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Hejtman Čunek: Rekonstrukce je drahý špás, potvrdily to i posudky vyžádané opozicí
Foto: Jiří Balát

„Zlínský projekt by mohl být pro Prahu inspirací,“
řekl premiér Babiš v Malenovicích 14. května 2019

Na základě rozhodnutí zastupitelstva a požadavků
koaličních partnerů byly zadány posudky na revizi
investičního záměru nové nemocnice v Malenovicích a posouzení možnosti rekonstrukce ve stávajícím areálu dle 10 let starého projektu. Pro zpracování nezávislého posudku byla vybrána auditorská
společnost Grant Thornton Advisory a společnost
Flagro a.s. Oba posudky potvrdily správnost dosavadního postupu kraje s tím, že projekt rekonstrukce areálu KNTB je již prakticky nepoužitelný s ohledem na jeho desetiletou zastaralost. „Splnili jsme
všechny požadavky, které zastupitelé požadovali
pro své rozhodnutí 17. června. Pevně věřím, že na
základě těchto dokladů bude projekt schválen. Je to
pro náš kraj jediné rozumné řešení,“ řekl hejtman
Jiří Čunek.


Pokračování na str. 5

Kvůli rozhodnutí ÚOHS kraj odkládá
spuštění integrované dopravy
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl na konci
dubna o zrušení výběrového řízení na zajištění linkové autobusové dopravy ve Zlínském kraji v podobě, ve které měla začít
fungovat od 15. prosince 2019. Kraj tak od tohoto data nebude
moci zahájit plnohodnotnou integrovanou dopravu v regionu, jak
původně plánoval. „Celá tato situace nás velmi mrzí. Rozhodnutí
ÚOHS se nám nelíbí, neboť jsme přesvědčeni, že jsme v zadání výběrového řízení žádnou chybu neudělali. Proto jsme proti tomuto
rozhodnutí podali rozklad. Konečné stanovisko očekáváme zhruba
v první polovině července. Protože však nechceme být znovu nemile
překvapeni, připravujeme se již nyní i na to, že budeme muset vyhlásit zcela novou soutěž,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek,
zodpovědný za oblast dopravy.
V každém případě v tuto chvíli kraji nezbývá nic jiného než od
15. prosince 2019 připravit dočasné období, které bude vycházet
ze současného objemu i kvality objednávané linkové autobusové
dopravy. 
Pokračování na str. 5

Změny v linkové
dopravě budou později
Foto: Jiří Balát

TEPLO,
TICHO,
BEZPEČÍ...
TO JSOU OKNA
OD NÁS
V naší nabídce najdete také následující produkty:
� PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
� FASÁDNÍ SYSTÉMY
� VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY
� INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ
� EXTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

Rozšiřujeme pracovní tým - hledáme nové kolegy
Více info naleznete na webu firmy nebo v sídle firmy

www.OKNAMONTPLAST.cz
PROMENS a.s.
„NAŠI LIDÉ UVÁDÍ PLASTY
DO POHYBU A VIZE NAŠICH
PARTNERŮ V REALITU.“
HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
Manipulační dělník - svoz odpadu
Požadujeme:  dobrý zdravotní stav
 vazačský průkaz výhodou
 práce na 2 směny

Manipulační dělník odpadového hospodářství + řidič
Požadujeme:  řidičský průkaz sk. C
 průkaz na vysokozdvižný vozík
 strojnický průkaz – výhodou
 základní vzdělání – vyučen
Benefity:
 pět týdnů dovolené
 příspěvek na důchodové pojištění
 stravenky 100 Kč
 kvalitní ošacení a obuv
 možnost zvyšování kvalifikace

Nabízíme:
 stabilní práci
 motivující mzdové
ohodnocení

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

www.tszlin.cz

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:

Chcete být součástí našeho
týmu?

■ Pracovník strojní údržby
– údržbář, mechanik

Kontaktujte nás zasláním CV na
zlin.personalni@promens.com
nebo telefonicky na 577 051 174.

■ Pracovník dokončovacích prací
– broušení, montáží, balení
■ Obsluha lisu RIM

Více informací naleznete na
www.zlin.promens.com

ÚVODEM

Nesmíme se nechat znechutit těmi, kteří začínají
každý den negativní myšlenkou
veřejné soutěže, podala námitku a na
základě tohoto podnětu byla celá soutěž zastavena?
Bohužel v českém právu má každý možnost podat námitku, aniž by se do soutěže
opravdově hlásil. V tomto případě se tak
stalo a Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže této námitce vyhověl. Nás to
bude stát nejen hodně peněz, ale znovu
i hodně práce. Někdy se takové kroky dělají proto, aby za odstoupení od stížnosti
přišly peníze nebo společnost dostala
výhodnou zakázku.

Každý den si musíme
uvědomovat, že žijeme
v krásné zemi a v nejlepších
hospodářských podmínkách,
v jakých tato země kdy byla,
říká hejtman Jiří Čunek.
Pane hejtmane, je před námi jednání
zastupitelstva, kde se má rozhodnout
o stavbě nové nemocnice. Pokud zastupitelé výstavbu podpoří, co bude
následovat?
Dál bude probíhat soutěž o zpracovatele projektu, což je záležitost nákladná,
protože cena projektu pro osmimiliardovou nemocnici se může pohybovat kolem
čtvrt miliardy korun. Dále tedy budeme
s projektanty spolupracovat tak, abychom mohli za dva roky stavět.

H
ejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Foto: Jiří Balát.

Co by pro kraj a pro pacienty
odborníků nepoužitelný.
znamenalo, kdyby zastuTedy odložili bychom zápitelé v ýstavbu nové
sadní rekonstrukci v souJenom opravy
nemocnice neschválili?
časném areálu o mnoho let.
To nechci ani domýšlet.
areálu současné
V tuto chvíli nás jenom
krajské nemocnice
Naše čtenáře jsme praopravy v KNTB stov idelně infor movali
ve Zlíně nás stojí 100
jí 100 milionů korun
o připravovaném promilionů korun ročně,
ročně, které vlastně
jektu Integrované dokteré vlastně vyletí do
vyletí do vzduchu. Takpravy Zlínského kraje,
vzduchu.
že bychom museli znovu
která se měla spustit od
nechat zpracovat projekt
prosince letošního roku.
na rekonstrukci areálu, proJaký je váš názor na to, že spotože ten starý je podle vyjádření
lečnost, která se ani neúčastnila

Dalším důležitým projektem pro náš
kraj je připravované Vodní dílo Vlachovice. V jaké fázi příprav je budování této
přehrady?
V tuto chvíli víme, že veškeré přípravy jsou
v plném proudu, stát všechna potřebná doporučení rozhodl a zdá se, že výstavba této
naší přehrady bude díky její připravenosti
řešena jako první z podobných akcí v České
republice, které se připravují.

Blíží se čas dovolených a prázdnin. Máte
pro naše čtenáře nějaký vzkaz?
Aby si každý den uvědomili, že žijeme
v krásné zemi a v nejlepších hospodářských
podmínkách, v jakých tato země kdy byla.
Jen se nesmíme nechat znechutit těmi, včetně médií, kteří každý den začínají nějakou
negativní myšlenkou. Pak naše dovolené
a prázdniny budou o to radostnější. Všem
přeji, aby si o dovolené odpočinuli, upevnili
své zdraví a měli radost ze života.

Za rozhovor poděkovala

Adéla Kousalová

Po prázdninách v nové podobě: Magazín 21
Vážení čtenáři,
informuji vás, že číslo, které držíte v rukou, je posledním, v němž informace o činnosti
krajské samosprávy a dění ve Zlínském kraji, připravované pracovníky krajského úřadu,
vychází pod značkou Okno do kraje.
Už v tuto chvíli ale pro vás naši redaktoři chystají zajímavé čtení, které bude obsahem
nového krajského časopisu Zlínského kraje. Začneme ho po prázdninách vydávat pod
značkou Magazín 21.
Magazín 21 bude mít redakci přímo ve zlínské „jedenadvacítce“ a najdete v něm, jak jste
zvyklí, nejen aktuální zprávy o dění ve Zlínském kraji, činnosti krajské rady a zastupitelstva, ale i rozhovory se zajímavými osobnostmi, tipy na kulturní a sportovní akce, další
informace ze života v regionu, a samozřejmě i vaši oblíbenou křížovku o hodnotné ceny.
Těšíme se, že nám zachováte přízeň.


