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Nová interna ve Vsetínské nemocnici začíná v lednu sloužit pacientům

Nový pavilon interny Vsetínské
nemocnice
Foto: Jiří Balát

230 milionů korun, 25 měsíců, 1080 metrů
čtverečních zastavěné plochy, 7 podlaží a 102
lůžek, to je nový interní pavilon Vsetínské
nemocnice. Výstavba nového interního pavilonu započala v září 2016 a ukončena byla
v říjnu 2018. V úterý 18. prosince se konalo
za účasti hejtmana Jiřího Čunka, krajských
zastupitelů, vedení nemocnic, zástupců developera, dodavatelů vnitřního vybavení,
vedení města Vsetína, starostů okolních
obcí nebo významných donátorů Vsetínské
nemocnice slavnostní otevření. Pacientům
začíná nová interna sloužit od ledna 2019.


pokračování na str. 5

Hejtman Čunek: Na přípravu projektu
Nové krajské Baťovy nemocnice dohlíží
i lékařská rada
Lékařská rada složená z desíti primářů ze zlínské, vsetínské,
kroměřížské a hradišťské nemocnice spolupracuje na přípravě
projektu Nové krajské Baťovy nemocnice.
„Hlavním úkolem lékařské rady je v tuto chvíli přesně konkretizovat detailní podrobnosti technického uspořádání v nové
nemocnici, tedy například kudy budou procházet pacienti mezi
urgentním příjmem a vyšetřovacími částmi, kolik lůžek a ambulancí bude potřeba, jaká bude návaznost operačních sálů na
prostory intenzivní péče. Probíráme také prostorové potřeby
urgentního příjmu, operačních sálů, ARO a JIP, porodnice i klinických oddělení tak, aby pohyb pacientů v rámci veškerého
dění, které v nové nemocnici bude probíhat, byl co nejrychlejší
a nejplynulejší,“ říká Jiří Tesař, primář Oddělení zobrazovacích
metod Krajské nemocnice Tomáše Bati s tím, že právě tyto
„maličkosti“ jsou pro komplexnost řešení nové nemocnice
velmi důležité.
pokračování na str. 5
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Jiří Čunek: Přeji kraji, aby se do něho rodilo hodně dětí
Na začátku nového roku si většinou děláme
plány, co bychom chtěli udělat, zažít nebo co
bychom chtěli v životě změnit. S čím vstupuje
do roku 2019 hejtman Jiří Čunek?
Pane hejtmane, patříte k lidem, kteří plánují a dávají si
předsevzetí?
Říká se, že když člověk plánuje,
Pán Bůh se směje. Je to vtipné
a moudré. S tímto vědomím
pokory je dobré přistupovat ke
všemu, co děláme. Ale zároveň
je potřeba mít v životě jasný cíl
a za ním jít. A k tomu je nutné
mít i precizní plán a harmonogram konkrétních úkolů, kdy
jedna věc navazuje na druhou,
protože mnohé spolu souvisí.
Při vedení kraje je to naprostá
nutnost, protože máme časově vymezené období, v němž
musíme udělat kvantum práce,
na kterou navážeme my či naši
nástupci.

nomické prosperity, na niž
bývá tak často kladen důraz?
Tou nejdůležitější věcí je předávání křesťanské víry a z toho
vyplývá předávání života. Není
možné smířit se s tím, že národ
vymře pro naše sobectví. Zlínský kraj, stejně jako všechny
kraje, obdržel ve druhé polovině listopadu od ministra vnitra k připomínkování Strategii
pro práci Policie ČR ve vztahu
k menšinám. Tato Strategie
vychází z předpokladu, že současná míra porodnosti je pod
hranicí reprodukovatelnosti populace, a že tuto situaci nám vyřeší migranti ze zahraničí. Toto
je pro mě šílená apokalyptická
teze, proto jsem vyzval vládu,
ať připraví projekt motivace
našich občanů mít větší rodiny.

Které nejvýznamnější úkoly
jsou letos před vámi a před
Jak to chcete změnit?
vedením kraje?
Největším projektem, naprosto Ve svých připomínkách jsem
ojedinělým v rámci republiky, je apeloval na vládu, aby přijala
příprava výstavby Nové kraj- opatření, která povedou k výské Baťovy nemocnice ve Zlíně znamnému nárůstu porodnosti,
– Malenovicích. Nejde jen o to, a která zároveň umožní přijetí
že má stát 7 miliard korun, ale zahraničních občanů, předemusí být precizně připraven. vším z křesťanských zemí, tedy
Náročné je především
nám nábožento, že nemáme od
sky a kulturně
koho „opisovat“.
blízkých.
Říká se,
Tak velkou neSoučasný stav,
že když člověk
do k terého
mocnici nově
plánuje, Pán Bůh
jsme se dodlouho nese směje. Je to vtipné
stavěli v celé
stali a jemuž
a moudré. S tímto
nyní čelíme,
Evropě. Dalvědomím pokory je
je důsledkem
ším velkým
dobré přistupovat
politiky všech
projektem je
vlád od roku
Integ rovaná
ke všemu.
doprava v našem
1990, které se fakraji, která nás stojí
tálně provinily tím,
více než miliardu korun za
že vůbec neřešily tuto pro
rok a připravujeme soutěž na náš stát i národ nejdůležitější
10 let dopředu. Kromě těchto otázku. Současná vláda by měla
projektů máme pro rok 2019 využít ke změně dosavadního
připraveny investiční akce ve negativního trendu nízké povýši 1,5 miliardy korun v oblas- rodnosti dlouhodobé stability
ti škol, dopravy, zdravotnických v oblasti bezpečnosti v České
zařízení i kultury.
republice a naší ekonomické
situace.
Co je důležité pro dnešní spo- Tyto podmínky jsou přeci
lečnost kromě investic a eko- vynikajícím předpokladem

pro jistotu občanů mít velké
rodiny, které mají nesporné
výhody, jež dokáží absorbovat
a řešit zásadní problémy v životě člověka způsobem, který
i při různých trápeních může
být radostný. Zkrátka rodina
umí svému členu poskytnout
daleko více než stát se všemi
svými prostředky osamělému
občanovi.
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Nepřipadáte si s tímto názorem poněkud nemoderní?
Dnes je přece v kurzu spíš
individualismus a životní styl
singles…
Jestli je moderní přijmout tezi
vymření, pak rád budu na opačné straně. Rozhodně bych si nedovolil nikomu radit, jak má žít.
Každý člověk je svobodný a má
právo naložit se svým životem,
ale pak ať si to vše zaplatí.

V naší společnosti mají největší problémy staří osamělí lidé
bez rodin, protože ve všem se
musí spoléhat na pomoc státu.
Lásku a teplo rodinného společenství jim stát však nemůže
dát za žádné peníze. Jediným
správným řešením je rodina.

