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Obnova Velehradu

Na obnově Velehradu se
významně podílel také
Zlínský kraj.

Kam na lyže ve Zlínském kraji

Vánoce a konec roku jsou tradičně okamžikem, kdy se na jedné
straně ohlížíme zpět, na té druhé pak dopředu − směrem k novému
roku. Platí to i pro krajské radní. | Foto: Ivo Hercik
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Zlato do Vsetína

Vsetínské
cukrářky jsou
nejlepší na světě.

OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN
pořádá pro zájemce o studium

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
úterý 27. 1. 2015 13:00-17:00

23.1.2015

čtvrtek 19. 2. 2015 14:00-17:00

23. 1. 2015 na všech fakultách UTB
(na Fakultě multimediálních komunikací
pouze Mediální a komunikační studia)

Vyber si z bohaté nabídky
studijních programů
a oborů na šesti fakultách!
Fakulty budou pořádat prezentace vždy v 10.00,
ve 12.00 a ve 14.00 hodin. Zájemci si budou moci
prohlédnout prostory budov a jejich vybavení.

www.utb.cz

• informace o škole, přijímacím řízení a přípravných
kurzech z matema�ky a českého jazyka
• přijímací zkoušky nanečisto podle nových kritérií
MŠMT (přihlašovací formulář na www.oazlin.cz)

Studijní obory na OA:
1. Veřejnosprávní činnost
2. Obchodní akademie
zaměření: podniková ekonomika
cestovní ruch
mezinárodní obchod

Studijní obory na VOŠE:
1. Marke�ng pro střední stupeň řízení (3 roky)
2. Účetnictví a nanční řízení (3 roky)

náměs� T. G. Masaryka, 761 57 Zlín
tel.: 577 006 555, oatb@oazlin.cz, www.oazlin.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
•
•
•
•
•

Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
Profesionální jednání
Férovost
On-line přehled nad svým
účtem
Transparentnost
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slovo
úvodem
Vážení spoluobčané,
úvodník k tomuto předvánočnímu vydání píši ve dnech, kdy se
na úrovni Vlády České republiky
i na úrovni kraje intenzivně řeší mimořádná situace související s ničivými výbuchy v areálu muničních
skladů u Vlachovic-Vrbětic, která
v posledních týdnech traumatizovala obyvatele přilehlých obcí
a položila vysoké nároky na starosty a na pracovníky profesionálních
složek Integrovaného záchranného
systému.
Místo, abychom si v prosinci užívali adventního zklidnění, prožívali
jsme dny plné napětí. Proto je pro
mě obtížné „přeladit se“ zničehonic na vánoční strunu a nemyslet

na události, které otřásly jinak poklidným životem v této části našeho kraje a poukázaly na výjimečně
závažný problém, jehož příčiny jsou
předmětem policejního vyšetřování.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo
pomáhají k řešení této mimořádné
situace.
Jestliže si vždy touto dobou přejeme klidné a radostné Vánoce, letos
má toto přání opravdu mnohem
aktuálnější význam. Věřte mi, že
po zvládnutí katastrofálních povodní v roce 1997 v Otrokovicích
je pro mě zajištění ochrany životů
a zdraví občanů tím nejzodpovědnějším úkolem, který na sebe člověk ve funkci starosty či hejtmana

bere. Proto mi toto téma i nyní tolik
leží na srdci, i když vás mohu ujistit, že z pohledu kraje na vzniklé
události neneseme nejmenší podíl.
Na mou hlavu jdou přitom ataky,
co jsem měl a neměl… Samozřejmě se vždy v takové vypjaté situaci
najdou ti, kteří se snaží vytěžit co
nejvíce pro sebe, pro své zviditelnění, a hledat viníka, na kterého by se
mohlo vše jednoduše hodit, očernit
ho a „umýt si ruce“. Není možné,
aby to schytávali ti kdo to řeší za ty,
co to dopustili.
Pravda má ale jednoho svědka
a tím je čas. Vše má však i svou míru
a každá číše jednou přeteče.
Asi by se nikdo nemohl divit,
po takovém mediálním tlaku, že
od svých blízkých slyším, abych
toho nechal. Jsou to žel oni, kteří
tím trpí. Jenže to budou muset ještě
vydržet.
Dovolte mi, vážení spoluobčané,
abych vám všem popřál klidné
a radostné prožití letošních vánočních svátků v kruhu vašich blízkých,

v míru a v pokoji. Zejména lidem
z obcí Lipová, Haluzice a Vlachovice, kteří museli být kvůli výbuchům
opakovaně evakuováni, přeji, aby
Vánoce i nadcházející rok 2015 již
prožili v klidu, v bezpečí svých domovů a podle svých představ.
Přijměte rovněž poděkování za vše,
co jste v tomto roce udělali ve prospěch lidí v našem krásném kraji
i v naší vlasti. To poděkování patří
i těm chlapům z řad hasičů, vojáků,
policie – zvláště pak policejním pyrotechnikům. A samozřejmě také
záchranářům ZZS Zlínského kraje,
pracovníkům krizového řízení Valašských Klobouk, Luhačovic a Zlínského kraje.
Přijměte ode mne také srdečné
přání úspěšného roku 2015. Ať vám
v něm slouží zdraví, provází vás
štěstí a vždy ať je kolem vás hodně
lásky, radosti, tolerance a vzájemného porozumění.
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
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Otevřené brány

Kam vyrazit na přelomu roku
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co dokážeme udělat pro ty druhé.
Všichni ti, které nyní oceňujeme,
mohou být pro všechny inspirací
– je za nimi vidět kus práce, která
není materiálně oceněna. Přesto
ji vykonávají dlouhodobě a poctivě,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
bylo letos doručeno celkem 40 nominací, a to od představitelů měst
a obcí, škol a školských zařízení,
nevládních neziskových organizací

Předávání se konalo v Otrokovicích. | Foto: L. Valouch

Medaile pro dobrovolníky.
Kraj jich udělil 19

Z regionu
a dalších zainteresovaných subjektů
z celého Zlínského kraje. Výběrová
komise navrhla Radě Zlínského kraje
k schválení ocenit 19 dobrovolných
pracovníků, a to na základě předem
stanovených kritérií, jimiž byla například dlouhodobá činnost, více
oblastí či druh zájmového zaměření
a podobně. 
/vm/

Přehled oceněných v roce 2014
■E
 va Brázdová Svaz skautů a skautek ČR, Skautské oddíly Lukov
■P
 avel Horák Český svaz včelařů v Luhačovicích
■M
 gr. Lubomír Liba TJ Zbrojovka Vsetín, klub házené
■ Josef Mahdal TJ Nivnice, Oddíl v zápase řecko-římském a volném stylu
■P
 avel Máša Sbor dobrovolných hasičů Břest
■ I ng. Radka Navrátilová TJ Sokol Vsetín, taneční oddíl All Style Unit

Zlínský kraj | Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém
volném čase věnují vytrvale a nezištně práci s dětmi
a mládeží, ocenil Zlínský kraj letos již po jedenácté. Vzdává
tak hold lidem, kteří dlouhodobě dávají vzor v chování
nejmladší generaci a přispívají tak k správnému směřování
společnosti.
Slavnostní předávání se odehrálo
v Otrokovické Besedě, kde nominovaným popřál mnoho energie
při další práci s mladší generací
hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví Lubo-

mír Nečas, člen Rady Zlínského kraje
pro oblast školství, mládeže a sportu
Petr Navrátil a člen Rady Zlínského
kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu Ladislav Kryštof. „V dnešní
uspěchané době je vhodné se občas zastavit a zamyslet se nad tím,

Zastupitelé jednali o rozpočtu
či areálu ve Vrběticích
Zlínský kraj | Čtyřicet šest bodů projednalo Zastupitelstvo
Zlínského kraje na svém posledním řádném zasedání
v roce 2014. Zastupitelé schválili plán rozvoje na příští rok,
který navazuje na základní strategický dokument rozvoje
Zlínského kraje do roku 2020 a vychází i z aktuálních
podnětů jednotlivých odborů krajského úřadu. Zabývali se
i situací v muničním skladu ve Vlachovicích-Vrběticích.
Schválen byl také rozpočet kraje
pro rok 2015, který je sestaven jako
schodkový s celkovým objemem
příjmů ve výši 8 201 458 000 korun,
výdajů ve výši 8 408 015 000 korun
s tím, že schodek bude uhrazen
čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru zajištěného u Evropské
investiční banky. „Počítáme s investičními akcemi v objemu přesahujícím jednu miliardu korun.
V případě programového fondu
jsou plánovány investiční výdaje

ve výši 200 milionů korun na dofinancování projektů Evropské unie
v rámci programovacího období
2014-2020,“ informoval zastupitele
statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, který je zodpovědný
za finance. Zastupitelstvo schválilo
také finanční příspěvky na hospodaření v lesích, dotace do oblasti
životního prostředí a rozvoje venkova, na výstavbu vodohospodářské infrastruktury a na podporu
ekologických aktivit.

