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9Do regionu míří stále více filmařů

Pomoc s úpravou běžkařských tras Co dál se zdravotnictvím v kraji

Vše dobré v novém roce

Magazín Zlínského kraje
leden  2018  |  ročník  XIV

Hlavně zdraví, štěstí, hodně úsměvů a spokojenosti v osobním  
i pracovním životě přejí radní Zlínského kraje.



Jsme Innovative 
Sensor Technology, 
buďte INnovativní 

s námi

Společnost (IST) je přední světový výrobce teplotních čidel se sídlem 
ve Švýcarsku. IST patří do skupiny Endress+Hauser Group – celosvětového 

leadera v dodávkách měřících přístrojů a průmyslové automatizace. 

Aktuálně nabízíme tyto pracovní pozice:

• LABORANT

•  OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY/
SPECIÁLNÍ VÝROBNÍ LINKY

• VÝVOJOVÝ INŽENÝR

Více informací a reference na:

www.ist-ag.com/cz 

Kontakt:
Václav Olšar, e-mail: nabory@ist-ag.com, tel: 571 115 786, 703 145 007

Innovative Sensor Technology, s.r.o., Televizní 2615, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

• DOVOLENÁ NAVÍC
• 13. MZDA, BONUSY, PRÉMIE
• SICK DAYS
• SPORTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ PROGRAM
• 8HODINOVÉ SMĚNY

U OLŠAVY 2541, UHERSKÝ BROD, TEL.: 572 635 969
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Příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v novém roce přeje 
MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.

PF 2018

Střední průmyslová škola 
                    Zlín

Dny otevřených dveří: 

                 web:  www.spszl.cz
                       e-mail:  reditel@spszl.cz
     adresa:  třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín

                      

Studijní obory:
Strojírenství 

Stavebnictví - pozemní stavitelství
Technické lyceum

Slaboproudá elektrotechnika:
 - aplikace počítačů v automatizaci a robotice

- elektronické zabezpečovací systémy

16.1.2018 od 13.30 do 17.00 (úterý)
13.2.2018 od 13.30 do 17.00 (úterý)

Kopírování, �sk a digitalizace dokumentů

www.hrbacekservis.cz

Servisní a materiálové smlouvy
Tiskové audity

Prodej, pronájem a servisProdej, pronájem a servis

Tiskové řešení pro každého

Střední průmyslová škola 
                    Zlín
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ŠŤASTNÝ 
nový rok
2018

Jiří Čunek Pavel Botek Miroslav Kašný Jan Pijáček Petr GazdíkMichaela Blahová Margita BalaštíkováJiří Sukop Josef Zicha

přeje 
Rada Zlínského kraje

ChCeme rozumně investovat, protože 
z předChozíCh let spláCíme dluh 2,2 miliardy

ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
do nového roku vstupujeme s mnoha přá-
ními, která se týkají našich rodin, vztahů, 
života osobního i pracovního. Vstupujeme 
do něj s otázkami, jaký asi bude, co nás 
v něm čeká a co se naopak čeká od nás. 
Všichni vidíme, že žijeme v ekonomicky 
mimořádně dobré době. Zároveň však 
i v době složitější na výchovu dětí, mezi-
lidské vztahy a nové změny, které nám 
přináší moderní doba v podobě internetu, 
sociálních sítí a podobně. Podstatné však je 
nenechat se zaplavovat negativními věcmi 
a všudypřítomným pesimismem, protože 
to nejdůležitější pro náš život ovlivňujeme 
především sami. 

Během prvního roku čtyřletého volebního 
období jsme začali řešit vleklý problém za-
dlužené Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. 
Bylo potřeba toto zdravotnické zařízení 
vyvést z nepříznivé ekonomické situace 
a zastavit proces jeho krachu. Proto jsme 
radikálně změnili systém řízení. Mnoho 
negativních skutečností totiž bylo v nemoc-
nici způsobeno tím, že lidé uvnitř i vně byli 
mezi sebou tak provázáni, že nebyli schopni 
provést změny k lepšímu. Proto jsem se 
soustředil hlavně na to, abych do vedení 
nemocnice získal odborníky a lidi nezatí-
žené těmito negativními vazbami. Mnoha 
lidí se proces změny dotkne, ale to se nedá 
nic dělat. 

nenechme se zaplavovat 
pesimismem, to nejdůležitější 
ovlivňujeme sami

Příjmy do krajského rozpočtu 10,6 
miliard korun a výdaje 11,1 miliard 
schválilo poslední prosincové krajské 
zastupitelstvo. Schodek 471 milionů 
korun bude hrazen z vlastních úspor. 
Z těch budou hrazeny i splátky úvěrů 
poskytnutých Evropskou investiční 
bankou, které jsou v ročním součtu 
142 milionů korun a splátka 1 milion 
korun za státní návratnou finanční vý-
pomoc pro průmyslovou zónu Holešov. 
„Základním ekonomickým pravidlem 
je v období růstu splácet dluhy a na-

opak v době hospodářského útlumu 
se má zase investovat. Proto chceme 
umořit dluh a naopak, až přijde doba 
hospodářské krize, můžeme podporovat 
hospodářství investicemi. Rozpočet je 
připravený dobře, protože tyto cíle spl-
ňuje,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek. V porovnání s rokem 2017 kraj 
plánuje investovat o půl miliardy více, to 
je 1,7 miliardy korun. Přes půl miliardy 
korun dá kraj do nemocnic ve Vsetíně 
(dostavba interny), Uherském Hradišti 
(oprava plicního oddělení) a v Kroměří-

ži (přístavba budovy A). Přibližně mili-
arda korun půjde na opravy krajských 
silnic, kde si kraj pomůže evropskými 
penězi (Velké Karlovice, Chvalčov, Su-
limov, Nový Hrozenkov, spojnice Zlín, 
Vršava - Jižní Svahy, most ve Vsetíně). 
Velké projekty jsou připraveny v oblasti 
kultury (Revitalizace hospodářského 
dvora v Rymicích, depozitáře a expo-
zice na zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí, Obnova památníku Ploština). 
V době prázdnin jsou pak naplánovány 
investice ve školách.  /red/
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Příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v novém roce přeje 
MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.

PF 2018

Jiří Čunek
Jiří Sukop

Pavel Botek
Josef Zicha 

Margita Balaštíková
Michaela Blahová

Petr Gazdík
Miroslav Kašný

Jan Pijáček

Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví, 
štěstí i odvahu být sami sebou a správně se roz-
hodovat ve všech situacích každodenního života. 
K tomu všemu Vám přeji i hodně milosti od Boha. 

 Jiří Čunek,
 hejtman Zlínského kraje
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začal příjem žádostí o dotaCe
Také v roce 2018 podpoří zlínské hejtmanství ze svého Fondu Zlín-
ského kraje mnoho aktivit a projektů na svém území. Vypsané dotační 
programy z tohoto fondu jsou zveřejněny na úřední desce, stejně 
jako na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace, kde se 
s nimi zájemci mohou seznámit. Zaměření programů je velmi pestré, 

Programy v mil. Kč Příjem žádostí
Podpora vodohospodářské infrastruktury 18 22. 1. - 10. 8. 2018
Program na podporu obnovy venkova 40 22. 1. - 22. 2. 2018
Podpora ekologických aktivit v kraji 2 22. 1. - 16. 2. 2018

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 0,6 22. 1. – 2. 2. 2018
Program na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování 0,8 18. 1. - 31. 1. 2018
Podpora včelařství ve Zlínském kraji 2 22. 2. - 16. 3. 2018
BESIP Zlínského kraje 1,59 22. 1. – 8. 3. 2018
Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje 6,7 září až říjen (předpoklad)
Inovační vouchery Zlínského kraje 2 říjen až prosinec (předpoklad)
Stipendijní program pro zdravotnické obory 2018 1,5 červenec až říjen (předpoklad)
Podpora zmírnění následků sucha v lesích 10 22. 1. - 16. 2. 2018
Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji 0,8 22. 1. - 16. 2. 2018
Program pro školy a školská zařízení na prevenci rizikových typů chování 0,706 18. 1. - 31. 1. 2018
Podpora kulturních aktivit a akcí 5 20. 1. - 2. 2. 2018
Podpora stavební obnovy a restaurování památek 6 leden (předpoklad)
Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji 10 13. 10. 2017 - 31. 1. 2018
Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 2,2 18. 1. - 2. 2. 2018
Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu 4 15. 1. -  9. 2. 2018
Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel 3 15. 1. - 9. 2. 2018
Činnost a rozvoj mládežnického sportu 16 15. 1. - 9. 2. 2018
Naplňování koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji bude upřesněno

Jaké změny na nás čekají v tomto roce? Přiná-
šíme vám tři důležitá upozornění, s kterými 
je dobré se seznámit.

