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Hejtman Jiří Čunek:
Lokality nové krajské
nemocnice jsou navrženy

ilustrační foto

Kraj opraví Rymice, Ploštinu
i památky Velké Moravy
Tři rozsáhlé projekty za téměř 340 milionů
korun uskuteční Zlínský kraj v kultuře.
„Díky dobře připraveným žádostem jsme získali evropské dotace.
Náklady na každou z akcí nejdou pod sto milionů korun. Je to historický úspěch,“ řekl Miroslav Kašný, radní pro kulturu. Kraj
tak začne s revitalizací národních kulturních památek Velké
Moravy v lokalitě Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá;
s obnovou dlouhodobě chátrajících budov dvora v Rymicích
a s modernizací památky připomínající tragický osud Ploštiny.

/hm/

Pro výstavbu nové krajské nemocnice má Zlínský
kraj vybrány dvě lokality, a sice ve Zlíně-Malenovicích, mezi sídlištěm a obchodním centrem,
nebo ve stávajícím areálu KNTB. Odborníci preferují lokalitu Malenovice z důvodu dostupnosti
pro pacienty (vlak, trolejbus, parkování) a lepších prostorových možností. V současné době se
připravují jednání s majiteli pozemků v Malenovicích o jejich odprodeji Zlínskému kraji. „Bohužel v našem kraji máme trpké zkušenosti se spekulanty, kteří by stejně jako u pozemků v trase
dálnice D 55 tyto pozemky vykoupili a poté cenově vydírali Zlínský kraj. Z tohoto důvodu jsem
záměrně dopředu nezveřejnil lokalitu, ve které
by nová nemocnice mohla stát, ale nejprve jsem
oslovil samotné majitele pozemků, aby spekulanti nejen že neprofitovali z našeho záměru
postavit novou a moderní krajskou nemocnici,
ale také stavbu nezabrzdili,“ uvedl hejtman Jiří
Čunek a dodal: „Samozřejmě hlavním partnerem v diskuzi je pro nás město Zlín a majitelé
pozemků v Malenovicích. V případě, že se nedohodneme, budeme nuceni s mnoha komplikacemi stavět v současném areálu KNTB.“


pokračování na str. 5

AGENTURA

UVÁDÍ VE ZLÍNĚ:

24. 10. – Malá scéna

DRAHÁ LEGRACE

hrají: Carda / Kikinčuk, Šťastný /
Čenský, Zahálka, Čížkovská, Žehrová /
Špráchalová, Šťastná Petrová,
Županič / Mejzlík

6. 11. – Malá scéna

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
hrají: Stanislav Zindulka
a Alois Švehlík

20. 11. – Malá scéna

ČOCHTAN
VYPRAVUJE

hrají: Josef Dvořák, M. Hrubešová,
K. Gult, S. Topinková Fořtová, R. Trtík…

6. 12. – Malá scéna

3 VERZE ŽIVOTA

hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml.,
David Prachař, Igor Chmela

17. 12. – Masters of Rock Café

JAKUB SMOLÍK

Vánoční koncert Jakuba Smolíka
a jeho kapely je plný jeho největších
romantických hitů a vánoční
atmosféry.
PŘEDPRODEJ:
AGENTURA SEPTEMBER — TEL. 576 114 529 — WWW.SEPTEMBER.CZ
GOLDEN APPLE CINEMA ZLATÉ JABLKO A PRODEJNÍ SÍŤ TICKETPORTAL

PSG je moderní stavební skupina, která
působí na trhu v České republice
i v zahraničí od svého založení v roce 1924.

cpzp.cz/sport

AKTUÁLNĚ HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICE

ELEKTRIKÁŘ A STAVEBNÍ DĚLNÍK
�TESAŘ� ZEDNÍK�
Náplní Vaší práce bude:
• provádění elektromontážní práce na stavbách v rámci České republiky
• provádění stavebních přípravných, dokončovacích a montážních prací
Požadujeme:
Pro pozici elektrikář:
• vyučení v oboru elektro
• platná osvědčení o vyhlášce č.50/78 Sb, § 6
• znalost elektro dokumentace – čtení výkresů
Pro pozici stavební dělník:
• vyučení v oboru stavebnictví (tesař, zedník, stavební zámečník)
• samostatnost, pečlivost, odpovědnost, příjemné vystupování
• ŘP skup. „B“ výhodou
• praxe výhodou
Nabízíme:
• zajímavou práci v �spěšné společnos�
• příležitost pro další vzdělávání a profesní růst
• mzda až 35.000,-Kč/měsíc

Váš podpis
dokáže zázraky
Pro začátek 700

Podepište registraci k ČPZP do 30. 9. a čeká na vás až:
1 500 Kč na očkování
3 000 Kč pro maminky a miminka
1 000 Kč na plavání pro děti

✆ 810 800 000

 www.cpzp.cz

Pokud Vás uvedená nabídka zaujala, zašlete prosím strukturovaný životopis
na e-mail: votapkova@psg.cz

Kč na sport

Více informací
na cpzp.cz/programy

kód pojišťovny
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22. září 2018 09:00-22:00
Zlín | Baťův mrakodrap a přilehlé okolí
www.denzk.cz
bohatý program pro celou rodinu

Přijďte na den plný zážitků,
zábavy, poučení i dobrého jídla
Vážení spoluobčané,
rád bych vás pozval na Den Zlínského kraje, který se uskuteční 22. září v Baťově
mrakodrapu a přilehlém okolí. Připravujeme pro vás opravdu pestrý a zajímavý
program, abyste měli důvod přijít nebo
přicestovat do Zlína a prožít tady pěknou
sobotu.
K těm nejoblíbenějším aktivitám, které se
osvědčily v minulých letech, jako jsou projížďky legendárním Baťovým výtahem,
pozorování slunce z terasy 21. budovy,
dětmi milované ukázky práce policie, hasičů i záchranářů s možností vyzkoušet
si techniku, ke koncertům, projížďkám
kočárem taženým koňmi a ochutnávkám
těch nejlepších regionálních potravin
a slováckých vín a dalším „evergreenům“
přibydou letos úplně nové atrakce včet-

ÚVODEM

ně soutěží ve šlapání hroznů či zelí. Tým
organizátorů oslovil řadu osobností, díky
kterým si budeme moci uvědomit rozmanitost kultury a tradic Zlínského kraje
a dovednost zdejších lidí.
Můžete se těšit na opravdu kvalitní program, který poběží od rána až do večera
a myslím si, že každému poskytne možnost vybrat si něco přesně podle vlastního
zájmu. Osobně mám velkou radost z toho,
že tento festival kultury, zábavy, zážitků
i poučení má také přesah humánní, protože po celý den bude fungovat pracoviště
pro zápis do registru dárců kostní dřeně.
Vím, že nabídka akcí, které se konají v našem regionu každý víkend, a to ve městech
i v mnoha obcích, bývá tak široká, že je
zpravidla těžké rozhodnout se, kam se
vydat.
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O to víc si budu vážit, když si najdete čas
a cestu právě na Den Zlínského kraje a budete spokojeni s tím, co pro vás chystáme.
Na společné setkání s vámi se těší