Co přejete Zlínskému kraji a jeho občanům do roku
2019?
Zlínskému kraji přeji, aby v něm
žili spokojení lidé naplnění radostí ze života, a aby se do něj
rodilo hodně dětí. Budu rád,
když tomu z úrovně krajské
samosprávy co nejvíce pomůžeme.
Přeji nám všem hodně Božího
požehnání, zdraví, štěstí a dobrou vůli zejména ve vzájemných
mezilidských vztazích.

Helena Mráčková

z regionu

V kraji byl zprovozněn pátý
babybox, odborníci připomínají
možnost anonymního porodu
Pátý babybox byl v polovině prosince zprovozněn ve Zlínském
kraji. Po Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském
Meziříčí je touto speciální schránkou, do které může matka
v krajní nouzi anonymně odložit novorozence, vybavena také
Vsetínská nemocnice.

do schránky nějaký vtipálek vložil panenku
nebo něco jiného,“ popsal zkušenosti Jozef
Macko, primář novorozeneckého oddělení
zlínské nemocnice.
Podle jeho slov panují mezi odbornou
a laickou veřejností na potřebnost babyboxů velmi rozporuplné názory. „Je to problematika, která se týká dětí, a to je vždy velmi
citlivé téma. Je třeba si ale také uvědomit,
že pokud matka odloží dítě do babyboxu, je
to pro tohoto novorozence obrovská osobní
tragédie. Zůstává absolutně bezprizorní bez
jakékoliv stopy o svém skutečném původu,“
připomněl Jozef Macko.
Matky v České republice mohou využít
institut utajeného porodu, což je podle
primáře pro budoucnost dítěte mnohem
lepší varianta.
„Je to legální, zákonná forma, porod je realizován anonymně, ale o matce existuje v porodnici záznam. Pokud se pak takové dítě
kdykoliv v budoucnosti rozhodne, že chce
svou matku znát, má tuto šanci. V případě
babyboxů to bohužel možné není,“ doplnil
Jozef Macko. 
Egon Havrlant

Kraj varuje
veřejnost před
podomními
prodejci energií

Existence babyboxů je téma, které vzbuzuje rozporuplné názory. Vždy je velmi smutné, když se
matka z nejrůznějších důvodů vzdává svého dítěte. Přesto se díky tomuto zařízení instalovanému při
nemocnicích podařilo od roku 2005 v ČR zachránit 179 lidských životů, a konkrétně ve Zlínském kraji
pět dětí. Foto: archiv KNTB

V celé České republice je jich už bezmála
osmdesát. Ve Zlínském kraji byl dosud babybox využit pětkrát - dvakrát v Krajské
nemocnici T. Bati ve Zlíně a v Kroměřížské
nemocnici, jednou pak v Nemocnici Valašské Meziříčí.
„I když ve Vsetíně nepamatují odložené
dítě, nikdy nevíte, kdy může zoufalá matka schránky využít,“ uvedl při zahájení
provozu vsetínského babyboxu Ludvík
Hess, který je považován za zakladatele
babyboxů v České republice. Schránka je
ve Vsetíně stejně jako i v ostatních městech
umístěna ve venkovním plášti budovy a je
přístupná zvenčí, v tomto případě se jedná
o chirurgický pavilon. Při vložení dítěte se

aktivuje senzor a dvířka se samočinně zavřou. Vnitřní prostor je klimatizovaný, babybox je navíc opatřen náhradním zdrojem
energie a napojen mnohonásobně jištěnou
signalizací na stálou službu a na mobilní
telefony. Personál pak schránku obsluhuje
z vnitřních prostor budovy.
V České republice byly dosud babyboxy
od roku 2005, kdy byl v Praze instalován
první z nich, využity ve 179 případech.
V Krajské nemocnici T. Bati, a. s., byly do
babyboxu odloženy dvě zdravé holčičky
v letech 2010 a 2014. „Obě jsme přijali na
oddělení, obě byly v pořádku a jsou už pochopitelně v náhradních rodinách. Zažili
jsme také několik falešných poplachů, kdy

Umístění

Provoz zahájen

Dosud odložené děti

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

2013

žádné

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Kroměřížská nemocnice a. s.

Nemocnice Valašské Meziříčí
Vsetínská nemocnice, a. s.

2007

2009
2014

12. 12. 2018

Věra (2010) a Gabriela (2014)

Pavla (2013) a Monika (2015)
Antonie (2016)
žádné
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Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, aby
lidé byli ostražití vůči podomním prodejcům energií, kteří se odvolávají na
údajný požadavek kraje nabízet tyto
služby jejich prostřednictvím. Pracovníci krajského úřadu zaznamenali v poslední době několik dotazů týkajících
se ohlášených nekalých podomních
aktivit.
„Chceme varovat občany před těmito
podvodnými praktikami podomních
prodejců, kteří se zkoušejí zaštiťovat
Zlínským krajem. Je to lživé tvrzení, protože Zlínský kraj neorganizoval a neorganizuje žádné nákupy komodit pro
veřejnost. Kraj pomáhá obcím tím, že
jim poskytuje informační a poradenský
servis, případně pomáhá s přípravou
projektů v oblasti energetiky. V žádném
případě však kraj neorganizuje zprostředkování nákupů pro veřejnost,“ řekl
ředitel krajského úřadu Milan Štábl.
Pokud jsou občané na pochybách, jestli
neuzavřeli nevýhodnou smlouvu, mohou se obrátit na poradny Sdružení obrany spotřebitelů či Asociaci občanských
poraden – kontakty: tel. 775 709 056,
608 722 582 nebo e-mail: bilkova@
asociace-sos.cz. 
/hm/

z regionu

Nová interna ve Vsetínské nemocnici začíná v lednu
sloužit pacientům
dokončení ze str. 1
„Výstavba moderního objektu interny byla
nutná s ohledem na havarijní stav stávající
budovy interního oddělení, protože podmínky zde již nesplňovaly aktuální standardy
a hygienické předpisy. Za připomenutí stojí,
že i v dnešní době se tam nacházely pokoje
o 10 lůžkách se společným sociálním zázemím na chodbě. To samozřejmě odpovídalo
péči poskytované v roce 1911, tedy v době,
kdy byla tato budova postavena, ale už ne
dnešní moderní medicíně a poskytované
péči,“ připomenul důvod výstavby interny
hejtman Jiří Čunek s tím, že stará budova
interny bude v roce 2020 zdemolována
a na jejím místě bude vybudován nový
chirurgický pavilon.
Budova nového pavilonu interny je sedmipodlažní, z toho je jedno podzemní a šest
nadzemních. Podzemní podlaží a šesté
podlaží jsou technického charakteru, to
znamená, že v suterénu jsou technické
místnosti, šatny pro personál, hlavní rozvodné, vakuové a kompresorové stanice,
centrála potrubní pošty a technický kanál.
V šestém podlaží pak jsou strojovny vzduchotechniky a zdroj chladu. „V přízemí se
nachází všechny interní ambulance, tedy
příjmová ambulance pro pacienty interního
spojeného lůžkového fondu, gastroenterologické pracoviště, kardiologie, neurologická
ambulance, včetně EEG a EMG laboratoře,“
vyjmenoval primář interního oddělení
Vsetínské nemocnice Ján Ürge a dodal:
„Ve druhém podlaží se nachází multioborová jednotka intenzivní péče až pro 12
pacientů. Ve třetím až pátém podlaží jsou
standardní lůžkové stanice pro interní
a neurologické pacienty, v každém po 30
lůžkách, každý pokoj má vlastní koupelnu
s toaletou. Podmínky pro péči o pacienty
se výrazně zlepší. Nový pavilon je moderně

