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Nejkrásnější procházky chřibskými lesy

ODPOCINEK
PRO CELOU RODINU

FIREMNÍ AKCE A OSLAVY

Jsme stabilní
a férový zaměstnavatel
• pracovní doba 7 a ¾ hodiny
• úhrada za přesčasy a práci o svátcích
• stravenky v hodnotě 90 korun

• pět týdnů dovolené
• příspěvek na důchodové pojištění
• další zaměstnanecké beneﬁty

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U OLŠAVY 2541, UHERSKÝ BROD
TEL.: 572 635 969

• zajistíme agendu spojenou s úhradami závazků / exekucí

Hledáme kolegy na pozice
MAEDA MC 285-2 CRME


manipulační dělník (závozník svozového vozidla)
19 500 – 21 000 Kč
• vazačský průkaz výhodou

řidič strojník
21 000 – 24 000 Kč


řidič/zedník/dlaždič
20 000 – 23 000 Kč

• požadujeme řidičský průkaz
skupiny C, strojní průkaz

• požadujeme řidičský průkaz
skupiny B

• průkaz na vysokozdvižný vozík

MOŽNOST PRONÁJMU
MINIJEŘÁBU VČETNĚ
VAKUOVÉ TECHNIKY

GEALAN-KUBUS®
JEDNODUŠE PĚKNÁ OKNA

více informací na: www.tszlin.cz
tel. 577 111 422 / 604 227 954, e-mail: jstrapinova@tszlin.cz

www.oknamontplast.cz
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úvodem

Každý občan kraje musí dostat
stejnou zdravotní péči

MUDr. Radomír Maráček − od května muž
číslo jedna v krajských nemocnicích
Zlínský kraj na konci února odvolal management Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Novým ředitelem se stal
MUDr. Radomír Maráček, který byl zároveň jmenován i předsedou představenstva nemocnice.
Po jeho boku bude dočasně ve vedení zlínské nemocnice i současný
ředitel Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek a jeho ekonomický náměstek Ing. Petr Vajdák.
V tomto složení povedou nemocnici do května letošního roku. Od té
doby budou mít všechny čtyři
krajské nemocnice jedno představenstvo, v jehož čele usedne právě
Radomír Maráček.
„Původně jsme se změnami chtěli počkat až do června, kdy vyprší
mandát bývalému vedení, ale uspíšili jsme to,“ říká hejtman Zlínského
kraje Jiří Čunek, který má krajské
zdravotnictví na starosti. Podle
něj hlavním důvodem změn bylo
napětí, které v krajské nemocnici
převládalo. „Byl jsem stále víc atakován zdravotníky, od primářů,
přes zdravotní sestry až po technický personál. Sdělovali mi různé
podněty a stížnosti. Nespokojenost
podpořil také výrazný nedostatek
zaměstnanců a v důsledku toho
i zavření celého oddělení následné
péče,“ pokračoval hejtman. „Zvažoval jsem několik uchazečů, ale
nakonec moje volba padla na doktora Maráčka. Detailně zná prostředí
velké nemocnice a umí ji řídit. Další
pozitivum vidím v tom, že se Zlínským krajem nemá žádnou profesní
vazbu, může se tedy dívat na nemocnici nezávisle a objektivně,“
popsal svoji volbu hejtman Čunek.
S osobou doktora Maráčka je spojeno i údajné obvinění, které pochází
z doby, kdy působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci. Soud
však doktora Maráčka zprostil všech
obvinění. „Vyžádal jsem si od něj
rozsudek i s odůvodněním. Poslední
věta zde zní: „S ohledem na výše

uvedené je tedy zřejmé, že by bylo
pouze žádoucí, aby i ostatní ředitelé fakultních nemocnic v České
republice působili ve svých funkcích stejně jako obžalovaný,“ citoval
hejtman. „Je to ekonomicky myslící
lékař a jsem přesvědčen, že bude
pro krajské nemocnice skutečným
přínosem,“ shrnul Jiří Čunek.
Od 27. února, kdy nastoupilo nové
vedení nemocnice, byly provedeny
interní audity. Prvním výsledkem
je personální audit, který ukázal
na 114 neobsazených zdravotnických pozic. Chybí hlavně všeobecné sestry, sanitáři a radiologičtí asistenti. „Není to však jen o chybějícím
personálu. Už dnes víme, že někteří
zaměstnanci se jen vezou, a naopak
máme oddělení, kde sestry doslova padají na pusu. To vše ale velmi
dobře odhalí audit,“ řekl Jiří Čunek
a pokračoval: „Velmi rychle nastoupí
velká auditní společnost, která udělá forenzní audit, abychom naprosto bezpečně oddělili všechno, co
bylo a to i s ohledem na jiná rizika jakými jsou např. vyšetřování. Na základě výsledku auditu pak budeme
postupovat. U těch ostatních nemocnic forenzní audit dělat nebudeme, ale připravujeme audit tak,
abychom některé výstupy mohli
použít i v ostatních nemocnicích.“
Do konce října letošního roku bude
připraven investiční plán rozvoje
nemocnic, podle kterého budou
přepracovány i generely ostatních
krajských nemocnic.
MUDr. Radomír Maráček (48 let)
vystudoval Lékařskou fakultu UP
Olomouc. Jako lékař se zabýval tělovýchovným lékařstvím, intenzivní medicínou a především oborem

Aby nadpis byl pravdivý, a opravdu každý občan mohl dostat
stejnou péči, musíme změnit
systém poskytování zdravotních
služeb v našem kraji. Doposud
kraj ke svým nemocnicím přistupoval téměř jako k samostatným
jednotkám, tedy
akciovým společnostem, kdy
se každá starala
hlavně o své ekonomické výsledky
a stávalo se, že si
mezi sebou posílaly pacienty,
kteří netušili, kdo
se jich ujme. V současné době
je stav takový, že nemocnice
nemají stejné prostředky na poskytování péče pacientům, ani
na platy zdravotníků. Jedinou
cestu k nápravě vidím v jednotném řízení všech nemocnic. Proto jsem předložil Radě Zlínského
kraje návrh, abychom systém řízení personálně centralizovali,
řeknu-li to jednoduše: ředitel
Baťovy nemocnice ve Zlíně bude
zároveň nadřízený ředitelům
na Vsetíně, Hradišti či Kroměříži.
Bude také zodpovědný za odborné poskytování zdravotních
služeb, vlídné zacházení s pacienty a ekonomické výsledky
všech nemocnic. Pro více znalé
– bude předsedou představenstev ve všech nemocnicích, tedy
akciových společnostech. Tím
bude moci efektivněji řídit ekonomiku nemocnic a vypomáhat
si při nenadálých personálních
výkyvech. Neboli zdravotní
personál může být na krátkou
dobu nasazen v kterékoliv ze
čtyř nemocnic v případě náhlé
potřeby. Bude to zlepšení jak

pro pacienta, tak pro ekonomiku krajských nemocnic. Zatím
jsme nepřistoupili k fúzi nebo
k holdingovému uspořádání,
protože tato operace vyžaduje
velké množství času a stojí hodně peněz. Hlavním problémem
v nemocnicích,
především v Baťově nemocnici, bylo zvláštní
vztahové klima
a to i s vedením
kraje, takže nemohly být uskutečněny žádné
zásadní změny,
které se promítly v celkově špatném řízení nemocnice.
Proto jsem se rozhodl nalézt člověka, který žádné personální ani
jiné vazby na Baťovu ani ostatní
krajské nemocnice nemá. Je to
MUDr. Radomír Maráček, bývalý
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, který je od 27. února předsedou představenstva KNTB.
Jeho hlavní úkol je stabilizovat
ekonomiku KNTB, abychom
mohli posílit mzdy především
zdravotního personálu. Dnes
chybí v Baťově nemocnici přibližně sto sester, takže je zavřeno sedmatřicet lůžek následné
péče.
Dalším našim úkolem bude
do 31. října 2017 vypracovat novou koncepci krajského zdravotnictví, kdy některé specializované výkony se budou provádět
jen na některých pracovištích.
To znamená, že chceme centralizovat odbornou péči, což je
jednoznačně výhodné jak pro
pacienta, tak pro ekonomiku.