Za všechny své kolegy vám přeji krásné léto!

Miroslav Kašný, předseda redakční rady
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Magazín

21

Informace ze Zlínského kraje

nová nemocnice

Anketa: Zeptali jsme se lékařů a sester v KNTB.
Potřebuje Zlínský kraj novou nemocnici?

MUDr. Petr Linzer, Ph.D., primář
neurochirurgického oddělení
Výstavba nové nemocnice by nabízela možnost vytvořit moderní a kapacitně dostačující pracoviště pro neurochirurgii. Navíc by
umožňovala vybudovat neurochirurgické
sály se zázemím moderních zobrazovacích
metod, kterými dnes disponuje jen málo
českých pracovišť, a tím pádem nabídnout
našim pacientům totéž, co velká evropská
neurochirurgická centra.

MUDr. Tomáš Nečas, lékař
dětského oddělení
Naše zlínské dětské oddělení funguje již
dlouhá léta v prostorách, které jsou roztříštěny do tří částí nemocnice. Po operaci tak
často musíme děti převážet venkem z jedné
budovy do druhé. Představa moderní nemocnice na zelené louce se mi proto velmi
zamlouvá, neboť by umožnila, aby pro naše
malé pacienty vzniklo moderní a komfortní
dětské oddělení.

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., primář
oddělení zobrazovacích metod
Zlínský kraj novou nemocnici potřebuje. A to
proto, že stávající areál je v mnoha ohledech
nevyhovující. Jakékoliv jiné řešení je špatné,
ať už nedělání ničeho, to znamená ponechání
personálu i pacientů ve stávajícím areálu se
všemi negativními důsledky, anebo zdlouhavá
rekonstrukce, která promění celý areál v permanentní staveniště.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář
novorozeneckého oddělení
Z mého pohledu lékaře, který pracuje v Baťově
nemocnici 25 let a detailně ji zná, Zlín jednoznačně novou nemocnici potřebuje. Kapacity
té stávající jsou totiž již zcela vyčerpány a každodenní boj jak o lůžka, tak s převážením
pacientů, je pro občany Zlínského kraje už
skutečně neúnosný. Chtěl bych proto vzkázat
zastupitelům, ať se při hlasování řídí především vlastním rozumem.

MUDr. Jana Pelková, primářka
hematologicko-transfuzního oddělení
Novou nemocnici určitě potřebujeme.
Spousta budov je zde v havarijním stavu.
Naše budova hematologicko-transfuzního
oddělení je vůbec tou nejstarší v celé nemocnici a nejlépe by bylo postavit ji zcela
nově. Navíc vzdálenosti mezi budovami
jsou příliš velké, což je pro přesun personálu, pacientů i vzorků velmi nešťastné.

MUDr. Jiří Latta, primář interního oddělení
Rekonstrukce stávající Baťovy nemocnice
podle mého názoru není řešením. Přinesla by
sice modernizaci budov, ale nikdy by nevedla
k vytvoření logisticky moderní nemocnice 21.
století. Zastupitelé by měli mít na mysli, že jejich
rozhodnutí bude mít zásadní vliv na to, v jakém
prostředí bude občanům kraje poskytována
zdravotní péče.
Mgr. Marcela Pumprlová, staniční
sestra JIP novorozeneckého oddělení
Koncept nové nemocnice se mi líbí. Naše
péče je již teď na vysoké úrovni, ale s novou
nemocnicí by se mohla v rámci neonatologie posunout na úroveň celosvětových
trendů. Myslím si, že atraktivita nového
prostředí, například jednolůžkové pokoje
hotelového typu pro maminky po porodu,
může přilákat také rodičky z jiných krajů.
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Hejtman Čunek: Rekonstrukce je drahý špás,
potvrdily to i posudky vyžádané opozicí
dokončení ze str. 1
„Investiční záměr na výstavbu Nové krajské
nemocnice Zlín je zpracovaný realisticky
a spíše konzervativně. Všechny údaje v projektu jsou správné. Vyplývá to z nezávislého posudku auditorské společnosti Grant Thornton
Advisory, která se revizí investičního záměru
po odborné i ekonomické stránce zabývala,“
sdělil hejtman Jiří Čunek. Správnost rozhodnutí postavit za 6 let a 8 miliard korun
novou nemocnici na zelené louce, namísto
rekonstrukce stávajícího areálu KNTB, tak
potvrdil další nezávislý posudek. Proti rekonstrukci, která by trvala 12 let a vyšla by
na 10 miliard korun, jsou i lékaři a primáři
z KNTB. A to nejen kvůli finanční a časové
náročnosti, ale zejména s ohledem na pacienty, kteří by museli po celou dobu snášet
obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu nebo zvýšenou dopravu
za plného provozu.
Nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích by
měla stát do roku 2025. „Náklady na její výstavbu jsou vyčísleny na 7,9 miliard korun.
Zlínský kraj dá na projekt 3,9 miliardy korun, na 3 miliardy si vezmeme úvěr a jednu
miliardu investuje do přístrojového vybavení
´Baťovka´. Roční splátku úvěru ve výši kolem
200 milionů korun pokryje navíc nájem, který
bude nemocnice platit kraji,“ uvedl hejtman
Čunek. Důvody pro výstavbu a přestěhování KNTB do nového areálu v Malenovicích
podle posudku od společnosti Grant Thornton Advisory jsou: Vytvoření moderního
a přívětivého prostředí pro výkon zdravotnického i nezdravotnického personálu,
nová nemocnice poskytne technologicky

vyspělou a špičkovou zdravotní péči, výhodná je také dobrá dopravní dostupnost
nejen z dálnice D55, ale i v návaznosti na
železniční i autobusovou dopravu, výstavba
nebude zasahovat do provozu nemocnice,
umístění nemocnice je optimální z pohledu
letecké záchranné služby, rozšíření kardiovaskulárního, iktového, perinatologického,
onko-gynekologického, traumatologického
a komplexního onkologického centra.
Kromě posouzení investičního záměru nové
nemocnice zadal Odbor investic krajského
úřadu také revizní posouzení projektové
dokumentace pro Centrální objekt – 1. etapa
v KNTB. „Protože je nám vyčítáno, že se dostatečně nevěnujeme původní variantě, tedy
zpracovanému projektu z roku 2011 pro stavební povolení objektu nové interny v KNTB,
zadali jsme si u ostravské společnosti Flagro,
a.s., revizní náhled nezávislého odborníka,“
připomněl Libor Pecháček, vedoucí odboru investic, a dodal: „Odborný posuzovatel
zásadně nedoporučuje aktualizovat stávající
dokumentaci 1. etapy, naopak doporučuje zadání nového projektu rekonstrukce, protože
i při aktualizaci by musela být část technologií
přeprojektována a to samé se týká stavební
části. To by s sebou samozřejmě neslo požadavky na změnu stavebního povolení a v této
návaznosti by se cena i doba zpracování aktualizace projektové dokumentace blížila
parametrům projektové dokumentace nové.
Navíc v původní projektové dokumentaci nebyla řešena problematika konfliktu provozu
nemocnice se stavbou. Tento problém by tak
podle odborného posuzovatele zcela odpadl
u stavby nemocnice na zelené louce.“

Kvůli rozhodnutí ÚOHS kraj odkládá
spuštění integrované dopravy
dokončení ze str. 1
Pro zajištění dopravní obslužnosti v tomto
období proto již zahájil předběžné tržní
konzultace s autobusovými dopravci. Dočasné období poběží až do podepsání smluv
vzešlých z úspěšného výběrového řízení na
nové dopravce a jeho délka by neměla být
delší než dva roky.
„Spuštění systému Integrované dopravy Zlínského kraje neboli 'Zetka', založeného na
úzké provázanosti autobusové a železniční
dopravy, nových tarifních zónách či používání jednotného jízdního dokladu, tak musíme
na nějaký čas odložit, neboť pro něj musíme
mít vysoutěžené všechny, tedy i linkové do-

pravce již podle nově nastavených podmínek.
Na přípravě nového 'Zetka' však i nadále
intenzivně pracujeme,“ ujistil Pavel Botek.
I přesto se již od 15. prosince 2019 mohou
lidé cestující veřejnou dopravou ve Zlínském kraji těšit na některé změny k lepšímu. Na základě smluv, které kraj v březnu
podepsal se společnostmi České dráhy
a ARRIVA vlaky, budou posíleny vlakové
spoje a zvýší se i komfort cestování. „Navíc už i v rámci dočasného období se budeme maximálně snažit přenastavit stávající
autobusové jízdní řády tak, aby se vhodně
doplňovaly s novými jízdními řády vlaků,“
uzavřel Pavel Botek. 
/van/
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Odbor investic Zlínského kraje si nechal
zpracovat také posouzení hluku během
výstavby ve stávajícím areálu KNTB, které
ukázalo nepříznivý vliv stavby na pacienty
a personál.
Dalším podkladem pro zastupitele je průběžná zpráva probíhajícího biologického
průzkumu v území Malenovic, kde má nová
nemocnice vyrůst. Tento dokument bude
součástí ekologického posouzení EIA. Ze
zpracovaného průzkumu vyplývá, že v dotčeném území se nenachází žádné zvláště
chráněné druhy rostlin ani živočichů.