Občanský zákoník
Do občanského zákoníku se vrací institut 
zákonného předkupního práva, který byl 
součástí občanského zákoníku do roku 
2014. Od 1. 1. 2018 tak znovu bude platit 
pravidlo, že při převodu spoluvlastnického 
podílu na nemovité věci mají spoluvlastníci 
předkupní právo. Výjimku z předkupního 
práva představuje převod na osobu blízkou.

Občanské průkazy
S účinností od 1. 7. 2018 dojde ke změnám 
na úseku občanských průkazů a cestovních 
dokladů. Počínaje tímto datem budou čes-
kým státním občanům vydávány občan-
ské průkazy se strojově čitelnými údaji jen 

s kontaktním elektronickým čipem. Tento 
typ občanského průkazu pak bude možné 
využít k autentizaci držitele při fyzickém 
prokázání totožnosti a po zadání identifi-
kačního osobního kódu také při vzdálené 
autentizaci. Další novinkou je možnost po-
žádat o vydání jak občanského průkazu, tak 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to do 5 
pracovních dnů a v pracovních dnech do 24 
hodin (tento doklad bude možné převzít jen 
u Ministerstva vnitra). 

Nepojištěná vozidla
Od 1. 1. 2018 je opět zavedena povinnost 
platit příspěvek České kanceláři pojistitelů 
za nepojištěná vozidla. Pokud pojištění není 
uzavřené, Česká kancelář pojistitelů vymáhá 
po vlastníkovi nebo provozovateli příspěvek 
(ano, skutečně to má takový nevinný název 
budící zdání dobrovolnosti), který činí za vo-

důležité změny v roce 2018

od podpory mladých sportovců a jejich trenérů, dobrovolných hasičů 
či včelařů, přes dotace na ekologické, sociálně zdravotní a kulturní 
aktivity až po programy zacílené na akreditované dobrovolnictví, 
obnovu venkova, BESIP nebo úpravu lyžařských tras.  Přesné termíny 
i další potřebné informace včetně formulářů žádostí ke všem vyhlá-
šeným programům je možno najít na již zmíněném webu Zlínského 
kraje.   /red/

zidla s objemem motoru od 1 350 do 1 850 
kubických centimetrů 47 Kč denně, a napří-
klad za přípojný vozík 4 Kč denně s účinností 
právě od 1. 1. 2018. Vzhledem k tomu, že 
v registru vozidel se nachází spousta vozidel, 
která již dávno z nejrůznějších důvodů fyzic-
ky neexistují, doporučujeme každému, kdo si 
ohledně vozidel v ní evidovaných není jistý, 
aby si na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou 
působností vyžádal výpis vozidel, která jsou 
na něj zapsána, a následně požádal o zápis 
jejich zániku, který je bezplatný. Zánik vozi-
dla je podmíněn ekologickou likvidací, nebo 
potvrzením o zničení vozidla. Pokud vozidlo 
nezaniklo takto, je možné  vše vyřešit zapla-
cením pokuty za přestupek.  

Kotlíkové dotace
Upozorňujeme žadatele o kotlíkové dotace, 
že od 1. ledna má agendu spojenou s žádost-
mi a vyřizováním na starosti Odbor strate-
gického rozvoje, který je v 15. patře sídla 
krajského úřadu ve Zlíně.  /red/
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Typicky „baťovskou“ částkou 199 999 korun 
přispěje Zlínský kraj Nadačnímu fondu Jana 
Antonína Bati na pořádání dvoudenní konfe-
rence na téma „Budování baťovských tová-
ren a měst v Československu a ve světě“. Ta 
se uskuteční v březnu příštího roku ve Zlíně 
a v Otrokovicích u příležitosti 120. výročí na-
rození Jana Antonína Bati. Nabídne i bohatý 
doprovodný program zahrnující besedy pro 
širokou veřejnost, výstavy či vyhodnocení 
literární a výtvarné soutěže pro žáky. 
„Rozhodli jsme se podpořit tento zajímavý 
projekt, protože se díky němu mladá gene-
race i široká veřejnost seznámí s historií na-

šeho kraje, zejména pak s jeho dynamickým 
rozvojem, který souvisel s rozmachem firmy 
Baťa v první polovině minulého století. Tato 
doba nám všem může být inspirací i dnes,“ 
uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 
Doprovodný program proběhne minimálně 
ve třech městech Zlínského kraje (Zlín, Ot-
rokovice, Uherské Hradiště). Oslovena byla 
i všechna baťovská města v České a Sloven-
ské republice. V rámci projektu se počítá 
také s vydáním letáků, sborníku a knihy 
i s odhalením pamětní desky Janu Antonínu 
Baťovi. Více informací o aktivitách: www.
janantoninbata.cz.  /van/

Dvaceti dobrovolníkům, kteří se minimálně sedm let bez nároku 

na odměnu věnují dětem a mládeži jako trenéři či vedoucí 

různých oddílů, se dostalo ocenění Zlínského kraje. Slavnostní 

ceremoniál se konal v Mramorovém sále vsetínského zámku.

Svolání společného jednání 

všech dotčených stran 

usilujících o vybudování 

tzv. Muzea totality v areálu 

bývalé uherskohradišťské 

věznice, a to v nejbližší době, 

nejlépe do konce ledna 2018, 

navrhuje hejtman Zlínského 

kraje Jiří Čunek.
Na základě výzvy Zlínského kraje bylo do-
ručeno 42 nominací z různých zájmových 
oblastí, jakými jsou sport, kultura či vol-
nočasové oddíly. Po vyhodnocení návrhů 
výběrovou komisí a následném schválení 
krajskou radou byli oceněni: Radomír Bačo 
(Orel ve Valašských Kloboukách), Eva Bo-
rovičková (společenství dětí a mládeže při 
Římskokatolické farnosti Zašová), Cyril Bu-
reš (dětský folklorní soubor Radovánek z Na-
pajedel), Pavlína Crhová (oddíl gymnastiky 
ve Valašském Meziříčí), Martina Franková, 
Vladimíra Norková (Sbor dobrovolných ha-
sičů Koryčany), Pavel Horák (oddíl skautu 
Žlutava), Alena Ježová (TJ Jiskra Otrokovice, 
oddíl Sport pro všechny), Jiřina Láníková 

(TJ Sokol Holešov, gymnastika), Ivo Lorenc 
(trenér v potápěčském klubu NEMO ve Zlíně), 
Miroslav Mahdal (volejbal, Nivnice), Jaro-
slav Minařík (Středisko volného času Klubko 
Staré Město, kroužek leteckých modelářů), 
Marta Polášková (Dětský folklorní festival 
Kunovské léto), Antonín Strnad (Dům dětí 
a mládeže v Brumově-Bylnici, spoluzaklada-
tel skautského střediska), Petr Šamša (Sbor 
dobrovolných hasičů Žlutava), Marie Šedá 
(dětský folklorní soubor Soláňek), Margi-
ta Tyroltová (DDM v Bojkovicích), Magda 
Vaclová (TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV), 
Antonín Vaštík (Sportovně střelecký klub 
Nivnice), Blanka  Zábojníková (dětský 
folklorní soubor Botík, Březolupy).  /red/