Jiří Čunek,

hejtman Zlínského kraje

Cestu
k nápravě vidím
v jednotném
řízení

anestezie a resuscitace. Začínal jako
řadový lékař na ARO v Nemocnici Frýdek - Místek, odkud pochází a doposud žije. Poté postupně
pracoval v dalších nemocnicích
ve vyšších pozicích, a to například
jako náměstek léčebně preventivní péče, jednatel či předseda
představenstva. V roce 2007 se
stal ředitelem Fakultní nemoc-

nice Olomouc, od roku 2012
pracuje v lázeňství, vede Horské
lázně Karlova Studánka. 27. února
2017 byl zvolen předsedou představenstva Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně. Ve svém
volném čase se věnuje sportu –
nejvíce horolezení, lyžování nebo
cyklistice. Je členem Horské služby Beskydy. 
/rj/
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Muzeum Kroměřížska bude
mít tři nové expozice

Dílny pro středoškoláky poskytla firma ZPS. Foto: Jiří Balát

Budoucí zámečníci a strojaři se učí v nových dílnách
Nové výukové prostory pro zámečnický a strojní výcvik využívá Střední
průmyslová škola polytechnická − COP Zlín. Nacházejí se v 71. budově v areálu
Svitu, kde má své sídlo firma ZPS − Frézovací nástroje a.s. Firma se školou
dlouhodobě spolupracuje a jedním z konkrétních výsledků jejich partnerství
je právě vybudování tohoto výukového střediska.
Co mu předcházelo? Když vedení firmy zjistilo,
že do žádaného oboru Strojní mechanik škola
může kvůli nedostatku dílen přijímat pouze
20 žáků, i když zájem je větší, rozhodlo se, že
zrekonstruuje část svých málo využívaných
výrobních místností a zřídí zde prostory výuky
odborného výcviku žáků strojírenských oborů.
Jedná se nejen o dílnu a její vybavení stroji
a nástroji (frézkami, soustruhy, bruskou), ale
i o učebnu, sociální zařízení a šatny. Pořízena
sem bude také moderní CNC bruska v hodnotě
cca 2 miliony korun. Celkové náklady na vznik
výukových prostor tak dosáhnou zhruba 8
milionů korun.
Prohlédnout si je přišel také radní Zlínského
kraje pro školství Petr Gazdík, který při této
příležitosti uvedl: „Velký dík patří všem, kdo
se podíleli na realizaci této výborné myšlenky. Je ukázkou toho, jak by mělo vzdělávání
v budoucnu vypadat nejenom na této, ale
i na ostatních školách v kraji. Tedy že by školy
a podniky měly společně přispívat k tomu,

aby zde studenti ze Zlínského kraje zůstávali,
setrvávali ve svých oborech a nacházeli zde
své profesní uplatnění. Kraj připravuje pomoc
všem ostatním středním školám a firmám pro
to, aby spolupracovaly, aby studenti chodili
na praxi a firmy si tak mohly vychovávat a formovat své budoucí zaměstnance. Tím se jen
vlastně vracíme k tomu, co už téměř před sto
lety zavedl Tomáš Baťa a co bylo v jeho době
naprosto běžné. Tedy budování silného vztahu zaměstnance k firmě, což je něco, na co se
v poslední době často zapomíná.“
Jiří Charvát, ředitel Střední průmyslové školy
polytechnické – COP Zlín, k tomu dodal: „Zájem o technické obory na naší škole je na vzestupu. V tuto chvíli se blíží ke stavu naplněnosti. A ta není zrovna malá – čtyři plné strojařské
třídy v každém ročníku. Poskytnutím těchto
nových prostor včetně moderního střediska
pro výuku programování a CNC broušení se
našim žákům dostane kvalitního výcviku, který
nenabízí žádná jiná škola v republice.“ /jv/

Ve Valašském Meziříčí byla rozšířena výjezdová základna záchranky
Přístavba garáží výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Valašském Meziříčí byla úspěšně dokončena. Díky tomu zde
došlo k rozšíření výjezdové základny o tři garážová stání i souvisejícího
zázemí. Investorem stavby za téměř 8 milionů korun byl Zlínský kraj.
V nově postaveném objektu budou parkovat
vozidlo pro hromadná neštěstí, náhradní sanitní
vozidlo a doprovodné vozidlo lékaře. Tím se zajistí vhodné teplotní podmínky pro parkování vozů,
které jsou nezbytné s ohledem na jejich vybavenost léčivy a zdravotnickým materiálem. Auta

doposud parkovala na venkovním parkovišti
před výjezdovou základnou. Dále se zde nachází
sociální zařízení pro personál a další provozní
místnosti (prádelna, sklad pneumatik a zahradní
techniky). Rozšíření se dočkaly také skladovací
prostory pro zdravotnický materiál určený pro

Významné finanční prostředky z fondů EU se
podařilo získat dvěma kulturním příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. Z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) budou podpořeny revitalizace budov
a expozic Muzea Kroměřížska a také pořízení logistických a manipulačních technologií
pro depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, které se nacházejí v Otrokovicích.
„Je velkým úspěchem, že obě dvě projektové
žádosti předložené do příslušné výzvy Ministerstva pro místní rozvoj byly ministerstvem
podpořeny, a podařilo se tak dosáhnout
na evropské peníze, díky nimž naše kulturní organizace mohou tyto dva mimořádné
projekty realizovat,“ uvedl radní Zlínského
kraje Miroslav Kašný, který má oblast kultury
ve své gesci.
V Muzeu Kroměřížska bude nejen rekonstruováno hlavní sídlo muzea, ale vzniknou zde
také nové výstavní prostory se zajímavými
sbírkami, které přilákají nové návštěvníky.
Vybudovány budou tři nové expozice: „Historie Kroměřížska v 19. a 20. století“, „Expozice
hodin a hodinových mechanismů“ a „Poklady
staré půdy“ včetně zázemí pro návštěvníky.
Celkové náklady akce, která by měla být postupně realizována v průběhu čtyř let, dosáhnou 44,8 milionu korun, přičemž dotace
z IROP pokryjí dvě třetiny nákladů, třetina
bude hrazena ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů. První návštěvníci navštíví nově
vybudované expozice na konci roku 2020.
Díky pořízení logistických a manipulačních
technologií pro otrokovické depozitáře
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude
dořešeno vybavení těchto depozitářů i konzervátorsko-restaurátorské dílny a tím zajištěna větší ochrana sbírkových předmětů. Tato
investiční akce, která by měla být dokončena
nejpozději v příštím roce, přijde na 6,840 milionu korun. Hrazena bude z 85 % z dotace. /jv/

zásah při hromadných neštěstích. V objektu je
rovněž umístěn stacionární motorgenerátor
zajišťující dodávky elektrické energie v případě
nouze.
Zlínský kraj, který je zřizovatelem Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje, v posledních
letech postavil několik nových výjezdových základen záchranky na svém území. Dokončením
základny v Suché Lozi na podzim loňského roku
došlo k úplnému pokrytí území kraje záchrannou
službou v požadovaném dojezdovém časovém
limitu (20 minut). Kraj mimo to významné prostředky investuje také do obměny vozového
parku, zdravotnických přístrojů i modernizace
komunikačního systému operačního střediska
krajských záchranářů. 
/jv/

Holešovská průmyslová zóna má nové vedení
www.zonaholesov.cz Nové vedení v akciové společnosti Industry Servis ZK, jejímž jedi-

ným akcionářem je Zlínský kraj, schválila valná hromada složená z radních Zlínského
kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem.
Hlavní změnou je nahrazení dosavadního tříčlenného představenstva jednočlenným, které povede
Ing. Věra Fousková, jež bude zároveň zastávat pozici ředitelky společnosti. „Cílem je uvést zónu do stavu,
kdy nebudeme vracet dotace a maximálně snížíme náklady na správu
zóny,“ řekl hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek.
Nové členy má i dozorčí rada, která
zůstává tříčlenná ve složení Ing. Jiří
Sukop (statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje), Josef Zicha
(náměstek hejtmana s odpovědností za strategický rozvoj a územní plánování) a Ing. Pavel Karhan
(zastupitel Zlínského kraje). Následovat bude přezkum efektivnosti
činností, které provádějí pracovníci společnosti Industry Servis ZK
a krajského úřadu. „Činnost Industry Servis ZK by se aktuálně neměla
rozvíjet. My se především musíme

dohodnout s těmi, kteří brání dalším rozvojovým aktivitám v zóně,“
řekl hejtman Jiří Čunek a pokračoval: „Pokusíme se nastavit jinou polohu komunikace. Zároveň je potřeba, aby si každý zastupitel Zlínského
kraje uvědomil, že má odpovědnost
za rozvoj tohoto kraje.“

Nové vedení společnosti plánuje
rozjezd projektu s názvem „Bezkontaktní monitorování vlivů průmyslových aktivit na vodárenské zdroje podzemní vody v SPZ Holešov“.
„Budou centralizovány a vyhodnoceny dosavadní výsledky průzkumů, navrženy nové postupy a me-

Průmyslová zóna Holešov. Foto: Ludvík Valouch

Kraj rozdělí další kotlíkové dotace. Příjem žádostí odstartuje 19. dubna
Vyhlášení druhého kola tzv. kotlíkových dotací schválila Rada Zlínského kraje. Mezi
žadatele rozdělí 34,4 milionu korun. Tyto peníze se kraji podařilo jednak dodatečně
získat od Ministerstva životního prostředí a také úsporami dosaženými při první vlně
kotlíkových dotací v loňském roce.
Oproti prvnímu vyhlášení však
jsou omezeny typy zdrojů, které
je možné s podporou dotací instalovat, a to pouze na obnovitelné
zdroje energie – tedy buď tepelná
čerpadla, nebo kotle výhradně
na biomasu (dřevo, dřevěné pelety či brikety apod.). To bylo podmínkou Ministerstva životního
prostředí, které program výměny
zdrojů tepla v domácnostech administruje a které kraji dodatečné
peníze poskytlo.
„Naopak pozitivní novinkou je
to, že předkládání žádostí tentokrát probíhá prostřednictvím
elektronického formuláře, čímž
je utvořeno jednoznačné pořadí
předložených žádostí. Žadatelé
pak mají dalších 10 kalendářních
dní na to doručit listinnou verzi žádosti na krajský úřad. Tím budou
odstraněny dlouhé fronty při zahájení příjmu žádostí,“ uvedl radní
Jan Pijáček, zodpovědný za řízení
dotačních programů. Příjem elek-

