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Občané si nenechali ujít představení nové nemocnice

Hejtman Čunek: Na novou nemocnici 
použijeme vlastní peníze, počítáme 
s pomocí státu i úvěrem

919 lůžek na pěti nadzemních podlažích, více než 30 

lékařských odborností, 106 tisíc metrů čtverečních 

užitné plochy, heliport umístěný s ohledem na mini-

malizaci hluku, jednolůžkové pokoje s  vlastním so-

ciálním zařízením, čtyři parkovací domy s kapacitou 

až 2 100 míst nebo bezprostřední napojení na veřej-

nou dopravu, to je projekt Nové krajské Baťovy ne-

mocnice, který hejtman Jiří Čunek včetně vizualizací 

představil ve druhé půli února zdravotníkům v jed-

notlivých nemocnicích a také občanům kraje během 

veřejných debat ve Vsetíně, ve Zlíně, Uherském Hra-

dišti a v Kroměříži. Finanční náročnost výstavby nové 

nemocnice ve Zlíně-Malenovicích je zhruba 8 miliard 

korun a hotová by měla být za šest let.

� pokračování�na�str.�5

Vizualizace vstupní části  
nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích

Chystají se zásadní  
změny v dopravě

Jedna z veřejných debat 
s občany se konala v Kroměříži

Foto: Jiří Balát

Foto: Jiří Balát

Při veřejných debatách s občany na téma výstavby nové ne-
mocnice byly nejčastějšími dotazy otázky týkající se jejího 
financování a do jaké míry stavba zatíží krajský rozpočet. 
„Celkové�výdaje�na�výstavbu�nové�nemocnice�jsou�počítány�ve�výši�
7,5�–�8�miliard�korun.�V�současné�době�kraj�naspořil�1,2�miliardy�
korun�a�do�doby�výstavby�naspoří�3�miliardy�korun.�Aktuálně�také�
jednáme�o�úvěru�jak�z�Evropské�investiční�banky,�tak�z�ostatních�
bank,�kterým�dokryjeme�zbývající�potřebné�peníze.�Samozřejmě�
počítáme�s�avizovanou�pomocí�státu,�ale�i�kdyby�se�tato�zpozdila,�
výstavbu�musíme�zahájit.�Nezbývá�nám�totiž�nic�jiného.�Máme�
jen�tři�varianty.�Buď�nám�´baťovka´�spadne�na�hlavu,�nebo� ji�
budeme�12�let�rekonstruovat�za�nejméně�10�miliard�korun,�nebo�
za�6� let�budeme�mít�novou�za�8�miliard.�Z�mého�pohledu� je�to�
jednoduché�rozhodnutí�a�jak�se�hovorově�říká:�‚Není�co�řešit‘,“ 
uvedl hejtman Jiří Čunek.  Pokračování�na�str.�4
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Přístup k sociálním službám chce změnu pohledu
Radní Michaela Blahová zodpovídá v Radě Zlínského kraje 

za oblast sociálních záležitostí, rodinnou politiku a neziskový 

sektor. 

Když jsme spolu hovořily na začátku její-
ho funkčního období, považovala za velmi 
důležité, aby si lidé začali uvědomovat, že 
zažádat o umístění do ústavní lůžkové péče, 
například do domova pro seniory, by měla 
být až ta poslední možnost, jak řešit situaci, 
kdy se člověk sám o sebe už nemůže po-
starat a potřebuje pomoc druhých. Avšak 
v praxi je to většinou první žádané řešení. 
Podle Michaely Blahové je nutné, aby se ve-
řejnost aktivně a včas zajímala o širokou 
škálu sociálních služeb, které umožní, aby 
každý mohl zůstat co nejdéle ve svém při-
rozeném prostředí.  

Paní radní, změnil se přístup veřejnosti 
k chápání sociálních služeb v tom smyslu, 
o jaký usilujete?
Ta situace se pozvolna začíná měnit. V posi-
lování významu péče v domácím prostředí 
sehrává pozitivní roli aktivní zapojení míst-
ních samospráv. Snažíme se úzce spolupra-
covat s obcemi a městy nejen při komunit-
ním plánování, ale zejména při zjišťování 
skutečných potřeb v daných lokalitách. Těší 
mě, že z pozice obcí narůstá snaha dělat ma-
ximum pro to, aby lidé staří nebo s nějakým 
zdravotním postižením nebyli umisťováni 
do ústavů, ale aby mohli zůstat v rodině či 
její blízkosti, nebo v blízkosti svých přátel 
a sousedů. Sociální vazby jsou nepostrada-
telným zdrojem kvalitního života. Dobrým 
trendem je budování domů s byty zvlášt-
ního určení pro cílovou skupinu seniorů 
nebo osob se zdravotním postižením ve 
městech i na vesnicích. Nezbytné však je, 
aby ty domy byly komunitního typu se spo-
lečným prostorem k setkávání. Také rozvoj 
chráněného bydlení v jednotlivých městech 
či obcích pomáhá řešit situaci dospělých 
osob se zdravotním postižením, neboť tito 
lidé dnes od narození žijí ve svých rodinách, 
a proto v dospělosti by pro ně ústavní péče 
byla krok zpět. Stěhování lidí do ústavních 
zařízení daleko od místa bydliště, kde byli 
zvyklí, považuji za „hudbu minulosti.“

Dá se tedy říci, že společnost má dob-
ře nakročeno od ústavní péče směrem 
k péči domácí?
Je to postupný proces, který vyžaduje změ-
nu v mentalitě. Bohužel tím, jak se vytrácí 
mezigenerační soužití, má mladší generace 
někdy problém pochopit a přijmout proje-
vy stáří. Tady často narážíme na bariéru 
neporozumění.  Velkým problémem je také 

zakořeněná tendence odkládat a jaksi vy-
těsnit nepříjemné věci života – mezi kte-
ré patří nemohoucnost a smrt – a tvářit 
se, jako by neexistovaly. Tato témata ale 
nemůžeme tabuizovat. Je potřeba o nich 
mluvit citlivě, ale otevřeně, a připravovat 
se i na tyto skutečnosti. Dnes není žádnou 
výjimkou, když je sedmdesátiletá dcera 
zaskočena zhoršením zdravotního stavu 
své devadesátileté matky a diví se: ́ Jak to, 
vždyť maminka se dosud o sebe dokázala 
samostatně postarat!?´ Často při těchto 
změnách, kdy se najednou zhorší pohybové 
schopnosti a člověk je odkázán na pomoc, 
se při takovém přístupu jako jediné řešení 
jeví domov pro seniory. Ale těch možností 
terénní či ambulantní péče, které se dají 
kombinovat třeba i při zapojení rodiny, 
je mnohem více, ovšem je potřeba se o ně 
zavčasu zajímat. To se ale netýká jen seni-
orů. V podstatě každý člověk se 
může dostat do situace, kdy 
bude potřebovat pomoc, 
například po úrazu. Není 
přece nutné vyhledá-
vat pobytovou službu 
jen proto, že se zhorší 
pohybové schopnosti. 
Je však třeba už v pro-
duktivním věku pře-
mýšlet i o všech těchto 
eventualitách. 

Existuje v nabídce sociálních 
služeb systematické poradenství a in-
formovanost? 
Každá sociální služba má poskytovat zá-
kladní sociální poradenství. Lidé totiž 
mnohdy ani nevědí, na co se mají zeptat. 
Jako nejjednodušší se zdá zažádat o po-
bytovou službu, bez ohledu na to, jestli 
opečovávaná osoba ji už potřebuje nebo 
ji chce přijmout. Přichází si např. zapůjčit 
kompenzační pomůcku a při té příležitosti 
by měla dostat přehled o všech aktuálních 
možnostech péče.  Velmi dobře se osvědčují 
centra pro pečující, která vznikají v někte-
rých městech, nejlépe v nemocnici. K in-
formovanosti starších lidí určitě přispívají 
seniorská centra vytvořená ve všech býva-
lých okresních městech. Kraj svou dotační 
politikou podporuje posilování sociálních 
a komunitních vazeb, které formou eduka-
tivních a rehabilitačních programů přispí-
vají k sociálnímu sdílení a tím i k předávání 
informací. 

