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Symbol přátelství v Provodově

Hejtman představil zastupitelům projekt nové krajské nemocnice
Na pracovním tříhodinovém setkání v pátek 19. října
představil hejtman Jiří Čunek krajským zastupitelům
dvě varianty rozvoje krajského zdravotnictví. „Buď
můžeme za 8,6 miliardy korun 12 let rekonstruovat
a dostavovat současný areál KNTB, který však má svá
úskalí a po provedených analýzách víme, že by to bylo
ekonomicky neefektivní, nehledě na to, že je v záplavové oblasti a navíc nebude nemocnice nikdy postavená tak, jak se s ohledem na medicínu jednadvacátého
století staví,“ informoval zastupitele hejtman Jiří Čunek a dodal: „A pak tady máme druhou variantu, kterou je výstavba Nové krajské Baťovy nemocnice v Malenovicích, která by mohla vyrůst na zelené louce za
6 let a 6,1 miliardy korun.“

Inspirací pro Novou krajskou Baťovu nemocnici
je nejmodernější nemocnice v Holandsku

V prvním případě byl proveden audit stávající dokumentace z roku
2008, protože bylo potřeba zindexovat veškeré nákladové položky,
doplnit je o položky, které původní dokumentace neobsahovala - například nikdo se před deseti lety nevěnoval informačním
technologiím nemocnice, a také nebylo zohledněno, že je potřeba
dodat náklady na projektovou dokumentaci.


Expozice v mrakodrapu projdou
obnovou, na terase vznikne nová
Celková obnova, doplnění a rozšíření stávajících expozic v budově
Baťova mrakodrapu, kde sídlí krajský úřad, bude zahájena ještě letos
a dokončena by měla být do poloviny příštího roku. Vytvořen zde
bude ucelený prohlídkový okruh budovou s jednotným informačním
a orientačním systémem.
„Úpravy se budou týkat expozic ve 2. etáži, Baťově výtahu a 8. etáži.
Expozice budou aktualizovány, obnoveny jejich opotřebené nebo poškozené části, na základě zkušeností z dosavadního provozu se provedou
dispoziční změny a doplní se sem také nové expoziční i funkční objekty.
Zcela nová expozice pak vznikne na vyhlídkové terase v 16. etáži,“
informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
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Střední průmyslová škola Zlín

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:

• OPERÁTOR SERVISU/SERVISNÍ TECHNIK

Náplň práce:
• Servis poloautomatických strojů a dalších zařízení výrobní linky
Požadavky:
• Vzdělání učňovské, střední odborné, strojní nebo elektro obor
• Praxe, vyhláška 50 (možnost doškolení)
• Znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni – VÝHODOU
• Pečlivost, odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
• Zájem o technologii
• Schopnost a ochota práce ve 3-směnném provozu

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

ÚVODEM

Jiří Sukop: Kraj investuje stamiliony do škol,
silnic, kultury i sociální oblasti
Oblast krajských financí, rozpočtu a majetku má na starost
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop.
S blížícím se koncem roku, který bývá spojen s bilancováním,
jsme mu položili několik otázek:
Zlínský kraj letos hospodaří s 12miliardovým rozpočtem. Kam tyto prostředky směřují?
Více než polovinu krajského rozpočtu
představují dotace ze státního rozpočtu do školství a sociálních služeb. Tyto
peníze pouze přerozdělujeme a staráme
se o to, aby doputovaly včas a v odpovídajícím objemu tam, kam patří. Dotační
příjmy přicházejí i z Evropské unie, kdy
výběr dotačních titulů odpovídá prioritám kraje. Další část čistě vlastních zdrojů
je směřována do oblastí, které jsou podporovány ze státního rozpočtu, ale financování krajem je zde zásadní. Příkladem
je oblast dopravy, kde na straně příjmů
přitéká do krajského rozpočtu 0,4 miliardy korun, ale na straně výdajů odtéká 1,6
miliardy. V oblasti kultury je na vstupu 50
milionů korun a na výstupu 360 milionů.
Ke státním penězům ve školství přidává
kraj dalších téměř 900 milionů korun ze
svých zdrojů na provoz škol a investiční
výstavbu ve školství.
Kolik z celkového rozpočtu kraje představují investiční výdaje?
V letošním roce je v rozpočtu alokováno
1,8 miliardy korun, a to jak z vlastních,
tak i dotačních zdrojů.

Ve které oblasti jsou letošní investice
nejobjemnější?
Celkem 400 milionů korun jde do opravy silniční sítě, protože kraj má ve své
kompetenci a povinnostech starat se

o téměř 1 800 kilometrů silnic II. a III.
tříd. Zde stojí za zmínku například dokončené rekonstrukce nadjezdů ve Zlíně
a ve Vsetíně, každá z nich si vyžádala více
než stomilionovou investici. Velké prostředky, celkem 440 milionů korun, letos
investujeme i do modernizace škol a jejich
vybavení. V oblasti zdravotnictví se v letošním roce podařilo dokončit výstavbu
interního pavilonu
ve Vsetínské nemocnici v celkovém
objemu 230 milionů
korun. V Kroměříži se
realizuje přístavba
budovy, kde bude
umístěna magnetická rezonance,
o kterou nemocnice
dlouho usilovala.
Jak se kraji daří čerpat na investice státní
a evropské dotace?
Co se týká investičních dotací, jsme velmi úspěšní v jejich
čerpání z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Podařilo se
nám uspět se čtyřmi žádostmi u velkých
projektů v oblasti kultury v celkovém
objemu 443 milionů korun. Ze stejného
programu rovněž realizujeme nákupy
moderního vybavení do krajských škol.
Jak si aktuálně stojí hospodaření Zlínského kraje?

Hospodaření Zlínského kraje se vyvíjí pozitivně. V letošním roce nečerpáme žádné
úvěrové prostředky, naopak splatíme část
úvěru u Evropské investiční banky v plánované výši 142 milionů korun. Tím se úvěrová zadluženost Zlínského kraje sníží na 1,9
miliardy korun. Dobrou zprávou je, že plnění
sdílených daní za prvních devět měsíců letošního roku vykazuje oproti předchozímu roku
nárůst o 160 milionů korun, což se pozitivně
projevuje na příjmech krajského rozpočtu.
Aktuálně probíhá revitalizace Baťova
mrakodrapu. Z čeho je financována a kolik si vyžádá peněz?
Revitalizace je financována z 90 % z dotačních prostředků, konkrétně z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ),
z něhož se nám podařilo získat
70 milionů korun. Revitalizace budovy je velice potřebná, neboť je výrazně
zatížena množstvím
návštěvníků a zaměstnanců, kteří se
zde denně pohybují.
Nezbytná je výměna
všech rychlovýtahů,
jejichž stav je v současnosti již nevyhovující, či
stavební úpravy vstupního prostoru do budovy
tak, aby odpovídaly aktuálním
požadavkům na provoz i bezpečnost.
Obnovou prochází také páternoster, tedy
oběžný výtah. Ten je nejdelší v České republice a památkáři proto velice stáli o to, aby
bylo během renovace zachováno maximum
jeho původních částí. Součástí revitalizace
budovy je také modernizace expozičních
prostor, o níž se čtenáři mohou dozvědět
více na jiném místě tohoto magazínu.  

