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Brány kostelů se otevřou koncertem

Pomoc majitelům lesů v boji se škůdci Podpora mladých sportovců

Ocenění pro výjimečné učitele

Magazín Zlínského kraje
květen  2017  |  ročník  XIII

Kraj ocenil 23 vynikajících učitelů a dalších pracovníků ve školství.  
Získali pamětní medaile a plastiku sovy jako symbolu moudrosti.



PROFESSIONALS LIKE YOU

I

Zrychlujeme!

Neváhejte a využijte akční nabídku!
www.avonet.cz          575 575 820

ONLINE OVĚŘENÍ dostupnosti

Stabilní pevný internet 
po celé ČR nově až

100 Mb/s

manipulační dělník (závozník svozového vozidla) 
19 500 – 21 000 Kč

• vazačský průkaz výhodou

Jsme stabilní 
a férový zaměstnavatel

Hledáme kolegy na pozice

• 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 benefi ty

•  zajistíme agendu spojenou s úhradami závazků / exekucí

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

řidič strojník  
21 000 – 24 000 Kč

•  požadujeme řidičský průkaz 
skupiny C, strojní průkaz

• průkaz na vysokozdvižný vozík

řidič/zedník/dlaždič  
20 000 – 23 000 Kč

•  požadujeme řidičský průkaz 
skupiny B



PROFESSIONALS LIKE YOU

I

Jednou z možností, jak zlepšit 
podmínky života lidí se zdravot-
ním postižením, je forma chrá-
něného bydlení.  Variantou je 
výstavba nových objektů „na ze-
lené louce“ v dosahu dopravní 
obslužnosti nebo vytipování 
stávajícího oby-
dlí, které se re-
konstrukcí upraví 
pro potřeby této 
služby. Druhá, 
přirozenější mož-
nost je integrace 
osob se zdravot-
ním postižením 
do místní komu-
nity. Zde však občas narážíme 
na nelibost stávajících obyvatel 
lokality. Možná, že je to jen ne-
dorozuměním či nepochopením. 
Možná naše společnost není 
ještě zcela připravena „přijmout 
mezi sebe“ tyto spoluobčany se 
zdravotním, často mentálním po-
stižením, kteří mohou žít mezi 
námi, ve svých domovech, kdy 
je potřebná pomoc se zvládáním 
samostatného bydlení zajištěna 
pracovníky sociální služby. Chtěla 
bych ubezpečit veřejnost, že oba-
vy nejsou namístě, neboť tento 
druh sociální služby využívají lidé, 
kteří jsou schopni žít samostatně, 
naučit se určité zodpovědnosti, 
vykonávat své každodenní čin-
nosti a nacvičovat své pracovní 
dovednosti, například v sociál-

ně-terapeutických dílnách, ane-
bo u sociálně smýšlejících ko-
merčních zaměstnavatelů, kteří 
nabízejí tuto pracovní možnost 
s ohledem na její společenskou 
prospěšnost. Ty osoby, které kvůli 
svému zdravotnímu postižení vy-

žadují větší míru 
podpory, nejsou 
do  chráněného 
bydlení stěhová-
ny a je pro ně za-
jišťován jiný druh 
sociální služby. 
Nikdo nevíme, co 
se může v životě 
stát: V  jednom 

okamžiku se někdy život může 
změnit komukoliv z nás. Ze zcela 
zdravého jedince se po nemoci 
nebo tragédii může stát člověk 
závislý na  pomoci ostatních. 
A část obyvatel se takto již narodí. 
Jedno však tito lidé mají společ-
né: Kdo již ušel svou novou cestu 
z ústavní péče a zvládl přechod 
na chráněné bydlení, se už ni-
kdy nechce vrátit zpět. Uživatelé 
shodně říkají: „Konečně se cítím 
jako člověk“. Neberme tedy šanci 
žít přirozeně, lidsky a důstojně 
lidem se zdravotním postižením 
a naopak nabídněme jim pomoc-
nou ruku.
 Michaela Blahová,
radní Zlínského kraje pro sociál-
ní záležitosti, rodinnou politiku 
 a neziskový sektor

úvOdeM

dříve byli v ústavech, teď pomáhají 
u soukromníků

Žít mezi lidmi,  
to je chráněné bydlení

Ještě před několika lety žili v ústavech a neuměli se o sebe 
postarat, protože k tomu neměli příležitost. dnes si nakupují, 
perou, uklízejí, navštěvují kurzy vaření, chodí na vycházky, pla-
vat do bazénu, ke kadeřníkovi, do kina. Pracují v chráněných 
dílnách anebo vypomáhají s úklidem u běžných zaměstnavate-
lů. Tak se dá stručně vyjádřit obrat v životě lidí se zdravotním 
postižením, kteří se díky transformaci pobytových služeb 
přestěhovali z ústavů do chráněného bydlení − tedy moder-
ních bytů či upravených rodinných domů, kde žijí s podporou 
personálu.
„Je to obrovský posun k samostat-
nosti těchto žen a mužů. Naučili se 
hospodařit se svým časem i s peně-
zi. Museli si samozřejmě natrénovat 
zvládání každodenních povinností 
a s každou naučenou dovedností 
jsou zdatnější a získali vyšší sebe-
vědomí,“ říká Jana Sentlová, která 
vede chráněné bydlení v Rostisla-
vově ulici v Uherském Hradišti. Má 
možnost srovnání, protože do to-
hoto zrekonstruovaného objektu 
přišla z bývalého domova pro oso-
by se zdravotním postižením v Sa-
lašské ulici na Velehradě - společně 
s jeho uživateli. Stálá přítomnost 
pracovníka, který má právě službu, 
je uživatelům k dispozici 24 hodin 
denně, ale v podstatě žijí ve svých 
bytech samostatně. „Dřív bylo běž-
né je všude doprovázet – byť jen 
v rámci Velehradu. Teď se pohybují 
po celém městě, jezdí sami auto-
busem, kam potřebují,“ pokračuje 
paní Sentlová. Ke každému totiž při-
stupují individuálně a podporují ho 
především v tom, co sám nezvládá.
Bytové jednotky jsou buď pro jed-
noho klienta, nebo pro dva až tři, 
tak aby si vyhovovali a měli dosta-
tek soukromí. Moderně zařízená 
kuchyň, koupelna, WC a prostorná 
ložnice se lesknou čistotou a vý-
zdoba interiérů se řídí osobními 
zájmy a vkusem nájemníků. „Tady 
je to mnohem lepší. Pravidelně 
uklízím v keramické dílně. V nedě-
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li chodím do kostela. Taky si ráda 
zajdu do kavárny,“ svěřuje se paní 
Anička, která nás hrdě provází svým 
útulným domovem. Sama je pěkně 
upravená, usměvavá, v rozhovoru 
sdílná, jen nám komunikaci ztěžu-
je její horší artikulace, a proto nám 
v dorozumění trochu pomáhá ve-
doucí zařízení. „Anička měla zatím 
problém jen s tím, že když jednou 
nastoupila do autobusu, kde byl jiný 
řidič než obvykle, nerozuměl jí, kam 
chce prodat jízdenku. A tak raději 
vysedla a šla do Starého Města pěš-
ky,“ vzpomíná Jana Sentlová.    
Zvoníme na další dveře. Otevírá 
drobná tmavovláska – paní Iveta. 
Nechce se fotit, zato vypráví, že dva-
cet let žila s druhem. Když zemřel, 
neměla nikoho, kdo by jí byl opo-
rou, a tak jí obec našla chráněné by-
dlení. „Líbí se mi tady. Každou stře-
du chodím do kurzů vaření. Chodím 
uklízet do cukrárny v Hradišti. Jinak 
se starám o kapli v Domově pro se-
niory ve Starém Městě,“ říká nám.
Uživatelé chráněného bydlení mají 
své opatrovníky. „Většinou si samo-
statně hospodaří s určitou finanční 
částkou, ale je tady potřeba zajistit 
ochranu hlavně proto, že tito lidé 
jsou bezelstní, zranitelní a snadno 
zmanipulovatelní. Je to kvůli nebez-
pečí různých úvěrů a podobných 
finančních pastí,“ vysvětluje Jana 
Sentlová. Z osmdesáti procent je 
opatrovníkem ustanoven někdo 

Uživatelé 
říkají: Konečně 

se cítím jako 
člověk

z městského nebo obecního úřa-
du, ve zbývajících případech je to 
někdo z rodiny či přátel. 
Zlínský kraj chce v transformaci 
sociálních služeb pokračovat, aby 
těm klientům, kteří jsou schopni 
žít s vysokou mírou samostatnosti, 
tato možnost byla dána. „V roce 
2015 byla ukončena transformace 
dvou bývalých domovů pro osoby 
se zdravotním postižením: v Zašo-
vé a na Velehradě - v Salašské ulici. 
Pro další dospělé lidi, kteří jsou za-
tím v ústavní péči, je třeba zajistit 
další kapacity služby chráněné 
bydlení například pronájmem dis-
pozičně vhodných objektů. Někdy 
však narážíme na odpor místních 
občanů,“ konstatuje Alena Grebí-

ková, vedoucí oddělení sociálních 
služeb krajského úřadu. Podle ní 
bývá důvodem takové nevole spí-
še neznalost a nedostatek informa-
cí o lidech s mentálním postižením. 
„Do chráněného bydlení přechá-
zejí ti, kteří jsou na tuto změnu 
dlouhodobě připravováni a je pro 
ně vhodné. Zkušenosti ukazují, že 
mnohde se daří vytvořit přátelské 
vztahy se sousedy. Bohužel však 
někteří občané jsou předem zá-
sadně proti přistěhování těchto 
lidí do svého sousedství. A přivést 
klienty do odmítavého a nevstříc-
ného prostředí není vhodné, ne-
cítili by se tam dobře,“ říká Alena 
Grebíková.  
 Helena Mráčková

vedoucí chráněného bydlení s uživatelkami zařízení při odpolední siestě.  Foto: Jiří Balát
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Sušárna, kostelík či zámek. Památky se dočkají oprav