Adéla Kousalová

Zastupitelé a koaliční
partneři si vyžádali:
■ Posouzení přístupu přípravného výboru k projektu Nová nemocnice ve Zlíně,
zpracovala UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky
■ zásadní oponentní dokument k záměru
výstavby nové nemocnice v Malenovicích, zpracovala společnost Grant Thornton Advisory
■ posouzení výstavby nového centrálního
objektu v KNTB – nové interny, zpracovala společnost Flagro a.s.

Nad rámec toho bylo dodáno:
■ propočet nákladů na etapy podle generelu KNTB, zpracoval Odbor investic ZK
■ posouzení hlukové zátěže při rekonstrukci v KNTB, zpracovala společnost
EKOMA Malenovice
■ rozpočtová strategie Zlínského kraje
na roky 2024 – 2044
■ dílčí zpráva o terénním šetření v rámci
biologického průzkumu v území Zlín Malenovice

Investice za 600
milionů korun
Radní schválili projektovou přípravu
modernizace kuchyně v Uherskohradišťské nemocnici, k samotné realizaci
chce hejtmanství přistoupit v létě příštího roku. Počítá se s kompletní výměnou technologického vybavení a se stavebními úpravami budovy kuchyňských
provozů. Celkové náklady akce jsou
vyčísleny na 62 milionů korun. Kromě
toho plánuje kraj v Uherskohradišťské
nemocnici realizovat i rekonstrukci budovy 14 – TRN (za 246 milionů korun),
rekonstrukci budovy 11 – interny (285
milionů korun) a rekonstrukci parkoviště u porodnicko-gynekologického
oddělení (7 milionů korun). 
/van/

z regionu
za nímž stojí Olga & Pavel Slívovi. Třetí příčku obsadil Martin Šilc, který se věnuje tvorbě
vlastních deskových her. Více informací na
adrese www.mujprvnimilion.cz. 
/red/

Rozklikávací
rozpočet kraje i mapa
dotací v novém


Slavnostní vyhlášení se konalo v prostorách Technologického inovačního centra. Foto: TIC

První milion? Motýlek, nábytek či desková hra
Celkem 70 podnikatelských záměrů, za nimiž stojí 94 soutěžících.
Takový byl zájem o 12. ročník projektu Můj první milion. Akce,
patřící již neodmyslitelně do kalendáře důležitých projektů
podporujících podnikatelské myšlení ve Zlínském kraji.
Cílem projektu Můj první milion, za nímž
stojí Zlínský kraj a Technologické inovační
centrum, je podpora nápadů se zajímavým
inovačním potenciálem.
Finanční a věcné ceny v hodnotě 300 000 korun zůstaly a stále jsou pro mnohé lákadlem,
projekt však stojí na jiných pilířích – přednáškách, workshopech, individuálních konzultacích a dalších formách pomoci se startem

podnikání. Můj první milion je rozdělený
na dvě kategorie – hlavní patří studentům
vysokých škol a veřejnosti, druhá je určena
středoškolským studentům.
U odborné poroty nejvíce zabodoval v hlavní
kategorii projekt Natural Bow Tie spočívající
ve výrobě unikátních pánských slaměných
motýlků od Martiny Josefy Veselé. Na druhém místě skončil záměr Soulwood design,

NÁZOR ZASTUPITELE
Co stačí na medvěda, nestačí na zastupitele
Poslední měsíce to vypadá, že se naše
krajské zastupitelstvo zabývá stále dokola jedinou záležitostí. Stavět v Malenovicích nemocnici nebo nestavět?
Mezitím se však dějí i jiné věci. Kraj nám
trochu zpackal výběrové řízení na dopravce. To není vůbec jednoduchá věc,
může se to stát. Celý projekt „revoluce“ ve
veřejné dopravě se tím ale přinejmenším
zpozdí a nastanou komplikace. Jednalo se
o součást rozhodnutí o celkovém rozpočtovém dopadu 5 miliard, tedy žádná maličkost. Zadání se připravovalo od roku
2017. To, že byla celá akce šitá horkou
jehlou, vyplynulo z prvního hlasování,
kdy se rozhodnutí odložilo. Před dalším
musel pan hejtman na koaliční zastupitele použít žolíka („Podívejte hoši, jednou
za období mi to prostě odmávněte. Máte
své obavy, ale vše bude cajk, jsme tým“).
Hlasování o fúzi nemocnic se také odložilo. Z něho jsme raději vycouvali zcela
a začali rovnou řešit překvapivé rozhodnutí o stavbě nové nemocnice. Minule na
zastupitelstvu se tento investiční záměr

Rozklikávací rozpočet a mapu dotací, tedy aplikace, které umožňují vyhledávat podrobné informace
o hospodaření kraje a jeho nakládání
s finančními prostředky, provozuje
již dva roky na svých internetových
stránkách Zlínský kraj. Nyní připravil
jejich inovaci.
„Mapu dotací i rozklikávací rozpočet
jsme spustili proto, abychom občanům
dali možnost podívat se, jaké peníze
a kam od nás putují, a tím přispěli
k větší otevřenosti úřadu vůči veřejnosti,“ řekl hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek s tím, že inovované verze
aplikací jsou oproti těm dosavadním
interaktivnější, přehlednější a celkově
uživatelsky příjemnější.
Obě aplikace najdete na webu Zlínského
kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci Co vás
zajímá / Otevřený úřad.
/van/

REAKCE HEJTMANA
také odložil. Například kvůli neexistenci
dobře zadaného oponentního posudku.
Tři odložení u tak důležitých věcí? Proč
často něco zastupitelé odkládají? Je to
jenom o politikaření? Proč to prostě hejtmanovi neodmávnou? Copak nechtějí řešit situaci v dopravě či v nemocnici?
Tak jednoduché to nebude.
Nedávno jsem viděl reklamu pana Čunka, ve které nám slibuje, že nás ochrání
před všemi „medvědy“. S medvědem je to
prosté: musíte ho najít, překvapit a pak
chytit či zastřelit. Pic, bum, prásk. Problém? Vyřešen.
Palebná metoda s překvapením však úplně neplatí na zastupitele. Více než marketingová jednostranná palba by pomohlo
druhým odpovídat. Dát prostor. Nezamítnout návrh zdravotního výboru, který
připravil zadání oponentního posudku
k investičnímu záměru. Jednohlasně ho
přijal a dal radě. Hejtmanovi se nelíbil.
Skončil v koši, nahrazen jeho vlastním
zadáním. Prásk. Další medvěd dole, pomyslel si možná hejtman. Škoda. Zastřelení nemohou hlasovat „pro“. A hlasů je
třeba 23.