Jiří Čunek,

hejtman Zlínského kraje

z regionu

Vesnicí roku Zlínského kraje je Dolní Němčí
Vítězem soutěže Vesnice roku bylo letos ve Zlínském kraji
vyhlášeno Dolní Němčí. Raduje se tak nejen ze zisku zlaté stuhy,
finanční odměny od Zlínského kraje, ale také z postupu do
celostátního kola soutěže. Gratulaci od hejtmana přijal starosta
obce František Hajdůch. Ocenění však získaly také další obce.

bou podporu a udržování lidových tradic
a jejich prezentaci, za aktivní a bohatý
kulturní a sportovní život, za vzornou
údržbu a rozvoj zelených ploch v intravilánu i extravilánu obce a za pestrou
spolkovou činnost v oblasti chovatelství,
zemědělství a myslivosti.

ílá stuha (za činnost mládeže) –
B
Ratiboř
 
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – Velehrad
 
Oranžová stuha (za spolupráci obce
a zemědělského subjektu) – Neubuz
 
D iplom za moderní knihovnické
a informační služby – Dolní Němčí
 
D iplom za vzorné vedení obecní
kroniky – Velehrad
 
Diplom za udržování lidových tradic
– Rajnochovice
 
Diplom Zlatá cihla v kategorii A –
Komárno (za revitalizaci hřbitovního areálu)
 
Diplom Zlatá cihla v kategorii B –
Velehrad (za Velehradský dům sv.
Cyrila a Metoděje)
 
D iplom Zlatá cihla v kategorii C
– Podolí (za Duchovní a relaxační
areál Podolí)
 C
ena naděje pro živý venkov – Machová



Hejtman Jiří Čunek se starostou Slavkova Liborem Švardalou předávají putovní klobouk starostovi
Dolního Němčí Františku Hajdůchovi. Foto: Jiří Balát.

O titul Vesnice roku letos ve Zlínském kraji
soutěžilo celkem 12 obcí. Všechny je navštívila hodnotící komise v čele s předsedou a starostou obce Kašava a současně zástupcem Svazu měst a obcí, panem Josefem
Jarcovjákem. Každá obec měla k dispozici
dvě hodiny pro svoji prezentaci, během
které měli zástupci obce možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční
záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení
byla také diskuse s členy komise na témata
související s obnovou a rozvojem venkova.
Vítězné Dolní Němčí obdrží od Zlínského

kraje finanční dar ve výši 540 tisíc korun.
Odměny se však dočkají také další oceněné obce. Kraj mezi ně rozdělí celkem 1,2
milionu korun.
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství a dalšími partnery.
Letos se uskutečnil již její 24. ročník.
Vesnice roku 2018 – Zlínský kraj – přehled výsledků a ocenění

Z
latá stuha (za vítězství v krajském
kole) – Dolní Němčí
Zlatá stuha byla obci udělena za intenzivní
přístup k obnově vesnice, za dlouhodo

Mimořádná ocenění
Osíčko
(za aktivní přístup při práci s mládeží)
Poličná
(za strategické financování záměrů obce)
Skaštice
(za příkladný přístup při podpoře sportu)
Vítonice
(za strategický přístup k rozvoji vesnice)
Hodnotící komise také udělila cenu Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji, kterou získal pan Pavel Podškubka za kreativní přístup při budování
environmentálních opatření. 
/van/

Velehrad bude hostit konferenci o podnikání a rodině
Je možné úspěšně podnikat, a přitom se
dostatečně věnovat rodině? Na to odpoví
konference, která se uskuteční 22. září na
Velehradě z iniciativy sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS. „Potřeba co
nejharmoničtějšího skloubení pracovních
povinností a života rodiny je dnes velmi aktuální – v souvislosti s tím, že na pracovním
trhu chybí lidé a zároveň se kladou vysoké
nároky na výkon zaměstnanců. Vytváření zdravé rovnováhy mezi rodinou a prací

podporujeme i na krajské úrovni například
prostřednictvím soutěže Férový zaměstnavatel. Téma konference se univerzálně týká
všech zaměstnavatelů a je dobře, že i takto
vstupuje do diskuse ve veřejném prostoru,“
uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského
kraje pro sociální záležitosti. Pozvání přijala řada významných hostů – mezi nimi
například i Juraj Habovštiak, držitel ocenění EY Podnikatel roku. „Začali jsme s tím,
že chceme klidně spávat a že nebudeme
4

nikoho klamat. Když přibylo zaměstnanců, uvědomil jsem si, že právě v nich je
největší hodnota. Šéf může být diktátor,
boss, anebo to otočí tak, že se stane ještě
větším služebníkem svých zaměstnanců,
aby mohli co nejlépe realizovat své znalosti
a schopnosti,“ sdělil Habovštiak. Stále
je možné se na konferenci přihlašovat
na webu www.krestanskypodnikatel.cz,
vstup je zdarma a zajištěn bude i bohatý
program pro děti. 
/hm/

z regionu

Hejtman Jiří Čunek: Lokality nové krajské
nemocnice jsou navrženy
dokončení ze str. 1
V současné době prochází zdravotnictví ve Zlínském kraji změnami, jejichž
cílem je zabezpečení kvalitní zdravotní
péče pro všechny občany, ale po letech
mnohamilionových ztrát také zlepšení
ekonomické situace ve všech čtyřech nemocnicích. „Je nám však jasné, že tohoto
cíle můžeme dosáhnout, jen pokud zlepšíme technický stav nemocnic. Na Vsetíně,
v Kroměříži a v Uherském Hradišti postupně obnovujeme stávající budovy, ale
bohužel v Krajské nemocnici Tomáše Bati
s ohledem na její velikost a umístění, kdy
z jedné strany jsme omezeni vodním tokem
a z druhé zalesněným svahem, bude tato

obnova velmi komplikovaná. V současné
´Baťovce´ nám chybí prostory pro moderní diagnostické přístroje, pro zlepšení
komfortu pacientů jedno a dvou lůžkové
pokoje či návaznost záchranných složek
na urgentní příjem,“ připomněl hejtman
Jiří Čunek s tím, že dle koncepce z roku
2013 by rekonstrukce stávajících pavilonů trvala zhruba 12 let a náklady by
se vyšplhaly na téměř 5 miliard korun,
nemluvě o vysoké prašnosti, hluku, a nutnosti stěhování některých oddělení do
jiných nemocnic.
Výstavba zcela nové moderní nemocnice
je plánována do jednoho objektu - monobloku, což je dnes ve světě trend výstavby

nejmodernějších nemocnic. Je zde možné
zajistit ideální přesun pacientů a personálu, tak zvaně pod jednou střechou. „Je
to ideální stav pro příjem, diagnostiku,
operativu a hospitalizaci v jednom kroku. Monoblok má vynikající návaznost na
laboratorní a výzkumné pracoviště a má
výrazně nižší nárok na energie a personál,“ doplnil hejtman Čunek s tím, že dojde také k lepšímu zajištění návaznosti
záchranných složek na urgentní příjem
a bezpečnosti pacientů i personálu. „Odpadne tak nekomfortní přesun pacientů
z jednoho pavilonu na druhý, v dešti nebo
mrazu, jak se tomu v současné době běžně
děje,“ uzavřel hejtman Čunek. 
/ak/