Z regIOnU

Celkově bude pro tyto účely z krajského roz-
počtu rozděleno zhruba šest milionů korun.
 „Tyto peníze významně pomohou vlastní-
kům památek ve Zlínském kraji napravit jejich 
špatný stavebně technický stav a v mnoha 
případech i zabránit nevratné devastaci hod-
notných památkových objektů,“ uvedl krajský 
radní pro kulturu a památkovou péči Miroslav 
Kašný.
Rada kraje například přímo podpořila opravu 
historické sušárny ovoce v Rokytnici u Vsetí-
na, dokončení obnovy střechy a sanace krovu 
kostela v Nezdenicích, opravu zvonové stolice 
v evangelickém kostele v Pržně, restaurová-
ní výmalby poutního kostelíku Panny Marie 

ve Štípě nebo opravu oken ve dvorní části 
zámku Litenčice. Tam, kde výše dotace přesa-
huje částku 200 000 korun, nebo kde je žadate-
lem obec, musí podle zákona přidělení dotací 
schvalovat krajské zastupitelstvo. 
Mezi akce, které radní krajskému zastupitelstvu 
doporučili podpořit, patří restaurování hlavní-
ho oltáře kostela sv. Jana Křtitele v Bílovicích, 
oprava krovu a výměna střešní krytiny věže 
kostela sv. Jana Křtitele v Morkovicích, obnova 
fasády lodi kostela sv. Martina v Tlumačově 
včetně odvlhčení celého kostela, restaurování 
Božích muk ve Zlechově, restaurování sochy sv. 
Jana Nepomuckého v Pašovicích nebo oprava 
kopaničářského stavení v Žítkové.  /van/

Celkem silničáři spotřebovali 7  053 tun soli 
a 13 897 tun inertního posypu. Tak vypadala 
zima na silnicích kraje z pohledu silničářů. Zimní 
údržba silnic II. a III. třídy si tak vyžádala 85 mili-
onů korun. Je to sice více, než kolik potřebovali 
silničáři v minulém zimním období, kdy byla zima 

Rada Zlínského kraje již vydala souhlas se za-
hájením jednání s městem o tomto společném 
projektu.
„Nová sportovní hala by nejen vyřešila dlou-
hodobě nevyhovující stav školní tělocvičny, ale 
současně by sloužila také jako moderní a do-
statečně velké zařízení s odpovídajícím záze-
mím pro občany a sportovní kluby města, které 
v současnosti ve Valašském Meziříčí chybí,“ uvedl 
radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík. 
Předpokládá se, že se stavbou haly by se mohlo 
začít v roce 2018.  /van/

více než tři desítky menších památek by se měly opravit 
s pomocí peněz ze Zlínského kraje. U části z nich už dotaci schválili krajští 
radní, o dalších zhruba dvou desítkách budou mít konečné slovo zastupitelé. 

výstavbu nové sportovní haly ve va-
lašském Meziříčí plánuje ve spoluprá-
ci s místní radnicí Zlínský kraj. Hala 
by měla vzniknout v areálu střední 
školy v Palackého ulici, jejímž zřizova-
telem je kraj. 

Kraj a město spojí síly,  
chtějí postavit sportovní halu

Zima si vyžádala 7 000 tun soli 

Zámek v Litenčicích bude mít nová okna. Foto: archiv

Celkem 91 sportovních svazů, oddílů a klu-
bů ze Zlínského kraje, věnujících se systema-
ticky práci s dětmi a mládeží, a zároveň 135 
akcí, které se uskutečnily či ještě uskuteční 
v první polovině letošního roku. Takovou 
podporu pro mladé sportovce schválili kraj-
ští radní.  „Rozdělili jsme mezi ně dotace 
v celkové výši 16,2 milionu, čímž se nám 
podařilo vyčerpat celou částku vyčleněnou 
v letošním krajském rozpočtu pro tyto účely. 
Na podporu jednorázových sportovních 
akcí jsme schválili přidělení dotací, jež do-
hromady přesáhnou dva miliony korun. Po-
skytnutí některých dotací však musí ještě 
schválit také krajské zastupitelstvo,“ infor-
moval krajský radní Miroslav Kašný, který 
má oblast sportu ve své gesci.
Co se týká podpory sportovních svazů 
a mládežnických oddílů, dočkají se jí jak ty, 
které se zaměřují na tradiční sporty a disci-
plíny (například fotbal, hokej, atletika, cyklis-
tika či lyžování), tak i ty, které se věnují méně 
obvyklým sportovním odvětvím, například 
lukostřelbě, golfu, rubgy, kuželkám, kolové 
nebo rychlostnímu potápění. 
Také složení podpořených akcí je pestré. 
Jsou mezi nimi Mezinárodní přehlídka ma-
žoretek v Holešově, volejbalový turnaj smí-
šených družstev ve Zlíně, Valašský pohár 
v alpském lyžování či závody v orientačním 
běhu. Na podporu akcí, které proběhnou až 
v druhé polovině roku, má kraj připraveny 
další dva miliony korun.  /van/

dotace míří také ke sportovním 
lezcům či biatlonistům

velmi mírná, v dlouhodobém srovnání jde ale 
o průměrnou hodnotu. Tradičně nejnáročnější 
byla zimní údržba na Vsetínsku, kde bylo nutné 
vynaložit bezmála 29 milionů korun. Na opač-
ném konci je pak Uherskohradišťsko s náklady 
necelých 17 milionů korun. Vzhledem k tomu, že 
jde o opravdu průměrné hodnoty, neznamená 
to žádný mimořádný zásah do rozpočtu a plá-
nované letní práce nebudou omezeny. /red/

www.kr-zlinsky.cz 



Pomoc obcím. Míří k nim 27 milionů korun
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„Tyto finanční prostředky obcím 
významně pomohou zejména 
při realizaci projektů zaměřených 

na obnovu obecního majetku. Tou 
se rozumí například výstavba či 
rekonstrukce sportovních a kul-

turních zařízení, prostor využíva-
ných místními spolky, místních ko-
munikací nebo úprava veřejných 
prostranství. Část peněz je pak 
určena také na zpracování územ-
ních plánů obcí,“ řekl Jan Pijáček, 
radní Zlínského kraje, zodpověd-
ný za řízení dotačních programů 
a rozvoj venkova.
Díky přiděleným dotacím se 
například v  Nedachlebicích 
a  Machové dočkají nového ví-
ceúčelového hřiště, v  Choryni, 
Pozděchově, Spytihněvi a Zbo-
rovicích bude přistoupeno k re-
konstrukci či stavebním úpravám 
místních kulturních domů a v Ba-
bicích, Komárně a Zděchově bu-
dou realizovány stavební úpravy 

O půl milionu korun byla navý-
šena celková částka, kterou le-
tos kraj podpořil včelaře. Místo 
původně plánovaného jednoho 
milionu tak bylo mezi 157 úspěš-
ných žadatelů v rámci programu 
Podpora včelařství ve Zlínském 
kraji rozděleno celkem 1,5 milionu 
korun.
„K  tomuto výraznému posílení 
finančních prostředků určených 
na obnovu včelího díla pro stávají-

Zlínský kraj nabízí k  odprode-
ji rekreační chatu s  číslem evi-
denčním 86 spolu s  přilehlými 
pozemky o celkové výměře 766 
m2. Leží v okrajové části Vizovic, 
v chatové oblasti Želechov. Chata 
je kapacitně řešena pro 7 osob a je 
v dobrém technickém stavu. Infor-
mace na www.kr-zlinsky.cz, úřed-
ní desce Zlínského kraje a na tel. 
577 043 657.  /red/

„Jde nám o to upozornit na talent 
a vynikající výsledky žáků druhé-
ho stupně základních škol a dále 
škol středních v různých soutěžích 
a olympiádách, ale také chceme 
poukázat na činy, kdy tito mladí 
lidé projevili mimořádnou du-
chapřítomnost a prokázali svou 
odvahu a charakter,“ řekl radní 
pro školství Petr Gazdík. „Často 
se o  mladé generaci mluví kri-
ticky, ale tyto děti a  teenageři 

jsou mnohdy velmi talentovaní, 
cílevědomí a stejně tak i stateční, 
mohou jít příkladem nejen svým 
vrstevníkům, ale také dospělým, 
a je dobře, aby se o tom vědělo. 
Proto jsme vyzvali střední i základ-
ní školy všech zřizovatelů a další 
organizace k předkládání svých 
návrhů,“ dodal Petr Gazdík. Kaž-
dá škola mohla předložit pouze 
jeden návrh.  Slavnostní ocenění 
se uskuteční 12. června.  /hm/

více než pět desítek obcí hodlá letos podpořit Zlínský kraj ze svého 
Programu na podporu obnovy venkova, v němž si mohly obce do dvou tisíc obyvatel zažádat 
o finanční podporu. Celkem se kraj mezi ně chystá rozdělit 27 milionů korun. Přidělení dota-
cí již projednala krajská rada a doporučila krajskému zastupitelstvu jejich schválení.

