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Dolní Němčí triumfovalo

Hejtman Jiří Čunek: Rozhodnutí Ústavního soudu způsobuje
nespravedlnost a nahrává spekulantům

Místo, kde měla být dálnice D55,
stále leží ladem

Hejtman Jiří Čunek vyzval předsedu Ústavního soudu
Pavla Rychetského, aby prověřil podivné rozhodnutí ústavního soudce Ludvíka Davida ze dne 11. srpna
2015, kterým byly posvěceny praktiky spekulantů, kterými nejen že vydírají stát, ale prodlužují samotnou
výstavbu. Zásadní však je, že tímto rozhodnutím zavádí Ústavní soud nespravedlnost a říká všem slušným
občanům, kteří vyhověli přání státu při stavbě dálnice
D55: „Jste hlupáci, měli jste se soudit a dělat potíže,
pak byste díky našemu rozhodnutí dostali za své pozemky téměř stokrát víc.“
„Je pro mě nepochopitelné, že zatím co starousedlíci
vyhověli státu při stavbě dálnice D55 bez váhání, a za
50 korun za metr prodali své pozemky pro dobrou věc,
jedné rodině ten samý soudce, který dříve všem majitelům odmítl dát víc, najednou rozhodne, že manželé
Gregůrkovi mají dostat téměř stokrát více, než za kolik
nakoupili. No to je přeci nehorázná nespravedlnost,“
zlobí se Jiří Čunek.


Majitelé pozemků v Malenovicích
dali nové nemocnici zelenou
„Vážím si vstřícného přístupu majitelů, kteří souhlasili s prodejem pozemků v Malenovicích Zlínskému kraji, pro výstavbu nové nemocnice.
Je vidět, že když se s lidmi jedná férově a na rovinu, tak jsou schopni
pro dobrou věc se domluvit a já jim za tento přístup moc děkuji,“ uvedl
hejtman Jiří Čunek s tím, že kraj chce všem majitelům zaplatit za
pozemky tržní cenu. Od začátku září tak probíhají jednání s majiteli
pozemků v lokalitě Malenovice. Zlínský kraj, který by byl jejím investorem tak oslovil všech 49 majitelů pozemků, aby jim představil
plán výstavby nové nemocnice. Druhou lokalitou, kde by se dala
nemocnice postavit je současný areál krajské nemocnice ve Zlíně,
nicméně s ohledem na prostorové možnosti, by byla tato varianta
velmi komplikovaná. 
pokračování na str. 5

pokračování na str. 5

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 tuto pracovní pozici:

• TECHNOLOG VÝROBY

• DOVOLENÁ NAVÍC

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Manipulační dělník
 požadujeme dobrý zdravotní stav
 vazačský průkaz výhodou
 práce na plný úvazek, dvousměnný provoz

Pracovnice/pracovník na třídírnu odpadů
 požadujeme dobrý zdravotní stav
 práce na plný úvazek, dvousměnný provoz

• 13. MZDA, BONUSY, PRÉMIE
• SICK DAYS, FLEXIPASS, STRAVENKY
• FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA
• SPORTOVNÍ / ZDRAVOTNÍ PROGRAM
• ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ I VE ŠVÝCARSKU
Více informací a reference na:

www.ist-ag.com/cz
Kontakt:
e-mail: nabory@ist-ag.com, tel.: 571 115 786, 703 145 007
Innovative Sensor Technology, s.r.o., Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Nabízíme:
 stabilní práci
 motivující mzdové ohodnocení
 nástup možný:
ihned – dle dohody

Benefity:
 pět týdnů dovolené
 příspěvek na důchodové
pojištění
 stravenky 100 Kč

V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na e-mail:
mminarikova@tszlin.cz
Personální oddělení – tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

www.tszlin.cz

Akční
nabídk
a

Optický internet Sprint
do konce roku
ZDARMA
Čím dříve
objednáte,
tím více
ušetříte!

Rychlost
až 1 Gb/s

Akce platí pro nové zákazníky při objednávce do 15. 11. 2018 a při uzavření smlouvy
na dobu neurčitou s minimální dobou trvání alespoň 12 měsíců.

www.avonet.cz

575 575 805

ÚVODEM

Zlínský kraj rozšíří počet spojů
veřejné dopravy v regionu
Vážení spoluobčané,    
jak jsme vás již informovali v květnovém vydání magazínu Okno do kraje, od prosince
příštího roku výrazně posílíme autobusové
spoje ve Zlínském kraji. Chceme totiž dosáhnout toho, aby byl systém veřejné dopravy natolik atraktivní, že ho budou využívat
i řidiči osobních automobilů, a nikoli pouze
ti, kteří nemají jinou možnost dopravy, tedy
například školní mládež. Toto posílení je
obsaženo v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na poskytovatele veřejné dopravy, kterou jsme vyhlásili v září, a v současné
době již běží lhůta pro podávání nabídek.
Oproti původní zadávací dokumentaci, kterou připravilo ještě minulé vedení kraje,
jsme navýšili počet kilometrů objednávaných krajem z 20,535 milionu kilometrů
za rok na 24,915 milionu, tedy o více než
20 %. Současně jsme však přistoupili také
k efektivnějšímu nastavení oběhu autobusů. Navýšený výkon bude zajišťovat 344
autobusů, což je dokonce o 12 méně než
původně plánovaný počet. Tím dosáhneme
provozních úspor v řádech desítek milionů
korun.
Kromě toho budou hlavními přínosy nového konceptu také rychlost a pravidelnost
spojení, moderní vozový park o průměrném
stáří maximálně 6 let a díky plánovanému
zavedení jednotného tarifu Integrovaného
dopravního systému Zlínského kraje také
příznivá cena jízdného, možnost použití
jednoho přestupního jízdního dokladu pro
autobus i vlak bez zvýšení ceny a garantované návaznosti mezi jednotlivými druhy
dopravy.