V prosinci hejtman písemně požádal Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, který zabezpečil zpracování studie 
využití areálu, o svolání tohoto jednání 
za účasti zástupců města Uherské Hradiš-
tě, Ministerstva kultury a Zlínského kraje. 
„Vybudování muzea totality vidím jako 
velmi potřebné. Toto místo dýchá svou 
krutostí, trpělo zde mnoho lidí, a proto 
se chceme podílet na této investici,“ řekl 
hejtman Jiří Čunek.
Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný 
ocenil, že vytvoření Muzea totality je 
společným zájmem státu, města i kraje, 
což je deklarováno Memorandem mezi 
Ministerstvem financí, Ministerstvem 
kultury, Ministerstvem spravedlnosti, 
Okresním soudem v Uherském Hradišti, 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, městem Uherské Hradiště 
a Zlínským krajem. Toto memorandum 
bylo uzavřeno v září 2016. „Areál bývalé 
věznice v Uherském Hradišti představuje 
unikátní místo, které je živé neskutečným 
lidským utrpením a bolestí. Dokladem 
a stálým živým svědkem je téměř au-
tentický objekt se zachováním podoby 
z 60. let 20. století. Tuto paměť je třeba 
zakonzervovat jako memento a zároveň 
chceme, aby komplex v centru města při 
zachování piety vhodným způsobem 
sloužil veřejnosti,“ konstatoval Miroslav 
Kašný, zodpovědný za kulturu, památko-
vou péči, spolupráci s církvemi, mládež 
a sport.  /hm/

ocenění pro dobrovolníky

zlínský kraj podpoří konferenCi  
o budování baťovskýCh továren

společný zájem: 
muzeum totality

Ocenění se věnují dětem a mládeži bez nároku na odměnu. Foto: Jiří Balát
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podpora lovu divokýCh prasat na zlínsku 
Společnost DO HONITBY s.r.o. věnovala do oblasti zamořené afric-
kým morem prasat speciální vnadicí směsi na černou zvěř. Celkem 
bylo předáno 250 kg vnadicích směsí s ořechovým, lanýžovým 
a jablečným aroma, které jsou určené pro vnadění divokých prasat 
v polních i lesních honitbách. Prostřednictvím Krajského úřadu 
Zlínského kraje byly předány zástupcům uživatelů 13 honiteb 
okresu Zlín. Tyto směsi budou použity v zamořené oblasti a v ho-
nitbách na tuto oblast navazujících.  /tz/

kontrolní vážení vozidel pokračuje
V kontrolním vážení silničních vozidel a jízdních souprav, které 
již šestým rokem realizuje na silnici I/50 ve Starém Hrozenkově, 
hodlá i nadále pokračovat Zlínský kraj. V současné době vážení 
pro kraj zajišťuje soukromá společnost, se kterou má kraj uzavře-
nou smlouvu. Ta však vyprší v dubnu 2018. Rada Zlínského kraje 
proto schválila vypsání veřejné zakázky na zajištění vážení pro 
další období. Vážení pomáhá předcházet nadměrnému poškozo-
vání vozovek v kraji i ohrožování bezpečnosti silničního provozu 
přetíženými nákladními vozidly. Za dobu, kdy vážení ve Starém 
Hrozenkově probíhá, zde bylo zkontrolováno 122 tisíc vozidel, 
přičemž nadměrná hmotnost byla zjištěna u 3 400 z nich.  /van/

ve školskýCh radáCh zasednou i zastupitelé
Otevřít členství ve školských radách i zastupitelům Zlínského 
kraje je záměrem rady v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. „Máme 
zájem, aby se členové zastupitelstva v maximální míře podíleli 
na možnosti spolurozhodovat z titulu členství ve školských radách 
o vývoji a směřování jednotlivých škol, jejichž zřizovatelem je kraj, 
a aby to nebylo výsadou jen krajských radních, případně úzkého 
okruhu zastupitelů,“ řekl hejtman Jiří Čunek. Ke jmenování je 
navrženo 110 členů v 69 školských radách, z toho na 60 místech 
jsou krajští zastupitelé. Z celého zastupitelstva této příležitosti 
využilo 38 zastupitelů.  /hm/

katalog pro držitele senior pasů 
Díky podpoře Zlínského kraje vyšel Katalog poskytovatelů slev 
a výhod pro osoby nad 55 let, které využívají projekt Senior Pas. 
Katalog obsahuje přehled stovek různých firem a společností, 
které ve Zlínském kraji nabízejí své produkty se zvýhodněním 
pro občany od 55 let výše. Katalog je distribuován prostřednic-
tvím kontaktních míst pro seniory, která fungují v Masarykově 
knihovně ve Vsetíně, v Sociálních službách města Kroměříže 
na Riegerově náměstí, v Centru pro rodinu Zlín – v budově bývalé 
knihovny a v Klubu důchodců v Uherském Hradišti.  /hm/

nadaCe bude učit jak pečovat o své blízké 
Nadační fond Zůstaneme doma ve spolupráci s Krajskou nemocnicí 
T. Bati a Kroměřížskou nemocnicí nabízí zdarma pomoc při péči 
o blízké v domácím prostředí. Lektorky fondu zájemce například 
naučí, jak zvládnout polohování, jak provést hygienu či vybrat 
správné pomůcky.  Setkání v Kroměřížské nemocnici se uskuteční 
26. ledna, 2. března , 13. dubna, 25. května, 21. září a 2. listopa-
du 2018 v čase 15.30 – 17.30 v zasedací místnosti budovy “B“,  
3. NP.  Kontakt: Marie Christovová, tel.: 573 322 216, mail: marie.
christovova@nem-km.cz. Setkání v Krajské nemocnici T. Bati 
se uskuteční 2. února, 16. března, 27. dubna, 8. června, 14. září,  
26. října a 7. prosince 2018 v čase 16.00 – 17.30 ve výukovém sále 
Centra klinické gerontologie. Případné dotazy k setkání je možné 
řešit na telefonu 606 739 607.  /red/

i tuto zimu kraj pomůže  
s úpravou běžkařskýCh tras

kde vás ještě čeká omezení  
kvůli stavbám na silniCíCh 

krátce

Na úpravu lyžařských běžeckých tras, a tím pádem ke zkvalitnění 
podmínek pro běžecké lyžování v regionu, přispěje také v příštím 
roce Zlínský kraj. Pro ty, kteří se o údržbu běžeckých tras starají, 
má připraveno až 800 tisíc korun.
„V našem kraji se nachází řada atraktivních lyžařských tras. Aby 
dobře sloužily, je třeba se o ně pravidelně starat. Často však jde 
o poměrně nákladnou činnost, proto jsme se ji rozhodli finančně 
podpořit,“ sdělil radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný 
za cestovní ruch. Zlínský kraj je jedním z mála krajů, který úpravu 
běžkařských tras podporuje. Poprvé tak učinil v letošním roce a tato 
jeho iniciativa se setkala s velkou a pozitivní odezvou. Celkově kraj 
letos přispěl osmi žadatelům na úpravu 170 kilometrů tras. 
Dotace v rozmezí od 40 tisíc do 180 tisíc korun mohou získat 
právnické osoby a také podnikající fyzické osoby. Využít je lze 
k zajištění strojové úpravy lyžařských běžeckých tras ve Zlínském 
kraji a dále také Vršatecké magistrály (Brumov-Bylnice – Vršatec) 
a trasy Kasárna – Kohútka, které z části vedou mimo území kraje. 
Podmínkou je, že bude zajištěno sledování sněžných vozidel pomocí 
GPS zařízení. Program již schválila krajská rada. Zveřejněn (společ-
ně s formulářem žádosti) bude 20. prosince 2018 na úřední desce 
a na webu Zlínského kraje v sekci Dotace / Rozvojové programy. 
Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 22. ledna 
do 16. února příštího roku. O přidělení podpory rozhodnou Rada 
a Zastupitelstvo Zlínského kraje v březnu a dubnu.  /van/

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji zůstane v zimním 
období rozpracováno několik investičních dopravních staveb. 
Ředitelství silnic zveřejňuje pro informování motoristů jejich 
přehled včetně rozsahu plánovaných dopravních omezení.
„V listopadu a v první polovině prosince byla dokončována většina 
našich letošních investičních staveb. Sedm akcí však pokračuje 
do dalšího roku. Přes zimní období budou práce na stavbách 
z technologických důvodů přerušeny a pokračovat budou opět 
na jaře, jakmile to dovolí počasí,“ řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav 
Malý. Plánovaná zimní dopravní omezení na krajské silniční síti 
jsou již zveřejněna na webu ŘSZK v databázi uzavírek. Přehled 
silničních staveb:
Chvalčov – Rajnochovice (omezení rychlosti), Sulimov (ome-
zení rychlosti), Zlechov, Hovězí, Velké Karlovice a dva mosty 
– Vsetín a Prostřední Bečva-Bácov (jednosměrný provoz, 
omezení rychlosti).  /tz/
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téMa

Péče o zdraví je vždy téma.  Poslankyně Alena Gajdůšková 

hejtmanovi Jiřímu Čunkovi poslala otevřený dopis s dotazy. 