Majitelé lesů nejvíce bojují s kůrovcem,  
kraj uvolnil peníze na jeho hubení

více peněz pro včelaře

Kraj prodává chatuna školách budou hledat talenty

Poskytnutí dotací 60 vlastní-
kům lesů, které jim pomohou 
vyrovnávat se s následky sucha, 
odsouhlasila Rada Zlínského 
kraje. 
O  finanční prostředky mohli 
vlastníci lesů žádat v rámci pří-
slušného programu, který kraj 
pro tyto účely poprvé vyhlásil 
právě v letošním roce. Přidělení 
dotací musí ještě schválit kraj-
ské zastupitelstvo.
„O  finanční podporu v  tom-
to programu ve stanoveném 
termínu zažádalo celkem 60 
vlastníků lesa. Po kontrole a vy-
hodnocení doručených žádostí 

jsme se rozhodli všem žadate-
lům vyjít vstříc a zastupitelstvu 
jsme doporučili rozdělit mezi 
ně celkem 3 463 500 korun,“ 
sdělila Margita Balaštíková, rad-
ní Zlínského kraje pro životní 
prostředí a zemědělství.
Tyto peníze mají vlastníkům 
lesů konkrétně pomoci při zvy-
šování rozmanitosti a odolnosti 
lesních porostů, eliminaci vý-
skytu škůdců, především ků-
rovce, v porostech oslabených 
nedostatkem srážek a rovněž 
při usměrňování odtoku sráž-
kové vody tak, aby zůstávala 
v lesních porostech.  /van/

Obcím pomáhá kraj pravidelně.  Ilustrační foto: archiv

Mimořádné úspěchy žáků a studentů v humanitní, pří-
rodovědné, odborné technické, umělecké či sportovní 
činnosti ocení Zlínský kraj. nominovat lze i za jakýkoliv 
pozoruhodný mimořádný čin.

hřbitova. V Bořenovicích, Lidečku, 
Prakšicích, Starém Hrozenkově 
nebo Žlutavách krajské peníze 
pro změnu poslouží při opravě 
místních chodníků a komunikací.
Co se týká dotace na zpracování 
územního plánu, tu mají obdržet 
všechny tři obce, které si o ni za-
žádaly. Jsou jimi Dolní Lhota, Vele-
tiny a Petrůvka. Změnu starého či 
pořízení zcela nového územního 
plánu musí v posledních letech ře-
šit řada obcí v kraji. Novela staveb-
ního zákona totiž říká, že pokud si 
obce svůj starší územní plán (poří-
zený do roku 2006) neaktualizují, 
od 1. ledna 2020 pozbude tento 
plán své platnosti. Ze všech obcí 
ve Zlínském kraji má v současné 
době v souladu s požadavky no-
vely zákona platný územní plán 
vydáno zhruba 85 % obcí. Ve Zlín-
ském kraji je 254 obcí s počtem 
obyvatel pod 2 000 z celkového 
počtu 307.  /van/

cí i začínající včelaře jsme přistou-
pili proto, že počet doručených 
žádostí o dotaci byl velmi vysoký 
a my bychom je chtěli podpořit 
v co možná největší míře. Tato 
podpora má pozitivní dopad 
na úroveň kvality včelstev v kraji 
a zároveň na snížení výskytu moru 
včelího plodu,“ uvedla radní Zlín-
ského kraje Margita Balaštíková, 
zodpovědná za oblast životního 
prostředí a zemědělství. Dotace až 
10 000 korun mohou včelaři pou-
žít hlavně na pořízení základního 
vybavení. /van/

www.kr-zlinsky.cz 
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„Smyslem projektu je přiblížit co nejširší sku-
pině zájemců i z řad nevěřících prostory křes-
ťanských kostelů a dát možnost lidem vstoupit, 
dopřát si klidnou chvíli, odpočinout si nebo 
získat odstup od běžných starostí a také se 
dozvědět něco o kulturní a duchovní hodnotě 
konkrétního místa,“ říká radní Miroslav Kašný, 
zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spo-
lupráci s církvemi, mládež a sport. „Chceme 
tento projekt rozvíjet tak, aby na něho nava-
zovaly i další aktivity, proto letos symbolicky 
zahajujeme sezonu koncertem, který se usku-
teční 2. května v 19.30 v kostele sv. Františka 
Xaverského v Uherském Hradišti. O program se 
postarají žáci a učitelé ZUŠ Uherské Hradiště. 
Všechny srdečně zvu,“ vzkázal radní Miroslav 
Kašný. Zlínský kraj také v letošním roce spouští 
jako moderní a účinný nástroj propagace pro-
jektu nové webové stránky, a to v responziv-
ním režimu, takže se zobrazují i na mobilních 
telefonech.

Brány kostelů se tentokrát otevřou koncertem

Slavnostním koncertem v Uherském Hradišti bude 
zahájena letošní 9. sezona projektu Otevřené brány, který od května do září 
zpřístupňuje s bezplatným výkladem vyškolených průvodců téměř třicet 
sakrálních památek na území Zlínského kraje.

TÉMA

O tom, že Otevřené brány mají přitažlivost pro 
návštěvníky, kteří dosud církevní objekty spíše 
míjeli, svědčí zkušenosti farností, měst, obcí 
i samotných průvodců. „Mnozí občané skuteč-
ně velmi vítají, že je náš kostelík zpřístupněn. 
Je to vzácná raně gotická památka a teprve 
díky projektu se dostává do povědomí lidí. 
Bývají nadšení atmosférou této středověké 

stavby a říkají s úžasem: léta jsme kolem jezdili 
a netušili jsme, jak výjimečná památka to je,“ 
prozradila Helena Kuželová, která o víkendech 
provází v Tečovicích.

Zájem návštěvníků roste
Mezi nejnavštěvovanější místa patří Velehrad, 
Hostýn, kostely v Kroměříži nebo v lázeňském 
městě Luhačovice. Ale ani například Zašová 
nemá nouzi o hosty. „Často u nás zastavují 
autobusy poutníků, kteří míří do slovenské 
Turzovky, a naopak ti, kdo ze Slovenska putují 
na Svatý Hostýn. Už jsme provázeli i Švýca-
ry, Poláky nebo další cizince,“ říká duchovní 
správce farnosti P. Jiří Polášek. 
V Chropyni zase turisté často spojují návštěvu 
kostela s prohlídkou zámku, v němž se na-
chází velká sbírka zbraní i expozice věnovaná 
zdejšímu rodákovi, malíři Emilu Fillovi. Jed-
noznačně pozitivně přínos Otevřených bran 
hodnotí Dana Jedličková z Městského úřadu 
v Chropyni: „Pozorujeme stále větší zájem 
lidí, kteří se dříve spíše ostýchali vejít, proto-
že nejsou zvyklí chodit do kostela a možná 
pociťují určité rozpaky, jestli jsou vhodně ob-
lečení a jak se v tomto prostředí vlastně mají 
chovat. Ale panu farářovi se podařilo sehnat 
pro průvodcovskou službu lidi, kteří tomu 
opravdu dávají své srdíčko a dokáží oslovit 
návštěvníky, aby neměli žádné předsudky 
a nebáli se vstoupit,“ říká paní Jedličková, 
která zároveň v kostele hraje na varhany.

Vzor pro jiné kraje
Projekt Otevřené brány začal Zlínský kraj 
pilotním způsobem „testovat“ v roce 2009 
ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouc-
kým, s farnostmi, městy a obcemi, o rok poz-
ději se přidala Českobratrská církev evan-
gelická. „Mám radost, že projekt Otevřené 
brány, který jsme spolu s  dalšími kolegy 
připravovali jako malý střípek do kulturní 
a  duchovní mozaiky našeho kraje, získal 
od počátku své místo a úspěšně se rozvíjí 
dál. Přinesl také mnoho vedlejších efektů 
– spolupráci na hezkém tématu na různých 
úrovních, možnost nejen se něco dozvědět, 
ale také ztišit a zastavit v otevřeném kostele 
a další. O tom svědčí mnohé reakce přímo 
z míst, kde funguje. Podobná iniciativa se 
nyní rozjíždí také v Moravskoslezském kraji, 
kterým jsme rádi poskytli veškeré informace 
k projektu. Mám naději, že i tento – ve srov-
nání s  jinými – malý projekt může přispět 
k poznání, výchově i poklidnému dialogu 
mezi lidmi dobré vůle,“ říká zástupce olo-
mouckého arcibiskupství P. Pavel Macura, 
který stál u zrodu projektu a nyní jako farář 
v Bílovicích na Uherskohradišťsku na něm 
stále aktivně spolupracuje. 
Do Otevřených bran je v současnosti zapoje-
no 28 kostelů. Jejich přehled s doporučením 
zajímavých turistických cílů v okolí i s vyzna-
čením známých poutních tras vedoucích úze-
mím Zlínského kraje najdou zájemci na no-
vém webu www.otevrenebrany.cz.  /hm/

nejstarší kostel na Zlínsku v Tečovicích je jedním z 28, které jsou do projektu zapojeny. Foto: Ludvík valouch

2. května 2017 v 19.30 hodin
v kostele sv. Františka Xaverského 
v Uherském Hradišti

Na programu je požehnání letošní sezony a 
koncert žáků a učitelů ZUŠ Uherské Hradiště

Zlínský kraj a Římskokatolická farnost Uherské Hradiště 
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Slavnostní zahájení sezony 
Otevřených bran
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Slavnostní zahájení sezony 
Otevřených bran

www.otevrenebrany.cz 
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Rozpočet těchto čtyř projektů 
dosahuje dohromady částky bez-
mála čtvrt miliardy korun. „Pokud 
získáme dotaci, Evropská unie 
nám uhradí 85 procent a stát 5 
procent nákladů. Všechny stav-
by musí být dokončeny do konce 
roku 2018,“ říká Bronislav Malý 
z Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Hejtmanství se snaží využít všech 
možností pro získání dotací, aby 
mělo co nejvíce peněz na inves-
tice do modernizace silniční sítě. 