Jan Vandík

Plnění rozpočtu Zlínského kraje
Zlínský kraj měl pro rok 2017 sestaven
schodkový rozpočet s deficitem 584
milionů korun. Skutečný výsledek hospodaření byl však jiný. Příjmy rozpočtu
přesáhly výdaje o 954 milionů korun.
Hlavním důvodem dobrého výsledku
hospodaření byly rostoucí příjmy ze státního rozpočtu. HDP rostl, státu se dařilo
lépe vybírat daně. Zejména DPH, daně z
příjmu fyzických osob (odvody) a daň z
příjmu právnických osob. Dařilo se snižo-

vat náklady na provoz a také přehodnotit
některé nerentabilní investiční záměry.
Pro rok 2018 má Zlínský kraj rozpočet
sestaven také jako schodkový, s příjmy
10,585 miliard a výdaji 11,056 miliard
korun. Rozpočtový schodek 471 milionů a splátka úvěru 142 milionů korun
jsou kryty z vlastních zdrojů bez nutnosti dalšího zadlužení. Ambicí kraje je
dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření, tzv. „černé nuly“. Příjmy ze
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státního rozpočtu stále rostou, i když už
ne tak rychle jako v roce 2017. Konečný
výsledek však mohou ovlivnit další dvě
okolnosti. Možné dokončení některých
investičních záměrů z dotací EU až v roce
2019 a také pokud krajské zastupitelstvo rozhodne o nákupu pozemků potřebných pro investiční záměr výstavby
nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích,
budou vyplacené ceny součástí nákladů
rozpočtu 2018.

z regionu

Infekční oddělení v Uherském Hradišti pomohlo
dvěma mužům ohroženým vzteklinou
Do nezáviděníhodné situace se v létě dostali dva muži ze Zlínského kraje,
kteří se vrátili z dovolené s podezřením, že se mohli nakazit vzteklinou.
O pomoc se obrátili na Infekční
oddělení Uherskohradišťské nemocnice, které zajišťuje akutní lůžkovou péči pro pacienty
z celého kraje. Tamní odborníci
dokázali během několika hodin
zajistit málo dostupné sérum
proti vzteklině, která je v pozdějším stadiu neléčitelná a v drtivé většině případů končí smrtí.
Třicetiletého muže ze Slovácka
pokousala na dovolené v Chorvatsku toulavá kočka, která ho

poranila na krku, jedenačtyřicetiletý muž z Valašska si zase
přivezl několik tržných ran v obličeji z nocování ve slovinské
přírodě, kde jej napadla liška.
„S případy, kdy jsme nuceni podat
sérum proti vzteklině, se setkáváme opravdu velmi výjimečně,
za posledních pět let jich bylo jen
několik,“ říká Lenka Turková,
primářka Infekčního oddělení
Uherskohradišťské nemocnice.
Podání séra v kombinaci s vakcí-

nou je nutné v co nejkratší době,
aby lékaři zabránili případnému
rozvoji onemocnění. „Poranění
na hlavě nebo blízko ní je z hlediska šíření rozvoje vztekliny
nejrizikovější. Inkubační doba
tohoto onemocnění je devět dní až
devatenáct let. Na světě na tuto
chorobu ročně zemře více než padesát tisíc lidí, u nás jsou takové
případy výjimečné, a proto ani
sérum proti vzteklině není vždy
v toxikologických centrech běžně
dostupné. Nám se ho po mnoha
telefonátech po celé republice
podařilo sehnat, oba muži pak
během měsíce dostali ještě pět
dávek očkovací látky a nyní jsou
už naprosto v pořádku,“ popsala
primářka.
Jediné infekční lůžkové oddělení ve Zlínském kraji je schopné
hospitalizovat současně až třicet akutních infekčních pacientů. „Za více než devět měsíců, kdy
fungujeme v tomto režimu, je obložnost vysoká, ale kapacita oddělení je pro indikované pacienty
dostatečná. Jsme tu především

pro akutní infekční pacienty, kteří nepotřebují intenzivní péči, ale
ohrožují svou přenosnou chorobou své okolí. Jde nejčastěji o infekční průjmy, virové hepatitidy,
neštovice, spály, vzdušné infekce,
záněty mozkových blan a podobně,“ popisuje Lenka Turková.
Po devíti měsících fungování
jediného lůžkového infekčního
oddělení pro celý Zlínský kraj je
podle jejích slov zřejmé, že oddělení zvládá péči o indikované
infekční pacienty. A to i přesto,
že se na oddělení s žádostí o přijetí pacientů obracejí například
ortopedové nebo neurochirurgové a lékaři dalších odborností,
kteří posílají pacienty se záněty
kosterní nebo svalové soustavy
s neporušenou kůží.
„To jsou sice infekční komplikace,
jejichž léčba je nákladná a trvá
mnohdy řadu týdnů, ale tito
lidé neohrožují infekcí své okolí. Mohou být léčeni i na jiných
odděleních. My ani tyto pacienty
samozřejmě neodmítáme, ale primárně potřebujeme naše lůžka
k hospitalizaci pacientů, u nichž
je nutná léčba v izolaci. Pro ty
jsme zde především,“ dodala primářka. 
/hav/

Krajské nemocnice mají zisk, ten však celý propadne k úhradě
ztráty z minulých let
Všechny čtyři nemocnice vlastněné Zlínským krajem dosáhly
k 31. srpnu 2018 kladného výsledku hospodaření.
„Všem našim nemocnicím se tak nadále
daří nejen dosahovat kladného výsledku
hospodaření, ale postupně také svůj zisk
navyšovat. Za prvních osm měsíců letošního roku hospodařila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se ziskem 39,168
milionu korun, Kroměřížská nemocnice
vykázala zisk 14,612 milionu, Uherskohradišťská nemocnice 61,790 milionu a Vsetínská nemocnice 17,014 milionu,“ informoval
hejtman Jiří Čunek, zodpovědný za oblast krajského zdravotnictví.
Dohromady tak krajem vlastněné nemocnice hospodařily k 31. srpnu 2018
se ziskem 132,583 milionu korun. Jejich

celkový čistý obrat přesáhl 4,5 miliardy
korun.  Meziročně (v porovnání s 31. srpnem 2017) navýšily krajem vlastněné
nemocnice svůj hospodářský výsledek
o 77,872 milionu, nejvíce z nich Krajská
nemocnice T. Bati ve Zlíně (o 46,286 milionu). Při dvouletém porovnání (s 31. srpnem 2016) se jedná o navýšení o 109,317
milionu, z toho nejvíce opět u Krajské
nemocnice T. Bati (o 58,088 milionu).
Příznivý vývoj hospodaření dává možnost k postupnému snižování celkové
účetní ztráty nemocnic z minulých let. Ta
k 31. srpnu 2018 činila u Krajské nemocnice T. Bati 199 milionů korun, u Vsetín4

ské a Kroměřížské nemocnice shodně
84 milionů korun. Uherskohradišťská
nemocnice byla ke stejnému datu v plusu
170 milionů korun.  
/van/

z regionu


Také interiér bude inspirován zkušeností ze zahraničních nemocnic. Zdroj: Zlínský kraj