■ I ng. Petr Nečas Občanské sdružení Dračí skála
■R
 oman Němeček TJ Jiskra Otrokovice, oddíl házené
■ I rena Papežíková SPLK Kašava, folk. soub. Maryjánek
■ Dagmar Pařilová TJ Sokol Holešov, oddíl sportovní gymnastiky
■ Josef Skalík Myslivecké sdružení Hutisko-Solanec, kroužek POŠTOLKA
■M
 gr. Olga Strašáková Město Kunovice
■S
 ylvie Ševčíková Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště
■ Jakub Šneidr TOM Medvědí stopa Holešov
■ I ng. Ladislav Tarabus soubor Klobučan, Valašské Klobouky
■Z
 byněk Urubčík Sbor dobrovolných hasičů Šumice
■M
 gr. Libor Vakrčka TJ Alcedo Vsetín, plavecký oddíl
■M
 gr. Milada Valová Základní škola Ratiboř
■Z
 deněk Vašíček Sbor dobrovolných hasičů Morkovice

Situace ve Vrběticích
V úvodní části schůze hejtman
Stanislav Mišák podrobně informoval zastupitele o situaci ve Vlachovicích-Vrběticích, kde v minulých týdnech došlo k výbuchům
munice. „Postup ze strany Zlínského kraje respektoval rozhodnutí
velitele zásahu o tom, že bude
řízen podle zákona č. 239/2000
Sb. o integrovaném záchranném
systému. Na tom se shodla i Bezpečnostní rada Zlínského kraje
a toto bylo respektováno i ústřední koordinační skupinou zřízenou
na pokyn ministra vnitra Generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR.
Součástí této ústřední koordinační skupiny jsou i zástupci Prezidia
Policie České republiky a zástupci
Generálního štábu Armády České
republiky, zástupce báňského úřadu a zástupci ministerstev obrany, financí a vnitra. Jde o problém
státu, kraj zde funguje jako součinnostní složka, kdy jsme koordinovali, kam ubytovat obyvatele
obcí při evakuaci a podobně,“ řekl

hejtman. K této aktuální záležitosti proběhla obsáhlá diskuse,
kterou uzavřel opoziční zastupitel
Jan Pijáček slovy: „Zlínský kraj se
nemusí stydět za to, jak situaci
řešil.“ 
/hm/

Hospodaření nemocnic
se zlepšilo
Zlínský kraj | Hospodaření všech
čtyř nemocnic zřizovaných Zlínským krajem se výrazně zlepšilo. Zatímco na konci loňska byly
většinou ve ztrátě, v letošních
prvních devíti měsících vykázaly zisk. Vsetínská nemocnice
měla na konci září bilanci plus
8,9 milionu korun, Kroměřížská
nemocnice asi 8 milionů, Uherskohradišťská nemocnice zhruba
34 milionů a Krajská nemocnice
T. Bati ve Zlíně bezmála šest milionů korun. Na hospodaření se
mimo jiné projevila nová úhradová vyhláška, nemocnice nyní
dostávají od zdravotních pojišťoven vyšší platby. 
/red/

Projekt internetové bezpečnosti
vzbudil ohlas − zapojilo se 3 781 dětí
Zlínský kraj | V úterý 9. prosince
vyvrcholil první ročník osvětového projektu Kraje pro bezpečný
internet. V našem kraji se projektu
zúčastnilo 3 781 dětí, což vyneslo
Zlínský kraj v porovnání s ostatními
zapojenými kraji na vrchol pomyslného žebříčku. Účastníci úspěšně absolvovali sérii on-line kurzů

o internetové bezpečnosti a navíc
se mohli zúčastnit vědomostního
kvízu o hodnotné ceny, které dodaly společnosti Microsoft s.r.o. a AutoCont CZ, a.s., partneři projektu.
Z 567 úspěšných řešitelů byli jako
vítězové v kategorii žáků do 12 let
vylosováni Ondřej Janiš (ZŠ TGM
Otrokovice), Jakub Juřica (ZŠ Hulín)
O projekt byl velký zájem. | Foto: A. Skopalík

a Pavlína Gorošová (ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí). V druhé kategorii, žáci
a studenti od 13 let, byli vylosováni
Nikola Janálová (SŠ oděvní a služeb Vizovice), Martin Staněk (OA
Kroměříž) a Eliška Zálešáková (SPŠ,
hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště).
„V dnešní turbulentní době je nezbytné, aby uživatelé internetu dodržovali základní bezpečností zásady, a jsem velmi rád, že se Zlínský
kraj mohl zapojit právě do tohoto
projektu, který se snažil poukázat
na různé bezpečnostní nástrahy internetu,“ uvedl Petr Navrátil, radní
Zlínského kraje zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu.
Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory
Asociace krajů ČR a díky spolupráci
zapojených krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout
e-learningové kurzy a on-line kvíz
pro laickou i odbornou veřejnost.
„Do letošního prvního ročníku se zapojilo osm krajů a Zlínský kraj patřil
po celou dobu mezi trojici nejaktivnějších. Jsem pevně přesvědčen, že
v příštím ročníku dokážeme letošní
výsledky ještě vylepšit,“ uvedl Petr
Navrátil. 
/sko/

Zlín | Držitelem jedné z cen 13.
ročníku soutěže Česká hlava se stal
prof. Karel Kolomazník, vědec a pedagog Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cenu
Invence za přírodní vědy si převzal 27.
listopadu 2014 v Praze. Česká hlava
je nejvyšším oceněním za vědu, výzkum a inovace udělovaným v České

republice. Prof. Kolomazník svůj celoživotní výzkum věnoval zpracovávání odpadů z kožedělného průmyslu.
Vstupní surovinou jeho revolučního
procesu na zpracování tukových
odpadů je mázdra – koželužský tuk.
„Mázdra je směs podkožního vaziva a tuku, jehož obsah bývá kolem
60-70 %. Vyvinul jsem postup, který

odděluje bílkovinu od tuku. Bílkovina
se zpracovává na kvalitní želatinu,
tuk na bionaftu,“ popisuje prof. Kolomazník. Výsledky jeho výzkumu byly
uplatněny v koželužnách Argentiny,
Brazílie, Mexika, USA, Kanady, zemí
EU i v Indii. Jeho technologie také
využívají velké obuvnické firmy jako
NIKE (Vietnam) a ECCO (Nizozemsko).
Vítěznou sošku si prof. Kolomazník
spolu s ostatními nejlepšími českými
osobnostmi vědy a techniky převzal
na slavnostním galavečeru v pražském Národním domě na Vinohradech. 
/utb/

Vsetínské cukrářky
jsou nejlepší na světě

vážku, čtyřlístek, závěs z lístků, které
nazdobila jako šperky. Vše bylo doplněno stylovým kouskem malého
kloboučku.
„Zimní romance“ byl motiv pro
soutěžní výrobek učitelky Jaroslavy Londové. Tři bíle zdobené
podstavce nesly stromy s jemnou
mřížkou a spoustou vloček, hvězdi-

ček a spadlého listí, na druhé ploše
byly vánoční perníčky a na tu třetí
autorka kreativně ztvárnila bruslení
na zamrzlé ploše. Oba výrobky byly
ohodnoceny zlatou medailí a jejich
tvůrkyně tak za sebou nechaly profesionály z celého světa. Účast školy
na soutěži finančně podpořil také
Zlínský kraj. 
/red/

Profesor Kolomazník získal prestižní
cenu Česká hlava

Vsetín | Významného úspěchu dosáhla Střední odborná škola Josefa
Sousedíka Vsetín na mezinárodní
soutěži CULINARY WORLD CUP
2014 v Lucembursku. Toto mistrovství světa se koná vždy po čtyřech
letech a ze vsetínské školy sem vyrazily cukrářky předvést jemnou práci
při výrobě perníku. Domů dovezly
dvě zlaté medaile.
Výrobek nazvaný Perník jako šperk
zpracovávala Ivana Toráčová z perníkového těsta. Pomáhala jí žákyně
druhého ročníku oboru cukrář Veronika Matějíčková. Ivana Toráčová
upekla podstavce, vykrojila labutě,

Vsetínské mistryně světa. | Foto: archiv
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Dětská centra
pod sociální oblast
Zlínský kraj | Převedení dvou
příspěvkových organizací, které
dosud resortně spravoval odbor
zdravotnictví, nově pod odbor
sociálních věcí krajského úřadu
schválila Rada Zlínského kraje.
Takto gesčně převedeno bude
Kojenecké a dětské centrum
ve Valašském Meziříčí a Dětské
centrum Zlín. Změna nabude
účinnosti 1. ledna 2015. „Důvody spočívají v praktické rovině:
od roku 2013 dochází k poklesu
činností spadajících pod resort
zdravotnictví, a naopak se významně posilují agendy, které
věcně příslušejí pod odbor sociálních věcí a také jsou regulovány
příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem o sociálně
právní ochraně dětí,“ vysvětlila
radní pro oblast sociálních věcí
Taťána Valentová Nersesjan.
„Primárním zájmem Zlínského
kraje je, , aby děti vyrůstaly v přirozeném prostředí rodiny. Změna
gesce garantuje větší odbornost
při řízení těchto organizací, spadajících do systému péče o ohrožené děti,“ řekla dále radní.

Peníze na sociální služby
Zlínský kraj | O 335 milionů byly
navýšeny prostředky k financování poskytovatelů sociálních
služeb v České republice. Částka, která bude ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ještě
v letošním roce přidělena pro
poskytovatele sociálních služeb
ve Zlínském kraji, představuje
22,099 milionů.„Tyto prostředky
by měly pokrýt jednak navýšení platů pracovníků v sociálních
službách vyplývající z novely nařízení vlády, jednak slouží na další
provozní výdaje poskytovatelů
sociálních služeb, které do konce
roku 2014 uskuteční,“ upřesnila
krajská radní pro oblast sociálních
věcí Taťána Valentová Nersesjan.