Velký potenciál 
vidím v domácí péči  

a v rozvoji 
ambulantních  

služeb

Dokážete si představit, že by domácí péče 
úplně nahradila ústavní zařízení?
Nemyslím si, že je to univerzální řešení. 
Například domovy pro seniory mohou 

spoustě klientů vyhovovat 
a najdou v nich spokojený 
způsob života. Ale jsou lidé, 

kteří adaptaci těžko zvládají, 
anebo opravdu do domova 
nechtějí. Velký potenciál spat-
řuji v ambulantních službách, 
kdy například senior, který 
by už doma neměl zůstávat 

sám, je ráno dopraven do zaří-
zení a odpoledne si ho příbuzní 

opět vyzvednou, přitom mohou 
zůstat pracovně aktivní. Jsem vel-

kým příznivcem domácí péče, ale je zde 
také na místě zdůraznit, že je třeba chránit 
si své vlastní síly: když se rodina sama chce 
postarat o svého člena, musí mít na paměti 
to, že kdo chce dlouhodobě pečovat, musí 
si sám také nechat poradit a pomoci, aby 
neskončil se silami dříve než ten, o koho pe-
čuje. Je to jako při krizové situaci v letadle, 
kdy si nejdříve musíme nasadit kyslíkovou 
masku a až poté můžeme zachraňovat své 
děti či nemocné. Když oceňujeme pěstouny 
a pečující osoby, všímáme si právě i jejich 
vstřícnosti přijímat pomoc a radu jako pre-
venci syndromu vyhoření v takto obětavé 
a náročné službě. Mám velkou radost, že 
jsme toto oceňování zavedli, protože ote-
vírá studnici dojemných příběhů. Těším se, 
že i v letošním roce bude nominována řada 
skvělých lidí, kteří se s námi podělí o své 
zkušenosti. Jsou velkou inspirací pro nás 
ostatní, kdo se jednou ocitneme v podobné 
situaci, a zároveň jsou důkazem, že pečovat 
doma jde.  Helena Mráčková

���Radní Michaela Blahová. Foto: Jiří Balát
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Celkem osm nových 

investičních záměrů schválila 

Rada Zlínského kraje.  

Jde o investiční akce za 

zhruba 154 milionů korun 

na silnicích druhé a třetí 

třídy, které má kraj ve svém 

vlastnictví.

Rada schválila opravy silnic a mostů za 154 milionů korun

Hejtman Čunek: Na novou nemocnici použijeme vlastní 
peníze, počítáme s pomocí státu i úvěrem

„Všechny�tyto�akce�by�měly�být�zahájeny�ještě�
v�první�polovině�letošního�roku.�Přispějí�nejen�
k�vyššímu�komfortu�pro�řidiče�v�řešených�úse-
cích,�ale�také�ke�zvýšení�bezpečnosti�silničního�
provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek.
Silnice III/36741: Kvasice (14,614 milionu 
Kč)
Rekonstrukce silnice v obci Kvasice v délce 
417 metrů. Realizována bude ve dvou eta-
pách. Celková doba úplné uzavírky se před-
pokládá maximálně šest měsíců. Předpoklá-
dané dokončení: duben 2020. 
Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižo-
vatka (11,605 milionu Kč)
Přebudování současné křižovatky u hy-
permarketu Albert ve Vsetíně na okružní 

dokončení�ze�str.�1
„Vláda�chce�z�národního�investičního�plánu�
podpořit�velké�veřejně�prospěšné�projekty.�
Jednám�proto�s�premiérem�Babišem,�aby�se�
náš�projekt�tím,�v�jaké�je�již�fázi�rozpraco-
vanosti,�stal�pilotním�projektem,�na�kte-
rém�by�si�vláda�mohla�odzkoušet�
tento�model�financování.�Po-
kud�se�nám�podaří�získat�
tuto�státní�dotaci,�pří-
padně�peníze�z�evrop-
ských�fondů,�úvěr�tím�
významně�snížíme,“ 
doplni l hejt man 
Jiří Čunek , který 
v debatách s občany 
na otázky ohledně fi-
nancování nemocnice 
odpovídal.
„Když� jsem�na�podzim�2016�
přišel�do� funkce�hejtmana,�patřili� jsme�
k�nejzadluženějším�krajům,�měli�jsme�zá-
vazky�2,1�miliardy�korun�vytvořené�–�bo-

hužel�musím�říci�hloupým�a�megaloman-
ským��projektem�holešovské�průmyslové�
zóny,�kde�se�utratilo�asi�1,6�miliardy�korun.�
Dalších�cca�600�milionů�korun�se�v�roce�
2013�vyhodilo�za�splacení�ztrát�v�nemoc-
nicích,�které�byly�způsobeny�neschopnos-

tí�kraje�řídit� své�nemocnice.�
Do�dnešního�dne� jsme�z�2,1�
miliardy�splatili�230�milionů�

korun,�a�protože�máme�velmi�
výhodný�úvěr,�vyplatí�se�nám�
raději�teď�investovat�do�pro-
jektu,�který�má�smysl,“ řekl 
hejtman Čunek s tím, že ban-
ky si velmi detailně nastu-
dovaly ekonomickou situaci 

Zlínského kraje a v poskytnutí 
úvěru kraji nevidí žádné riziko.

Hejtman Čunek také vyvrátil obavy, 
že kvůli nové nemocnici dojde k omezení 

investic do jiných resortů. „Jsem�si�vědom,�
že�pozornost�se�soustředí�na�výstavbu�nové�
nemocnice,�a�právem,�jedná�se�o�největší�

projekt�svého�druhu�v�celé�republice,�proto�
mu�musí�být�věnována�důkladná�přípra-
va.�Neznamená�to�však,�že�se�kvůli�stavbě�
zastaví�život�v�kraji.�Jsme�zodpovědní�za�
všechny�oblasti,�tedy�i�za�školství,�sociál-
ní�služby,�dopravu�či�kulturu.�Rozpočtové�
záměry�proto�budou�realizovány�ve�všech�
resortech�tak,�aby�byl�zajištěn�jejich�rozvoj,“ 
konstatoval hejtman. Zároveň připomněl, 
že kromě nemocnice kraj připravuje také 
velký projekt zefektivnění a zatraktivnění 
veřejné dopravy.
I přes plánovanou výstavbu nové nemoc-
nice nedojde k přerušení investic, ať už 
přístrojových či stavebních, do současné 
Krajské nemocnice Tomáše Bati. „I�během�
výstavby�nové�nemocnice�budeme�muset�
pořizovat�nezbytně�nutná�zařízení�k�za-
jištění�péče�o�pacienty�a�tyto�přístroje�pak�
automaticky�přemístíme�do�nové�nemocni-
ce,“�sdělil Radomír Maráček, předseda 
představenstva krajských nemocnic.
 /hm/

Mohlo by jít 
o pilotní projekt, na 
kterém by si vláda 
vyzkoušela model 

financování

křižovatku se třemi větvemi. Celková délka 
úpravy bude 122 metrů. Předpokládané do-
končení: červen 2020. 
Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (66,885 
milionu Kč)
Stavební úprava téměř 2 kilometrů silnice, 
z toho 339 metrů před obcí Loukov a 1 648 
metrů přímo v obci. Stavba naváže na již dří-
ve zrekonstruované úseky. Předpokládané 
dokončení: srpen 2021. 
Silnice III/49518: Rokytnice (21,048 mi-
lionu Kč)
Úprava silnice v obci Rokytnice v celkové 
délce 1 187 metrů. Součástí bude stavební 
údržba dvou mostů. Úplná uzavírka zde bude 

jen po nezbytně krátkou dobu. Předpokláda-
né dokončení: září 2020. 
Silnice III/4932: Lipová (3,825 milionu Kč)
Narovnání silnice na vjezdu do obce Lipo-
vá a úprava její navazující části v délce 160 
metrů až po křižovatku, kde se napojí na 
již zrekonstruovaný úsek. Předpokládané 
dokončení: prosinec 2019. 
Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou (6,713 
milionu Kč)
Stavební úprava části silnice ve Stříteži nad 
Bečvou v celkové délce 378 metrů. Součástí 
stavby bude také odstranění stávajícího a vy-
budování nového propustku. Předpokládané 
dokončení: květen 2020. 
Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt 
(10,429 milionu Kč)
Kompletní přestavba propustku na silnič-
ní železobetonový most, převádějící silnici 
přes Rymický potok v Tučapech, místní části 
města Holešov. Předpokládané dokončení: 
červen 2020. 
Silnice II/495: Pitín, most ev. č. 495-035 
(18,574 milionu Kč)
Přestavba silničního mostu přes vodní tok 
Kolelač, mezi Pitínem a Hrádkem na Vlárské 
dráze, včetně stavebních úprav navazujících 
částí silnice v délce 90 metrů. Předpokládané 
dokončení: červen 2020. /van/
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Občané si nenechali ujít představení nové nemocnice