Ing. Tomáš Pajonk, Svobodní
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Každý moudrý čtenář vidí, že pan
kolega Pajonk napsal fejeton, který
nadneseně, a tím zkresleně, popisuje
události za poslední rok. Vidí to očima
opozičního zastupitele, který práci
nevykonává, jen ji komentuje, což jak
víme, je vcelku pohodlná role. Asi ho
nepotěším, ale všechny požadavky,
které zastupitelstvo žádalo, včetně
požadavků koaličních partnerů, jsme,
byť dle mého názoru za zbytečné peníze cca čtvrt milionu korun, předložili. A jak popisujeme v tomto čísle,
všechny potvrdily správnost našeho
postupu. Kolega Pajonk je podstatně
mladší než já a možná má jiné priority
než já. Jsem však přesvědčen, že zdraví
každého občana má prioritu, a proto
chceme nemocnice nejen kvalitní, ale
jedny z nejlepších, když teď máme
tu možnost. Naši předchůdci získali
stavební povolení a měli začít stavět
v roce 2011. Po osmi letech už není
možné stavbu odkládat. A hlavně se už
musíme rozhodnout a něco dělat, než
nám ta stará spadne na hlavu. Diskuze
už trvají deset let.
	
Jiří Čunek, KDU-ČSL

rozhovor

Docent Ševčík: Kdo používá zdravý selský rozum,
nemůže hlasovat proti nové nemocnici
O připravenosti kraje stavět novou nemocnici hovoříme s docentem
Miroslavem Ševčíkem, proděkanem Národohospodářské fakulty
Vysoké školy ekonomické v Praze, který se účastnil dubnového
jednání krajského zastupitelstva a byl k dispozici pro odborné dotazy.
Od dubna, kdy krajští zastupitelé odložili hlasování
o výstavbě nové nemocnice
v Malenovicích, se v médiích
začalo hodně psát o nutnosti
modernizace státních nemocnic. Nezbrzdí přílišná opatrnost krajských zastupitelů
výstavbu nové nemocnice do
té míry, že Zlín předběhnou
velké státní nemocnice a kraj
ustrne na místě?
O špatném stavu nemocnic se
dlouhodobě ví a je dobře, že se
tím výkonná moc nyní zabývá.
Výstavba krajské nemocnice ve
Zlíně by byla financována především z vlastních zdrojů kraje,
které jsou již z části připravené.
Dále se počítá s financováním
prostřednictvím úvěrů. Pokud
by výstavba nové nemocnice
byla navíc zařazena na seznam
státních investic, přišly by ještě
další prostředky od státu. Spíš
mě překvapilo, že přestože v zastupitelstvu sedí řada významných lidí, o kterých si myslím, že
by měli mít základní ekonomické
znalosti, pak tito nepochopili, že
stavba nové nemocnice je daleko lepší řešení než investovat do
staré nemocnice, která je mimo
jiné omezena i tím, že se dále rozrůstat nemůže. Dnes jsou navíc
ve zdravotnictví používány nové
technologické celky, které se do
starých budov ani nevejdou. Při
výstavbě nové nemocnice se se
zabudováním moderních technologií počítá už dopředu.
Oponenti argumentují, že když
kraj momentálně investuje
do veřejné dopravy, nemůže
se vedle toho pouštět ještě do
výstavby nemocnice. V jaké
ekonomické kondici je Zlínský
kraj a ufinancuje oba projekty
najednou?
Splatnost financování výstavby
nemocnice je vypočítána až do
roku 2039. To znamená, že celá
investice je rozložena do dlouhého časového období. A jestliže má

D
ocent Miroslav Ševčík působí na VŠE v Praze. Foto: Jiří Balát

Zlínský kraj momentálně k dis- Racionální zdůvodnění pro to
pozici již více než dvě miliardy skutečně není. Je to vyloženě
korun, při zachování rozpočtové- politikaření. A musím říci, že mě
ho určení daní by se neměl dostat to překvapilo u řady lidí, kteří
do vážných finančních potíží, a to se zaštiťují ekonomickým myi při investicích do veřejné do- šlením, především u krajských
pravy. Když to vezmu z makro- zastupitelů za ANO. Rekonstrukekonomického hlediska: Česko ce, která je alternativním plánem
má čtvrtou nejméně zadluženou a je o několik miliard dražší, podekonomiku v celé Evropské unii. statně delší a nutně by omezila
Od toho se odvíjí i poměrně sta- chod jednotlivých oddělení, se ve
světle možnosbilní hospodaření většiny
ti stavět novou
krajů a Zlínský kraj
Mám
nemocnici jeví
je na tom ještě
jako zcela hlouk „Baťovce“ vřelý
lépe. Má volné
pé a nesmyfinanční provztah, protože jsem
slné řešení.
středky a výse tam narodil já, moje
Zdůvodnění
konnost kraje
sestry i moje maminka. Ta
vidím v tom,
jako celk u
dostala od paní Baťové
že někdo neho opravňuje
při narození náušnice
chce schválit
k tomu, aby
a dodnes si jich
něco, co by se
získal dotace
považuje
pak mohlo nazýi z EU, což může
vat „Čunkovým pobýt další výhoda pro
mníkem“.
dofinancování výstavby
nemocnice.
Kromě této motivace, můžou
Existuje nějaké pochopitelné tu být i jiné důvody?
vysvětlení pro snahu někte- Jistě. Například to, že některé
rých protežovat postupnou stavební firmy nejsou v tuto
přestavbu stávajícího areálu chvíli připraveny stavět a neKNTB proti výstavbě nové mají teď volné kapacity. Mohou
nemocnice v Malenovicích? tam být různé ekonomické záVždyť už teď se ví, že by re- jmy, ale toto jsou jen teoretické
konstrukce byla minimálně úvahy.
o 2 miliardy dražší a trvala
by mnohem déle. Kdo a proč
na tom může mít zájem?
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Co když přijde krize?
Každá ekonomika se vyvíjí
v cyklech, a i kdyby nastalo zpo-

malení hospodářského růstu či
dokonce pokles HDP, tak by to
nemělo ohrozit finanční stabilitu kraje. Pokud ovšem nedojde
k něčemu takovému, že by se
přesouvaly nějaké povinnosti
ze strany státu na kraje třeba
v oblasti sociální bez dodatečného finančního krytí. Chtěl
bych ještě podotknout další
aspekt. Současný areál KNTB
nabízí výhodné využití k tomu,
co nám bude za pár let významně chybět, a to je gerontologická
péče. Samozřejmě i ve Zlíně je
složitá bytová situace, a tak by
se mohly některé budovy rekonstruovat i pro tyto potřeby.

Existují podle vás rizika toho
projektu?
Rizikem je odkládat zahájení
stavby, tím se stavební práce
mohou prodražit. Čím dřív se
kopne, tím líp. Toto riziko se
ještě mnohem víc týká varianty rekonstrukce, kde se mohou
objevit nepředvídatelné komplikace, a může dojít k výraznému
prodražení rekonstrukce.

Část lidí odmítá přijmout novou nemocnici, protože má
k ´Baťovce´ osobní vazbu. Máte
pro tento emocionální aspekt
pochopení?
Sám mám k „Baťovce“ vřelý
vztah, protože jsem se tam narodil já, moje sestry i moje maminka. Ta dostala od paní Baťové při
narození náušnice a dodnes si
jich považuje. Dokážu pochopit
citovou vazbu lidí, ale zároveň
u nich sehrává svou roli asi i neinformovanost a to, že jsou záměrně šířeny nepravdivé a zavádějící informace zpochybňující
výstavbu nové nemocnice.
Myslíte si, že v červnu zastupitelé výstavbu nové nemocnice
schválí?
To nevím, je to vyloženě politické rozhodnutí a kdo myslí
zdravým selským rozumem,
nemůže hlasovat jinak než pro
novou nemocnici. Kdo ale bude
chtít politikařit a vytlouci z toho
pro sebe politický kapitál, byť
pochybného rázu, nebude se
snažit výstavbu podpořit.