Hejtman představil zastupitelům
projekt nové krajské nemocnice
dokončení ze str. 1
„Proto jsme si položili otázku, zda neexistuje jiná varianta, jak by se řešil problém
komplikované rekonstrukce KNTB. Z provedené analýzy nám vyšlo, že nejvýhodněji se jeví výstavba Nové krajské Baťovy
nemocnice a jako nejoptimálnější ze čtyř
lokalit je pak lokalita Malenovice,“ uvedl
hejtman Čunek s tím, že do doby zaháje-

ní výstavby počítá vedení kraje, že uspoří více než miliardu korun, dále plánuje
použít úvěrové zdroje a zároveň počítá
s finanční pomocí státu, protože premiér
Babiš říká, že velké projekty chce stát
podpořit tím, že jim dá cca jednu třetinu
z investičních nákladů.
„Výhodou nové budovy bude nulový negativní dopad na fungování stávající nemoc-

Expozice v mrakodrapu v novém
dokončení ze str. 1
V expozici ve 2. etáži proběhne celková rehabilitace interiéru a mobiliáře, stejně jako
úprava fotografických a textových panelů.
Pro projekci v čele expozice bude v češtině
a angličtině vytvořen nový profilový film
o budově, městu a osobnostech, které je
vytvářely. V průběhu prací nebude provoz
expozice ani přilehlého Baťova výtahu zcela
přerušen. Fungovat však bude v omezeném
režimu.
V 8. etáži se uskuteční restaurátorská obnova poškozených částí interiéru a jako protějšek busty Tomáše Bati se na protilehlou
stranu do západní části expozice umístí
nová busta Jana Antonína Bati. Jejím autorem bude akademický sochař Radim Hanke.
Terasa v 16. etáži bude oproti dnešnímu
stavu přístupná celá. Prohlídková trasa po
terase nově povede po okruhu. Zpřístupní  
se i pohled do strojovny vozíku na údržbu fasády, tzv. kočky, která je atraktivní
technickou zajímavostí. Vyhlídka na terase bude doplněna několika dalekohledy.
Provedení dalekohledů bude v návaznosti
na téma nové expozice „Amerika ve Zlíně“
typově stejné jako u dalekohledů na amerických mrakodrapech. Dalekohledy budou opatřeny popiskami a graficky zpra-

covanými orientačními tabulemi. Hlavním
exponátem a didaktickým prvkem terasy
bude model města Zlína – výtvarné dílo
z litého bronzu, znázorňující podobu města ve 40. letech 20.  století.
Modernizace expozic je jen jednou z částí
celkové revitalizace Baťova mrakodrapu,
která letos probíhá. Na jaře byla úspěšně dokončena rekonstrukce rozvodny
nízkého napětí, v současné době naplno
běží výměna rychlovýtahů a obnova páternosteru.
V říjnu byly zahájeny práce na úpravě vstupního vestibulu do budovy ve 2. etáži a také
obnova teracových podlah ve 3. etáži, tyto
práce by měly být dokončeny ještě do konce
letošního roku.
Jan Vandík
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nice, protože by se stavělo úplně někde
jinde, a pak by se zdravotnický provoz
elegantně přestěhoval ze starého areálu
do nového,“ připomněl Martin Šamaj,
člen přípravného výboru Nové krajské
Baťovy nemocnice.  
V současné době má vedení kraje za sebou jednání s majiteli pozemků, kteří
souhlasili s prodejem pozemků Zlínskému kraji.
Výhodou lokality Malenovice, kde by
měla nová nemocnice stát, je dojezdová
vzdálenost, návaznost na dálnici, dopravní systém včetně vlakového spojení nebo
možnost letecké záchranné služby.  
„Již dnes víme, že Novou krajskou Baťovu
nemocnici bychom stavěli s téměř osmi
sty lůžky. Její dominantou bude centrální
pavilon s centrálním příjmem, centrálním
rozdělením pacientů a základním rozdělením na pohotovosti a operační sály,“ vyjmenoval zlínský hejtman.  
V současném areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati by po vybudování nové
nemocnice mělo zůstat oddělení LDN
a rehabilitace. Zbylý areál kraj plánuje
prodat s jasným záměrem vybudovat na
tomto území nové byty, včetně tzv. chráněného bydlení a startovacích bytů pro
mladé rodiny.

Adéla Kousalová

Speciální olympiády
slaví půlstoletí

Začátkem října se ve Zlíně konal mezinárodní turnaj ve sjednocené kopané Zlínský pohár. Fotbalový turnaj pro kluby,
v nichž společně v jednom týmu hrají
sportovci s mentálním postižením i bez
něj, patří mezi aktivity Českého hnutí
speciálních olympiád. K oslavám 50 let od
založení olympiád pro mentálně postižené se připojil i Zlínský kraj, který nasvítil
symbolickou červenou barvou číslici 21
u svého sídla. Novinkou bylo založení
tradice běhu s pochodní pro veřejnost.
Dobrovolníci doběhli až na slavnostní zahájení turnaje. Po víkendových bojích na
hřišti v hale Zelené se sportovci dočkali
vyhlášení výsledků. Jednu z cen, pro nejlepšího partnera týmu, předal náměstek
hejtmana Jiří Sukop. 
/red/

z regionu


Ilustrační foto. Foto: archiv Zlínský kraj

Boj s africkým morem prasat
je v kraji úspěšný
Od nálezu posledního divočáka nakaženého africkým morem
prasat uplynulo ve Zlínském kraji začátkem letošního října již
půl roku. Státní veterinární správa proto rozhodla o zrušení
některých mimořádných veterinárních opatření.
Mimo jiné tak Zlínskému kraji odpadla povinnost udržovat elektrický ohradník kolem zamořené oblasti vybudovaný za stavu
nebezpečí. Ukončeno tím bylo déle než rok
trvající období, kdy se Zlínský kraj potýkal
s nákazou.
Virus afrického moru prasat (AMP) byl poprvé potvrzen 26. června 2017 u uhynulého
divočáka na okraji Zlína. Nákazu se podařilo
udržet na relativně malém území o rozloze
necelých 60 km2. Obavy ze zavlečení viru
AMP do velkochovů domácích prasat se
naštěstí nenaplnily. Tato nákaza sice není
přenosná na člověka ani na jiná zvířata, její
zavlečení do intenzivních chovů domácích
prasat by však znamenalo naprostou katastrofu a úplnou likvidaci chovu, a to nejen
s přímými ekonomickými důsledky pro
chovatele, ale také s nesmírnými finančními
náklady na likvidaci těl uhynulých a utracených zvířat.
„Z mezinárodního hlediska se jedná o ojedinělý úspěch. Měli jsme však štěstí a zároveň
jsme dobře spolupracovali se státní správou,
myslivci a zemědělci. Rozhodující je výsledek, o
který se zasloužili všichni, kdo se na zdolávání
nákazy podíleli,“ uvedl hejtman Zlínského
kraje Jiří Čunek.