Připravované 
investice do  
našich nemocnic

dokončení�ze�str.�1
„Od�nové�nemocnice�si�mimo�jiné�slibujeme,�že�
rozhýbe�zajeté�koleje�poskytované�péče�v�na-
šem�kraji.�Není�to�jen�projekt�pro�Zlín,�nová�
nemocnice�bude�plnit�úkoly�regionální�i�nadre-
gionální,�jako�je�traumacentrum,�onkocentrum,�
onkogynekologie�atd.�a�možná�přibydou�ještě�
i�další�funkce.�Chtěli�bychom,�aby�lékaři�z�našich�
ostatních�nemocnic�novou�nemocnici�pracovně�
navštěvovali�a�nemocnice�tak�byly�propojeny,“ 
řekl hejtman Jiří Čunek občanům. Uspořádá-
ní nemocnice bude členěno na vstupní část, 
kde je plánována poliklinická část nemoc-
nice, tedy veškeré provozy ambulancí, kde 
se ročně ošetří více než 650 tisíc pacientů. 
Na ni bude navazovat monoblok akutní me-
dicíny s koncentrací veškeré diagnostické 
a léčebné péče s křídlem servisní medicíny, 
jako jsou laboratoře nebo krevní banka. Dal-
ším navazujícím oddílem bude trakt “matka 
a dítě“ orientovaný na klidovou jižní stranu, 
tedy léčebná péče o novorozence, oddělení 
gynekologie, porodnice či šestinedělí. Ve-
dle tohoto traktu bude křídlo onkologické 
medicíny se zázemím klinických pracovišť. 
Poslední částí budou lůžková oddělení.
Na přípravě projektu nové nemocnice se 
podílí také lékařská rada, která je složena 
z devíti primářů krajských nemocnic napříč 
jednotlivými odbornostmi. „Naším�cílem�je�
vytvořit�nemocnici,�která�se�bude�výrazně�
přibližovat�fakultní�péči.�Umožňovat�by�měla�
realizaci�nových�operačních�technik,�které�
současná�nemocnice�nenabízí,�konkrétně�na-
příklad�některé�výkony�hrudní�chirurgie�nebo�
více�traumatologických�zákroků,“ uvedl Jozef 
Macko, primář novorozeneckého oddělení 
KNTB a člen lékařské rady.
„Velkou�změnou�pro�zdravotnický�personál�
v��nové�nemocnici�bude�centrální�příprava�
léčiv�pro�konkrétního�pacienta�v�nemocnič-
ní�lékárně,�čímž�se�lépe�zabezpečí�medikační�
proces.�Pro�všeobecné�sestry�bude�tato�tech-

Vsetínská nemocnice: vybudování 
magnetické rezonance, výstavba nové-
ho chirurgického pavilonu a v plánu je 
i stavba iktového centra, které se bude 
specializovat na léčbu CMP, tedy léčbu 
cévních mozkových příhod. Probíhá 
také projektová příprava na vybudo-
vání hemodialýzy, jejíž realizace je 
plánovaná v roce 2020.
Hradišťská nemocnice: v současné 
době je vyprojektována rekonstruk-
ce plicního oddělení – budovy TRN 
– tuberkulozy a respiračních nemocí 
a probíhá výběr zhotovitele, realiza-
ce 2019–2020. Dále se připravuje re-
konstrukce stávající interny, do které 
budou umístěna všechna oddělení 
LDN, sociální, ošetřovatelská lůžka 
a celý provoz rehabilitace, realizace 
2020–2021. V plánu je také rekon-
strukce kuchyně a jídelny v průběhu 
let 2020–2021.
Kroměřížská nemocnice: vybudová-
ní magnetické rezonance – dokončení 
duben 2019, rekonstrukce operačních 
sálů – v současné době probíhá výběr 
projektanta, realizace v letech 2020–
2021. Dále je v plánu přesun jídelny do 
budovy F a vybudování centrálního 
příjmu v letech 2021–2022.
Na základě schválení výstavby nové 
nemocnice dojde týmem primářů na-
šich nemocnic ke zpracování nového 
generelu jednotlivých nemocnic v na-
šem kraji. Tento by měl být hotov nej-
později v červnu tohoto roku.

nologie�znamenat�usnadnění�práce�a�více�se�
budou�moci�věnovat�pacientům,“ vyjmenoval 
Martin Šamaj, který je členem přípravného 
týmu pro výstavbu nové nemocnice, a dodal: 
„Další�novinkou�bude�dostupnost�veškeré�dia-
gnostické�a�vyšetřovací�techniky�pod�jednou�
střechou,�což�usnadní�lékařům,�ale�i�pacientům�
větší�komfort�a�bezpečí.“ Na přípravě studie 
se podílí architektonická kancelář – Atelier r, 
kterou zastupuje architekt Miroslav Pospí-
šil: „Studii�jsme�se�snažili�zpracovat�tak,�aby�
byla�lokalita�nové�nemocnice�řešena�komplexně�
jako�celek,�a�to�i�po�stránce�dopravní,�tedy�aby�
výsledné�řešení�bylo�přínosné�pro�všechny.“
Hejtman Jiří Čunek v rámci veřejných debat 
s občany představil podobu Nové krajské 
Baťovy nemocnice v Malenovicích, do které 
se kompletně přestěhují všechna oddělení 
stávající KNTB. Občané se hejtmana dota-
zovali na financování projektu a také je za-
jímalo, jaký dopad bude mít otevření nové 
nemocnice na provoz stávajících „okresních“ 
nemocnic. Informoval i o rozvojových pro-
jektech v jednotlivých nemocnicích, které 
poběží současně s výstavbou nové nemoc-
nice. Adéla Kousalová

���Zdravotníky z KNTB zajímal především provoz v nové nemocnici. Foto Jiří Balát
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Jak na daňové přiznání

Statistici zjišťují životní 
podmínky

NÁZOR ZASTUPITELE
Krajský rozpočet ve vaší peněžence   

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 je vy-
rovnaný, ve výši 12 miliard korun. Jak posou-
dit priority vlády kraje? Nejlépe z pohledu 
vás – občanů. Na každého z nás jde o 20 533 
korun ročně. O většině výdajů kraj neroz-
hoduje, jen je proplácí. Provozní peníze na 
školy, sociální služby, … Zbude 5 920 korun 
a o nich rozhodli radní takto:
Nejvíce vašich peněz – 1 216 Kč – kraj utra-
tí za dopravní obslužnost, tedy za linkové 
autobusy a vlaky (a očekává se masivní ná-
růst tohoto výdaje). Aby mohl tyto dopravní 
služby zaplatit, musí ještě vybrat od měst 
a obcí dalších 110 Kč. Druhou nejvyšší část-
ku – 1 137 Kč – kraj použije na péči o svůj 
majetek, např. opravy a rekonstrukce budov 
škol a nemocnic.
Na provoz kraje ročně dáváte 1013 Kč. Z toho 
na mzdy, odměny a vybavení jde celých 970 
Kč. Na různé taškařice typu bratření se s ji-
nými kraji, stříhání pásek, propagaci vlast-
ní užitečnosti v Oknu do kraje a regionál-
ní televizi 30 Kč a dalších 13 Kč na tvorbu 
stohů koncepcí a plánů. Do oprav a údržby 

krajských silnic (II. a III. třídy) dáváte ročně 
947 Kč. Na další financování středních škol 
přispívá kraj ještě 602 Kč. Na kulturu a péči 
o památky dáváte 441 Kč. Malým obcím pošle 
kraj v průměru 86 Kč na člověka. To je tak-
zvaný podprogram rozvoje venkova. 85 Kč 
ročně přispěje každý z nás na péči o přírodu 
a životní prostředí. Z toho asi 3 Kč dáváme 
na vlastní „ekologickou“ převýchovu. 65 Kč 
zahučí v průmyslové zóně Holešov. Na služby 
zajišťující řešení neštěstí (hasiči, záchranka, 
horská služba) a na krajské územní plánování 
jdou 54 koruny.
A pak už jsou to jen relativně „drobné“: 18 
korun na cestovní ruch, 16 korun na tzv. ino-
vace (peníze pro vybrané firmy, kterými kraj 
malinko křiví tržní prostředí), 4 koruny na 
integraci cizinců, národnostní problematiku, 
apod., a 3 koruny ještě na přilepšenou pro 
zdravotnictví.
Politici se často chválí, co vám všechno dali. 
Nic nedali – jsou to vaše peníze, jen jimi vlád-
nou. Jsou priority správné? To posuďte sami, 
snad vám takto odkrytá čísla pomůžou.
 Ing. Tomáš Pajonk,
 Strana svobodných občanů

Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro 
podání daňového přiznání k dani z příjmů, 
zůstanou podatelny územních pracovišť 
finančního úřadu otevřeny déle. Aby 
plátci nemuseli dlouho čekat a podávání 
přiznání bylo i koncem března plynulé, 
budou podatelny územních pracovišť ve 
Zlíně, Otrokovicích, Luhačovicích, Vsetíně, 
Valašských Kloboukách, Valašském Mezi-
říčí, Rožnově pod Radhoštěm, Kroměříži, 
Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Uher-
ském Hradišti a Uherském Brodě od 25. 3. 
do 29. 3. otevřeny ve všech pracovních 
dnech až do 17.00, v pondělí 1. 4. 2019 
do 18.00 (v Bystřici pod Hostýnem do 
17.00). Pracovníci finanční správy budou 
přijímat daňová přiznání a poskytovat 
související informace také v budovách 
městských a obecních úřadů: Kelč, Zubří, 
Koryčany, Morkovice, Fryšták, Vizovice, 
Napajedla (18. 3.), Zašová, Horní Bečva, 
Slušovice, Slavičín, (20. 3.), Vidče (25. 3.), 
Bojkovice, Uherský Ostroh, Karolin-
ka, Horní Lideč (27. 3.).  Více na adrese  
www.financnisprava.cz.  /red/

Český statistický úřad provádí od 2. února 
do 26. května 2019 šetření Životní podmín-
ky 2019. Probíhá ve 34 evropských zemích 
včetně ČR a ve Zlínském kraji se uskuteční 
v 614 domácnostech 59 obcí. Ve všech fázích 

zpracování je zaručena naprostá anonymita 
a ochrana poskytnutých údajů, tazatelé se 
prokazují pověřením a dále občanským prů-
kazem spolu s průkazem služebním, jehož 
číslo lze ověřit na internetové adrese www.
czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Cílem 
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci domácností 
v jednotlivých zemích kvůli směřování so-

ciální politiky státu. Český statistický úřad 
plně respektuje nový evropský právní rá-
mec ochrany osobních údajů (GDPR) a jed-
ná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ 
jsou navíc vázáni mlčenlivostí o veškerých 
šetřených skutečnostech. Případné dotazy 
zodpoví Ing. Barbora Židková, vedoucí od-
dělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně, 
tel.: 577 004 956.  /red/

Od poloviny prosince Zlínský kraj spustí nový systém 

Integrované dopravy Zlínského kraje neboli „zetko“. Změny se 

dotknou jak regionální autobusové, tak i železniční dopravy.  

Cestujícím pomůže centrální dispečink

Než si lidé na nový systém zvyknou, budou 
se moci obracet na centrální dispečink, jehož 
pracovníci jsou připraveni cestujícím zodpo-
vědět dotazy a pomoci například při jejich 
přestupu na další spoj. Aktuálně pracovníci 
dispečinku podávají informace nejčastěji 
o dopravním spojení, poloze autobusového 
spoje, hlídají návaznosti a zpoždění automa-
tickými zprávami. Dispečeři navíc rozesílají 
i ruční zprávy, nejčastěji v případech, kdy ři-
diči nedodržují jízdní řád. Mezi ručně zadané 
zprávy patří i ty, které zajišťují návaznosti 
linek na konkrétní požadavek cestujícího. 
V takovém případě je řidiči zaslán do odba-
vovacího zařízení požadavek o pozdržení 

spoje. Z dispečinku je odesláno týdně kolem 
devíti tisíc zpráv.
„Zavedením�nového�systému�nabídneme�lidem�
efektivnější,�příjemnější�a�jednodušší�cesto-
vání�v�podobě�jedné�jízdenky�na�jednu�cestu�
po�celém�kraji�bez�ohledu�na�množství�pře-
stupů,�propojenost�a�návaznost�jednotlivých�
spojů,“�popsal základní změny Pavel Botek, 
náměstek hejtmana zodpovědný za oblast 
dopravy. Změní se také číslování linek, ta-
rifní zóny a jízdní řády. Dopravní obslužnost 
bude pokryta rovnoměrně tak, aby se vlaky 
a autobusy navzájem doplňovaly. Dojde také 
k rozšíření železničních linek o potřebné 
přímé spoje zejména ze Slovácka do Zlína 

a z Rožnovska do Valašských Klobouk. „Ces-
tující�budou�po�celou�dobu�přípravy�o�nasta-
vovaných�změnách�informováni�a�věřím,�že�
pro�jednoduchost�systému�si�na�veškeré�změny�
lehce�zvyknou�a�́ zetko´�si�rychle�oblíbí,“ doplnil 
Pavel Botek.
Centrální dispečink mohou lidé pro řeše-
ní situací při svém cestování využívat již 
nyní. Funguje na telefonní lince 577 052 246 
a mobilní lince 739 219 254 v pracovní dny 
v čase od 4 hodin do 22.30 hodin, v sobotu 
v čase od 5.30 hodin do 14 hodin a v neděli 
od 12.30 do 21 hodin. Od září navíc bude 
spuštěna speciální informační linka přímo 
k novému systému Integrované dopravy 
Zlínského kraje. Michaela Doleželová
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Oběžný výtah neboli páternoster, který je již 80 let 

neodmyslitelnou součástí budovy Baťova mrakodrapu, byl po 

devítiměsíční obnově opět uveden do provozu. Dokončena tak 

byla další z několika částí celkové revitalizace budovy za téměř 

90 milionů korun, kterou Zlínský kraj realizuje s přispěním 

evropských peněz. 

Jak pokračuje revitalizace Baťova 
mrakodrapu?

���Nastoupit do páternosteru lze v každé etáži, pokud člověk zapomene vystoupit, bezpečně projede kabinou ve strojovně. Kabina se neotáčí „vzhůru noha-
ma“, čehož se někdo obává, ale posune se na své dráze prostřednictvím ozubeného kola. Vpravo pohled na strojovnu v 16. etáži. Foto: Jiří Balát

niketů�a�přemístění�recepce�
blíže�k�hlavnímu�vchodu.�V�nej-
bližší�době�by�již�také�měla�být�
dokončena�výměna�všech�čtyř�
rychlovýtahů.�Posledním�kro-
kem�tak�bude�obnova�a�roz-
šíření�expozic�ve�2.,�8.�a�16.�
etáži,�kterou�jsme�již�zahájili�
a�chtěli�bychom�ji�stihnout�do�
poloviny�letošního�roku,“ uvedl 
statutární náměstek hejtmana 
Jiří Sukop.

V rámci expozic bude vytvořen ucelený 
prohlídkový okruh budovou s jednotným 
informačním a orientačním systémem. Ex-
pozice v 2. a 8. etáži budou aktualizovány, 
obnoveny jejich opotřebené nebo poškoze-
né části, provedou se zde dispoziční změny 
a doplní nové objekty. Například v 8. etáži 
bude jako protějšek busty Tomáše Bati na 
protilehlou stranu expozice umístěna bus-
ta jeho bratra Jana Antonína Bati z bronzu. 
Zcela nová expozice pak vznikne na vyhlíd-
kové terase v 16. etáži. Instalováno sem 
bude několik dalekohledů, typově stejných 

jako na amerických mra-
kodrapech. Opatřeny 

budou popiskami 
a orientačními 

tabulemi. Tera-
se bude vévodit 
model města 
Zlína – výtvar-
né dílo z bron-
zu, které bude 

z n á z or ň ov a t 
podobu města 

v polovině minu-
lého století. /van/

Obnova páternosteru spočívala ve výměně 
motoru, brzdy, převodovky i řetězu výta-
hu včetně polygonů. Repasováno bylo také 
všech 30 kabin. Se zdvihem 58,5 metru je 
tento páternoster nejdelší svého druhu v Čes-
ké republice. Pohybuje se rychlostí 0,3 metru 
za sekundu. 
„Kromě�páternosteru�již�máme�úspěšně�za�
sebou�také�rekonstrukci�rozvodny�nízkého�
napětí,�obnovu�teracových�podlah�ve�3.�etáži�
a�modernizaci�vstupu�do�budovy�ve�2.�etáži�
včetně�výměny�vstupních�dveří,�instalace�tur-

Náhrada škod způsobených ve Zlínském kraji medvědem 

hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, byla krajským 

úřadem vyplacena dalším devíti žadatelům, a to v celkové výši 

160 251 korun.

Kraj proplatil další škody způsobené medvědem

Celkově tak výše vyplaceného odškodného 
vzrostla na 323 259 korun, jež byly rozdě-
leny mezi 21 žadatelů. Jde o kompenzaci 
za škody, které medvěd způsobil na včel-
stvech, úlech, ovcích i jiných hospodář-

ských zvířatech. „Evidujeme�ještě�další�čtyři�
oprávněné�žádosti�o�finanční�kompenzaci�
v�souhrnné�výši�27�400�korun.�K�jejich�pro-
placení�by�mělo�dojít�do�poloviny�letošní-
ho�března,“ 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 loň-
ského roku.
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 po-
škozeným zasílá prostřednictvím Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje. Jan Vandík
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Hejtman poblahopřál 
stoleté jubilantce

Nový vizuál festivalu

Zlatou Ámoskou  
je Pavlína Strýčková 

Muzeum přichystalo oslavu

Vlasový mág úřadoval

11. února se dožila 100 let paní Ludmila Krátká ze zlínského Do-
mova pro seniory Burešov. „Ať Vás Pán Bůh chrání a máte hodně 
radosti ze života v dalších letech,“ popřál jubilantce hejtman Jiří 
Čunek. Paní Krátká pracovala jako prodavačka. Na Burešově žije 
osm let a je oblíbená pro svou optimistickou povahu. Ráda sleduje 
sportovní přenosy a zajímá ji politika. Jejím nejoblíbenějším ná-
pojem je cola. 