Veletrh práce a vzdělávání: letos poprvé i ve Zlíně
Nejen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče,
ale i pro kariérové a výchovné poradce a širokou veřejnost
je určeno setkání, které se uskuteční 4. a 5. října. Všichni
zúčastnění budou moci získat informace důležité k rozhodnutí
o budoucím zaměstnání nebo o výběru střední školy.
Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského
kraje, získají přehled o aktuální situaci na
pracovním trhu a dozví se požadavky pro
studium na konkrétních středních školách.
„Rozhodnutí o další profesní dráze patří k těm
nejdůležitějším v životě, a proto vítám a podporuji všechny aktivity, které mohou při tomto
kroku být žákům i jejich rodičům nápomocny,“

řekl Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro
oblast školství.
Podle průzkumů z roku 2012 se ukázalo,
že účast na aktivitách kariérního rozvoje
zlepšuje u dětí vnímání smyslu školní docházky. Největší pozitivní dopad přitom měly
kariérní rozhovory se školním poradcem
a účast na veletrzích práce. A podle analýzy
britské nadace Vzdělávání a zaměstnavatelé


Technické vzdělávání zajišťuje perspektivní uplatnění. Foto: Jiří Balát.

5

z roku 2016 mladí lidé mohou vydělávat více,
pokud během školních let absolvují pohovory
o kariérním zaměření. Jako nejvhodnější načasování se přitom uvádí věk 14 let.
Dne 4. - 5. října se bude konat v Kongresovém
centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělávání,
kterého se jako vystavovatelé zúčastní střední školy Zlínského kraje, atraktivní zaměstnavatelé a další partnerské spolupracující
organizace.
Hlavní program bude soustředěn ve Velkém
sále Kongresového centra, kde budou umístěny stánky vystavovatelů. V Malém sále
bude probíhat doprovodný program, který
bude zájemce seznamovat s kroky při zavádění prvků duálního systému vzdělávání,
s tématy Akčního plánu Paktu zaměstnanosti, budou zde probíhat bloky rozhovorů
na téma polytechnické a odborné vzdělávání
ve Zlínském kraji a další aktivity určené pro
odbornou veřejnost.
Ve čtvrtek 4. října bude Veletrh otevřen od
10 do 18 hodin, v pátek od 8 do 16 hodin.
Vstup je zdarma.
Veletrh zabezpečuje Krajská hospodářská
komora a Zlínský kraj jako nositel projektu
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje a vzdělávání pro území Zlínského kraje.
Mezi spolupracující organizace patří i Úřad
práce Zlínského kraje, který se zařadí také
mezi vystavovatele.
Podobné akce menšího rozsahu a se zaměřením na technické vzdělávání se uskuteční
také v těchto místech a termínech: Technický jarmark v Rožnově pod Radhoštěm
(27. 9.), Valašském Meziříčí (12. 10.) a Vsetíně (19. 10.), v Uherském Hradišti (9. 11.)
a v Uherském Brodě (16. 11.).
/red/

z regionu

22. září 2018
09:00-22:00
Zlín | Baťův mrakodrap a okolí
Ochutnávka z programu
PLATFORMA 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Výrobky PERLA ZLÍNSK A
a Regionální potravina

Malování na obličej

Galerie | Muzeum
Zvýhodněné vstupné

09:00 – 14:00

14:00
PERLA ZLÍNSK A 2017

14:30
Tomáš Kočko & orchestr

15:30
Mistři řemesla
Zlínského kraje 2018

16:00
Folklorní soubor VRŠATEC
Dubnice n. Váhom

17:30

19:00

20:45

THOM ARTWAY

REFLEXY

HRADIŠŤAN

21:45
Projekce videoklipů
na 15. budovu

Pestrý hudební program

Parkoviště CREAM U 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, 9:00 - 18:00
Farmářská stezka
a festival řemesel
pro děti

11:00-18:00
„Jedu na dřeň“

Integrovaný záchranný
systém

Zápis do registru dárců
kostní dřeně

Prezentace
středních škol Zlínského
kraje

Baťův mrakodrap
Baťův výtah
09:00-11:00 | 12:00-16:00

Projížďky pojízdnou
Baťovou pracovnou

Výstavy

Pohádkové čtení
ve výtahu s Michaelou
Veteškovou

Pozorování slunce
10:00-15:00 z terasy
v 16. etáži

11:00-12:00 Baťův výtah
a Expozice ve 2. etáži

vydávání jizdenek od 8:45

Vesnice roku ZK
Stavba roku ZK

Kavárna
09:00-20:00 terasa v 16. etáži

kompletní program na:

www.denzk.cz
změna programu vyhrazena | na akci budou pořizovány foto a video záznamy
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téma

Den Zlínského kraje se blíží. Na co se můžete těšit?
Pestrý program pro všechny generace plný zábavy i poučení
nabídne letošní Den Zlínského kraje, který se uskuteční v sobotu
22. září ve Zlíně. Probíhat bude od 9 do 22 hodin, a to v Baťově
mrakodrapu a přilehlém okolí.

Na této straně přinášíme malou ochutnávku toho, na co všechno se můžete těšit. Podrobnější
informace o programu i časovém harmonogramu akce najdete na plakátu na vedlejší straně
a také na webových stránkách www.denzk.cz.
„Jedu na dřeň“
Neváhejte a přijďte pomoci dobré věci!
U stánku na platformě 14I15 BAŤOVA INSTITUTU se budete moci nechat zapsat do
národního registru dárců kostní dřeně.
Najít vhodného dárce kostní dřeně je při
léčbě leukémie klíčové. Bohužel, každý
čtvrtý pacient správného dárce nenajde.
Co když to budete právě vy, kdo může zachránit lidský život?