Kraj prodává nemovitosti
Zlínský kraj | Zlínský kraj vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvyšší
nabídnutou kupní cenu za prodej
nemovitostí ve Zlíně. Jde o prostory dosud sloužící pro umístění
MŠ pro zrakově postižené a pro
Speciálně pedagogické centrum.
V nabíce jsou i pozemky. Bližší
informace na www.kr-zlinsky.cz,
úředních deskách Zlínského
kraje a statutárního města Zlína
a na tel. 577 043 655.
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Co se podařilo, co nás čeká v roce 2015

TÉMA

Konec roku je vždy okamžikem, kdy se člověk ohlíží zpět a bilancuje. Co se
podařilo, co šlo méně. Zároveň jde ale o období plné očekávání, co přinese
a co nás potká v roce příštím. Ať už v životě pracovním či osobním.
O takovou stručnou bilanci a výhled do roku 2015 jsme požádali i členy Rady Zlínského kraje. Všem jsme položili dvě
stejné otázky. Zajímalo nás především to, jak vidí rok 2014 z pohledu svých kompetencí – tedy co se událo v rezortech,
za něž jsou zodpovědní. Stejný princip pak měl i dotaz ohledně očekávání spojených s novým rokem.
1. Na co jste letos nejvíce pyšný – co se vám nejvíce povedlo?
2. Co očekáváte od příštího roku?
Ing. Jaroslav Drozd
statutární náměstek hejtmana,
finance a rozpočet
1. V letošním roce patří mezi nejvýznamnější změny obnovení
spolupráce ve veřejné správě mezi
státem, kraji, městy a obcemi. Naplňování strategie Zlínského kraje,
realizace projektů spolufinancovaných evropskými fondy a státním
rozpočtem, umožňuje v posledních
letech krajské investice ve výši 1,25
mld. Kč. Tyto finanční zdroje zajišťují
rozvoj kraje ve všech jeho oblastech.
Za období od vstupu do Evropské
unie se Zlínský kraj zařadil na 2. místo v dynamice růstu hrubého domácího produktu a v podílu HDP
na obyvatele je pátým ze 14 krajů.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman
1. Pyšný? To snad ode mne nečekáte. Samozřejmě jsem zažíval radost,
že se mnohé podařilo řešit a vyřídit.
Samozřejmě byla radost z mnoha
věcí, co se povedly, a nebudu rozlišovat, co nejvíce a co nejméně. Neboť
vše je důležité.
Byť mám málo času na rodinu, užívám si radost z vnoučat.
2. Že snad nebude horší toho letošního a že se budou věci dařit.
Snad bude zdraví sloužit, abych
mohl být co nejvíce užitečný a prospěšný lidem našeho kraje. A mé
přání vám? Hlavně to zdraví.
1. Nevím, jestli je slovo „pyšný“ tím
správným termínem, ale rozhodně
mě nejvíce chytly výsledky letošního ročníku soutěže „Vesnice roku“.
Tři obce z našeho kraje zvítězily v republikovém kole, Zlínský kraj má
zlatou, oranžovou a zelenou stuhu.
Velký dík patří starostům, zastupitelům i všem občanům obcí Kateřinice,
Hošťálková a Modrá. Především ti
mohou být na sebe pyšní.

Ing. Ivan Mařák
náměstek hejtmana, územní plánování, životní prostředí a rozvoj
venkova

2. Od příštího roku neočekávám nic
výjimečného, i když realita může
být jiná. Mým cílem je posunout
spolupráci kraje s obcemi a všemi
institucemi zabývajícími se rozvojem venkova o další stupínek výš.
A také doufám, že se podaří vyřešit
složitou situaci v oblasti Vlachovic,
aby se lidé nemuseli bát o své zdraví,
životy či majetek.

V pohodě a radosti prožité Vánoce
a hodně zdraví, úspěchů, štěstí a lásky
do nového roku 2015
vám všem přejí členové Rady Zlínského kraje

Jsem rád, že se na práci pro občany
a výsledcích v kraji mohu podílet.
2. Příštím rokem by měl být rok
umožňující opětovné zvýšení podílu kraje na sdílených daních sníženého minulou vládou, umožnění
čerpání zdrojů ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na krajské
silnice, objektivizaci financování
nemocnic a zahájení čerpání evropských zdrojů nového plánovacího
období. Tyto další rozvoj podmiňující procesy dávají pozitivní předpoklady ke zlepšování života občanů
Zlínského kraje.
dařilo stabilizovat ekonomickou
situaci v krajských nemocnicích
Zlínského kraje, otevřeli jsme
nový chirurgický pavilon v Uherskohradišťské nemocnici a dojednali jsme dotace na nové sanitní
vozy i nové výjezdové stanoviště
Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje.

MUDr. Lubomír Nečas
náměstek hejtmana, zdravotnictví
1. Během vánočních svátků každoročně bilancuji nad uplynulým
obdobím. Rok 2014 mi přinesl
mnoho úspěchů a radostí nejen
v profesním životě. Na podzim jsem
vyvdal jednu ze svých dcer a druhá
dcera čeká moji první vnučku. Syn
mě naopak potěšil dokončením
vysokoškolských studií. Aby toho
nebylo málo, já se v prosinci dočkal
ve zdraví svých významných kulatin. V profesní rovině se nám po-

2. V příštím roce se asi nejvíce
těším na společné chvíle se svou
vnučkou. Věřím, že i celá naše rodina bude mít po celý rok pevné
zdraví a bude šťastná. Jako lékař
kolem sebe vidím plno nemocných. I těm upřímně přeji brzké
uzdravení. V oblasti zdravotnictví chceme pro pacienty v Krajské
nemocnici Tomáše Bati ukončit
nákup nového přístrojového
vybavení přesahující více než
devadesát milionů korun. Dále
bychom rádi připravili investice
pro lineární urychlovač a přístroj
PET-TC pro lepší léčbu pacientů
s nádorovým onemocněním. Také
podpoříme nákup nových sanitek
a otevřeme nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné
služby v Rožnově pod Radhoštěm
a v Morkovicích-Slížanech.

PaedDr. Petr Navrátil
radní, školství, mládež a sport

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan
radní, sociální věci

1. Nenazval bych ten pocit pyšný, ale
jsou věci, které mi udělaly v tomto
roce radost. V lednu jsem měl možnost se účastnit zimní Olympiády
dětí a mládeže, kde sportovci našeho kraje patřili k úspěšným výpravám. Významnou akcí byl již V.
ročník odborné konference Škola
ve firmě – firma ve škole. Podařilo
se nám realizovat další systémové
projekty na podporu technického
vzdělávání a podpory středisek
praktického vyučování. Snažíme
se podporovat modernizaci výuky
prostřednictvím vlastních rozvojových programů na pořízení učebních pomůcek. Zlínský kraj se podílel na realizaci projektu Bezpečné
branky a výrazně finančně přispěl
na podporu mládežnického sportu.

1. V sociální oblasti se během roku
podařilo splnit řadu významných
úkolů, za což patří dík pracovníkům
krajského úřadu. Byly zahájeny důležité stavby jako domovy pro seniory ve Valašském Meziříčí, Vsetíně
a Luhačovicích nebo budovy pro
uskutečnění transformace ústavní
péče o zdravotně postižené osoby.
Náročná byla příprava na přechod
financování soc. služeb ze státu
na kraj.

2. Koncepčně budeme připravovat
nový Dlouhodobý záměr vzdělávání ve Zlínském kraji, který bude
platný od roku 2016. Dále budeme
pokračovat ve finanční podpoře
učebních oborů, další vlně „Bezpečných branek“, podpoře mlá-

Ing. Jaroslav Kučera
radní, doprava
1. V roce 2014 jsme v oblasti dopravy dosáhli velmi dobrých výsledků. Zásluhu na tom má tým
odborně zdatných a pracovitých
lidí z Ředitelství silnic ZK, Koordinátora veřejné dopravy a širšího
vedení odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, který pod
mým vedením dokázal splnit náročně vytýčené cíle. Za nejlepší
výsledek považuji realizaci 34
staveb na krajských silnicích za téměř 920 mil. Kč, což je historicky
nejvíce od vzniku kraje. Velmi si
vážím toho, že postupně se zvyšující kvalitu krajských silnic, zejména II. třídy, pozitivně hodnotí
i občanská veřejnost.
2. Pro rok 2015 jsme si vytýčili
další náročné cíle, které navazují
na dosažené výsledky předchá-

dežnického sportu a hledání cest
jak zvýšit atraktivnost technických
oborů a přizpůsobit vzdělávací nabídku tak, aby odpovídala potřebám trhu práce v našem regionu.
Aktivně se zapojujeme do přípravy
reformy financování regionálního
školství. Musí přinést zrovnoprávnění v odměňování pedagogických
pracovníků v našem kraji ve srovnání s celostátním průměrem.

zejícího roku. Předně zajistíme
další projekty na modernizaci
krajských silnic, při maximálním
využití evropských peněz, v rámci ROP, který již tento rok končí.
Připravujeme opravy našich silnic, na které využijeme finanční
pomoc státu v rozsahu min. 80
mil. Kč. Úspěšně ukončíme projekt „Komplexní odbavovací, řídicí
a informační systém“ pro zlepšení
fungování veřejné hromadné dopravy v našem kraji. V neposlední
řadě považuji za velmi důležitý
úkol pro nové plánovací období
EU, a to věcnou přípravu a zpracování projektů v rámci Integrovaného operačního programu,
v oblasti další modernizace prioritní sítě krajských silnic. Společně
s městy a obcemi pak přípravu dopravních terminálů a cyklostezek.

2. Je zřejmé, že rok 2015 nebude o nic
jednodušší. Spolu s obcemi a poskytovateli budeme tvořit nový plán sítě
sociálních služeb na území našeho
kraje tak, aby co nejvíce vyhovoval
potřebám obyvatel. Moc se těším
na dokončení a zabydlení nových
domovů. Jejich budoucím klientům
pak přeji, ať se jim tam líbí a jsou spokojeni. Vánoce jsou krásnou vsuvkou
mezi dva pracovně náročné roky, časem zklidnění, pohody a lásky. Časem
stráveným s blízkými. Časem, který se
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snad obejde bez politického a populistického handrkování a napadání,
a o to bude mít pro mě větší hodnotu. Vám všem, milí spoluobčané, přeji
klidné a kouzelné svátky!
a poutní centrum a vystavět Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje, která bude přivádět poutníky
a turisty k nám na Moravu. Zlínský
kraj spolu s Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy stojí u zrodu mezinárodního sdružení, které
již realizuje první praktické kroky
v odvážném, ale velmi smysluplném
projektu. Máme již řadu partnerů
v řadě států napříč Evropou a podporu nejen tuzemských, ale i zahraničních institucí. Historický odkaz
cyrilometodějské mise je pro dnešní
Evropu stále živý a jeho naplnění je
pro nás výzvou.

