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Ocenění zdravotnických pracovníků

Zlínský kraj investoval do rekonstrukce vsetínského zámku přes 35 milionů korun.
Mimo jiné vznikla řada atraktivních expozic pro všechny návštěvníky.
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Nové domovy

Od listopadu jsou lidem, kteří se neobejdou bez
pomoci, k dispozici další dva domovy.
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eský výrobce nabízí:
unikátní dƎevĢné houpací
koníky za skvĢlou cenu

ENDA 28
ypro dĢƟ od 1 do 6 rokƽ
y
pĢkný dárek pro dĢƟ
nebo pro dekoraci
y
mƽžete zakoupit
v našem e-shopu

VOŠ potravináƎská
a SPŠ mlékárenská KromĢƎíž
monotypní polyfunkēní škola proĮlovaná
do oblasƟ 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
BAKALÁ\SKÉ STUDIUM
(3 roky denní i kombinované)
• Chemie a technologie potravin

Podniková prodejna
DƎevĢný svĢt
Ing. Daniel VolaƎík
Bajovec 1910
Uherský Brod

GPS: 49° 00‘ 57, 26‘‘N,
17° 38‘ 36, 20‘‘E
Tel.: 572 630 111

www.houpacikun.cz

houpacikun.cz

JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN
POZNEJTE INOVACE V CELÉ
JEJICH KRÁSE!

NISSAN X-TRAIL

NISSAN QASHQAI

NISSAN JUKE

S PERSONALIZAČNÍ SADOU ZDARMA

Dny otevƎených dveƎí:

Otevírací doba:
St 13.00 – 16.00
So 8.30 – 11.00
Plaơ do 20.12.2015

4. a 5. 12. 2015
15. a 16. 1. 2016
Kontakt: 573 334 936
vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz

12. a 13. 2. 2016

Naše moƩo: Víš, co jíš? Nevíš?
U nás se to nauēíš!
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SLOVO
ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
je pro mne ctí a potěšením pozdravit vás prostřednictvím tohoto úvodníku v období začínajícího adventu, kdy očekáváme
blížící se Vánoce.
Tento čas je – stejně jako „dušičkový“ listopad – zvláštním
způsobem magický, a dokladem
toho jsou i pranostiky vztahující
se k těmto měsícům. Například
jedno z mnoha lidových rčení
je: „Lucie sice noci upije, ale dne
nepřidá“. Blížíme se ke slunovratu, ale na prodloužení dne si ještě počkáme.
Doba adventu je opravdu mimořádná doba, kdy ti nejmenší se
těší na Ježíška, my dospělí zase
na chvíle zklidnění.

Často je slyšet, jak si nejen děti
velmi přejí, aby na Štědrý den
a nadcházející svátky napadl

boť na Martina 11. listopadu
pršelo. A byla i mlha, což by
mělo znamenat sníh. Také podle druhé pranostiky by mělo
jít o zimu „levnou“. Jenže naši
silničáři právě střídavou zimu
rádi nemají, protože ta je pro ně
nejdražší a nám také nesvědčí,
jelikož se daří chřipkám.
Dnes bychom si vzhledem k suchu, které nás trápí čím dál víc,

Važme si všech tradic utvářejících naši kulturu.
sníh. Máme dojem, že to umocňuje krásu i poezii Vánoc, že
prostě Vánoce bez sněhu jsou
jaksi neúplné. Patří to k našemu vnímání zimy, jak ji známe
z obrázků Josefa Lady. Vzhledem k tomu, jak se poznenáhlu
proměňuje charakter počasí, si
možná budeme muset zvyknout
na to, že Vánoce na blátě jsou
mnohem pravděpodobnější varianta než ta sněhobílá.
I když podle pranostiky by tato
zima měla být proměnlivá, ne-

měli tím naléhavěji přát sníh ne
pouze jako romantickou kulisu,
ale hlavně jako potřebný zdroj
vláhy pro přírodu. Protože i půda
si, tak jako člověk, potřebuje odpočinout – a to konkrétně pod
sněhovou peřinou. To je potřeba
mít na paměti, i s vědomím, že
pro člověka a samozřejmě zvláště pak pro všechny, kdo zajišťují
sjízdnost silnic, zásobování, zdravotnické služby a další činnosti
vyžadující transport, může být
sníh značnou komplikací.