tronických formulářů žádosti bude
zahájen 19. dubna 2017 v 8 hodin
a ukončen 21. dubna 2017 ve 13.00.
Kraj si však vyhrazuje právo ukončit
příjem elektronických formulářů
žádosti i dříve, a to v případě, že budou přijaty elektronické formuláře
žádosti s celkovou požadovanou
výší dotace dosahující alespoň
150 % finanční alokacepro toto
kolo.
S tím souvisí další novinka oproti
prvnímu kolu kotlíkových dotací.
Tou bude zřízení tzv. zásobníku
projektů, do nějž budou zařazeny všechny žádosti o dotaci, které
splní všechna kritéria, avšak nebudou moci být ihned podpořeny
z důvodu nedostatku finančních
prostředků. V případě navýšení
finančních prostředků na druhou
výzvu však bude možné z tohoto zásobníku tyto žádosti přímo
podpořit. První kolo kotlíkových
dotací ve Zlínském kraji bylo v loňském roce provázeno enormním

zájmem žadatelů. Odevzdáno bylo
celkem 1 289 žádostí, po kontrole
a vyhodnocení bylo nakonec podpořeno 1 245 z nich v celkové výši
přesahující 148 milionů korun. Zlínský kraj pak chystá vyhlášení další
výzvy na kotlíkové dotace, během
které by mohlo být rozděleno dalších až 150 milionů korun.
„O tyto peníze musíme však nejdříve požádat Ministerstvo životního
prostředí, proto s jejich rozdělením
počítáme až ve druhé polovině
roku,“ doplnil Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení projektů, který
má kotlíkové dotace na starosti.
Kontaktní osoby pro kotlíkové
dotace: Ing. Petr Hasala (tel.
577 043 825), Ing. Barbora Kubernátová (tel. 577 043 843),
Ing. Kateřina Válková (tel.
577 043 838), Ing. Alena Trčková (tel. 577 043 834), Ing. Lenka
Peterková (tel. 577 043 783),
Ing. Ludmila Vaňková (tel.
577 043 419)./jv/

z regionu
tody monitoringu, chceme provést
rajonizaci zóny, tj. návrh umístění
průmyslových aktivit s ohledem
na environmentální funkce území.
Na projektu chceme spolupracovat
s městem Holešov nebo VaKem Kroměříž. Projektový tým budou tvořit
partneři z řad odborných organizací, např. Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
nebo společnosti, které se zaměřují
na testování a sanaci starých ekologických zátěží,“ doplnil Josef Zicha,
náměstek hejtmana Zlínského kraje, který má řešení zóny na starost.
„Holešovská zóna představuje společnou investici státu a kraje, kam
již byly investovány miliony korun.
Proto musíme přijmout racionální
rozhodnutí a projekt konečně posunout,“ řekl Jiří Sukop, statutární
náměstek hejtmana Zlínského
kraje. Do konce minulého roku
bylo do rozvoje průmyslové zóny
v Holešově investováno celkem 1,5
miliardy korun. Přitom 1,1 miliardu
korun investoval stát a 400 milionů
Zlínský kraj. 
/rj/

Památník Ploština
čekají úpravy
Na konci dubna si v našem kraji
připomeneme výročí tragických
událostí, které provázely konec
druhé světové války - vypálení
a vyvraždění obyvatel v osadě
Ploština, v Prlově a na Vařákových Pasekách. K uctění památky
obětí těchto masakrů se každoročně konají pietní akty. Letos se
uskuteční 22. 4. v Leskovci, 23. 4.
v Drnovicích a 30. 4. v Lačnově.
Národní kulturní památník Ploština, jehož podobu navrhl v 70. letech minulého století architekt
Šebestián Zelina, patří do správy Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně zřizovaného Zlínským
krajem. „Ve spolupráci s obcemi
a naší příspěvkovou organizací
připravujeme záměr revitalizace památníku tak, aby zůstal
důstojným pietním místem, lokalitou využitelnou k výchově
a vzdělávání a přitažlivou pro návštěvníky. Nyní jednáme o tom,
v jakých krocích budeme projekt
realizovat,“ shodují se členové
Rady Zlínského kraje - náměstek
hejtmana Josef Zicha a radní pro
kulturu Miroslav Kašný.  /hm/
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Koutná. Podle ní je také stále běžnější to, že
výpěstky ze školních zahrad a bylinky, o které se starají žáci v rámci výuky, se používají
ve školních jídelnách.

Kraj regionálním potravinám fandí. Foto: Jana Olšová

Víte, kam pro regionální výrobky?
V současnosti roste zájem nakupovat potravinářské i jiné produkty od regionálních výrobců. Velké oblibě se těší různé jarmarky, farmářské trhy,
rozvoz bedýnek, prodej ze dvora, ale i kamenné obchody, kterých postupně
přibylo a po jejichž zboží je poptávka.
Vedení Zlínského kraje tomuto trendu fandí.
Již několik let finančně přispívá agrárním komorám na udílení ceny Perla Zlínska za nejlepší regionální potravinářský výrobek, na pořádání Ovčáckého dne v Prlově na Valašsku,
na vyhodnocování soutěže Top víno Slovácka
či na oblíbené Dožínky Zlínského kraje konané
v Kroměříži. Kraj také dlouhodobě podporuje
střediska ekologické výchovy prostřednictvím
svých programů.
Líska učí lásce k přírodě a tradici
Na bázi partnerství Zlínský kraj pravidelně
dotuje a úzce spolupracuje s neziskovou společností Líska, která prostřednictvím svých
členských a partnerských organizací již deset
let systematicky zajišťuje environmentální výchovu na území Valašska, Slovácka i Hané. Líska
si také vzala za svůj úkol zviditelnit tradiční
výrobky, technologie a řemesla. Od roku 2013
koordinuje projekt Poctivě vyrobené, jehož
cílem je vyhledávat a šířit (i prostřednictvím
webových stránek www.liska-evvo.cz) informace o místních výrobcích a zajímavých akcích.
„Důležitou součástí projektu Poctivě vyrobené
(www.poctivevyrobene.cz) je spolupráce organizací, které pomáhají místním výrobcům.
Jde nám o to získat přehled o aktivitách, kterých je v regionu velké množství, vzájemně
se podpořit a propagovat regionální značky.
Těch je na území kraje celkem pět: Tradice
Bílých Karpat, Tradiční výrobek Slovácka, Pravé
valašské, Beskydy originální produkt a Haná
regionální produkt. Koupí-li si spotřebitel certifikovaný produkt, má záruku, že vznikl v našem regionu tradiční technologií s podílem
ruční práce a na výrobu bylo použito místních
surovin s ohledem k životnímu prostředí. Byl
vyroben místními lidmi, což znamená nemalý
podíl na zaměstnanosti, a místní lidé jej také

spotřebují, odpadají tedy náklady na dopravu.
Navíc zákazníci znají původ toho, co kupují,“
říká ředitelka Lísky Iva Koutná.
Každá z výše uvedených pěti značek má své
vlastní webové stránky, díky kterým se návštěvník může seznámit s konkrétními produkty i s příběhy výrobců.
O místní farmy je zájem
Na popularitě získávají různé dny otevřených
dveří na farmách, přímo u zemědělců či řemeslníků. „Přibývá také slavností v sadech a zahradách a třeba kurzy vaření z regionálních
surovin a podle receptů našich babiček jsou
naplněné hned po zveřejnění,“ konstatuje Iva

Praktická orientace v síti obchodů
Protože rozsah nabídky je opravdu velmi pestrý
a široký, vytvořil spolek Tradice Bílých Karpat
přehlednou webovou databázi: www.VyrobkyZKraje.cz, která je v provozu od začátku letošního roku. Uživatelé tak mohou najít svého
nejbližšího výrobce masa, mléka, pečiva, ovoce
a zeleniny, medu, bylinek, ale i oděvů či řemeslných výrobků pro domácnost i zahradu.
„V online katalogu je nyní zapsáno zhruba 300
regionálních výrobců, především menších
producentů, očekáváme však jeho rozšiřování. V první řadě ho prezentujeme obcím
a institucím, které se zajímají o místní výrobky
buď na různé rauty, nebo jako dárečky pro
partnery. Lidé často nemají tušení, že třeba
v sousední obci je nějaký šikovný výrobce
právě toho, co potřebují. Samozřejmě chceme
usnadnit orientaci samotným spotřebitelům,
které neuspokojuje nabídka v supermarketech
a chtějí podpořit místního farmáře,“ říká spoluautorka webu Hana Machů.
„Našemu spolku často volávali organizátoři
různých jarmarků a farmářských trhů a ptali
se, zda existuje nějaký přehled osob, které
by mohli na tyto akce pozvat. Poptávka byla
i z restaurací v regionu. To nás motivovalo
k vytvoření stránek, jejichž vznik grantem
podpořilo i Ministerstvo životního prostředí,“
dodává Hana Machů z Hostětína.
Obyvatelé Zlínského kraje i samotní výrobci mohou přispět k rozšiřování katalogu
a k udržování jeho aktuálnosti, když zašlou
své doplňující informace na e-mailovou adresu tbk@tradicebk.cz. 
/hm/

JAK TO VIDÍ...
Margita Balaštíková, radní
Zlínského kraje pro životní
prostředí a zemědělství
Podporu místních zemědělců a regionálních producentů vnímám jako prioritu
ve své funkci, protože regionální potraviny, to není jen zdravé, čerstvé a kvalitní
jídlo. Regionální zemědělská produkce
má významné ekonomické souvislosti:
tím, že si kupujeme tyto suroviny nebo
potraviny od lidí ve svém blízkém okolí,
přispíváme alespoň částečně k potravinové soběstačnosti a k ekonomickému
rozvoji našeho kraje. Je tady také hledisko
ekologické: doprava zboží z míst stovky
a tisíce kilometrů vzdálených je někdy
opravdu absurdní, zvláště u komodit, které historicky patří sem. Místní ekonomika

navázaná na zemědělství a potravinářství je
důležitým zdrojem zaměstnanosti a v přirozeném spojení s regionálními službami
funguje jako nenahraditelný ekonomický,
ale i sociálně kulturní zdroj.