„V rámci první výzvy IROP jsme 
už v loňském roce předložili šest 
projektů, z nichž u pěti jsme již 
obdrželi rozhodnutí o poskytnutí 
dotace,“ dodává Bronislav Malý. 
Kraj chce také v nejbližší době 
požádat o dotaci na rekonstrukci 
devítikilometrového úseku silni-
ce z Chvalčova na Tesák v Hostýn-
ských vrších a dále až k odbočce 
na Rajnochovice. Tato stavba má 
rozpočet téměř 190 milionů ko-
run.   /red, vc/

Do desátého ročníku soutěže Můj 
první milion se přihlásilo celkem 
103 soutěžících se 73 podnikatel-
skými záměry. Pro ty nejúspěšnější 

připravili pořadatelé ceny v celko-
vé hodnotě 250 000 korun.  Příčku 
nejvyšší získal projekt Můj Ted2y 
od Tomáše Vančíka a Pavlíny Fr-

dlíkové. Přináší dětem splněný 
sen – mít jedinečného plyšového 
medvídka podle svých představ. 
Medvídek se skládá v 3D online 

Silnicím by mohly pomoci  
investice za bezmála čtvrt miliardy

Průjezdy obcemi Hovězí a ratiboř, silnice u velkých Karlovic 
či úsek cesty mezi Slavkovem a dolním němčím. To jsou 
čtyři velké investice, pro něž Zlínský kraj požádal o dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu.

eKOnOMIKA

nápady, které možná jednou vydělají miliony

nejlépe se podniká 
ve vizovicích

Unikátní plyšový medvídek či koncept fitcentra speciálně určeného 
pro děti. To jsou nejúspěšnější projekty hlavní kategorie soutěže Můj první milion. Jejím 
pořadatelem je Technologické inovační centrum. Tato společnost, založená Zlínským krajem 
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se věnuje mimo jiné podpoře začínajících podnikatelů.

aplikaci a dítě i rodič dopředu ví, 
jak plyšový kamarád bude vypa-
dat. Druhé místo získal Vojtěch 
Šenkýř a jeho projekt FitKid. Je to 
koncept fitcentra speciálně urče-
ného pro děti. Na třetím místě se 
umístila Amélie Janíková s knihou 
Můj první zápisník. Kniha je určená 
pro děti, které si svůj vlastní zápis-
ník během roku naplní, dokreslí, 
nalepí...
V kategorii středoškoláků prošlo sí-
tem prvního kola celkem jedenáct 
záměrů. Odborníky nejvíce zaujala 
Tereza Nováková ze střední školy 
MESIT Uherské Hradiště, která se 
přihlásila s projektem Cukrářská 
výroba Máj – výroba cukroví, jehož 
trvanlivost bude prodloužena spe-
ciálním mrazicím zařízením. Druhé 
místo obsadila studentka Střední 
průmyslové školy Zlín Dominika 
Koutná s  projektem Kalendář 
KODA, který si sám zapisuje vaše 
budoucí aktivity.  Bronz brala Klá-
ra Kalvosterová (SOŠ J. Sousedíka 
Vsetín) s nápadem Medový ráj. Zá-
měr pochází z tradice včelařství 
rodiny.  /mpm/

Výzkum Město pro byznys hodno-
til letos již podeváté podnikatel-
ský potenciál měst a obcí v České 
republice. Detailnímu zkoumání 
jsou podrobena všechna města 
a obce s rozšířenou působností 
v České republice. Pořadí výzkumu 
se vyhodnocuje za jednotlivé kra-
je a také za celou republiku. Analy-
tici agentury Datank, která za vý-
zkumem stojí po datové stránce, 
dělí své hodnocení do  dvou 
hlavních kategorií, podnikatelské 
prostředí a přístup veřejné správy. 
A především díky vítězství v ob-
lasti podnikatelského prostředí 
se Městem pro byznys Zlínského 
kraje staly Vizovice – zabodovaly 
především ekonomickou stabili-
tou a dobrým hospodařením rad-

vizovice, Zlín a Holešov. 
Pokud podnikáte, pak prá-
vě v těchto městech byste 
měli mít ty nejlepší pod-
mínky. K tomuto závěru 
dospěli autoři tradičního 
srovnávacího výzkumu 
Město pro byznys, které 
hodnotí města z celé Čes-
ké republiky. 

nice, nejnižšími poplatky a velmi 
nízko nastaveným koeficientem 
daně z nemovitosti.
Na druhém místě se umístil Zlín, 
mezi jehož silné stránky patří pře-
devším vysoký podíl podnikate-
lů, nejvyšší výdaje na podporu 
veřejné dopravy a vysoký počet 
studentů a učňů odborných škol, 
který indikuje dostatek kvalifiko-
vané pracovní síly. Třetí Holešov 
mezi ostatními vyčnívá díky kva-
litnímu přístupu radnice, která 
nízko nastavila všechny poplatky 
včetně koeficientu daně z nemo-
vitosti. Ve prospěch podnikatelů 
hovoří také nejnižší ceny vodné-
ho a stočného.
Agentura CzechInvest vyhlásila 
v  rámci devátého ročníku vý-
zkumu Město pro byznys novou 
kategorii nazvanou Investičně 
atraktivní region. Vítězem prv-
ního ročníku se stalo město Ku-
novice.   /tz/

Starostka vizovic přebírá cenu. Foto: MPB

www.mujprvnimilion.cz 
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Jaro s vůní benzínu

nové lodě, kotviště či linky. na Baťově kanále 
začíná další sezona 

Pravidelné plavby mezi Uherským Ostrohem a Uherským Hra-
dištěm, nové kotvící molo ve Starém Městě či první kompletní sezona pro výletní 
lodě Hollandia a noe. I tak bude vypadat letošní rok na Baťově kanále. S jeho návště-
vou ale neotálejte. vzhledem k nutným opravám bude na některých místech provoz 
ukončen už během září. Baťův kanál se slavnostně otevírá 1. května.

Loni možnosti plavby využilo přes 90 000 lidí. 
A ke stejným číslům by měla návštěvnost vy-
stoupat navzdory zářijovým omezením i letos. 
„Rekonstrukční práce nám kanál rozkouskují, 
takže nebudeme moci využívat celou délku, ale 
zůstane nám prostor pro plavby na osobních lo-
dích a pro malé půjčovny motorových lodí snad 
dostatečný,“ vysvětluje Vojtěch Bártek z obecně 
prospěšné společnosti Baťův kanál. Stavbaři kvůli 
pracím na opravách opevnění břehů uzavřou 
4. září úsek mezi Vnorovy a Strážnící a 11. září část 
kanálu mezi Babicemi a Huštěnovicemi. 
Velkým lákadlem bude letos pravidelná plavba 
na trase mezi Uherským Ostrohem a Uherským 
Hradištěm, kterou bude zabezpečovat šedesá-
timístná výletní loď Hollandia. „Je to první pravi-
delná plavba v tomto úseku. Díky ní už je Baťův 
kanál pokrytý linkami v plné délce,“ komentuje 
novinku Vojtěch Bártek. Před letošní sezonou 
přibylo i několik půjčoven lodí. Velký zájem je 

tradičně o hausbóty, jejichž kapacita se již teď 
blíží vyprodání. Kromě toho pokračují přípravy 
na investice do přístavů v Napajedlech a Veselí 
nad Moravou a přístavišti Kunovský jez. 

Bělov a Rohatec. Nová éra Baťova kanálu
Dnes má vodní cesta, která vznikla ve 30. letech 
pro dopravu lignitu z jižní Moravy do Otrokovic, 
celkovou délku 53 kilometrů. V následujících 
letech by se ale mohla výrazně prodloužit, a to 
oběma směry. Možnost plavby do Kroměříže 
má zajistit zdymadlo na Bělovském jezu, pro-
dloužení do Hodonína pak umožní plavební 
komora v Rohatci. Díky tomu vzniknou nová 
přístaviště a další infrastruktura za stovky mili-
onů korun. V Rohatci by se přitom mohlo začít 
stavět už letos. „Baťův kanál má v současné době 
od Otrokovic po Sudoměřice, respektive Skalici, 
zhruba 53 kilometrů. Po prodloužení z Kroměří-
že po Hodonín bychom se dostali na hodnotu 

JSMe ZLínSKý KrAJ

Zatímco konec letních prázdnin je spjat ve Zlíně 
neodmyslitelně s burácením motorů během 
proslulé soutěže evropského šampionátu Barum 
Czech Rally Zlín, pořadatelé této akce připravili 
na letošní jaro pro příznivce motorismu ve Zlín-
ském kraji novinku. Premiérový ročník výstavy 
automobilů a motocyklů pod názvem Czech 
Drive se uskuteční v sobotu 29. dubna 2017 ve Zlí-
ně. Motoristický svátek proběhne v centru Zlína, 
diváci uvidí nablýskané automobily a motocykly 
na náměstí Míru před radnicí a v parku Svobody 
u zlínského zámku. 
„Na náměstí Míru představíme ukázky práce 
záchranných složek, sanitních vozů, ukázky ha-
sičského vybavení, prezentaci státní i městské 
policie, dětské dopravní hřiště ve spolupráci s Be-
sipem a podobně.  Diváci zhlédnou u zlínského 
zámku výstavu vozidel rally, okruhových vozů, 
kamionů, historických motocyklů či plochodráž-
ních a motocrossových motorek,“ uvedl ředi-
tel Czech Drive Miloslav Regner. Výstava bude 
otevřena pro veřejnost od 10.00 do 18.00. Více 
na www.czechdrive.com.  /tz/

přes 70 kilometrů. To je prodloužení o třetinu. 
Tím bychom návštěvníkům vodní cesty mohli 
nabídnout bohatší program. I když už nyní tráví 
na Baťově kanálu týdenní pobyty, tak by je mohli 
buď prodloužit, nebo by se mohli do regionu 
častěji vracet,“ podotýká Vojtěch Bártek.  /jjn/