Pořadatelé 59. Zlín Film Festivalu představili vizuál letošního roč-
níku a seznámili novináře s programovým zaměřením filmové 
přehlídky, která se uskuteční od 24. května do 1. června. Základem 
vizuálu jsou hravé kresby opic výtvarníka zlínského původu Petra 
Nikla. Motto zní Objevuj a poznávej. Na snímku zleva Čestmír Van-
čura a Miroslav Kašný. 

Pavlína Strýčková ze Základní školy Kunovice – U Pálenice se stala 
vítězkou krajského kola ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý 
Ámos. Pedagogy do soutěže navrhují přímo žáci, kteří musí před 
porotou obhájit kvality svého kantora. Pavlína Strýčková učí ma-
tematiku a tělesnou výchovu už čtyři roky a děti o ní prozradily, že 
i to nejtěžší učivo díky ní zvládají „levou zadní“. Navíc je prý milá, 
obětavá a zábavná. 

Cestovatel Miroslav Zikmund oslavil 14. února 100. narozeniny 
– v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které pro jubilanta při-
chystalo komorní setkání s blízkými přáteli, a to přímo v prosto-
rách výstavy prezentující umělecké artefakty inspirované slavnou 
dvojicí Hanzelka – Zikmund. Tato výstava je v muzeu k vidění do 
5. května. 

V týdnu, kdy se slavil svatý Valentýn, uspořádal Nadační fond 
Credo Národní týden manželství ve Zlíně, pod záštitou hejtmana 
Jiřího Čunka. Do Zlína přijel přednášet kadeřník a jáhen Jan Špilar, 
který radí dvojicím, jak si uchránit manželství před různými ne-
přáteli. Špilar je vyhlášený „vlasový mág“, který se jako maskér po-
dílel i na oscarovém filmu Amadeus, a tak někteří účastníci, včetně 
hejtmana, využili výsady nechat se přímo na místě ostříhat.

���Foto: Jiří Balát 

���Foto: Jan Vandík 

���Foto: Archiv Muzea JVM

���Foto: Jiří Balát

���Foto: Jiří Balát
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jsME zlíNský kraj

Bourání nemocnice při provozu si nedovedu představit

Otevírá se nový obor: Diplomovaná dětská sestra

Architekt Ivan Bergmann je svou tvorbou bytostně spjat se 

Zlínem: podílel se na rekonstrukci Baťova mrakodrapu, je 

autorem objektu nadzemních garáží u krajského úřadu, 

projektoval budovu Střední zdravotnické školy ve Zlíně, dnes 

již bohužel zbouranou Lesní kavárnu a je podepsán pod řadou 

veřejných budov i bytových domů. Proto jsme mu položili několik 

otázek ohledně nové krajské nemocnice v Malenovicích.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Zlín s ohledem na potřeby krajského zdravotnictví upravuje své 

studijní obory a od září 2019 zavádí nový čtyřletý maturitní obor 

Praktická sestra, který s rozšířenými pracovními pravomocemi 

navazuje na stávající obor Zdravotnický asistent. 

Pane architekte, jaký máte vztah k sou-
časnému areálu KNTB? Není vám líto, 
že se odsud nemocnice má přestěhovat?
To je vždy otázka zvyku a tradice. Domnívám 
se, že stávající nemocniční areál má vyni-
kající aspekty k tomu, aby se stal atraktivní 
městskou čtvrtí. Velké objekty ze 70. a 80. 
let mohou být přestavěny třeba na byty či 
občanskou vybavenost. Jsem velmi rád, že 
původní nejstarší – západní část nemocnice, 
postavená podle architekta Gahury, zůstala 
v podstatě nedotčena a osobně bych si přál, 
aby se toto historicky cenné území zahrnulo 
do městské památkové zóny. Většina původ-
ních pavilonů je opravena, nemusejí se bourat 
a lze je mnoha způsoby využít. Celá tato ur-
banistická struktura si zaslouží, aby se s ní 
citlivě nakládalo. Mohou zde vzniknout zdra-
votnické ambulance, sociální služby, školky, 
kavárny, ateliéry, byty. Zahradní pavilonový 
systém, který zůstal zachován, poskytuje 
ideální předpoklady pro vytvoření krásné 
plnohodnotné rezidenční čtvrti včetně ce-
lého území současné nemocnice.

Mohla by podle vás  tato dnešní nemocni-
ce dál plnit svou funkci, pokud by byla po-
stupně modernizována – mimochodem, 
co by to stavebně znamenalo?
Postupná rekonstrukce takového areálu ver-
sus výstavba nového komplexu na zelené 
louce, to jsou dvě nesrovnatelné věci – jak 
nákladově, tak časově. Ale také co do optima-
lizace provozu: Když se postaví nový špitál, 
během týdne se do něho přestěhují lékaři, 

���Architekt Ivan Bergmann. Foto: Jiří Balát

Vyšší odborná škola zdravotnická zároveň od 
září otevře nový obor Diplomovaná dětská 
sestra. „Vítáme�iniciativu�zlínské�zdravotnické�
školy,�která�tradičně�připravuje�pro�praxi�zdra-
votníky�s�vysoce�kvalitním�vzděláním�a�průpra-
vou.�Škola�letos�oslaví�70�let�od�svého�založení�
a�kvituji,�že�kromě�řady�akcí�společenského�
a�reprezentativního�charakteru�přizpůsobuje�
také�svou�studijní�nabídku�aktuálním�vzdělá-
vacím�potřebám,“ sdělil radní Petr Gazdík, 
zodpovědný za školství. 

personál i část vybavení. Každý komerční 
investor se vyhýbá rekonstrukcím, protože 
jsou drahé, obtížné a obtěžující vůči oko-
lí. Projekt rekonstrukce nemocnice z roku 
2008 byl sice profesionálně dobře promyš-
len, ale počítal se třemi fázemi, rozvrženými 
v první fázi do 8-10 let, ve druhé do dalších 
8-25 let, během nichž by se areál postupně 
modernizoval, ale především také boural. 
A bourání nemocnice při provozu, kdy v ní 
pracuje personál a leží v ní pacienti, to zna-
mená obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz 
stavebního materiálu, zvýšená doprava, to si 
nedovedu představit.
Považujete Malenovice za vhodné místo?
Jednoznačně – pokud bude zajištěna doko-
nalá dopravní přístupnost, včetně městské 
hromadné dopravy. Malenovice a okolí tím 
hodně získají, protože tak může vzniknout 
volně přístupná městská čtvrť, která svými 
komunikacemi včetně bulvárů, sadovými 
úpravami a doplňkovými službami celou 
lokalitu ještě více zatraktivní.
Měl jste možnost seznámit se s návrhem 
architektonického týmu, který pracuje 
na přípravě projektu nové nemocnice?
Pan architekt mě seznámil s rozpracovaností 
projektu a mám k němu plnou důvěru. Zdra-
votnické stavby neumí projektovat každý 
a domnívám se, že vybraný ateliér, který teď 
finalizuje úvodní studii, je natolik erudovaný 
a kvalifikovaný, že se s tím vypořádá dobře. 
Myslím si, že přípravná fáze, na základě které 
má rozhodovat zastupitelstvo, je zpracována 
dostatečně podrobně a kvalitně. /hm/

Stávající maturitní obor Zdravotnický asis-
tent se transformuje na obor Praktická sest-
ra kvůli potřebám zaměstnavatelů a s ohle-
dem na změny ve zdravotnické legislativě. 
„S�velkou�péčí�připravujeme�také�otevření�
nového�oboru�Diplomovaná�dětská�sestra�
na�naší�VOŠ.�Navazujeme�tak�na�dlouholeté�
zkušenosti�s�výukou�této�specializace.�Naše�
škola�je� jedinou�zdravotnickou�školou�ve�
Zlínském�kraji,�která�má�mnohaletou�tradici�
ve�vzdělávání�dětských�sester.�Bohužel�kvůli�
systémovým�změnám�byl�tento�zdravot-
nický�obor�před�čtrnácti� lety�zrušen,�což�
se�však�ukázalo�jako�krok�neuvážený�a�ne-
koncepční.�V�nemocnicích�se�začal�projevo-
vat�výrazný�nedostatek�pracovníků�s�touto�
odborností.�Věříme,�že�tato�nabídka�zaujme�
maturanty,�kteří�by�rádi�pracovali�s�malými�
dětmi,“ řekl Hynek Steska, ředitel SZŠ 
a VOŠZ Zlín. /hm/



10

rOzHOVOr

V lednu přijel na pozvání radního Petra Gazdíka přednášet ředitelům 

krajských škol profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického 

ústavu, světová kapacita svého oboru. Je držitelem prestižních 

zahraničních ocenění, přednáší na univerzitách, ale také např. pro 

nadnárodní firmy či pro americkou armádu. 