Nový koncept regionální autobusové
dopravy jsme připravili ve spolupráci
s odbornou firmou Transport Advisory.
V navržených jízdních řádech jsme posílili nabídku spojů zejména pro zajištění
třísměnného provozu průmyslových zón
a významných zaměstnavatelů v regionu,
doplnili jsme víkendová a mimošpičková
spojení a efektivněji jsme rozložili časové
polohy jednotlivých spojů. Z důvodu rostoucí ceny pohonných hmot pro nás přitom byla zásadní optimalizace struktury
vozového parku, tak aby na nevytížené
spoje nebyly nasazovány velké autobusy.
Návrhy nových jízdních řádů jsme projednali s obcemi. Vyhověli jsme přitom většině
jejich požadavků. Šlo zejména o časové
úpravy spojů k zajištění přepravy do škol
a zaměstnání a k zajištění přestupních
vazeb. Do zadávací dokumentace byly
začleněny také linky městské autobusové dopravy v Uherském Brodě, Holešově
a Rožnově pod Radhoštěm. Tyto linky mají
charakter městské hromadné dopravy, ale
nejsou provozovány městy.
Nezapomínáme však ani na železnici, protože chceme, aby právě ta v budoucnu tvořila páteř veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Usilujeme zejména o zkvalitnění nabídky
a posilování přepravních špiček ve směrech
silné dojížďky, například Kroměříž–Zlín,
Zlín–Přerov, Zlín–Uherské Hradiště–Veselí
nad Moravou, Valašské Meziříčí–Vsetín
apod. Novou koncepci připravujeme tak,
aby železniční přepravu v kraji bylo možno
provozovat se stávajícím počtem vozidel,
či pouze s jejich minimálním nárůstem,
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tedy aby veškerý nárůst dopravního výkonu
proběhl díky zvyšování produktivity vozidel
a personálu. Poptáváme přitom takové parametry vozidel, týkající se například klimatizace nebo nízkopodlažnosti, aby byla regionální
železniční doprava pro cestující přitažlivá.
Koncem roku 2019 nám vyprší smlouvy na
provozování krajských železničních tratí s Českými drahami. Vážný zájem uzavřít
smlouvu o provozování regionální drážní dopravy na území našeho kraje pro následující
období projevili kromě Českých drah další tři
dopravci. V diskuzi s nimi v současné době
upřesňujeme systémy odbavení, variantní nabídky kolejových vozidel či detaily staničního
servisu. Ještě do konce letošního roku bychom
chtěli mít vybraného dopravce, který zahájí
provoz od nového jízdního řádu 2019/2020.
Přeji vám hezký začátek podzimu a hodně
šťastných kilometrů na cestách.


Ing. Pavel Botek,
náměstek hejtmana Zlínského kraje
pro dopravu

z regionu

Zlínská onkologie nabízí komplexní léčbu již 10 let
logického centra. Proto může jako
jediná poskytovat centrovou neboli biologickou léčbu. Tento krok,
který bude znamenat především
vyškolení personálu v místních nemocnicích a naši odbornou pomoc
v regionech, umožní pacientům,
aby se léčili přímo v místě bydliště. Letos zahájíme spolupráci se
Vsetínskou nemocnicí, příští rok

Před deseti lety, v říjnu 2008, došlo k mezníku
v léčbě onkologických pacientů v kraji. Krajská
nemocnice modernizovala onkologické
oddělení, vznikla jednotka intenzivní péče
a dobudovala se radioterapie. Onkologicky
nemocní tak nemusejí dojíždět za léčbou mimo
Zlínský kraj.
Během uplynulých deseti let
získalo Onkologické oddělení
v Krajské nemocnici T. Bati postupně nejmodernější přístrojové vybavení, které stále rozšiřuje. Jako každé pracoviště
moderní radioterapie má také
dva lineární urychlovače.
„Radioterapie je metodou léčby,
která významně ovlivňuje přežití
onkologických pacientů. Pro onkologicky nemocné je proto v rámci
jejich léčby velmi důležité, zda ji
mají dostupnou,“ uvedl primář
Onkologického oddělení KNTB

Dolní Němčí
zvítězilo,
je vesnicí roku

Zlínský kraj letos opět triumfoval při vyhlašování
výsledků celostátního kola
soutěže Vesnice roku v Luhačovicích, když se suverénním
republikovým vítězem stalo
Dolní Němčí. Je to již šestá
obec Zlínského kraje, která
během posledních dvanácti
ročníků získala celostátní
prvenství. V minulých letech
to byly: Liptál (2006), Lidečko (2008), Komňa (2011),
Kateřinice (2014) a Kašava
(2016).
Dolní Němčí se coby vítěz
krajského kola dostalo do finále společně s dalšími dvanácti obcemi z krajů Čech,
Moravy a Slezska. Celkem
v letošním ročníku bojovalo
228 obcí.
Podle starosty Dolního Němčí Františka Hajdůcha stojí za
ziskem titulu práce všech tří
tisíc obyvatel vesnice, kteří se
podíleli na veřejných akcích
a byli ochotni pomáhat jeden
druhému.
/hm/

Milan Kohoutek a dodal, že
stejně důležité je neustálé vzdělávání lékařů i radiologických
asistentů.
V letošním roce dojde ještě k další velké změně, kterou přivítají
především pacienti. Regionální
onkologická pracoviště v nemocnicích Zlínského kraje se
stanou součástí Onkologického
oddělení KNTB tak, aby onkologicky nemocní nemuseli dojíždět
za biologickou léčbou do Zlína.
„Zlínská nemocnice má jako jediná
v kraji statut komplexního onko-

s Uherskohradišťskou a Kroměřížskou,“ konstatoval primář
Onkologického oddělení KNTB
Milan Kohoutek.
Ročně projde Onkologickým oddělením KNTB šest tisíc pacientů. Jejich počet se stále zvyšuje,
v ČR ročně tuto diagnózu nově
uslyší od lékařů víc než 85 tisíc
lidí. 
Dana Lipovská