Za zážitky není nutné vyrážet mimo region.  Foto: CCrvM

www.batacanal. cz 

Mezinárodní den rodiny 
Už od roku 1994 připadá na 15. květen Meziná-
rodní den rodiny. Jeho smyslem je upozornit 
na otázky související s rodinou. A jak si v této 
oblasti stojíme ve Zlínském kraji? Pohledem sta-
tistiky výborně. Například podíl dětí narozených 
mimo manželství patří k absolutně nejnižším. 
Zatímco ve Zlínském kraji nedosahuje ani 42 pro-
cent, v polovině krajů překračuje 50 procent. 
Čísla za loňský rok navíc ukazují, že v kraji loni 
už potřetí vzrostl počet uzavřených manželství 
a rozvodovost je u nás druhá nejnižší.
Kraj pravidelně podporuje akce zaměřené na  
rodinu. Jednu z nich pořádá Centrum pro rodinu 
Vizovice 14. května v Ostratě. /red/

PHA PLK ULK LBK HKK PAK OLK

Pozn.: Zdroj dat ČSÚ, pracoviště Zlín
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v pondělí 10. dubna ocenil hejtman 
Jiří Čunek společně s radním pro 
školství Petrem gazdíkem 23 učitelů 
i nepedagogických pracovníků, kteří 
významně přispěli k rozvoji a kvalitě 
regionálního školství. Oslovili jsme 
věru vyoralovou, která učí matemati-
ku a chemii na Základní škole ve valaš-
ských Kloboukách.
Mnoho z vašich kolegů při slavnostním oce-
ňování prozradilo, že pochází z kantorských 
rodin. Vás k tomuto povolání také přivedl 
tatínek. Je takováto rodinná kontinuita v ně-
jakém ohledu výhodou?
Já nevím, jestli je to výhoda, ale každé povolá-
ní má dvě strany a když člověk žije v učitelské 
rodině, vnímá, co všechno to obnáší. Lidé se 
domnívají, že když odejdeme ze školy, tím to pro 
nás končí, ale spousta práce a přípravy se děje 
právě doma, po večerech. Nejde jen o odučení 
určitého počtu hodin, ale nesete si v sobě také 
osobnosti jednotlivých dětí. Za každým je člověk, 
který může mít své trápení, a když mu chcete 
pomoci, přemýšlíte, co a jak. A tím jde někdy 
do pozadí vlastní rodina, bez jejíž podpory bych 
se nemohla svému povolání naplno věnovat.

Mluví se o tom, že děti jsou stále více hyper-
aktivní a hůř se s nimi pracuje. Jak se vám 
to jeví?
Myslím si, že kdybychom měli stejné podmínky, 
jaké mají dnešní děti, budeme úplně stejní. Když 
jsme byli malí, v televizi byl jediný program, kde 
se dalo dívat jen na Večerníček, proto jsme běhali 
po venku, četli jsme knížky a vyváděli jsme různé 
„lumpačiny“. Ony dnes ty děti nejsou ani horší, 
ani lepší, jsou jen jiné. To, že jsou hyperaktivní, 
je možná také tím, že i dospělí toho teď chtějí 
stihnout daleko víc. Souvisí to s dobou, jejími 
možnostmi, způsobem života a všeho kolem.

V nominaci na vaše ocenění, kterou zaslalo 
město Valašské Klobouky a ředitel školy, je 
mimo jiné uvedeno, že jako kantorka tělem 
a duší používáte při výuce náročných před-
mětů - matematiky a chemie, způsoby, které 
jsou vnímány jako zábavné, přitažlivé a snad-
né. V čem spočívají?
Snažíme se o to, aby starší děti učily ty mladší. 
Vždy si určité téma připraví, najdou si informace 
a stávají se vlastně pedagogy, kteří látku mladším 
žákům vysvětlují. Nedávno jsme například dělali 
projekt „Voda“, kdy osmáci ukazovali třeťákům, 
co všechno voda umí, předváděli jim jak fyzikální, 
tak chemické pokusy a bavilo to nejen menší 
žáky, ale i ty velké, kteří se učiva takto aktivně 
a nápaditě chopili. 

Matematika je pro mnohé lidi postrachem. 
Někoho přímo odpuzuje. Přitom se říká, že 
do jejího tajemství lze proniknout. Dá se 
naučit? 

rOZHOvOr

Jak u koho. Jsou děti, které tento předmět prostě 
„nedávají“, to je pravda, ale také nemůžete čekat, 
že se něco naučíte přes den. U zeměpisu nebo 
biologie je samozřejmé, že si u toho posedí-
te. Jenže u matematiky se podíváte na příklad 
a řeknete: tomu nerozumím. Tím to pro řadu 
dětí končí. Ale jakmile se do toho zakousnou, 
najdou si čas a zkusí jiný pohled, řešení si najdou. 
Já jim pokaždé zdůrazňuji, že nezáleží na tom, 
kudy do toho pomyslného domu vejdou: Někdo 
proskočí přímo oknem do kuchyně, jiný to vezme 
žebříkem přes třetí patro, ale důležité je, aby 
ve 12.00 byli doma. Někomu pomůže příklad si 
rozkreslit, jiný si to převede na něco z běžného 
života, podstatné je najít si cestu k řešení.

Takže logika není podmínkou? Dá se řád 
v chaosu najít i při absenci logického myšlení?
Matematika spočívá v nalezení, protože má 
striktní pravidla. Když stokrát padne vláda, 
v matematice se nic nezmění. Pravidla zůstávají 
neměnná v čase, jen cesty a postupy k jedinému 
možnému správnému výsledku mohou být růz-
né, odlišné člověk od člověka. A jsou děti, které 
logické myšlení mají. Dvakrát ťuknou do kalku-
lačky a výsledek je tady. Ale jsou i takové, které 
musí popsat tři stránky, aby si segment příkladu 
namalovaly, a také k tomu dojdou – a to je zase 
jejich logika. A pak jsou děti s takzvaným selským 
rozumem, které si to převedou na něco, čemu 
rozumí. Všechny možnosti jsou v pořádku.

K čemu je dobré matematiku ovládat a klást 
na ni důraz i ve vzdělávacím systému?
A já se zeptám vás. Ve kterém oboru matematika 
není?

Napadají mě různé humanitní vědy.
Tak si vezměte jenom takový rým. I v něm je pře-
ce souměrnost. A teď obyčejný život: Všichni se 
ptáme, kolik co stojí. Proč nás zajímají slevy? Akce, 
výprodeje. Počítače, telefony. To je přece všech-
no také matematika. Náš svět nás neustále nutí 
počítat. Pořád se snažíme ušetřit nebo naopak 
vydělat. Ale takto matematiku málokdo vidí. A to 
je její velká síla, že se bez ní neobejdeme.

Co máte na své práci nejraději?
Učím hlavně starší děti, „puberťáky“. A oni dají 
strašně moc. Z nich jde tak obrovská energie, 
takový zájem a entuziasmus. Baví mě i ty jejich 
průpovídky. Musíte zkrátka pořád na něco rea-
govat. Tudíž být ve střehu a držet s nimi krok. 
Já jsem šťastný člověk: Mám štěstí na spolupra-
covníky, na pana ředitele i na třídu, ve které jsou 
úžasné děti: Teď například zmobilizovaly celou 
školu a adoptovali jsme na dálku holčičku. Děcka 
jsou perfektní, aktivní, ničeho se nebojí a já jsem 
jim za to vděčná. Helena Mráčková

Seznam letošních oceněných

mimořádná cena:
 Jaroslava Pospíšilová (ZŠ Chropyně)
nepedagogičtí pracovníci:
  Otakar Pancner (Střední průmyslová škola 

Otrokovice)
  Dagmar Trtková (ZŠ, Uherský Brod, Na Vý-

sluní)
  Petr Vráblík (Střední průmyslová škola stroj-

nická Vsetín)
  Mgr. Lenka Zvoníčková (ZŠ Mánesova Ot-

rokovice)
pedagogičtí pracovníci:
  Marcel Černoch (Střední průmyslová škola 

stavební Valašské Meziříčí)
  Petr Dedík (Střední odborné učiliště Uherský 

Brod)
   PaedDr. Věra Dernie (ZŠ Zlín Středová)
  Mgr. Jan Dušek (Gymnázium Uherské Hra-

diště)
  akademický sochař Pavel Gabrhel (Střední 

škola - Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod)

  Mgr. Světlana Hajdinová (ZŠ Slovan, Kro-
měříž)

  Mgr. Blanka Kňazejová (ZŠ, Uherský Brod, 
Mariánské náměstí)

  Ing. Miloš Kovář (Střední průmyslová škola 
polytechnická - Centrum odborné přípravy 
Zlín)

  Mgr. Bc. Věra Kreuzziegerová (ZŠ Zlín, Dřev-
nická)

   Ing. et Mgr. Jarmila Minaříková (Střední prů-
myslová škola strojnická Vsetín)

   Mgr.  Ivana Pilátová (Mateřská škola Zlín, 
tř. Svobody)

  Mgr. Romana Rybiařová (ZŠ Rožnov pod 
Radhoštěm, Tyršovo nábřeží)

  Mgr.  Lenka Slavíková (ZŠ Integra Vsetín, 
sdružení právnických osob)

   Ludmila Svačinová (Základní umělecká škola 
Zdounkv)

   Mgr. Marek Tvrdoň (ZŠ, Kunovice, U Pálenice)
   Mgr. Miroslav Urubek (Masarykovo gym-

názium, Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Vsetín)

  Mgr. Jelena Volková (Arcibiskupské gymná-
zium v Kroměříži)

  Mgr. Věra Vyoralová (ZŠ Valašské Klobouky)

Mgr. věra vyoralová. Foto: Jiří Balát

Je radost stále s dětmi držet krok



Řídíme se zdravým rozumem, řekl hejtman 
starostům  | Vsetín se stal dějištěm setkání před-
stavitelů kraje a starostů měst a obcí. Účastnilo 
se ho 220 starostů, kterým hejtman a radní před-
stavili novinky v oblasti zdravotnictví, ekonomiky 
kraje a majetku, průmyslové zóny a strategických 
rozvojových dokumentů kraje nebo o smogu, 
který letos potrápil celý Zlínský kraj.