Vystoupila i na jednání prosincového zastupitelstva. Jeden dotaz 

po druhém veřejně zodpověděl hejtman Jiří Čunek s tím, že 

dotazy jsou vymyšleny tak, aby co nejvíce očernily vedení KNTB, 

které po 17 letech zastavilo její, nejen ekonomický, pád. 

2011 za 1 359 700 000 Kč. Na konci vlády 
ČSSD, jejíž je paní Gajdůšková členkou, 
byl v roce 2016 vnitřní dluh 375 mil. Kč 
a závazky po splatnosti 380 mil. Kč. Tudíž 
žádné peníze nikde nebyly. Výstavba byla 
zastavena pro zastaralost projektu, který 
je z roku 2012 a stavěli bychom starou 
nemocnici.
Z jakých důvodů byla odvolána třetina 
primářů, z nichž velká část byla vysoce 
kvalifikovanými odborníky?
Neumíte počítat, nebo věříte nesmyslům. 
KNTB má 32 primářů. Z toho konkurz 8 
udělalo, 3 ne a 1 čeká další kolo. Takový je 
výsledek jedné třetiny konkurzů. 
Je pravda, že přesuny oddělení a uza-
vírání center mají vést ke snížení od-
borné úrovně nemocnice, tedy snížení 
její ceny a následné již připravované 
privatizaci?
Opět zcela lživá a mě osobně urážející 
otázka. O takovém kroku jsem nikde a ni-
kdy nemluvil a pod mým vedením se nic 
takového nestane. Paní poslankyně žije 
v atmosféře podivných prodejů za přispě-
ní ČSSD, jako je OKD, VaK Zlín atd. Pochop-
te, že každý nekrade, když dostane funkci. 
Jako starosta Vsetína jsem VaK neprodal.
Je pravda, že je již zpracovaná studie 
na  výstavbu  nové  nemocnice mimo 
Zlín, která má uklidnit veřejné mínění 
a usnadnit privatizaci KNTB?
Bohužel ne.  Ale začínáme na tom pra-
covat. Chceme stavět nový centrální ob-
jekt, což je vlastně nová nemocnice. KNTB 
nám doslova padá na hlavu a nemá cenu 
ji opravovat.
Jaký je důvod výstavby případné nové 
nemocnice mimo krajské město, když 
většina pavilonů KNTB již byla rekon-
struována dle zastupitelstvem schvá-
leného  generelu,  vybavena  vysoce 
kvalitními přístroji na úrovni fakultní 
nemocnice a personálně obsazena vy-
soce kvalifikovanými lékaři?
Projektanti navrhují různé varianty. Ani 
jednu ještě nepředložili k posouzení a už 
jsou zde fámy. Diskuze tohoto typu jsou 
jen ztrátou času.
Po jednání krajského zastupitelstva Alena 
Gajdůšková vydala následující prohlášení: 
„Beru na vědomí a vnímám jako závazek 
kraje jasné slovo hejtmana Čunka, že se 
nechystá žádná privatizace krajských ne-
mocnic a není debata ani o jejich pronájmu. 
Nicméně dostupnost a kvalita zdravotní 
péče je to, co budeme dále bedlivě sledo-
vat. S netrpělivostí očekáváme slíbenou 
aktualizovanou Koncepci zdravotnictví 
Zlínského kraje,“ řekla po dlouhé debatě 
na Krajském zastupitelstvu Alena Gajdůš-
ková. Koncepce bude představena ihned, 
jak bude projednána s primariáty, vedením 
nemocnic a Zlínského kraje.  /red/

Co vedlo k přesunu infekčního oddělení 
ze Zlína?
Přesunuta byla pouze lůžková část, ambu-
lance zůstává ve Zlíně. Analýza ukázala, 
že lůžková kapacita 30 lůžek v Uhersko-
hradišťské nemocnici bude dostačující 
pro celý Zlínský kraj. Provoz v ostatních 
nemocnicích byl nejen ztrátový, ale chyběl 
nám i odborný personál.
Jaká další oddělení a centra se mají 
v KNTB uzavřít a jak bude řešena jejich 
dostupnost při případném přesunutí 
či úplné likvidaci těchto odborností 
v kraji?
Musíme dosáhnout odbornosti a eko-
nomické soběstačnosti jednotlivých 

oddělení.  Prozatím jsme jen provedli 
ekonomickou analýzu a její závěry jsme 
prezentovali primářům. Vyhodnotili jsme 
obory, které v kraji nebyly dostatečně 
využívané, které provozy byly ztrátové 
a kde nebyla dostatečná odbornost.  Další 
postup bude stanoven po poradě ředitelů 
nemocnic a příslušných primářů. 
Z jakého důvodu byla zastavena výstav-
ba nového interního oddělení ve Zlíně, 
když minulé vedení kraje zanechalo cca 
1,5 mld. Kč alokovaných na tuto stavbu?
Minulé vedení zanechalo na kraji dluh 
2 246 mil. Kč. Aby nemocnice nešla do kon-
kurzu, musel kraj navýšit základní kapi-
tál vložením nemovitého majetku v roce 

hejtman j. čunek poslankyni  
a. gajdůškové: „naposledy 
odpovídám na bláboly.“

Areál Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Foto: archiv KNTB

Hospodaření nemocnic k 30. 11. 2016 2017
Krajská nemocnice T. Bati -30,2 mil. Kč +397 tis. Kč
Uherskohradišťská nemocnice +28 mil. Kč +41 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice +14,5 mil. Kč +19 mil. Kč
Vsetínská nemocnice +15 mil. Kč +21,7 mil. Kč
CELKEM +27,3 mil. Kč +82,1 mil. Kč
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malí velcí filharmonici

přátelům múz

dopisy, kresby, grafiky

eva jiřičná a tvář zlína

perníkový mrakodrap

Zlínský kraj je pověstný tím, že se v něm daří základním umě-
leckým školám. Děti jsou od malička moc šikovné. Dokonce 
natočily dokument s názvem Malí velcí filharmonici, ve kte-
rém žáci hráli v orchestru s profesionálními hudebníky Filhar-
monie Bohuslava Martinů. Byl to zážitek, který si nenechal ujít 
ani hejtman Jiří Čunek.

Za původní architektonickou tváří Zlína stojí Karfík s Gahu-
rou. Dnes by se dalo říct, že je to Eva Jiřičná.  Po Kongresovém 
centru a Fakultě humanitních studií UTB je to nové Vzdělávací 
centrum, které vyrostlo na Štefánikově ulici ve Zlíně. 

Ocenění PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) za významný, 
dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu 
udělil v letošním roce Zlínský kraj paní Růženě Děcké z Va-
lašského Meziříčí za její celoživotní pedagogickou činnost 
a za propagaci hry na cimbál a lidových i folklorních tradic.

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je až do  
25. února 2018 k vidění doposud nepublikovaná korespon-
dence významného francouzského malíře, sochaře a grafika 
Henriho Matisse. Kromě jeho dopisů nabídne výstava také 
autorovu kresbu a grafiku, s níž je možné se v českých ga-
leriích setkat jen výjimečně. 

Monika Vašutová, cukrářka ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně, upekla za pomoci pěti žáků cukrářského 
oboru perníkovou budovu Baťova mrakodrapu. Sladký výrobek měl výšku 70 centimetrů a hmotnost 7 kilogramů.

ObraZEM
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jsME Zlínský kraj

Marie Terezie, Kauza metanol, Úsměvy smutných mužů 

nebo animovaný seriál O prasátku Lojzíkovi. To jsou některé 

z projektů, které vracejí kraj na mapu filmového průmyslu.

Rovných deset milionů korun vyčlenil Zlínský 

kraj ve svém rozpočtu na dotační program, 

kterým chce přilákat filmaře do regionu a vrátit 

tak Zlínskému kraji pověst filmové destinace.

dodavatele. „Filmaři si postupně zvykli, že 
s námi mohou spolupracovat i při lokální 
medializaci nebo hledání komparzistů z řad 
místních obyvatel,“ říká Hladká. 