Ing. Ladislav Kryštof
radní, kultura, církve, památková
péče a cestovní ruch
1. V tomto roce mne potěšil pozitivní
vývoj v oblasti kulturního turismu.
Velmi dobře si z hlediska návštěvnosti vedla muzea, galerie a historické objekty. Největší radost ale
mám z toho, kolik pozitivní práce se
udělalo v záměru etablovat Velehrad
jako evropsky významné duchovní
Doc. Ing. František Čuba, CSc.
radní, zemědělství a spolupráce s východními trhy
1. Velmi si vážím říjnového zvolení
v senátních volbách. Byla to obrovská
podpora, kterou jsem od lidí i od svého okolí zaznamenal. Ještě jednou
všem moc děkuji. Byl to pro mne
projev poděkování za dosavadní
práci ve veřejné funkci i za předchozí
slušovické úspěchy.

2. Optimisticky pohlížím na příští rok
a očekávám zvýšený zájem o kulturu
a turistické cíle našeho kraje. Nadále
budeme podporovat pořádání kulturních programů a obnovu památek z Fondu kultury Zlínského kraje.
Věřím v další rozvoj Evropské kulturní
stezky sv. Cyrila a Metoděje, kterou
chceme prezentovat ve Vatikánu. Přínosem bude jistě také rekonstrukce
Hvězdárny ve Valašském Meziříčí
a vybudování nových expozic v Muzeu regionu Valašsko.
2. Pokračuji v každodenní práci
ve Zlíně i v Senátu, kde pravidelně
dojíždím. Budu aktivně poukazovat
na témata, na která jsem upozornil
již při své volební kampani do Senátu. Zároveň věřím, že se posune
ke svému zdárnému konci realizace
projektu akvaponických chovů ryb,
kde se stále potkáváme s administrativními problémy a překážkami.
Všem bych chtěl do roku 2015 popřát
hlavně zdraví a životní spokojenost.
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Mgr. David Valůšek
✓N
 arodil se roku 1974
ve Vsetíně.
✓ Od roku 2007 žije ve Slušovicích.
✓ Po studiích na vsetínském
gymnáziu a roční praxi
ve Státním okresním archivu
Vsetín absolvoval obory archivnictví a historie na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně.
David Valůšek se zamiloval do historie. | Foto: I. Hercik

Chcete, aby vaše řádky přežily staletí?
Pište na pergamen, radí archivář
David Valůšek je ředitelem Státního okresního archivu ve Zlíně.
Jak se vyvíjel váš zájem o historii
a jak jste se dostal až na pozici ředitele okresního archivu?
Historie mne zajímala od chvíle, kdy
jsem se asi ve čtvrté třídě základní školy začetl do Starých řeckých
bájí a pověstí. Dlouhou dobu jsem
pak byl zaujat antikou a fascinován
osobou amatérského archeologa
a objevitele starověké Tróje Heinricha Schliemanna. Postupně se moje
pozornost obracela také k mladším
obdobím a českým dějinám. Ještě
za studií historie a archivnictví na brněnské univerzitě, konkrétně roku
1997, jsem nastoupil do zlínského
archivu. Na podzim 2008 jsem byl
jmenován jeho ředitelem.
Které písemnosti skončí u vás
v archivu na Klečůvce? A co máte
nejstaršího?
Ačkoliv byly zrušeny okresní úřady,
funguje okres jakožto správní jednotka nadále a archivy našeho typu
vymezují svou oblast působnosti
právě tímto obvodem, obdobně
jako například soudy. Velmi zjednodušeně lze říci, že ze zákona jsou
povinny ukládat u nás dokumenty
trvalé hodnoty všechny instituce
zřizované státem a samosprávou.
Ovšem snažíme se aktivně získávat
také další informačně hodnotné
dokumenty z činnosti spolků, církví
i jednotlivců. Nejstarší u nás uložená
archiválie pochází z roku 1356. Je to
pergamenová listina poměrně drobná svými rozměry, ale velice důležitá
svým významem. Touto listinou totiž

moravský markrabě Jan Jindřich založil město Valašské Klobouky.
Jsou všechny dokumenty uchovávané v archivu také přístupné
veřejnosti? Nebo je i něco „tajného“, co se třeba zpřístupňuje až
po uplynutí více let?
Zpřístupňování archivních dokumentů se řídí jasně danými pravidly. Samotné přijetí do archivu ještě automaticky neznamená úplnou
volnost přístupu. Za celoevropský
standard je považována ochranná
třicetiletá lhůta, po kterou se archiválie nezpřístupňují. Starší dokumenty
musí být nejprve odborně archivně
setříděny a popsány, pak je možné
je poskytnout veřejnosti v naší studovně. Nazýváme ji badatelnou, což
u mnohých návštěvníků vzbuzuje
úsměv, zvláště když se po vyplnění
badatelského listu stávají badateli.
Kolik lidí přijde za rok bádat
do vašeho archivu a co nejčastěji
hledají?
Ročně náš archiv navštíví kolem tří
až čtyř set badatelů, ale obvykle se
neomezí na jedinou návštěvu, takže v naší studovně/badatelně bývá
dost často poměrně rušno.
Spektrum hledaných informací
a studijních témat je široké. Velkou
skupinu tvoří samozřejmě zájemci
o nejrůznější otázky spojené s působením firmy Baťa, jejíž archiválie
jsou u nás uloženy. Poslední dobou
dost ubylo genealogů, zvláště díky
zveřejňování matrik na webech ar-

chivů. Ale velmi často nás vyhledají
například občané, kteří potřebují
potvrdit dosažené vzdělání kvůli
důchodovému zabezpečení. Úředníci k nám přijíždějí pátrat ve starších
dokumentech, které nám jejich instituce již dříve předaly.
Jak se úřady chovají k dokumentům, které by se měly časem dostat do archivu? Odevzdávají vám
všechno, co je jejich povinností?
Archiváře nezajímají dokumenty
z činnosti úřadů až ve chvíli, kdy
mají být předány k nám, ale aktivně
kontrolujeme, zda instituce řádně
pečují o dokumenty uložené v jejich
spisovnách. Musím říci, že za těch
více než 16 let mého působení
ve zlínském archivu vnímám značné zlepšení, i když samozřejmě se
stále najdou hříšníci, kteří se k dokumentům nechovají tak, jak by měli.
V několika případech jsme dokonce
udělili pokuty.
Mění na práci archivů něco éra
elektronické komunikace?
Ano, to je samozřejmě velké téma
dneška a archiváři tuto oblast sledují velice pečlivě. Pozoruji mezi
kolegy v této záležitosti značnou
skepsi. Dlouhodobé, garantované
a bezpečné uložení elektronických
dokumentů se zaručením jejich
nezpochybnitelné pravosti je stále
spíše výzvou a velkou neznámou
než vyřešenou otázkou. Kdybych to
předvánočně trošku odlehčil, mohu
ze své praxe doporučit zaznamená-

✓ Ještě za studií roku 1997 nastoupil do Státního okresního archivu Zlín-Klečůvka,
kde pracuje dosud, od roku
2008 ve funkci ředitele.
✓ K romě archivní profese se
věnuje také historii, především se zřetelem na východomoravský region.
Publikoval několik knih
s historickou tematikou a celou řadu odborných článků,
věnuje se také přednáškové
činnosti.
✓O
 d letošního roku je předsedou České archivní společnosti.
✓ Je ženatý, má jednoho syna
a tři nevlastní děti.

ní skutečně důležitých myšlenek
na pergamen. Ten se jako psací látka
zatím osvědčil nejlépe. Dokladem
toho jsou tisíce středověkých listin,
uchovávaných v archivech.
Ukrývá zlínský archiv i nějaké písemnosti se vztahem k Vánocům
či oslavám přelomu starého a nového roku?
Nepamatuji si žádné speciální vánoční archiválie, jistě se najdou zápisy
o průběhu Vánoc a novoročních
oslavách v některých u nás uložených kronikách. Vzhledem k tomu, že
v našem archivu uchováváme téměř
šest kilometrů archiválií, nemohu
vyloučit, že i téma Vánoc se v nich
dá najít. Prožívání vánočních svátků
se v minulosti samozřejmě vyvíjelo
a odlišovalo se svou formou v prostředí měst a vesnic. Velkou roli hrála
také majetnost té které rodiny. Co se
oproti dřívějšku vytrácí, je uvědomování si křesťanské podstaty tohoto
svátku. Dobré zvěsti o narození Spasitele, kterou u nás lidé v minulých
staletích všeobecně sdíleli.

Vojtěch Cekota

Sjezdovka Horal. | Foto: archiv

Zima na Východní Moravě
vybízí k aktivním pobytům

a od letošní zimy nabídnou návštěvníkům společný skipas, jenž
je obvyklou a oblíbenou součástí
nabídky velkých lyžařských středisek po celé Evropě.
Projekt podpořený ROP Střední
Morava propojí ski areály Razula, Machůzky, Kyčerka a Jezerné
ve Velkých Karlovicích, areál Karolinka v sousedním stejnojmenném městě a blízké Ski centrum
Kohútka. Areály budou vystupovat pod zastřešujícím názvem
Skiregion Valašsko. Ten dohromady představuje bezmála 20
kilometrů sjezdovek. „Věříme, že
tato novinka zatraktivní možnosti
zimního vyžití na Valašsku a ocení ji nejen pravidelní hosté, kteří
po ní již delší dobu volali, ale že
také přilákáme nové návštěvníky.
Společný skipas nabídne pestrý
výběr sjezdovek různé délky a náročnosti, lyžaři mohou za jedny
peníze navštěvovat během pobytu
různá místa a trávit tak každý den
nebo třeba i půlden někde jinde.
Cena skipasu bude výhodnější, než
kdyby si host koupil každý den jednodenní skipas v jiném středisku,“

Lyžování

uvedl Luboš Sušila ze Ski areálu
Razula, jednatel obecně prospěšné společnosti Valašsko, která celý
projekt zastřešuje. Společné skipasy budou v prodeji od třídenní
varianty. Hosté si je budou moci
zakoupit nejen na pokladnách ski
areálů, ale také v některých okolních hotelech. Na kratší období
budou ski areály i nadále nabízet
kratší časové jízdenky, které ale
budou platit pouze pro jejich vlastní sjezdovky.
Další možnosti
V Beskydech se za výborným
lyžováním vyplatí vyrazit také
na na Pustevny či Horní Bečvu.
Lyžaři se opět mohou těšit na sjezdovky na Trojáku v Hostýnských
vrších či na areál Stupava v pohoří
Chřiby. Zde letos poprvé nabízejí
svým skalním příznivcům celosezonní skipas. Svahem přímo nad
městem se pak může pochlubit
Zlín.
/urb, red/
Ski areál Razula. | Foto: archiv

Zlínský kraj | Zimní nabídka aktivních pobytů na Východní
Moravě je stejně pestrá jako region samotný. Přijdou
si na své jak milovníci zimních sportů, tak příznivci
relaxace či dobrého jídla.
Pro sjezdové lyžování se nabízí
na tři desítky lyžařských areálů.
Převážná většina z nich disponuje
umělým zasněžováním, čímž se snižuje závislost na množství přírodního sněhu, postačí, když mrzne.