Komunální a senátní volby 5. a 6. října
Ve dnech 5. a 6. října mají občané České republiky příležitost
rozhodnout v komunálních volbách o složení zastupitelstev
svých měst, městysů a obcí pro
období následujících čtyř let.
Zároveň se v tomto termínu
uskuteční také volby do Senátu, ovšem ne na celém území
Zlínského kraje, ale pouze ve
dvou senátních obvodech. Pokud jde o komunální volby ve
Zlínském kraji, svůj hlas bude
moci do urny odevzdat přes
480 tisíc voličů, což je více než
80 procent z celkového počtu
obyvatel kraje. Volby budou
probíhat v 685 okrscích. Voliči
mohou vybírat z celkem 13 139
kandidátů, kdy ti nejmladší nedávno dosáhli plnoletosti (71
kandidátů má věk do 19 let)
a nejstaršímu adeptovi je 90
let (kandiduje v okrese Vsetín).
Nejvíc mužů a žen ucházejících
se o práci v obecních zastupitelstvech se pohybuje ve věkové
skupině 60 a více let (je jich
celkem 2 296) a dále ve věku
40 až 44 let (2 124 uchazečů).
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Celkem kandiduje 1 175 subjektů, čili politických stran, hnutí či
„politických soliterů“, tedy těch,
kdo jdou sami za sebe, nejsou zastřešeni žádnou stranou ani hnutím a kandidují jako samostatní
nezávislí jednotlivci – těch je celkem 207. Ve 12 obcích Zlínského
kraje budou voliči vybírat pouze
z těchto nezávislých kandidátů,
kterých se nejvíc „urodilo“ na
Vsetínsku – v 7 obcích.
„V minulých komunálních volbách byla volební účast ve Zlínském kraji 49 procent, přičemž
největší účast mezi okresy měli
v Uherském Hradišti – 53 procent a naopak nejmenší v okrese
Zlín – 47 procent,“ uvedla Hana
Hruboňová ředitelka zlínského krajského pracoviště Českého
statistického úřadu.
Do obecních zastupitelstev je
možné vybírat více kandidátů
napříč stranami v rámci jedné
velké souhrnné kandidátní listiny a podrobný návod dostane
každý volič v obálce společně
s hlasovacím lístkem. Občan
může volit nejvýše tolik kandi-

dátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
Také se letos bude volit jedna třetina nových senátorů, jimž končí
šestileté volební období. „Ve Zlínském kraji to bude v obvodech 80
Zlín (kde kandiduje 7 uchazečů)
a 77 Vsetín (6 kandidátů). Volič
vloží do úřední obálky pouze jeden
hlasovací lístek. Případné druhé
kolo senátních voleb – pokud
v prvním kole některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu
hlasů – se uskuteční 12. a 13. října.
Vzhledem k tomu, že v kraji máme
čtyři bývalá okresní města, a přitom pět senátních obvodů, obvod
nazvaný ´80 Zlín´ zahrnuje i část
okresu Uherské Hradiště,“ sdělila Pavlína Nováková, vedoucí
oddělení organizačních činností
krajského úřadu.
Volby jsou podstatou zastupitelské demokracie, kdy občané rozhodují o tom, kdo v obci, městě
či v zemi vládne, čímž se sami
podílejí na správě veřejných záležitostí. Je dobré tuto příležitost
využít.

Helena Mráčková

z regionu

Hejtman Jiří Čunek: Rozhodnutí Ústavního soudu
způsobuje nespravedlnost a nahrává spekulantům
dokončení ze str. 1
Pro dokreslení lze uvést, jak
v průběhu času žalobci – manželé Gregůrkovi gradovali své
nároky na náhradu za vyvlastněný majetek: Původní částka,
kterou si žalobou nárokovali
v roce 2004, byla 15 271 500
korun, čímž vyjádřili svou
představu o spravedlivé náhradě za vyvlastněné pozemky. Po té, co se soudní řízení ze
zákona v roce 2009 překlopilo
do občanskoprávního řízení, požadovali žalobci již 27 947 000
korun.
V roce 2013 zvýšili nárokovanou částku na 36 203 537
korun, která jim nakonec byla
i  vyplacena.
Výsměch slušným lidem
„Rozhodnutí Ústavního soudu
je tak pro mě zcela nepřípustné, protože je výsměchem všem
slušným lidem, kteří neváhali

Konference
ZLINTECH – roboti
a technologie
nového věku

Technologické inovační centrum Zlín zve ve středu 14.
listopadu podnikatele a zástupce firem zlínského kraje
na historicky první konferenci u nás zaměřenou na
Průmysl 4.0 – ZLINTECH.
Unikátní akce, na které budou mimo jiné představeny
robotické systémy, se uskuteční v hotelu Baltaci Atrium. Svou účast mohou zájemci registrovat na webové
adrese www.zlin.tech, kde
naleznou také podrobný
program. 
/tic/

prodat své pozemky, aby na nich v tom smyslu, že stanovení výše
vyrostla tolik potřebná dálni- náhrady za zbavení vlastnicce. Nemohu proto jako senátor kého práva není předvídatela hejtman této nebetyčné ne- né, nýbrž závislé na tom, zda
spravedlnosti přihlížet, proto- původní vlastníci využijí vešže všichni, kteří se s případem kerých procesních prostředků
seznámili, nak tomu, aby zpochybnili
bývají dojmu,
stanovenou výši náJiří
že rozhodnutí
hrady za vyvlastÚstavního sounění, a v důČunek:
du bylo podsledku toho
Je to zcela
soud rozhodl
míněno něčím
nepřípustné. Nemohu
jiný m, než
o jejich nároproto jako senátor
právem. Proto
ku co nejpoza hejtman této nebetyčné
v dopise, kteději. Zmíněný
nespravedlnosti
rý jsem zaslal
judikát t ak
Pavlu Rychetdává do bupřihlížet
skému, jej upozordoucna osobám,
ňuji na to, že takojejichž majetek má
váto rozhodnutí jsou
být ve veřejném zájmu
nebezpečná, protože Ústavní vyvlastněn, jasný signál, že čím
soud se tak stává v očích obča- víc protahují soudní řízení, tím
nů naprosto nedůvěryhodným,“ vyšší náhrady se domůžou,“ přiuvedl Jiří Čunek.  
pomněl hejtman Jiří Čunek.
„V nálezu Ústavního soudu Na základě kupních smluv
spatřuji nebezpečný precedent dostupných z katastru nemo-

vitostí vyplývá, že jednotlivé,
později vyvlastněné pozemky
zakoupili manželé Gregůrkovi
v letech 1993 až 1994 za ceny
výrazně nižší, než jakých se
posléze domáhali. Celková
částka, kterou zaplatili za dotčené pozemky, nepřesáhla
400 tisíc korun.
Z toho jednoznačně vyplývá
značný nepoměr mezi jimi zaplacenou kupní cenou a vyplacenou náhradou za vyvlastnění, když zhodnocení pozemků
odpovídá přibližně 100násobku původní kupní ceny a rozhodně nekoresponduje s vývojem tržních cen.
Navíc tyto pozemky zakoupené žalobci netvořily ucelenou
lokalitu, ale vždy se však nacházely na trase budoucí dálnice D55. Za daných okolností
se nabízí úvaha právě o spekulativnosti nákupu těchto
pozemků. 
/ak/