Proč začínám těmito úvahami?
Protože tak, jak nás může neustále inspirovat moudrost našich předků – třeba ta, která je
obsažená právě v pranostikách
– stejně tak bychom si měli vážit
všech zvyků a tradic, které utvářely naši kulturu, a udělat vše
pro to, abychom si je uchovali
a nedopustili o ně přijít – ve světě, který je dnes tolik zmítaný
nepokojem. Je v něm mnoho
napětí, problémů a konfliktů,
z nichž lze mít oprávněné obavy.
Ale Vánoce jsou – jak nás učí evropská křesťanská tradice - především dobou naděje, a na to
bychom neměli zapomenout.
Tím víc vám všem přeji, abyste
čas Vánoc prožili v klidu, v pokoji, v míru a v soudržnosti,
společně se všemi, které máte
rádi. A abyste načerpali hodně
síly a optimismu pro přivítání
nového roku.
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Půda jako dar života, obživy, žití a poznání
Letošní Národní konference Venkov přilákala ve dnech
12. a 13. listopadu 315 účastníků do obce Velehrad. „Národní konference Venkov je každoročně pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Setkávají se
zde zástupci veřejného a neziskového sektoru, podnikatelé i zájemci ze široké veřejnosti, kteří se na jednotlivých
úrovních profesně či laicky zabývají rozvojem venkova,“
popisuje zacílení konference Eduard Kavala, předseda
Spolku pro obnovu venkova České republiky, který je
hlavním pořadatelem.
Hlavním tématem letošní konference byla půda. „Současná
klimatická a environmentální
situace nás vedla k zacílení letošního setkání právě na půdu,
která je jednou ze
základních podmínek pro život nejen
na venkově,“ vysvětluje Miroslav
Kovářík, ředitel letošní konference, který je starostou obce Modrá, dlouhodobě se
zaměřující na udržitelnost života
ve venkovské krajině.
Konference byla zahájena plenárním setkáním za účasti předsta-

vitelů Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí
a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Po společném
jednání se mohli všichni zúčastnit odborných
exkurzí do vybraných lokalit Zlínského
kraje.
„Všichni účastníci konference měli možnost přímé zkušenosti s aktivitami obcí,
neziskového sektoru i podnikatelů vztahujících se k udržitelnému
rozvoji zemědělství, ochrany přírody či regionální kultury,“ zdů-

Zahájení konference. | Foto: Iva Svobodová

razňuje jednu z praktických stránek konference Eduard Kavala.
Čtvrteční večer patřil společenskému večeru Putování po kraji
za účasti ministra zemědělství
Mariana Jurečky a Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého
a metropolity moravského.
Páteční dopoledne bylo věnováno odborným seminářům
zaměřeným na daná témata.
„Probíhaly zde diskuze například
na téma péče o vodu v krajině,
současný vývoj zemědělství
ve vztahu k charakteru jednotlivých regionů, obnova hmotného i nehmotného kulturního

dědictví v návaznosti na krajinu
nebo také kvalita a dostupnost
služeb cestovního ruchu na venkově,“ popisuje náplň seminářů
Miroslav Kovářík. Odbornost
jednotlivých seminářů je garantována jak vědeckými pracovníky, tak zkušenými odborníky
státní a veřejné správy i zástupci
úspěšných podnikatelských subjektů, kteří jednotlivé semináře
vedli. Dvoudenní konference
byla v páteční poledne zakončena ve velehradské bazilice
shromážděním všech účastníků
a formulací společných závěrů
k tématu půdy.
/mal/
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Primář či sanitářka. Kraj ocenil
zdravotnické pracovníky
Zlínský kraj | Slavnostní ocenění vítězů ankety Pracovník roku ve zdravotních
službách Zlínského kraje se uskutečnilo 12. listopadu v Baťově vile ve Zlíně. Třem
lékařům a dále třem jednotlivcům v kategorii nelékařský zdravotnický personál
předali ocenění spojené s ﬁnančním darem nejvyšší představitelé Zlínského
kraje. Sedm dalších osobností bylo vyznamenáno za mimořádný přínos v oblasti
zdravotních služeb.
„Ve Zlínském kraji pracuje ve zdravotnictví
přes deset tisíc pracovníků různých oborů
a profesí. Ocenění za péči o zdraví občanů si
zaslouží mnozí z nich. Nejen lékaři v přímé
péči, ale i zdravotní sestry a lidé souvisejících
profesí, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, jsou nezastupitelní v povolání, které je krásné, avšak současně i nesmírně
náročné. Velmi nás těší to, že v letošním roce
předložila řadu návrhů pacientská veřejnost,“
řekl náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za zdravotnictví, pod jehož záštitou
byla anketa vyhlášena.
V kategorii lékař byli oceněni MUDr. Jaroslav
Sankot, dlouholetý primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice, a.s.; MUDr. Ivan
Pár, primář otorinolaryngologie Kroměřížské
nemocnice a.s., a MUDr. Tomáš Janečka, primář ortopedického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
V kategorii nelékařský zdravotnický personál
byly oceněny tři ženy: Milada Březinová, sanitářka z jednotky ARO-Následné intenzivní
péče Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; Bc. Klára

Čečatková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s., a Zlatuše Mihalová, náměstkyně
pro ošetřovatelskou péči Krajské nemocnice
T. Bati, a.s.
Všech šest výše jmenovaných zdravotníků
získalo ocenění spojené s finančním darem.
Kromě toho odborná komise rozhodla o udělení čestných ocenění za mimořádný přínos
v oblasti zdravotních služeb, která obdrželi:
MUDr. František Zábranský, CSc., emeritní
primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; MUDr. Jiří
Boháč, privátní odborný lékař v oboru psychiatrie; MUDr. Pavel Bednařík, lékař interního oddělení Uherskohradišťské nemocnice;
Bc. Milena Fusková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské
nemocnice a.s.; Ing. Mgr. Radana Uhýrková
ze střediska Zdravotnické záchranné služby
ve Vsetíně; Daniela Saňáková Třísková z Oblastního spolku Českého červeného kříže
ve Zlíně a Stanislava Košutová, zdravotní sestra Dětského domova Zlín – Lazy.
/hm/