„Je to úspěch o to větší, uvážíme-li, že se bojovalo
proti nákaze, se kterou dosud nebyly v České republice žádné zkušenosti. Proto je třeba ocenit
postup všech, kdo se na jejím zdolávání podíleli,
od pracovníků Státní veterinární správy, členů
mysliveckých sdružení, přes pracovníky orgánů
veřejné správy, ministerstev, Zlínského kraje,
starosty obcí, až po příslušníky Hasičského
záchranného sboru a Policie České republiky,“
doplnila radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.
Jak boj s AMP ve Zlínském kraji probíhal?
Krátce po vypuknutí nákazy vyhlásil hejtman Jiří Čunek stav nebezpečí, za jehož trvání byl vybudován speciální elektrický
ohradník doplněný pachovými ohradníky, v honitbách nacházejících se v ohnisku
nákazy bylo rozmístěno 31 odchytových
klecí a na hranici zamořeného území byly
instalovány tabule upozorňující na zákaz
vstupu. Území bylo monitorováno vrtulníkem s termovizí a drony.
Velký podíl na udržení populace divokých
prasat v zamořeném území měly zde hospodařící zemědělské subjekty, konkrétně
Agrodelta Štípa, Fytos, Družstvo Zádveřice-Raková a Plemenářské služby, které ještě
před vydáním veterinárních opatření za6

stavily sklizeň a ponechaly část své úrody
jako potravu a úkryt pro divočáky. Hlavní
díl práce odvedli myslivci. V období vrcholící
nákazy společně s hasiči vyprošťovali a odváželi často již rozkládající se těla uhynulých
divočáků, absolvovali veterinární školení,
obsluhovali odchytové klece. Kromě lovu divočáků se ještě v současnosti starají o údržbu
pachových ohradníků, do nichž musejí každý
měsíc doplňovat účinnou látku. Za asistence
myslivců se do lovu nakažené populace zapojili na krátkou dobu i policejní odstřelovači.
Většina z veterinárních opatření vydaných
v souvislosti s AMP zůstává v platnosti. Dle
sdělení veterinární správy je totiž nutno
dodržovat speciální režim v ohnisku nákazy po dobu dvou let od posledního nálezu
nemocného jedince. V nejbližší době se tedy
pravděpodobně nedočkáme zákazu vstupu
osob do zamořené oblasti. Ten se sice netýká cyklostezek ani veřejných komunikací,
vstup do lesů a na pole a louky je však stále
zakázán. Kde jsou hranice „zakázaného území“, lze zjistit na webu Státní veterinární
správy. V terénu je tato oblast označena
cedulemi. 
/van/

Místo chybějících
pracovníků roboti?

Konference našlapaná informacemi
o tom, jak využít moderní trendy v podnikání. To je ZLINTECH. Zájemci zde
mohou vyřešit otázky, jak se vypořádat s nedostatkem zaměstnanců, jak
se zbavit zbytečného papírování a jak
zvýšit konkurenceschopnost. Odpovědi
mají jednoho společného jmenovatele –
Průmysl 4.0, tedy čtvrtou průmyslovou
revoluci. Ta spočívá hlavně v digitalizaci
a automatizaci výroby.
Unikátní konference ZLINTECH se uskuteční 14. listopadu od 9.00 do 17.00 v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně. Připraveno
je 13 přednášek expertů či podnikatelů
se zkušenostmi v zavádění zásad Průmyslu 4.0 do vlastního podnikání. Součástí
je i doprovodný program, na němž bude
představena například nositelná elektronika pro využití v organizaci výroby.
Více informací o akci, kterou pořádá
Technologické inovační centrum Zlín,
naleznete na www.zlin.tech. 
/tic/

z regionu

Zlínský kraj podpoří vybrané druhy ambulantních
a sociálních služeb
Zlínský kraj bude i v roce 2019 pokračovat v projektu, který se
zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity žádaných druhů
ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi.


Zařízení Domovinka ve Zlíně. Foto: Helena Mráčková

„Formou tohoto projektu budou opět nabízeny různé služby osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické

dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Rovněž sem patří podpora
azylových domů pro ženy a matky s dětmi

a další služby k ulehčení života lidí v těžké situaci. Pro příští rok předpokládáme
na tuto činnost celkové výdaje okolo 145
milionů korun, přičemž 95 procent pokryjí
dotace z Evropské unie a státního rozpočtu
a zbývajících 5 procent, což je částka přes
7 milionů korun, dokryje Zlínský kraj,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná
za sociální záležitosti, rodinnou politiku
a neziskový sektor.
Od srpna 2016, kdy byl tento projekt ve
Zlínském kraji zahájen, již bylo na podporu vybraných druhů ambulantních
a terénních sociálních služeb uvolněno
300 530 000 korun (při struktuře financování: 95% dotace + 5% rozpočet Zlínského kraje).
„Sběr žádostí poskytovatelů sociálních
služeb pro rok 2019 probíhal od srpna do
září. Žádosti podalo 29 poskytovatelů na
44 služeb a u všech posuzovaných žádostí
došlo ke splnění jejich požadavků,“ uvedla
Michaela Blahová.
Mezi organizacemi, které sociální služby
poskytují, jsou například: Handicap Zlín,
azylové domy pro ženy a matky s dětmi,
pracoviště Charity, Diakonie ve Vsetíně
a Valašském Meziříčí, Maltézská pomoc,
Naděje, rodinná centra atd.
/hm/

Kraj rozšiřuje svoji podporu obnovy venkova

„Nový dotační titul 4 je zaměřen na podporu obnovy obecního majetku
znevýhodněných území, definovaných jako území obcí do 500 obyvatel
s vysokou mírou nezaměstnanosti v posledních čtyřech letech a vysokým
poměrem staršího obyvatelstva. Pilotně se jedná o území 12 obcí místní
akční skupiny Hříběcí hory,“ doplnil Jan Pijáček. Pro tuto podporu
má kraj v programu vyčleněno 20,330 milionu korun.
Program na podporu obnovy venkova Zlínský kraj vyhlašuje každoročně již od roku 2004. Za tu dobu podpořil celkem 1 341 projektů
souhrnnou částkou přesahující půl miliardy korun. 
/van/