Děkuji za rozhovor

Helena Mráčková

obrazem

Hejtman ocenil
hasiče
Za příkladnou činnost ocenil hejtman Jiří
Čunek dobrovolné i profesionální hasiče.
Celkem 36 z nich obdrželo pamětní medaile a 6 záslužná vyznamenání II. stupně. Také byly předány dva Zlaté poháry
hejtmana Zlínského kraje. Dosavadní pohár obdrželo do svého trvalého vlastnictví družstvo mužů SDH Pravčice, protože
dokázalo v této soutěži vyhrát třikrát za
sebou v letech 2015–2017. Zbrusu nový
pohár pak předal hejtman Čunek prostřednictvím starosty OSH Kroměříž
družstvu mužů SDH Zahnašovice, které
zvítězilo v loňském roce.
Foto: Jiří Balát 


Hřiště v Malenovicích opět
slouží k dopravní výchově

Muzeum Kroměřížska otevřelo
novou expozici Strážci času
Jak se měřil čas v dávných
dobách? Co to byly svícové hodiny, jak fungovaly
sluneční hodiny? A jak se
vůbec hodiny vyvíjely? Na
jakém principu pracují? Co
je to lihýř, jaké jsou druhy
kyvadel? Jak vypadá hnací
mechanismus, který řídí
naše životy? Odpovědi najdete v nové expozici Muzea Kroměřížska nazvané
Strážci času. Více na adrese
www.muzeum-km.cz.
Na snímku: rokokové stolní hodiny ve stylu Boulle
– dřevěná skříňka je pokryta želvovinou a zlacenou
mosazí, strojek s kotvovým
krokem a kyvadlem.

Nově zrekonstruované dopravní hřiště bylo znovuotevřeno ve
Zlíně-Malenovicích. Finančně na jeho modernizaci, která stála 4,5
milionu korun, přispěl také Zlínský kraj. Hřiště vybudované v roce
1979 nyní odpovídá současným požadavkům dopravní výuky dětí
a mládeže a slouží také veřejnosti pro volnočasové aktivity. Byly
vyměněny konstrukční vrstvy vozovky, dobudovány byly chodníky
a přechody pro chodce s naváděcími prvky pro nevidomé.

Foto:
Archiv Muzea Kroměřížska 


Foto: Jiří Balát

Při opravě střechy našli vzkaz
z minulosti
Schránku se starými listinami a souborem mincí našli řemeslníci při opravě střechy kostela sv. Václava v Hulíně. Nález ihned
předali správci farnosti, který o něm neprodleně informoval
krajské památkáře. Veškeré tyto předměty byly předány k odbornému posouzení, na němž pracují specialisté paměťových
institucí Zlínského kraje. „Největším překvapením bylo, že nejmladší listina vložená do schránky byla datována 6. května 1920,
tedy přesně před 99 lety ode dne, kdy jsme měli možnost obsah
otevřít. Je to zvláštní a nečekaná náhoda, ze které jde mráz po zádech,“ popsala svůj pocit Alena Pospíšilová, vedoucí oddělení
památkové péče krajského úřadu.

Foto: Helena Mráčková
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ocenění

Jdou příkladem v péči o zaměstnance
Představitelé kraje ocenili vítěze ankety
Férový zaměstnavatel Zlínského kraje
2019, kterou kraj organizuje ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou.
„Všem oceněným gratuluji
a velmi bych si přála, aby byli
pozitivním vzorem i pro ostatní zaměstnavatele. Považuji za
velmi důležité, aby společnosti
vytvářely svým zaměstnancům
příznivé pracovní podmínky
a vycházely jim vstříc v tom, že
jim umožní věnovat kromě práce dostatek času také rodině.
V péči o malé děti nebo osobu
blízkou jsou dobrým nástrojem
i tzv. sdílená pracovní místa, která mohou rodiče nebo pečující
zkombinovat se zapojením do
profesního života,“ řekla radní

Michaela Blahová, která zodpovídá i za rodinnou politiku.
V kategorii malá organizace
získala ocenění Technodat Develop s.r.o. – zlínská firma zabývající se vývojem softwaru.
Svým zaměstnancům poskytuje
pružnou pracovní dobu, možnosti home office, neplacené
volno či krácené úvazky.
Mezi velkými organizacemi zvítězila Česká Zbrojovka a.s., renomovaná strojírenská firma se
sídlem v Uherském Brodě. Také
ona nabízí možnost pružné pracovní doby nebo home office,


Radní Michaela Blahová a generální ředitel firmy Technodat Develop
Aleš Kobylík. Foto: Jiří Balát

velmi dbá na sociální péči o své
zaměstnance.
V kategorii nepodnikatelský
subjekt byl oceněn Domov pro
seniory Loučka. V hodnocení
dosáhl vysokého skóre v ob-

lasti zdravotní péče týkající se
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, řešení bezbariérových přístupů a poskytování
zaměstnaneckých bonusů v oblasti zdravotní péče.  /van/

Hejtman udělil v soutěži Stavba roku Zlínského kraje
ocenění za rekonstrukci Obchodního domu Zlín
V Uherském Brodě byly vyhlášeny výsledky
17. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského
kraje. Porota, v níž figurovali zástupci krajské
organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a také odborní
poradci z řad architektů a vedení Zlínského
kraje, posuzovala celkem 48 staveb realizovaných a dokončených stavebními firmami
Zlínského kraje v roce 2018, a to nejen na území regionu. Záštitu i letos převzal hejtman
Jiří Čunek, který také udělil Cenu hejtmana
Zlínského kraje – a to rekonstrukci Obchodního domu Zlín.
Nejvyšší ocenění – Cenu GRAND PRIX architekta Pavla Nováka, která byla během sedmnáctileté historie soutěže udělena pouze pětkrát – získal projekt Administrativní budova
- Pavilon EXPO 2015 Vizovice. Z modulárního
systému vzniklo ojedinělé, kreativní a účel-

O
bchodní dům po revitalizaci. Foto: Jiří Balát

né architektonické dílo. Soutěžilo se celkem
v sedmi kategoriích: Stavby občanské vybavenosti, Realizace rozvojových projektů měst
a obcí, Domy pro bydlení, Dopravní a inženýrské stavby, Průmyslové a zemědělské stavby,
Stavby realizované mimo území Zlínského
kraje a Rodinné domy. V kategorii Stavby

Kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby
Noví tři „Mistři tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ se stali nositeli tohoto
titulu udělovaného od roku 2012 Radou
Zlínského kraje. Jsou jimi Blanka Ammann
(práce s textiliemi – pletení na rámu), Jaroslav Němec (vánoční ozdoby ze slámy,
výroba slámových kraslic) a Marie Vlčková
(kraslice batikované a zelové). Podmínkou
pro získání ocenění je kromě dodržování pů-

vodních postupů a materiálů také předávání
dovedností a umu dalším následovníkům
i prezentace těchto tradičních řemesel na
kulturních akcích.
Nositelé mohou na svých oceněných výrobcích užívat ochrannou známku garantovanou Centrem péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje, které působí při Slováckém
muzeu v Uherském Hradišti. 
/rf/
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občanské vybavenosti získala hlavní cenu
Druhá etapa výstavby centrálního objektu
Uherskohradišťské nemocnice, tedy objekt
nové interny.
Během večera vyznamenali představitelé
kraje také pět žáků stavebních řemeslných
oborů, kteří uspěli v celostátních či mezinárodních odborných soutěžích v roce 2018.
Ocenění si odnesli: David Šimek ze Středního
odborného učiliště Uherský Brod za úspěchy
v celostátní soutěži v oboru instalatér, David
Šejnoha a Marek Kokeš ze Střední průmyslová školy stavební Valašské Meziříčí za skvělou reprezentaci v mezinárodní soutěži Knauf
Junior Trophy 2018 ve svém oboru montér
suchých staveb a Petr Jahoda a Ondřej Klíger
ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré
Město, kteří zvítězili v rámci svého oboru
truhlář v mezinárodní soutěži SUSO.  /red/

z regionu

V září spustí Zlínský kraj třetí vlnu kotlíkových dotací
ke zlepšení životního prostředí
nostech jsou výměna zdroje
tepla a s tím související stavební
úpravy; nová otopná soustava
nebo její úprava; akumulační nádoba, kombinovaný bojler; zkoušky a testy související
s uvedením majetku do stavu
způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové
cesty apod.), výdaj je uznatelný
pouze do data uvedení zdroje
tepla do trvalého provozu; projektová dokumentace.
Z kotlíkové dotace lze podpořit
výměny kotlů realizované v období od 15. 7. 2015.
Program výměny zdrojů tepla
v domácnostech Zlínského kraje
III bude vyhlášen 10. září 2019,