Pohádkové čtení ve výtahu
Ze své nové knihy reportážních pohádek
„Jak maminka vyprávěla o 20. století“
bude v Baťově výtahu číst novinářka
a spisovatelka Michaela Vetešková. Jedna
z pohádek, ve kterých jsou dětem hravou
formou přiblíženy významné události
20. století, vznikla právě po autorčině
návštěvě pojízdné kanceláře v Baťově
mrakodrapu.
Dopravní hřiště pro děti
Na mobilním dopravním hřišti si děti budou moci vyzkoušet bezpečnou jízdu pod
odborným dozorem pracovníků BESIP.
Zajištěna bude široká škála dopravních
prostředků. Nejen kola pro malé i velké,
ale také odrážedla nebo šlapací motokáry.
Kdo chce, může si přivézt svůj vlastní dopravní prostředek, který splňuje všechny
prvky povinné výbavy.

Ochutnávky regionálních
potravin
Budete mít příležitost ochutnat a také
přímo na místě zakoupit potravinářské výrobky oceněné v soutěžích Perla
Zlínska a Regionální potravina Zlínského kraje i produkty dalších regionálních výrobců.
Stejně tak zde bude možno degustovat
a zakoupit vína, která získala nejvyšší
ohodnocení v soutěži TOP Víno Slovácka. Zklamáni však nezůstanou ani
milovníci piva, kteří budou moci okusit
produkci místních pivovarů. K ochutnání budou také rybí speciality nebo
zvěřinový guláš.

Prezentace myslivců, rybářů,
včelařů
Nenechte si ujít jedinečnou možnost
poslechnout si lovecké signály v podání mysliveckých trubačů, obdivovat
plemena loveckých psů, prohlédnout
si výstavku jeleních shozů spojenou
s odborným výkladem nebo seznámit
se s ukázkami bodování loveckých trofejí. Spoustu zajímavostí budou mít
připravenou také zástupci rybářských
svazů, kteří mimo jiné představí svoji
činnost v oblasti sportovního rybolovu
a přiblíží možnosti získání rybářského
lístku. Pozadu nezůstanou ani včelaři.
Ti budou prezentovat včelí produkty
a k vidění bude i pozorovací úl.
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Farmářská stezka a festival
řemesel
Pro nejmladší návštěvníky bude připravena Farmářská stezka a festival řemesel. Na začátku stezky si děti vyzvednou
kartu, a pokud obejdou 10 a více stanovišť
(z celkem 15), čeká je odměna. Na stezce se hravou formou například seznámí
se životem včel, budou poznávat domácí
zvířata, vyzkouší si těžkou práci farmářů
(např. simulaci dojení krávy) nebo se naučí rozpoznávat bylinky a polní plodiny.
Svoji šikovnost budou moci ukázat také
při tvoření v rukodělné nebo papírové
dílničce. Kromě toho se mohou těšit na
ukázky práce pasteveckých psů.
Soutěže
Zkoušeli jste někdy šlapat zelí či hrozny
nebo stloukat máslo? Na Dni Zlínského
kraje tuto možnost budete mít a zároveň
dostanete šanci si zasoutěžit a porovnat
svůj talent s ostatními. Například máslového klání se budou účastnit tříčlenné
skupiny s cílem co nejrychleji utlouct máslo z domácí smetany. Porotci z řad diváků
dohlédnou na dodržování pravidel stloukání, načež zhodnotí čas, váhu i kvalitu
výsledného másla.
Hudba
Den Zlínského kraje bude plný hudby.
Přijďte si poslechnout soubory ze základních uměleckých škol. Představí
se například saxofonové duo ze ZUŠ
Zlín, folklorní soubor Chropyňáček ze
ZUŠ Kroměříž nebo kapela Jazzband
ze ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla.
Na vystoupení mladých muzikantů
odpoledne navážou Tomáš Kočko &
Orchestr, Folklorní soubor Vršatec
z Dubnice nad Váhom, Thom Artway
s kapelou a skupina Reflexy. Jako třešnička na závěr vás večer potěší legendární soubor Hradišťan v čele s Jiřím
Pavlicou.
…a řada dalších aktivit
Prezentace středních škol Zlínského kraje,
ukázky integrovaného záchranného systému a zemědělské techniky, projížďky
v kočáru s koňmi, malování na obličej,
fotokoutek se zemědělskou tematikou,
projížďky Baťovou pracovnou, pozorování slunce z terasy Baťova mrakodrapu,
prezentace Mistrů tradiční rukodělné výroby, snížené vstupné do krajské galerie
a muzea a mnoho dalšího…
/van/

z regionu

Náměstek hejtmana Pavel Botek navštívil
silniční stavby v kraji
Podobně jako začátkem letošního června se také v srpnu vydal
náměstek hejtmana Pavel Botek v doprovodu ředitele Ředitelství
silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislava Malého na kontrolu
silničních staveb ve Zlínském kraji. Tentokrát zamířili do západní
části našeho regionu.


Náměstek hejtmana Pavel Botek na své inspekční cestě. Foto: ŘSZK.

Nejnovější inspekční cesta po stavbách na
krajské silniční síti vedla po trase Sulimov,
Milovice, Těšánky, Zlechov, Traplice. V součtu zde bude v rámci pěti silničních staveb

Od září mají děti,
studenti i senioři slevu
75 % na jízdné

Slevu 75 % na cestování vlakem i autobusem mohou nově od 1. září využívat
všechny děti a mládež od 6 do 18 let,
studenti do 26 let a také občané starší
65 let. U Českých drah lze slevy uplatnit
ve vozech II. třídy, v případě ostatních
železničních dopravců pak v jimi stanovených tarifech. O zavedení slev rozhodla
vláda, související ztráty bude dopravcům
kompenzovat stát. Děti do 6 let budou
nadále jezdit zdarma, stejně tak zůstává
stávající sleva zdravotně postiženým.
Cestující ve věku od 6 do 15 let nárok na
zlevněné jízdné prokazovat nemusejí.
Cestující ve věku od 15 do 18 let nárok
prokazují platným identifikačním dokladem, případně žákovským průkazem
nebo studentským průkazem ISIC. Jedním z těchto dvou průkazů se mohou
prokázat také žáci a studenti ve věku 18
až 26 let. Občané starší 65 let nárok na
slevu prokazují občanským průkazem,
cestovním nebo jiným platným identifikačním dokladem. 
/red/

investováno do téměř 4,5 kilometru silnic II.
a III. třídy. Zlínský kraj za tyto stavby zaplatí
prostřednictvím své příspěvkové organizace
ŘSZK přes 80 milionů korun.