Majitelé pozemků v Malenovicích dali
nové nemocnici zelenou
dokončení ze str. 1
„Odborníci preferují lokalitu Malenovice také z důvodu
dobré dopravní dostupnosti
pro pacienty, ať už se jedná
o vlak, trolejbus či parkování,
ale i lepší prostorové možnosti,“ zdůvodnil volbu Malenovic
hejtman Jiří Čunek a dodal:
„Během setkání však vyplynula
témata, která občany zajímají,
a my se jimi budeme zabývat.
Byla to zejména ochrana proti
hluku v sídlišti Malenovice, dopravní obslužnost MHD nebo
třeba další osud současného
areálu KNTB.“  
V případě obav ze zvýšeného hluku, bude tato záležitost řešena protihlukovými
opatřeními po obvodu areálu.
„Nechceme však dělat betonové
stěny a ploty, jak to bývá obvyklé, ale bude to kombinace terénních úprav, výsadeb a zemních

valů, aby byla splněna nejen
funkčnost, ale i estetická stránka,“ doplnil zlínský hejtman.
Mezi novou nemocnicí a sídlištěm je v plánu vybudovat plochu pro volnočasové aktivity,
parčík, dětské hřiště či mateřskou školku pro zaměstnance.
„Mezi budovou nemocnice
a současným obchodním centrem bude na zemi umístěný
heliport,“ zmínil Čunek s tím,
že umístění je záměrně plánováno na zemi, protože kdyby
byl heliport na střeše, tak by
hluk šel do sídliště.
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Dostatek parkovacích míst
Co se týká dopravní obslužnosti, tak se počítá s dostatkem parkovacích míst před
novou nemocnicí, samozřejmostí je návaznost na MHD
a železniční dopravu, tak aby
přístup do nemocnice byl ne-

jen pro pacienty, ale i personál
či příbuzné co nejkomfortnější z hlediska dopravní dostupnosti.

Vzniknou byty?
Souběžně se zpracováním dokumentace na novou nemocnici běží i podobná činnost
na dokumentaci v současném
areálu Krajské nemocnice
T. Bati o jeho dalším využití.
Zlínský kraj na ní bude úzce
po komunálních volbách spolupracovat s městem Zlín.
„Zvažují se však různé varianty, v úvahu přichází například
výstavba bytů společně s vytvořením bydlení se sociálními
službami vhodnými pro seniory,“ nastínil Čunek s tím, že
již v současné době je jisté, že
v areálu zůstane oddělení LDN
a rehabilitace.

Adéla Kousalová

z regionu


Budoucí vodní dílo Vlachovice – vizualizace. Zdroj: Povodí Moravy, s.p.

Další krok k výstavbě vodního díla Vlachovice
Vodní dílo Vlachovice je Zlínským krajem vnímáno jako
strategická zásobárna vody do budoucna. Při jeho přípravě
je důležitá nejenom spolupráce s dotčenými obcemi, ale i se
zástupci provozovatelů vodovodů a kanalizací.
Na jednání, které inicioval náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, se za
účasti těchto zástupců a generálního ředitele Povodí Moravy probíraly stav infrastruktury vodovodů ve Zlínském kraji, další možné propojení jednotlivých vodních
nádrží i schválená opatření za přibližně
870 milionů korun související s vlachovickou přehradou. Ta ve své studii navrhlo
Povodí Moravy.
„Plánované vodní dílo Vlachovice je potřeba
chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako
komplexní soubor dalších staveb a opatření,
které společně pomohou zajistit hlavní účel
nádrže, jež má sloužit zejména jako zásobárna
vody pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmysl či jako ochrana
před povodněmi. Pevně věřím, že vodní dílo
Vlachovice bude vzorovým příkladem toho,
jak se dá skloubit výstavba vodárenské nádrže
se zájmy životního prostředí a také se zájmy
obyvatel okolních obcí, které jsou pro nás zcela
zásadní,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.
Opatření navržená studií budou realizována na zemědělské půdě v ploše povodí Vláry, na lesních půdách a na tocích a nivách.
Jako vhodná opatření na zemědělské půdě
studie navrhuje drobnější členění zemědělských ploch, vytváření remízků, mezí,
rozptýlené zeleně a dalších krajinných
prvků, na nichž nebude prováděna orba
ani další intenzivní zemědělské činnosti.
Pro tyto účely je navrženo založení trvale

travnatých ploch na více než 30 hektarech
či vybudování travnatých pásů v celkové
délce téměř 30 kilometrů. Opatření v lesích
mají za cíl snížit splachy půdy do horských
potoků a bystřin a dále do větších toků
s menšími sklony, kde zhoršují průtočnost
koryt a při velkých průtocích způsobují
vylévání vody ze břehů. Proto je mimo jiné
navrženo více než 80 úseků pro umístění
dřevěných přehrážek na horských bystřinách. Co se týká opatření na tocích, navrženo je vybudování až 28 malých vodních
nádrží, které budou sloužit k akumulaci
vody v krajině, zlepšování její kvality a zpomalení jejího odtoku z krajiny.

„Celkové náklady na výstavbu vodního díla
Vlachovice, jejímž investorem je státní podnik Povodí Moravy, jsou odhadovány na 5,450
miliardy korun. Podle navržených parametrů
se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9
hektaru a celkovým objemem 29,1 milionu
m3. Pro srovnání, vodní nádrž Karolinka má
objem 7,39 milionu m3, Slušovice 9,9 milionu m3
a Brněnská přehrada 17,7 milionu m3,“ uvedl
Josef Zicha. Aktuálně je zpracovávána předprojektová příprava akce, jejíž součástí je
podrobná technická studie řešící jak samotnou nádrž, tak související infrastrukturní
opatření (přeložky komunikací, pasportizaci
kanalizací, řešení čištění odpadních vod aj.).
„Pokud příprava akce poběží podle současných
předpokladů a bez významnějších komplikací, očekává se vydání stavebního povolení do
konce roku 2023, zahájení výstavby v polovině
roku 2025 a uvedení do provozu zhruba o tři
roky později,“ řekl Václav Gargulák.  /van/

J
ednání Zlínského kraje s provozovateli vodovodů a kanalizací. Foto: Jiří Balát
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jsme zlínský kraj

Kraj poděkoval pracovníkům v sociálních službách
Šest osobností, které s příkladnou profesionalitou a obětavostí
pracují v sociálních službách, ocenili letos již po deváté
představitelé Zlínského kraje. Slavnostní akci organizačně
zajistil Odbor sociálních věcí krajského úřadu.