O Zlínském kraji je mezi filmaři slyšet
Filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE získa-
la ke své činnosti podporu Zlínského kraje 
i Státního fondu kinematografie. Za jejím 
vznikem ale stojí neziskový spolek Regi-
onální filmový fond z. s. Podle předsedy 
spolku Jindřicha Motýla podobná aktivita 
v regionu chyběla. „Jsem přesvědčený, že 
založení kanceláře byl krok správným smě-
rem. Za uplynulý rok jsme pomohli na svět 
dvěma filmovým fondům, zprostředkova-
li jsme místním školám spolupráci s Ba-
rrandov Studiem, začali jsme propojovat 
města v regionu, která chtějí být součástí 
filmového dění. A další důležité kroky nás 
ještě čekají. Už teď je ale o Zlínském kraji 
mezi filmaři slyšet, a to je náš hlavní cíl,“ 
vysvětluje Motýl.
Film jako prostředek k propagaci regionu 
vnímá také hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek: „Podpora filmu není jenom o vzni-
ku konkrétních audiovizuálních děl. Film 
je také silný marketingový nástroj, který 
může sehrát významnou roli v oblasti po-
sílení cestovního ruchu. Proto jsme letos 
poprvé vyhlásili dotační výzvu na podporu 
natáčení ve Zlínském kraji, a proto také 
od začátku podporujeme činnost filmové 
kanceláře.“
K rozvoji zlínského filmu a zároveň cestov-
ního ruchu od loňského podzimu aktivně 
přispívá nové kulturní a vzdělávací cent-
rum Filmový uzel Zlín. A to nejen širokou 
nabídkou aktivit ve zrekonstruovaném nej-
starším objektu v areálu zlínských ateliérů, 
ale i vlastní produkcí. 
Filmový uzel je koproducentem celovečer-
ního filmu Úsměvy smutných mužů, přímo 
ve studiu zde vzniká animovaný seriál pro 
děti O prasátku Lojzíkovi, budova také na-
bízí prostory a programy audiovizuálního 
vzdělávání pro školy, odborníky i veřej-
nost.   /tz/

Od roku 2016 tomu napomáhá aktivní čin-
nost filmové kanceláře Zlin Film Office, 
ale také loni na podzim otevřené kulturní, 
vzdělávací a produkční centrum Filmový 
uzel, které vedle vlastní filmové produkce 
láká návštěvníky z celé ČR do areálu zlín-
ských filmových ateliérů. Významně se 
do podpory filmařů zapojuje i Zlínský kraj.
Filmová kancelář poskytla za první rok 
fungování bezplatné konzultace a tipy pro 
více než 40 filmových projektů. Prvním re-
alizovaným snímkem, u kterého asistovala, 
byl přitom největší projekt v historii České 

televize – dvoudílný film Marie Terezie natá-
čený se zahraniční účastí v Kroměříži. „Pro-
ducentům jsme zprostředkovali setkání se 
zástupci města. Díky tomu se mezi oběma 
stranami podařilo navázat oboustranně 
výhodnou mediální spolupráci. Více než 
stočlenný štáb strávil v Kroměříži 18 dnů 
a utratil zde téměř 6 milionů korun,“ uvádí 
výkonná ředitelka Zlín Film Office Magda-
léna Hladká. 
Servis filmové kanceláře nejčastěji spočívá 
v představování nabídky daného regionu, 
poskytování tipů na lokace nebo místní 

kraj se vrací na mapu 
filmového průmyslu 

hejmanství chce prostřednictvím podpory filmu přilákat turisty

 Podpořeny budou hrané, dokumentární či animované filmy určené 
pro distribuci v kinech či v televizním vysílání. „Filmaři jsou podpo-
rováni státem, mají pobídky, které jsou určitě z finančního pohledu 
zajímavější, nicméně pro mě je důležité, že nepodporujeme jen vznik 
filmů na území Zlínského kraje, ale že dáváme příležitost studentům 
filmové školy ve Zlíně, aby získali praxi a další zkušenosti. To je pro mě 

Z natáčení Marie Terezie na zámku v Kroměříži. Foto: Česká televize, Cudlín

ta přidaná hodnota investovaných deseti milionů korun z krajského 
rozpočtu,“ shrnul hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Opomenout 
nelze ani marketingový efekt, který spolupráce s filmaři přináší. Už 
teď nejen turisty, ale i filmaře láká například Kroměříž nebo Luha-
čovice, kde se natáčely Četnické humoresky. 
Tvůrci mohou získat finanční příspěvek ve výši až 2 miliony korun, 
vždy maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů. Při hodnocení 
předložených žádostí o podporu bude odborná komise brát v potaz 
kvalitu, význam a tvůrčí zabezpečení projektu, jeho organizační a fi-
nanční zabezpečení i marketingové efekty a přínosy pro kraj. Příjem 
a registrace žádostí probíhá do 31. ledna 2018 na Odboru kultury 
a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje.  /rj/
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rOZHOVOr

Profesor Milan Zelený je nejcitovanějším českým ekonomem. Foto: Jiří Balát

Respektovaný ekonom, profesor Milan Zelený, který se mimo jiné 

věnuje systému podnikové organizace firmy Baťa, poodhaluje 

důvody, proč bratři Baťové uspěli lokálně i globálně.

profesor milan zelený nejen o tom, co 
stojí za globálním úspěchem bratří baťů

Nejcitovanější český ekonom působí 
jako Professor of Management Systems 
na Fordham University v New Yorku. 
Aktivní je také na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi’an 
v Číně a mnoha dalších. Je autorem té-
měř 500 odborných publikací.

profesor milan zelený

Pane profesore, vy jste už v 60. letech pů-
sobil v USA. Jak k tomu došlo?
První zaměstnání jsem dostal na Akademii 
věd a tam byl šéfem Ota Šik. Profesor Šik chtěl 
zavádět tržní hospodářství v socialistickém 
systému. Přijeli Američané a on jim to vy-
právěl a oni říkali: Proč nepošlete nějakého 
člověka k nám, ať tam tržní hospodářství 
studuje? Vypsali konkurz a já jsem ho vyhrál. 
Odjel jsem v roce 1967. Následně přišli Sověti. 
Jedno jsem věděl: chci dostudovat. Tak byla 
emigrace jen přirozenou reakcí...
Vrátil jste se počátkem 90. let?
Ano, na americkou Fulbrightovu nadaci. Při-
šel jsem na Karlovu univerzitu, kde právě 
řečnil Klaus. Poprvé zmiňoval před studenty 
a profesory tu kuponovou privatizaci. Doslo-
va: „Čtyřicet let jsme si říkali, že to patří nám 
všem, tak si teď na to vydáme papír.“ Tak tohle 
je konec, zděsil jsem se. Jenže všichni studenti 
i profesoři povstali a začali skandovat a tles-
kat. Tak jsme přes ty kupony vše prodali. 
Budoucnost ukázala hloubku nešťastného 
kroku. Postkomunistická ekonomika se vý-
razně odlišila od ekonomiky první republiky, 
kdy českým podnikatelům patřilo vše – a nyní 
nám nepatří téměř nic.
Jste kritický ke stranické demokracii...
Stranická demokracie se přežívá. Politické 
strany ztrácejí své opodstatnění v době vše-
obecné informovanosti, internetu a globální 
komunikace. Strany samy dnes a denně do-

kazují svoji neschopnost, zastaralost a ne-
vhodnost. V USA se dnes debatuje o vhodnosti 
systému politických stran pro 21. století. Po-
dívejte se na ten stranický slepenec posta-
viček v Česku. Neodbornost, nafoukanost, 
komunikační neschopnost, příživnictví 
a sebezájem charakterizují skupinku, kterou 
nemá nikdo rád, které se mnozí smějí, a ně-
kteří nad ní pláčí. Přes 30 stran pro pouhých 
10 milionů lidí. 
Jak může fungovat demokracie bez stran?
V nestranické demokracii nelze volit stranu, 
ale pouze kandidáta. Zvolení představitelé 
nejsou zodpovědni straně a nepodléhají stra-
nickým omezením, nemusí pózovat své poli-
tické machismo vůči opozičním stranám, ale 
mohou se plně soustředit na hledání nejlep-
ších řešení pro své voliče. Kvalitní kandidáti 
tak mají mnohem větší šanci se do politiky 
dostat, vstoupit nebo se udržet. Nepodléhají 
jednotě a soudržnosti strany, nemusí volit 
prázdné platformy proti svým principům.
Podnikatel Tomáš Baťa ukázal, jak taková 
demokracie funguje a k jakým výsledkům 
vede, když byl čtyřikrát za sebou zvolen sta-
rostou Zlína, aniž by jakákoliv z tehdejších 
stran sehrála sebemenší roli. Občané Zlína 
tehdy volili starostu, ne stranu, ne ideologii. 
Vy se hodně věnujete systému podnikové 
organizace u Baťů. V čem je inspirující?
Podnik není a nefunguje jako stroj, ale jako 
živý organismus. Nedá se dnes tedy úspěš-