V zájmu zvýšení ochrany životního prostředí
realizuje Ministerstvo životního prostředí
Program výměny zdrojů tepla, tzv. kotlíkových
dotací, které vyhlašují jednotlivé kraje. Zlínský
kraj 10. září 2019 spustí III. vlnu Programu
výměny zdrojů tepla v domácnostech.
„Kotlíkové dotace“ jsou určeny majitelům
rodinných domů na výměnu kotlů na pevná
paliva nesplňujících 3., 4. nebo 5. třídu podle
ČSN EN 303-5.
„Kotlíkové dotace“ jsou zacíleny
na výměnu stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj,
kterým může být kotel pouze na
biomasu (automatický i s ručním přikládáním), plynový
kondenzační kotel nebo tepelné
čerpadlo. Konkrétní výrobky, na
něž lze získat dotační podporu,
jsou uvedeny na adrese https://
svt.sfzp.cz.
„V rámci tohoto programu rozdělí Zlínský kraj z prostředků
Evropské unie, Operačního programu Životní prostředí, částku
159 897 862 Kč, přičemž na realizaci plynového kondenzačního
kotle lze získat 75 % způsobilých výdajů projektu, maximálně 95 000 Kč, na realizaci kotle
na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů,
maximálně částku 100 000 Kč,
a na realizaci tepelného čerpadla či automatického kotle
na biomasu 80 % způsobilých
výdajů, maximálně 120 000 Kč.
Bonusem je částka 7 500 Kč

navíc, proběhne-li výměna kotle v prioritní obci,“ informoval
radní Zlínského kraje Jan Pi-

Žádosti bude možné opět podávat elektronicky. Foto: Jiří Balát

jáček, zodpovědný za řízení
dotačních programů. Seznam
prioritních obcí Zlínského kraje bude zveřejněn spolu s programem na www.kr-zlinsky.cz/
kotliky.
Způsobilými výdaji projektů
podpořených v Programu výměny zdrojů tepla v domác-

od 15. října 2019 8.00 bude
zahájen elektronický příjem
žádostí o poskytnutí dotace,
a to prostřednictvím aplikace
dostupné na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Datum a čas
přijetí elektronického formuláře žádosti je rozhodující pro
stanovení pořadí žádosti. Žada-

tel je povinen nejpozději do 10
kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře
žádosti doručit Žádost o dotaci
v listinné podobě na Krajský
úřad Zlínského kraje.
Podrobné informace k Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
III hledejte na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky, s dotazy se
obracejte na e-mail: kotliky@
kr-zlinsky.cz.
Případní nepodpoření žadatelé budou zařazeni do tzv. zásobníku projektů s možností
dodatečné podpory v případě
uvolnění finančních prostředků
v rámci programu či v případě
navýšení celkové částky vyčleněné na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III po roce
2020.
Využijte příležitosti zlepšit nejen komfort vytápění svého
rodinného domu, ale zamyslete se také nad možností snížit
energetickou náročnost domu.
Příležitostí je pro vás dotace
z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM, který je určen na
výměnu oken, dveří, zateplení stropů, obvodového pláště
a podlah v rodinných domech.
Zlepšíte tak nejen vnitřní prostředí a vzhled vašeho domu,
ale přispějete taktéž ke snížení
znečištění ovzduší ve vaší obci.
Jak nejefektivněji zajistit energetické úspory vašeho domu
vám zdarma poradí pracovníci
Energetické agentury Zlínského
kraje, o.p.s.; www.eazk.cz.
Zdroj: Odbor strategického
rozvoje kraje KÚ ZK

Přijďte 7. a 8. června na Dny elektromobility do Zlína
Chcete si vyzkoušet řídit elektromobil,
elektroskútr nebo elektrokoloběžku?
Přijďte v pátek 7. a v sobotu 8. června
2019 na náměstí Míru ve Zlíně, kde se
uskuteční Dny elektromobility.
Můžete si zde tato zařízení nejen prohlédnout, ale také ZDARMA vyzkoušet. K dispozici budou také elektro-

kola a drobná vozítka typu segway,
kolonožka nebo dětské elektroautíčko.
Návštěvníci si také budou moci prohlédnout dobíjecí stanici a dobíjecí
lavičku, umožňující nabití nejen elektrokola, ale také notebooku nebo telefonu. Prezentace elektrozařízení bude
probíhat v pátek 7. června od 14.00 do
10

20.00 a v sobotu 8. června od 9.00 do
15.00. Akci pořádá Zlínský kraj v rámci
projektu „E-mobilita Zlínského kraje“
s podporou Státního fondu životního
prostředí.
Více informací o projektu najdete na
www.kr-zlinsky.cz/e-mobilita-zlinskeho-kraje-cl-4586.html. 
/red/

rozhovor
žek, než bylo dříve zvykem, ale tato lůžka
jsou zaměřená na poskytování intenzivní
péče, kde pacienti stráví 3 až 4 dny a potom
jsou přesunuti na lůžka, která jsou přístrojově i personálně méně náročná. Ovšem právě
lůžek doléčovací péče je u nás obrovský nedostatek. Já si tudíž dokáži dobře představit,
že část stávající nemocnice by mohla být proměněna na rehabilitační a doléčovací ústav.

Profesor Jan Pirk ve své pracovně v IKEM. Foto: Jiří Balát

Profesor Jan Pirk vzkazuje do Zlína:
Je potřeba si říci – Začněme stavět!
Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc., se v roce 1991 stal přednostou
Kliniky kardiovaskulární chirurgie Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM), následně pak přednostou
celého Kardiocentra IKEMu. Je nejen špičkový kardiochirurg,
ale také je nositelem titulu Nejlepší manažer ve zdravotnictví.
Pane profesore, jak se nejen jako lékař,
ale také coby úspěšný mnohaletý manažer ve zdravotnictví, díváte na dvě varianty, které spolu ve Zlíně momentálně
soupeří: zatímco hejtman Jiří Čunek razí
výstavbu nové nemocnice na zelené louce
s předpokládaným rozpočtem 8 miliard,
část zastupitelů preferuje rekonstrukci
stávajícího areálu KNTB za 10 miliard,
která by trvala minimálně o pět let déle.
Jakou cestu byste na základě vlastních
zkušeností sám zvolil?
Myslím si, že každému, kdo něco ví o IKEMu,
je má odpověď jasná. My jsme postavili nový
„barák“ na zelené louce místo toho, abychom
rekonstruovali staré budovy. Těch důvodů
je víc. Řeknu alespoň tři, proč je lepší stavět
nový objekt: Za prvé je to levnější – vždy
a všude to tak bylo, protože při rekonstrukci
se prodražují bourací práce. Za druhé když
přestavujete starou budovu, jste vázáni určitými rozměry a dimenzemi, a tím pádem
nemůžete udělat nemocnici 21. století v nemocnici ze začátku 20. století. A za třetí je to
funkčnost: vedle výstavby nové nemocnice
může naplno a nerušeně fungovat nemocnice
stará, takže nedojde k přerušení zdravotní péče o pacienta. Myslím si, že jen člověk
neznalý věci může tvrdit, že rekonstrukce

je lepší. Samozřejmě neplatí to v takových
případech, jako je Národní divadlo, ovšem
nemocnice není Národní divadlo.

Dokážete si z medicínského a provozního
hlediska představit, že by běžela rekonstrukce areálu KNTB a zároveň by v těch
podmínkách byla poskytována péče, jakou krajská nemocnice musí zajišťovat?
To je naprosto nepředstavitelné. A je to právě
jeden z těch důvodů, které jsem zmínil. Na
chirurgických oborech by ve velkém množství vznikaly infekční komplikace, protože
prach, který se při bouracích pracích rozvíří v areálu, je prach za desítky let. Ale jedná se také o komfort pacientů – oni by byli
v léčebném režimu nesmírně rušeni těmi
sbíječkami, stavební technikou a dopravou.
To by zcela zásadně nejen omezilo, ale také
ohrozilo provoz celé nemocnice.