Restaurovaná díla v Arcibiskupském zám-
ku Kroměříž | Slavnostním ceremoniálem 
byl oficiálně ukončen rozsáhlý projekt Ob-
novy vybraných obrazů a nábytku Arcibis-
kupského zámku v Kroměříži financovaný 

za pomoci dotace z fondů EHP, jehož cílem 
byla renovace více než padesáti obrazů, 
historického nábytku a dalších sbírkových 
předmětů. Dotací jeden milion korun přispěl 
také Zlínský kraj.

První místo putuje do Zlína | Klarinetové kvar-
teto Presto ze ZUŠ Zlín ve složení Vojtěch Wurst, 
Michal Úlehla, Martin Kandel a Martin Pikna pod 
vedením pedagoga a hudebníka Jana Slavíka 
ovládlo mezinárodní festival Diamantové noty, 
konaný na konci března v Jakutsku. S počtem 
devět tisíc účastníků jde o největší festival dětí 
a mládeže v Rusku. 

V Burešově slavili 103. narozeniny | Nejstarší 
obyvatelce zlínského Domova pro seniory 
Burešov, stotříleté paní Antonii Danešové, 
přišla popřát radní Zlínského kraje Michaela 
Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, 
rodinnou politiku a neziskový sektor. Mezi 
gratulanty byl přítomen také primátor Zlína 
Miroslav Adámek. 

OBrAZeM

Mladí uzenáři soutěžili v bourání masa či výrobě jitrnic  | Osm dvoučlenných týmů z celé České 
republiky předvedlo svůj um na tradiční soutěžní přehlídce mladých uzenářů, kterou ve dnech 
11. a 12. dubna uspořádala Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí. 
Postupně se utkali v bourání masa, výrobě jitrnic, tlačenky, výrobku z jater a regionálního výrobku.
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Cílem je prezentovat kulturní dědictví zvláště 
atraktivním způsobem, čemuž odpovídají své-
rázné a originální programy připravené jednotli-
vými pořadateli. Na jakých akcích se tedy podílejí 
organizace zřizované Zlínským krajem?

Muzejní noc ve Slováckém muzeu
Centrum dění bude v Galerii Slováckého mu-
zea a Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana, 
program začíná 19. května v 16.30. Vzhledem 
k tomu, že v galerii muzea je instalována výsta-
va Jana Karafiáta Broučci, půjde o nosné téma. 
Na galerijním nádvoří například vystoupí děti 
z folklorního souboru Hradišťánek s představe-
ním Zrození broučka. Následně bude otevřena 
Broučkova dílnička a spustí se venkovní aktivity 
na nádvoří. Hudební produkce v podání Žluté po-
norky startuje ve 20.00. Chybět nebude ani noční 
komentovaná prohlídka ve 22.00. V knihovně 
bude od 15.00 do 18.00 bazar knih a od 18.30 
vystoupení skupiny historických tanců. Hlavní 
budova muzea poskytne dobrodružné putování 
do historie. Více na www.slovackemuzeum.cz.

Meziříčská muzejní noc
Valašskomeziříčskou muzejní noc pořádá ve spo-
lupráci s dalšími institucemi Muzeum regionu 
Valašsko, osmý ročník akce se uskuteční v pátek 
9. června od 19.00. Letos se návštěvníci mohou 

Že jsou muzea a galerie nudné? Ale kdeže, to už dávno ne-
platí. A pokud by ve vás přesto osten pochybnosti zůstal, vydejte se tam v noci. 
Také letos se totiž koná originální Festival muzejních nocí, do něhož se zapojují 
stovky muzeí, galerií a dalších institucí z celé České republiky. 

Osvětlovací 
sklo z valašského Meziříčí

na přelomu dubna a května probíhá 
ve Zlíně 8. ročník festivalu Literární 
jaro Zlín 2017. Po Jáchymu Topolovi, 
Miloši Urbanovi, Kláře Smolíkové a fil-
movém večeru se mohou návštěvníci 
těšit na další zajímavý program.

těšit na  interaktivní přírodovědnou výstavu 
Stromy jako domy v zámku Kinských. Rozzáří 
se také prostor zámecké zahrady, kterou naplní 
skleněná instalace designérského studia P3L1. 
V kostele sv. Trojice obživne jedinečná barokní 
socha s podobou vousaté světice sv. Starosty. 
Na druhém nádvoří zámku Žerotínů bude až 
do půlnoci doprovodný program s hudebními 
a divadelními představeními, workshopy či vi-
deomappingem. Mezi jednotlivými stanovišti 
bude jezdit noční expres za symbolickou cenu.  
Více na www.muzeumvalassko.cz.

Galerijní a muzejní noc ve Zlíně
Pestrý program je připraven na 19. května také 
ve Zlíně, noční program začne v 19.00. V kul-
turně-vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTI-
TUT si návštěvníci budou moci prohlédnout 
zdarma všechny expozice a výstavy muzea 
i galerie. Navíc je v celém komplexu připravený 
doprovodný program. Galerie mimo aktuální 
výstavy nabídne také expozici v prostorách 
zámku. Knihovna připravila Pohádkově-poe-
tický večer. Na platformě mezi budovami 14 
a 15 vystoupí Bartošův soubor písní a tanců 
a skupina JazzBook. Ve 22.00 odstartuje vi-
deomappingová projekce na fasádu budo-
vy 15 a následovat bude světelná show. Více 
na www.14-15.cz.

do muzea v noci? Klidně v celém kraji KULTUrA

POKLAdy Z dePOZITářů

Muzeum regionu Valašsko spravuje sbírku 
osvětlovacího skla, která svým rozsahem a za-
měřením patří k evropským unikátům. Lam-
py a stínidla mají své místo ve stálé expozici, 
ale stovky dalších jsou dlouhodobě uloženy 
v jednom ze tří depozitářů skla. Mezi nimi je 
i stínidlo, které na první pohled šokuje svou 

Literární jaro se stěhuje ven

Festival se v tomto ročníku věnuje mimo jiné 
německé literatuře a významu redakční práce při 

www.muzeumvalassko. cz 

velikostí. Má prostý tvar koule, ovšem o prů-
měru téměř 70 cm. Takto obrovská stínidla 
vyráběla firma S. Reich & Co pro anglický trh 
a na Křižíkovy obloukovky. Vyrobit je doká-
zal jen jeden jediný sklář: Maxmilián Strýček, 
zvaný Herodes. Je totiž třeba si uvědomit, že 
stínidlo z rozžhaveného skla na přelomu 19. 
a 20. století nevyrobil žádný důmyslný stroj, ale 
obyčejný sklář, prostřednictvím vlastního de-
chu a obyčejné sklářské píšťaly. I když v tomto 
případě to musel být sklář neobyčejných kvalit 
a podle dochovaných záznamů taky byl svými 
kolegy a nadřízenými patřičně ceněn.

vydávání knih. Část programu navíc bude pod ši-
rým nebem. Ve středu 3. května v 10.00 se budou 
nakladatelé a redaktoři Marek Turňa z Knihy Zlín, 
Pavel Jungmann z Archy a Martin Stöhr z Hostu 
věnovat problematice redakční a nakladatelské 
práce. Do diskuze se mohou zapojit i účastní-
ci programu. Tentýž den odpoledne představí 
Martin Stöhr sbírku básníka Stanislava Špačka 
s názvem Noční hráč (3. 5. v 17.00).
Čtvrtek 4. května (od 17.00) bude věnovaný ně-
mecké literatuře, konkrétně Patricku Süskindovi 
a jeho novele o dětství na venkově s názvem Pan 
Sommer. Číst se bude tentokrát v parku Komen-

Moc muzeí a galerií  
V Kroměříži se rozhodli pro originální název – 
Moc muzeí a galerií, která se koná 15. května. 
A co zde čeká na návštěvníky? V arcibiskup-
ském zámku se od 14.00 do 21.00 konají pro-
hlídky obrazárny, kabinetů a výstavy Pod kůží 
Marsya: restaurátor a malíř František Sysel 
(1927–2013). V Muzeu Kroměřížska budou ko-
mentované prohlídky všech výstav – Umění 
je stav duše a Když jsem já sloužil… (speciální 
programy pro děti a rodiny od 14.00 do 18.00) 
a všech expozic – Historie ukrytá pod dlažbou 
města, Památník Maxe Švabinského a Příroda 
a člověk. Zajímavý program je připraven rov-
něž v Galerii Orlovna a také v Expozici Karla 
Kryla. Více na www.muzeum-km.cz.

