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9 Výročí měst a obcí

10 Ocenění pro očního lékaře Karla Kuběnu
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Nové lákadlo zlínské zoo, Karibuni

Oslavy výročí měst a obcí bývají příležitostí k organizování společenských
akcí, ale zároveň jsou i důvodem diskusí a námitek odborníků.
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Koupí vánoční růže můžete pomoci

d o ko n
ce

ROKU
2017

Nadělujeme
pevný internet
zdarma

Přemýšlíš, kam jít dál studovat?

Dny otevřených dveří
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

až

100 Mb/s

8. 12. 2017

po celé ČR

všechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací pouze
studijní program Mediální a komunikační studia)

9. 2. 2018
všechny fakulty (na Fakultě multimediálních komunikací
pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

Neváhejte a využijte nově jen 30denní zákonnou výpovědní lhůtu
u vašeho stávajícího poskytovatele. Smlouvu vyřešíme za vás.

Ověřte si dostupnost i ve vašem rodinném domě
na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 820

NEY Termínovaný vklad

Limitovaná akce 3,3 % p.a.
pro prvních 100 klientů
(nových i stávajících) při vkladu minimálně
100 000 Kč na tři roky

Nová pobočka

Garantované
zhodnocení

až

3,2 %

Stojanova 1336
Uherské Hradiště
tel.: 774 150 175
www.ney.cz

p.a.
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Zlínský kraj: listopad 2016 až listopad 2017
Přesně 2. listopadu 2016 zasedli v Jednadvacítce nově zvolení zastupitelé kraje. Ustanoveno
bylo i nové vedení kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. V následujícím stručném přehledu
je vyjmenováno to nejdůležitější, co se za uplynulý rok uskutečnilo.
Ekonomika a finance
Nezadlužujeme kraj, úvěry splácíme podle
smluv. Připravili jsme prorůstový rozpočet
s důrazem na personální situaci v našich organizacích
a podporu investic. Vyšší příjmy a úspory přesouváme
do dalších let. Nastavujeme nové schéma kontroly majetku. Změnili jsme přístup k zóně v Holešově, kde již
stojí dvě zkolaudované stavby vodovodů a kanalizací,
které byly více než deset let zablokovány.

Školství
Dobrou zprávou je, že roste zájem žáků o studium technických oborů. Vyplácením motivačních stipendií jsou zachovány pro trh práce potřebné učební obory. K vynikajícím v ČR patří taky základní
umělecké školy. Kraj investoval do svých škol, do jejich
vybavení, zateplení, velkých oprav 273 milionů korun.
Zlínský kraj jako jediný v ČR systémově podporuje své
příspěvkové organizace při zavádění GDPR.

Zdravotnictví
Každý občan Zlínského kraje musí dostat
stejnou kvalitu zdravotní péče. Proto jsme
zajistili jednotné řízení nemocnic, aby si vzájemně nekonkurovaly, ale spolupracovaly v oblasti personální
i poskytování zdravotní péče. V letošním roce jsou
všechny nemocnice v zisku. Na společných nákupech
léků a zdravotnického materiálu už letos uspořily 30
milionů korun. Do konce roku bude představen investiční plán rozvoje nemocnic.

Mládež a sport
Vytvořili jsme nový dotační program na podporu sportu v malých obcích do 2000 obyvatel, který bude zaměřen na činnost mládežnických
trenérů a také na vybavení spolků v malých obcích.
Celkem 259 mladých závodníků reprezentovalo kraj
na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky, které se uskutečnily v Jihomoravském kraji.
Výprava ze Zlínského kraje získala celkem 32 medailí.





Strategický rozvoj
Zahájili jsme přípravu nové Strategie rozvoje
Zlínského kraje do roku 2030, která zahrnuje
i přípravu na nové čerpání evropských dotací po roce
2020. Ve formě programové a individuální podpory
byly z Fondu Zlínského kraje podpořeny rozvojové
aktivity ve výši 140 milionů korun.



Doprava
Na konci roku bude dokončena revize páteřních železničních tratí, na které budou
navazovat linkové autobusy. Byly zahájeny práce
na novém plánu dopravní obslužnosti a v návaznosti
na to i na tvorbě nového integrovaného dopravního
systému tak, aby cestující mohli jezdit u všech dopravců na jeden cestovní doklad. Budou vytvořeny nové
jízdní řády, aby na sebe navazovaly. Tato opatření si
v horizontu 10 let vyžádají sumu zhruba 7 miliard
korun. V letošním roce se podařilo také dokončit dvě
významné investice – rozsáhlé rekonstrukce nadjezdů
ve Zlíně a ve Vsetíně. Největší díl investic se předpokládá v příštím roce, kdy bude s využitím evropských
peněz k dispozici částka zhruba 650 milionů korun.
Mezi nejvýznamnější investice bude patřit rekonstrukce silnice z Chvalčova přes Tesák do Rajnochovic.
Oprava devíti kilometrů si vyžádá asi 90 milionů korun.



Regionální rozvoj a dotace
V návrhu rozpočtu na příští rok jsme výrazně posílili program na podporu venkova na
40 milionů. Přešli jsme na úplnou elektronizaci žádostí o kotlíkové dotace a potlačili nedůstojné fronty
před úřadem. V návrhu rozpočtu je připraveno 275
mil. korun, které mohou čerpat obce i občané na aktivity regionálního významu. Byl předložen komplexní
projekt na revitalizaci území okolo památníku Ploština
s návazností na plánované vodní dílo Vlachovice, kde
plánujeme další cyklostezky.







Kultura a památky
Pro oblast památek jsme nově prosadili
podporu, která bude řešit havarijní stavy
objektů. Připravili jsme investiční projekty v řádech
několika milionů korun jako je revitalizace dvora v Rymicích, rekonstrukce kostela Svaté Trojice
ve Valašském Meziříčí, vytvoření nových expozic
a depozitářů v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a revitalizaci národních kulturních památek
Velké Moravy.



Cestovní ruch
Abychom více podpořili charakter zajímavých
míst, vytvořili jsme čtyři destinační managementy. Získali jsme tak větší přehled o zajímavostech
v území a další možnosti financování. Poprvé jsme
proškolili pracovníky informačních center, aby oni sami
byli rozcestníkem pro turisty i domácí obyvatele.



Životní prostředí
Prohloubili jsme spolupráci s Krajskou agrární
komorou a odvětvími, která mají úzký vztah
k zemědělství a regionálním potravinám. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi na projektech
environmentálního vzdělávání. Poprvé jsme aktivity sledování stavu ovzduší doplnili o kampaň, která
seznamuje veřejnost i s pravidly správného topení.
Pokračujeme i v kampani na třídění odpadu.



Tř. Maršála

Malinovského

Sociální oblast
Ze státního rozpočtu se podařilo získat historicky nejvíce peněz do sociálních služeb, cca
785 mil. Kč. Pro větší přehlednost jsme vytvořili elektronickou mapu sociálních služeb. Rozvojem terénních
a ambulantních sociálních služeb pomáháme rodině
v jejím přirozeném prostředí. Podpořili jsme Senior
pasy a vydali katalog poskytovatelů slev pro osoby
nad 55 let. Vyhlásili jsme první ročník ankety ocenění
pro osoby pečující v domácím prostředí.
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úvodem
Musíme
jít naproti
přirozenému
chování, a potom
budeme úspěšní
Máme za sebou první rok
práce Zastupitelstva a Rady
Zlínského kraje, tedy orgánů krajské samosprávy pro
volební období 2016-2020.
Byl to rok, ve kterém jsme
si museli mnoho věcí osahat, detailně analyzovat,
jak funguje krajský úřad
i krajem založené obchodní
společnosti nebo příspěvkové organizace. To byl první
nutný předpoklad k tomu,
abychom mohli se znalostí
věcí přistoupit k nastavení
takového modelu řízení, který nám umožní nastartovat
změny a docílit toho, k čemu
se zavazujeme v programovém prohlášení Rady Zlínského kraje.
O všem, co děláme a připravujeme, informujeme především prostřednictvím
webu Zlínského kraje, kde je
zpřístupněno mj. i přehledné
grafické zobrazení rozpočtového hospodaření (tzv.
rozklikávací rozpočet) a také
mapa dotací, která ukazuje
transfery všem právnickým
osobám i podnikajícím fyzickým osobám z rozpočtu
Zlínského kraje od roku 2007.
Hned na začátku roku jsme
také zahájili on-line přenosy
z jednání krajského zastupitelstva.
I ty nejsložitější manažerské
procesy by měly vycházet ze
zdravého selského rozumu,
z logické úvahy, co si můžeme dovolit, a také z umění
rozlišovat, co je dobré, a co
dobré není. Musíme jít naproti přirozenému chování,
a potom budeme úspěšní.
Vážení občané Zlínského kraje,
přeji vám pěkný předvánoční
čas a požehnané Vánoce!