Na svahy s jedním pasem
Na lyžaře letos ve Zlínském kraji
čekají významné novinky. Šest lyžařských areálů v Beskydech a Javorníkách, v oblasti kolem Velkých
Karlovic na Valašsku, spojilo síly

Vsetínský Cáb. | Foto: CCRVM

V běžecké stopě
Běžecké lyžování na Východní
Moravě závisí na množství a kvalitě přírodního sněhu. Pokud jsou
podmínky příznivé, pak jsou skvělou
volbou upravované běžkařské trasy
zejména ve Vsetínských Beskydech,
v okolí Pusteven či na hřebeni Javorníků. Tzv. Beskydská magistrála vede prakticky od Vsetína přes
Vsacký Cáb, Soláň a Bumbálku až
do Jablunkova. Své kouzlo mají
také okruhy kolem Vsackého Cábu
a Valašské Bystřice. Návštěvníci Velkých Karlovic ocení trasy připravené
v údolí Vsetínské Bečvy. Při dobrých
sněhových podmínkách jsou trasy
Hostýnské magistrály v délce 52

kilometrů protahovány skútrem
po hřebenech Hostýnských vrchů.
Svou hřebenovku mají také Chřiby, o běžkařské zážitky nepřijdete
(při dostatku sněhu) ani ve stopách
upravovaných v okolí Luhačovic.
Zimní pobyty ve Zlínském kraji lze
koncipovat také jinak. Například využít skvěle vybavená wellness centra, vyhřívané bazény v rekreačních
hotelích nebo zavítat do některého
z akvaparků. Ten v Uherském Hradišti byl dokonce letos vyhodnocen
jako nejlepší akvapark v ČR. Zima
také nabízí jiná potěšení – řadu gastronomických a folklorních zážitků.
Ať již jsou spojeny s obdobím Vánoc a Nového roku, nebo s tradičním masopustním obdobím, které
končí třídenními svátky, kterým se
taky říká fašank, ostatky či končiny
či jednoduše masopust. 
/red/
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Silniční obchvat Holešova. | Foto: archiv

Krajské silnice získaly
z Evropy od roku 2007
na dvě a půl miliardy korun
Zlínský kraj | Třiašedesát staveb na silnicích II. a III.
třídy ve Zlínském kraji získalo od roku 2007 dotaci
z evropských fondů prostřednictvím Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Na silniční infrastrukturu v majetku
kraje tak zamířily dotace v celkové
výši 2,5 miliardy korun. Po dokončení všech dosud podpořených staveb
bude zrekonstruováno 112 kilometrů silnic a 42 mostů. Přibyly také dva
zcela nové silniční úseky.
Kdo častěji cestuje po krajských silnicích, narazí na rekonstruované úseky
ve všech částech kraje. Někde se daří
z několika navazujících staveb vytvářet téměř souvisle rekonstruované
silniční tahy v délce desítek kilometrů. Jde například o silnici ze Zlína
do Uherského Hradiště, ze Zádveřic
do Luhačovic, z Kroměříže do Koryčan, z Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí, z Brumova-Bylnice

do Slavičína nebo brzy také z Ústí
do Velkých Karlovic až po hranici se
Slovenskem.
Od roku 2007 vydala Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Morava
několik desítek výzev na předkládání projektů pro získání evropské
dotace. Na krajskou dopravní infrastrukturu bylo zaměřeno deset
výzev (termín poslední z nich byl
stanoven na 17. prosince). „Zlínský
kraj se prostřednictvím Ředitelství
silnic Zlínského kraje aktivně zapojil
do všech výzev, které ROP Střední
Morava vyhlásil na rekonstrukce
a úpravy silnic II. a III. třídy. ŘSZK
bylo úspěšné v 63 případech. Rekordním rokem, co do počtu staveb,

byl letošní rok 2014,“ informovala
tisková mluvčí Úřadu regionální rady
Michaela Linhartová.
„V realizaci staveb na krajské silniční
síti, v objemu finančních prostředků
a využití evropských dotací na tyto
akce byl rok 2014 od vzniku kraje historicky nejúspěšnější. V tomto roce
bylo na krajských silnicích realizováno 34 staveb v hodnotě téměř 920
milionů korun,“ uvedl krajský radní
odpovědný za dopravu Jaroslav Kučera. Z těchto staveb bylo osm zahájeno již v roce 2013 a pět se bude
dokončovat ještě v roce 2015.
V délkovém součtu rekonstrukcí silničních úseků a mostů dokončených
v roce 2014 jde o téměř 43 kilometrů
vozovek. Na tyto investice bylo vynaloženo přes půl miliardy korun.
Z toho evropské dotace pokrývají
zpravidla 70 až 85 procent uznatelných nákladů.
Zatímco v prvních letech čerpání
prostředků z ROP představovaly takto dotované stavby menšinu z investic do krajské silniční sítě, v roce 2014
už to byla převážná většina. Nakonec
jen jediná stavba z 34 realizovaných
v tomto roce byla bez dotace, tedy
plně financovaná Zlínským krajem
(nový most v Kelníkách).
„Výsledkem realizace těchto projektů je kvalitativně vyšší úroveň krajských komunikací s parametry, které
odpovídají současným technickým
normám,“ říká ředitel ŘSZK Broni-

DOPRAVA

slav Malý a vysvětluje: „Hlavním
parametrem stanoveným pro měřitelnost výsledků je zkrácení doby
jízdy. Znamená to, že z ROP byly
podporovány především projekty,
které kladly důraz na změnu nevyhovujícího trasování, zvyšování
kapacity komunikací, odstraňování
rizikových míst, ale také na snižování negativních dopadů na životní
prostředí.“
Evropské peníze směřovaly především do tzv. vybrané silniční sítě,
tedy do silnic II. třídy. „Potřebovali
bychom však mnohem více prostředků též na silnice III. třídy, aby
se i jejich stav začal zlepšovat,“ poznamenal ředitel Malý.
ROP Střední Morava disponoval
v programovém období 2007–
2013 finanční alokací ve výši 18,3
miliardy korun. Projekty v oblasti
dopravy byly podpořeny více než
třetinou z těchto prostředků. „Aktuálně je to 260 projektů za více
než sedm miliard korun. Dvě třetiny z této částky – přibližně 4,8
miliardy – směřují do rozvoje regionální silniční sítě v Olomouckém
a Zlínském kraji,“ dodala Michaela
Linhartová v Úřadu Regionální rady
ROP SM.
/vc/

Letos na podzim vznikla nová okružní křižovatka Kroměříž-Kotojedy. | Foto: V. Cekota

Jak se rozhoduje o tom, která cesta se bude rekonstruovat?
Při předkládání žádostí o finanční podporu konkrétních projektů
v rámci ROP vychází Ředitelství silnic
Zlínského kraje ze svého střednědobého plánu, který je zpracován podle
metodického pokynu Zlínského kraje. Střednědobý plán (SDP) obsahuje
seznam akcí sestavený na základě
potřeb pro zajištění provozuschopného stavu silniční sítě. Je schvalován
Zastupitelstvem Zlínského kraje, případné změny Radou Zlínského kraje.

SDP je aktualizován jednou za rok.
„Do plánu přípravy jsou postupně
zařazovány akce v návaznosti na jejich stavební stav a dopravní význam.
Stavební stav vozovek je každoročně monitorován a vyhodnocován
nezávislou organizací. Souběžně se
každoročně hodnotí i stav mostů,“
uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Plán přípravy akcí schvaluje krajská
rada. Poté ŘSZK zadává zpracování
projektové dokumentace pro staveb-

ní povolení. Investiční záměry jsou
po dokončení projektové přípravy
a zpracování podrobného rozpočtu
předkládány ke schválení opět krajské radě.
ŘSZK tak má stále ve střednědobém
plánu připraveno několik staveb.
Vznikne-li možnost získání dotace,
to znamená, je-li například vyhlášena
výzva ROP SM k předkládání projektů, může ŘSZK rychle reagovat a těchto nabídek operativně využít.