K festivalu se připojily i další instituce ze Zlín-
ského kraje. Jejich seznam, včetně progra-
mu, najdete na adrese www.cz-museums.cz 
v sekci Festival muzejních nocí.  /jjn/

www.cz-museums.cz

ského společně s Martinem Pášmou, dramatur-
gem Zlínského filmového festivalu, a Jessicou 
Exnerovou, iniciátorkou Klubu milovníků knih. 
„Literární jaro tentokrát pozveme do přírody 
a mezi lidi do parku u Klubu 204 (bývalé knihov-
ny). Věřím, že nám počasí bude přát,“ doplnila 
ředitelka knihovny Zdeňka Friedlová.
Už je tady zas. Tak zní název knihy německého 
autora Timura Vermese, kterou přiveze herec 
Lukáš Hejlík se svým kolegou Alanem Novot-
ným na závěr festivalu (5. 5. v 18.00). Scénickým 
čtením ztvární příběh o tom, jak se Adolf Hitler 
probudí v roce 2011.  /kfbz/
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Muž drobné postavy, ale obrovské vitality s nepřehlédnutelnou hřívou vlasů 
a výraznými rysy. na počátku 20. století ho mohli návštěvníci Luhačovic 
pravidelně vídat v lázeňském parku, u minerálních pramenů, ale i v okolních 
lesích a na stráních s výhledem do krajiny. Léčil si zde nejen hlasivky či 
bolavé klouby, ale i duši. A také zde hledal a nacházel inspiraci. řeč je o jed-
nom z nejvýznamnějších tvůrců české i světové moderní hudby, skladateli 
Leoši Janáčkovi, jehož jméno je s Luhačovicemi neodmyslitelně spjato.

Leoš Janáček začal Luhačovice pravidelně na-
vštěvovat v roce 1903. Při svém vůbec prvním 
pobytu se ubytoval ve vile Vlastimila, kam se 
pak ještě několikrát vrátil a rozepsal zde Zápis-
ník zmizelého. Často pobýval v Augustinián-
ském domě, kde ve 20. letech minulého století 
napsal Lišku Bystroušku a slavnou Glagolskou 
mši. Kromě toho využíval také pohostinství 
Janova domu, který dnes nese jméno architekta 
Dušana Jurkoviče, vily Jestřabí či vily Růžová.

Krása krajiny a žen
Leoš Janáček ale nezůstával jen v areálu lázní, 
často vyrážel do okolní přírody. Určitě nebude 
te litovat, když uděláte totéž. Zvolit lze napří-

klad nenáročnou cyklotrasu Obora. Z centra 
města se vydáte po pravém břehu toku Šťáv-
nice směrem nad pramen Ottovka. Odtud lze 
pokračovat na Horní Dvůr a dále na vrch Kr-
hova, kde jsou k vidění staroslovanské mohyly 
z 9. století. 
Nedaleko je pak také vodní nádrž s poetickým 
názvem Jezírko lásky, původně postavená jako 
zásobárna vody pro lesní zvěř. Kromě toho je 
ale oblíbeným cílem vycházek lázeňských hos-
tů – podle pověsti totiž pomáhá nalézt štěstí 
v lásce i manželství – stačí v jezírku smočit 
levý ukazováček. 
Hukvaldského rodáka ale táhly do Luhačovic 
také ženy, které se staly zdrojem umělecké 
inspirace. Kromě pěvkyně Marie Calmy Vese-
lé šlo také o Kamilu Urválkovou, jejíž životní 
příběh se stal námětem opery Osud, či Kamilu 
Stösslovou, s níž navázal dlouholeté přátelství, 
které přerostlo do hlubokého emocionálního 
vztahu. Naposledy navštívil Leoš Janáček své 
milované Luhačovice v červenci 1928. V srpnu 
téhož roku se jeho život uzavřel.

Festival hudby
K poctě skladatele je od roku 1992 každoročně 
pořádán Festival Janáček a Luhačovice, který 
náleží k prestižním hudebním akcím v České 

vOLný ČAS

ZAMyŠLení nA ZávĚr
vzpomeňme na všechny oběti válek

PUTOvání S OSOBnOSTMI PO ZLínSKÉM KrAJI

S příchodem jara budeme vzpomínat i na výročí 
ukončení 2. světové války. Němými symboly 
všech válek je ve Zlínském kraji celkem 1 309 
válečných hrobů. U těchto hrobů si civilizovaní 
lidé připomenou, že tisíce Čechů, Slováků, Rusů, 
Němců, Rumunů, Američanů, Poláků, Francouzů 
a vojáků jiných národností na všech stranách 
front položily svůj život ve válkách. 
Ve Zlínském kraji jsou válečné hroby z období 
2. světové války, z 1. světové války, ale i z napo-
leonských a prusko-rakouských válek. Všichni 
padlí jsou především oběťmi hrůz válek, nepo-
suzujeme je podle národnosti, barvy uniformy 
ani podle jejich přesvědčení. Ne vždy je to jed-
noduché. Vždyť tito vojáci bojovali v různých 
historických obdobích a v různých politických 
souvislostech a často bojovali proti sobě. Čím 

je toto historické období vzdálenější a válečné 
hroby starší, tím méně emocí je doprovází.
Hroby z napoleonských nebo prusko-rakous-
kých válek již dávno žádné emoce nevyvolávají 
a mnohdy ani historici nejsou schopni odpovědět 
na otázku, která z bojujících stran je vzhledem 
k nám přátelská a která nepřátelská. U válečných 
hrobů z 1. světové války se nikdo nepozastavuje 
nad faktem, že hroby připomínají padlé vojáky, 
kteří bojovali jak za Rakousko-Uhersko, tak proti 
němu. Často je na jednom památníku připo-
menuta památka rakousko-uherských vojáků 
i československých legionářů, a nikdo se nad 
tím nepozastavuje. 
Naproti tomu v otázce válečných hrobů z období 
2. světové války se stále ještě názory rozcházejí. 
Toto však nic nemění na faktu, že mrtvý voják 
nepřátelské strany není nepřítel. Přestal jím být 
ve chvíli, kdy pro svou zemi zaplatil tu nejvyšší 
cenu, zaplatil životem. Takový voják byl přede-
vším člověkem, který pocházel z nějaké rodiny, 
po kterém zůstali blízcí a přátelé. Pokud by ne-

padl ve válce, pravděpodobně by měl svůj hrob 
ve své obci a jeho příbuzní se o něj mohli posta-
rat. Ale padl ve válce, zemřel daleko od svého do-
mova, a péči o jeho hrob musí převzít někdo jiný. 
Česká republika se zavázala, že bude pečovat 
o všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda 
se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vo-
jáků či zda se jedná o hroby vojáků, kteří bojovali 
proti naší zemi. Proto ke všem válečným hrobům 
a pietním místům musíme přistupovat stejně.
Pro někoho možná archaicky zní věty stále plat-
ných Ženevských úmluv z roku 1949: „Strany 
v konfliktu budou dbát, aby mrtví byli pohřbeni 
s úctou, pokud možná podle náboženství, k ně-
muž patřili, aby jejich hrobů bylo šetřeno a aby 
byly pokud možná seskupeny podle národnosti 
zemřelých, vhodně udržovány a označeny tak, 
aby je bylo lze vždy nalézt“. 
Vzpomeňme proto při pietních aktech k výročí 
ukončení 2. světové války na všechny oběti 
všech válek s přáním, aby se již žádná válka 
neopakovala.  Karel Malinovský

vila Jestřabí. Foto: archiv

Obyvatelé i  návštěvníci Zlína si mohou 
od 21. května do konce září, ve čtrnáctidenních 
intervalech, dopřát nedělní hodinová hudební 
dostaveníčka, kde vystoupí populární dechové 
hudby a cimbálové muziky. Koncerty se budou 
konat od 15.30 v parku Komenského za budo-
vou Zlínského klubu 204. Prohlídku organizací, 
jako je například Muzeum jihovýchodní Mora-
vy nebo Krajská galerie výtvarného umění, tak 
zájemci mohou provázat ještě i s příjemným 
hudebním zážitkem. Více informací na webu 
města Zlína.  /red/

Luhačovice. Zdroje léčivé i inspirující 

Kulturní novinka v krajském městě

republice. Posláním festivalu je nabídnout 
hostům v krásném prostředí luhačovických 
lázní nezapomenutelné umělecké zážitky 
z řady koncertů, při kterých zní nejen hudba 
světově proslulého Leoše Janáčka, ale také 
dalších významných komponistů v podání 
špičkových českých i zahraničních interpretů. 
Letošní, už 26. ročník festivalu se uskuteční 
od 17. do 21. července pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje Jiřího Čunka a profesorky Evy 
Blahové.  /jjn/
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Fotovoltaický set
od 44.210,- Kč bez DPH
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Ohřev vody s.r.o.
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Zlín, 760 01 / tel. : 777 443 433, 
604 213 679
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Tradiční kulturně společenské centrum 
Zlína s pětisetletou historií 
a jedinečnou atmosférou.

Akce živého umění  v květnu 2017 
(koncerty a divadla): 

17. 5. v 19 hod. 
Výchovný koncert pro dospělé. 
Hudební nástroje Miroslava Černého 
a písně Zdenka Hanzela.

20. 5. v 19 hod.  
Koncert ã la 18. století, Trio Con Amore.

PO CELÉ LÉTO KULTURNÍ PROGRAM NA NÁDVOŘÍ.

Stálá interaktivní expozice rozvíjející smysly, 
v níž si inspirativně pohrají malí i velcí.

Nyní obrazy Miroslava Šimordy  a výstava 
současné architektury České domy,  

Na vaši návštěvu se těší také designová prodejní 
galerie Courage.

Zámecká kavárna KAFE Zámek má již nyní 
 v provozu letní posezení na nádvoří.