Jiří Čunek,

hejtman Zlínského kraje

4

Vysílání pro Zlínský kraj: Český rozhlas Zlín
V pořadí čtrnáctá regionální stanice Českého rozhlasu začala 1. listopadu v 11.00
vysílat ve Zlínském kraji. Po šedesáti letech, kdy má Český rozhlas ve Zlíně svou
redakci, začala v první listopadový den hodinu před polednem vysílat samostatná
stanice pod značkou Český rozhlas Zlín.

Redakce sídlící ve vile Jana Antonína Bati se dosud podílela na vysílání sesterského Českého
rozhlasu Brno, který svým vysíláním Zlínský kraj
pokrýval. Úderem jedenácté hodiny ale čtyři
vysílače v kraji začaly místo brněnského vysílání
šířit to zlínské. Vysílání zahájil generální ředitel
Českého rozhlasu René Zavoral společně s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem, prvním
hostem vysílání se stal hudebník Jiří Pavlica.
„Regionální vysílání je alfou a omegou vysílání
veřejnoprávního rozhlasu. I tím zřízením zlínského studia jdeme blíže k posluchačům, občanům.
Lidé chtějí vědět, co se děje v jejich okolí,“ řekl
René Zavoral. „Já mám radost z toho, že Český

rozhlas bude šířit mnohem více zpráv, které jsou
z našeho kraje. Věřím, že převládat budou ty
dobré,“ doplnil hejtman Jiří Čunek.
Prozatím bude zlínské studio vysílat samostatně
ve všední dny mezi pátou a devátou ranní pořad Dobré ráno, Moravo!, mezi jednou a čtvrtou
odpolední pořad Rendez-vous a od pěti do šesti zpravodajský pořad Den ve Zlínském kraji.
Po celý den bude stanice vysílat vlastní zpravodajské relace. Ostatní program bude prozatím
společný a vysílaný z Českého rozhlasu Brno.
Posluchači tak nepřijdou o oblíbené pořady
jako je Apetýt nebo Srdcovky Zdeňka Junáka,
či o pořady s blahopřáním Morava, krásná zem
ani o víkendové Blahopřání s písničkou.
/rj/

z regionu

Pomoc s trénováním
mládeže v malých klubech
Rámce programů na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve Zlínském kraji v roce
2018 schválilo krajské zastupitelstvo. Celkově
má pro tuto programovou podporu kraj připraveno 23 milionů korun. S dalšími 12 miliony
korun se v rozpočtu počítá na individuální
podporu v oblasti sportu. Celkově tak v roce
2018 Zlínský kraj mládežnický sport v regionu
podpoří 35 miliony korun.
„Nově začneme podporovat trenéry ve sportovních oddílech v obcích do 2 000 obyvatel.
V malých klubech totiž chybí na tyto trenéry
peníze, a pokud chceme, abychom se postarali o mládež, musí zde pracovat kvalitní
trenéři,“ uvedl radní Zlínského kraje Miroslav
Kašný, který má oblast mládeže a sportu
ve své gesci. Podle něj bude kraj od nového
roku podporovat nejen pořízení sportovního vybavení či drobné opravy sportovišť, ale
také práci trenérů. „Proto jsme do rozpočtu
na příští rok navrhli částku 3 milionů korun
právě na práci s mládeží v malých klubech,“
pokračoval Kašný.
O dalších 16 milionů korun z programu Mládež a sport mohou žádat mládežnické sportovní kluby a oddíly. Nově byly z této podpory
vyčleněny největší mládežnické oddíly, které
budou od příštího roku čerpat dotace v rámci
individuální podpory.
„Tyto oddíly pro sebe ukrajovaly prakticky
polovinu peněz určených pro mládežnický
sport. To se nám zdálo nespravedlivé. Jejich
podporu jsme přesunuli z programové do individuální podpory a získali jsme tak navíc
prakticky 8 milionů korun pro ostatní oddíly
v kraji,“ doplnil radní Kašný. 
/rj/

Pro silničáře platí od listopadu zimní režim
www.rszk.cz Zimní pohotovost byla 1. listopadu zahájena na dispečincích organi-

zací Správa a údržba silnic.

Část vozového parku silničářů už má zimní nástavby a je připravena vyjíždět zmírňovat následky sněžení a zimních povětrnostních jevů.
Období zimní údržby silnic trvá podle zákona
do konce března.
Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp
bude podle plánu zimní údržby letos uplatňován
na 741 kilometrech dopravně nejzatíženějších
silnic, posypy kamennou drtí bude udržováno
916 kilometrů. Přibližně 107 kilometrů silnic III.
třídy s malým dopravním významem se v zimě
neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný
úsek předem upozorní.Pro účely zimní údržby

jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí.
U každého pořadí platí jiné zákonné časové
limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro
silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení
sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III.
pořadí 12 hodin - lhůty běží po skončení sněžení.
Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou
motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského
kraje.
Celkově bude v zimním období 2017–18 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje
62 sypačů, 84 traktorových radlic, 43 nakladačů
a 15 ks těžké techniky. Při maximálním nasazení

může být do zimní údržby silnic zapojeno až
326 pracovníků. Pro letošní zimní období je připraveno 10 028 tun posypové soli a 16 700 tun
kamenné drti. Více informací na www.rszk.cz
v sekci Sjízdnost v zimě. 
/vc/

Kraj počtvrté ocenil vynikající zdravotníky
www.kr-zlinsky.cz Deset zdravotníků bylo oceněno ve čtvrtém ročníku ankety

Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje. Byly vyhlášeny dvě
kategorie – lékař a nelékařský zdravotnický personál.

z regionu

KNTB, Vladimíra Rohlíková, zdravotní sestra
Chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice.
Čestné ocenění
Kromě těchto ocenění spojených s finančním darem byly na základě zaslaných návrhů
hodnotící komisí doporučeny a dále Radou
Zlínského kraje schváleny další 4 nominace
k udělení čestného ocenění za mimořádný
přínos v oblasti zdravotních služeb.
To získali: MUDr. Zdeněk Coufal, primář Kardiologického centra KNTB, MUDr. Vojtěch
Grecman, primář Oddělení nukleární medicíny Uherskohradišťské nemocnice, Radoslav Daniel, Dopravní zdravotní služba
Kroměřížské nemocnice, Eva Krampotová,
Dis., zdravotní sestra interního oddělení příjmu KNTB. 
/hm/

Víte, že...
Z každé kategorie byli oceněni tři jedinci,
kteří obdrželi finanční dar. Dalším čtyřem
zdravotníkům byl udělen diplom za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb.
Celkem bylo podáno 40 návrhů na ocenění.
„To, že existuje toto oceňování zdravotníků,
je nasnadě, protože když je člověk nemocen,
ať už fyzicky nebo psychicky, jsou zdravotníci těmi, kdo zprostředkovávají kontakt
s určitou nadějí. Dokáží se vcítit do pocitů
člověka, kterému je těžko nebo úzko,“ řekl
hejtman Jiří Čunek na adresu lidí, kteří pracují v zdravotních službách a na ocenění je
navrhla buď pacientská veřejnost, anebo
jejich kolegové a vedení nemocnic.
V rámci slavnostního ceremoniálu hejtman
udělil Záslužné vyznamenání 1. stupně

za mimořádné a výjimečné zásluhy v oblasti oftalmologie docentu Karlu Kuběnovi,
zakladateli zlínské tradice špičkového očního
lékařství, a to přesně v den jeho devadesátých narozenin.
Kategorie lékař
MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D., lékař Interní
kliniky KNTB, MUDr. Helena Fukalová, primářka Infekčního oddělení Vsetínské nemocnice, MUDr. Pavel Třeštík, primář Interního
oddělení Kroměřížské nemocnice.
Kategorie nelékařský zdravotnický personál
Lenka Jakubů, zdravotní sestra Anesteziologicko-resuscit. odd. KNTB, Marie Holoubková, zdravotní sestra Chirurgického oddělení

Šance pro podnikatele: Ve Zlíně se připravuje
Veletrh dotačních příležitostí
www.czechinvest.org Nejrůznější podnikatelské záměry mohou podnikatelé ze

Zlínského kraje konzultovat na Veletrhu dotačních příležitostí.
Na jednom místě budou koncentrováni odborníci z ministerstev a dalších organizací, které poskytují poradenství a podporu nejen podnikatelským subjektům, ale i neziskovým organizacím
či municipalitám. „Smyslem Veletrhu dotačních
příležitostí je přiblížit se klientům – žadatelům
o dotace, kteří tak mohou získat veškeré informace o podpoře jejich činnosti v jeden čas na jednom místě,“ uvedl Lukáš Trčka, ředitel regionální
kanceláře pro Zlínský kraj agentury CzechInvest,
která akci organizuje.