Rámec Programu na podporu obnovy venkova
pro rok 2019 projednala Rada Zlínského kraje
a doporučila jej schválit krajským zastupitelům.
Kraj má pro program připraveno celkem
49,330 milionu korun. Nově je rozdělen do
celkem čtyř dotačních titulů.
Podporovatelné aktivity dotačního titulu 1 zaměřeného na obnovu
obecního majetku vycházejí z výsledků dotazníkového šetření,
které proběhlo letos, a obce si v něm samy nastavily priority
podpory v následujících třech letech. Dotační titul 2 na podporu
projektů na zpracování územních plánů pokračuje identicky jako
v loňském roce.
„Dosavadní program, zacílený na obnovu obecního majetku a zpracování územních plánů, jsme oproti minulým letům rozšířili o dva
zcela nové dotační tituly. Nový dotační titul 3 bude podporovat
projekty na ochranu životního prostředí. Konkrétně z něj chceme podpořit vznik stanovišť pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad či pořízení obecního mobiliáře s využitím materiálů z recyklovaných odpadů,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček,
který má ve své gesci oblast řízení dotačních programů. V rámci
zmíněných tří dotačních titulů si budou moci o dotaci požádat
obce do 2 000 obyvatel.  
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Návštěva spřátelené
školy sklidila obdiv

Unikátní vírník zlínské firmy
pomohl onkologii

Základní škola Zlín Křiby spolupracuje už několik let se Základní školou Jahodnická v Martině a při pravidelných vzájemných
návštěvách se žáci seznamují s jazykem a s kulturou partnerské
země. Letos se vedení ZŠ Křiby rozhodlo, že svým slovenským
přátelům ukáže podzimní Zlín. V Baťově mrakodrapu se výprava projela výtahem – legendární kanceláří. Z této rarity byly děti
doslova nadšené. Potom – v souvislosti s oslavami 100. výročí
vzniku samostatného státu – žáci společně s učiteli položili květiny s trikolorou k uctění památky Tomáše Garrigua Masaryka,
prvního prezidenta Československé republiky.

Foto: archiv školy


Foto: Jiří Balát

V rámci charitativního projektu Pomáháme onkologii bylo 18. října ve Zlíně představeno létající auto, které zrekonstruovala společnost NIRVANA SYSTEMS ze Zlína. Její ředitel Pavel Březina
předvedl zájemcům z řad veřejnosti i hejtmanovi Jiřímu Čunkovi,
co tento vynález umí: ve vzduchu se vznáší jako vírník a po přistání jede po silnici jako automobil. Smyslem projektu Pomáháme
onkologii je získávat různými zajímavými a netradičními způsoby
finanční prostředky ke zvýšení komfortu pacientů Komplexního
onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky
Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně již
pošesté Zlínský kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky. Za rok
2018 získaly ocenění: Obecní knihovna Rymice, Místní knihovna
Dolní Němčí, Knihovna města Zubří a Místní knihovna v Křekově.
Kromě toho byly vyznamenány i knihovnické osobnosti: Jana Brin
Foto: Jiří Balát

čeková (Jablůnka), PaedDr. Miroslava Končitíková (Slavkov), Alena
Pakostová (Hostišová) a Ivana Samsonová (Hlinsko p. H.). Mimořádné osobní ocenění radního Miroslava Kašného získala Marie
Škrabalová z Městské knihovny Otrokovice Baťov za dlouholetou
práci a zásluhu o obnovení činnosti knihovny v době povodní.

8

jsme zlínský kraj

Ve Zlíně vzniklo Centrum kariérového poradenství
Většinu života stráví člověk v pracovním
procesu. Proto je tak významná volba povolání.
Nejdůležitějšími průvodci pro žákyně a žáky
jsou kromě rodičů výchovní a školní kariéroví
poradci, kteří znají tyto mladé osobnosti
a zprostředkovávají jim informace užitečné pro
rozhodování o výběru střední školy.

Právě výchovným a školním kariérovým poradcům jsou určeny
služby nového Centra kariérového poradenství (CKP), které
bylo otevřeno na začátku září
v budově č. 22 bývalého areálu
Svitu.
„Cílem Centra kariérového poradenství je systematicky rozvíjet
kompetence školních kariérových
poradců prostřednictvím nového akreditovaného vzdělávacího
programu a individuálních konzultací. Také by mělo podpořit
síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních
a středních školách v kraji,“ uvedl
radní pro školství Petr Gazdík.
Už nyní je v Centru kariérového
poradenství pro pedagogy, výchovné a kariérové poradce připraven 18měsíční akreditovaný
program Vzdělávání školních kariérových poradců v rozsahu 110
vyučovacích hodin, zaměřený na
rozvoj odborných kompetencí


Technické vzdělání garantuje perspektivní uplatnění. Foto: Jiří Balát

formou přednášek a workshopů.
Učitelé se mohou také objednávat na individuální konzultace,
týkající se různých oblastí kariérového poradenství, například:
spolupráce kariérového poradce
s rodiči, školami, zaměstnavateli
a úřady práce; propojení kariérového poradenství a formálního
vzdělávání; prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; kariérového poradenství pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami aj.
Centrum je součástí projektu
„IKAP“ - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje,
jehož nositelem je Zlínský kraj.
Centrum je podporováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
Více informací o službách centra
na www.zkola.cz v sekci Pedagogové, případně na telefonech
731 555 052 a 577 043 747 nebo
na ckp@kr-zlinsky.cz.  /red/

Muzeum se modernizuje a zve na lákavé akce
svědčí všichni, kdo sem zavítají
na některou z právě probíhajících
akcí.
„Ačkoliv kompletní projekt revitalizace muzea bude dokončen až
v červnu 2020, stále pro návštěvníky připravujeme atraktivní
program. Momentálně například
srdečně zveme na půvabnou výstavu Vánoční kouzlo starých časů
nebo na výstavu Vládci noci, která
poodhaluje tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za sou-