koncipován a vybaven, nabízí srovnatelný
standard jako moderní nemocnice okresního typu v zahraničí.“
Všechny pokoje jsou maximálně třílůžkové s vlastním sociálním zařízením, budova
je plně klimatizovaná, pacientům nabízí
bezplatné připojení k wifi a televizory na
pokojích, které jsou v současné době již
samozřejmostí na všech standardních lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice.
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází
v zátopové oblasti, je její suterén zajištěn
proti stoleté vodě speciální izolační technologií. „Součástí stavby byla také rekonstrukce záložního zdroje elektrické energie
s kompletní výměnou dieselagregátu. Jeho
nový výkon je 1,2 MW, což je mnohonásobně
více než u předchozího dieselagregátu, ten

měl výkon pouze 300 kW. Do nádrží se vejde
až 1600 litrů nafty, což by znamenalo, že
při výpadku dodávky elektrického proudu
ze sítě bude zabezpečen standardní provoz
nemocnice na zhruba 15 hodin,“ informoval
Radomír Maráček, předseda představenstva všech krajských nemocnic.
„Provoz nového interního pavilonu bude
zahájen začátkem ledna. V prvních dnech
dojde ke stěhování ambulancí a lůžkové jednotky se pak budou stěhovat 7. a 8. ledna.
Z tohoto důvodu nebudou od 2. do 4. ledna
v provozu specializované ambulance, nicméně příjmové ambulance budou fungovat
v plném rozsahu,“ doplnila Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice s tím,
že lůžková péče stěhováním nijak omezena nebude. 
/ak/

H
ejtman Jiří Čunek, ředitelka nemocnice Věra Prousková a primář interny Ján Ürge. Foto: Jiří Balát

Hejtman Čunek: Na přípravu projektu Nové krajské Baťovy
nemocnice dohlíží i lékařská rada
dokončení ze str. 1
„Členové lékařské rady jsou projektanty
provozních částí, ale zároveň oponenty
architektů, protože lékaři a zdravotnický
personál jsou koncovými uživateli nemocnice
ve prospěch pacienta. Jsou garanty toho, že
naši pacienti dostanou nejmodernější, nejkvalitnější a nejbezpečnější zdravotní péči.
Na jejich zkušenostech a názoru tak velmi
záleží, protože novou nemocnici nestavíme
na deset či dvacet let, ale na několik desetiletí

dopředu,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Největší přínos Nové krajské Baťovy nemocnice proti případné rekonstrukci KNTB vidí
členové lékařské rady v tom, že nepůjde
jen o novou budovu, ale že nová nemocnice nabídne a zabezpečí úplně jiný chod
pacientů, ať už v rámci urgentního příjmu
či jednotlivých oddělení, s tím, že vše bude
takzvaně pod jednou střechou, tedy všechna jednotlivá oddělení budou vzájemně
propojena a budou tvořit jeden uzavřený
5

komplex. „Toto by nebylo možné realizovat
v rámci jakékoli rekonstrukce původního
areálu KNTB, protože jednotlivé objekty se
stavěly od padesátých až do osmdesátých
let minulého století a v dnešní době je takové
uspořádání pro pacienty zcela nekomfortní
a medicínsky naprosto nevyhovující,“ doplnil
doktor Martin Šamaj, člen přípravného
výboru pro výstavbu Nové krajské Baťovy
nemocnice.

Adéla Kousalová

z regionu

Stavební průmyslovka ve Valašském Meziříčí má
za sebou velkou rekonstrukci
Téměř pod stromeček dostali žáci i zaměstnanci Střední
průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí dárek v podobě
zrekonstruovaných prostor školní budovy v Máchově ulici. Slavnostní
otevření se uskutečnilo za účasti hejtmana Jiřího Čunka, radního Petra
Gazdíka i zástupců města a firem zajišťujících stavební práce.


Slavnostní otevření nových prostor školy. Foto: archiv SPŠS Valašské Meziříčí

„Do modernizace školy investoval Zlínský kraj 28 milionů
korun, za něž byly vybudovány
nové učebny, ateliér a zázemí

pro žáky i pedagogy v prostorách nevyužívané části domova
mládeže. Také byly rekonstruované stávající třídy. Tyto učeb-

ny jsou teď určeny pro výuku
stavebních a dřevařských oborů. Zároveň vznikly zcela nové
prostory, kde se budou připra-

vovat žáci oborů zedník, malíř,
klempíř, truhlář, tesař, montér
staveb a instalatér. Důležitou
součástí investice byla rovněž
generální rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace a sanace vlhkosti v suterénu budovy,“
sdělil radní Petr Gazdík zodpovědný za školství.
Stavební obnova trvala rok
a řadí se k významným investicím, které kraj v oblasti
školství nedávno dokončil či
právě realizuje. Mezi další velké akce patří například probíhající oprava staré budovy
Střední školy oděvní a služeb
Vizovice v předpokládaných
nákladech 10,3 milionu korun,
rekonstrukce elektroinstalace
– II. etapa u Základní, mateřské a praktické školy Vsetín
v celkových nákladech 11,2
milionu korun a rekonstrukce
hřiště u Gymnázia a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, u které bylo
proinvestováno 9,3 milionu
korun.
/hm/

Kraj proplatil škody způsobené medvědem

Náhrada škod způsobených ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným
živočichem, byla krajským úřadem vyplacena dalším pěti žadatelům, a to v celkové výši
75 658 korun. Celkově tak vyplacené odškodné vzrostlo na 163 008 korun a rozděleno bylo mezi
12 žadatelů. Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na ovcích, kozách, včelstvech,
úlech a jiném majetku.
„Kromě těchto dvanácti jsme však
v polovině prosince evidovali ještě dalších čtrnáct oprávněných
žádostí o finanční kompenzaci
v souhrnné výši 184 950 korun.
K jejich proplacení by mělo dojít
během měsíce ledna,“ informovala radní Zlínského kraje pro
životní prostředí a zemědělství
Margita Balaštíková. Všechny
evidované škody způsobil medvěd ve Zlínském kraji v období od 13. září do 30. listopadu
2018.
Náhrady za škody způsobené
ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy, tedy i medvědem hnědým, se proplácejí

na základě zákona č. 115/2000
Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným
zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadatel o náhradu škody musí svoji
žádost podat na krajský úřad do
deseti dnů od zjištění vzniklé
škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody, kterým
je obec s rozšířenou působností.
V případě, že ke škodě došlo na
území chráněné krajinné oblasti, je orgánem příslušným k šetření Agentura ochrany přírody
a krajiny.
/van/