U jednotlivých konzultačních stolků budou organizace prezentovat podnikatelsky nejoblíbenější zdroje dotací, jakými jsou například OP
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
Integrovaný regionální operační program a OP
Životní prostředí. Dále lze načerpat informace
o službách agentury CzechInvest, Fondu dalšího
vzdělávání, Technologické agentury ČR a agentury CzechTrade. Veletrh se koná 6. 12. od 9.00
v budově 14|15 Baťova institutu. Akce je zdarma
a bez předchozí registrace. 
/tz/

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně je
rušným místem. V běžný pracovní den
přijde do nemocnice přes 3 200 pěších
návštěvníků, z toho 26 procent využívá
MHD, zbytek jsou lidé parkující mimo areál
a pěší. Denně do nemocničního areálu přijede na 2 400 automobilů a necelá stovka
cyklistů. Největší nápor všech zmíněných
kategorií je mezi 6. a 7. hodinou ranní a 15.
a 16. hodinou odpolední. Uvažuje se proto
o zavedení linky MHD přímo do areálu.
„Linka MHD v nemocnici nebo těsně u ní
by mohla výrazně snížit počet aut v areálu.
Narazili jsme ale na problém trasy případného autobusu – průjezd nemocničním
areálem není možný bez stavebních úprav.
Například některé zatáčky jsou příliš úzké.
Proto zvažujeme i variantu vytvoření zastávek podél nemocnice,“ uvedl ekonomicko-provozní náměstek Vlastimil Vajdák. Nemocnice má také v plánu v příštím
roce vytvořit další parkovací plochy.
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Dobrovolní hasiči v desítkách obcí si polepší
Celkem 4,7 milionu korun, které si mezi sebe rozdělí 41 obcí a použijí je na zlepšení
podmínek pro jednotky dobrovolných hasičů. Tento krok schválili krajští radní.
„Tyto peníze mohou obce v příštím roce využít
na pořízení požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany pro své jednotky sborů
dobrovolných hasičů. Zažádaly si o ně v rámci
našeho programu, který jsme vyhlásili letos
v červenci. Celkově jsme pro něj měli vyčleněno 6,7 milionu korun. Nevyčerpané finanční
prostředky ve výši zhruba 2 milionů korun nám
poslouží jako rezerva pro řešení mimořádných
událostí a krizových situací,“ uvedl hejtman Jiří
Čunek.
Díky krajským dotacím tak budou moci například Bělov, Rusava nebo Velehrad svým dob-

rovolným hasičům zakoupit cisternovou automobilovou stříkačku, v Březnici či Topolné zase
pořídí přenosné ponorné čerpadlo a na nové
zásahové oděvy a obuv se mohou těšit hasiči
z Velkých Karlovic, Poteče nebo Lačnova.
Kromě toho rada doporučila zastupitelům
schválit i další dotace pro složky Integrovaného záchranného systému – konkrétně 100 000
korun pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, 200 000 pro Horskou službu České
republiky, 1,5 milionu pro Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje a dalších 2,2 milionu pro
dobrovolné hasiče. 
/van/

Filharmonie se v Koreji dočkala bouřlivých ovací
Pět koncertů v pěti dnech v pěti různých městech. Tak lze stručně charakterizovat
listopadové turné Filharmonie Bohuslava Martinů po Korejské republice, které
finančně podpořil i Zlínský kraj.

„Posluchači v krásných velkých sálech uslyšeli
v podání našeho orchestru Vltavu od Bedřicha
Smetany a Novosvětskou symfonii od Antonína Dvořáka, ale také Rachmaninův klavírní
nebo Glazunovův houslový koncert. Vrcholem
turné byl koncert v Ulsanu, kde vyprodaný sál
v počtu 1 600 posluchačů bouřlivě aplaudoval
orchestru za jeho skvělý výkon,“ informoval
ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Josef
Němý.
„Vážíme si toho, že filharmonie, jejímiž zřizovateli jsou Zlínský kraj a město Zlín, na dalším
ze svých zahraničních turné potvrdila vysokou
profesionální a uměleckou kvalitu a důstojně
reprezentovala náš region i naši vlast,“ řekl

Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi,
mládež a sport.
Koncertů asijského turné se osobně zúčastnil
velvyslanec ČR v Koreji Tomáš Husák, který
po závěrečném koncertě poděkoval orchestru
za výbornou reprezentaci České republiky
v Koreji.
Ve spolupráci s Českým centrem v Soulu byla
před koncerty v Busanu a Ulsanu výstava bannerů s fotografiemi nejzajímavějších míst
města Zlína a Zlínského kraje. Tuto propagaci
regionu zvýraznilo vystoupení šesti hudebníků orchestru s programem nejznámějších
lidových písní Zlínského kraje. 
/tz/

z regionu

Africký mor prasat.
Kraj hostil mezinárodní
konferenci
Africký mor prasat byl hlavním tématem
mezinárodní odborné konference, kterou
v Luhačovicích uspořádaly Českomoravská myslivecká jednota a Zlínský kraj. Své
příspěvky zde přednesli odborníci z Českomoravské myslivecké jednoty nebo
Myslivecké rady. Mezi přednášejícími byli
také zástupci Polské lovecké asociace,
Lotyšské lovecké asociace nebo Estonské
společnosti lovců.
„Nejdůležitějším bodem konference byla
výměna zkušeností s potlačováním afrického moru prasat v jednotlivých zemích,
kdy se jasně prokázalo, že nařízení Evropské komise uváděla tyto země v omyl
a že nefunguje přenos informací z praxe
směrem k vědecké úrovni. Ukázalo se,
že politici často neberou na poznatky
z praxe zřetel, z čehož pak plynou chybná
rozhodnutí. Za velice důležité považuji to,
že jsme na konferenci rozdiskutovali více
otázek a s kolegy ze zahraničí jsme si ukázali směr, kterým bychom se měli vydat
ve společné spolupráci. Shodli jsme se, že
musíme spolu komunikovat a pokusit se
protlačit na evropské úrovni veškeré naše
pozitivní poznatky, tak aby v případě, že
by tento problém v budoucnu v Evropě
opět nastal, byl co nejrychleji a nejefektivněji řešen,“ uvedla Margita Balaštíková,
radní Zlínského kraje pro životní prostředí
a zemědělství.
Co se týká výskytu afrického moru
ve Zlínském kraji, několikrát na konferenci zaznělo, že v kritických momentech
se jako nejzásadnější pro potlačování dalšího šíření nákazy ukázala spolupráce
zemědělců, myslivců a pracovníků Zlínského kraje. 
/van/
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Začala stavba výběhu pro slony.
Kraj přispěje 10 miliony
www.zoozlin.eu Budoucnost Zoo Zlín, to jsou sloni a oblast Karibuni. Plán na vy-

budování nejrozsáhlejšího projektu v historii zoo se začal rodit již před několika
lety, kdy se podařilo většinou bezplatně získat pozemky pro rozšíření zahrady.
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 udělala zoologická
zahrada další krok k realizaci projektu Karibuni.
Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně
s ředitelem zlínské zoo Romanem Horským poklepali základní kámen výběhu B pro slony, který
je součástí první etapy projektu.
V dolní části zahrady, ve směru k obci Lukov,
byla zahájena výstavba prvního ze dvou výběhů
pro slony v hodnotě kolem 24 milionů korun,
z toho 10 milionů poskytne Zlínský kraj. Sloni
jej budou moci využívat již v roce 2018, kdy Zoo
Zlín očekává narození prvního mláděte slona
afrického. I když nová část zoo ještě nebude
přístupná, návštěvníci do ní budou moci nahlédnout. „Zlínská zoo je podle návštěvnosti druhá
nejoblíbenější zahrada České republiky. Naším
společným přáním je, aby se dále rozšířila, aby-

chom vše, co společně budujeme, budovali ne
pro sebe, ale pro naše děti. Věřím, že společně
se zastupiteli Zlínského kraje budeme zahradu
jako takovou dál podporovat. Jsme na zlínskou
zoo hrdi a máme radost, že už nebudeme muset
létat do Afriky, že bude stačit přijet do Karibuni
ve zlínské zoo,“ řekl při slavnostním poklepání
základního kamene hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek.
V roce 2018 na výstavbu prvního výběhu pro
slony naváže chovné zařízení, které by mělo
být dokončeno do roku 2020. „Společné vnitřní
ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší
zařízení svého druhu v rámci světových zoo.
Celková plocha vnitřního zařízení pro slony
bude činit 3 600 m2,“ uvedl ředitel Zoo Zlín
Roman Horský.