Letošní ocenění: Na snímku zleva radní pro sociální záležitosti Michaela Blahová, která nad akcí převzala záštitu, vedle ní Mgr. Jitka Švajdová, která poskytuje dluhové poradenství v Charitě sv. Anežky v Otrokovicích, Bc. Klára Jašková – sociální pracovnice organizace SENIOR Otrokovice, Pavel
Březovják – pracovník Charity Valašské Meziříčí, Bohumila Jurásková – fyzioterapeutka Sociálních
služeb Uherské Hradiště, Jana Zuzaňáková – pracovnice Charity Valašské Meziříčí, vpravo pak statutární náměstek hejtmana Ing. Jiří Sukop. Vepředu na invalidním vozíčku sedí Petr Jelínek – ředitel
Sociálně terapeutické dílny Kamarád z Rožnova pod Radhoštěm, který získal mimořádné manažerské
ocenění za aktivní a profesionální přístup ve vedení služby a ochotu pracovat pro ostatní i přes vlastní
těžkou životní situaci. Foto: Jiří Balát

„Jsem velmi ráda, že oceňování pracovníků
v sociálních službách dává příležitost zviditelnit tuto oblast a umožnit širší veřejnosti
dozvědět se o lidech, pro něž je tato práce
nejen zaměstnáním, ale i naplněním a smysluplnou činností vykonávanou s altruistickým nasazením. Odráží se to v tom, že jsou
schopni šířit kolem sebe optimismus, pohodu,
laskavost a přívětivost, což samozřejmě prospívá jejich klientům i kolegům,“ konstatovala radní Michaela Blahová, zodpovědná
za sociální záležitosti, rodinnou politiku
a neziskový sektor.
„Velice si vážím toho, co děláte – ať už je
to činnost pečovatelská, poradenská nebo
manažerská. Každý člověk občas potřebuje pomoci. Jen ti silní to nedávají najevo
a přicházejí za těmi, kteří pomoc ještě více
v danou chvíli potřebují, aby jim dávali pocit
důvěry, bezpečí a lásky. To jste právě vy,“
řekl statutární náměstek hejtmana Jiří
Sukop.
Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor sociálních věcí doručeno 23 nominací. Ty následně hodnotila komise, v níž
byli přítomni zástupci Zlínského kraje,
poskytovatelů sociálních služeb i Asociace
poskytovatelů soc. služeb ČR. Z nominovaných komise vybrala celkem 6 lidí, přičemž
5 pracovníků získalo od Zlínského kraje
finanční dar 15 tisíc korun.
Kromě toho bylo uděleno i jedno mimořádné manažerské ocenění. 
/hm/

Ženou regionu je letos Marcela Bradová
Vítězkou 9. ročníku ocenění Žena regionu se ve Zlínském kraji
stala Marcela Bradová, zakladatelka a ředitelka Mateřského
centra Klubíčko v Kroměříži. V hlasování veřejnosti obdržela
nejvíce hlasů v konkurenci dalších devíti nominovaných
aktivních žen.
Slavnostní předání ceny vítězce se uskutečnilo 18. září v budově krajského úřadu
za přítomnosti hejtmana Jiřího Čunka
a zakladatelky soutěže Denisy Kalivodové.
„Bylo mi velkou ctí zapojit se v letošním
roce do veřejně prospěšné soutěže Žena regionu a pomoci tak vyjádřit uznání ženám,
které dokážou svým aktivním přístupem
motivovat ostatní. Příběh Marcely Bradové
je inspirací a nadějí pro všechny, kteří jsou
v životě vystaveni nelehkým okolnostem.
Její projekt rodinného komunitního centra
se zahraniční spoluprací je hodný 21. století,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Marcela Bradová se od roku 2002 podílela
na budování Mateřského centra Klubíčko
v Kroměříži, jež se stalo její rodinou a komunitou, pro kterou celým srdcem i duší
žije. Z Klubíčka vytvořila živé centrum pro
rodiny z širokého okolí. Poskytuje jim bezpečný prostor pro sdílení a svépomoc, vedle
volnočasových programů především služby
primární prevence. Kromě toho nabízí také
alternativní služby péče o děti v podobě
dětské skupiny či družiny nebo tábory pro
rodiny s dětmi. Marcela se svojí rodinou
prošla těžkou životní zkouškou, po dvou
a půl letech střídání naděje s úzkostí ztratila
svoji milovanou třináctiletou dceru. Své
7


Marcela Bradová (uprostřed) se zakladatelkou
soutěže Denisou Kalivodovou a hejtmanem
Jiřím Čunkem. Foto: Jiří Balát

zkušenosti se však nebojí sdílet, a stala se
tak posilou nejen svým dalším dvěma dětem
a manželovi, ale mnohým dalším.  /van/

den zlínského kraje

Den Zlínského kraje si užilo více
než deset tisíc návštěvníků

2 0 1 8

Baťův mrakodrap a přilehlé okolí ožilo
v sobotu 22. září devátým ročníkem
Dne Zlínského kraje. Více než deset tisíc
návštěvníků si tak nenechalo ujít bohatý
a pestrý program pro všechny generace,
včetně rodin s dětmi, které pro ně
připravil Zlínský kraj. Malí i velcí si tak užili
hudební a taneční vystoupení, ochutnávky
regionálních produktů, soutěže, výstavy,
ukázky lidových řemesel, projížďky Baťovou
pojízdnou pracovnou, prezentace středních
škol, farmářskou stezku, pohádkové čtení ve
výtahu, dopravní hřiště, soutěže ve šlapání
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den zlínského kraje

hroznů a zelí či stloukání másla. V letošním
roce měla oblíbená akce také humánní
přesah, protože po celý den fungovalo
u 14. budovy pracoviště pro zápis do
registru dárců kostní dřeně. Zdravotníci
hematologicko-transfuzního oddělení
Krajské nemocnice Tomáše Bati měli plné
ruce práce, neboť do registru se přihlásilo
140 nových dárců. Na památku se pak
mohli nechat všichni vyfotit ve foto
koutku.
Více fotografií na www.kr-zlinsky.cz a facebook @zlkraj
Foto: Jiří Balát a Jan Vandík
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téma

Uznání Lidová stavba Zlínského
kraje letos putuje do Bystřice
pod Lopeníkem
Dům č. p. 77 včetně stodoly, sloužící jako obecní muzeum
v Bystřici pod Lopeníkem, byl vyhlášen Lidovou stavbou
Zlínského kraje pro rok 2018. Ocenění, které kraj již od
roku 2008 uděluje za příkladnou obnovu stavby lidové
architektury, převzal společně s finanční odměnou 50 tisíc
korun od hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka starosta
obce Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda.