ně řídit jako stroj, ale jen jako autonomní, 
samořídicí systém podnikatelských týmů 
a zaměstnanců – podnikatelů – jak tomu bý-
valo u Baťů. Tomáš zakladatel byl mimořádná 
osobnost; ale bratr Jan pokračovatel byl ge-
nius, jiný, ale podobně mimořádný. Soustava 
řízení Baťa je velmi zajímavá. Globální úspěch 
bratří Baťů nespočívá v jejich jednotlivých 
funkcích, metodách, přístupech a technikách, 
ale v jejich provázání do ucelené, kompletní, 
a proto převážně samořídicí soustavy pod-
nikového řízení. Jednotlivé komponenty lze 
kopírovat, ale nefungují v izolaci. Organický 
celek soustavy řízení podniku už kopírovat 
nelze. Každý podnik si musí vytvořit vlastní 
soustavu řízení.
Tvrdíte, že globalizace končí a nastane 
období lokalizace. Jak tomu rozumět?
Svět prochází procesem deglobalizace, tj. 
přesouvání ekonomických, podnikatelských, 
politických a společenských aktivit zpět do lo-
kalizovaných místních podmínek, kde vlast-
ně jsou všechny takové aktivity iniciovány, 
vznikají a přetrvávají. Bratři Baťové již ve 20. 
a 30. letech přesně chápali, že region potře-
buje silnice, energii, vodu, školky, stadiony, 
podniky a vlastní vzdělávací systém – ne poli-
tické ideologie. Proto jsou dodnes jejich stopy 
ve Zlíně tak viditelné a inspirující.
Není to příliš složité, ani náročné. Využívat 
nejlepších světových znalostí a technologií, 
vytvářet soběstačné baťovské „Průmyslové 
město“ a „Podnikatelskou univerzitu“ – obě 
koncepce původem z moravského regionu 
Zlín. Pamatujte: „Uděláme to sami“, „To nej-
lepší na světě nám stačí“ a „Mysli globálně, 
jednej lokálně“ – shrnuje odkaz myšlení i činů 
obou zlínských bratrů Baťů.
Nejlepším příkladem staletého a stabilního 
fungování místní politiky je dodnes Švýcar-
sko. Osobnosti krajské samosprávy jsou vole-
ny přímo občany, stejně jako krajské, důsled-
ně jednokomorové stavovské parlamenty. Ty 
pak naplňují přání a touhy občanů a jsou jimi 
také přísně kontrolovány. Jsem přesvědčen, 
že svět půjde touto cestou. Jiří Severin
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náš kraj

Kornelie Němečková: Ze života lidu valašského (1978). Foto: sbírka MuRV

Výtvarnice Kornelie Němečková, vsetínská rodačka žijící v Praze, 

patří k typu umělců, kteří se celý život navracejí do svého rodiště 

a udržují si v něm a pěstují čilé přátelské i pracovní vztahy. 

počítající techniky. Senzuálně plné, měkké 
obrysy tvarů, živá rytmická linka, dekora-
tivní členění ploch odvozené z tapetového 
rozvrhu i z typické přirozenosti forem, vý-
razově účinný kontrast motivu vystřihován-
ky provedené v jedné barvě, a neurčitého 
podkladu, důvtipné variace téhož motivu, 
nevyčerpatelná tvárná fantazie, prostý rost-
linný i symbolický ornament a v neposlední 
řadě mistrovské zvládnutí minuciózní tech-
niky – to vše jsou konstanty autorčiny hravě 
dekorativní poetické tvorby. 
V díle autorky se přes stylovou, výrazovou 
a koncepční jednotu projevují v posledních 
dvou desetiletích také určité inovace. Vedle 
dominantní intenzivní červeně vystřihová-
nek se v její tvorbě prosazuje temná modř či 
vyšisovaná hněď připomínající nostalgickou 
barevnost starých fotografií… Techniku vy-
střihované grafiky obohacuje rovněž o vle-
povanou koláž a do plošného až abstraktního 
grafického rozvrhu tak vstupují vystřižené 
fotoreprodukce a barevné kresby skutečných 
květin a věcí, trojrozměrní motýlci či přímo 
stopy samotné předmětné reality – napří-
klad vlepené čtyřlístky. 
Námětem autorčiných děl je vesměs lido-
vý a měšťanský žánr či zátiší. K oblíbeným 
motivům patří strom života, domácí zvířát-
ka, ptáčci nebo pohádkové bytosti. I na této 
tematické rovině má Kornelie Němečková 
blízko k lidové kultuře, tentokrát k lidovému 
vypravěčství. Příběhy jejích obrázků jsou 
poetické, mile prosté, přikrášlené a zidea-
lizované. Líčí spokojený, klidný venkovský 
i městský život dob dávno minulých s laska-
vostí i žertovnou nadsázkou a srozumitelnou 
symbolikou. Svět jejích obrázků je světem 
hřejivě idylickým, bez stínů, strádání, utrpe-
ní a bolesti. Je světem dětských radostí a do-
mácího štěstí nezkaleného tvrdou realitou 
a odcizením, světem harmonických vztahů, 
pospolitosti a porozumění. 
Dílo Kornelie Němečkové je hluboce huma-
nistické, prodchnuté láskou k člověku. Její 
komorní a intimně laděná tvorba, která před-
stupuje před diváka prostě a „se srdcem“ 
na dlani, přímo ponouká k otevřenosti a bez-
prostřednímu přijetí. Dotýká se nejvnitřnější 
intimity naslouchajícího srdce, jeho touhy 
po chráněném koutku soukromí – po do-
movu tisíce vůní a čistých barev. Prozáře-
ném, voňavém a sladce lahodném. Jako jedno 
z mála nabízí v současném umění divákovi 
oázu míru, klidu, harmonie a neskrývaného 
půvabu. Má odvahu potěšit, pohladit tu utrá-
penou, nedůvěřivou a skeptickou duši unave-
ného člověka dneška. Nesobecky poskytuje 
divákovi alespoň na chvíli hřejivé útočiště, 
obdarovává nadějí a optimismem pročiště-
nými kalvárií osobních utrpení a osudových 
ran. Kornelie Němečková nezraňuje zraně-
ností, ale stále se rozdává... 
 Olga Méhešová

Loni 5. července oslavila 85. narozeniny 
a přes vyčerpávající boj se zákeřnou nemo-
cí stále vystavuje, tvoří a neopouští ji její 
životní optimismus, vřelá srdečnost a obdi-
vuhodná vnitřní síla. 
Mezi lety 1949–1953 studovala módní ná-
vrhářství na zlínské a posléze na uhersko-
hradišťské státní uměleckoprůmyslové 
škole. Se svým spolužákem a manželem, 
sochařem Zdeňkem Němečkem, se v pade-
sátých letech usadila v Praze, kde zpočátku 
pracovala ve výtvarných kroužcích a kde 
se od roku 1962 začala plně věnovat volné 
i užité výtvarné tvorbě jako svobodnému 
povolání. Ilustrovala básně, knihy i časopi-
sy pro děti a navrhovala například plakáty, 
přebaly gramofonových desek či poštovní 
známky. Jako textilní výtvarnice preferovala 
techniku textilní koláže a netkané tapiserie 
ara decor. Do povědomí široké veřejnosti 
vstoupila svou originální vystřihovanou 
grafikou, a to zejména zásluhou postavičky 
krojované dívky ze znělky populárního tele-
vizního pořadu Zpívánky. Její vystřihovaná 
grafika byla použita v baladických animo-

vaných filmech Toman a lesní panna (1971) 
a Holoubek (1981). 
Vsetínské muzeum – někdejší Vlastivědný 
ústav Vsetín – uspořádalo první výstavu 
manželů Němečkových v roce 1963. Další 
v pořadí, k níž byl vydán drobný katalog, se 
konala v roce 1967 v souvislosti s autorčiným 
jubileem a stala se příležitostí k zakoupení 
jejího současného díla do muzejní sbírky, 
a to textilních koláží s motivem stromu a vy-
střihovánky Valaši. Po desetileté pauze byla 
ve vsetínském zámku v roce 1977 zrealizová-
na opět výstava manželů Kornelie a Zdeňka. 
Upřímný a hluboký obdiv k lidovému umění 
a folkloru Valašska a Slovácka přivedl Kor-
nelii Němečkovou nejen do pražského Slo-
váckého krúžku, v němž jako členka aktivně 
působila, ale také ji nasměroval k výtvarným 
technikám přejatým z venkovského prostře-
dí – k podmalbě a vystřihovánkám. Vystři-
hovaná grafika provází umělkyni po celý její 
tvůrčí život a stále si uchovává svéráznou, 
lidovou dekorativností a ornamentem in-
spirovanou svěží stylizaci vycházející rov-
něž z možností této hravé a s improvizací 

idylický svět v díle 
kornelie němečkové

co jste možná nevěděli...
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ZáVěrEM