Medvěd hnědý. Foto: Miroslav Dvorský
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z regionu
votnické záchranné služby Zlínského
kraje na Peroutkově nábřeží za 35 milionů korun, kde mimo jiné vznikne školicí
místnost až pro 80 osob, pracoviště pro
multifunkční resuscitační trenažér či výcviková počítačová místnost. Nové prostory umožní proškolování větší skupiny
osob i nácvik specifických dovedností při
řešení mimořádných událostí pro všechny složky IZS.
 yrilometodějské centrum
C
ve Starém Městě


Přístavba pro magnetickou rezonanci v Kroměříži – vizualizace

Významné investice kraje v roce 2019
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019, který na svém
prosincovém zasedání schválilo krajské zastupitelstvo, je
sestaven jako vyrovnaný, s celkovými příjmy i výdaji ve výši téměř
12 miliard korun. Významnou část z celkových výdajů budou
tvořit výdaje kapitálové, tedy investice.
„Investice do majetku kraje plánujeme
v roce 2019 ve výši 1,5 miliardy korun, a to
jak na nové investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení ve školství,
zdravotnictví, kultuře, sociální oblasti či
dopravě,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast
krajských financí, rozpočtu a majetku.
Mezi nejvýznamnější investiční akce
roku 2019 budou patřit:
Sportovní hala ve Valašském
Meziříčí

V létě chce kraj začít se stavbou nové sportovní haly na Integrované střední škole –
COP Valašské Meziříčí. Půjde o společnou
investici kraje a města Valašské Meziříčí,
která pomůže vyřešit nedostatek kapacit
pro sportovní vyžití ve městě. Kromě výuky bude moci být hala využívána také pro
konání sportovních akcí většího rozsahu.
Celkové náklady jsou předpokládány ve
výši 170 milionů korun. Hala by měla být
hotova během roku 2020.

dou umístěny nová magnetická rezonance
i další diagnostické přístroje, stejně jako
pracoviště ortoptiky. Částečně modernizováno bude také východní křídlo budovy
A k zajištění přímé návaznosti na diagnostické pracoviště CT a SONO. Součástí akce
bude též rekonstrukce stávající trafostanice a náhradního zdroje.
 oderní výcvikové středisko
M
pro záchranáře ve Zlíně

Ve Zlíně bude dokončena nástavba vzdělávacího a výcvikového střediska Zdra-

Centrum archeologického v ýzkumu,
přednáškové sály, unikátní výstavní
prostory věnující se cyrilometodějskému období, ale také odpovídající zázemí
ve formě depozitářů či laboratoří budou
součástí Cyrilometodějského centra,
které kraj vybuduje v blízkosti současného památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Třípodlažní budova bude na
jednom místě koncentrovat veškerou
práci archeologů ze Slováckého muzea.
Stavba by měla začít v létě s plánovaným dokončením v polovině roku 2020.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 100
milionů korun.
Silnice II/438 z Bystřice
pod Hostýnem po hranice kraje

Rozsáhlé rekonstrukce se dočká silnice č.
II/438 směrem z Bystřice pod Hostýnem
na Hranice. Modernizován bude její úsek
v celkové délce 6,5 kilometru od křižovatky v bystřické ulici Pod Platany, přes
obce Mrlínek a Vítonice, až po hranice
Zlínského a Olomouckého kraje. Oprava
tohoto důležitého dopravního tahu mezi
oběma kraji má přijít na téměř 150 milionů korun. Rozdělena bude do celkem pěti
samostatných částí, které na sebe budou
navazovat, a to v období od dubna 2019
do prosince 2021. 
Jan Vandík

 agnetická rezonance
M
v Kroměříži

V první polovině roku by měla být dokončena přístavba budovy A v Kroměřížské
nemocnici za 106 milionů korun, kde bu-


Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě – vizualizace
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Přítelkyní múz je Jana Spathová

Kraj po patnácté ocenil
dobrovolníky
Zlínský kraj letos již po patnácté ocenil dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na
finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží. Vyznamenáni
letos byli: Milan Beránek – Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín,
Vlasta Daňková – Gymnastický klub Hulín, Miroslav Dvorský – ČSOP Valašské Meziříčí, PaedDr. Jaroslava Dvořáková
– TJ Sokol Holešov, Josef Gerža – Sbor dobrovolných hasičů
Sazovice, Mgr. Martina Habartová – Folklorní soubor Děcka
z Kunovic, Vladimír Kristýnek – TJ Jiskra Otrokovice, Jana
Nováková – Mateřské centrum Klubíčko, Bc. Josef Podešť –
TJ Šumice, Ing. Antonie Řádková – TJ Sokol Staré Město, Ing.
Dušan Stareček – Taneční klub Gradace Kroměříž, Irena Stolářová – taneční škola Aneri, Eva Vajďáková – Sbor dobrovolných hasičů Trnava, Dagmar Zálešáková – Orel jednota Staré
Město. A dále pak za celoživotní činnost: Anna Nováková –
Dětský valašský soubor Rájek, Vojtěch Plánka – Klub biatlonu
SKB Velké Karlovice a Rostislav Šťastný – TJ Poličná.


Foto: Jiří Balát

Ocenění PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu obdržela
v prosinci v prostorách Zimního sálu Stojanova gymnázia na Velehradě PhDr. Jana Spathová. Ocenění získala za mimořádný celoživotní přínos v oblasti záchrany, popularizace a rehabilitace
památkového fondu na území Zlínského kraje s národním přesahem. Jana Spathová 12 let vedla na Krajském úřadě Zlínského kraje oddělení památkové péče a poté působila pět let jako ředitelka
Národního památkového ústavu – pracoviště v Kroměříži. V minulých letech se výrazně odborně podílela na obnově baziliky na
Velehradě nebo na revitalizaci Arcibiskupského zámku i Květné
a Podzámecké zahrady v Kroměříži, zaměřené na vznik Národního centra zahradní kultury.

Skanzen se stal kulisou
dalšího filmu


Foto: Jiří Balát

Kniha o hradech byla
představena v Malenovicích
Na nádvoří středověkého hradu v Malenovicích se uskutečnil
slavnostní „křest“ nové knihy Hrady Zlínského kraje, která se
v ucelené podobě zabývá historií téměř čtyř desítek středověkých hradů, ležících na území dnešního Zlínského kraje. Je určena
odborné i široké laické veřejnosti. Za cenu 990 korun lze knihu
objednat na adrese: Spolek přátel hradu Lukova, Lukov 38, PSČ
763 17 nebo na: sprava@hradlukov.cz.

Foto: Adéla Kousalová


Foto: Pavel Klůs

Pro natáčení si skanzen tentokrát vybral česko-bulharský štáb
v čele s režisérem Kirilem Todorovem. Filmaři, včetně amerických herců, strávili v Rožnově tři dny, a to na přelomu listopadu
a prosince. Hotový snímek s názvem „All through the night“ poputuje v roce 2019 na evropské filmové festivaly. Začátek 20. století,
samota uprostřed neznámé krajiny, dům starých manželů, nečekaná noční návštěva. Tak začíná děj krátkého filmového příběhu,
který se postupně rozvíjí v napínavé drama. Film má být hotov
letos na jaře. Se vznikem snímku pomáhá filmová kancelář ZLÍN
FILM OFFICE, kterou podporuje i Zlínský kraj. A jde o úspěšnou
spolupráci – Zlín se již druhým rokem umístil na prvním místě při
hodnocení výzvy určené pro filmové kanceláře.
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Kraj vyznamenal občany, kteří doma pečují o své blízké
V prosinci se v Kroměříži uskutečnilo slavnostní vyhlášení
výsledků ankety Pečující osoby Zlínského kraje pro rok 2018.
V kategorii „pečující osoby“ byli oceněni Mgr. Adéla Forýtková,
Anežka Jelínková a Josef Šimoník; v kategorii „pěstoun“ to
byly tři manželské páry: Marie a Ivan Kupčíkovi, Irena a Pavel
Drábkovi a Mgr. Dagmar a Emil Horákovi.


Zázemí pro slavnostní odpoledne zajistilo Muzeum Kroměřížska. Foto: Jiří Balát

Všem osobně poděkoval hejtman Jiří Čunek,
statutární náměstek Jiří Sukop a radní pro
sociální záležitosti Michaela Blahová. Zároveň si ocenění odnesli finanční odměnu 15
tisíc korun. Hejtman vyzdvihl ochotu oceněných i nominovaných pečovat o své blízké.
„Zatímco vám připadá normální postarat se
o lidi v rodině, v dnešní společnosti už toto
bohužel vůbec jako normální vnímáno není
a většinou je tendence říkat: ´Státe, postarej
se!´ Také proto je potřebné apelovat na podporu rodin a jejich soudržnosti,“ konstatoval
hejtman Jiří Čunek. „Lidé, kteří se nepotkají
s příběhy takového altruistického nasazení
pro druhé, vůbec neví, o co přichází. Těší mě,
že naopak zaznívají ze strany vás – oceněných
– slova uznání a poděkování pro zaměstnance sociálních odborů na úřadech, pro doprovázející organizace i pro sociální služby, pro
obecní úřady a starosty – tedy poděkování
na adresu všech, kdo pečujícím osobám i pěstounům pomáhají naplňovat jejich poslání,“
řekla radní Michaela Blahová. Svůj hold
oceněným vyjádřil také statutární náměstek
hejtmana Jiří Sukop, když řekl: „Myslím, že to
nejsilnější poselství tady zaznělo: totiž že nikdo
z vás nebere to, co žije, jako nutnost nebo jako
oběť, ale jako obohacení vlastního života. Nic
krásnějšího k tomu nelze dodat.“
Anketu Pečující osoby Zlínského kraje zavedlo hejtmanství v roce 2017 se snahou
zviditelnit a docenit společenskou důležitost
péče o blízké osoby v domácím prostředí.

Krajský úřad vyzval veřejnost k zasílání nominací, kterých bylo doručeno celkem 10.
Komise, která se seznámila s detailními příběhy navržených, potom vybrala tři adepty
v každé kategorii. I ostatní nominovaní byli
pozváni na slavnostní setkání.

Příběhy oceněných
Paní Adéla Forýtková pečuje po dobu 10
let společně se svým manželem Jaroslavem
Forýtkem o těžce postiženou dceru Aničku.
Rodičům pomáhá s péčí Charita Kroměříž a Anička navštěvuje ZŠ a MŠ Kroměříž,
F. Vančury. Do péče se zapojuje celá rodina,
přátelé, prarodiče, sestřička Natálka. Paní
Forýtková bere péči o dceru jako dar – díky
ní poznali spoustu skvělých lidí, vyrostli
s manželem v manželské lásce, v přijetí věcí
takových, jaké jsou, v pokoře a trpělivosti,
v duchovním růstu. Anička upravila celé rodině žebříček hodnot.
Paní Anežka Jelínková se ve svých 78 letech
již 56 let příkladně stará o svou těžce postiženou dceru Anežku. Zřejmě nejtěžší období
zažila v průběhu 90. let – starost o celkem 5
dětí, brzké úmrtí manžela a těžké a nezvratné postižení nejstarší dcery. Jakmile byly
děti samostatné, nastoupila paní Jelínková
do zaměstnání. Tehdy se zapojila do péče
o Anežku celá rodina, nebo si ji brala s sebou
do práce. Nyní využívá i služeb místního
stacionáře provozovaného Charitou Valašské
9

Klobouky. Regeneraci sil jí také zajišťuje letní
pobyt u dcery a zetě na Jižní Moravě. Péči
o dceru bere nejen jako starost, ale také jako
dar a velké životní ponaučení, pomáhá jí její
optimismus a víra.

Poté, co byla manželce pana Josefa Šimoníka diagnostikována závažná choroba, změnil
se náruživému zahrádkáři doslova celý život.
Péči o nemocnou ženu považuje za normální
věc. Zařídil rekonstrukci koupelny, dokázal
zajít na nákup, uvařit, objednat si obědy ze
školní jídelny, pere sám. Když mu bylo nejhůř,
poprosil o pomoc děti nebo sousedy a on si
mezitím „vyčistil hlavu u citrusů“. Od podzimu 2017 využívá služeb Charity Slavičín,
jejíž pracovnice potvrzují, že muž pečující
v domácím prostředí o nemocnou manželku je velmi vzácný úkaz. Navrhovatelé této
nominace chtějí použít příběh Josefa jako
pozitivní vzor dalším manželům, jako důkaz,
že to zvládne „normální chlap“ z vesnice.
Do pěstounské péče přijali manželé Irena
a Pavel Drábkovi po odrostení obou biologických synů 3 děti – sourozence. Oba
manželé začali rozvíjet sociální dovednosti,
poskytli dětem lásku, klidné a harmonické
domácí prostředí, všestranné vzdělání. Děti
udělaly neuvěřitelný pokrok, jsou samostatné, socializované a šťastné. Pomocí je jim velká a fungující rodina, kdy pomáhají babičky
i vlastní děti. Pan Pavel nabírá energii několikrát ročně na výšlapech do slovenských hor,
paní Irena relaxuje většinou u práce s kůží
nebo v místním klubu žen.

Manželé Dagmar a Emil Horákovi v době,
kdy měli své tři děti a paní Horáková dokončovala dálkové studium na vysoké škole,
zvažovali, jak by smysluplně naplnili své životy. Postupně přijali do své péče šest dětí.
Dospělé, samostatně žijící děti svým rodičům
vypomáhají s výchovou ostatních dětí, většina z nich pracuje v pomáhajících profesích.
I přes náročnost výchovy, nutnost spolupráce
s různými odborníky, náročnou pěstounskou
péči Horákovi zabezpečují a vykonávají zodpovědně, každé dítě vnímají jako jedinečnou
osobnost.

Manželé Marie a Ivan Kupčíkovi vychovávali své 3 děti. V létě roku 2013 byli postaveni
před rozhodnutí postarat se o tři děvčata
v rámci příbuzenských vztahů. Zvládli to
skvěle. Rodina žije aktivním společenským
životem, spoluorganizuje různé akce, jezdí na
výlety, koncerty. Pěstounka děvčata zapojuje do domácích prací, vede je k praktickým
činnostem. Celkově je v rodině dobrá nálada,
humor, potřebný nadhled a láska ke všem
členům domácnosti. 
/hm/

jsme zlínský kraj

Baťův mrakodrap oslavil osmdesátku
Na konci minulého roku, přesně 15. prosince,
oslavila budova Baťova mrakodrapu, v níž
sídlí Zlínský kraj, 80 let od svého dokončení.
V třicátých letech minulého století ji nechal ve
Zlíně postavit Jan Antonín Baťa podle projektu
architekta Vladimíra Karfíka jako nové sídlo
ředitelství obuvnické firmy Baťa.
Se svojí výškou 77,5 metru byla
v době svého vzniku nejvyšší
budovou ve střední Evropě.
Baťův mrakodrap je významnou památkou z období funkcionalismu. O jeho majestátnosti
svědčí následující čísla – budova
má rozměry 80 x 20 m, celková
zastavěná plocha činí 1 850 m2,
celková plocha všech podlaží
30 000 m2 a celkový obestavěný
prostor (kubatura) 135 000 m3.
V objektu jsou celkem tři scho-

diště, která mají 450 schodů,
což je například o 70 více, než
má kostel sv. Štěpána ve Vídni.
Technickou raritou budovy je
výtahová kancelář ředitele firmy neboli Baťův výtah.
Po celkové rekonstrukci budovy realizované od srpna 2003
do října 2004, která přišla na
630 milionů korun, je mrakodrap sídlem Krajského úřadu
Zlínského kraje a Finančního
úřadu ve Zlíně. Hlavními ar-

Mrakodrap v roce 1937 a v současnosti. Zdroj: archiv Zlínského kraje

chitekty rekonstrukce byli
Ing. arch. Ivan Bergmann, Ing.
arch. Ladislav Pastrnek a Ing.
Petr Všetečka. Rekonstruovaná
stavba získala prestižní hlavní

cenu Grand Prix obce architektů za rok 2004. Budova je zapsána jako kulturní památka
České republiky (vedená pod
číslem 1894). 
/van/

Krajská galerie získává díla nákupem i dary
Díky investičnímu příspěvku Zlínského kraje a Ministerstva
kultury v celkové výši 660 tisíc korun nakoupí Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně 13 děl osmi autorů.
Jedná se o čtyři obrazy Milady Schmidtové,
sochu Radima Hankeho, akryl Ivo Sedláčka,
obraz Jitky Svobodové, tři obrazy Mariána
Mudrocha, reliéf Petra Stanického a obrazy
Marka Číhala a Venduly Chalánkové. Návštěvníci galerie se budou moci se zakoupenými artefakty seznámit při budoucích
výstavách. Ředitele krajské galerie PhDr.
Václava Mílka jsme se zeptali:

Jak často probíhá nákup sbírkových
předmětů? Respektive kolik děl galerie
zakoupila za posledních pět let?
V posledních letech nakupujeme zpravidla
jednou za dva roky, zejména proto, aby se
nákupní komise složená z oborníků z celé
republiky nemusela sjíždět kvůli malému
počtu posuzovaných děl. Za posledních pět
let jsme zakoupili 42 výtvarných děl v hodnotě 2,2 milionu korun a k tomu získali 296
děl v hodnotě 1,666 milionu darem. Až do
letošního roku šlo výhradně o financování ze
Zlínského kraje, dříve bývaly tyto prostředky přímou součástí našeho každoročního
provozního rozpočtu. Minulý rok Ministerstvo kultury otevřelo Akviziční fond, z něhož
mohou instituce, jako jsme my, za jistých

podmínek získat peníze ve výši až 70 procent
ceny díla. Významným zdrojem akvizic jsou
pro nás také dary od autorů, případně od
sběratelů.

Která díla získaná v posledních letech
považujete za zvláště hodnotná?
Z těch známějších jmen bych mohl uvést
třeba instalaci Paradise Now od Krištofa
Kintery. Velmi si vážím také děl umělců nejstarší generace, tedy dnes již klasiků, která
jsme získali za velmi vstřícných podmínek.
Například trojice obrazů od Dezidera Tótha
nebo obraz Záclony XII od Jitky Svobodové.
Z autorů spojených se Zlínským krajem můžeme zmínit obrazy Ve větru I a II od Petra
Nikla nebo nejnověji sochu Madona od Radima Hankeho. Zvláště si cením především děl,
která jsme dostali darem. Letos například
objekt Palma Last Minute od slovenského
umělce Erika Bindera.
Kdo rozhoduje o nákupu a jakým způsobem zjišťujete, co vzniká v ateliérech
umělců – zejména přímo v našem kraji?
Díla pro pořízení do sbírky navrhují kurátoři
naší galerie, náš výběr však musí být nejprve
předložen nákupní komisi složené z odbor10

níků na různé oblasti výtvarného umění
a architektury, která díla buď doporučí, nebo
nedoporučí, někdy pomůže finalizovat výběr,
když je nabízených předmětů od nějakého
autora více. Vyjadřuje se také k přiměřenosti
cenové nabídky. Doplňovat si přehled o vývoji umění, o tom, co současní umělci vytvářejí,
patří k práci našich kurátorů. Samozřejmě
to se týká také místní scény, resp. umělců
ze Zlínského kraje. Návštěvám konkrétních
ateliérů předchází většinou to, že zahlédneme někde na výstavě něco zajímavého
a oslovíme autora. Zpravidla nakupujeme
díla teprve poté, co byla vystavena na některé z námi pořádaných výstav – jsou také
v určitém smyslu průzkumem pro možné
akvizice. 
/hm/

rozhovor

Problémem je vysoký věk prvorodiček
V roce 1994 přišel do Zlína jako primář novorozeneckého
oddělení MUDr. Jozef Macko, Ph.D. Vybudoval zde špičkové
neonatologické centrum. Za tu dobu se tu narodilo přes 50 tisíc
dětí a většina mu prošla rukama. Byl oceněn mezinárodní cenou
– Purpurovým srdcem za péči o předčasně narozené děti, na
niž ho nominovaly stovky vděčných rodičů. Jednotka intenzivní
a intermediární péče ošetří každý rok přibližně 300 – 350 dětí.
Pane primáři, jak se zvýšily naděje nezralých miminek od doby, kdy jste začínal?
Ten pokrok je obrovský. Děti, které by ještě
před deseti lety možná vůbec nepřežily,
dnes mají vysoké šance. Na druhé straně
základním smyslem naší péče není jen to,
aby dítě za každou cenu přežilo. My chceme, aby mu bylo umožněno pokud možno
nekomplikované zařazení do společnosti.
Nejsme úspěšní ve sto procentech, a nikdy
nebudeme. Jsou skutečnosti, které někdy
nejsme schopni ovlivnit. Zejména to, co se
stane s dítětem ještě před jeho narozením.
Některé problémy, k nimž dochází v těhotenství, už formují poporodní adaptaci.
V těchto případech někdy naše znalosti
a schopnosti nepostačují. Objektivně je však
úspěšnost neonatologie nejen ve Zlíně, ale
v celé České republice mimořádná a patří
z hlediska výsledků k nejlepším na světě.
Čím je to dáno?
Velmi dobrou organizací péče, kdy už mnoho let u nás funguje standardizovaný systém péče o matku a dítě. Víme, že těhotná
s určitými komplikacemi bude rodit na
specializovaném pracovišti. Druhým faktorem je ohromný entuziasmus všech lidí
v oboru. Neonatologové – jak lékaři, tak
sestry – pracují s miminky a s jejich rodinami, což člověka formuje. Mění to nazírání na
pojem pacient, protože my se o děti staráme
mnoho týdnů i měsíců. Do určité míry se
sbližujeme i s rodinami, prožíváme s nimi
každý den na oddělení a jsme s nimi v kontaktu i po propuštění, je to jiná medicína
než ta standardní klasická.

Přitom je o tento obor malý zájem zdravotníků, proč?
Měli jsme řadu mladých kolegů, kteří přišli s velkým nadšením, avšak po několika
týdnech nebo měsících nás opustili, jakmile poznali, co tato práce obnáší – nejen ve
smyslu fyzické námahy, kdy je nutné opakovaně v noci vstávat a řešit akutní problémy.
Především je to psychická zátěž, vyžadující
velmi rychlé rozhodování. Pokud si nejsme
jistí, můžeme začít váhat a to je pro dítě kritické. Je potřeba hodně studovat, hodně se



Mgr. Jan Slovák. Foto: Jiří Balát
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učit a současně mít vysokou dávku empatie
i asertivity v jednání s rodiči.
To bývá asi někdy těžké…
Ano, protože v mnoha případech už to není
tolik ani o medicíně, ale spíše o etickém nazírání na život. Ve světě je obvyklé, že pokud
stav novorozence je natolik vážný, že prakticky vylučuje nekomplikované přežití, personál si sedne s rodiči, v některých zemích i za
přítomnosti kněze, a společně se zamýšlejí,
jestli je další zachraňování vůbec v zájmu
dítěte. Má-li být přežívání spíše utrpením,
péče se ukončuje. Je to něco, co bychom mohli
nazvat komfortní paliativní péčí v neonatologii, která zákonitě musí být součástí našeho
oboru, i když se tomu někdy vědomě či podvědomě bráníme a nechceme si připustit,
že nemusíme být vždy úspěšní, ale i to patří
k medicíně. Snažíme se rodičům poskytovat
pravdivé a úplné informace a vždy je naší
snahou, aby rodiče spolurozhodovali o dalším osudu svého dítěte.
Kde jsou při zachraňování nedozrálých
miminek meze, na které už moderní lékařská věda nestačí?
Rozhodující je doba trvání těhotenství. Tu
optimální hranici viability čili schopnosti
přežít hledá celý svět. Většina zemí považuje za smysluplné poskytovat resuscitační
a intenzivní péči dětem po ukončení 24. týdne těhotenství. Zároveň víme, že existuje
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nemalá část dětí, které jsou schopny přežít,
a dokonce v dobrém stavu, i pokud jsou narozeny dříve – zde ale péči zahajujeme, jen pokud nám k tomu dají svolení rodiče. Hrozí-li
ukončení těhotenství před 24. týdnem, lékař
s rodiči probírá všechny varianty léčby včetně informací, co může dítě ohrožovat. Pokud
řeknou, že si v žádném případě nepřejí dítě
zachraňovat, zajistíme mu základní teplo,
tekutiny, případně analgetika, když naopak
plnou resuscitační péči zkusit chtějí i s vědomím všech rizik, poskytneme ji. Jakmile je
zřejmé, že dítě umírá, zavoláme širší rodinu
a necháme je odejít ze světa v náručí rodičů.
Co je největší problém současného porodnictví?
Z mého pohledu je to celosvětový trend vysokého věku prvorodiček, který se blíží 40
letům. Je to naprosto nefyziologické, protože čtyřicetiletý ženský organismus je na
těhotenství připraven jinak než pětadvacetiletý. Nastávají zdravotní komplikace, což
stoprocentně ovlivňuje průběh těhotenství
a četnost předčasných porodů. Právě to má
vliv na poporodní adaptaci a další vývoj dětí.

Jste obhájcem a svým způsobem i propagátorem výstavby Nové krajské Baťovy
nemocnice. Proč?
Důvodů je mnoho, pracuji ve zlínské nemocnici 24 let a znám ji detailně. Je krásná ve
svém prostředí, které je až ohromující pro
každého, kdo sem přijde na návštěvu. Park,
stromy, potok, to vše je opravdu nádherné.
Na druhé straně máme lůžková zařízení v 15
budovách a operační sály v 5 objektech. Když
převážíme pacienty na vyšetření za každého
počasí přes celý areál dlouhý víc než kilometr, není to dobré. Diagnostika i hospitalizace
se tím komplikuje. Také neustále bojujeme
s nedostatkem lůžek na intenzivní péči, jsme
limitováni prostorem, nemůžeme se dále
rozšířit. Kdybychom rekonstruovali stávající
nemocnici, budeme se několik let pohybovat
na staveništi, což neprospívá ani pacientům,
ani personálu. Nejsem investor, ani ekonom,
jsem lékař a z mého pohledu je nová nemocnice v mnoha směrech unikátní. Je to obrovský
krok kupředu.
Chystáte na vašem oddělení nějaké novinky?
Rozvíjíme systém tzv. Na rodinu orientované péče, protože je známo, že čím víc se od
začátku o děti starají vlastní rodiče, tím lépe
v dlouhodobém vývoji prospívají. Mám na
mysli senzorickou saturaci – vjemy dotykové,
akustické, čichové a další. To nikdy nemůže
nahradit sebelepší sestra. Tento 30 let starý
koncept se v neonatologii rychle šíří světem
a my se připojujeme edukačními aktivitami
pro rodiče v projektu, který právě zahajujeme. 
Helena Mráčková

na závěr

Přečtete si
příště...

Výjimečné koncerty
Na začátek roku 2019 připravila Filharmonie Bohuslava
Martinů pestrou nabídku zajímavých koncertů, v rámci
nichž se orchestr představí
společně s předními umělci
svého oboru. Z bohaté palety
lednových produkcí zasluhuje
pozornost v prvé řadě hudebně-taneční projekt Na plese
Rakouska-Uherska (16. ledna
v Kongresovém centru Zlín),
který v průběhu nadcházející
plesové sezony pomyslně přenese návštěvníky do prostředí
elegantních bálů.
Pořad připravovaný ve spolupráci s Tanečním souborem
Hradišťan přinese několik skla-

Ačkoliv obrovské množství
informací si lze najít na
internetu, přesto nic neztratily na svém významu
veřejné knihovny, které naopak s prudkým rozvojem
digitalizace rozvíjejí a nabízejí nové činnosti, důležité
a přitom přitažlivé pro návštěvníky.
Jak se tyto instituce proměňují, čím vším se zabývají a co dnes lidé nejraději
čtou, prozradí v rozhovoru
ředitelka Krajské knihovny
F. Bartoše ve Zlíně – PhDr.
Zdeňka Friedlová.  /hm/

deb, typických pro jednotlivé
části bývalé rakouské monarchie, jako např. českou polku,
vídeňský valčík, uherskou rapsodii, valašský odzemek aj.
Naprosto mimořádné dílo pak
zazní ve Zlíně 24. ledna, kdy
filharmonikové uvedou ve světové premiéře unikátní skladbu
Zlínské linie, která prostřednictvím hudby pozoruhodným
způsobem reflektuje obuvnickou minulost města Zlína a zejména specifika zdejší architektury. Vstupenky na všechny
koncerty jsou k dispozici na
webových stránkách filharmonie www.filharmonie-zlin.cz,
případně na pokladně. /red/

V tajence se dozvíte název akce, na kterou můžete vyhrát vstupenky, pokud nám osobně nebo poštou doručíte originál vyluštěné křížovky s Vaší adresou a telefonickým kontaktem do 10. ledna, 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. Vylosován bude jeden šťastný výherce.
V minulém čísle zněla tajenka: REGIONÁLNÍ DOBROTY a jejich výherkyní se stala Marie Ježková z Hluku.
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NISSAN QASHQAI
JIŽ OD 489 000 KČ

NOVÝ, VÝKONNĚJŠÍ BENZINOVÝ MOTOR
• Technologie DriveAssist
• Integrovaný systém NissanConnect
• Nová motorová řada
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou
být považovány za návrh smlouvy. Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy 1.3 DIG-T 140 VISIA. Kombinovaná spotřeba
3,8–5,8 l/100 km, kombinované emise CO2 99–138 g/km.

BACHA
NA MOZARTA!
LEDEN - PROSINEC
2019
VE MĚSTECH A OBCÍCH
ZLÍNSKÉHO KRAJE

CZECH
ENSEMBLE BAROQUE
& Roman Válek
ADAM
PLACHETKA

KRYSTIAN
ADAM

OČNÍ OPTIKA

SLEVA

50%
NA
VŠECHNY
brýlové obruby a sluneční brýle*

BARBARA
MARIA WILLI

WWW.BACHANAMOZARTA.CZ

Bzenec / Hranice / Otrokovice / Přerov / Slavičín / Vsetín
*Kompletní informace o akci získáte přímo na optice nebo na stránkách:

WWW.VASEOPTIKA.CZ

Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. a 12. 1. 8. a 9. 2.
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
inzerce

Tvořte magazín společně s námi
Vážení čtenáři, děkujeme Vám za dopisy,
které nám posíláte současně s vyluštěnými
křížovkami. Velmi si ceníme Vašich ohlasů.
Chceme, aby Vám magazín přinášel informace i potěšení. Přivítáme Vaše náměty na
články i na rozhovory se zajímavými lidmi.
Těšíme se na Vaše podněty a tipy. Pište nám:
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz, helena.mrackova@kr-zlinsky.cz.
Vaše redakce za Zlínský kraj – foto zleva: Jiří
Balát (fotograf), Adéla Kousalová, Helena
Mráčková, Jan Vandík

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,
Jan Vandík, 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: 2. 1. 2019.

inzerce

LÁZNĚ LUHAČOVICE
akciová společnost

Je pro vás důležité pracovat ve stabilní firmě, která má skvělé výsledky,
schopný tým lidí a spravedlivé odměňování?

Právě teď přijmeme do týmu

ČÍŠNÍKY/SERVÍRKY
KUCHAŘE/POKOJSKÉ
MASÉRY/SANITÁŘE
Náborový příspěvek 3 000 –10 000 Kč
Přehled všech volných pozic na www.lazneluhacovice.cz. Kontaktujte nás 24 hodin denně
na tel.: 739 244 489, e-mailem: kariera@lazneluhacovice.cz
nebo osobně na personálním oddělení ředitelství lázní.
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Lázně Luhačocice, a. s. – Jistota dlouhodobého zaměstnání.

Nabízíme
 kratší pracovní dobu
37,5 hod/týdně
 týden dovolené navíc (25 dnů)
 zaměstnanecké stravování
(30 Kč oběd)
 pracovní oblečení (pereme my)
 možnost zaměstnaneckého
ubytování
 penzijní připojištění
 benefity, na kterých ušetříte
pro celou rodinu:
- zvýhodněné výměnné rekreace
- zvýhodněné tarify volání
pro rodinu či přátele

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

Nabídka oborů pro školní rok 2019/2020
Čtyřleté - s maturitní zkouškou
NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA
UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
Tříleté - s výučním listem
TRUHLÁŘ

stipendium Zlínského kraje

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ
Tříleté „E“ - s výučním listem
TESAŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁ VÝROBA

Dny otevřených dveří
25. - 26. 1. 2019

15. - 16. 2. 2019

Pátek 12:00 - 17:00 hod., sobota 8:00 - 12:00 hod.

www.ssno.cz

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA
▶ třísměnný provoz, praxe v kontrole výhodou

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

▶ ochota pracovat v třísměnném provozu (víkendy volné)
▶ práce je vhodná pro ženy, pracoviště v centru Zlína
▶ mzda až 134 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

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISU

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

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

PROGRAMÁTOR NC STROJŮ
▶ strojní vzdělání
▶ znalost software Surfcam, WorkNC

OBSLUHA CNC STROJE

▶ požadujeme strojní vzdělání
▶ obsluha 5-ti osého obráběcího centra HERMLE 400

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

PROMENS a.s.
„NAŠI LIDÉ UVÁDÍ PLASTY
DO POHYBU A VIZE NAŠICH
PARTNERŮ V REALITU.“
Sídlíme ve zlínské průmyslové zóně a působíme jako vývojový a systémový
dodavatel zákazníků převážně z automobilového průmyslu.
Od roku 2015 jsme součástí nadnárodní skupiny RPC Group a jsme tak
silným a stabilním partnerem nejenom pro naše zákazníky, ale také pro naše
zaměstnance.
Pro své zákazníky vyrábíme velkoplošné plastové díly technologií RIM (reaktivní
vstřikování) a vakuového tvarování. Zajišťujeme komplexní dodávky včetně
všech návazných výrobních procesů, jako je lakování, CNC ořez, svařování
ultrazvukem, lepení a montáž.
Aktuálně obsazujeme pozice
především pro výrobní tým:
Lakýrník
Obsluha CNC
Obsluha lisu
Operátor/ka ořezového robota

Chcete být součástí našeho týmu?
Kontaktujte nás zasláním vašeho CV
na zlin.personalni@promens.com
nebo telefonicky na 577 051 174.
Více informací naleznete na
www.zlin.promens.com
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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.microton.cz