Historického úspěchu se dostalo Zlínskému kraji při čerpání evropských
dotací z výzvy určené na modernizaci muzeí, kde byla celková alokace
pro Českou republiku 1 058 milionů
korun a Zlínskému kraji se podařilo
díky precizní připravenosti jednotlivých projektů získat téměř polovinu
(konkrétně 443 milionů korun) z této
částky.
Ke třem velkým projektům, (obnova
Památníku na Ploštině a Památníku
Velké Moravy v lokalitě Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá a dále revitalizaci zchátralého hospodářského
dvoru v Rymicích), o nichž jsme informovali v minulém čísle, přibyl v září
ještě jeden: vybudování nových expozic v zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí.

„Mám obrovskou radost, že
se nám podařilo získat téměř půl miliardy díky kvalitě našich projektů. Nyní se
můžeme pustit do radikální
modernizace zastaralých
objektů a vytvořit nové výstavní prostory odpovídající požadavkům 21. století,“
řekl radní Miroslav Kašný,
zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci
s církvemi, mládež a sport.

Lidová stavba Zlínského kraje 2018. Foto: Jiří Balát

„Všichni víme, že je daleko jednodušší a levnější něco zbourat a postavit nově než se
pustit do opravy starého. Přiznejme si ale,
že atmosféra starých stavení, která se podaří opravit tak, že vypadají jako původní,
to je něco, čeho téměř nikdy nedosáhneme,
když postavíme něco nového. Je to proto,
že atmosféru netvoří jen vůně starých krovů a trámů, ale také historie, která je zde
vepsána. Proto chci velmi poděkovat nejen
dnešním vítězům, ale vůbec všem, kdo se do
této záslužné a nelehké práce pustí,“ uvedl
hejtman Jiří Čunek.
Dům č. p. 77 společně se stodolou a přilehlými pozemky zakoupila obec Bystřice
pod Lopeníkem v roce 2015 od soukromého vlastníka, citlivě oba objekty zrekonstruovala a vybudovala zde obecní
muzeum.

Mimořádný úspěch
Zlínského kraje
při čerpání dotací
pro muzea

„Chtěli jsme, aby muzeum, které v opravených prostorách vznikne, bylo živé. Aby tam
chodily naše děti ze školy a připravovaly
tam Vánoce, Velikonoce, pletly tatary… A to
se nám povedlo. Stodolu využíváme i k výstavám či k prezentacím našich šikovných
lidí, kteří něco vytvářejí,“ přiblížil starosta
Martin Gavenda.
Letos byly podány celkem čtyři návrhy
na ocenění. Kromě vítězné stavby to byly
rodinný dům č. p. 10 v Komárně, chalúpka
Picúch Vlčnov č. 278 a sušírna ovoce Rokytnice u Vsetína u domu č. p. 74. Nominované
stavby posuzuje odborná hodnotitelská komise. Zohledňuje při tom především kvalitu provedených oprav, stupeň dochované
autenticity, vlastní využití stavby i aktivitu
jednotlivých vlastníků v oblasti péče o kulturní dědictví. 
/van/
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Finanční náklady jednotlivých akcí
se pohybují v rozmezí od 73 do 120
milionů korun a dotace bude Zlínský
kraj čerpat z druhého kola výzvy Integrovaného operačního programu
týkajícího se právě zkvalitnění muzejních expozic. 
/hm/

rozhovor

Počátky podnikání byly krušné,
ale zvládli jsme to
V sobotu 25. srpna na Liptálských slavnostech udělil hejtman
Jiří Čunek záslužné vyznamenání panu Svatopluku Hýžovi
za celoživotní přínos pro rozvoj a zachování tradičního
obuvnického řemesla a propagaci rodného kraje. Přinášíme
rozhovor s letošním jubilantem (1948), rodákem z Komárovic
u Kelče, který se zaměřuje na výrobu krojových bot.
Pane Hýžo, máte úspěšnou firmu a jste
oceňován vy i vaši synové, kterým jste
řemeslo předal. Co tomu předcházelo?
Na základní škole jsem dlouho marodil a nevěděl jsem, jaké si vybrat povolání. Přišli
náboráři nabízet řemesla a mně se zalíbila
obuvničina: je to zčásti práce výtvarná a mě
vždy bavilo tvořit něco rukama. V učilišti
jsem zůstával v dílně i přes čas. Byl jsem
vyhodnocen jako nejlepší učeň. Jednou přišel
do výuky komunistický pohlavár. Na stěně
visel nějaký portrét a ten funkcionář se mě
zeptal, kdo to je. Já na to: „Že by Tomáš Baťa?“
Můj mistr úplně zblednul a ten pohlavár se
začal řehtat. Na obraze byl ukrajinský hrdina
Taras Ševčenko. Po vyučení v roce 1966 mě
doporučili na Střední průmyslovou školu
kožařskou, kde mi to také šlo dobře. Chodili
jsme na praxi do Svitu, ale strojní výroba mě
moc nebrala, víc se mi líbilo ve družstvech,
kde se boty šily ručně. Ve volném čase jsem
si přivydělával ve Svedrupu, protože rodiče
měli jen zemědělský důchod a doma peníze
chyběly.
Po maturitě jste nastoupil do Svitu?
Ano, do modelárny – do poloprovozu, kde se
dělaly velké zakázky i na Západ, třeba pro
firmu Baťu, ale i malé objednávky – když
měli lidé atypické nohy. Dělal jsem plánovače:
zařizoval kopyta a obíhal všechny následné
operace, než se hotová obuv připravila k vyzvednutí. Potom jsem přešel na Generální
ředitelství obchodu obuvi, kde potřebovali
revizora kvality. Přiučil jsem se tam i účtařinu. Jezdil jsem po celé republice na kontroly.
Bylo to zajímavé, ale manuálně jsem si to
moc neužil.