V případě havárie či živelní pohromy je potřebná stavba doplněna
do střednědobého plánu a předložena krajské radě za účelem zajištění
operativní realizace, aby se zabránilo
ohrožení osob a vzniku škod na majetku.
„Naším cílem je zachovávat udržitelný
stav silničního majetku ve Zlínském
kraji bez výraznějších disproporcí
v jednotlivých regionech,“ dodává
Bronislav Malý. 
/vc/

Kostel ve Štípě. | Foto: IH

O projekt Otevřené brány
je stále větší zájem
Pokud rádi poznáváte památky a zaměřujete se právě
na ty církevní, tak vás jistě potěší projekt s názvem
„Otevřené brány“. Funguje již od roku 2009 a potěšující
je, že je o něho stále větší zájem.

péči a spolupráci s církvemi Ladislav Kryštof.
Projekt Otevřené brány nabízí
opravdu spoustu zajímavých exurzí. „Například v Uherském Brodě
se osvědčila forma určité hry pro
děti: v kostele hledají zajímavosti
interiéru, které jsou často spojené
s příběhem místa. Takto uvažujeme do budoucna třeba o přiblížení života světců. Je to způsob,
jak děti hravě vychovávat a učit
vnímat méně známé skutečnosti,“
sdělil Pavel Macura, který jako bývalý vedoucí odboru kultury krajského úřadu stál u zrodu projektu
a nyní působí mimo jiné i v uherskobrodské farnosti. Zajímavé
jsou také komentované prohlídky
sv. Hostýna, kde se spousta lidí
objednává prostřednictvím webu,
a fara ve Střílkách zase často slouží jako zázemí, kde se mohou
návštěvníci kostela i unikátního
barokního hřbitova zastavit, občerstvit a odpočinout – zvláště ti,
kteří přijíždějí na kolech, což je
zde obvyklé. Výhodou projektu
je také to, že se zviditelní místa,
která doposud nebyla tak navštěvována. Například kostel sv. Anny
v Holešově patřící do areálu zámku a zahrady. Obyvatelé města tak
s nadšením objevili místo, kolem
kterého předtím jen nevšímavě
procházeli.
Lázeňští hosté Luhačovic, a nejen
oni, ale také rodiny s dětmi a další,
si zase velmi oblíbili turistický vláček, který jezdí mezi Luhačovicemi a Pozlovicemi a zastavuje také
u místních církevních památek.
Projekt Otevřené brány je nejen
zdrojem zážitků, ale zároveň nabízí pracovní příležitosti. Letos bylo
v jeho rámci zaměstnáno 144 průvodců. 
/hm/

Zlínský kraj | Svědčí o tom fakt, že
během sezony 2014 navštívilo 25
sakrálních památek ve Zlínském
kraji celkem 133 163 návštěvníků,
z toho 117 184 z České republiky
a 15 979 ze zahraničí.
Díky tomuto projektu máte možnost bezplatně si prohlédnout
kostely mimo dobu konání pravidelných bohoslužeb a využít
k tomu výkladu odborně vyškolených průvodců, to znamená
dozvědět se zajímavé informace
nejen o historii místa a kulturní hodnotě konkrétní památky,
ale také o náboženské podstatě

a symbolice vnitřního uspořádání a výzdoby těchto posvátných
objektů.
Zástupci farností i obecních samospráv, kteří se sešli ve čtvrtek
4. prosince 2014 ve Zlíně při každoročním vyhodnocení, od minulého roku opět zaznamenali nárůst
počtu návštěvníků, a to přibližně
o 14 tisíc. „Za to, že se zájem lidí
o tento projekt neustále zvyšuje,
bych chtěl poděkovat všem, kdo
se na něm podílejí, a také mému
předchůdci, který jej ve Zlínském
kraji uvedl v život,“ řekl krajský
radní pro kulturu, památkovou

Vyšívání jehlou
a dlátem

Byla dokončena obnova Velehradu

Soláň | Dečky, ubrousky a kapesníčky vyšité na batistu nebo tylu
charakteristické sítkem, zoubky
a jedinečnými vzory. Přesně tohle můžete vidět na již zahájené
výstavě s názvem Vyšívání jehlou
a dlátem, která je k vidění v Informačním centru Zvonice Soláň. Své
mistrovské umění zde představuje
Jana Juřicová se svým bratrem Ladislavem Bělounkem. „Tato výstava
představuje výšivky tří generací
naší rodiny od mojí stařenky, přes
moji maminku a moji tetu a výšivky moje," řekla Jana Juřicová. Mezi
exponáty jsou rekonstrukce výšivek
z 19. století, které paní Juřicová vyšívala pro skanzen. Výstava potrvá
do 14. ledna 2015. 
/red/

Velehrad | Nejvýznamnější poutní
místo u nás – Velehrad nabízí několik novinek. Například multifunkční
Velehradský dům Cyrila a Metoděje,
který sídlí v obnovených prostorách
sýpky a konírny. Své místo zde našly
Muzeum bible, Velehradské muzeum, stejně jako odborné pracoviště
Acta academia Velehradensis, Apoštolát modlitby a specializované
knihkupectví.
Díky projektu „Velehrad – centrum
kulturního dialogu západní a východní Evropy“, který byl dokončen, se podařilo významně proměnit poutní areál baziliky a přilehlých
objektů na Velehradě. V novém je
venkovní plášť baziliky a restaurován její interiér (zejména hlavní
lodi baziliky, kruchty, podkruchtí
a varhany). Rekonstrukcí prošla

také část budovy velehradského
kláštera a kostelík Cyrilka. Dále byla
v objektu konírny Velehradského
muzea vytvořena nová vzdělávací
expozice pod názvem: „Velehrad
na křižovatce evropských dějin“.
Nového architektonického zpracování se dočkal prostor u baziliky, byl
zde vytvořen jednotný informační
systém a zakomponovány nově
vytvořené formáty expozice pod
širým nebem v návaznosti na Velehradské muzeum. Realizátorem
akce, započaté již v roce 2010, byla
římskokatolická farnost Velehrad.
Jedním ze zapojených partnerů
byl i Zlínský kraj. Realizace projektu přišla na 345,837 milionu korun,
přičemž 85 % bylo hrazeno z prostředků Evropské unie a zbylá část
ze státního rozpočtu. 
/red/

kultura

Galerie oslavila
narozeniny
Zlín | Celých 61 let uplynulo
od založení krajské galerie, která
sídlí v prostorách 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU ve Zlíně. Krajská galerie byla založena 20. listopadu
1953 v tehdejším Gottwaldově.
Prvních pár let sídlila ve vymezených prostorách zámku v Kroměříži, v roce 1957, když byl pro
ni a pro filharmonii adaptován
bývalý Památník Tomáše Bati,
se přesunula do druhého patra
tohoto objektu, nově nazvaného
Dům umění. Od roku 1960 užívala také část druhého poschodí
na zlínském zámku.
Díky novým prostorám může galerie naplno rozvíjet svou činnost
ve standardu, který je očekáván
od soudobých muzeí umění.
Nejenže galerie poprvé prezentuje všechna témata své sbírky
na úctyhodných 1500 m2 stálé
expozice, ale pořádá také větší
počet krátkodobých výstav různých formátů. Jedná se o drobnější tematické doplnění stálých
expozic až po rozsáhlé autorské
i tematické projekty. Pro návštěvníky je připravená také spousta
doprovodných programů, jako
je cyklus Básníci v Prostoru Zlín
nebo setkání s umělci či odborné přednášky. Na své si přijdou
i děti. Vedle animací pro školy
jsou v nabídce příležitostné dílny pro děti nebo „galeřiště“, což
je hravá aktivita od batolecího
věku po předškoláky a jejich rodiče. Nové prostory dopomohly
k tomu, že galerii navštěvuje čím
dál více lidí.
„Tři desítky výstav a akcí navštívilo od počátku roku 32 tisíc návštěvníků, což je víc než trojnásobek návštěvnosti v bývalých
prostorách galerie,“ potvrzuje
ředitel galerie Václav Mílek. Vizí
galerie je stát se jedinečným
místem nevšedního vzdělávání
a prostorem pro aktivní setkávání s uměním.
A co je v plánu v příštím roce?
Galerie například chystá výstavy,
představí jak uměleckou klasiku, například výstavu Jakuba
Schikanedera (1855 – 1924), tak
současnou progresivní scénu
na dalším, již sedmém ročníku
Zlínského salonu mladých. A protože jedním z cílů galerie je také
reflexe výtvarného života v místě
svého působení, chystá, vedle
výstav autorů z regionu, výstavu
k dějinám Školy umění ve Zlíně
v letech 1939 – 1949. 
/tz/
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Perníkový betlém. | Foto: archiv

Lidé ze Zdounek vyrobili největší
perníkový betlém v republice
Zdounky | Zdounky na Kroměřížsku se mohou chlubit největším
perníkovým betlémem v republice. Betlém, který pekli nadšenci
asi měsíc, tvoří celkem 1806 perníků, z toho 1255 je lidských postav,
zbytek tvoří ovečky, stromy nebo
domečky. Byl tak pokořen dosavadní rekord, který čítal 1215 postav
vyrobených z perníku.
Celý měsíc na tom pracovalo asi
deset lidí aktivně, dalších deset pomáhalo, třeba dozdobovalo perníky. Recept byl jednotný, po babičce

jedné ze spoluautorek betlému,
prozradila Petra Horáková, která
připravila téměř všechno těsto. Dle
jejích slov se spotřebovalo 120 vajec a 30 kilogramů mouky.
Chyběl jen perníkový
A jak vůbec myšlenka udělat perníkový betlém vznikla? „Loni jsme
měli v Domě kultury ve Zdounkách
výstavu betlémů, které lidé mají
doma. Sešlo se jich na 120. Byly
ze všech možných materiálů: sklo,
vosk, papír, keramika a podobně.

Kam vyrazit
Poslední dny tohoto roku a rozjezd do roku 2015 si můžete
zpestřit řadou příjemných akcí stejně rozmanitých jako
celý náš region.
 roměříž | K prožití zámecké
K
vánoční atmosféry se vydejte
do kroměřížského Arcibiskupského zámku, který bude mít
reprezentační sály vyzdobeny
ve vánočním aranžmá a bude
přístupný od 26. do 31. prosince.
V izovice | Na státním zámku
ve Vizovicích se až do 31. prosince vždy od 14.00 můžete seznámit s domácími anděly na výstavě Angelus Domesticus – anděl
domácí.
B
 uchlov | Hrad Buchlov ctí tradice a 26. prosince nabídne od 9.30
speciální program s názvem
„Na Štěpána na Buchlově není
pána“. Chybět nebude živý betlém, zpívání koled, výstavy, čaj
z "Lípy neviny", domácí zabíjačka
a další radovánky.
 uchlovice | V Buchlovicích,
B
v Muzeu Podhradí, můžete až
do dubna příštího roku navštívit

výstavu Kancionály a svaté obrázky aneb Konec světa nastane,
až lidé přestanou zpívat.
Rožnov pod Radhoštěm | K vánoční pohodě přispěje také
Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Zde
v dřevěném kostele sv. Anny
z Větřkovic můžete 29. prosince
v 16.00 zažít Vánoční mši svatou.
 ržková | Poslední den v roce
D
v přírodě zažijete v Držkové.
Zdejší občanské sdružení Solisko pořádá tradiční Silvestrovský výšlap, který se uskuteční
ve středu 31. prosince 2014. Více
informací o trase výšlapu naleznete na www.solisko.info
Zlín | Do posledního dne v roce
se hraje ve zlínském Městském
divadle. Silvestrovský večer v divadle s představením Dokonalá
svatba bude zakončen přípitkem
a rautem.