Programové prohlášení Rady Zlínského kraje
pro volební období 2016 − 2020
www.kr-zlinsky.cz Programové prohlášení Rady Zlínského kraje vychází z uzavře-

né koaliční smlouvy, volebních programů koaličních stran a vymezuje základní
programový rámec pro činnost rady kraje složené ze zástupců koalice KDU-ČSL,
ANO 2011, STAN a ODS. Cílem naší práce je spokojený občan. Naším cílem je
otevřenost, odpovědné hospodaření, rozvoj regionu s respektem k přírodě a také
vstřícnost k obcím, městům, podnikatelskému a neziskovému sektoru.
 Strategický rozvoj

Ve spolupráci s ostatními regionálními aktéry připravíme dlouhodobé strategie rozvoje
Zlínského kraje, včetně aktivního zapojení
do přípravy budoucího plánovacího období
kohezní politiky EU (2021 - 2027)

Zlepšíme přehlednost, profesionalitu a kvalifikaci veřejné správy. Chceme, aby občané
a obce měli kvalitní servis od veřejné správy.
 
U SPZ Holešov a jejího správce Industry Servis
ZK zajistíme finanční, právní a personální audit. Učiníme opatření vedoucí k efektivnějšímu využití vložených investic při současném
zachování kvality a objemu zdroje pitné vody.

 Finance, ekonomika a majetek
U
platníme principy transparentního řízení
a kontroly v souladu s hospodárným a efektivním nakládáním s veřejnými financemi.

Posílíme výkon vlastnických práv v organizacích založených a zřízených Zlínským krajem.
 
Při sestavování rozpočtu budeme upřednostňovat snižování zadluženosti Zlínského kraje.

 Zdravotnictví

Naším cílem je, aby každý občan v našem
kraji dostal stejně kvalitní zdravotní péči. To
zajistíme jednotným řízením nemocnic, které
si nebudou konkurovat, ale spolupracovat.

Vypracujeme nový rozvojový plán krajského
zdravotnictví, ze kterého budou vycházet
generely jednotlivých nemocnic.

Zlepšíme fungování nemocnic tak, aby byly
ekonomicky silné a mohly investovat do své
obnovy a především do personálu, kterému
musíme zvýšit platy.

 Doprava
 Z
aměříme se na koordinaci veřejné železniční
a silniční dopravy.
Z
asadíme se o zrušení zpoplatnění dálnic,
které mohou fungovat jako obchvaty měst.

Budeme i nadále usilovat o stavbu D49 , D55
a napojení Valašska na dálniční síť.

 K
 rizové řízení, bezpečnost
a vnější vztahy
 Sohledem na naši geografickou polohu v sousedství se Slovenskem budeme spolupracovat s ministerstvem vnitra v oblasti prevence
nelegální migrace


Vytvoříme podmínky pro fungování „aktivních záloh“
 
Využijeme dlouholeté kontakty s partnerskými regiony Visegrádské skupiny při realizaci
rozvojových projektů

 S
 ociální věci, neziskový sektor
a rodinná politika

Podpoříme služby, určené pro rodiny s dětmi
a osoby se sníženou soběstačností, aby mohly
zůstat v domácím prostředí. Prosadíme rovnoměrné rozložení sociálních služeb s ohledem
na měnící se potřeby obyvatel v kraji.
V
ytvoříme koncepci prorodinné politiky
a budeme podporovat prorodinné aktivity.
V této oblasti se zaměříme na primární prevenci a odpovědnost jedince za svůj život
– podpora přípravy na manželství, osvěta
k rodičovství a k výchově dětí. Zavedeme
projekt rodinných pasů.

Podpoříme rozšíření paliativní a hospicové
péče na území Zlínského kraje, podpoříme
výstavbu pobytového hospice v okrese Uherské Hradiště.

 Školství
A
ktivně podpoříme větší spojení firem a rodičů studentů učebních oborů formou vzájemných smluv. Tím zajistíme finanční úlevu
rodinám a jistotu studentům. Dobrou práci
škol a velmi dobré studijní výsledky žáků našich škol proměníme v jejich lepším uplatnění
v praxi, a to větší spoluprací s firmami a podporou praxí i u studentů gymnázií.
V
ytvoříme podmínky pro povinné praxe
studentů studijních oborů středních škol
v zájmových oborech pro jejich případné
vysokoškolské studium.
 
Kraj bude jednáním s MŠMT ČR usilovat o změnu financování regionálního školství tak, aby
pracovníci škol ve Zlínském kraji měli stejné
platové podmínky jako zbytek republiky.

 Mládež a sport
P

odpoříme vznik nového programu „trenéři
mládeže do malých klubů“.
Z
ajistíme navýšení a i nadále transparentní
rozdělování financí do sportovního prostředí.
P

odpoříme aktivní zapojení dětí a mládeže
do sportu. Budeme podporovat maximální
propagaci sportu na školách, ve sdělovacích
prostředcích a na webových stránkách ZK.

TÉMA

 B
udeme finančně podporovat i nadále dle
disponibilních zdrojů kraje významnou
sportovní akci Barum Czech Rally Zlín.
 
Budeme dále aktivně podporovat i projekt
Českého olympijského výboru s názvem
Olympiáda dětí a mládeže, a to v letní i zimní
variantě.

 Kultura a památková péče
 P
rostřednictvím dotačního fondu Zlínského
kraje podpoříme aktivity a projekty v oblasti
kultury a památkové péče.

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR
a městem Uherské Hradiště chceme revitalizovat objekt bývalé věznice v Uherském
Hradišti se zapojením do budování expozic
muzea totality - Paměť národa a Za železnou oponou.
Z
realizujeme investice v našich příspěvkových organizacích a zlepšíme tak jejich
služby, které poskytují občanům.

 Regionální rozvoj, cestovní
ruch a dotační programy
 N
avýšíme finanční prostředky pro dotační
titul obnovy venkova.
B
udeme rozvíjet netradiční formy cestovního ruchu (např. poutní turistiku a údržbu
lyžařských běžeckých tras, bike trail). Podpoříme další rozvoj aktivní turistiky, lázeňství a kulturní turistiky.
 
Budeme podporovat cestovní ruch na venkově rozvíjením jeho moderních podob - cykloturistika, agroturistika, církevní turistika,
hipoturistika, plavební kanál...

 Zemědělství a životní prostředí
B
udeme hledat alternativní řešení pro likvidaci tuhého komunálního odpadu před
zákazem skládkování v roce 2024.
 
Ve spolupráci s městy a obcemi budeme řešit
rozšíření vodovodních řadů a kanalizační sítě
 
Podpoříme program zadržování vody v krajině a budování nových vodních nádrží
a zdrojů vody.
Z
hodnotíme možnosti kraje k podpoře
drobné zemědělské výroby a k oživení pracovní aktivity na venkově.

Zhodnotíme potřeby obnovy komunikací
k farmám, půdě a potravinářským provozům s cílem snížení frekvence a odklonu
zemědělské dopravy z běžných komunikací
a snížení jejich znečišťování.
 
Ve spolupráci s odbornou veřejností budeme řešit možnosti obnovy živočišné výroby
(a s ní související výstavbu nových zemědělských budov v lokalitách s osídlením s nastavením podmínek jejich provozu a užívání).
Programové prohlášení Rady Zlínského
kraje pro volební období 2016 – 2020 je
v plné verzi dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.
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Venkov má čím zaujmout v rámci kraje i republiky

jsme zlínský kraj

www.vesniceroku.cz Když se zeptáte starostů, co jim dělá největší vrásky na čele, uslyšíte

a kulturní prostory, odkanalizování
obce nebo oprava místní komunikace. Obec rovněž připravuje aktualizaci svého územního plánu.