Jak jste se dostal k folkloru?
Už v modelárně byli spolupracovníci z Bartošova souboru a ti mě vtáhli mezi sebe, rád
jsem zpíval i tančil. Jednou přišel předseda
družstva z Kašavy Josef Jarcovják, abychom
něco naučili jejich děcka. A tak jsme přešli
na Kašavu. S choreografií nám pomáhala
Věra Kovářů, potom se tam dostal Karel
Pavlištík. V roce 1977 jsem už ale měl plné
zuby politických záležitostí na Generálním
ředitelství: museli tam být ti nejkovanější
komunisté, ale zároveň tam byli také ně-

kteří vyloučení ze strany. Já jsem měl to
štěstí, že mě neobtěžovali. Náš výborný
šéf, který nás nekomunisty kryl, bohužel
zemřel a dostali jsme tam nechutného
člověka, s nímž se nedalo vyjít. Vtom mě

Co se dělo dál?
Celý podnik se rozpadl a šel do restituce.
Ing. Dobrovolný mi doporučil, abych si našel
prostory a odkoupil zařízení, které tam ještě
zůstalo. Měl jsem velké štěstí, že mi starosta
v Kelči nabídl prázdný obecní dům, který
nebyl využívaný. Musel se opravit. Vzal jsem
si úvěr. Počátky byly krušné, přežívali jsme
jen tak tak, ale zvládli jsme to. Pomáhali mi
synové a další lidé, někteří zůstali dosud. Asi
deset let trvalo, než jsme se dostali z dluhů.
Nejdřív jsme fungovali jako opravna. To byl
základ, ale protože jsme uměli krojovou obuv
vytipoval jsem si různé festivaly, vánoční
trhy. Oblékl si kroj, vzal stánek a na náměstích měřil lidem nohy, předváděl řemeslo
a rozdával vizitky. Jezdil jsem po celé zemi,
a potom se postupně sypaly objednávky a my
začali obouvat české i slovenské soubory.
Jaký máte názor na rozpad obuvnického
průmyslu, bylo to nezvratné?
Tím, že padl celý socialistický tábor včetně
Sovětského svazu, do kterého Svit exportoval
kvanta obuvi, neměl Svitu kdo zaplatit. Možná, že kdyby byla jiná, rozvážnější politika,
déle by trvalo, než by se obuvnický sektor
zprivatizoval a mohlo zůstat víc družstev
s ruční výrobou, ovšem to chtělo pomoc shora. Zvítězila rychlá privatizace, které zneužili
spekulanti. Je to obrovská škoda, ve Svitu
bylo vynikající zázemí.
Je ševcovské řemeslo dnes perspektivní?
Určitě se ševci mohou uživit, my máme poptávky na krojovou obuv na půl roku dopředu a jsou i požadavky na originální boty na
míru třeba podle obrázku.

Kupujete boty v obchodě, nebo si je šijete?
Většinou si šijeme sami. Včetně sportovních bot i holínek. Ale teď zrovna na sobě
mám sandály, které jsem pořídil v obchodě
na Slovensku, když mi bylo vedro a neměl
jsem s sebou jiné boty. A zdají se mi kvalitní
a pohodlné.


Svatopluk Hýža. Foto: Jiří Balát

oslovil ředitel Okresního průmyslového
podniku ve Vsetíně, že jim zemřel vedoucí
obuvnické provozovny ve Vsetíně. A tak
jsem nabídku přijal a bylo to tam vynikající.
Měl jsem volné pole působnosti, protože
můj šéf byl folklorista – organizační vedoucí
souboru z Rožnova – Ing. Petr Dobrovolný.
Začali jsme obouvat tento soubor a potom
i další. Mnoho mě tam naučil skvělý člověk,
pan Jan Lukáš, který byl předtím zavřený
za vykonstruovanou akci Světlana. Dostal
trest smrti, seděl v Hlohovci s Husákem a po
několika amnestiích šel na svobodu. Byl
to výtečný odborník, který skvěle ovládal
modelářskou konstrukci. A potom přišla
revoluce.
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Aspoň máte přehled, co nabízí reálný trh.
Dá se tam koupit solidní obuv?
To jistě, ale lidé by neměli hlavně dětem dávat
laciné šmejdy z umělin. Minimálně podšívka
a vlepovací stélka musí být z usní nebo z textilu, aby sála pot. U dětské nožičky je riziko,
že z potivosti vznikají deformace, ploché
nohy, křiví a vbočují se prsty, vznikají otlaky.
Ještě „za totáče“ musel být každý vzor, než byl
uveden do výroby, předložen k lékařským
posudkům. A když obchodníci nakupovali ze
zahraničí, museli přinést vzorek této komisi,
a teprve pak mohli prodávat.
Z čeho máte radost?
Velmi si cením vyznamenání a ocenění naší
práce. Těší mě kontakt se zákazníky, mezi
nimiž jsou báječní folkloristé a s radostí přijímám pozvání na jejich festivaly i na soukromé akce. A jsem šťastný, že řemeslo převzali
synové a už se ho učí i vnuk.

Helena Mráčková

na závěr

Ať žije republika!
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, uspořádalo v zámku Kinských výstavu k 100. výročí založení
Československé republiky. Expozice má tři
části. První je věnována osobnosti T. G. Masaryka a jeho vztahu k Valašsku. Druhá část
seznamuje se všední realitou a s největšími
regionálními zaměstnavateli. Poslední oblast
přibližuje kulturu regionu, v níž se odráží
snaha výtvarníků o vybudování vlastního
výtvarného stylu nové republiky. K vidění
jsou gobelíny a nábytek zhotovený pro návštěvu prezidenta, dobové oblečení nebo
novinky z interiérů městských domácností.
Součástí výstavy je fotokoutek, ve kterém se
návštěvníci mohou zvěčnit v některé z replik
dobových oděvů. Výstavu, která potrvá do
30. prosince 2018, provází lektorský program pro dětské kolektivy a řada doprovodných akcí pro veřejnost.
/val/

Filharmonie nabídne k oslavám
mistrovský program
Filharmonie Bohuslava Martinů, jejímiž
spoluzřizovateli jsou Zlínský kraj a město
Zlín, připravila k 100. výročí vzniku republiky sérii koncertů inspirovaných národní
historií. V Kongresovém centru Zlín zazní
reprezentativní skladby takřka výhradně
českých autorů. Například 11. října se návštěvníci mohou těšit na koncert „Učitelé
a jejich žáci“, v němž uslyší díla Antonína
Dvořáka, Josefa Suka a Bohuslava Martinů.
Pod taktovkou nového šéfdirigenta FBM se
představí přední čeští klavíristé Miroslav
Sekera a Daniel Wiesner.
14. října si posluchači mohou dopřát Dvořákovy duchovní harmonie Te Deum, Biblické
písně, Agnus Dei a Hospodine, pomiluj ny.
16. října bude večer, nazvaný „První dámy
Masarykovy“, věnován skladbám F. Škrou-

pa, A. Dvořáka, B. Smetany a L. Janáčka,
které budou prokládány četbou z korespondence manželky prvního prezidenta Charlotty a dcery Alice z období okolo vzniku
republiky v podání Valérie Zawadské.
Tato hudební forma oslav vyvrcholí 25. října závěrečným koncertem opery Libuše.
Mistrovsky zpracovaný opus Bedřicha
Smetany vyjadřující ideu vlasti se nestal
běžnou operou; podle skladatelova přání
je jeho provozování vyhrazeno pouze ke
slavnostním příležitostem. Titulní postavu
Libuše ztvární renomovaná diva, sopranistka Eva Urbanová, další role budou svěřeny
předním pěvcům českých operních scén.
Provedení bude řídit současný hudební
ředitel opery Národního divadla Jaroslav
Kyzlink. 
/hm/