Jen perníkový chyběl. Tak jsme ho
chtěli letos dodělat, ale vypadal
by sám a malý hloupě. Tak jsme se
rozhodli udělat rovnou největší, ať
se je na co dívat,“ vysvětlila Petra
Horáková, která na obci pracuje
jako kulturní referentka.
Lidé, kteří se na pečení podíleli,
přitom nejsou cukráři nebo pekaři. I přesto jsou výtvory naprosto
profesionální. Organizátorka nám
dokonce prozradila jednu praktickou radu.
„Na bílkovou polevu je dobré kromě cukru propasírovat přes sítko
i bílek, pytlík na zdobení se pak
neucpává,“ vysvětlila Horáková.
Betlém můžete vidět o adventních
nedělích ve Zdounkách v domě kultury, ve všední dny po telefonické
domluvě. Pak se zřejmě přesune
do tamního kostela.
Plány na příští rok
A co se ve Zdounkách chystá na další Vánoce? „Příští rok jsou v plánu
vánoční stromečky. Kdo se přihlásí,
může si stromeček ozdobit. Už teď
víme, že budou tradiční skleněné
ozdoby, korálkové, perníčkové.
U každého stromku bude pak napsáno, kdo a proč jej tak ozdobil,“
dodala na závěr Horáková. /sh/

 olešov | Na tradiční přivítání
H
nového roku ohňostrojem se vydejte 1. ledna do Holešova, v zámecké zahradě bude ohňostroj
odpálen v 17.00.
Z lín | Ve Zlíně-Štípě v kostele Narození Panny Marie bude
koncert pěveckého sboru Radost
v sobotu 3. ledna 2015 v 15.00.
Sbor předvede vánoční mši pana
Milana Přívary, učitele hudby
z nedalekého Lukova, s názvem
V hodinu půlnoční.
Velehrad | Vánoční doba končí až
svátkem Tří králů, proto ještě v neděli 4. ledna si můžete vychutnat
vánoční koncert cimbálové muziky Cifra s primášem Petrem Číhalem a studentského pěveckého
sboru Viva la musica z Gymnázia
v Uherském Hradišti se sbormistrem Jakubem Tomalou. Uskuteční
se v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě od 16.30.
Z
 lín | Výstava Hračky dávné i nedávné představuje výběr ze sbírky Aleny a Františka Pleslových.
Jsou v ní zastoupeny hračky pro
holčičky i kluky od konce 19. století až do druhé poloviny 20. století. Alena Pleslová buduje svou
sbírku už více než pětatřicet let.
Výstava potrvá do 1. 3, k vidění

východní morava

Krása v dřevě ukrytá
Val. Meziříčí | Máte rádi vůni dřeva a zajímají vás dřevěné výrobky?
V tom případě si zajděte na výstavu
s názvem Krása v dřevě ukrytá, která
jev zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí. U příležitosti 140. výročí založení Odborné školy pro zpracování
dřeva, která položila základy výtvarné kultury a uměleckořemeslné tradice města, expozice seznamuje návštěvníky nejen s historií této školy,
ale i s tím, co tato instituce za dobu
své existence přinesla kultuře a školství. Spolu s výstavou probíhá celá
řada doprovodných akcí. První z nich
byly například Dřevohrátky. Za odborného vedení učňů truhlářských
oborů a jejich mistra si mohli malí
i velcí návštěvníci vyrobit krásnou
dřevěnou soustruženou hračku či si
nabarvit dřevěný medailon přírodními barvivy. Vzhledem k tomu, že
o tuto akci byl velký zájem, organizátoři plánují Dřevohrátky lednové,
které ve čtvrtek 15. ledna nabídnou,
opět ve spolupráci se SPŠS, neméně zajímavý program. Výstava Krása
v dřevě ukrytá potrvá až do 15. února 2015. 
/sh/

je v Muzeu jihovýchodní Moravy
ve Zlíně (14|15 BAŤŮV INSTITUT).
 izovice | Ve Vizovicích v Domě
V
kultury se 9. ledna od 17.00 můžete zaposlouchat do příběhů
kopanických žen v literárním
večeru Žítková a její bohyně při
besedě s Jiřím Jilíkem. Ten je autorem knihy Žítkovské čarování.
O hudební doprovod se postarají
Gajdoši z Kopanic, tradiční písně
zaznějí v podání Lýdie Gabrhelové.
Valašské Meziříčí | Leden je také
měsícem plesů a bálů. Ve Valašském Meziříčí v zámku Žerotínů
proběhne Vševalašský bál 17.
ledna.
Luhačovice | Vyhlášený 19. ročník Reprezentačního lázeňského
plesu v Luhačovicích se uskuteční 24. ledna v místním Společenském domě.
 lčnov | Ve Vlčnově již v lednu
V
budou znát příštího krále pro tradiční květnovou slavnost – Jízdu
králů. Král a jeho královská družina se představí na krojovém Mysliveckém plese, který se bude
konat 31. ledna 2015.
Nabídku dalších akcí a inspiraci
pro cestování hledejte na adrese
www.vychodni-morava.cz.

PILANA Wood s. r.o. HULÍN
přední evropský výrobce řezných nástrojů
s 80-tiletou tradicí v souvislosti se svým rozvojem
hledá vhodné kandidáty na pozice:

CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI:
■ Tvorba technologických postupů
■ Normování práce
■ Kreslení přípravků
■ Komunikace s výrobou a konstrukcí
NABÍZÍME:
■ zajímavou práci a zázemí ve stabilní
společnosti
■ možnost seberealizace
■ platové ohodnocení odpovídající
praxi a výkonu
■ 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní nebo životní pojištění

POŽADUJEME:
■ vzdělání: vysokoškolské – strojírenského směru
■ znalost AJ nebo NJ výhodou
■ znalost programu INVERTOR
a AutoCAD
■ schopnost samostatně pracovat
■ praxe výhodou

NABÍZÍME:
■ zajímavou práci a zázemí v převážně
exportní společnosti
■ možnost dalšího rozvoje
■ platové ohodnocení odpovídající
praxi a výkonu
■ telefon a další podmínky k práci
zajištěny
■ 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní nebo životní pojištění

domova mládeže

odborného výcviku.

Po telefonické domluvě můžete školu navštívit
i mimo dny otevřených dveří.

Pokud máte zájem pracovat na této
pozici, zašlete na níže uvedenou
e-mailovou adresu Váš životopis.
chyla@pilana.cz

Informace na telefonu:
577 573 100•577 573 102
577 573 112•577 573 115
e-mail: spsp@spspzlin.cz
www.facebook.com/spspzlin

.cz

www.spspzlin

Požadovaný termín nástupu: ihned

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO EXPORT
CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI:
■ Každodenní kontakt se zákazníky,
řešení jejich požadavků
■ Získávání nových zákazníků
■ Nabídky cen, zpracování reportů
■ Komunikace s technologií a výrobou

se podívat DO ŠKOLY ,
a na pracoviště

SAMOSTATNÝ TECHNOLOG

KAM NA ŠKOLU...

PŘIJĎTE

Nabízíme pro školní rok 2015 / 2016 tyto studijní obory:
Název oboru

POLYGRAFICKÉ OBORY
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
(operátor tiskových technik)
Knihař / Knihařka
(operátor dokončovací výroby polygrafie)

Délka studia

Ukončení studia

4
3

výuč. list a mat. vysvědčení

3

výuční list

4

výuč. list a mat. vysvědčení

4

mat. vysvědčení

3
3

výuční list

4
3

výuč. list a mat. vysvědčení

výuční list

POŽADUJEME:
■ vzdělání: vysokoškolské - ekonomického nebo technického směru
■ výborná znalost AJ podmínkou
■ obchodní praxe nutná
■ samostatnost, flexibilita, schopnost
učit se nové věci
■ výborné komunikační dovednosti
■ ochota cestovat do zahraničí

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač
(programování CNC strojů)

Požadovaný termín nástupu: ihned

ZPRACOVÁNÍ USNÍ, PRYŽE A PLASTŮ
Design spotřebních výrobků

4

mat. vysvědčení

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Asistent podnikatele

4

mat. vysvědčení

Pokud máte zájem pracovat na této
pozici, zašlete na níže uvedenou
e-mailovou adresu Váš životopis.
pilatova@pilana.cz

www.pilana.cz
www.historiepilany.cz

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY
A SOŠ SLAVIČÍN
Den otevřených dveří

12. 2. 2015 od 8.00 do 17.00

GYMNÁZIUM
• osmiletý studijní obor
• čtyřletý studijní obor
(prolace na přírodovědné
předměty a informa�ku,
prolace v jazycích s možnos�
přípravy na státní jazykové
zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, )

SOŠ
• maturitní obory – mechanik seřizovač
• podnikání – nástavbové studium pro
vyučené
• učební obory – obráběč kovů,
instalatér, elektrikář, kuchař-číšník,
automechanik

Škola zažádala o nový maturitní obor
Informační technologie
www.gjpsosslavicin.cz, tel.: 604 453 954, e-mail:gyslav@gjpslavicin.cz

Mechanik seřizovač
(technolog plastikářské výroby)
Obráběč kovů
Strojní mechanik
ELEKTROTECHNICKÉ OBORY
Mechanik elektrotechnik
Elektrikář - silnoproud

výuční list

výuční list

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. 1. 2015, 13-17 (úterý) • 10. 2. 2015, 13-17 (úterý)