Následovala ještě zastávka ve Velehradě,
kde sice žádná silniční stavba aktuálně
neprobíhá, ale koncem léta nebo na podzim
se zde uskuteční obnova povrchu vozovky
v délce 655 metrů. Pavel Botek a Bronislav Malý zde jednali se starostou Alešem
Mergentalem o společném postupu obce
a ŘSZK.
„Je pro mne důležité podívat se čas od času
na naše silniční stavby zblízka a vidět reálnou situaci přímo v terénu. Tentokrát byl
horký letní den a my jsme viděli, že chlapi
to v tomto počasí opravdu nemají lehké. Ale
nasazení firem považuji za dobré, a i když jim
do konce října či listopadu zbývá na stavbách
ještě hodně práce, vypadá to, že se vše stihne
podle dohodnutých harmonogramů,“ řekl
náměstek hejtmana Pavel Botek.
Společně s ředitelem ŘSZK pak projeli ještě
také lesní úsek silnice III/42826 Zdounky –
Bunč – Modrá. Silnice zde vede kopcovitým
terénem ve složitých sklonových poměrech
a s šířkou vozovky jen okolo pěti metrů.
V zimním období se tato silnice neudržuje.
„Jde o komunikační napojení do turisticky
exponované oblasti Chřibů, kam se v létě
jezdí za turistikou a cykloturistikou. Měla by
se zahájit projekční příprava na rekonstrukci
vozovky, zejména v úseku Zdounky – Bunč,“
uzavřel Pavel Botek. 
/van/

Firemní inovace jako klíč k větší prosperitě
Zlínského kraje
Přispět k vyšší konkurenceschopnosti firem ze Zlínského kraje a tím zvýšit
ekonomickou stabilitu regionu. To je hlavní poslání soutěže Inovační firma roku
Zlínského kraje. Do právě probíhajícího
šestého ročníku se mohou společnosti
přihlašovat ještě do 28. září. Soutěž je
vyhlašována Zlínským krajem, pořádáním je tradičně pověřeno Technologické
inovační centrum Zlín.
Mezi již přihlášenými firmami, které
v předchozích dvou letech významným
způsobem inovovaly produkt, služby či
proces a získaly tak náskok před konkurencí, jsou například miomove, CROSS
Zlín, JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, Faramugo,
Incinity, Czech Wool company či AZUB
BIKE. Jak již bylo uvedeno, ostatní mají čas
do 28. září, přihlásit se lze prostřednictvím formuláře na www.inovacnifirma.cz.
Podané přihlášky bude posuzovat tým
odborníků složený z osobností podnikatelské sféry, z oblasti vědy a výzkumu
i akademických pracovníků. Sledovat
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přitom budou především přidanou hodnotu inovací a přínos pro zvýšení konkurenceschopnosti. Na 14. listopad je pak
plánováno slavnostní vyhlášení, které se
uskuteční v hotelu Atrium ve Zlíně. Soutěž se už stala pevnou součástí aktivit
Zlínského kraje. Jejím pořadatelům se
podařilo vzbudit zájem firem i novinářů,
do odborné poroty zasednou odborníci
z mnoha oblastí.
Udělení ocenění je tedy uznáním za kvalitní práci v oblasti inovačních aktivit.
„Zvyšuje prestiž a kredit firmy, napomáhá
k dobrému vnímání u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům a budou prezentovány
v rámci aktivit vyhlašovatele a partnerů
soutěže,“ říká manažerka soutěže Lenka
Kostelníková z Technologického inovačního centra Zlín.
V předešlých letech v soutěži uspěly firmy 5M, KOMA Modular, Česká zbrojovka
a Avex Steel Products, která se stala vítězem posledních dvou ročníků. 
/tic/

OBRAZEM
„Řídíte kraj, ukažte, jak řídíte koně!“

Jako jediný
instalatér se může
pochlubit titulem
České ručičky 2018

Na začátku prázdnin uspořádal Zemský hřebčinec Tlumačov tradiční Chovatelský den. Hejtman Jiří
Čunek, který měl záštitu nad touto oblíbenou akcí, také na nečekanou výzvu pořadatelů vzal do rukou
opratě, stejně jako radní Margit Balaštíková, aby si před plnými tribunami vyzkoušeli své vozatajské
umění. Více na www.hrebcinec-tlumacov.cz
Foto: Monika Špendlíková

Tvrz v Kurovicích
pamatuje pohnuté dějiny

Záhadný nápis objevil majitel hradu v Kurovicích při opravách
interiéru této středověké památky. K rozluštění povolal pracovníky památkové péče. Ti zjistili, že je to nápis hebrejský, datovaný
do let 1656/1657, kdy docházelo k mimořádně masivní genocidě
Židů na Ukrajině, v Litvě, v Bělorusku a v Polsku. Nápis je důkazem
pomoci, kterou Židům poskytoval tehdejší pán – Jan z Rottalu. Tvrz
je dějištěm řady akcí, více na www.kurovice.info. Foto: J. Balát

David Šimek, žák oboru Instalatér ze SOU Uherský
Brod, převzal z rukou ministra školství zlatou plaketu
České ručičky 2018. Z celkově
21 udělovaných medailí právě tato putovala do Zlínského
kraje. Uznání náleží také pedagogům učiliště Petru Dedíkovi a Josefu Jankových za
zodpovědnou přípravu žáka.

Jde hlavně o kamarádství
Sportovní klub P+K Zlín, který je především aerobický, trénuje
přes 70 svěřenců. Někteří cvičí rekreačně, jiní závodně a jsou velmi úspěšní – ze soutěží přivážejí cenné kovy, vloni titul mistryně
Evropy a bronz na MS v Holandsku. „Nejde nám ale jen o medaile.
Závody máme vždy spojené s výletem naučným a zároveň zábavným. Chceme, aby si děti vytvořily pevné přátelské vazby, proto na
soutěže jezdíme společně vlakem a utužujeme tak kolektiv,“ říká zakladatelka klubu Petra Jüngerová. 
Foto: J. Balát
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jsme zlínský kraj
V soutěži
TOP Víno Slovácka
po roce opět zvítězilo
Vinařství Vaďura

Letošní držitelé ocenění Regionální potravina Zlínského kraje. Foto: Jan Karásek
.

Tradiční Dožínky Zlínského kraje
v Kroměříži nabídly pěknou podívanou
Krojovaný průvod městem, vystoupení folklorních souborů,
výstavu zemědělské techniky, gastrofestival i další bohatý
doprovodný program nabídly Dožínky Zlínského kraje, které
v pátek 17. a v sobotu 18. srpna hostila Kroměříž.
Již dvanáctý ročník této akce, pořádané
k oslavě ukončení sklizně, se uskutečnil
za finanční podpory Zlínského kraje a pod
záštitou hejtmana Jiřího Čunka a krajské
radní pro oblast zemědělství a životního
prostředí Margity Balaštíkové, kteří se jí
také osobně zúčastnili. Hejtman Jiří Čunek
zde přijal dožínkové věnce od zástupců

Hané, Luhačovicka, Slovácka a Valašska
a symbolicky je spojil žezlem označeným
znakem Zlínského kraje v jeden dožínkový
věnec. Společně s Margitou Balaštíkovou
a dalšími hosty pak předali ocenění vítězům jednotlivých kategorií letošního
ročníku soutěže Regionální potravina
Zlínského kraje 2018. 
/van/