Pane profesore, dnes jste 
uznávanou kapacitou v oboru 
egyptologie, co ve vás probudi-
lo zájem zrovna o tuto civiliza-
ci, čím vás fascinovala?
Já jsem se k ní dostal za trest, 
protože jsem v páté třídě (a ne-
jen v ní) hrozně zlobil a vyrušo-
val při vyučování, a tak jsem se 
musel naučit nějaký dlouhý text 
o pyramidách v Gíze. Při tom mi 
došlo, že to není úplně blbé. V té 
době jsem ještě dělal atletiku, 
ale postupně jsem si začal vy-
hledávat knížky, tehdy hlavně 
Vojtěcha Zamarovského. V 80. 
letech ještě literatury na toto 
téma mnoho nebylo.
Hodně se věnujete otázkám 
vývoje a transformace civili-
zací. Proč se začaly rozpadat 
ve stadiu, kdy dosáhly vysoké-
ho stupně rozvoje? Proč s tou 
vyspělostí nešla ruku v ruce 
také strategie obrany?
Já si myslím, že nám není vlastní 
přemýšlet o zadních vrátkách. 
Civilizace vždy, když dojde na 
vrchol své složitosti, do úrovně 
svého maxima, se začíná hroutit 
do sebe, protože začíná spotře-
bovávat více energie, než produ-
kuje. Jako příklad může poslou-
žit tzv. Herakleitův zákon: to, co 
systém dovede na vrchol, způ-
sobí také nakonec jeho kolaps. 
Typický je státní aparát, který 
je ze začátku velmi pozitivní, 
produktivní a důležitý, a na vr-
cholu svého rozvoje je tak mocný 
a složitý, že začíná více energie 
pohlcovat než vytvářet, a to je 
vždy začátek konce. 
Dokonce jste řekl, že tento zá-
kon způsobil i kolaps ve funkci 
rodiny – jak?
Funkci rodiny nejvíc ohrozil so-
ciální systém, který je bezpochy-
by velice důležitý, ale musí být 
adresný. Pokud se z něho stane 
plošný nástroj, který neustále 
bytní ve svém objemu, nakonec 
ohrožuje samotnou přirozenou 

Sociální sítě jsou zničující jako užívání drog

podstatu rodiny, respektive má 
ambici ji nahrazovat. To nemůže 
nikdy fungovat.
Všechno, co ve svých přednáš-
kách říkáte, obsahuje jasnou 
informaci, že už teď jsme svěd-
ky zániku vlastní civilizace. 
Opravdu to tak je?
Pozoruji prvky plíživé krize, ale 
nikomu to nevnucuji. Lidé to moc 
slyšet nechtějí. Nehodí se to do 
mainstreamu. Společnost, která 
kolabuje, si toho vůbec nemusí 
být vědoma. Ten proces trvá 
dlouho, ale spouštěčem může 
být něco docela bezvýznamného. 
Navíc věřím, že svou budoucnost 
máme ve svých rukou.
Nehraje svou roli třeba i to, 
že elity, které se dostanou 
k moci, propadnou po určité 
době komplexu jakéhosi se-
bezbožštění?
To je v historii známé velice dlou-
ho. Čtenáři možná znají slavnou 
novelu Ladislava Mňačka Jak 
chutná moc, kde je toto přesně 
popsáno. Po určité době vlivové 
elity ztratí kontakt s realitou, 
uzavřou se do bubliny, a pokud 
nejsou schopny udržet spole-
čenskou smlouvu a postarat se 
o většinu lidí, zajistit to, aby spo-
lečnost byla vzájemně prostup-
ná, fungovala v ní komunikace 
a neděly se tam nějaké extrémní 
jevy, tak to končí. Společenská 

���Profesor Miroslav Bárta. Foto: Jiří Balát

smlouva, určitá vize a integrita, 
je alfou a omegou ve vývoji každé 
civilizace.
My nemáme tuto vizi či ideál?
Myslím, že ho ztrácíme a že spo-
lečnost se segmentarizuje do 
bublin, které jsou založené na 
nereálných světech sociálních 
sítí. Ty jsou krátkodobě velice 
příjemné, ale dlouhodobě jsou 
zničující stejně jako užívání drog. 
To, že naše současné elity nejsou 
schopné společnost sjednotit pro 
dosažení nějakého cíle, pro udr-
žení určitých hodnot, to je docela 
alarmující zpráva. Děsivé je i to, 
že dnes lidé na politiku pohlí-
žejí s opovržením, a věci, které 
se v politice dějí, nepovažují za 
důležité.
Jaký vliv na přežití člověka, 
národa či civilizace má nábo-
ženství? 
Vždy hrálo zásadní roli, protože 
nějakým způsobem lidem před-
kládalo principy chování – viz 
třeba biblické Desatero. Je vel-
mi důležité mít v sobě nějaký 
morální imperativ. V současné 
době je rozšířený fenomén, že 
všichni máme na všechno právo, 
to je zničující. Víra nás učí pokoře 
a sebekázni a také si díky ní uvě-
domujeme, že máme nejen práva, 
ale také povinnosti a ty musíme 
plnit – vůči sobě, vůči svým bliž-
ním, vůči komunitě, ve které se 

pohybujeme, i vůči státu. Stát by 
se naopak měl starat o potřeby 
svých občanů. 
Tvrdíte, že obrovský počet 
exekucí u nás je selháním de-
mokracie. V čem?
Stát by měl dbát na to, aby žádné 
soukromé subjekty nemohly lidi 
dostávat do takto neřešitelných 
situací. Již ve středověku bylo 
známo, že odpovědnost má nejen 
ten, kdo si půjčuje, ale stejně tak 
i ten, kdo půjčuje. Stát musí dohlí-
žet na etiku a hygienu veřejného 
prostoru a tady selhal naprosto. 
S jakou civilizací jsme nej-
vážněji konfrontováni? Kdo 
či co nás nejvíc ohrožuje, je 
to islám? Čína? Nebo jsme to 
my samotní?
Myslím si, že největším nepříte-
lem jsme my sami sobě. Na jednu 
stranu žijeme v globálním mul-
tipolárním světě, kde je spous-
ta povrchových kulturních jevů 
hodně podobná, ať už je to tech-
nika, sociální sítě, kultura, způ-
sob oblékání, stravování pod. 
Ale potom jsou tady myšlen-
kové světy, které se přirozeně 
liší, protože vyrůstají z jiných 
kořenů, ať už to je křesťanství, 
judaismus, islám nebo sekulární 
čínská společnost. Všechny tyto 
kořeny se v globálním světě při-
rozeně potkávají a někdy spolu 
nacházejí dobrou řeč, ale jindy 
narážejí. 
Zaujalo mě vaše sdělení, že 
Čína vždy, když dosáhla urči-
tého vývojového vrcholu, tak 
se zavřela. To je zajímavý pro-
jev sebezáchovy...
To je velice běžný princip dolo-
žený i z jiných civilizací. Historie 
a její zkušenost je vůbec dobré 
téma na přemýšlení. Nemyslím 
si, že bychom měli napodobo-
vat minulost, ale minimálně in-
spirace to být může. Stejně tak 
bychom se mohli při strategic-
kém plánování řídit plus minus 
sedmiletým cyklem, který lze 
vypozorovat v řadě historic-
kých jevů a nakonec i v Bibli se 
píše o střídání sedmi let hojnosti 
a sedmi let hladu. Jen my na tyto 
věci pořád jaksi neslyšíme. 
 Helena Mráčková
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Muzeum jihovýchodní Moravy zve na výstavu 

„Mluvit je výhradním právem žactva aneb 

O zlínském školství“. Je věnována pokusnému 

školství obecně, a především pak tomu 

zlínskému, v krajském kulturně vzdělávacím 

centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT bude k vidění do 

14. dubna.