V hlavní budově Muzea Kroměřížska na
Velkém náměstí v Kroměříži se za poslední
rok odehrál čilý stavební ruch, díky němuž se
také citelně zlepšilo zázemí pro návštěvníky.
„V září byla dokončena první
a druhá etapa revitalizace objektu, na kterou kraj získal evropské
dotace. Z celkových 40 milionů korun na celý projekt bylo prozatím
prostavěno 24 milionů korun. Už
teď je v muzeu vidět obrovský kus
práce, přičemž třetí etapa je teprve před námi,“ sdělil krajský radní
Miroslav Kašný, zodpovědný za
kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.  
Hned při vstupu z náměstí příchozí vítá reprezentativní recepce s působivě řešeným kruhovým osvětlením. Vybudováno
bylo sociální zařízení a bezbariérový přístup. „Po návštěvě
nové Galerie v podloubí je patrná
proměna nádvoří s novým dlážděním, kde vznikla odpočinková

zóna s možností posezení na lavičkách. V této chvíli je v přípravě
nová expozice historie hodinářství
a hodin. Revitalizaci prodělala unikátní stálá expozice -  Památník
Maxe Švabinského, který je rozšířen modernizovanou Malou
galerií,“ řekl ředitel muzea Jiří
Stránský. Některé provedené
stavební zákroky jsou takříkajíc
oku skryté, ale byly nutné kvůli
bezpečnosti vzácných exponátů. Například v prostorách, kde
jsou umístěna mistrovská díla
slavného kroměřížského rodáka
Maxe Švabinského, se instalovalo
nové elektronické zabezpečení
i systém vytápění.
O tom, jak se historická budova
postupně přizpůsobuje nárokům
moderního muzejnictví, se pře-

mraku a vrcholí v noci. V zatemnělých prostorách, napodobujících
přirozené prostředí těchto zvířat,
se návštěvník bude pohybovat jen
za svitu baterky. Prezentaci, která
potrvá až do 3. února 2019, jsme
připravili ve spolupráci s Muzeem
Těšínska, Muzeem Beskyd, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně
a Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti,“ dodal ředitel Jiří Stránský. Více o programu muzea na
www.muzeum-km.cz.  /hm/


Muzeum pořádá také kreativní dílny pro děti. Foto: Muzeum Kroměřížska

9

rozhovor

Školy by měly nabízet antisérum proti
informační válce
V měsíci listopadu oslavíme státní svátek – Den boje za
svobodu a demokracii, který připomíná dvě významné události
českých dějin spojené se studenty vysokých škol. Nejen nad
nimi se zamýšlíme v rozhovoru s Mgr. Janem Slovákem, který
vyučuje dějepis a angličtinu na Střední zdravotnické škole
a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Zlíně.
Pane učiteli, přednášíte historii. Co byste
si přál, aby vaši středoškoláci měli spojeno s datem 17. listopadu?
Především je potřeba, aby věděli, že takové datum v kalendáři vůbec existuje. S tím
začínáme v prvním ročníku. Když k nám
přijdou, většinou mají jen nejasné tušení
o významných dnech české historie. Takže
jedna z prvních činností je, že trénujeme kalendář. Když probíráme 20. století, díváme
se na některé díly Českého století. Zastavuji
promítání a ptám se, jak určitým situacím
rozumějí a vysvětluji jim, oč tam běží. Při
začátku německé okupace zmiňujeme 17.
listopad 1939 a potom se přes nacistickou
a komunistickou totalitu dostáváme k převratu v roce 1989.
Jak tomu generace dnešních dětí rozumí?
Cokoliv, co se stalo před jejich narozením,
jako by nebylo. Všechno předtím jim splývá.
I filmy, které byly natočené v 90. letech,
pro ně skoro neexistují. Příběhy ze starých
řeckých bájí anebo z Bible většina studentů
nezná. Takže začínáme těmi úplně nejzákladnějšími záležitostmi, aby pochopili, o co
šlo v roce 1989. Když mluvím o Únoru 1948,
snažím se jim trochu přiblížit, co to vlastně
je totalita. Když jsme byli na filmech Jan Palach nebo Milada, myslím, že se jim to hodně
osvětlilo. To je předpoklad, aby pochopili 17.
listopad. Snažím se jim vylíčit tu ohromnou
euforii, která nás zaplavila, ale nevím, jestli
je to přenosné.
Učil jste už před rokem 1989?
Ne. Vystudoval jsem historii na filozofické
fakultě, ale pak jsem dělal v kotelně. Živil
jsem se jako topič a zabýval jsem se literaturou, uměním, protože mě to bavilo. Nemusel jsem řešit problém s komunistickou
stranou, mohl jsem číst, co mě zajímalo,
a dělat grafiku tak, jak jsem chtěl. Nešlo
o nějaké disidentské stanovisko. Nevěděl
jsem zpočátku o nějaké „kultuře kotelen“.
Ale zvolil jsem si tuto cestu, abych nemusel dělat nějaké ústupky, členství ve straně
a tak. Režim mě nijak nepronásledoval. Měl
jsem relativně volné zaměstnání, v němž byl
i dobrý kolektiv.



Mgr. Jan Slovák. Foto: Jiří Balát

A přesto jste tak silně prožil pocit euforie, když přišel listopad 1989?
Jistě, protože ačkoliv jsem předtím žil subjektivně svobodné a šťastné období, pořád
to byl život ve lži. Člověk touží po pravdě
a po tom, aby se věci mohly nazývat pravými
jmény, to bylo najednou fascinující.

Máte možnost srovnání: toho krásného,
o čem jsme snili, a reality, která nastala.
Naplnila se očekávání toho, co jsme si od
17. listopadu 1898 slibovali?
Navzdory všemu špatnému, co se jako špinavá pěna vyplavilo na povrch, je fantastické
Mgr. Jan Slovák (1957) se narodil
v obci Pradliska. Vystudoval historii
a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. S rodinou žije v Provodově. Kromě
pedagogické činnosti se věnuje také
rozmanitým aktivitám uměleckým:
grafice, řezbářství, okrajově též divadlu, píše básně, zpracoval vynikající
sborník o poutním místu Malenisko.
Při Střední zdravotnické škole v rámci Akademie v Broučkově ulici organizuje diskusní klub, kde propojuje
učitelské povolání s uměleckými zájmy – společně se studenty navštěvují
ateliéry, debatují o knihách, kumštu
nebo politice.
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to, k čemu došlo. Lidé si sice stěžují, že třeba
nemají peníze. Já jich ale také moc nemám,
a pořád je to úžasné. Je pravda, že dnešní situace je mnohem složitější a nepřehlednější.
Na sociálních sítích se odehrává informační
válka a uvědomuji si, že pro moje studenty
je současná realita šíleně komplikovaná.
Oni neví, že to je boj. Vedu je k tomu, aby se
nenechali manipulovat.

Jak byste vysvětlil rozdíl mezi totalitou,
od níž jsme se osvobodili, a manipulací,
které jsme vystaveni neustále, byť má
jiné podoby?
V totalitě si chce systém podmanit celého
člověka, včetně toho, jak myslí. Středoškoláci dobře rozumějí Orwellově Farmě zvířat.
V totalitním režimu se nemůžete bránit.
Nutí vás dělat to, co nechcete, podvolit se.
Manipulace spočívá v touze po moci a ovládání druhých ve svůj prospěch. To, co dnes
zažíváme, je informační boj, ve kterém je
sice snaha člověka ovládnout, ale pořád
se můžeme bránit. My bychom vlastně ve
školách měli mladým lidem nabízet jakési
antisérum, určitý protijed, který spočívá
v tom, že člověk kriticky myslí, že si ověřuje zdroje informací, že si střízlivě vytváří
vlastní názor.