Jaké jsou vlastně současné trendy světové
nemocniční péče?
Například v posledních 2 až 3 letech v USA
platí nařízení, že v nemocnicích mohou být
výhradně jednolůžkové pokoje. Já nevím,
jestli je to dobře, to nemusí každému vyhovovat. Podstatné však je to, že moderní
nemocnice všude ve světě jsou zařízení pro
urgentní péči, to znamená, že mají méně lů11

I když krajská nemocnice nepatří do systému státních a fakultních zařízení, zasloužil by si tento projekt podporu v rámci národního investičního plánu, o němž
se teď na úrovni vlády mluví?
Já bych to Zlínu přál. Rozhodně si nemyslím,
že by se měla zřizovat nová lékařská fakulta,
ale republika by měla mít páteřní síť nemocnic, přičemž v každém kraji by měla být jedna, která bude poskytovat urgentní péči ve
všech oborech a na úrovni 21. století - včetně
toho, čemu říkám „hotelové služby“, protože
nejde jen o to pacienta dobře zdiagnostikovat
a odléčit, ale také mu dopřát, aby těch pár dní,
které pro pobyt v nemocnici potřebuje, také
strávil v důstojných podmínkách.

Máte mnohaletou zkušenost s řízením
ojedinělého zdravotnického zařízení poskytujícího dnes superspecializovanou
péči v evropském měřítku. Vnímal jste
vždy ze své pozice podporu ze strany politiků, když se rozhodovalo o existenci
IKEM nebo o investicích do něj?
IKEM jsme začali stavět v roce 1989, do toho
přišla sametová revoluce a výstavba se zastavila. Než jsme přesvědčili nového ministra,
že je potřeba stavět na zelené louce a nikoliv rekonstruovat prostory Thomayerovy
nemocnice, nějakou dobu to trvalo. Protože
průměrná ´životnost´ ministrů zdravotnictví
u nás byla osm měsíců, než jsme nového ministra přesvědčili o potřebnosti IKEM a začalo
se stavět, ten další to pak zase zarazil. Proto
jsme IKEM stavěli 16 let. Jako poslední se budovalo kardiocentrum, na které jsme během
té doby museli plány několikrát přepracovávat. Myslím si, že hraniční doba, během níž
má být postavena nová nemocnice, je 5 let.

Kdyby vás zastupitelé jako váženou a respektovanou kapacitu požádali o názor,
zdali novou nemocnici podpořit, co byste
jim vzkázal?
Řekl bych jim: vážení zastupitelé, je to vaše
rozhodnutí, ale za mě je zcela jednoznačně správné postavit novou nemocnici. Teď
jste mladí a zdraví, ale jednou můžete sami
nemocniční péči potřebovat a budete rádi,
když bude kvalitní, takže to neprodlužujte,
protože ty plány stárnou. Je potřeba si říci:
Ano, začněme stavět! Dejte tomu podporu!
A pokud chcete cokoliv dalšího vědět nebo
objasnit, v IKEMu vás milerádi přivítáme.

Děkuji za rozhovor


Helena Mráčková

na závěr

Plachetka králem Saulem
v Holešově – událost sezony

Filharmonie pod širým nebem
11. června ve 20.00 se za příznivého počasí na platformě
14|15 BAŤOVA INSTITUTU
ve Zlíně uskuteční tradiční
charitativní koncert pod
širým nebem. Filharmonie
Bohuslava Martinů ve Zlíně
pod vedením dirigenta Roberta Kružíka zahraje Mou
vlast od Bedřicha Smetany.
Jako předskokan vystoupí
skupina Light & Love a večer zakončí videomapping.
Vstupenky za 100 Kč (děti
do 6 let zdarma) je možné
zakoupit na obou recepcích
14|15 BAŤOVA INSTITUTU
a v pokladně filharmonie
v Kongresovém centru Zlín.

Výtěžek je určen na poskytování sociálně-zdravotní
služby pro osoby s duševním
onemocněním. 
/red/

29. července 2019 mohou diváci na nádvoří zámku Holešov zhlédnout
poloscénické provedení vrcholného Händelova oratoria Saul s Adamem Plachetkou, sólistou Metropolitní opery New York, v hlavní
roli. Stylové nastudování dirigenta Romana Válka a jeho souboru
dobových nástrojů Czech Ensemble Baroque bylo kladně přijato
publikem a oceněno odbornou kritikou již začátkem roku při koncertních provedeních v pražském Rudolfinu a v Brně.
„Tříaktové oratorium vykresluje přerod přátelství a obdivu prvního izraelského krále Saula k zamýšlenému následníkovi Davidovi v nenávist.
Pro Händela typická velká sborová čísla patří k tomu nejdramatičtějšímu, co skladatel napsal,“ uvádí dirigent Roman Válek.
Kromě Adama Plachetky se v Holešově představí za doprovodu Czech
Ensemble Baroque špičkový tenorista Krystian Adam nebo polský
kontratenorista Piotr Olech. Vedle těchto operních hvězd na pódiu
stanou také úspěšní mladí domácí umělci – v roli Michal sopranistka
Kristýna Vylíčilová pocházející z Bystřice pod Hostýnem a v roli
velekněze hulínský rodák Tadeáš Hoza. 
/red/

V tajence se dozvíte, co získá šťastný výherce, pokud nám vyluštěnou křížovku se svou adresou a telefonickým kontaktem doručí do
13. června na adresu: Oddělení vnějších vztahů a komunikace Kanceláře hejtmana, Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 21, Zlín,
761 90, na obálku prosím pište KŘÍŽOVKA; případně e-mailem s uvedením své adresy a telefonu na: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz. Tajenka v minulém čísle zněla: EXKURZE DO PAMÁTNÍKU a výhercem vstupenek se stal pan Lukáš Lekeš z Bánova. Gratulujeme!
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EMOCEMI KUPÉ
BEZPEČÍM SUV

549 650

OD
Kč
JEDINEČNÝ V KAŽDÉM SMĚRU

Objevte japonskou technologii bez kompromisů. Nový Eclipse
Cross svým převratným pojetím kombinuje výhody SUV i kupé.
Vychutnejte si dynamické křivky, sportovní jízdu i prostorný
a bezpečný interiér, navíc s pětiletou zárukou. Vyzkoušejte ho!
Kombinovaná spotřeba 6,6–7,0 l / 100 km, emise CO2 151–159 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisu EHK.

UNICARS CZ,
TEČOVSKÁ 1052, ZLÍN – MALENOVICE, TEL.: 577 199 990

Bezpečnější cesty a tišší provoz na Zlínsku
O pozemní komunikace ve Zlínském kraji se již tradičně stará společnost EUROVIA CS, která
patří k nejvýznamnějším stavebním ﬁrmám v České republice. V současné době realizuje závod
Zlín řadu zásadních projektů, které přispějí ke zlepšení dopravy v regionu. Pokud máte i vy chuť
vyzkoušet něco nového a ctíte kvalitní a odbornou práci, pak neváhejte a zkuste své zkušenosti
uplatnit s EUROVIA CS.

EUROVIA CS je jednička v dopravním stavitelství s dlouhou tradicí a odborně vyškolenými zaměstnanci. �de �irma působí,
tam také žije. V každém regionu má své
zastoupení. Ve Zlínském kraji právě realizuje jihovýchodní část obchvatu D55 délky
3,140 km. Dostavba začala loni na podzim
a Otrokovicím má ulevit především od ka-

mionové dopravy. Dokončená bude v září
2021. V Otrokovicích od února 2018 zároveň
rekonstruuje most M-1 vedoucí přes železnici na ulici Nadjezd. Most byl uzavřen kvůli
havarijnímu stavu a je nutná jeho kompletní
rekonstrukce.
V minulosti se společnost EUROVIA CS ve
Zlínském kraji podílela na řadě oprav a staveb. Byla to například rekonstrukce vozovky
na Dlouhé třídě ve Zlíně. Při opravách byl
použit speciální materiál, tzv. tichý asfalt,
který omezuje hluk z projíždějících aut. Mezi
další významné stavby patří obchvat v úseku
Vizovice – Lhotsko. Ten ulevil nejen řidičům,
ale také obyvatelům. EUROVIA CS se tady zaměřila především na bezpečnost – předchozí
silnice byla nepřehledná a úzká.
Chcete i Vy být součástí nejvýznamnější stavební �irmy v �R? Přidejte se ke společnosti
EUROVIA CS, která ke svým zaměstnancům

přistupuje zodpovědně, pečuje o ně a dokáže ocenit jejich dovednosti. Co Vás čeká?
Realizace malých i velkých zakázek, odborná školení ve vlastním školicím středisku
v Praze i řada zajímavých bene�itů. Pro více
informací navštivte www.eurovia.cz a najděte si práci ve stavebnictví na míru.