Se vzorkem Chardonnay, výběr z hroznů, se stalo vítězem letošního ročníku
soutěže TOP Víno Slovácka polešovické
Vinařství Vaďura a podařilo se mu tak zopakovat vítězství z loňska. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sobotu 18. srpna
na Vinařských slavnostech v Polešovicích.
Nenechali si ho ujít ani hejtman Jiří Čunek
a krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Zlínský
kraj patří mezi dlouholeté podporovatele
soutěže. Vinařství Vaďura navíc zvítězilo
také v kategorii Nejlepší kolekce (Ryzlink rýnský, Chardonnay, Pálava, Hibernal
a Sevar). Soutěž TOP Víno Slovácka, pořádaná Okresní agrární komorou Uherské
Hradiště, již více než deset let pomáhá
prezentovat výsledky práce vinařů ze Slovácka a upozorňovat na vysokou kvalitu
jimi vyráběných vín. Značka TOP Víno
Slovácka si již vybudovala velmi dobré
jméno a milovníci vína ji vnímají jako záruku kvality. 
/van/
Oceněná
vína
i Regionální potraviny
bude možno ochutnat
a také zakoupit 22. září
na Dni Zlínského kraje.
Přijďte, jste srdečně
zváni!

Značku Regionální potravina Zlínského kraje 2018 získaly tyto výrobky:
Kategorie:

Výrobek a výrobce:

Sýry, včetně tvarohu

Kozí sýr balkánského typu
MARTIN VLČEK

Masné výrobky tepelně opracované
Mléčné výrobky ostatní

Pekařské výrobky, včetně těstovin

Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě
Ostatní

Tlačenka výběrová
VOMA, s.r.o.

Bio jogurtové mléko čokoláda
JAVORNÍK – CZ s.r.o.

Koláč svatební máslový
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo
Piškotový mls,
AVOS a.s.

Hostětínský mošt jablko rakytník BIO
MOŠTÁRNA HOSTĚTÍN s.r.o.
Veselá švestková povidla
VESELÝ GRUNT s.r.o.
Hovězí steak s kořením
RITTET A SYN s.r.o.
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Foto: Jan Karásek
.

rozhovor

Smířit se s tím, že už neuvidím,
byla pro mě vlastně úleva
Ve dnech 20. až 23. září se ve Vsetíně uskuteční 26. ročník
celostátního festivalu zájmové umělecké činnosti osob se
zrakovým postižením Tyfloart.

Ing. Dagmar Filgasová sama pomáhá nevidomým na Vsetínsku. Foto: Jiří Balát

Do přípravy této rozsáhlé přehlídky zpěvu,
tance, recitace, divadla nevidomých i tematických workshopů je intenzivně vtažena Ing.
Dagmar Filgasová, která vede vsetínskou odbočku SONS nabízející pomoc a poradenství
nevidomým a slabozrakým a jejich rodinám.
Současně tady lidé s poruchami zraku poskytují oblíbené masáže pro veřejnost.
Paní Dagmar, když teď sedím před vámi
a mluvíme spolu, jak mě vidíte?
Vidím konturově váš obrys a jinak černý flek.
Poznala jsem mužskou siluetu (fotografa –
pozn. red.).

se dostaví přímo ti lidé samotní a chtějí vědět,
co je čeká a jaké mají možnosti. Poskytneme
jim odborné poradenství, ukážeme pomůcky
a vysvětlíme jim, jaká mají zákonná práva
a nároky. Zároveň jim nabídneme různé služby, jak se aktivizovat, vzdělávat a žít společensky. Rodině či partnerům poradíme, jak
se k postiženému chovat. Máme tady deset
brýlí, které simulují ty nejvážnější vady. Jakmile si je nasadí na oči, dokáží si lépe představit, jak se jejich blízký cítí. A i pokud je člověk
sám, bez zázemí, učíme ho, jak se s vzniklou
situací vypořádat, aby mohl důstojně žít.

Když vidoucí člověk najednou oslepne,
jak se s tím vyrovnává?
Někdo se uzavře do sebe a nechce vůbec s nikým komunikovat. To pak za námi přijdou
rodinní příslušníci, aby pomohli vtáhnout
dotyčného zpět do životního rytmu. Anebo

Jaké pomůcky vám hlavně pomáhají
v praktickém životě?
Tady vám ukážu třeba indikátory hladiny
a světla: hlídají, aby se nepřelila vařící voda

Kolik je v kraji nevidomých či slabozrakých? Jaké jsou příčiny tohoto hendikepu?
Je to ke dvěma procentům populace. Mezi
našimi klienty jsou lidé, kteří na svět přišli
předčasně, a v inkubátoru jim poškodili sítnici. Toto už se dnes naštěstí neděje. Ubývá
také vrozených vad. Ale naopak přibývá
lidí, kterým nastává vážné poškození zraku
v pozdějších letech. Mají na to vliv civilizační
choroby a souvisí to také s prodlužováním
věku. Většina našich členů jsou senioři. Pracujeme i s lidmi, kteří zničehonic ztratili zrak
při metanolové kauze.

Pomáhá vám v tom, co dnes děláte, vaše
osobní zkušenost?
Ano. V mládí jsem viděla dobře. Na vysoké
škole jsem hodně tancovala, jezdívali jsme na
festivaly a tančilo se až do tmy. Pozorovala
jsem, že ztrácím prostorovou orientaci na
jevišti. Postupně se to zhoršovalo. Nastoupila
jsem do zaměstnání a stávalo se mi, že jsem
vrážela do lidí. Lékaři mi sdělili, že jde o vadu,
která se bude zhoršovat. Tuto postupnou
ztrátu vidění provázela dlouhá etapa bránění
se, že to není pravda. Sobě i okolí jsem chtěla
dokázat, že vidím dobře. Místy to bylo až
komické, když jsem si někdy natloukla. Musela jsem se smířit s tím, že to lepší nebude,
přijmout to. A tehdy se mi nejvíc ulevilo.
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při nalévání nebo aby se přes noc nesvítilo
v místnosti. Máme ozvučené osobní i kuchyňské váhy, máme Colourtest na poznávání barev – je to výborné při oblékání nebo
při třídění prádla do pračky, máme ozvučený
teploměr, tlakoměr, glukometr, ale také třeba párovač ponožek a spoustu dalších věcí.
Existují ozvučené míče, hry pro děti. Technický vývoj jde i v tomto směru velmi rychle
dopředu. Ukazujeme tyto naše „vychytávky“
zážitkovou formou veřejnosti a současně vysvětlujeme, jak se chovat k nevidomým.
A jaké jsou možnosti širšího uplatnění ve
společnosti?
V současné době je to už lepší než dřív. Nejen díky řadě služeb i spektru zmíněných
kompenzačních pomůcek, na které přispívá
stát. Vzájemná sounáležitost, kterou zajišťuje SONS, sehrává také důležitou roli. Pokud
se nevidomí chtějí integrovat do společnosti
a být jejím platným členem, tedy pracovat,
vzdělávat se, něco umět, mají tu příležitost.
Dokonce si myslím, že pokud se naučí velmi
dobře využívat kompenzačních pomůcek
– třeba při studiu, leckdy předčí i své vrstevníky. Jakmile totiž není v pořádku zrak,
člověk si vybuduje určité náhradní vnímání
podle vlastních potřeb a rozpozná i to, co
„normálně“ vidět není. Rukama nebo sluchem s jemností vnímá detaily a také si je
dobře zapamatuje.
Někdy lidé s bílou hůlkou působí jistě
a soběstačně, ale jindy zase naopak tápou a určitě by byli vděčni za nabídku
asistence. Jak se zachovat třeba na ulici?
Velmi důležité je správné oslovení, to znamená lehce klepnout na rameno, aby dotyčný věděl, že se mluví k němu, a zeptat se, jestli chce
pomoci a jak. Když někoho v dobrém úmyslu
uchopíte a vlečete, může to být i nebezpečné,
není na to zvyklý, může se leknout. Důležité
je pořád slovně komunikovat.