Daří se vám v žácích probouzet zájem
o historii?
Když jsme letos na podzim byli na pravidelné literárně historické exkurzi v Praze,
všichni studenti hodnotili jako nejzajímavější část programu návštěvu parašutistické
krypty pod kostelem Cyrila a Metoděje.
Taky je v divadle zaujalo představení ´Už
je tady zas´. Děj vychází ze známé knihy
a spočívá v tom, že v roce 2015 se v Berlíně
na lavičce probudí Adolf Hitler, který od
roku 1945 spal. Stane se z něho mediální hvězda, protože všichni ho považují za
někoho, kdo Hitlera mistrovsky paroduje.
Jeho ten úspěch povzbuzuje a dostává se do
ráže, takže řeční a gestikuluje jako ve 30.
letech. Producenti se o něj perou a všichni
mu říkají: „Vy jste dobrý! Kdo vám to píše?“
Tady si člověk uvědomí, že podobně jako
Hitler argumentují v dnešní době i někteří
politici. A u Hitlera víme, jak to skončilo.
Studenti z toho byli nadšení. Když přišli do
prváku, nevěděli, co se kolem nich děje, ve
čtvrtém ročníku jsou těmito tématy velmi
zasaženi a přemýšlejí o nich. Tomu třeba
hodně pomáhá projekt Post Bellum nebo
podobné iniciativy. Jakmile zapomenete na
„velké dějiny“ a vsadíte do nich konkrétní
lidské osudy, citelně se to dnešní generace
dotýká.

Helena Mráčková

TÉMA

V Provodově zasadili lípu
přátelství
Na mariánském poutním místě v Provodově – na Maleniskách
zapouští od 3. října kořeny mladá lípa, kterou v blízkosti
kostela Panny Marie Sněžné zasadili místní občané společně
s velvyslancem Slovinska – Jeho Excelencí Leonem Marcem
a dalšími pozvanými hosty. Nejen stromu, ale i všem
přítomným požehnal místní farář P. Pavel Martinka.



H raběnka Lydie Thienen – majitelka pozemku, slovinský velvyslanec J.E. Leon Marce a hejtman
Jiří Čunek. Foto: Jiří Balát

„Důvod, proč my tady na Provodově vysazujeme lípu slovinsko-českého přátelství,
je velmi evropský. Na začátku dva místní
studenti vycestovali díky projektu Erasmus do Slovinska, aby se seznámili s tamní kulturou. Potom nám o ní vyprávěli.
Bylo to při jedné z besed, které pořádáme
pravidelně mezi Vánocemi a Silvestrem
v hospodě na Malenisku, abychom si navzájem sdělili, co kdo zajímavého poznal
a prožil ve světě. Scházívá se až stovka lidí.
Tehdy – v roce 2015 – nás velmi zaujaly
dojmy našich studentů, které si přivezli ze Slovinska. A tak jsme se rozhodli ve
skupině asi dvaceti občanů vypravit za

poznáním staveb slavného slovinského architekta Jože Plečnika,“ vysvětluje hlavní
organizátorka akce Marie Zvoníčková.
Provodovjané se vydali postupně do
Prahy, Vídně i Lublaně právě po stopách
Plečnika, který se ve 20. letech minulého století mj. podílel na přestavbě Pražského hradu, aby byl důstojným sídlem
prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. Vysazení lípy definovala
doktorka Zvoníčková jako symbolickou
tečku za celým „projektem“, kterým se
však zároveň teprve začínají vytvářet
přátelské vztahy, a dodala: „V době, kdy se
svět dělí, my se ho snažíme takto spojovat
a hledat přátele všude – i za hranicemi.“
Slovinský velvyslanec – J. E. Leon Marce – srdečně pozval všechny přítomné
i další obyvatele Zlínského kraje do své
země, která, jak podotkl, nám mj. nabízí
nejbližší přístup k Jaderskému moři.
Dostavila se také paní Lydie Thienen,
která je se svým manželem – potomkem
šlechtického rodu Serényiů (zakladatelů
luhačovických lázní), spolumajitelkou
pozemku. Nyní žijí ve Vídni. „Velmi nás
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těší, že na takto duchovním místě můžeme
zasadit tuto lípu. Pro naši rodinu to má
ještě větší význam, protože sadíme kořeny
do země, kterou jsme museli opustit,“ řekla
paní hraběnka. Také prozradila, že se jí
do rukou dostala korespondence, kterou
vedla dcera Tomáše G. Masaryka Alice
s architektem Plečnikem ohledně hledání
nového tvarosloví spojeného s úřadem
prvního prezidenta. „Alici velmi záleželo
na tom, aby tvarosloví odkazovalo ke křesťanství, které ve všech dobách řeší vztah
člověka s člověkem. List lípy znamenal pro
Alici srdce Ježíše Krista. Apelovala proto
na architekta Plečnika, aby tento symbol
i pro novou republiku použil,“ sdělila Lydie Thienen.
S výsadbou lípy pomohl i hejtman Jiří
Čunek, který s uznáním konstatoval, že
Provodovjané dokáží žít úžasným společenským životem. Také zmínil: „Na
Provodov jsme jezdili trhat lipový květ na
sušení do čaje, protože rodiče věřili, že
posvátné místo má vliv na léčivé účinky
bylin.“ 
/hm/

Malí velcí herci
Městské divadlo Zlín v rámci projektu Malí velcí herci podpořeného Zlínským krajem nastudovalo inscenaci
„Povídky z jedné a druhé kapsy“ podle
Karla Čapka. Na prknech velkého sálu
se pod režijním vedením Vladislava
Kracíka představují talentovaní žáci
základních uměleckých škol společně
s profesionálními herci. Představení sklízí pochvalné reakce od diváků
i kritiky. 
/red/

na závěr

Přečtete si příště...
Velkého úspěchu – Čestného
uznání v iniciativě Senzační
Senior roku 2018, pořádané
Nadací Charty 77, se letos
dostalo kromě jiných pozoruhodných osobností také
paní Mgr. Alence Panákové,
která stála u zrodu Společenství vdov a vdovců.
Tento právní spolek založený oficiálně roku 2014 ve
Zlíně je dnes jedinou „organizací“ v celé České republice, která se cíleně zaměřuje
na pomoc ovdovělým lidem,
na něž těžce doléhá samota
a ztráta životního partnera.