až příliš často dva povzdechy − málo peněz na další rozvoj a odchod mladých lidí. Nikoho asi
nepřekvapí, že nejvíce se to týká malých obcí. A jen pro představu − méně než 2 000 obyvatel
má ve Zlínském kraji zhruba 250 vesnic z celkového počtu 307. Zlínský kraj se jim snaží
tradičně pomoci například dotacemi z programu na podporu obnovy venkova.
Program na podporu obnovy venkova je vyhlašován od roku 2004.
Od té doby kraj poslal obcím na jejich investiční projekty přes 380
milionů korun. „V letošním roce je
v něm vyčleněno 27 milionů korun,
což ve srovnání s loňskem představuje navýšení asi o tři a půl milionu
korun. Do konce února se nám sešlo
86 žádostí,“ sděluje hlavní parametry krajský radní Jan Pijáček.
Peníze obce mohou využít například na opravy chodníků, revitalizaci veřejných prostranství, zeleně,
obnovu dalšího majetku a podobně. „U těchto krajských dotací
na projekty v typické výši od jednoho milionu korun je velmi důležité, že zaměření si vybrali samotní
starostové a není s nimi spojená
žádná zbytečná byrokracie. Žádosti
jsou nastaveny tak, aby to bez placení nějakým agenturám zvládaly
i ty nejmenší obce s neuvolněným
starostou,“ říká krajský předseda
Spolku pro obnovu venkova Vojtěch Ryza, který je zároveň staros-

tou Lidečka. Nejde přitom o jediný
krajský zdroj, z něhož mohou menší
obce čerpat. „Pro rok 2017 je připraveno celkem 19 krajských dotačních
programů s celkovou alokací 121
milionů korun, z toho sedm je primárně určeno na rozvoj venkova,“
dodává Jan Pijáček.
Pomoc obcím ale nemusí být jen
přímá. Na jejich další rozvoj mají
možná ještě větší dopad investice
do dopravní infrastruktury. „Velkým
problémem je odchod mladých,
schopných lidí. To má dva důvody
– chybějící pozemky pro výstavbu
a nedostatek dobře ohodnocené práce. A zvláště s tím druhým
si starostové prostě neporadí. Je
nezbytné, aby se podařilo napojit
jednotlivé regiony na dálniční síť,
zlepšit stav silnic a modernizovat
železniční dopravu tak, aby se
i dojíždění za vzdálenější, ale lépe
placenou prací stalo schůdnější,“
doplňuje Vojtěch Ryza. A právě
výstavba dálnic by se konečně
letos mohla stát ve Zlínském kraji

tématem, o kterém se jen nehovoří.
Po dlouhé odmlce by se v regionu
měli ještě letos stavbaři pustit například do budování dálnice D49 či
do prodloužení D55 směrem na jih.
Malá obec? Individuální přístup
Malá obec znamená malý rozpočet.
Tou vůbec nejmenší ve Zlínském
kraji je Hostějov s 36 obyvateli
a ročním rozpočtem 600 000 korun.
Jaké má problémy? S čím se potýká? Jak může kraj pomoci? V únoru
to přímo v obci zjišťoval náměstek
hejtmana Josef Zicha. „Vzhledem
k rozpočtu je zřejmé, že obec má
pouze omezené finanční prostředky, které může investovat do svého rozvoje. S paní starostkou jsme
proto mluvili o tom, jak může být
při realizaci rozvojových projektů
obce nápomocen kraj, například
prostřednictvím individuálních
dotací,“ uvedl náměstek hejtmana. Mezi plánované projekty obce
Hostějov patří zateplení budovy,
ve které se nacházejí obecní úřad

Soutěž jako špička ledovce
Kašava, Kateřinice, Komňa, Lidečko
či Liptál. To jsou obce ze Zlínského kraje, o kterých se v minulosti
hodně psalo. Staly se totiž vítězi
celorepublikového kola soutěže
Vesnice roku. Když k tomu připočtete ještě jedno druhé, dvě třetí
místa a několik speciálních ocenění, je zřejmé, že venkovský prostor
Zlínského kraje má i přes objektivní
potíže čím zaujmout. „Je to v lidech
a velké rozmanitosti. Byl jsem několikrát v hodnotící komisi v rámci
republikového kola i v jiných krajích
a mohu srovnávat. Ta pospolitost
a ochota lidí z vesnic ve Zlínském
kraji udělat něco pro druhé je stále
velká. A víceméně je jedno, zda mluvíme o Valašsku, Slovácku, Hané či
Zlínsku,“ vysvětluje Vojtěch Ryza.
Letos byl vyhlášen již třiadvacátý
ročník. Aby zástupci obcí netápali
a účast pro ně nebyla další byrokratickou zátěží, připravili pořadatelé tradiční cyklus seminářů, kde
se zájemci dozvědí vše podstatné. Ve Zlínském kraji se tak stane
13. dubna v Kašavě. 
/jan/

Rekordy obcí Zlínského kraje
Hostějov, Kunkovice, Honětice a Haluzice. To jsou názvy čtyř obcí ze
Zlínského kraje, v nichž žije méně
než 100 lidí. Obyvatelé každé
z těchto vesnic by se tak v pohodě
vměstnali do běžného autobusu
pro městskou hromadnou dopravu.
Titul nejméně lidnatého sídla patří
Hostějovu na Uherskohradišťsku –
aktuálně zde žije 36 obyvatel.
Ve Zlínském kraji je celkem 307 sídel,
z nichž 30 má statut města. Nejmenším z nich je Karolinka na Vsetínsku,
kde žije zhruba 2 570 obyvatel. Největší vesnice v kraji, Strání na moravsko-slovenském pomezí, má
o zhruba tisícovku lidí více. Menší
než největší vesnice jsou i města
Kelč, Koryčany, Morkovice-Slížany
či Slušovice. Samostatnou kapitolou
jsou pak městyse, které byly v České
republice obnoveny v roce 2006.
Ve Zlínském kraji jich najdeme šest:
Buchlovice, Osvětimany a Polešovice na Slovácku, Pozlovice na Zlínsku,
Litenčice na Kroměřížsku a Nový

Hrozenkov na Valašsku. Pokud jde
o počet obyvatel, nejméně lidnaté jsou s necelými 500 obyvateli
Litenčice. Naproti tomu v Novém
Hrozenkově žije bezmála 2 700 lidí.

Husté osídlení a vysoký věk
Vzhledem k tomu, že Zlínský kraj
patří k těm nejmenším, vyznačuje
se nadprůměrnou hustotou osídlení. Na každý kilometr čtvereční
připadá asi 148 obyvatel. Nejhustší
osídlení je na Zlínsku, na opačném
konci pak stojí Vsetínsko.
Dlouhodobým problémem Zlínského kraje je pak pozvolný, ovšem vytrvalý úbytek obyvatel. Důsledkem
Pozn.: Zdroj dat ČSÚ, pracoviště Zlín
toho je zvyšující se průměrný věk,
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Tradičně nízký podíl rodáků je ve většině příhraničních regionů západních a severních Čech –
především Tachovsko, většina Karlovarského kraje, Žatecko, Chomutovsko, Litoměřicko a

ROZHOVOR

Prochází se tady volně spousta kačen, nevypadají nemocně…
V naší stanici jsou umístěna i zcela zdravá zvířata,
celá expozice je vybudována tak, aby sloužila
k výuce jak těm nejmenším dětem, tak žákům
a studentům od škol základních až po vysoké.
Veřejnost má možnost seznámit se s různými
druhy zvířat pocházejících hlavně z naší přírody.
Snažíme se, aby všichni živočichové u nás měli
maximální welfare.

Karel Tomešek. Foto: Jiří Balát

V zámeckém parku mají zraněná zvířata pohodu
V části areálu zámeckého parku v Buchlovicích se nachází záchranná stanice
pro volně žijící živočichy, která se během sezony od června do září zpřístupňuje
i pro veřejnost.
Návštěvníci si mohou prohlédnout zvířata, která
běžně žijí ve volné přírodě a sem se dostala kvůli
zranění nebo proto, že se jako mláďata ztratila
své matce. Buchlovické zařízení je součástí Národní sítě záchranných stanic a stará se o území
téměř celého Zlínského kraje i o část kraje Jihomoravského. Na Moravě jsou ještě další stanice,
jako například v Rajhradě, v Bartošovicích, v Přerově, v Němčicích na Hané a v Brně. Vedoucím
té buchlovické je Karel Tomešek.
Zrovna stojíme před krásným statným orlem
mořským. Jak se u vás ocitl?
Tento pták má zajímavou historii, je u nás už
od roku 2003. Postřelili ho na Třeboňsku, byla
to kauza, která se dostala až k soudu. Po úrazu
putoval do zoo v Liberci, kde prodělal několik
operací, museli mu z těla vytáhnout broky. Odtud byl převezen do Bartošovic u Nového Jičína,
což je jedna z největších a nejstarších stanic u nás.
Tam ho zkoušeli vypustit, avšak on si není jistý,
létá jen po voliéře, ale ve volné přírodě by byl
ztracen. Dravce živí křídla a nohy, a pokud nejsou
ve stoprocentní kondici, nemá cenu ho pouštět.
Co bývá nejčastější příčinou úrazů?
Velkou část poranění, ne-li přímo usmrcení, zaviňuje elektrický proud. Česká republika je hodně
zasíťovaná, samozřejmě přenos energií je pro
člověka nezbytný. Je třeba říci, že energetické
firmy se snaží postupně nahrazovat takzvané
stožáry smrti bezpečněji řešenými sloupy, které
ptáky tolik neohrožují, protože jsou konstrukčně
vymyšleny tak, aby ptáky odrazovalo se na ně
posadit, a když už usednou, tak bezpečně. Ale
tento proces je finančně i časově náročný, je
to běh na dlouhou trať. Tipl bych, že 30 až 40
procent zranění ptáků je způsobeno elektřinou.
Když ho to zabije, je to lepší, než když ho to trvale zmrzačí. Potom je také velmi častá srážka
s automobilem, zvláště kamionová doprava je

nebezpečná. Když ptáka vůz přímo nesrazí, smete ho větrný vír kolem auta. Pokud to přežije, tak
s mnohočetnými zlomeninami.
Tady vyvstává etický problém: jaká je potom
hodnota života zmrzačeného zvířete?
Záleží na míře zranění. Pokud je zvíře zbídačené
příliš, nemá smysl ho zachraňovat. Je to živý tvor,
který má nervovou soustavu. Proto veterinární
zákon nařizuje v těchto případech zvíře co nejrychleji humánním způsobem utratit, zabránit
jeho utrpení. Léčba je jednak finančně nákladná, a také nemá efekt. Ale naopak vám můžu
ukázat mláďata zvířat, kterým jsme pomohli
k uzdravení. Jejich reprodukční schopnosti jsou
naprosto v pořádku, tak se mohou rodit zdravá
mláďata i těch druhů, které jsou na úbytě. Potom
je můžeme vypustit do přírody.