Pokusné školství 
a Obchodní dům Baťa

Hradišťská ZUŠ připravuje výjimečný koncert

Nejen pozorování oblohy

„Firma�Baťa�kladla�velký�důraz�na�
rozvoj�vzdělání�svých�zaměstnan-
ců�a�jejich�rodin.�V�roce�1925�byla�
založena�Baťova�škola�práce,�kte-
rá�kombinovala�teoretickou�výuku�
se�získáváním�praktických�zku-
šeností�přímo�ve�výrobě.�Zároveň�
ovšem�díky�internátnímu�způsobu�
výuky�mohla�formovat�kompletní�
životní�styl�žáků�a�žákyň�neboli�
mladých�mužů�a�mladých�žen.�
Specifickou�institucí�v�rámci�ba-
ťovského�vzdělávacího�systému�
se�měl�stát�Tomášov,�zaměřený�
na�výchovu�budoucích�vedoucích�
pracovníků�firmy,“ uvedla Hana 
Kuslová, kurátorka výstavy 
z Muzea jihovýchodní Moravy 

ve Zlíně. Firma Baťa výrazně 
přispívala na stavbu i provoz 
nových obecných, měšťanských 
i středních škol. Vznikaly také 
školy mateřské a cizojazyčné. 
„Hlavně�díky�postoji�Tomáše�Bati�
byla�ve�Zlíně�otevřena�jedna�ze�tří�
prvních�pokusných�škol�na�úze-
mí�republiky.�Od�školního�roku�
1929/30�fungovala�Masarykova�
pokusná�měšťanská�škola,�jejímž�
ředitelem�se�stal�Stanislav�Vrá-
na.�Obecná�pokusná�škola�ve�Zlí-
ně�byla�povolena�ministerstvem�
školství�v�září�1932.�Pokusné�školy�
v�Otrokovicích�(Baťově)�fungovaly�
od�školního�roku�1935/6,“ doplni-
la kurátorka.

Základní umělecká škola Uher-
ské Hradiště zve na koncert or-
chestru Czech virtuosi, který se 
představí pod taktovkou belgic-

kého dirigenta E. Lederhandlera 
29. března v 19 hodin v Redutě. 
Na housle vystoupí profesor br-
něnské konzervatoře a ředitel 

ZUŠ UH Jiří Pospíchal a také malá 
houslistka ze ZUŠ UH Markéta 
Hanáčková. Na programu bude 
houslový koncert E-moll F. Men-

delssona Bartholdyho a 1. sym-
fonie J. Brahmse. Pořádá spolek 
Umíme Hrát jako mimořádný 
večer sezony.  /zuh/

V sobotu 16. března začíná ve 
vsetínském zámku výstava 
Základní, Mateřské a Praktické 
školy Vsetín o specifické eduka-
ci autistických žáků s názvem 
(ne)rozumím ti. 
Vernisáž bude v úterý 19. břez-
na od 15 hodin v Mramorovém 
sále zámku. 24. března bude na 
programu Čtenářská neděle, 
která široké veřejnosti a rodi-
nám s dětmi nabídne čtenář-
skou stezku zámkem, dobročin-
ný knižní bazárek i čtenářskou 
dílnu.  
Hvězdárna Vsetín zve na pra-
videlná Večerní astronomická 

pozorování každý pátek od 19 
do 21 hodin. Příchozí budou mít 
poslední možnost pokochat se 
skvosty zimní oblohy. Pracovní 
dny od 9 do 15 hodin jsou věno-
vány exkurzím po hvězdárně 
a pozorování Slunce (doporu-
čujeme se předem objednat na 
tel. 737 211 819). 
V pátek 15. března se na hvěz-
dárně uskuteční od 9 do 21 hodin 
Den otevřených dveří. Na pro-
gramu je prohlídka hvězdárny 
a meteorologické stanice i den-
ní a večerní pozorování oblohy. 
Vstup zdarma. Více na www.
muzeumvalassko.cz.  /koň/

���Využívání filmu ve výuce na Masarykově škole obecné. Foto: archiv MJVM

Odbornou textovou část doplňují 
dobové fotografie a předměty ze 
sbírek Muzea jihovýchodní Mo-
ravy ve Zlíně, technické modely 
z baťovského Studijního ústavu, 
preparáty a modely z Mendelovy 
univerzity v Brně či pomůcky ze 
Základní školy Želechovice. 
Muzeum zve také na novou 
výstavu, která je věnovaná vý-
znamné budově zlínské histo-
rie – Obchodnímu domu Baťa. 

Panelová část je sestavena z fo-
tografií výkladních skříní Ob-
chodního domu Zlín z let 1935 až 
1945, které jsou doplněny texty 
převzatými z publikace Silvie 
Lečíkové Baťovský prodavač, 
citacemi z dobového tisku a in-
formacemi o baťovské prodejní 
síti a Obchodním domě Baťa. 
Výstava potrvá do 2. června. 
Více na www.muzeum-zlin.cz  
a www.14-15.cz.  /ab/
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Na záVěr

V tajence se dozvíte název představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, na které může šťastný výherce získat dvě vstupenky, 
pokud nám vyluštěné křížovky se svou adresou a telefonickým kontaktem doručí do 11. března na adresu: Oddělení vnějších vztahů a ko-
munikace Kanceláře hejtmana, Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 21, Zlín, 761 90, případně e-mailem na adresu: helena.mrackova@
kr-zlinsky.cz. Na obálku prosím napište KŘÍŽOVKA. Tajenka v minulém čísle zněla: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE a výhercem lístků na 
toto představení Městského divadla Zlín se stal pan Michal Řezáč z Kroměříže.

Čestmír Vančura, zakladatel a spolumajitel 
Kovárny VIVA, získal titul EY Podnikatel 
roku Zlínského kraje. Co pro něj znamená 
ocenění v tak prestižní soutěži? S čím se 
musí porvat lidi, kteří chtějí být dlouhodobě 
úspěšní v byznysu? Proč se stal prezidentem 
filmového festivalu ve Zlíně? Proč pomohl na 
svět knize Baťovi muži a podporuje kulturní 
akce? Zeptáme se v rozhovoru.  /hm/

Divácky oblíbená komedie Nájemníci 
je v repertoáru Slováckého divadla už 
šestým rokem a na kontě má neuvěři-
telných 90 repríz. Hru napsal Michael 
Cooney, syn proslulého komediografa 
Raye Cooneyho, jehož komedii 1+2=6 
(Jeden a dvě je šest) Slovácké divadlo 
úspěšně uvádí již od roku 2007, a se 
souborem ji nastudoval režisér Zdeněk 
Dušek. 
„Nájemníci� se� zařazují� do� společnosti�
toho�nejúspěšnějšího,� co�máme�na�re-
pertoáru.� Jen�tři� inscenace,�tedy�Rychlé�
šípy,�muzikál�Donaha!�a�1+2=6,�mají�více�
repríz.�Nájemníci�překonali�devadesátku,�
což� je�na�poměry�regionálních�divadel�
úctyhodné�číslo.�A�vzhledem�k�zájmu�di-

váků�je�jasné,�že�Erik�Swan�a�jeho�domác-
nost� ještě�neřekli�poslední�slovo,“ uvedl 
herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.
Do hlavních rolí obsadil režisér Zdeněk 
Dušek Jiřího Hejcmana a Zdeňka Trčál-
ka, oba si za ztvárnění svých rolí odnesli 
ceny. Jiří Hejcman získal cenu odborné 
poroty Největší z pierotů, Zdeněk Trčálek 
obdržel cenu popularity Slovácký Oskar. 
Inscenace samotná se stala nejoblíbeněj-
ším kusem roku 2013.
Nejbližší reprízy se uskuteční 26. dubna 
a 17. května, vždy od 19 hodin. Vstupenky 
jsou k dispozici v pokladně Slováckého 
divadla nebo online na webových strán-
kách www.slovackedivadlo.cz. /vj/

Přečtete si příště... Slovácké divadlo zve na 
komedii Nájemníci



?Průmyslová zóna Příluky 

Cecilka 386, Zlín

tel.: 577 224 151

info@intermen.cz

777 559 012

servisRychlý kvalitní

Kde nás najdete

Parapety na míru   

       vnitřní/vnější
Žaluzie, roletky, sítě 

proti hmyzu - vše na míru

Náhradní díly 

k žaluziím - řetízky, 

krytky, silony, fixační 

kolíčky, spojky atd.