Vánoční hvězda na pomoc dětem

Jak dnes toto společenství
funguje a co předcházelo
jeho vzniku, prozradí paní
Alenka Panáková v rozhovoru, který připravujeme do
příštího vydání. 
/red/  

Tradiční charitativní prodej vánočních růží, který organizuje
občanské sdružení Šance na
pomoc onkologicky nemocným
dětem, se opět uskuteční na
začátku prosince na řadě míst
Zlínského kraje. Vánoční hvězdy bude možné prostřednictvím
sdružení Šance zakoupit v první
adventní neděli 2. 12. po dopoledních bohoslužbách v kostelích
na Jižních Svazích, v Želechovicích nad Dřevnicí, v Malenovicích a v Otrokovicích. Dále pak
ve středu 5. 12. v sídle Zlínského kraje (v Baťově mrakodrapu)
a v objektu zlínské radnice. Kro-

mě toho se budou květiny rozvážet do škol a organizací. Sdružení
Šance se rovněž podílí na náboru
dobrovolníků do českého registru dárců kostní dřeně. Více na
www.kostnidren.cz. 
/red/

V tajence se dozvíte, co můžete vyhrát, pokud nám osobně nebo poštou doručíte originál vyluštěné křížovky s Vaší adresou
a telefonickým kontaktem do 13. listopadu, a to 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 výherce. V minulém čísle se výherkyní stala paní Vladimíra Stoličková z Kroměříže, která získala dva lístky
na operu Libuše v podání Evy Urbanové a Filharmonie Bohuslava Martinů.    
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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

SUV
PEUGEOT 2008

S TECHNOLOGIÍ GRIP CONTROL

30 ŠPIČKOV ÝCH
ČÍNSK ÝCH ARTI
STŮ
JIŽ ZA

317 000

Kč
S BOHATOU VÝBAVOU ACTIVE

Sportovní hala Euronics

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

VSTUPENKY
EXKLUZIVNĚ V SÍTI

WWW.TICKET-ART.CZ

, KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Tečovská 1052, 763 02 Zlín-Malenovice, tel.: 577 018 001, www.unicars.cz

9. 11. ZLÍN
Masters of Rock Café

18. 11. ZLÍN

Městské divadlo Zlín

GENESIS

Classic
performed by former
Genesis lead

singer

23. 11. ZLÍN | Masters of Rock Café

Ray Wilson

27. 11. ZLÍN | Masters of Rock Café

14. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

1. 12. ZLÍN Hala Euronics start 13:00
2018

21. 1. 2019 ZLÍN

Concert
for a Dark Christmas

za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc

Nejkrásnější vánoční koncert se vrací naposled do České Republiky!

12. 12. ZLÍN | Kongresové centrum

20. 12. ZLÍN | Masters of Rock Café

Justin Blair

Gospelové
vánoce
13. 12. ZLÍN

(USA)

& THE SOULFUL GOSPEL SINGERS

Evangelický
kostel

1. 2. 2019 ZLÍN

Sportovní hala Euronics

LIVING THE DREAM

16. 2. 2019 HLUK
Sportovní hala

17. 2. 2019 ZLÍN | Masters of Rock Café
Info a vstupenky na dobírku:
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

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

TECHNOLOG PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY
▶ požadujeme SŠ/VŠ vzdělání technického směru,
ranní směna
▶ dohled nad dodržováním technologických postupů

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

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

SKLADNÍK – MANIPULANT

▶ manuální zručnost, VZV průkaz, dvousměnný provoz

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISU

▶ montáž, demontáž a seřízení forem do strojů, třísměnný provoz

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

Aerobik sbírá medaile

OKNO DO KRAJE | Vydavatel: HEXXA.CZ s.r.o.,
IČO: 26304333; Registrace MK ČR E 23185 | Náklad
248 000 ks, jednou měsíčně. Distribuce do všech
domovních schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné
| Redakce: Vavrečkova 5262, Zlín, tel.: 577 271 206,
e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční rada:
Miroslav Kašný – předseda, Petr Michálek, Blanka
Rašticová, Jiří Jilík, Jan Gogola, Jiří Stránský, Václav
Mikušek, Čestmír Vančura, Josef Kocourek, David
Grác | Redakce: Adéla Kousalová, Helena Mráčková,
Jaroslav Janečka | Stálí spolupracovníci: Blanka
Kovandová, Ivo Frolec, Jaroslav Kneisl, Robert Rohál | Zlom: Věra Čadová | Inzerce: Jana Nováková
– 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474,
Pavel Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká
pošta | Vydavatel nenese odpovědnost za obsah
inzerce. Inzertní strany: 2, 13, 15, 16. Datum vydání: 1. 11. 2018.

Aerobik team Zlín sbíral zase medaile. Mistrovství světa ve sportovním aerobiku FISAF.
CZ probíhalo v Holandsku a přineslo zlatou
medaili Adriance Nečasové a Anetce Moučkové v kadetské kategorii dvojic. „Holky
potvrdily titul mistrů Evropy,“ řekla jedna
z trenérské dvojce Silvie Galíková. Náročný
trénink zhodnotila ještě Adrianka Nečasová
v konkurenci velkého počtu závodnic mezi
jednotlivci, kde vybojovala bronz. „Děkujeme
příznivcům, za finanční podporu především
Zlínskému kraji a Ministerstvu školství,“ dodala trenérka Nikola Šťastná.  
/red/

inzerce

Věnujte svým blízkým dárek, který potěší...

DÁRKOVÉ POUKAZY
nejen k Vánocům

• relaxace ve wellness centru
• romantická večeře v noblesní Francouzské restauraci
• lázeňské či wellness procedury
• zkrášlující Spa rituály
• permanentky do ﬁtness a na vibrační plošinu
• pobytové balíčky
14

Dárkový poukaz Vám zašleme poštou nebo e-mailem.
tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

LUHAČOVICE | www.HotelAlexandria.cz

Bystřice pod Hostýnem

Obory vzdělání od 1. září 2019
33-42-M/01
82-51-L/02

33-56-H/01

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA

82-51-H/02

Hledáme nové spolupracovníky na pozici
• OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
• PŘEDÁK

33-56-E/01

ATRAKTIVNÍ BENEFITY

33-64-E/01

Nábytkářská a dřevařská výroba
-interierový design
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Truhlář „Motivační stipendium ZK”
Umělecký truhlář a řezbář
Truhlářská a čalounická výroba
Tesařské práce

Podání přihlášky u uměleckých oborů do 30.11. 2018

NÁSTUPNÍ BONUS
5000 Kč

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
tel. 577 601 201, mail: spur@spur.cz, www.spur.cz

MYSLÍ,SRDCEM,RUKAMA

Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. a 10. 11.

7. a 8. 12.

11. a 12. 1.

8. a 9. 2.

2018

2018

2019

2019

MATURITNÍ OBORY SOŠ:
• Analýza potravin
• Technologie potravin
* zaměření Zpracování mléka

VZDĚLÁVACÍ OBORY VOŠ:
• Technologie a hygiena potravin
• Analýza potravin
• Zpracování mléka

STUDIJNÍ PROGRAM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
(ve spolupráci s UTB ve Zlíně):
• Chemie a technologie potravin
* zaměření Technologie mléka a mléčných výrobků

kontaktní
informace:

Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž
tel., fax.: 573 334 936
http://www.potravinarska-skola.cz
e-mail: info@potravinarska-skola.cz
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Darujte wellness
Wellness & spa centrum Augustiniánského domu
již od 490 Kč na osobu.
Cena zahrnuje dvě hodiny vstupu do wellness, župan,

www.augustian.cz
Luhačovice