Určitě vnímáte i to, jak obohacujete svět
vidoucích. O masáže, které nabízíte, je velký zájem, protože jsou prováděny s neobvyklým citem. Máte i jinou zpětnou vazbu?
Ano. Ti, kdo nám chtějí pomoci, si dokáží
přeskládat žebříček hodnot - právě když
vidí, jak žijeme s tímto hendikepem. Když
jsem bydlela v domku, chodívala jsem až večer pracovat na zahradu. Potřebuji kontakt
s přírodou. Ale nechtěla jsem, aby mě někdo
viděl, jak vytrhávám kytky, které by měly
na záhonu zůstat. Potom mě oslovila paní
sousedka a říká: Když vás pozoruji, dochází
mi, jakými malichernostmi se občas zabývám. Poznání našeho života může být přínosem pro společnost v tom dobrém slova
smyslu. A to je i záměr festivalu Tyfloart,
který teď připravujeme: předvést veřejnosti,
že umělci se zrakovým postižením mají co
ukázat a hlavně že mají sílu a chuť zdolávat
překážky.

Helena Mráčková

na závěr

Na Velehrad už vedou vyznačené stezky
cyrilometodějského putování
Během prázdnin značkaři Klubu českých turistů označili velkou
část tras zahrnutých do systému stezek cyrilometodějského
putování. Představují soubor turistických tras hvězdicovitě
mířících z různých směrů na Velehrad.

Jedním z méně známých poutních míst je Svatá voda v Malenovicích. Foto: Helena Mráčková

Jsou navrženy tak, aby jednak propojovaly
známá i méně známá poutní místa a zároveň
přinášely informace o kulturním dědictví cyrilometodějského odkazu a kořenů
slovanské vzdělanosti.  „V letošním
roce bude vyznačeno celkem 300
km poutních tras Cyrilometodějské
stezky na Moravě. Plánujeme také
vyznačit prvních dvacet kilometrů
na Slovensku – do Trenčína. Postupujeme racionálně a využíváme toho, že je u nás
historicky velmi hustá síť turistického značení.
Směřujeme poutníky na trasy Klubu českých

turistů, které jsou na rozcestnících doplňovány
trvanlivou nálepkou s grafickým symbolem
stezky. Pro poutníky chystáme poutní pasy,
tematicky laděné akce a tipy na zajímavé lokální dění připomínající stále živou sílu a krásu zdejších tradic,“
řekl Jan Pijáček, radní Zlínského
kraje pro cestovní ruch. Jedinečnost Cyrilometodějské stezky spočívá v tom, že zahrnuje tři úrovně
zážitků a poznání: krajinu, památky a právě
i ony události. Jednotlivé trasy lze absolvovat
po částech.

Nyní se dokončuje první etapa, do níž
patří úseky:
1. Pustevny – Svatý Hostýn – Velehrad,
133 km
2. Vranov

– Křtiny – Buchlov – Velehrad,
98 km
3. Žítková – Luhačovice – Velehrad, 86 km

Na rozdíl od tras slavné Svatojakubské cesty,
vedoucí do Santiaga de Compostella, které
jsou výlučně jednosměrné, jsou cyrilometodějské stezky značeny obousměrně.
Zájem o spolupráci na projektech Cyrilometodějské stezky se již pět let systematicky podchycuje na úrovni států, krajů, obcí
i míst, kterých se příběh soluňských bratrů
dotkl. „Podařilo se nám získat podporu Arcibiskupství olomouckého, což je velmi důležité,
neboť smysluplně rozvíjet církevní a poutní
turistiku je těžko představitelné bez takto
klíčového partnera,“ sdělil Jan Pijáček.
„První značené cyrilometodějské trasy na Moravě vznikly již asi před deseti lety díky úctyhodnému úsilí křesťanských spolků - matic.
Ty vyznačily symbolem putování trasy Svatý
Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad a Svatý
Antonínek – Velehrad, které jdou mnohdy
po silnicích a jsou vhodné pro větší skupiny
organizovaných poutníků s doprovodným
vozidlem a bezpečnostním značením, zatímco nové poutní trasy napojené na turistické
značky vedou převážně přírodním terénem
a jsou bezpečné a vhodné i pro individuální
poutníky,“ doplnila Martina Janochová ze
Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje. 
/hm/
Tip: Trasy jsou na portálu mapy.cz. Stačí
zadat do vyhledávače Cyrilometodějská
stezka.

Harmonia Moraviae 2018 připomene výročí republiky
Podzimní období se letos zahalí do bílo-červeno-modré trikolóry. Celá země si
bude připomínat výročí sta let od vzniku
Československa a tuto celospolečenskou
událost neopomene ani Filharmonie Bohuslava Martinů. K důstojným oslavám
stoleté republiky přispěje uspořádáním
16. ročníku hudebního festivalu Harmonia Moraviae (27. 9. – 25. 10.), který bude
dramaturgicky reflektovat právě toto jubileum. V Kongresovém centru Zlín tak zazní
reprezentativní skladby takřka výhradně
českých autorů, kteří výraznou měrou formovali specifickou tvář české národní hud-

by. Osm festivalových koncertů nabídne
pestrý výběr symfonické, komorní, operní
i duchovní tvorby ze skladatelských dílen
Dvořáka, Fibicha, Janáčka, Smetany či Suka.
Návštěvníkům se zároveň představí řada
předních českých sólistů: z celé plejády
přizvaných umělců pak vyčnívá zejména
jméno Evy Urbanové, Valérie Zawadské
nebo Daniela Wiesnera. Zcela mimořádnou produkci bude představovat společný
koncert prominentní pěvkyně Magdaleny
Kožené a barokního souboru Collegium
1704. Bližší informace na http://www.
filharmonie-zlin.cz.
/gar/
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PŘIHLÁŠKY NA VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
ZAMĚŘENÍ:
 MARKETING PRO STŘEDNÍ STUPEŇ ŘÍZENÍ

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH VOZŮ
ZA SKVĚLÉ CENY!