Samolepící PVC 

ploché krycí lišty, 

winkel-profily, nale-

povací příčky do oken 

např. „baťovských“ domků 

WPC  bezúdržbové 

terasové desky

dřevoplast 

Čistící a konzervační 

prostředky na křídla

a rámy plastových, 

dřevěných či 

hliníkových oken, 

dveří a parapetů 

Levněji než 

wwwa stínící techniky 
oken  dveří

Pondělí-pátek

08.00-16.00

intermen.cz

v hobby marketech

OTEVŘENO

104x147,5.indd   1 19.2.2019   9:51:15

WHAT DRIVES YOU?
NOVÝ PEUGEOT 508

RADIKÁLNÍ FASTBACK

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

Nový Peugeot 508 je moderní fastback pro nejnáročnější řidiče. Sportovní charakter vozu s bezrámovými dveřmi zdůrazňuje odvážná přední maska s jedinečným světelným 
podpisem. V interiéru, který využívá kvalitní a hodnotné materiály, jako kůži nebo dřevo, vás na první pohled zaujme inovativní Peugeot i-Cockpit, exkluzivní ergonomicky 
ztvárněné místo řidiče. Vůz disponuje také řadou nejmodernějších asistenčních systémů. Při jízdě tak oceníte infračervenou kameru s nočním viděním (Night Vision), parkovací 
asistenty (Full Park Assist) a aktivně řízený podvozek (Active Suspension Control) i další technologie. Výkonné a mimořádně úsporné motory, na jejichž vrcholu stojí motor 
PureTech 225 S&S, vám zejména v kombinaci s automatickou 8stupňovou převodovkou EAT8 nabídnou výjimečný zážitek z jízdy s ohledem na komfort a celkové jízdní 
vlastnosti. Přijďte nový Peugeot 508 vyzkoušet a přesvědčte se sami!

Spotřeba a emise CO2 modelu 508 v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km. * Pětiletá 
značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

www.unicars.cz

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WWW.MESITROEDERS.CZ

OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
VE 3 SMĚNNÉM PROVOZU

Požadavky : 
upřednostňujeme vyučení v oboru strojním nebo elektro 
praxe v oboru vstřikování plastů výhodou 
 znalost práce na PC a čtení výkresové dokumentace 
schopnost samostatného rozhodování, pečlivost, spolehlivost, 

zodpovědnost 
Nabízíme:
perspektivní zaměstnání v novém provozu 
odpovídající fi nanční ohodnocení 
klidné pracovní prostředí 
nástup možný ihned
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inzerce

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

www.konform-zlin.cz

NABÍZÍME 
PRÁCI:

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

Š

MANIPULANT – DRTIČ
▶  manuální zručnost, třísměnný provoz, VZV průkaz výhodou

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

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, Ro-
bert Rohál | Zlom: Věra Čadová | Inzerce: Jana Nová-
ková – 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 vy-
dání: 1. 3. 2019.

V plném proudu je výroba makety le-
tounu Junkers F 13 pro Památník Tomá-
še Bati. Vzniká v hale olomoucké firmy 
TechProAviation a hotová bude letos na 
jaře, kdy dojde k její instalaci v rekonstru-
ovaném památníku. Stroj bude postaven 
v měřítku 1:1, oproti originálu bude make-
ta jiná pouze v tom, že nebude mít motor 
a interiér. Výroba vyjde na cca 6 milionů 
korun. Město Zlín přispělo částkou 2,8 
milionu korun, rodina Baťů věnovala 2,6 
milionu korun, přes 100 tisíc korun po-

Práce na letadle v plném proudu

Prodej elektrických skútrů a vozíků již 
od 19 900 Kč 

Záruční a pozáruční servis. Přijďte si bezplatně vyzkoušet.
Těšíme se na vás.

telefon: 577 001 314  
mobil: 792 304 293 

adresa prodejny: K Pasekám 5680, Zlín 

www.martoni.czCeny včetně DPH.

slalo město Möhlin, zbytek peněz zajistila 
u sponzorů Nadace Tomáše Bati.  /dvo/



19.� ledna�2019�uplynulo�30� let�od�
ustavující�valné�hromady,�na�které�
byla�založena�stavební�společnost�
POZIMOS.�Přesto,�že�založení�této�
akciové�společnosti�předběhlo�o�ně-
kolik�měsíců�převratné�listopadové�
události�roku�1989,�byl�vznik�této�
společnosti�již�neklamnou�předzvěstí�
změn,�které�v�tehdejší�společnosti�
zrály�a�které�byly�listopadem�1989�
odstartovány�v�plné�síle.�

Společnost vznikla jako vyústění již navá-
zané spolupráce firem Pozemní stavby 
Gottwaldov, jugoslávské (dnes slovinské) 
stavební firmy IMOS Ljubljana a britské 
obchodní firmy Vitrea Ltd. London. Bylo 
to poprvé od znárodnění v roce 1948, 
kdy v podmínkách tehdy panujícího so-
cialistického řádu byla založena akciová 
stavební společnost, navíc se zahraniční 
účastí a se statutem podniku zahranič-
ního obchodu. Základní motivací k za-
ložení společnosti byl záměr společně 
realizovat zejména zahraniční stavební 
zakázky a to bez kurately státního mo-
nopolu, který v oboru stavebnictví tehdy 

vykonával podnik zahraničního obcho-
du STROJEXPORT a kde končila značná 
část zisku stavebních firem.
Prvním sídlem společnosti byla Vila 
Jiřinka v Luhačovicích, kde POZIMOS 
zahájil svoji činnost. První úspěšně rea-
lizovanou stavbou byl ještě v roce 1989 
výstavní pavilon německé strojírenské 
společnosti KANDT na brněnském 
výstavišti. Následující měsíce po listo-
padu 1989 byly i u Pozemních staveb 
Gottwaldov ve znamení postupné pri-
vatizace a v rámci tohoto procesu byly 
vykoupeny i akciové podíly zakládajících 
akcionářů. Společnost dnes představuje 
rodinnou firmu s jedním vlastníkem. 
V roce 1991 společnost přesídlila do Zlína 
do budovy Centroprojektu a od roku 
2007 působí ve svém zlínském areálu 
v ulici K Pasekám.
Až do roku 1998 společnost z větší části 
svých kapacit působila na německém 
stavebním trhu, zejména v okolí Mnicho-
va a Ingolstadtu. Pro všechny české sta-
vební společnosti představoval německý 
stavební trh v té době obrovskou školu 
podnikatelských zkušeností. Po změně 
legislativních podmínek na německém 
trhu, které v té době prakticky znemož-
nily další působení východoevropských 
firem ve Spolkové republice Německo, 
rozvinul POZIMOS svoji činnost na do-
mácím stavebním trhu s celorepubliko-
vou působností. Tomu přizpůsobil i své 
technické zázemí, které vybudoval nejen 
v domovském Zlíně, ale i v Praze, kde pů-
sobí jedno z jeho stavebních středisek.
Společnost se soustřeďuje téměř vý-
hradně na realizaci generálních dodávek 
staveb. Do výrobního programu společ-
nosti dnes patří celé spektrum staveb 
pozemního stavitelství od rodinných 

domů, přes bytové domy, školy, školky, 
administrativní budovy, obchodní cent-
ra, hotely až po stavby výrobních a skla-
dovacích hal. Mezi vedlejší činnosti patří 
vlastní výroba individuálního nábytku 
a interiérů.
K dosavadním vrcholům činnosti POZI-
MOSu patří účast na velkých zakázkách 
v objemech stovek milionů korun, jako 
byla rekonstrukce budov České národní 
banky v Praze, stavba Biotechnologické-
ho a biomedicínského centra BIOCEV 
ve Vestci u Prahy, nebo rekonstrukce 
budov č. 14 a 15, dnešního Baťova insti-
tutu ve Zlíně.
Společnost je podporovatelem řady 
zlínských a  regionálních kulturních 
a veřejných institucí, jako je Filharmo-
nie Bohuslava Martinů, Městské divadlo, 
Krajská galerie umění, Nadace Tomáše 
Bati, Rotary klub Zlín, Pivečkova nadace, 
Zlínský zámek, Dětské centrum Burešov, 
Educo a další.
Společnost POZIMOS děkuje všem svým 
dosavadním i bývalým zaměstnancům, 
zákazníkům a obchodním partnerům za 
třicetiletou spolupráci a i v příštích letech 
chce dostát svému předsevzetí být vám 
spolehlivým partnerem.     
            

                                                                      
Ing. Jiří Havlík

předseda představenstva

POZIMOS – 30 LET NA STAVEBNÍM TRHUProdej elektrických skútrů a vozíků již 
od 19 900 Kč 

Záruční a pozáruční servis. Přijďte si bezplatně vyzkoušet.
Těšíme se na vás.

telefon: 577 001 314  
mobil: 792 304 293 

adresa prodejny: K Pasekám 5680, Zlín 

www.martoni.czCeny včetně DPH.



BYTOVÉ DOMY FRYŠTÁK
 
BYTOVÉ DOMY FRYŠTÁK
  

REGIONÁLNÍ 
VZDĚLÁVACÍ 

INSTITUT

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

OD MATEŘSKÉ ŠKOLY
AŽ PO MATURITU

Zlín a Uherské Hradiště

www.academicschool.cz                                                                                
www.ssot.cz