Moc nadějí jsme do toho vzhledem k značné-
mu časovému odstupu nevkládali. Nicméně 
stalo se, byť trochu z jiného směru. Ozval se 
Josef Holcman s unikátní vzpomínkou své-
ho otce, která se týká posudkového lékaře 
MUDr. Švarce, jenž v 60. a 70. letech působil 
i na Zlínsku a Uherskohradišťsku.
Jeho otec za války, v roce 1944, vyhoto-
vil telegram do německého Magdeburgu, 
aby dostal kamaráda z totálního nasazení 
pro nemoc jeho rodičů. Z dětské tiskár-
ničky sestavil i razítko kyjovského lékaře 
MUDr. Švarce, jeho podpis napodobil. Ka-
marád se ale do Německa po svatbě nevrá-
til a začalo ho shánět gestapo. Vyšetřovali 
i Švarce, který zfalšovaný podpis bez mrk-
nutí oka přijal za vlastní a zachránil tak pár 
lidí před koncentrákem. 

Takže jak to tehdy bylo?
V listopadu 1944 se Jakub měl ženit. Všec-
ko klaplo, až na jeden problém: jak dostat 
staršího mládence Jana Fridricha z Magde-
burgu. Normálně to nešlo, sám napsal, že 
jedině na telegram o vážné nemoci rodičů. 
Dali jsme hlavy dohromady. Jakub, zvaný 
Gambos, snad z německého Ambos, kova-
dlina, míval nápady až dobrodružné. Byl 
to nepsaný vůdce nás mladých při všech 
partách a průserech, hlavně v milotické hos-
podě U Sehnálků, kam jsme chodívali. Při 
zpáteční cestě nás učil rajtovat na sochách 
lvic u zámku a podobně. Podle jeho plánu, 
který jsem vybrušoval, jsem napsal tento 
telegram: Der Vater ist tödlich krank, komm 
sofort. Die Mutter. Potvrzuje – německy – Jo-
sef Holcman, Bürgermeister. K tomu razítko 
obce, což nebyl problém, neboť bylo u nás 

doma ve stolku. To ale nestačilo, muselo 
k tomu být potvrzení od lékaře. Měl jsem 
dětskou tiskárničku, z níž jsem složil razítko 
kyjovského lékaře: MUDr. Johann Schwarz, 
Stadtartzt in Gaya. A zase ich bestätige – 
potvrzuji.
Slečna u telegrafu na poště v Kelčanech Ja-
kubovi prozradila, že takový telegram musí 
být potvrzen četnictvem. Neřekl mně ani slo-
vo a jel na kole do Vracova za strážmistrem 
Studeným. Ten, sotva vzal blanket telegramu 
do ruky a očima ho přelétl, pleskl obrácený-
mi prsty na papír a řekl: Toto nepsal starý 
Holcman, to je Vojtova práce. Jakub nejdříve 
slzavě prosil za to, aby to mému otci neříkal, 
a když Studený slíbil, tak další hereckou etu-
dou – konec války se blíží, atakdále –, na něm 
vymámil i to razítko a podpis! Plný radosti 
telegram ve čtvrtek odeslal a v sobotu večer 
byl Jan doma! V úterý byla svatba, s tajnou 
muzikou na mlatě, při níž jsme se s Janem 
velice ožrali, všechno bylo moc veselé.
Bylo po svatbě, ale milý Jan už se do raj-
chu nemínil vrátit. Spával doma, ale pak 
se po něm začali shánět četníci i sám Stu-
dený, který věděl, kolik uhodilo. Janek se 
přestěhoval k nám na hůru, kde si u komí-
na zbudoval zemljanku v seně, neboť byl 
prosinec a my jsme si řekli, že pod svícnem 
bývá tma. Nakonec, bylo to před Vánocemi, 
přišel k nám zase Studený a bez obalu řekl, 
že se po Fridrichovi shání gestapo. Jan se 
proto odstěhoval k tetičce do Vacenovic. Ale 
gestapo přijelo doopravdy. I s originálem 
telegramu – ó hrůzo! – který byl archivován. 
Prověřovali i doktora Schwarze, který mnou 
zfalšovaný podpis přijal za vlastní: můj vděk 
se nedá popsat.

V minulém čísle jsme uveřejnili vzpomínku na možnou návštěvu 

pozdějšího tureckého prezidenta Kemala Atatürka ve vinném 

sklepě kyjovského lékaře MUDr. Švarce. Vyzvali jsme čtenáře, 

kteří by měli jakoukoliv vzpomínku na tuto událost, ať se ozvou.

další vzpomínka na dr. švarce

je před tebou stezka

ohlédnutí: 
vinařský podzim

zamyšlení na konec

Když se chystáme na dovolenou do nezná-
mého města či do neznámé země, sáhneme 
obvykle po knížce, která se nazývá Průvod-
ce. Za její pomoci se můžeme o mnohém po-
učit. Dovíme se, kam máme jít, co je krásné 
a pozoruhodné, ale také, co je nezajímavé 
a nebezpečné – zkrátka, je to velká pomoc. 
Dobrou službu nám prokáže také mapa.
Někdy však ani nejlepší průvodce a mapa 
nestačí. Některé oblasti jsou tak obtížné, 

Víno a kultura k sobě nerozlučně patří. 
Na Uherskohradišťsku se tento pod-
zim konala řada vinařských akcí. Přímo 
v Uherském Hradišti šlo o několik drob-
ných akcí v rámci připomínky založení 
města. Vyvrcholením oslavy 760. výročí 
pak byly Slovácké slavnosti vína a ote-
vřených kulturních památek ve dnech 
9. a 10. září 2017. Byly již 15. v pořadí 
a přitáhly na 60 000 návštěvníků. Týden 
po Slavnostech vína v Uherském Hradišti, 
tedy 16. září, se konaly dvě vinařské akce 
na Uherskohradišťsku. Modřanské vino-
braní v obci Modrá u poutního Velehra-
du se konalo už podvanácté. V Boršicích 
u Buchlovic proběhl tutéž sobotu šestý 
ročník Boršických burčákových slavností 
s bohatým kulturním programem.
Sobota 23. září patřila dvěma akcím spo-
jeným s vínem, pochutinami a kulturou. 
V Muzeu v přírodě na Rochusu nad Uher-
ským Hradištěm proběhl IV. Slovácký fes-
tival chutí a vůní a ve Zlíně Den Zlínského 
kraje. Sobota 30. září patřila třetímu roč-
níku Šlapání hroznů dívčí nohou ve Dvo-
ře pod Starýma horama v Boršicích pod 
Buchlovem. Podzimní vinařský kulturní 
program zakončilo dvanácté uzavírání cy-
klostezek v rámci akce Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska. /red/

že je třeba mít s sebou živého, zkušeného 
průvodce, který by nás vedl.
My stojíme nyní také před velikou cestou 
do neznáma. Máme před sebou nový rok. Je 
pro nás určitým tajemstvím, nevíme, co nás 
čeká. Můžeme prožít něco nepředstavitelně 
krásného, můžeme však, obrazně řečeno, 
i zabloudit, klopýtnout, zřítit se. Ať chce-
me či nechceme, musíme do něho vstoupit. 
Mapy nového roku neexistují. Jak se máme 

tedy v něm orientovat? Svým rozumem? 
Radami přátel? Horoskopy? To vše je marné.
Ten, kdo svůj život svěřil Bohu, má však na-
blízku jedinečného průvodce. Před staletími 
ho lidé připodobnili k pastýři. To proto, že 
si všimli, jak je pastýřova práce nesnadná 
a záslužná. Bůh jde před všemi, kteří mu 
důvěřují, vede je tam, kde najdou všechno 
potřebné pro obživu těla i duše, povzbuzuje 
a zachraňuje. Bůh vítězí nad zlem i smrtí 
a otevírá bránu věčnosti. V jedné písni je 
to vyjádřeno takto: 
„Je před tebou stezka, tu nemůžeš znát,
však vede tě Pastýř, tak nesmíš se bát.“
 Zdeněk Svoboda, emeritní farář 