Růst návštěvnosti Zlínského kraje pokračuje
www.vychodni-morava.cz Výsledky cestovního ruchu ve Zlínském kraji, hod-

nocené dle údajů vydaných Českým statistickým úřadem, potvrzují několik
posledních let trvající trend – a sice růst.
Po minulém roce, kdy byla zaznamenána
historicky dosud nejvyšší návštěvnost, se
dynamika růstu zdánlivě zpomalila, přesto
jak v počtech hostů, tak i jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
Zlínského kraje, zaznamenáváme vesměs
kladná čísla. Jedním z velkých lákadel kraje
je i zlínská zoologická zahrada.
Podle aktuální zprávy Českého statistického
úřadu ve 3. čtvrtletí 2017 přijelo do Zlínského

Celý projekt Karibuni je rozdělen do tří samostatných etap. „Nejvýznamnější je vybudování
výběhu pro slony. Díky němu mohou vůbec sloni
zůstat ve zlínské zoo a mají šanci na přirozené
rozmnožování,“ doplnil ředitel Horský.
Karibuni vznikne na ploše 21 hektarů. „Návštěvníky zavedeme do oblasti střední a západní Afriky a nabídneme jim mimo jiné zážitek z projížďky
v loďkách a náklaďácích nebo z přespání v africkém kempu. Dominantou bude chovné zařízení
pro slony. Oblast se stane domovem i dalších
zástupců africké fauny, například šelem, dravců
a hrochů,“ uvedl Roman Horský.
Na návštěvníky bude čekat zcela unikátní soubor
přírodních expozic. Využití a zachování původního biotopu umožní návštěvníkovi ponořit se
do prostředí zvířat, která zde budou prezentována ve velkých skupinách. Tento přístup zvyšuje
nejen edukační hodnotu expozice, ale zlepšuje
také pohodu zvířat chovaných v zoo. „Projekt
Karibuni nám dává možnost posunout význam
naší zoologické zahrady na úroveň nejlepších evropských zoologických zahrad,“ podotkl ředitel
zoo. Významný bude také přínos pro cestovní
ruch v regionu. Zoo Zlín poskytne návštěvníkům
regionu nové služby a jedinečné zážitky.  /rb/

kraje 260 785 hostů, kteří zde strávili 838 480
přenocování. Meziročně vzrostl jak počet
hostů, tak počet přenocování. Zlínský kraj
drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých ve třetím čtvrtletí přijelo o zhruba čtyři procenta více než loni, podobný je
přírůstek počtu cizinců.
Také souhrnné výsledky za prvních 9 měsíců roku 2017 lze označit za pozitivní. Celkem za toto období 586 614 hostů strávilo

ve Zlínském kraji 1 758 667 přenocování. To
ve srovnání s rokem 2016 představuje růst
počtu hostů o 7,5 % a počtu přenocování
o 4,7 %. Tradičně vyšší je dynamika růstu
počtu hostů ze zahraničí, která v meziročním
srovnání dosahuje hodnotu 13,2 % u počtu
hostů a 14,3 % u přenocování.
„Při pohledu na dosavadní výsledky sezony
nás velmi těší jednak dlouhodobě stabilní
růst počtu tuzemských hostů a jejich přenocování, ale také návrat klientů z Nizozemska.
Po několika hubených letech opět nacházejí
motivaci k návštěvě našeho regionu. Totéž
platí o hostech z Ruska, již třetím rokem zaznamenáváme rostoucí zájem hostů z Maďarska a z USA,“ komentuje výsledky Dana
Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy. 
/vm/
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Vitální i ve 100 letech | Každé ráno půl hodiny cvičí, denně chodí na procházky a všech 77 schodů
do svého pokoje v podkroví Domova pro seniory v Lukově šlape pěšky. Jmenuje se Miroslav Oršulík
a nedávno oslavil 100. narozeniny. Mezi gratulanty byl i hejtman Jiří Čunek. „Jste pro nás příkladem,
jak se lze dožít vysokého věku, je-li v životě řád a pořádek,“ řekl.
Foto: Jiří Balát

Lidé a krajina | Vernisáž kreseb Josefa Poláška v sídle Zlínského kraje roztancoval folklorní
soubor Leluja z Luhačovského Zálesí. Výstava je
k vidění až do 15. prosince. 
Foto: Jiří Balát

Nové mosty | V uplynulých dnech byly dokončeny přestavby mostů v Brusném na Kroměřížsku, ve Vlčnově na Uherskohradišťsku
a v Růžďce na Vsetínsku. Celkové náklady
dosáhly více než 15,5 milionu korun. Všechny
tři stavby byly financovány Zlínským krajem
prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Kraj se stará o celkem 714 mostů na silnicích II. a III. třídy. 
Foto: ŘSZK
Ocenění lékařky | Lékařka z Podolí na
Uherskohradišťsku Eva Dokoupilová, která se věnuje léčbě v oboru revmatologie,
uspěla v 10. ročníku prestižního projektu
Ocenění Českých podnikatelek. Jeho cílem
je zviditelňování úspěchu českých žen. Majitelka společnosti Medical Plus obdržela
Cenu za inovativní řešení. „V době před 14
lety, kdy firmu založila, revmatologie pojem biologická léčba vůbec neznala. Jedná
se o značné inovační řešení, které je celou
dobu podpořeno klinickým výzkumem. Provádí vyšetřování pacientů pomocí ultrazvuku a denzitometru a speciálních krevních
testů,“ stojí ve zdůvodnění pro udělení ceny.

Foto: archiv Medical Plus

Zájem o přírodu | Již po sedmnácté se ve Zlíně konala krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě. Konferenci připravila organizace Líska, která ve Zlínském
kraji ve spolupráci s krajským úřadem pomáhá široké veřejnosti porozumět přírodě a být
dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví. Po dobu konání konference probíhaly
ukázky práce v tematických dílnách, které předvedly, jak lze zajímavou, poutavou a hravou
formou rozvíjet zájem dětí o přírodu a vše, co s ní souvisí. Součástí programu bylo také oceňování jednotlivců či škol, úřadů či podnikatelů, kteří jsou v oblasti environmentální výchovy
příkladem pro ostatní. 
Foto: Jiří Balát

Významná výročí měst a obcí...a otazníky kolem
V roce 2017, který už pomalu uzavíráme, abychom při Silvestru přivítali
letopočet s osmičkou na konci, si několik měst a obcí ve Zlínském kraji
připomínalo svá výročí.

Oslavy v Rožnově pod Radhoštěm. Foto: archiv města

Uherské Hradiště uspořádalo řadu kulturních
a vzdělávacích akcí s besedami pro veřejnost
a s programy pro školy v souvislosti s výročím
760 let od vydání první písemné zmínky – listiny Přemysla Otakara II., která položila základy
budoucího města a pevnosti Uherské Hradiště.
Valašské Meziříčí pořádalo oslavy k 730 letům
od první písemné zmínky o městě, 750 let města
slavili v Rožnově pod Radhoštěm.
Také rok 2018 přinese významná jubilea: kromě
100. výročí vzniku Československé republiky se
např. v Kroměříži chystají na 170. výročí od konání Ústavodárného říšského sněmu, 720 let
od první písemné zmínky oslaví Zdounky, 650
let Bystřice pod Hostýnem, Polichno či Trnava,
550 let Jasenná, 250 let Karlovice.
Oslavy výročí měst a obcí bývají příležitostí
k organizování společenských akcí, ale zároveň
jsou i důvodem diskusí a námitek odborníků,
poukazujících na to, že údaje o datech, k nimž
se určité výročí váže, mohou být díky novým
poznatkům překonané.
Pátrání v pramenech
Ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek k tomu poznamenává: „Přístup obcí a měst
k výročí prvních písemných zmínek je značně
rozlišný. Nejčastěji vycházejí publikace většího
či menšího rozsahu obvykle podle kulatosti výročí. Jejich úroveň je různorodá, protože velmi
záleží na tom, zda se představitelé obce obrátí
na profesionální historiky nebo připravují knihu
svépomocí. Náš obor má totiž tu nevýhodu, že
si na něj troufne leckdo. Každý jsme přece kus
dějin prožili, tak proč bychom o nich nemohli
psát? Ale historie je stejně náročnou vědou jako
každý jiný obor. Má své metody výzkumu a pro
dobrý výsledek je nutné zvládnout také historické řemeslo. A že se tento obor vyvíjí, je zřejmé
také z toho, že se občas novým výzkumem změní
názor na datování první písemné zmínky u některé z obcí,“ říká David Valůšek.

Podobnou zkušenost potvrzuje ředitel Státního
okresního archivu Vsetín Tomáš Baletka: „V jedné
obci v sousedním kraji si dokonce usmysleli, že
obec vznikla asi někdy v polovině 13. století, ačkoliv první jistá zmínka o ní byla až ze století 15.
Z námitek odborníků si nic nedělali a uspořádali
oslavy 750 let od vzniku obce.

Historie má
tu nevýhodu, že si na ni
leckdo troufne
V příštím roce se chystala oslavit výročí Střítež
nad Bečvou. Musel jsem jim to rozmluvit, neboť
zmínka o Stříteži z roku 1368 je velmi nejistá,
na území okresu byly dvě obce téhož jména.
Protože území východní Moravy je relativně
chudé na staré písemné památky, mnoho obcí
vděčí za svou první písemnou zmínku moravským zemským deskám, což je třeba případ řady
vesnic v okolí Vsetína, zmiňovaných poprvé v r.
1505. V okolí Vizovic se zase mnoho vesnic může
pyšnit první zmínkou z roku 1261, což je datum
zakládací listiny Smila ze Střílek pro vizovický
cisterciácký klášter. Už více než sto let je známo,
že jde o falzum z 60. let 14. století a jak bylo
vcelku nedávno prokázáno, listina vznikla s největší pravděpodobností o rok dříve, neboť její
středověký falzátor se upsal v datu a místo roku
1260 uvedl rok 1261. Díky těmto hromadným
zmínkám v jednom dokumentu tak některé obce
mohou slavit výročí své existence takříkajíc souběžně,“ konstatuje Tomáš Baletka.
Problém prosadit nová zjištění
V Kroměříži se před čtyřmi lety, v roce 2013, konaly oslavy 750 let, které navázaly na předchozí 700.
výročí z roku 1963. Historik Muzea Kroměřížska
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téma
Petr Pálka tehdy upozornil, že oslavy se měly
konat až o 27 let později, protože listina, na základě které byla Kroměříž povýšena na město,
existuje a nese datum 1290. Nicméně v dobré
vůli uvést věci na pravou míru byl některými
označen spíše za hnidopicha.
Mediální pozornost v letošním roce vzbudil
také Rožnov pod Radhoštěm slavící své výročí
podle data, které je v obci historiků již delší
dobu považováno za nesprávné. Doktor Tomáš
Baletka k tomu podotýká: „V Rožnově pod
Radhoštěm od roku 1967 vcelku periodicky
vzpomínají na rok 1267, byť většina odborné
veřejnosti už více než dvě desetiletí toto datum
odmítá, neboť se týká úplně jiného Rožnova.“
Město Rožnov pod Radhoštěm však tímto
argumentem zaskočeno není: „Víme o dnes
již objektivním faktu, že dlouho považovaný
počátek vzniku Rožnova spojený se zápisem
v listině Bruna z Schaunburgu skutečně ukazuje na jiný Rožnov. Na druhou stranu ale je
vysoce pravděpodobné, že Rožnov v období
kolem roku 1267 skutečně vznikl, je doloženo
osídlení této oblasti, a tak nevidíme důvod,
proč si nepřipomínat 750. výročí města (nikoliv první písemné zmínky). A takto jsme naše
oslavy pojali. A protože se historického bádání
nebojíme, byla jednou z aktivit i konference,
na kterou jsme historiky pozvali. Ani tam se
ale neshodli,“ konstatuje mluvčí města Tomáš
Gross.
Starosta Rožnova p. R. Radim Holiš vnímá především přínos oslav: „Bylo to výročí, v jehož
rámci se představily spolky a jejich činnost,
také kapely nebo firmy, které mají špičkovou
a velmi sofistikovanou výrobu, ale pokud
v nich Rožnované nejsou zaměstnáni, tak je
ani neznají. Všechny aktivity se setkaly s velkým ohlasem. Děláme to proto, aby Rožnov
žil. A je vidět, že žije,“ říká starosta.
Dějiny v internetové encyklopedii
Doktorka Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti se na programu letošních 760. oslav města aktivně
podílela. Zároveň je členkou městské rady,
a tak se může vyjádřit i jako politik k otázce,
zda je důležitější historická přesnost nebo
dobrá vůle samospráv slavit: „Musím odpovědět jednoznačně – je potřeba důkladně
studovat archivní prameny, odborně je posoudit a vyhodnotit, a teprve poté lze získané
informace prezentovat. A to nejenom v podobě odborných studií či publikací, ale také
různými formami pro širokou veřejnost – tedy
například oslavami.“
To, že z oslav může vzejít mnoho přínosných
efektů, dokazuje např. to, že v těchto dnech
v Uherském Hradišti zpřístupňují první etapu
internetové Encyklopedie dějin města, na jejíž přípravě se podílí radnice, Knihovna B. B.
Buchlovana jakožto odborný garant, Slovácké
muzeum Uherské Hradiště, Státní okresní archiv a další partneři.

Helena Mráčková
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Docent Kuběna s portrétem svého profesora Václava Vejdovského. Foto: HM

Nástroje k operacím jsme vařili v kastrůlku na vařiči
Docent MUDr. Karel Kuběna, CSc., přišel v roce 1969 do Zlína na místo primáře
malého očního oddělení nemocnice, z něhož vybudoval pracoviště, které se stalo
základem špičkové tradice očního lékařství ve Zlíně. Je světově uznávaným odborníkem na léčbu očních nemocí a vad. V den svých 90. narozenin byl oceněn hejtmanem
Jiřím Čunkem, který mu udělil prestižní záslužné vyznamenání 1. stupně.
Jak vzpomínáte na své lékařské začátky?
Medicínu jsem začal studovat po druhé světové
válce v Olomouci, kdy byla právě zřízena univerzita s lékařskou fakultou. Všechno bylo hodně
provizorní, učilo se v domech po Němcích. Měli
jsme ale vynikající profesory. Učil mne profesor Vejdovský, skvělý operatér, který jako jeden
z prvních na světě odoperoval transplantaci rohovky ze zemřelého člověka živému pacientovi.
Byl to velký úspěch. Byl přísný, ale spravedlivý,
museli jsme se hodně učit, překládat z cizích
časopisů a každý měsíc o tom povinně referovat.
Museli jsme přispívat do odborných časopisů,
a když někdo zůstával pozadu, řekl ´Kuběno.
Nastavte noci!´ Po válce bylo mizerné vybavení,
neměli jsme přístroje, které by umožnily podívat
se na sítnici, na čočku, na zrakový nerv. Pracovali
jsme v těžkých podmínkách, ale v roce 1951,
kdy jsem odpromoval, jsme už operovali šedý
i zelený zákal. Předtím jsem už dva roky pracoval
na klinice jako tzv. pomocná vědecká síla a dostával jsem nějaké peníze, tak jsem si mohl třeba
koupit boty. Pan profesor si mě oblíbil a taky jsem
mu to oplácel poctivou prací.
Asi spousta věcí dnes běžných se tehdy jevila
jako ze sféry sci-fi?
Ano. My jsme operovali šedé zákaly tím, že se
muselo otevřít půl oka a to se pak masírovalo,
aby vyklouzla čočka. Jenže někdy zároveň vyklouzl sklivec, a tím vzniklo mnoho komplikací,
pacienti museli ležet tři týdny na oddělení se
zavázanýma očima. Ani jsme neměli čím zašívat
rány. Nitě, které se používají na chirurgii, jsou
tlusté, my potřebujeme vlákna tenčí než vlas. To

všechno šlo postupně nahoru. Po válce nastal
lepší přístup k literatuře a k přístrojům, takže
se mnohem lépe operovalo. Do oka se začaly
vkládat nejdříve v Rusku umělé čočky, kde byla
oční medicína na vysoké úrovni. Profesor Filatov
v Oděse transplantoval umělé rohovky, což byl
pokrok. My jsme transplantace dělali běžně z rohovek náhle zemřelých. Celé roky jsem chodil pro
rohovky: muselo se vyjmout celé oko zemřelého,
dát do jeho vlastní krve, donést na operační sál
a všít. Dělalo se mnoho operací i šilhavých dětí.
Nebyli žádní anesteziologové. Sestřička držela
ručník, na ten se nalíval éter, a když se dítě probouzelo, tak se přidalo.
Operovat v takových podmínkách musel být
pořádný stres?
Vzpomínám si na jednoho skláře ze Vsetína.
Prudké světlo a teplo nedělá oku dobře, čili když
pracoval 40 let u žhavého ohně, rozpustil se mu
sklivec. Oko se otevřelo a místo čočky se vylila
voda. Nedalo se nic dělat. Pacient přišel podruhé
a stalo se totéž. Neuměli jsme mu vrátit zrak. Byly
úspěchy, ale i neúspěchy, s tím se musí každý
lékař a zdravotník vyrovnat. Práce ho doprovází až domů. Byla radost, když jsme dokázali
pomoci, ale také jsem několik nocí nespal, když
jsem musel pacientovi oznámit, že už neuvidí.
Jedna pacientka se jmenovala Rozárka. Pocházela od Vsetína a od dětství neviděla po zánětech
rohovky. Udělali jsme transplantaci, bylo jí asi 35
let. Jakmile se jí vrátil zrak, byla nešťastná. Zvykla
si na svou nevidomost a měla jinou představu
o tom, jak vypadá skutečnost. Ale toto je zkušenost i jiných operatérů ve světě.

To je tedy paradox. Myslíte si, že tak, jak jsou
dnes rutinou umělé klouby, mohlo by se jednou stát realitou umělé oko?
To si můžeme těžko představit, poněvadž oko
je orgán, který váží jen sedm a půl gramu a je
složen z množství pojivové tkáně a jsou tam cévy,
které jsou konečné jako v srdci. Když tam vletí
nějaký vmetek, dojde k náhlé slepotě, nastává
oční infarkt. Můžeme transplantovat části oka, ale
nemůžeme nikdy transplantovat zrakový nerv.
Sítnicové buňky vyrábí dlouhá vlákna, která jdou
až do týlního laloku v mozku, a těch vláken je
1 400 000. Ale už existují pokusy, kdy má člověk
brýle, v nich malé kamerky a ty přenášejí obraz
do zrakového centra v mozku. Toto je budoucnost, která není daleko.
Můžeme ovlivnit zdraví očí životosprávou?
Samozřejmě oko bychom měli šetřit. Teď to vůbec neděláme. Dřív se vstávalo ráno, když vyšlo
sluníčko, a šlo se spát, když zašlo. Člověk pracoval,
pokud bylo světlo. Teď se díváte do světla celý
den. Pracuje se ráno, večer, v noci, doma, protože
jsou silnější žárovky, počítače, moderní prostředky, které oko musí vnímat a tím se opotřebovává.
Ale dnes se bez dobrého zraku v řadě profesí
neobejdeme. Očím nedělá dobře ani kouření.
Na druhou stranu přibývá možností v operativě,
ale všechno stojí dost peněz.
Říká se, že oko je do duše okno, je to pravda?
V každém případě. Staří mistři malovali oko jako
Boha. Když pozorujete a vnímáte něco, co vás
obohatí duchovně, tak je to pro vás přínos, ale
když se díváte denně na televizi nebo do tabletů,
oku to škodí. A nejen oku. Mění se tím psyché –
buď v dobro, nebo ve zlo.
Rozsah rozhovoru je omezený, ale bylo by
o čem povídat…
To ano. O dětech, o manželství...
Co byste řekl o manželství?
Že nejsou jenom krásné věci: často jeden s druhým nesouhlasí, ale když vznikne nenávist a člověk to má v sobě, je to největší chyba, která se
může stát. Nejlepší, co můžete udělat, je druhému odpustit. Když člověk někoho nenávidí, je to,
jako by byl špinavý. Ale když odpustí, všechno
z něj spadne. Pokud si manželé navzájem odpustí, je to jako když obléknou čisté bílé svatební šaty. Jestliže se toto naučí, bude jejich vztah
šťastný.
Pacienti o vás mluví s vděčností a v ordinaci
vládne přívětivost. Usiloval jste o to vědomě?
Jsem poslední žijící žák pana profesora Vejdovského, který nám toto vštěpoval. Za celý svůj život jsem neodmítl žádného pacienta. To je dané
výchovou a možná i nějakou niternou vlastností,
která se přenáší dál. Když jsem přišel do Zlína, vařili jsme nástroje k operacím v kastrolku na vařiči.
Vybudovali jsme nové oční oddělení, které bylo
stavěno s výhledem do budoucna a stále dobře
slouží. Ale to tam nepište.  Helena Mráčková

náŠ kraj

co jste možná nevěděli...

Mám, co jsem dal druhým...
V červnu 2016 schválil papež František dekret o heroičnosti ctností olomouckého arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana (1851–1923), který zahájil proces jeho blahořečení. Na Moravě byl a dodnes je bývalý metropolita
moravský velmi uctíván, o čemž svědčí i jeho dobové pojmenování Tatíček
Stojan.
Ohlédněme se krátce za jeho životem a skutky. Narodil se 22. 5. 1851 v Beňově u Přerova
jako páté z osmi dětí vesnického domkaře
a obuvníka Františka Stojana a jeho manželky Jozefy. Po ukončení obecné školy
studoval nejprve u piaristů ve Staré Vodě,
pak v Příboře a maturitu vykonal 18. 7. 1872
na piaristickém gymnáziu v Kroměříži. V témže roce vstoupil do kněžského semináře.
Po dokončení olomoucké teologické fakulty
byl 5. 7. 1876 vysvěcen.
Již v době svých bohosloveckých studií se
stal horlivým příznivcem a propagátorem
cyrilometodějských idejí a celý svůj život
usiloval o duchovní i hmotnou obrodu Velehradu. S nadšením a horlivostí se zapojil
do příprav miléniových oslav v roce 1885
a usilovně sháněl finanční prostředky na obnovu velehradského chrámu nejen v českých
zemích, ale i na Slovensku a v zahraničí. Díky
Stojanovi a jeho spolupracovníkům se podařilo shromáždit dostatečný obnos, aby
se miléniové oslavy příchodu Cyrila a Metoděje konaly v opraveném a restaurovaném
chrámu.
Souběžně s péčí o obnovu Velehradu se
zapojil i do úsilí o rozvoj dalšího významného moravského poutního místa, sv. Hostýna, který v té době neměl samostatnou
duchovní správu. V roce 1881 vzniklo Družstvo svatohostýnské a Stojan se stal jeho
jednatelem. Družstvu se sbírkami podařilo
shromáždit potřebné peníze k vybudování
řeholního domu, který měl sloužit duchovní
správě v poutním období. V roce 1895 založil
Stojan Matici svatohostýnskou a ještě téhož
roku Matice vykoupila vrchol hory z majetku
barona Laudona a zahájila stavbu hostince, římské kaple a ubytovny pro poutníky.
Stojanův zájem o Hostýn neutuchal po celý
jeho život, řadu let zastával funkci jednatele
Matice a organizoval hostýnské poutě.
V průběhu života stál A. C. Stojan u vzniku
řady náboženských a duchovních spolků.
V roce 1892 byly schváleny stanovy spolku
nazvaného Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje
pod ochranou blahoslavené Panny Marie,
který si kladl za cíl věnovat se misijní činnosti, pečovat o české vystěhovalce a podporovat obnovení církevní jednoty Slovanů.
K jeho nejvýznamnějším úspěchům patří
pořádání unionistických sjezdů (kongresů)
na Velehradě. První tři se uskutečnily ještě
před první světovou válkou (v letech 1907,

1908 a 1911) a Stojan se významně podílel na jejich přípravě a průběhu. V nových
poměrech svobodného československého
státu se pak konaly další sjezdy v letech 1924,
1927, 1932 a 1936.
V roce 1893 z podnětu A. C. Stojana zahájil
Apoštolát na Velehradě duchovní cvičení
(exercicie) pro laiky určená zejména učitelům a pak studentům i veřejnosti. Stalo se
tak poprvé v českých zemích. Apoštolát byl
nejrozšířenějším náboženským spolkem
na Moravě, své členy měl i v zahraničí, neboť
se stal od roku 1924 spolkem mezinárodním.

Desátý metropolita
moravský byl
velkou a mimořádnou
osobností.
Spolu s významným slovinským vědcem
dr. Františkem Grivcem založil Stojan také
Akademii velehradskou, která si kladla za cíl
rozvíjet nejen všechny obory východní a západní teologie, ale také vědecké bádání o životě a díle sv. Cyrila a Metoděje po stránce
historicko-hagiografické, jazykové, literární
a teologické. Členy Akademie se postupně
stali nejen domácí odborníci, ale také učenci
z Jugoslávie, Rumunska, Polska, Rakouska,
Německa, Nizozemí, Belgie, Francie, Itálie,

Španělska či Turecka. Od roku 1911 začala
vydávat nový sborník Acta Academiae Velehradensis, pokračovala ve vydávání sborníku
Acta conventus Velehradensis a ujala se rovněž vydání edice rukopisné Olomoucké bible
z roku 1419 či dvoudílné práce Rudolfa Hurta
Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě,
která dodnes patří k nejlepším dějinám konventů na Moravě.
Nárůst poutníků a návštěvníků Velehradu
vyžadoval na počátku 20. století řešení
ubytovacích kapacit a zřízení důstojného
zařízení pro jejich odpočinek. Proto v roce
1902 založil A. C. Stojan spolu s P. Janem
Cibulkou Družstvo Velehrad, jež mělo zabezpečovat duchovní i hmotný rozvoj Velehradu. Jeho zásluhou byla vybudována nejprve
prozatímní poutnická noclehárna a posléze
Ústřední exerciční dům, jehož základní kámen byl položen v květnu 1922. A. C. Stojan
se aktu zúčastnil již jako olomoucký arcibiskup. Osud mu však nedopřál účastnit se
jeho otevření v srpnu 1924, kdy byl současně
zahájen IV. unionistický sjezd.
Stojanova činnost byla skutečně rozsáhlá, zakládal vesnické a farní knihovny a čtenářské
besedy, pečoval o katolický tisk, organizoval
pomoc uprchlíkům v době první světové
války aj.
Byl to Stojan, kdo v roce 1919 vymohl olomoucké teologické fakultě nejen čestný název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,
ale také zřízení tří nových kateder, patřil k iniciátorům snah o svatořečení blahoslaveného
Jana Sarkandera…
A. C. Stojan byl činný i politicky. V březnu
1897 byl zvolen jako poslanec do říšské rady
a uspěl i v dalších volbách v letech 1901,
1907 a 1911. V roce 1900 se stal poslancem
Moravského zemského sněmu, podporoval
Jana Šrámka při vzniku Strany křesťansko-sociální. Po rozpadu monarchie se stal členem
okresního národního výboru v Olomouci
a od listopadu 1918 do roku 1920 zastával
funkci poslance Národního shromáždění
Československé republiky. V roce 1920 byl
za Československou stranu lidovou, na jejímž založení se podílel, zvolen senátorem
Parlamentu ČSR a tuto funkci zastával až
do své smrti.
A. C. Stojan zemřel v Olomouci 29. září 1923.
Po pohřebních obřadech v Olomouci byla
rakev s jeho ostatky převezena na Velehrad,
uložena v Královské kapli, kde je cílem všech
poutníků a návštěvníků Velehradu. Desátý
metropolita moravský byl velkou a mimořádnou osobností. Všichni, kteří ho poznali,
si ho vážili a ctili. Prezident Tomáš G. Masaryk
v soustrastném telegramu k Stojanovu úmrtí
napsal: „Poznal jsem záhy jeho upřímnou
lidumilnost, zejména také v době společného poslancování. Vážil jsem si vždy, že si
i ve vysoké hodnosti zachoval svou lidovou
bodrost a srdečnou laskavost k moravskému
lidu.“ 
Blanka Rašticová
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Příběh skoro detektivní
V šedesátých letech pracoval ve Zlíně a v Uherském Hradišti jako posudkový lékař
dr. Švarc, rodák z Kyjova.
Kyjov byl tenkráte součástí Zlínského, tehdy
Gottwaldovského, kraje. Pamatuji si na něj
z dětství. Veliký statný muž, oplývající humorem a neuvěřitelnými historkami.
Někdy po první světové válce si prý kyjovští maturanti pronajali loď a jeli po Dunaji
a po okraji Černého moře až do Turecka. Zažili spousty dobrodružství, napínavých chvil,
ale i legrace. Dle vyprávění dr. Švarce se v Turecku dostali do okolí pozdějšího tureckého
prezidenta „otce národa všech Turků“ Kamala
Atatürka.
Kamal Atatürk se později zasloužil o revoluční změny v životě Turků. Byl prozápadně
orientovaný. Zrovnoprávnil ženy s muži, dal
jim volební právo, nemusely nosit šátky, is-

lám přestal být státním náboženstvím. Státní
aparát byl oproštěn od jakékoli církve. Dnešní
Turecko je jiné.
Kyjovští hoši strávili v Turecku nezapomenutelné chvíle. Když se vrátili domů, udržovali
s tureckými kamarády písemný styk. Dokonce
prý se samým Atatürkem. Dr. Švarc byl ten, kdo
byl nejen iniciátorem poutě do Turecka, ale
také tím, kdo nepřestal s dalekou zemí udržovat trvalý kontakt. Měl v Kyjově vinný sklep
a několikráte prý turecké přátele do něj zval.
Později, když jsem se začal o neobvyklý příběh
zajímat, to už byl dr. Švarc po smrti, jsem mluvil
s jeho synem. Ale ten mi podrobnosti nechtěl
sdělit. Jenom prohlásil, že zatímco oni, děti,
dřely na vinohradě, otec pak sklep a vinohrad

ZÁVĚREM
v pozůstalosti věnoval svým kumpánům. Myslel jsem si, že záhadu vyřeším. Tak jsem zajel
do Kyjova. Od pamětníků jsem se dověděl, že
tomu tak opravdu bylo, a že ve sklepě byla
dříve kronika a v ní fotografie několika Turků
s jejich podpisy. Kronika se ale ztratila.
Dle dalšího neověřitelného zdroje prý přijeli
Turci z Vídně z jakési mírové konference, zastavili se v Hradišti a pak přijeli do Kyjova. Někteří
pamětníci tenkráte tvrdili, že se říkalo, že mezi
nimi byl i Atatürk. Pravdu už asi nezjistíme. Že
by tureckému prezidentovi zachutnalo slovácké víno, nebo ho tak kdysi okouzlil zlínský lékař
dr. Švarc? 
Jiří Severin
Výzva: Pokud máte jakýkoliv důkaz, například
ve formě vzpomínky některého z pamětníků, kontaktujte nás. Třeba se nám společně podaří odpovědět na otázku, zda Kamal Atatürk skutečně
ochutnával víno na Slovácku.

Vánoční hvězda a další
charitativní prodeje

Ježíšek nechodí jen za dětmi
Propojit seniory v domovech, denních
centrech a stacionářích či využívající
pečovatelské služby, s dobrovolníky,
kteří by jim rádi vyplnili nějaké přání.
To je hlavní cíl projektu Ježíškova
vnoučata, do kterého se prostřednictvím svých organizací zapojil také
Zlínský kraj.
Za projektem stojí Český rozhlas, který
od 27. listopadu do 3. prosince uspořádá
na všech svých stanicích tematický týden
věnovaný stáří a stárnutí z různých úhlů
pohledu.
Do vysílání budou zařazeny rozhovory se seniory samými, s gerontology, s psychology,
sociology, pečovateli. Prostor dostanou lidé
pokročilého věku žijící aktivně, kteří v něčem
vynikají, nebo naopak dožívají rezignovaně,

v osamocení. Budou vysílány mezigenerační
debaty a soutěže pro posluchače všech věkových skupin.
Na tematický týden potom od 4. prosince
naváže široce pojatý charitativní projekt
Ježíškova vnoučata.
Projekt byl vloni vyzkoušen na Jihlavsku
a díky němu bylo splněno 600 hmotných
i zážitkových přání. Více informací najdete
na www.jeziskovavnoucata.cz. 
/red/

Tak jako v minulých letech, uskuteční se i letos
na začátku prosince dobročinný prodej vánočních růží organizovaný sdružením Šance
na podporu dětí hospitalizovaných s leukémií,
které za sebou mají transplantaci kostní dřeně.
„Z peněz získaných prodejem vánočních růží se
dotuje například provoz galerie, v níž si mohou
hrát a malovat pacienti, kteří již nejsou v izolaci.
Také byla zakoupena parní čistička a přispívá se
na zařízení domácností, kam se děti po náročné
léčbě vracejí,“ připomněla záměr akce Zdeňka Wasserbauerová ze sdružení Šance. Prodej
vánočních hvězd se uskuteční 3. 12. při bohoslužbách v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně,
dále pak ve školách a 6. 12. od 8.30 do 13.00
v sídle Zlínského kraje a také, ve stejném termínu, na zlínské radnici. Baťův mrakodrap letos
ve dnech 11. až 12. 12. umožní rovněž prodej
krásných dárkových předmětů klientů dílny
U šikovných oveček Integra Vsetín. 
/hm/

ZAMYŠLENÍ NA KONEC

na nás doráží adventními trhy, různými večírky
apod.? Může nám pomoci jeden vtip, který
jsem říkal na začátku školního roku: Omylem se
zesnulá paní učitelka dostane do pekla. Všude
je strašný řev a shon. Celá bezradná chodí, až
najde koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a čte
si. Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer. Když
spatří učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy
tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!“
„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já myslela,
že je jen velká přestávka!“
Možná budu trochu provokovat, ale nejlepším
způsobem, jak právě všechny ony povinnosti
stihnout, je: udělat si společně v rodině přestávku – ne tu velkou, z výše uvedeného vtipu,

ale skutečnou. Právě v oněch „přestávkách“ se
totiž rodí to, co si celý život pamatujeme a co
nás často ovlivňuje víc, než si uvědomujeme.
O přestávce se utváří atmosféra, rodí nová
přátelství, domlouvá se, co podnikneme. Kolik
lidí dnes vzpomíná na advent jako čas brzkého
vstávání a rozechvělého srdce, že přichází něco
velkého. Myslím, že v adventu – více, než kdy
jindy – se můžeme my dospělí učit od dětí.
Přeji všem advent prožívaný jako přestávku.
K tomu ať žehná Bůh, který přichází do lidské
rodiny jako ten, který je nám nesmírně blízko
v každém okamžiku života.

Páter Pavel Macura,

Bílovice, Březolupy

Advent jako přestávka
Vstupujeme do adventní doby – doby, která
dle prastaré tradice vede ke ztišení, ranním
rorátům se svíčkami nebo lampami v rukou
a radostnému očekávání toho, co má přijít –
oslava narození Ježíše Krista. Onou lampičkou
na „rorátní“ se snažíme naznačit, že rozsvěcujeme své srdce pro to, aby Vánoce byly u nás
krásné. Možná ne lesklé, blýskavé, ale hřejivé
ve všech setkáních a vztazích, které budeme prožívat. Jak naložit s touto dobou, která

CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE

NISSAN X-TRAIL

NISSAN JUKE

NISSAN QASHQAI

• Nissan Safety Shield
• Navigační systém
NissanConnect
• 18” hliníková kola
• Bezdotykové
otevírání kufru

• Automatická
klimatizace
• Navigační systém
• Kompletní balíček
personalizace
včetně 18”
hliníkových kol

• Nissan Safety Pack
• Navigační systém
NissanConnect
• LED světlomety
denního svícení
• 17” hliníková kola

JIŽ OD 649

000 CZK

JIŽ OD 379

000 CZK

JIŽ OD 499

000 CZK

Uvedené ceny se vztahují k následujícím modelům: X-Trail Czech Line DIG-T 160, Qashqai Czech Line DIG-T 115 a Juke Czech Line DIG-T 115.
Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9-6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129-158 g/
km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km,
kombinované emise CO2 104-153 g/km.

Jsme Innovative Sensor Technology, buďte INnovativní s námi
Společnost (IST) je přední světový výrobce teplotních čidel se sídlem
ve Švýcarsku. IST patří do skupiny Endress+Hauser Group – celosvětového
leadera v dodávkách měřících přístrojů a průmyslové automatizace.
Aktuálně nabízíme tyto pracovní pozice:

LABORANT
Požadavky:
• Znalosti anorganické a organické chemie
• Min. SŠ vzdělání chemického zaměření
Velmi oceníme:
• Zájem o technologie
• Pečlivost, spolehlivost, preciznost a samostatnost
• Dobrá znalost AJ nebo NJ je výhodou
Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro šikovné absolventy.

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY /
SPECIÁLNÍ VÝROBNÍ LINKY
Osobnostní předpoklady a požadavky:
• Vzdělání učňovské, střední odborné, všeobecné, elektroobor výhodou
• Pečlivost, odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
• Zájem o technologii
• Schopnost a ochota práce ve 2-3směnném provozu (8hodinové směny)
Kontakt:
Václav Olšar, e-mail: nabory@ist-ag.com, tel: 571 115 786
Innovative Sensor Technology s.r.o., Televizní 2615, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

OPERÁTOR SERVISU
Osobnostní předpoklady a požadavky:
• Vzdělání učňovské, střední odborné, elektroobor
• Pečlivost, odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
• Vyhláška 50
NABÍZÍME:
• Zajímavou, kreativní a odpovědnou práci
• Přátelský kolektiv, práce v moderním klimatizovaném prostředí
• Možnost osobního a karierního rozvoje v moderním prostředí nadnárodní
společnosti
• Budete součástí týmu lidí, kteří mají svou práci rádi
• Průměrné příplatky za noční směny 3200 Kč
BENEFITY:
• 13. mzda, prémie, podíl na zisku společnosti
• Až 25 dní dovolené
• Stravenky
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Firemní zdravotní program, podpora kulturního a sportovního vyžití
• Interní vzdělávání, hrazené jazykové kurzy přímo na pracovišti
• Firemní společenské akce
• Sick days, zdravotní balíčky aj.
Pokud Vás nabídka pracovní pozice zaujala, zašlete nám, prosím, stručný
životopis, popř. se obraťte na níže uvedený kontakt. Na Vaši reakci rádi
odpovíme. Veškeré Vámi zaslané materiály budou považovány za důvěrné.
Reference:

www.ist-ag.com/cz

a.indd

www.preciz.cz

PŘIJĎTE MEZI NÁS A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU

Stáž
WWW.SOJDROVA.CZ

v týmu europoslankyně
MICHAELY ŠOJDROVÉ
MICHAELA.SOJDROVA

MSOJDROVA

CHCETE NAHLÉDNOUT DO FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU, CENTRA DĚNÍ EVROPSKÉ POLITIKY?
Otevíráme výběrové řízení na dvouměsíční stáž v bruselské kanceláři
poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL v termínech od
dubna do července 2018.
Podmínky: studenti ve věku 22 - 27 let, ukončené bakalářské studium, znalost AJ,
motivace nebo zkušenost práce alespoň v jedné z následujících oblastí – evropské
instituce, právo, kultura a kulturní dědictví, mediální studia, sociální politika.

OBRÁBĚČ CNC

Náplň práce:
• obsluha CNC obráběcích center
vybavených řídícími systémy
Heidenhein, Siemens
Naše požadavky:
• 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

BRUSIČ

Náplň práce:
• broušení dílů na vertikálních
bruskách
Naše požadavky:
• 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, ﬂexibilitu,

spolehlivost a ochotu pracovat
ve čtyřsměnném provozu

ZÁMEČNÍK

Náplň práce:
• obsluha strojních pil
Naše požadavky:
• manuální zručnost, fyzická zdatnost
a spolehlivost. Zkušenost s obsluhou
strojních pil a jehlení je výhodou
Naše nabídka:
• Nabízíme zajímavý výdělek, časovou
a 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
kvaliﬁkované pracovníky s praxí dle
splnění podmínek
Kontaktní osoba:
Vlasta Motalová, e-mail: motalova@
preciz.cz, tel.: +420 577 113 056

Těšíme se na Vaše CV a motivační dopisy, které zasílejte na e-mailovou
adresu: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu do 15. února 2018.
inzerce

čtyři semináře, na které pozvalo
O Týden podnikání ve Zlíně byl zájem
renomované odborníky. Absol1
07/11/17venti
23:37seminářů se mohli například
dozvědět aktuální trendy řízení
Více než 160 posluchačů navštívilo celkem čtyři workshoprojektů v prostředí průmyslu 4.0,
ale také informace o nových nařípy, které nabídlo v polovině listopadu Technologické inozeních Evropské unie na ochranu
vační centrum Zlín (TIC), v rámci celosvětového projektu.
osobních údajů GDPR, která vejdou
Na jedné z největších konferencí lo při něm ani Technologické ino- v účinnost od května 2018. ZajímaTýden podnikání se každoročně vační centrum Zlín. To pro letošní vé propojení teorie s praxí nabídl
podílí 160 zemí světa. A nechybě- rok nabídlo všem zájemců hned workshop Kybernetická revoluce.

cz. Posluchači se mohli dozvědět
nejenom zajímavé informace z tohoto odvětví od zasvěcených odborníků. Každý workshop také
prezentoval hlavní nástroje pro
podporu podnikání TIC, jakým je
bezesporu i Katalog firem Zlínského
kraje. Do něj se mohou zcela zdarma registrovat společnosti, které
jsou následně prezentovány na veletrzích či výstavách. 
/tz/
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AKCE
- 10%

na nákup
kupon
Prodej a servis
elektrických skútrů
s nosností až 220 kg.
Dále nabízíme mechanické
vozíky, chodítka a další
zdravotnické pomůcky.
telefon: 577 001 314
mobil: 792 304 293
adresa: K Pasekám 5680
Zlín

www.martoni.cz

pf 2018
Firma ZÁLESÍ a.s. přeje
všem svým zaměstnancům
i obchodním partnerům
krásné prožití Vánoc
a úspěšný rok 2018.

V novém roce
můžete být i Vy
součástí
našeho týmu.

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

NEUSTÁLE ROSTEME, TAK POJĎTE RŮST S NÁMI!
AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICE:
seřizovač výrobních linek
pracovnice paletizace
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

Kontakt:
e-mail: kariera@moraviacans.cz | telefon: 778 575 598, 778 775 195
MORAVIA CANS a.s., Tovární 532, Bojkovice 687 71

®

Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice
E-mail: person@zalesi.cz
Telefon: 577 155 224, 601 122 323

NABÍZÍME:

bonus 21 000 Kč pro nové
zaměstnance
roční bonusy

zajímavé benefity
odborná školení
dotované závodní stravování

5 týdnů dovolené je dávno
samozřejmostí
Zavolejte nám nebo nás navštivte,
rádi vám podáme informace, které
budou zajímat právě vás.

MORAVIA CANS a.s.
vám přeje krásné
svátky a vše nejlepší
do roku 2018
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