Co to znamená?
Tím se rozumí fyzická a psychická pohoda zvířete v co nejpříznivějších podmínkách. Dnes se
všeobecně i v zoologických zahradách uplatňují
různé průchozí voliéry a safari, kde mají zvířata co
největší volnost a lidé zase docela bezprostřední
kontakt s nimi. Souvisí to i s výchovou k živé přírodě, která je velmi potřebná. Jsem rád, že k nám
chodí hodně dětí a mládeže. Někdy je totiž vidět,
že lidem chybí základní znalosti a někdy i v dobré
víře můžou ublížit.
Jak to myslíte?
Tak třeba někde uvidí osamělého zajíčka, vezmou ho domů, děti si pohrají a potom volají
záchrannou stanici. Ale to je špatně. Ta se musí
volat v okamžiku, kdy zvíře najdete, totéž je se
srnčetem. Ono píská, volá maminku, ale když
tam stojí celá rodina a ještě se psíkem, tak ta
srnka nepřijde. Pokud se k vám srnčí dostane jako
mládě, a máte ho třeba půl roku, nelze ho vrátit
do přírody. Tak se zafixuje na člověka. Spárkatá
zvěř rok učí své mládě žít a seznamuje ho s jeho
komunitou. Vlastně ho „uvede do společnosti“.
To člověk udělat nemůže. Zvíře se na něho zcela
upne a bere ho za partnera. Kdybyste takového
tvorečka vypustili, skončí pod prvním autem,
nebo ho strhnou psi, případně zastřelí myslivci,
protože ho budou považovat za nemocný slabý
kus. Také selátko a další druhy zejména savců se
ohromně fixují na člověka.

Která zvířata tady máte?
Druhy volně žijící v naší přírodě. Navíc se zabýváme chovem vybraných druhů dravců a sov,
zejména jestřába, raroha, sovy pálené či výra
velkého.

Asi tedy nesdílíte názor, že v přírodě se vše
řídí přirozeně, že silní jedinci se z ran vylížou…
Ono to je do značné míry pravda. Ale taky si musíme uvědomit, kolik zranění zvířatům způsobuje
lidská civilizace. Kolik čápů se zabíjí nárazem
o dráty! Nebo třeba sýček je na pokraji vyhynutí, protože jsme mu zničili hnízdiště: spousta
letitých stromů byla pokácena, většina starých
budov byla zbourána nebo zateplena. Ti ptáci
vymizí, nebo balancují na pokraji přežití. Lidi si
potom stěžují: Datel nám tluče do fasády za půl
milionu! Kam má ale jít?

Z jakých zdrojů žijete?
Jsme nezisková organizace a jedním z našich
nejvýznamnějších podporovatelů je Zlínský kraj,
který nám přispívá částkou 250 tisíc ročně. Dále
je to Ministerstvo životního prostředí, Český svaz
ochránců přírody, Lesy ČR, města, obce a společnost E.ON. Také nám pomáhají drobní dárci
– i formou adopcí.

Přivážejí vám sem lidé i své domácí mazlíčky?
Psy a kočky do péče nebereme, na to se zaměřují
útulky. Naopak zlínský útulek na Vršavě funguje
jako naše sběrné místo, když lidé nahlásí, že našli
nějaké poraněné zvíře. My si pro ně přijedeme
a poskytneme mu veterinární péči a rehabilitaci,
aby se, pokud možno, mohlo vrátit zpět do přírody.
Helena Mráčková

Jak jste se vlastně k této práci dostal?
Od mládí se věnuji sokolnictví. Když jsem prodělal operaci páteře a dostal se do invalidního
důchodu, chtěl jsem se věnovat něčemu užitečnému. Stanici jsme založili brzy po revoluci.
Bez lásky ke zvířatům a bez podpory rodiny by
to nešlo.
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Poděkování dárcům kostní dřeně | Dárce
kostní dřeně, kteří během minulého roku zachránili konkrétní lidské životy, přijal hejtman
Jiří Čunek, aby poděkoval za jejich připravenost pomáhat druhým. Záslužné vyznamenání, dárkové balíčky a květiny dostali Radim

Psota, Tereza Konečná a Petr Koníček, kteří se
do sídla kraje dostavili v doprovodu Zdeny
Wasserbauerové, organizátorky náboru do registru dárců. Dodatečně byli odměněni také:
Vilém Jurek, Stanislav Mizera a Eduard Tobola,
kteří se museli omluvit.

Studenti řešili obnovitelné zdroje energie | Tématem obnovitelných zdrojů energie se zabývají
studentské práce v rámci projektu ENERSOL 2017.
Krajské kolo soutěže ENERSOL 2017 pořádala
Střední průmyslová škola Otrokovice. Studenti ze
7 středních škol Zlínského kraje si připravili 14 prezentací. Zaměření projektů bylo pestré. Od využití
průmyslových dřevin, přes hospodaření s vodou
až po ekologické úložiště elektrické energie.

Hejtman vyzval poslance a senátory, aby problémy kraje řešili společně | Bližší spolupráce
poslanců a senátorů z regionu s Radou Zlínského
kraje byla hlavním tématem společného setkání,
které se konalo na konci února ve Zlíně. „Například velké projekty nelze řešit pouze na regionální úrovni,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek. „Projekty typu nádraží ve Vsetíně nebo
elektrifikace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice
jsou tak rozsáhlými investicemi, na které nestačí
pouze regionální pohled. Je nutná pomoc státu
a jeho volených zástupců,“ dodal hejtman.

Hostem letošní konference cestovního ruchu byl i Viliam Sivek, předseda Asociace
cestovních kanceláří ČR | Součástí osmého
ročníku konference cestovního ruchu, kterou uspořádala Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy, bylo vyhlášení výsledků
soutěže HIT sezony. V kategorii veřejného, nepodnikatelského sektoru ocenění HIT sezony
2017 získal Baťův kanál, který připravil atraktivní nabídku nazvanou Země, voda, vzduch
– prodloužený jarní víkend na Východní Moravě. V podnikatelském sektoru ocenění HIT
sezony získala a. s. Lázně Luhačovice za produkt Víkend pro single cestovatele v hotelu
Alexandria.
Mezi přihláškami polských cestovních kanceláří odbornou porotu nejvíce zaujal produkt cestovní kanceláře Almatur Katowice
„Jak chutná Morava“. Ocenění za významný
počin v cestovním ruchu získala společnost
REC GROUP za realizaci KOVOZOO ve Starém
Městě. Osobností – „srdcařem“ cestovního
ruchu se stal Roman Kalabus ze Vsetína, jeden
z „hybatelů“ cykloturistiky na Valašsku.

Přenosy zastupitelstva budou online a materiály jen elektronicky | Slib nového zastupitele
skládal na posledním jednání Zastupitelsva Zlínského kraje Mgr. Pavel Růžička. Jedna významná
změna v jednacím řádu krajského zastupitelstva se týkala online přenosů z jednání, druhá pak
zasílání podkladových materiálů, které budou už jen elektronicky. Členové navrhované změny
schválili jednomyslně. Zastupitelé na jednání přijali rezignaci MVDr. Stanislava Mišáka na pozici
předsedy Kontrolního výboru.

Muzea lákají veřejnost na velikonoční akce
Tradiční velikonoční zvyky, jako je zdobení kraslic či pečení obřadního pečiva,
ale například i kreativní motýlí tvoření, zařadila do svého dubnového programu
muzea ve Zlínském kraji.
V Muzeu Kroměřížska začíná Velikonoční program pro školy 27. března. Děti z mateřských
škol a z prvního stupně základních škol se dozví, jaké specifické zvyky a zvláštnosti provázejí
místní obyvatele obdobím půstu až k Velikonoční neděli a Velikonočnímu pondělí. Během
velikonoční dílny pro veřejnost se budou 8.
dubna v Muzeu Kroměřížska malovat vajíčka,
vyrábět zvířátka do květináčů i oken či zdobné
závěsy na dveře. Otevřen bude také Včelí dům
v Rymicích u Holešova, kde uvedou 16. dubna
program Velikonoce na Hané.
Muzeum regionu Valašsko, které sídlí v několika objektech, zve 9. dubna od 13.00 do 16.00
do zámku Lešná u Valašského Meziříčí na kreativní motýlí tvoření „Možná se probudí i motý-

li“. Kromě toho je 8. – 17. dubna v zámku k vidění výstava Velikonoce na zámku. Výstava Krása
kraslic potrvá až do 23. dubna v zámku Vsetín,
kam vás zvou 2. dubna od 14.00 do 17.00 na velikonoční jarmark, pečení jidášků, tvůrčí dílny
a velikonoční představení. Na seniory se zaměřil program O kraslicích, který probíhá v zámku
ve Vsetíně také do 23. dubna.
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí zve
od 28. března do 23. dubna na Velikonoce
v muzeu, ve dnech 4. - 7. dubna na velikonoční
program pro školní kolektivy Řemeslné dopoledne, a 9. dubna od 14.00 do 17.00 na Vítání
jara v muzeu, jehož součástí bude výroba
tradičních zvykoslovných předmětů a pečení
obřadního pečiva. 
/sd/

Tehdy spolu − nový film z Valašska
Zanedlouho se v kinech objeví nový
český celovečerní film z období druhé
světové války, odehrávající se na Valašsku. Jeho autory jsou Marta Santovjaková Gerlíková, Jiří Novotný a Petr
Kubelík.
Příběh vypráví o mladé židovce Terezce Zágorové, která nachází ve valašských kopcích
úkryt před deportem, jenž postihl její rodinu. Terezka se snaží zapadnout do nového
prostředí a poznává, jak je život na vesnici
jiný oproti městu. Avšak tíha válečné doby
doléhá i na venkov a dívka si musí dávat
pozor, aby její tajemství nikdo neodhalil.
„Na diváka čeká nejeden filmový zvrat a nejedno překvapení. Nečekejte komedii, ani
drama. Jde o poetický, artový film o nás
a o Valašsku,“ uvedla Marta Santovjaková

Poklady z depozitářů
www.muzeum-km.cz Herbářové knihy

v Muzeu Kroměřížska

Dendrologické herbářové knihy jsou skutečnými skvosty, které přečkaly, samozřejmě
i díky práci konzervátorů, více než dvě staletí.
Byly zhotoveny v sedmdesátých letech 18.
století, bližší údaje o původu se však bohužel nedochovaly. Každá z knih se vztahuje
k určitému druhu stromu či keře. Většinou je
vyrobena ze dřeva pocházejícího z prezentovaného druhu stromu a v případě keřů, které nevytvářejí dostatečně silný kmen, jsou
na vnitřní straně desek aplikovány větvičky.