 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ
• tříleté prak�cky zaměřené ekonomické studium
• důraz na cizí jazyky, informační technologie
• povinná odborná praxe v ČR nebo v zahraničí
Přihlášky lze podat do pátku 14. září 2018.

Zlín-Malenovice | akcnivozyunicars.cz

e-mail: k.mertova@oazlin.cz, tel. 577 006 551

www.vosezlin.cz

Denně za vodu
8,- Kč/osoba

Dodáváme
300 litrů vody
za sekundu

„Zdroj

a energie“
www.vakzlin.cz

Cena za kubík
vody je cca
3 piva.

Špičková kvalita vody ...
... za normální ceny.

97,3% majetku VaKu
je v rukou měst
a obcí.
169 korun měsíčně
za vodu, 300 korun
za tabák a alkohol.

Skoro 13,- Kč
z ceny kubíku vody
je DPH

Významné projekty:
Lukoveček připojen na vodovod
Rekonstrukce ČOV Kašava
Rekonstrukce ČOV Luhačovice
Nová voda z Vláry

Vyrobíme 7 mil m3
vody ročně.

Kubík vody
vám vystačí na sprchování
skoro celý měsíc.

Slon vypije klidně
150 litrů denně.

1 pračka je
45 litrů vody.

Kohoutková voda
je cca 100x levnější
než voda balená.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
www.facebook.com/vakzlin
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín získala za rok 2017 prestižní certifikaci
Czech Stability Award AAA Excellent v rámci Czech top 100 firem České republiky.

Obhospodařujeme
2500 kilometrů
potrubí a 200
objektů.

Zlín je podle ceny
vody na 39. místě
z okresů

N E J L E P Š Í S V Ě T O VÁ A K R O B AT I C K Á S H O W

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

30 ŠPIČKOV ÝCH
ČÍNSK ÝCH ARTI
STŮ

21. 1. 2019 ZLÍN
Sportovní hala Euronics

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

VSTUPENKY
EXKLUZIVNĚ V SÍTI

WWW.TICKET-ART.CZ

inzerce

Univerzita třetího věku zve ke studiu
Univerzita Tomáše Bati opět otevírá své
prostředí starším občanům Zlínského kraje
prostřednictvím Univerzity třetího věku.
Obsah tohoto vzdělávání je koncipován tak,
aby seniorům přineslo nové poznatky a radost ze studia. Nabídka studijních oborů
je široká a zahrnuje přednášky z různých
oborů nebo praktická cvičení zaměřená na
využití počítače a dalších komunikačních
technologií, práci s digitálním fotoaparátem. Oblíbené jsou také kurzy kaligrafie
a výtvarné tvorby nebo kurzy angličtiny.
Možnost studia se nabízí nejenom v sídle

univerzity ve Zlíně, ale také na FLKŘ v Uherském Hradišti a na pobočkách SPŠS ve Vsetíně a v Knihovně Kroměřížska v Kroměříži.
Přijetí není podmíněno žádnou zkouškou.
Více na www.utb.cz. 
/tz/
Vyhodnocení soutěže: Správná odpověď byla Litovelské pivo. Výherci: Eva
Rakovská – Mysločovice, Jana Cigánková – Hluk, Bronislav Kolínek – Uherský
Brod. Výherci budou ohledně převzetí
cen kontaktováni. Gratulujeme.
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inzerce

tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz

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

 Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
 Pokládka a vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
 Frézování živičných povrchů
 Odvodnění komunikací
(příkopy, žlaby, propustky)
 Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
 Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
 Realizace a dodávka veřejného osvětlení
 Sečení travních porostů podél místních
a účelových komunikací
 Čištění komunikací a ploch
…a další

www.martoni.cz

www.suszlin.cz

FIATPROFESSIONAL.CZ

Pojďte s námi zachraňovat
lidské životy!
Právě teď hledáme nové
kolegy/kolegyně na pozice:
• VÝROBNÍ SEŘIZOVAČ – šikovného strojaře tělem i duší se SOU
nebo SŠ, který ovládne každou výrobní linku i stroj a zároveň
zvládne vést i menší kolektiv
• STROJÍRENSKÁ A VÝBUŠINÁŘSKÁ DĚLNICE – pečlivé, trpělivé
a zodpovědné pracovnice do výroby, které se nezaleknou práce
na výrobní lince, ani na počítači
Na naše nové zaměstnance čeká:

Práce ve stabilní ﬁrmě se zahraničním zázemím

Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

V závislosti na výsledku hospodaření možnost ﬁnančního bonusu

25 dní dovolené, den zdravotního volna

Závodní stravování/stravenky

Příspěvek na dopravu

Výhodné tarify T-Mobile

Úrazové pojištění (24h denně/7 dní v týdnu)

Finanční příspěvky na relaxaci, sport, kulturu dle volby zaměstnance

Neformální ﬁremní akce (vánoční večírek…), dárky ke Dni matek
a otců
PŘIDEJTE SE K NÁM! TĚŠÍME SE NA VAŠE ŽIVOTOPISY:
Jasenice (Vsetín) – Ivana Drlíková, 734 646 103, i.drlikova@kse-cz.com,

dealer
...
08787 - 05958 Fiat Chuck Norris_1_CZ_PRESS_DEALER.indd 1

Jablůnka – Irena Šťastná, 739 074 399, i.stastna@kse-cz.com,
03.10.17 17:03

Bobrky (Vsetín) – Monika Galdová, 730 163 089, m.galdova@kse-cz.com

www.kse-cz.com/cs/pozice
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PRÁCE S VŮNÍ KÁVY
Výrobní závod Jacobs Douwe Egberts ve Valašském Meziříčí se
�s��šn� rozvíjí a nabídne řadu novýc� �racovníc� �říle�itos�
Již přes sto let se specializujeme na výrobu kávy. Nyní jsme významně
posílili naši pozici v rámci celoevropské výrobní sítě společnos� Jacobs
Douwe Egberts, předního světového výrobce kávových produktů a čaje.
Pochutnat si můžete na naší kávě značky Jacobs, L´or, Douwe Egberts
nebo Tassimo.
Díky navyšování výrobních kapacit otevírá továrna řadu nových
pracovních pozic.
Našim zaměstnancům nabízíme vedle zajímavého mzdového
ohodnocení také řadu zaměstnaneckých výhod.
�hcete-li se stát součás� našeho týmu, napište nám na e-mailovou
adresu Peter.stanik@jdecoﬀee.com nebo zavolejte na
734 422 443.
Informace o nás najdete také na www.jacobsdouweegberts.com.
Pište, volejte, rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy.