PŘIJĎTE MEZI NÁS A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO TÝMU

OBRÁBĚČ CNC
Náplň práce:  
•  obsluha CNC obráběcích center 

vybavených řídícími systémy 
Heidenhein, Siemens 

Naše požadavky:                                                                                                                       
•  vyučení v oboru CNC obrábění 

a prokazatelná praxe, schopnost 
samostatných korekcí programu, 
orientace v technické dokumentaci, 
schopnost využívat progresivní 
technologie obrábění na nových 
3osových, případně i 5osových 
strojích

BRUSIČ
Náplň práce: 
•  broušení dílů na vertikálních 

bruskách
Naše požadavky: 
•  vyučení v oboru Brusič nebo 

Obráběč kovů a prokazatelná praxe, 
vykonávání středně náročné práce 
v opakované výrobě s možností 
kompletního zaučení, očekáváme 
dobrý zdravotní stav, fl exibilitu, 

spolehlivost a ochotu pracovat 
ve čtyřsměnném provozu

ZÁMEČNÍK
Náplň práce:
•  obsluha strojních pil
Naše požadavky: 
•  manuální zručnost, fyzická zdatnost 

a spolehlivost. Zkušenost s obsluhou 
strojních pil a jehlení je výhodou

Naše nabídka:
•  Nabízíme zajímavý výdělek, časovou 

a úkolovou mzdu, 13.plat, dovolenou 
navíc, bonusové poukázky a pracovní 
oděvy včetně praní a obuvi, 
mzdové zvýhodnění za práci v noci 
a o víkendu, věrnostní program, 
valorizace mzdových tarifů, stravenky 
v hodnotě 105 Kč/den a nástupní 
bonus 20.000 - 50.000 Kč pro 
kvalifi kované pracovníky s praxí dle 
splnění podmínek 

Kontaktní osoba:  
Vlasta Motalová, e-mail: motalova@
preciz.cz, tel.: +420 577 113 056 

www.preciz.cz

CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE

NISSAN JUKE
JIŽ OD 379 000 CZK
•  Automatická 

klimatizace
• Navigační systém
•  Kompletní balíček 

personalizace 
včetně 18” 
hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
JIŽ OD 499 000 CZK
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém 

NissanConnect
•  LED světlomety 

denního svícení
•  17” hliníková kola

NISSAN X-TRAIL
JIŽ OD 649 000 CZK
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém 

NissanConnect
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové 

otevírání kufru

Uvedené ceny se vztahují k následujícím modelům: X-Trail Czech Line DIG-T 160, Qashqai Czech Line DIG-T 115 a Juke Czech Line DIG-T 115. 
Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním 
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9-6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129-158 g/
km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, 
kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

Stabilní, dynamicky se rozvíjející stavební společnost 
PS� �onstruc� on a.s. hledá do svého týmu:

Nabízíme: 
•jistotu velké stavební fi rmy s tradicí
•přátelské pracovní prostředí
• odpovídající mzdové ohodnocení vč. 

mo� vačních odměn
•fi remní benefi ty a zaměstnanecké výhody
•perspek� vu profesního růstu a vzdělávání 

Místo výkonu práce:          
Otrokovice (příp. Brno, Praha)

Bližší informace:                 www.psg.eu

KALKULANTA / PŘÍPRAVÁŘE
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Ať Vám v roce 2018 fouká
vždy správný vítr.

Přeje
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně otevřela 
svůj Vzdělávací komplex na Štefánikově 
ulici ve Zlíně. 
Objekt bude sloužit zejména studentům 
a pedagogům Fakulty humanitních stu-
dií, ale nejen jim. Jeho součástí bude i vý-
stavní prostor Fakulty multimediálních 
komunikací. 
Nový vzdělávací objekt univerzity vy-
rostl během let 2015 až 2017. Jeho autor-
kou je stejně jako v případě nedalekého 
Kongresového a univerzitního centra 

excelentní světová architektka prof. Eva 
Jiřičná, zlínská rodačka. „Snažili jsme 
se, aby se studenti i zaměstnanci cítili 
v objektu příjemně a dobře se jim v něm 
pracovalo,“ zdůraznila Eva Jiřičná. 
V plném provozu  bude komplex od února 
letošního roku. „Uvedením Vzdělávacího 
komplexu do provozu budou mít všech-
ny fakulty naší univerzity své vlastní 
sídlo. Věřím, že objekt i se svým okolím 
významně zkrášlí centrum města Zlína,“ 
uvedl rektor Petr Sáha.  /tz/

univerzita otevřela vzdělávaCí komplex

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

NABÍZÍME 
PRÁCI:

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

MONTÁŽNÍ A MANIPULAČNÍ 
DĚLNÍK

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

OBSLUHA CNC, 
BRUSIČ KOVŮ
▶  požadujeme strojní vzdělání

▶  práce v jednosměnném 
i dvousměnném provozu

▶    ochota pracovat v třísměnném 
provozu 

▶  práce je vhodná pro ženy, 
pracoviště v centru Zlína

▶  mzda až 110 Kč/hod. 
+ nadstandardní příspěvek 
na stravování, odměna za 
docházku

▶  2x ročně mimořádné odměny, 
5 týdnů dovolené, penzijní 
připojištění

VOŠ potravinářská 
a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola profi lovaná 
do oblas�  výroby a kontroly potravin nabízí

Dny otevřených dveří:

Kontakt: 573 334 936 
vospaspsm@vospaspsm.cz  
www.vospaspsm.cz

Naše �o� o: Víš, co jíš? Nevíš? 
                        U nás se to naučíš!

leden – 12. a 13. 2018
únor – 9. a 10. 2018

MATURITNÍ STUDIUM 
(4 roky denní, 5 let dálkové)
• Analýza potravin
• Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
(3 roky denní, 4 roky kombinované)
• Analýza potravin
• Technologie a hygiena potravin
• Zpracování mléka

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
(3 roky denní i kombinované)
• Chemie a technologie potravin

Info a vstupenky na dobírku: 
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

20. 1. ZLÍN | Hala Euronics

21. 4. ZLÍN | Hala Euronics

T h e  R i s e  O f  C h a o s
W O R L D  T O U R  2 0 1 7 / 1 8

20. 1. ZLÍN
Souboj Rebelu

TouR 2018

Jedinečný dvojkoncert 
největších československých legend 

hard and heavy! 

Známé hity, nové skladby a velké společné finále!

15. 1. ZLÍN | Kongresové centrum

VÁCLAV NECKÁŘ
za doprovodu smyčcového kvarteta
& BACILY

19. 1. ZLÍN 
Masters of Rock Café

Franc Alpa
host:

13. 1. ZLÍN | Masters of Rock Café

Special Guest:

Zbrusu 
nová deska!

24. 2. ZLÍN | Masters of Rock Café

Jedinečný dvojkoncert 
největších československých legend 



NABÍZÍME:
• mo�vační systém odměňování,
• dotované stravování v závodní jídelně,
• náborový příspěvek 15 000 Kč,
• firemní akce
• vynikající technické zázemí a další

HLEDÁTE PRÁCI?
POJĎTE PRACOVAT PRO PRESTIŽNÍ AUTOMOBILKY
Vzhledem k rychlému růstu naší společnos�  obsazujeme 

velké množství pozic, THP i dělnické pozice.

• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISU
• ELEKTROÚDRŽBÁŘ
• OPERÁTOR VSTŘIK. STROJŮ
• KONTROLOR/KA KVALITY 
• 3D KONTROLOR/KA

Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
personal@skd-bojkovice.cz

nebo volejte: +420 607 098 948.

Více informací o nás a další volné pozice 
najdete také na:

www.skd-bojkovice.cz

• INŽENÝR/KA KVALITY
• MANAŽER KVALITY
• KALKULANT/KA
• PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA
• NÁKUPČÍ

PRACUJTE PRO ZNAČKU
která vede v automobilovém průmyslu
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Přemýšlíš, kam jít dál studovat?

9. 2. 2018
všechny fakulty (na Fakultě multimediálních 

komunikací pouze studijní program Mediální 
a komunikační studia)

Den otevřených dveří  
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně