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA V KROMĚŘÍŽI
ROZVÍJÍ SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Na platformě nově zřízeného střediska praxe začala v letošním školním roce Střední zdravotnická
škola Kroměříž rozšiřovat spolupráci se sociálními partnery. Očekávaným výsledkem změn bude
významné zkvalitnění praktického vyučování žáků, které probíhá na pracovištích sociálních
partnerů – zaměstnavatelů absolventů školy. Praktické vyučování je pro žáky školy významným
spojovacím článkem mezi teorií a profesní realitou. Praxe je klíčová pro motivaci žáků, pro
rozvoj dovedností, profesionálních vlastností a vztahu k práci. Z těchto důvodů škola věnuje
praktickému vyučování žáků mimořádnou pozornost. Na zkvalitnění praktického vyučování
je zacílen rozsáhlý celoroční projekt nazvaný Podpora činnosti střediska praxe při Střední
zdravotnické škole Kroměříž, reg.č. projektu : CZ.1.07/1.1.00/54.0058.
Do praktického vyučování se díky projektu podařilo včlenit dosud nerealizované prvky a formy
spolupráce (odborné stáže, workshopy, profesionální psychosociální podporu žáků). Žáci
praktikují ve zdravotnických zařízeních v méně početných skupinách a seznamují se s větším
počtem zdravotnických oddělení a provozů. Do výuky jsou více zainteresováni odborníci z praxe,
častěji je využíváno technologické vybavení zaměstnavatelů. Středisko praxe zajišťuje kromě
praktického vyučování také vzdělávání učitelů odborných předmětů a spolupráci s dalšími
středními i základními školami. V letošním školním roce absolvují učitelé školy odborné stáže
v pěti špičkových zdravotnických zařízeních z celé CŘ, což jistě přispěje k dalšímu zvýšení kvality
výuky praxe. Zkvalitnění praktického vyučování by mělo být pro žáky příležitostí k navýšení
klíčových kompetencí a následně k větší uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce.
Veškeré aktivity střediska praxe jsou v letošním školním roce financovány z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Střední zdravotnická škola Kroměříž Vás zve k prohlídce školy v následujících dnech
16. 1. 2015 od 9.00 do 17.00

17. 1. 2015 od 9.00 do 12.00
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Seniorky
z Buchlovic

Turnaj patří k největším ve střední Evropě. | Foto: archiv

Zlaté medaile si ze Zlína
odvezli Maďaři
Zlín | V polovině listopadu se
ve Zlíně uskutečnil VIII. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané – Zlínský pohár 2014,
který se letos koná pod společnou
záštitou poslankyně Evropského
parlamentu Martiny Dlabajové
a předsedy Fotbalové asociace
České republiky Miroslava Pelty.
Zúčastněné týmy byly tvořeny
sportovci s mentálním postižením,
které doplňují fotbalisté bez handicapu. Cílem akce, konané pod
hlavičkou Českého hnutí speciálních olympiád, je přispět k integraci lidí s mentálním postižením
do většinové společnosti.
V těžké konkurenci deseti týmů
z České republiky, Maďarska a Slovenska nakonec zvítězil a domů
veze pohár a zlaté medaile tým
z maďarského Györu, který porazil
Zlín 2:1. Bronzové medaile získal
tým z Púchova.
„V průběhu celého turnaje bylo
k vidění množství vynikajících
sportovních výkonů a momentů
opravdového zápolení v duchu
fair play. Úroveň turnaje má jednoznačně stoupající tendenci
a dává nám všem zřetelný signál,

že je třeba v životě se nevzdávat,
a že i v případě horších startovních
pozic, je možné tréninkem a vytrvalostí dosáhnout vynikajících,
a to nejenom sportovních, výkonů,“ uvedl David Bělůnek, ředitel
sportu kopaná Českého hnutí speciálních olympiád.
Program Speciálních olympiád
pro mentálně postižené založila
na sklonku 60. let minulého století v USA Eunice Kennedyová-Shriverová, sestra prezidenta
Johna F. Kennedyho, a uvedla tak
v život myšlenku sportování jako
prostředku rozvoje osobnosti
a integrace lidí s mentálním postižením. V České republice začalo
hnutí působit v 90. letech.
Zlínský pohár v rámci Českého
hnutí speciálních olympiád úspěšně spolupracuje s Fotbalovou
asociací České republiky. Velkou
měrou tak přispěl k tomu, že tato
spolupráce obdrží ocenění pro nejlepší grassroots sociální program
fotbalové asociace. Ocenění převezmou zástupci hnutí 11. ledna
příštího roku na slavnostním večeru, který se bude konat na Žofíně
v Praze. 
/red/

zajímavosti
z regionu

Buchlovice | Členky sboru Ladies Budu pokřtily v Buchlovicích
již jubilejní desáté CD. Křest se
uskutečnil v pondělí 2. prosince
v prostorách Domova pro seniory.
A kdo vlastně patří mezi členky
souboru? Babičky a možná i prababičky, prostě dámy, obyvatelky
Domova pro seniory v Buchlovicích, které dojíždějí na zkoušky
a vystoupení z okolí. A je vidět,
že zpěv je opravdu baví. Do života mají hodně elánu a ener-

gie na rozdávání. Tento unikátní
sbor funguje již 10 let a má se čím
chlubit. Má za sebou nespočet vystoupení, dámy například vystupovaly v Senátu ČR s Lucií Bílou.
Vraťme se ale ke křestu desátého
CD s názvem Dneska to rozjedem.
Kmotry hudebního nosiče se stali krajská radní Taťána Valentová
Nersesjan, redaktorka Českého
rozhlasu Brno Věra Hotařová a ředitel Sociálních služeb Uherské
Hradiště Bronislav Vajdík.  /red/

Zlínští judisté
mají republikového
přeborníka

Soutěžil v hmotnostní třídě do 38
kilogramů. K vítězství mu blahopřál prostřednictvím internetu
i světový šampion a letošní mistr
světa v judu Lukáš Krpálek.
Mladý Němeček je více než šest
let členem Sportovních klubů
Policie Zlín – oddílu JUDO. Trenéry oddílu jsou Richard Kadlčák
a Michal Halaška.
„Je to pro mě zatím životní
úspěch. Určitě se chci dál zlepšovat,“ komentoval své vítězství
mladý judista. 
/vc/

Zlín, Hranice | Titul Přeborník
České republiky pro rok 2014
v judu mladších žáků vybojoval
koncem listopadu na republikovém mistrovství v Hranicích jedenáctiletý Jan Němeček ze Zlína.

Spořitelní družstvo
navýšilo základní
kapitál
Zlín | Moravský Peněžní Ústav –
spořitelní družstvo (MPÚ) letos
navýšil díky dalším členským
vkladům základní kapitál – celkově o více než 142 milionů korun. Na konci letošního srpna již
jeho hodnota činila bezmála 962
milionů korun. To je prakticky
bezkonkurenční hodnota mezi

kampeličkami a MPÚ se v tomto parametru dostává na úroveň
bank. Ostatně jeho hlavní prioritou je momentálně transformace
z kampeličky na banku.
MPÚ vykazuje dlouhodobě měsíční ziskové hospodaření. V polovině letošního roku dosáhlo spořitelní družstvo kumulovaného
výsledku hospodaření před zdaněním 11,65 milionu korun, v roce
2013 činil zisk 6,5 milionu korun.
MPÚ byl založen v roce 1996,
aktuálně má přes 11 000 členů.
Firma má pobočku ve Zlíně, Praze
a v Brně.
/tz/
inzerce

The Heroes
European Tour

Turné k albu Scare Force One“

První potvrzený koncert pro rok 2015!
Představení prvního alba s novou zpěvačkou Floor Jansen!

Světová premiéra nového alba!
Největší pódiová show v historii kapely!

Hosté:

8.2. Zlín 27.2. Zlín

Sportovní hala
EURONICS

Masters of
Rock Café

9.-12. 7. 2015

Areál likérky

Vizovice

Speciální show „Ecliptica - 15th Anniversary"!

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

... a mnoho dalších!

1282 1

PRIMA, k.s. Kroměříž

děkuje svým zákazníkům za přízeň a těší se
na další spolupráci i v novém roce 2015

www.ace-tech.cz
Společnost ACE-TECH s.r.o. je česká strojírenská firma
zaměřená na CNC soustružení a obrábění malosériových
přesných dílů z nerezové a zušlechtěné oceli na nejmodernějších
CNC soustruzích a víceosých frézovacích centrech.
PŘIJMEME:

UŽIJTE SI VOŇAVÉ
ČESKÉ VÁNOCE

Seřizovače (operátora) CNC soustruhu
Seřizovače (operátora) CNC frézovacího centra
Pracovníka technické kontroly
POŽADUJEME:
• Znalost práce s výkresovou
dokumentací a měřidly
• Praxe výhodou,
nikoliv podmínkou
• Manuální zručnost,
technické myšlení
• Zájem o strojírenství
a schopnost učit se novému
NABÍZÍME:
• Práci v perspektivní společnosti
• Velmi dobré ohodnocení ut
a zaměstnanecké benefity
• Osobní rozvoj
• Špičkové vybavení
a příjemné pracovní prostředí

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

Kontakt:
t
Ing. Jan Vrba, tel. 608 779 432,
jvrba@ace-tech.cz

PRIMA, k.s., Velehradská 4260, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 331 531, www.prima-kromeriz.cz

4.12.2014 12:27:12

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

Dny otevřených dveří:
16. a 17. ledna 2015
13. a 14. února 2015
Kontakt: 573 334 936
vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz

pátek 8-16 h, sobota 8-12 h

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

BEZ POPLATKU

NEJVÝHODNĚJŠÍ
SMLUVNÍ KURZY
Y

Dopřejte svému miminku
balíček výhod při absolvování
kombinovaného testu v našem centru
•
•
•
•
•
•

Těhotenský screening vrozených vad
2D a 3D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Prenatální kardiologie
Neinvazivní prenatální testování
chromozomálních aberací

ZLATÉ JABLKO
DENNĚ 9:00 - 21:00
tel.: 571 817 347, 777 021 700

Centrála „ČEDOK“
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz
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Prodejní centrum ABS, trolej. zastávka u brány Svitu
Gahurova 4467, 760 01 Zlín
ã½.: 577 523 999, 573 776 580
e-mail: rapant@rapantaspol.cz

www.rapantaspol.cz
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