KULTURA

Cesta k modernímu obrazu
Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně zve na výstavu „Rudolf Kremlička (1886 − 1932). Cesta k modernímu obrazu“.
Výstava navazuje na volnou sérii výstavních
projektů věnovaných vrcholným představitelům české výtvarné scény v přelomovém
období závěru 19. a první poloviny 20. století. Kremlička náleží ke klíčovým postavám
českého umění 20. století. Na svých zásadních dílech pracoval v poměrně úzkém časovém rozpětí od konce druhého do počátku
čtvrtého desetiletí, kdy jeho život a tvorbu
předčasně uzavřela vážná nemoc.
Výstava představuje v reprezentativním
průřezu Kremličkovo malířské dílo, charakterizované prolínáním figurálních motivů
s krajinomalbou. Díla, která jsou ve sbírkách
zlínské galerie, obohatily téměř čtyři desítky obrazů zapůjčených například z Národní
galerie v Praze, Moravské galerie v Brně či
Západočeské galerie v Plzni. Zastoupeny
jsou práce ze všech etap Kremličkovy tvorby.
Výstava trvá do 30. dubna 2017. 
/pp/

Stará hudba pro nový věk
Gerlíková. Film se začal natáčet v únoru a filmový štáb opět vyjel do terénu, aby dotočil záběry potřebné pro nový film. Tvůrci si
vybrali lokace, které jsou typické pro Valašsko. Mezi lokality, kde se natáčel příběh
propojující již natočené scény, patří Pulčiny
nebo Velké Karlovice. S kamerou také zavítali
do interiéru školy a Vaškovy hospody v Muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Jak celý pobyt dívky na Valašsku dopadne,
se můžete přesvědčit již v květnu letošního
roku, kdy bude snímek po premiéře na zlínském filmovém festivalu uveden do běžné
kinodistribuce. 
/tz/

Cyklus koncertů staré hudby pořádá ve Zlíně
Czech ensemble baroque a dirigent Roman Válek. První koncert „Hudba za doby Rudolfa II.“
se uskuteční 2. dubna od 19.30 v Kongresovém centru Zlín, druhý koncert „Bach: Jesu,
meine freude“ se pak koná 7. dubna od 19.30
v kostele na Jižních Svazích.
Vstupné je 150 a 100 Kč. Sleva platí pro děti
do 12 let, studenty a důchodce. Předprodej
na www.ticketportal.cz a hodinu před koncertem na místě. Více informací o projektu
Stará hudba pro nový věk najdete na www.
ebcz.eu. 
/sd/

Na hřbetu knihy je použita kůra (případně
větvičky) příslušné dřeviny, dále pak stélka
lišejníku a dva zdobné štítky s tehdejším
latinským a německým názvem druhu. Podklad vnitřní části tvoří mech, na němž jsou
upevněny části stromů a keřů významné pro
jejich určování. Zde se jedná o 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. V přihrádce ve vnitřní straně hřbetu je uložen německy psaný
text, popisující herbářovaný druh. Muzejní
sbírka obsahuje téměř šedesát kusů těchto herbářových knih, které dokladují různé
druhy dřevin, vyskytujících se v naší přírodě,
ale i druhy jiných oblastí u nás vysazované

a také dřeviny cizího původu, jež jsou v současné době bez dokladu o výskytu v českých
i moravských zámeckých parcích.
Ve sbírkách Muzea Kroměřížska je uloženo
59 kusů dendrologických herbářů.
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Nejkrásnější procházky chřibskými lesy

400 let od založení kostela

První naučná stezka v Chřibech byla zbudovaná v roce 1984 na počest rodáka, spisovatele, historika a místního patriota Jindřicha Spáčila.
Jindřich Spáčil se narodil 24. 5. 1899 v Kvasicích
v rodině hajného a pozdějšího správce na místním zámku. V Praze studoval učitelství. Svou
učitelskou dráhu zahájil v Kvasicích, později působil v Lednici, v Hulíně a v Kroměříži. Od mládí
se věnoval archeologii.
Spáčilova naučná stezka představuje na pěti
zastaveních historické i přírodní zajímavosti severozápadní části Chřibů. Je vhodná pro pěší
a má délku 13,2 km. Stezka vede z Kostelan východním směrem po silnici na Kvasice. První
stanoviště nad obcí se věnuje průzkumu a těžbě ropy na Kostelansku. Cesta pokračuje dále
po silnici až pod křižovatku na Novou Dědinu,
kde stezka odbočuje po modré turistické značce
na Tabarky, mohylové slovanské pohřebiště z
9. století. Souběžně s modrou značkou pokračuje
trasa ke třetímu stanovišti na skalní útvar Budačinu, odtud dolů přes Kudlovickou dolinu a potom
stoupá k pískovcovým skalám Komínky, kde je

volný čas

čtvrtá zastávka. Mírným stoupáním pokračuje
dál po červené turistické značce k letovisku Bunč,
kde naučná stezka končí.
Naučnou stezku lze absolvovat v průběhu celého roku pěšky, větší část trasy lze absolvovat
i na kole, úsek Bunč – Tabarky lze v zimě absolvovat i na běžkách. Nejvhodnější období je
však od jara do podzimu, kdy vyniká jedinečnost chřibských lesů a jejich bylinného podrostu.
Stezka seznamuje se dvěma chráněnými geologickými útvary, přírodní památkou Budačinou
s pseudokrasovou jeskyní a přírodní památkou
Komínky, pískovcovým skalním komplexem s vytesanými schůdky na vrcholovou skálu. Mezi
nimi vede trasa podél přírodní rezervace Záskalí,
ukázky přirozených lesních porostů, karpatských
bučin na skalnatém podloží. Nejen Tabarky, ale
i celé úbočí až k Bunči je významným archeologickým nalezištěm, mohylovým pohřebištěm
z období Velké Moravy.
/sd/
Chřiby - Budačina. Foto: mARK

www.stipa.cz Poutní místo Štípa

u Zlína si bude v neděli 30. dubna
2017 připomínat významné výročí
400 let od vydání zakládací listiny
kláštera a poutního chrámu.
V Moravském zemském archivu v Brně se podařilo listinu vypátrat a při slavnosti v neděli 30. dubna bude její věrná kopie k vidění, včetně podpisu
a pečeti slavného Albrechta z Valdštejna, který
pergamen podepsal 1. května 1617 na hradě
Lukov. Zajímavé je i znění zakládací listiny, z kterého se dočítáme, že Albrecht z Valdštejna byl
ke klášteru velmi štědrý. Klášteru kromě jiného
daroval 30 000 zlatých a další nemovitý majetek
a práva.
Slavnost začne v 10.30 mší svatou za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Program
bude pokračovat ve 14.30 na hradě Lukov, kde
návštěvníky přivítá Albrecht z Valdštejna. Kromě
komentované prohlídky hradu bude připraven
bohatý doprovodný program do 18.00. /lh/

Otevírání cyklostezek
Region Slovácko a Městské informační centrum
Uherské Hradiště pořádají v sobotu 29. dubna
na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti
12. ročník symbolického otevírání cyklostezek.
Akce je součástí seriálu Krajem vína 2017, koná se
za každého počasí a je určena pro všechny malé
i velké jezdce. Registrace účastníků je od 8.30,
v 9.30 budou odstartovány jednotlivé stezky různé délky a náročnosti. Součástí akce jsou i dvě trasy pro pěší turisty. Kromě vinných sklípků mohou
cyklisté i turisté navštívit řadu zajímavých míst
a pamětihodností. Od 15.30 hodin bude na náměstí připraven kulturní program, ve kterém
vystoupí Mužský sbor Kudlovice a CM Bálešáci
ze Starého Města a další. Více informací najdete
na www.uherske-hradiste.cz, 572 525 525. /hp/

ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR
Radostné Velikonoce!
Po dlouhém období zimy je tady jaro! Dubnové počasí je sice příslovečně proměnlivé: Nepřekvapí nás ani sněhové přeháňky,
ani bouřky. Ale přes všechny tyto výkyvy
se příroda s nezadržitelnou jistotou znovu
obrozuje.
Letos na duben připadají také Velikonoce.
Na rozdíl od pevně stanovených Vánoc je to
svátek pohyblivý, který se vypočítává podle
prvního jarního úplňku a vzhledem k tomu,
že lunární měsíc se liší od kalendářního, posunují se v rozpětí od 22. 3. do 25. 4. Veliko-

noční neděle – den Vzkříšení Páně – se slaví
vždy po prvním jarním úplňku. Je symbolem
přechodu ze tmy do světla, z beznaděje k naději, ze smrti do života.
Od loňského roku je Velký pátek – ukřižování Krista – i v naší zemi státním svátkem.
Bývalo tomu tak do 50. let minulého století,
než se komunistický režim pokusil vytěsnit duchovní obsah Velikonoc. Díky přijetí
parlamentního zákona v roce 2015 jsme se
opět zařadili mezi desítky zemí, které Velký
pátek respektují jako den piety a pracovního
klidu. Například v Německu, podobně jako
při národním smutku, nesmí být pořádány
taneční zábavy, zavřena je většina obchodů.
Velikonoce mají svůj prazáklad ve starých
civilizacích, které v čase jarní rovnodennosti

uctívaly plodivou sílu přírody. Pro Židy znamenaly vyjití z egyptského otroctví. Kristova oběť, která se zapsala do dějin mnohem
později, právě během židovských velikonoc,
dala těmto svátkům radikálně nový význam.
Často se odvoláváme na kořeny, z nichž vyrostl náš civilizační prostor. Zásadním způsobem ho ovlivnila židovsko-křesťanská kultura. Především tím, jakou hodnotu přisuzuje
lidskému životu, důstojnosti člověka a jeho
svobodě. Třeba i tím, že je neslučitelná s totalitním způsobem uvažování. Také k ní patří
kříž, jehož vertikála směřuje vzhůru. Prožijme
Velikonoce naplno, s vědomím jejich poselství naděje i se všemi neodmyslitelnými lidovými tradicemi podtrhujícími krásu a veselí
těchto jarních svátků!
Helena Mráčková

Znáte japonské umění kvality
a spolehlivosti?
Nové Mitsubishi ASX.

Nov ý atraktivní design, nízká spotř eba, velk ý zavazadlov ý prostor.

Cena od 385 000 Kč.
UNICARS CZ s.r.o.
Tečovská 1052, 763 02 Zlín - Malenovice
Tel.: +420 577 199 999

www.unicars.mitsubishi.cz

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

Mits

ostor.

KA

ZÁRU

5 let

Mitsubishi. Kdo ví, ten ví.

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

MECHANIK
VSTŘIKOVACÍCH
FOREM
OBSLUHA CNC
▶ požadujeme strojní vzdělání

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

Chmelnická 455, 761 36 Zlín
tel./fax: +420 577 224 151
mobil: +420 777 559 012
e-mail: servis@intermen.cz

VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM

Profesionální servis, profesionální přístup, záruka kvality

Servis
plastových
oken

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

?

Nefungují vaše okna a dveře
tak jako před léty....

Co vám nabízíme?
• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

drhne okno...
nejde otevřít okno...
jde těžce ovládat klika...
prasklo sklo...
máte vadnou žaluzii...
přijedeme, zjistíme závadu,
seřídíme, promažeme,
opravíme nebo dodáme
nové komponenty,
které zajistí funkčnost
vašich oken...

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ
SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?

servis
stačí jen zavolat!
Rychlý
kvalitní

Přijďte!

Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte:
Pište!

602 170 916
oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

www.intermen.cz
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v zemích jihovýchodní Asie.
Univerzita byla vybrána do prestižního programu tami
Výměnný program totiž chtějí
15.3.2016 11:25:01
společně s britskou Cambridge
rozšířit o školy v zemích Evropské
7015_pf_nabor_inzerce_104x147,5.indd 1

Univerzita Tomáše Bati (UTB) byla
jako jediná vysoká škola z České
republiky vybrána, aby se zapojila
do prestižního výměnného programu studentů mezi univerzitami
v Evropské unii a v jihovýchodní

Asii. Podle rektora UTB Petra Sáhy
tím škola potvrzuje vysokou kvalitu mezinárodních vztahů.
„Před časem nás oslovili organizátoři projektu SHARE, který zajišťuje
studentské mobility mezi univerzi-

unie,“ představil projekt prorektor pro mezinárodní vztahy Pavel
Krutil a dodal: „V zásadě to bude
znamenat, že do Zlína přijede každý semestr zhruba pět nových
posluchačů z asijských univerzit.“
Z každé zapojené země Evropské

unie byla do programu vybrána
jen jedna vysoká škola. A zatímco
třeba z Velké Británie nebo Švédska
se do programu zapojí školy se staletou tradicí, Cambridge a Uppsala,
z Polska nebo Maďarska univerzity
sídlící v hlavních městech, z naší
republiky se do výběru dostala nejmladší veřejná vysoká škola, právě
zlínská UTB. 
/tz/
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Souboj Rebelu

Radegast TouR 2017

13. – 16. 7. 2017 Areál likérky
Za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín! Legenda světového metalu po 25 letech živě v Česku!
Only one SABATON Orchestra Show in Europe in 2017!

HOSTÉ:

VYSOKÉ NAPĚTÍ
AJDONTKER

14. 4. ZLÍN

Masters of Rock Café

+ SPECIÁLNÍ HOST:
s kapelou
Úspěšné halové turné Souboj rebelů
pokračuje v mezinárodní sestavě!

9. 6. Rožnov

29. 4. Březolupy p. Radhoštěm
Sportovní hala

Venkovní koupaliště

Anniversary Best of Show!

Special guest Marco Hietala!

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Vizovice

13.03

tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz
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STAVEBNÍ SPOLEČNOST PaPP, spol. s r. o.
z Uherského Hradiště získala nejvyšší ocenění
za mimořádnou stabilitu a důvěryhodnost
Také ve stavebnictví platí, že najít seriózní firmu není právě snadné. Ale naštěstí jsou
i dodavatelé, kteří po celou dobu existence velmi dbají na své dobré jméno, jednají
korektně a mohou se pochlubit mimořádnou finanční stabilitou a důvěryhodností.
Právě mezi takové dodavatele můžeme zcela jistě zařadit společnost PaPP, která
v rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala cenu stability CZECH STABILITY
AWARD. Jde o nejvyšší možné ocenění, kterého lze dosáhnout.
Pokud si investor objedná stavební práce, jistě chce vsadit na firmu stabilní, která provede objednanou činnost co nejlépe, ve sjednaném termínu a v co nejvyšší
kvalitě, a pokud se vyskytne nějaká vada, firma oprávněnou reklamaci uzná a v co
nejkratším termínu ji opraví. Případů, kdy firma sice zakázku dostavěla, ale posléze
zkrachovala a zákazník najednou neměl kde řešit případné reklamace, není bohužel
málo.
Jak tedy poznat, že jde o firmu té nejlepší kvality? Pomoci mohou objektivní ukazatele a také to, nakolik je firma otevřená zveřejnit dostatek informací o výsledcích
svého hospodaření. Tato kritéria pak slouží pro posouzení zdraví firmy a následně
udělení CZECH STABILITY AWARD, tedy České ceny stability. Společnost PaPP
dosahuje trvale skvělých výsledků, díky kterým vyniká mezi ostatními firmami
z oboru. Jen 0,8 % stavebních firem dosáhlo v uplynulém roce podobných výsledků!
Pokud si vyberete pro realizaci stavby firmu PaPP, pak je jistě potěšitelné vědět, že
určitě nehrozí žádné riziko, což dokazuje dosažená hodnota pravděpodobnosti jejího úpadku 0,02 %! PaPP obhájila certifikaci CZECH STABILITY AWARD v kategorii AAA – VYNIKAJÍCÍ. Metody hodnocení jsou přitom zcela exaktní. Hodnotí
se zejména finanční síla společnosti, produktivita práce, platební morálka aj.
Všechna tato data potvrdila, že společnost PaPP se těší mimořádnému zdraví
a že partnerství s ní je tedy nepochybně trefa do černého.
PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01,Uherské Hradiště, www.pappuh.cz
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ročník

28. 4. - 1. 5. 2017
5. 5. - 8. 5. 2017
Ě
NOV vá
ino
Květ ava
výst ná
ěle
rozd etap
do 2

EVA A VAŠEK
WABI DANĚK
DAVID DEYL
PETRA ČERNOCKÁ

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu finišerem
Frézování živičných povrchů
Realizace a dodávka veřejného osvětlení
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství

www.suszlin.cz

naše pacientky
Ve spolupráci s firmou Roche jsme pro
základní variantu
pro
vyjednali exkluzivní cenu 9.900 Kč
syndrom,
nův
Dow
T21testu Harmony Prenatal (pro
rom).
synd
uův
Pata
T13rom,
synd
T18-Edwardsův
.
Tato cena je platná od ledna 2017

Centrum prenatální diagnostiky
a genetického poradenství

•
•
•
•
•

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

• Neinvazivní prenatální testování
chromozomálních aberací

centrum prenatální diagnostiky a genetiky

www.prediko.cz

UNI
SMART
4S
nový dezén pro celoroční použití

VYUŽIJTE SKVĚLÝCH CEN
V NAŠEM PNEUSERVISU
Slušovice, Pod Veselou 688
přímo u čtyřproudé silnice
otevřeno Po–Pá: 7–17 hod

novinka

www.pneuvranik.cz