Letecký záběr stavby D55, obchvat Otrokovice.

inzerce

Letní vydání ve schránkách v červenci
Vážení čtenáři. Stejně jako v loňském
roce jsme se po vašich pozitivních ohlasech rozhodli připravit pro vás speciální
letní vydání magazínu Okno do kraje.
Žádné špatné zprávy, jen spoustu tipů
na atraktivní místa v kraji, zajímavostí
a zábavy. Ve svých schránkách ho najdete
na začátku července.
Další číslo magazínu Okno do kraje pak
bude připraveno k vydání tradičně v závěru srpna.

Přejeme vám pohodové léto.

Tým magazínu Okno do kraje

Magazín Zlínského kraje

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: 4. 6. 2019.
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NABÍZÍME
PRÁCI:
Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem plastových dílů
do všech interiérů evropských automobilů.

■ Studium pro seniory ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Kroměříži, ve Vsetíně,
nově možnost studia v Uherském Brodě
■ Zajímavá témata z oblasti psychologie, zdravovědy, kultury a umění,
historie, práva, technologií, výuka práce s počítačem a využití internetu,
fotografování, výtvarná tvorba a kaligrae, angličtina pro seniory

MANIPULANT – DRTIČ

▶ manuální zručnost, třísměnný provoz, VZV průkaz výhodou

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Den otevřených dveří U3V:

▶ 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 100 Kč/hod

Prezentace programů a aktivit pro seniory

11. 6. a 12. 6. 2019
Univerzitní centrum
nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín

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

Ukázky z přednášek, výstava kresby, malby, kaligrae,
fotograe, prezentace prací posluchačů informatiky

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

OBSLUHA CNC STROJE

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

MANAŽER KVALITY (ZMOCNĚNEC PRO JAKOST)
▶ tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality ISO,
IATF 16949:2016
▶ odpovědnost za interní a externí audity

ÚDRŽBÁŘ

▶ manuální zručnost, jednosměnný provoz (so,ne- volné)

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

info@expowin.cz
810 222 777
www.expowin.cz

VENKOVNÍ ŽALUZIE, ROLETY

11. 6. / 10.00 – 11.00 Zdraví a psychika ve třetím věku
11. 6. / 11.00 – 12.00 Historie kalendáře
11. 6. / 12.00 – 17.00 Hrátky s vlákny: povídání o práci s kovy a výrobě
šperků, paličkování a o tom, Jak evropský krtek ke
kalhotám přišel
12. 6. / 14.00 – 15.00 Boty, botky, botičky – jak se obouvali naši předkové
12. 6. / 15.00 – 17.00 Měření nohou, ukázka 3D tisku, kaligrae prakticky
12. 6. / 15.00 – 17.00 Chytří kamarádi počítač a telefon – jak najít společnou řeč
Informace: v recepci Univerzitního centra, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín
www.utb.cz/uchazec/celozivotni-vzdelavani/student-u3v/
u3v@utb.cz
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Staňte se členem týmu – zakládáme si na pracovní kultuře respektující
potřeby zaměstnanců a klademe velký důraz na příjemné pracovní
prostředí. Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, dodržujeme dohody,
dlouhodobě zajišťujeme meziroční růst mezd.
Aktuálně hledáme zaměstnance na pozice:

venkovní žaluzie a rolety s montáží

AKCE

sleva

15%

pouze do konce
měsíce

www.zaluzie-zlin.cz


O
BSLUHA OMÍLACÍ LINKY A ODLÉVACÍCH
CENTER VE 3 SMĚNNÉM PROVOZU

P
RACOVNICE NA OBSLUHU STROJ. ZAŘÍZENÍ
A ÚPRAVU ODLITKŮ VE 3 SMĚNNÉM PROVOZU
Pracoviště:

Uherské Hradiště
Požadujeme:

samostatnost

zodpovědnost

pečlivost

Nabízíme:

perspektivní zaměstnání v dynamicky

se rozvíjející ﬁrmě

plný pracovní úvazek, možnost práce

i na DOPP, DOPČ

práce vhodná i pro absolventy


odpovídající ﬁnanční ohodnocení


zaměstnanecké výhody


nástup možný ihned


EXPOWIN ZLÍN, nám. Práce 1099
tel: 775 397 678
(v prodejní pasáži budovy tržnice)

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WWW.MESITROEDERS.CZ

Jak chytře zrychlit inovační potenciál regionu?
Desítky vzdělávacích seminářů, konferencí či
workshopů, 19 analýz, popularizace inovačních
řešení a finanční podpora konkrétních investic.
Takové jsou v kostce parametry
projektu Smart akcelerátor
Zlínského kraje, jehož hlavním
cílem bylo napomoci přípravě
strategických projektů rozvíjející inovační prostředí firem v regionu. Jednotlivé aktivity byly
realizovány v období od ledna
roku 2016 do letošního června.
Celkový rozpočet projektu činil
26,9 milionu korun. Díky tomu
došlo k stabilizaci, sjednocení
a rozvoji inovačního systému
a podpoře implementace a realizace strategických projektů.
Vzdělávání / Pro zlepšení inovačního prostředí Zlínského
kraje uspořádalo Technolog-

ické inovační centrum četné
workshopy, školení a setkání
zaměřená na podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoj
technických i netechnických
kompetencí. „Od roku 2015
proběhlo 43 akcí, ve kterých se
proškolilo přes 1 500 účastníků,“
říká Lenka Kostelníková z Technologického inovačního centra.
Mapování / Technologické inovační centrum mapovalo vývoj
inovačního prostředí a fungování inovačního systému v kraji,
na jehož základě bylo možné
zpřesnit navrhované domény
specializace kraje. Během projektu bylo provedeno 19 analýz,

jejichž výsledky jsou důležitým
podkladem pro tvorbu regionální inovační strategie Zlínského
kraje. Šlo například o analýzu
podnikavosti studentů UTB ve
Zlíně či mapování technologických trendů.

Propagace / Cílem těchto aktivit bylo zvýšení povědomí
o důležitosti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací pro zajištění konkurenceschopnosti
regionu. Byla připravena marketingová strategie včetně komunikačních plánů a nalezeny
klíčové osobnosti. Součástí
těchto aktivit byla například
unikátní konference ZLINTECH
či vydána publikace Jak uspět
v Průmyslu 4.0.
Asistence / Mimo jiné byl
připraven program Vouchery asistence projektu Smart

akcelerátor Zlínského kraje
pro podporu přípravy strategických projektů v kraji. V programu byly schváleny čtyři
asistenční vouchery, z nichž
nakonec budou realizovány
dva – prostory pro podnikání
v Kunovicích a Valašských Kloboukách.
www.inovacnipodnikani.cz

STUDUJ

přijmeme:

NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

BRUSIČ – OBRÁBĚČ KOVŮ
Náplň práce:
• broušení ocelových dílů na vertikálních bruskách
• samostatná obsluha brusky
• počítačem řízená evidence zakázek
Můžete nabídnout:
• technické vzdělání, ideálně strojírenství/obrábění kovů (příp.jiné)
• zkušenost ze stejného či podobného strojírenského oboru
výhodou
• znalost měření, čtení výkresové dokumentace
• zkušenost s prací ve vícesměnném provozu

PŘ IJÍ M AČ KY
STÁL E
BĚ ŽÍ !

BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM

MAGISTERSKÉ
STUDIUM

Fakulta technologická

do 15. 9. 2019

do 31. 8. 2019

Fakulta managementu a ekonomiky

do 15. 7. 2019

do 15. 7. 2019

Fakulta aplikované informatiky

do 8. 9. 2019

do 8. 9. 2019

Fakulta humanitních studií

do 11. 8. 2019

do 18. 8. 2019

Fakulta logistiky a krizového řízení

11. 6.—11. 8. 2019

11. 6.—11. 8. 2019

→ W W W.UTB.CZ

V případě zájmu o jiné technické pozice nám prosím zašlete
životopis. Rádi Vám představíme další možnosti spolupráce, práce
na zkoušku nebo trénink na pracovišti samozřejmostí.
Místo výkonu práce: Napajedla
Kontaktní osoba: Ivana Mužíková, muzikova@preciz.cz
tel.: 577 113 056 nebo 736 628 909.

www.preciz.cz