Informace a rezervace vstupenek:
info@zlinskyzamek.cz, tel.: 602 560 020          

www.zlinskyzamek.cz
Zlínský zámek

CENTRUM OJETÝCH VOZŮ
TAK JAKO NOVÉ, UMÍME I OJETÉ

>> Kvalitní vozy s 12ti měsíční zárukou
>> Referentské vozy Peugeot, Citroën, Nissan a Mitsubishi
>> Vykupujeme vozy všech značek za nejlepší ceny
>> Největší výběr užitkových vozidel a vozidel 4x4

Značka, model:
Mazda 6

Motor:
2191 (129 kW)

Palivo:
Nafta

Karoserie:
sedan

1. registrace:
2015

Stav tachometru:
111 500 km

Barva:
hnědá metalíza

Značka, model:
Citroën C4 Picasso

Motor:
1560 (85 kW)

Palivo:
Nafta

Karoserie:
MPV

1. registrace:
2014

Stav tachometru:
134 000 km

Barva:
světle modrá metalíza

Z NAŠÍ NABÍDKY

345 000 Kč s DPH  
CITROËN C4 PICASSO 1,6 HDI NEW GRAND

569 000 Kč s DPH
MAZDA 6 2,2 SKYACTIVE REVOLUTION AT ČR

Kompletní nabídku najdete na www.unicars.cz 



MĚŘENÍ ZRAKU
ZDARMA při nákupu dioptrických brýlí
Zkušenými optometristy
na nejmodernějších přístrojích
Bez čekání (doporučujeme se objednat)

www.vaseoptika.cz
Provozovny: Otrokovice, Luhačovice, Vizovice, Vsetín, Slavičín
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7. AGENTURA VELRYBA ve spolupráci s městem Holešov uvádí 7. ročník rodinného festivaluZahrady Zámku Holešov 2017

                nepropásněte  

vstupenky za výhodné ceny! Jen do konce května!

www.HolesovskaRegata.cz

Olympic *  Katapult
Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND

Janek Ledecký  * the tap tap * Kašpárek v rohlíku  
Mandrage * Monkey Business

SOBOTA
17.6.

PÁTEK
16.6.

Vstupenky: 
TICKETPRO,  

TICKETPORTAL, gO OuT
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www.preciz.cz

OBRÁBĚČ CNC
Náplň práce:  
•  obsluha CNC obráběcích center vybavených řídícími systémy Siemens, 

Heidenhein
Naše požadavky a očekávání:                                                                                                                       
•  vyučení v oboru CNC obrábění a prokazatelná praxe, schopnost samostatných 

korekcí programu, orientace v technické dokumentaci, schopnost využívat 
progresivní technologie obrábění na nových 3osových, případně i 5osových 
strojích

•  očekáváme dobrý zdravotní stav, fl exibilitu, spolehlivost a ochotu pracovat 
v třísměnném provozu

BRUSIČ
Náplň práce: 
•  broušení dílů na vertikálních bruskách
Naše požadavky a očekávání: 
•  vyučení v oboru Brusič nebo Obráběč kovů a prokazatelná praxe, vykonávání 

středně náročné práce v opakované výrobě s možností kompletního zaučení, 
očekáváme dobrý zdravotní stav, fl exibilitu, spolehlivost a ochotu pracovat 
ve čtyřsměnném provozu

Naše nabídka:
•  u obou profesí (Obráběč CNC i Brusič) nabízíme výdělek 150-200 Kč/hod. 

+ příplatky, úkolovou mzdu, 13.plat, dovolenou navíc, bonusové poukázky 
a pracovní oděvy včetně praní a obuvi, mzdové zvýhodnění za práci v noci 
a o víkendu, věrnostní program, valorizace mzdových tarifů, stravenky v hodnotě 
105 Kč/den a nástupní bonus 20.000 - 50.000 Kč pro kvalifi kované 
pracovníky s praxí dle splnění podmínek 

Místo výkonu práce: Napajedla

Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Drábek, e-mail:drabek@preciz.cz, 
tel.: +420 577 113 056 

hledá zaměstnance na pozici:
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Nabídka dalších rubrik či více pů-
vodních materiálů. To jsou kroky, 
které mají ještě dále zvýšit kvali-
tu obsahu nejnavštěvovanějšího 
informačního a zpravodajského 
portálu ve Zlínském kraji ZLIN.CZ. 

V souvislosti s tím došlo k založe-
ní společnosti ZLIN.CZ s.r.o. V ní 
má významný majetkový podíl 
také největší mediální vydava-
tel ve Zlínském kraji, společnost 
HEXXA.CZ s.r.o. 

Zlin.cz chce s novou energií upevnit pozici 
jedničky ve Zlínském kraji

Za  vznikem portálu ZLIN.CZ, 
který má měsíční návštěvnost 
100  000 a  počet zobrazených 
stran překračuje 750 000, stojí 
společnost AVONET, s.r.o., kte-
rá je mimo jiné významným 
poskytovatelem internetového 
připojení. Nyní navázala spo-
lupráci se společností HEXXA.
CZ. Provozovatelé chtějí portál 

dále rozvíjet, rozšiřovat a zkva-
litňovat, přinášet více zpravodaj-
ství, informací a zajímavostí ze 
všech regionů Zlínského kraje. 
Návštěvníci se tak v  průběhu 
následujících měsíců mohou 
kromě dalších technických vy-
lepšení těšit také na větší objem 
původního zpravodajství, foto-
galerie či nové rubriky.



w w w . m a s t e r s o f r o c k . c z
Předprode j  vs tupenek Pragokoncer t  www.mastersofrock.cz 
te l . : 577 432 580, 224 235 267, mikeskova@pragokoncert.com

13. - 16. 7. 2017 Areál likérky Vizovice

Za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín! 
Only one SABATON Orchestra Show in Europe in 2017! 

Anniversary Best of Show!

Special guest Marco Hietala!

Legenda světového metalu po 25 letech živě v Česku!
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Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND

Janek Ledecký  * the tap tap * Kašpárek v rohlíku  
Mandrage * Monkey Business

SOBOTA
17.6.

PÁTEK
16.6.

Vstupenky: 
TICKETPRO,  

TICKETPORTAL, gO OuT

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU 

LÍDRA MODULÁRNÍ VÝSTAVBY

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU KOLEGY 
NA TYTO POZICE:

KOMA MODULAR s.r.o., Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
T +420 737 668 836, +420 602 568 768

BLIŽŠÍ INFORMACE K VOLNÝM PRACOVNÍM POZICÍM NA: 

www.koma-modular.cz/firma-a-lide/kariera

    lakýrník
     montáž panelů, podlah, oken, dveří
     svářeč
     
     elektrikář
     kontrolor
     
     manipulant

Životopisy zasílejte na: 

personalistika@koma-modular.cz

www.preciz.cz

OBRÁBĚČ CNC
Náplň práce:  
•  obsluha CNC obráběcích center vybavených řídícími systémy Siemens, 

Heidenhein
Naše požadavky a očekávání:                                                                                                                       
•  vyučení v oboru CNC obrábění a prokazatelná praxe, schopnost samostatných 

korekcí programu, orientace v technické dokumentaci, schopnost využívat 
progresivní technologie obrábění na nových 3osových, případně i 5osových 
strojích

•  očekáváme dobrý zdravotní stav, fl exibilitu, spolehlivost a ochotu pracovat 
v třísměnném provozu

BRUSIČ
Náplň práce: 
•  broušení dílů na vertikálních bruskách
Naše požadavky a očekávání: 
•  vyučení v oboru Brusič nebo Obráběč kovů a prokazatelná praxe, vykonávání 

středně náročné práce v opakované výrobě s možností kompletního zaučení, 
očekáváme dobrý zdravotní stav, fl exibilitu, spolehlivost a ochotu pracovat 
ve čtyřsměnném provozu

Naše nabídka:
•  u obou profesí (Obráběč CNC i Brusič) nabízíme výdělek 150-200 Kč/hod. 

+ příplatky, úkolovou mzdu, 13.plat, dovolenou navíc, bonusové poukázky 
a pracovní oděvy včetně praní a obuvi, mzdové zvýhodnění za práci v noci 
a o víkendu, věrnostní program, valorizace mzdových tarifů, stravenky v hodnotě 
105 Kč/den a nástupní bonus 20.000 - 50.000 Kč pro kvalifi kované 
pracovníky s praxí dle splnění podmínek 

Místo výkonu práce: Napajedla

Kontaktní osoba:  Ing. Jaroslav Drábek, e-mail:drabek@preciz.cz, 
tel.: +420 577 113 056 

hledá zaměstnance na pozici:

Společnost MORAVIA CANS je předním evropským 
výrobcem aerosolových nádobek s mezinárodní 
působností a více jak čtyřicetiletou tradicí.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ 
KOLEGY NA POZICE:

seřizovač výrobních linek

elektrikář

skladník

pracovnice paletizace

pracovník balení

A další pozice uveřejněné 
na webových stránkách 
www.moraviacans.cz

OČEKÁVÁME:

zodpovědný přístup k práci 

schopnost práce 
a komunikace v týmu

otevřenou mysl a ochotu 
se učit

NABÍZÍME:

roční bonusy

zajímavé benefity

odborná školení

jazykovou výuku

dotované závodní stravování

5 týdnů dovolené je dávno 
samozřejmostí

Zavolejte nám nebo nás navštivte, 
rádi vám podáme informace, 
které budou zajímat právě vás.

Kontakt:

e-mail: kariera@moraviacans.cz  
telefon: 731 192 635, 778 775 195

MORAVIA CANS a.s., Tovární 532, 
Bojkovice 687 71

NEUSTÁLE ROSTEME, TAK POJĎTE RŮST S NÁMI!



ŘO ŘE ZŘ DŘEŘŘŘŘ ŘŘŘ
ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘŘŘŘŘ

ŘámŘ nŘjŘiŘŘí nŘŘídku ŘnuŘních pŘŘŘŘnů Ř ČČČ

ŽIVOT BEZ
BRÝLÍ A ČOČEK

LASEROVÁ OPERACE 
8 500 KČ

Akce platí do 31. 5. 2017.
Předoperační vyšetření a záruka v ceně!