V tajence se dozvíte, co můžete vyhrát, pokud nám osobně nebo poštou doručíte originál vyluštěné křížovky s vaší adresou a telefonickým kontaktem do 10. října na adresu: Oddělení vnějších vztahů a komunikace Kanceláře hejtmana, Krajský úřad Zlínského kraje, třída
T. Bati 21, Zlín, 761 90. Na obálku prosím napište KŘÍŽOVKA. Ze správně vyřešených křížovek bude vylosován jeden šťastný výherce.
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HOSTÉ:

The Agony | Vysoké Napětí

2018

12. 10. ZLÍN

14. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café

Masters of Rock Café
VERY SPECIAL GUEST

19. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café

NEVYNALEZLI JSME RODINU,
ALE AUTO, K0 ? ?Đ
UŽ VÍCE NEŽ 20 LET.

20. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café

26. 10. ZLÍN
Kongresové
Centrum

21. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café

GENESIS

Classic

performed by former
Genesis lead singer

9. 11. ZLÍN
Masters of Rock Café
14. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO
MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

Ray Wilson

27. 11. ZLÍN | Masters of Rock Café

Concert
for a Dark Christmas

NOVÝ CITROËN BERLINGO
Dvě délky, 5 nebo 7 sedadel
19 moderních prvků řízení
3 sklopná samostatná zadní sedadla
20 praktických úložných prostorů
Velikost zavazadelníku až 1050l
Špičková variabilita
Systém Modutop ®

OD

349 900 K§
NEBO

3 940 K§ġ¯Đ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Berlingo je 4,1 – 5,7 l/100km, 112 – 130 g/km.

za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc

v produktu PRIVILEGE od Citroën Financial Services na Berlingo LIVE s motorem 1.2 PureTech 110 S&S MAN je 349 900 Kč; měsíční
splátka 3 936 Kč. Roční úroková sazba 7,60% a RPSN 7,87%. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Více na www.citroen.cz.

Nejkrásnější vánoční koncert se vrací naposled do České Republiky!
2018

2018

1. 12. ZLÍN Hala Euronics start 13:00 12. 12. ZLÍN Kongresové centrum
Info a vstupenky na dobírku:
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

TURNÉ K 90. V ÝROČÍ
ORIGINÁLNÍHO SOUBORU

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2019
PO PR VÉ VYST OU

130 ČLENŮ SOUBPÍOR

U

19. 5. 2019 BRNO
DRFG Aréna, 15:00 a 20:00

25. 5. 2019 OLOMOUC
Zimní stadion, 15:00 a 20:00

26. 5. 2019 OSTRAVA
OSTRAVAR ARÉNA, 15:00 a 20:00

21. 1. 2019 ZLÍN
Sportovní hala Euronics, 19:00

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

VEDOUCÍ KVALITY

▶ řídí procesy kontroly kvality hotového produktu
a procesy interního auditu kvality výrobků

MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM
▶ požadujeme strojní vzdělání, ranní směna
▶ svářečský průkaz výhodou pro mikrosvařování

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

▶ ochota pracovat v třísměnném provozu (víkendy volné)
▶ práce je vhodná pro ženy, pracoviště v centru Zlína
▶ mzda až 110 Kč/hod.+ nadstandardní příspěvek na
stravování, odměna za docházku, 2x ročně mimořádné
odměny, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění
▶ brigáda vhodná pro studenty od 18 let, mzda 85 Kč/hod.

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA
▶ třísměnný provoz, praxe v kontrole výhodou
(víkendy volné)

MANIPULANT – DRTIČ

▶ manuální zručnost, VZV průkaz výhodou

MONTÁŽ PLASTOVÝCH KOMPONENTŮ
▶ jednosměnný nebo dvousměnný provoz
▶ manuální zručnost, práce vhodná pro ženy

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

Expozice „Umění se rozloučit a vzpomínat“
na výstavě Floria Podzim – Dušičky
Celostátní prodejní výstava Floria Podzim,
kterou pořádá Výstaviště Kroměříž, se letos
nově rozdělí na dvě části. Tradiční bonsajou
část podzimní výstavy nově doplní výstava
Floria Podzim – Dušičky, která proběhne
o víkendu 13. a 14. října. Na návštěvníky bude
v celém pavilonu A čekat ojedinělá dušičková
expozice. Výstava představí komplexní nabídku květinové výzdoby a služeb spojených
se smutečním obřadem při loučení a uctívání
památky zesnulých.

Na výstavě návštěvníci samozřejmě nakoupí
vše potřebné pro dům i zahradu. Můžou zde
pořídit okrasné cibuloviny, ovocné stromy,
chryzantémy či smuteční věnce.
Výstava bude patřit i všem zahrádkářům
a zahradníkům. Pavilon B zaujme expozicí
tradičního ovoce a zeleniny s názvem Hanácký statek. Výstavu doplní podzimní květinová aranžmá z různých druhů mečíků
a chryzantém i jedinečná výstava dýní. Více
na www.vystavistefloria.cz. 
/pr/
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centrum prenatální diagnostiky a genetiky
gynekologická ambulance
www.prediko.cz

• Těhotenský screening
vrozených vad
• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných
vrozených vad
• Genetické poradenství
• Prenatální kardiologie
• Neinvazivní prenatální testování
chromozomálních aberací
• Gynekologická ambulance

Lešetín I 6966
760 01 Zlín

Darujte wellness
Wellness & spa centrum Augustiniánského domu
již od 490 Kč na osobu.
Cena zahrnuje dvě hodiny vstupu do wellness, župan,

Umíš
programovat?
Pojď pracovat k nám!

Vyvíjíme webové
a mobilní aplikace.
Java ● C# ● Javascript

Spring ● .NET Core ● Node ● Angular

Microton, s.r.o. ● Nad Stráněmi 4511 ● Zlín

Microton

www.augustian.cz
Luhačovice

www.microton.cz