Výuka v přírodní zahradě i výroba mastí
Zlínský kraj | Prostory 14I15 Baťova institutu hostily patnáctý ročník krajské
konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě. Záštitu nad akcí,
která je spoluﬁnancována z rozpočtu Zlínského kraje, převzal radní Petr Navrátil.
Pořadatelské role se ujalo středisko LÍSKA Vsetín.
„Hlavní téma konference ´Poznáváme a objevujeme přírodu´ nabídlo nahlédnutí do současných možností environmentálního vzdělávání
jak v regionu, tak v celé České republice. Dále
představilo příklady dobré praxe ve školách
a střediscích ekologické výchovy včetně zajímavých aktivit,“ řekl krajský radní pro školství
Petr Navrátil. Na konferenci vystoupila i řada
odborníků, včetně zahraničních lektorů. Jedna
z prezentací – Učení venku nás baví – například
přiblížila zkušenosti pedagogů s výukou v přírodní zahradě. Zájemcům byl také předveden
postup výroby domácích bylinných mastí jako
návrat k tradičním technologiím a poznání bohatství místních přírodních zdrojů.
Na konferenci byli také oceněni ti, kdo se
dlouhodobě věnují environmentální výchově.

Ocenění za celoživotní přínos v oblasti environmentálního vzdělávání převzala z rukou
krajské zastupitelky Mileny Kovaříkové paní
Marie Kordulová. Cenu v podobě uznání získalo i dalších deset osobností, aktivně činných
v této oblasti.
/hm/
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Kde nejlépe třídí komunální odpad
Zlínský kraj I Luhačovice, Rymice a Kunkovice. To jsou vítězové letošního ročníku soutěže
O keramickou popelnici. V ní jsou každoročně
hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především
v tříděném sběru jeho využitelných složek, tedy
papíru, plastu, skla a kovů.
Loňské prvenství v kategorii měst obhájily
Luhačovice, následované Starým Městem
a Brumovem-Bylnicí. I v kategorii obcí nad 500
obyvatel letos patří první příčka obci Rymice,
stejně jako druhá příčka obci Šumice, třetí místo
nově obsadila Hošťálková. Nejúspěšnější mezi
malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění
Kunkovice, následují Haluzice a Skaštice. V rámci speciální kategorie Skokan roku letos uspělo
město Brumov-Bylnice, kde došlo v porovnání
s loňským rokem k největšímu zlepšení.
Hlavním kritériem při hodnocení bylo právě
množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil
také součet pořadí v jednotlivých sledovaných
komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla
šanci na umístění na předních příčkách.
„Chtěl bych poděkovat nejen dnešním oceněným, ale také ostatním obcím a jejich občanům,
kteří odpovědně přistupují k nakládání s odpady a věnují se jejich třídění. Výsledkem je to,
že v roce 2014 dosáhl Zlínský kraj největšího
meziročního nárůstu v množství vytříděného
odpadu mezi všemi kraji České republiky,“ uvedl náměstek hejtmana Ivan Mařák. V uplynulém
roce připadlo na jednoho obyvatele Zlínského
kraje v průměru 18,5 kg vytříděného papíru,
více než 9 kg plastu, 10 kg skla a 0,25 kg nápojových kartonů.
/van/

Výročí založení Baťovy školy práce
Zlín I Klub absolventů Baťovy školy práce
oslavil týdenní akcí výročí 90 let od založení
Baťovy školy práce. Oslavy probíhaly v prostorách hotelu Tomášov ve Zlíně.
Nechyběla například vernisáž doposud nezveřejněných fotografií absolventa Baťovy školy práce, pana Škrabálka, který byl
ve třicátých letech dvacátého století vyslán
společně s dalšími kolegy do Šanghaje, aby
zde vedli prodejny firmy Baťa.
Hlavním dnem oslav bylo úterý 15. září, kdy
uplynulo přesně na den 90 let od založení
školy práce. Den začal návštěvou České televize a rozhovory s účastníky akce. Dále
následovaly přednášky a diskuze. Během
celého týdne se oslav klubu zúčastnilo více
než 130 lidí. Do konce listopadu pak je k vidění výstava fotografií s názvem Baťova
Shanghai.
/abš/
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Vánoční růží na pomoc dětem
Zlín | Tradiční charitativní prodej vánočních růží pořádá letos
již po osmnácté Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Fakultní nemocnici
v Olomouci, kde se léčí i pacienti ze Zlínského kraje.

Prodej květin je organizován prostřednictvím škol či farností, které
o tuto iniciativu projevily zájem,
a tak jako v minulých letech bude

opět možné zakoupit si vánoční
hvězdu i v budově České správy
sociálního zabezpečení ve Zlíně,
a to v pondělí 30. listopadu, dále
pak ve středu 2. prosince v prostorách krajského úřadu a ve stejný den
i na zlínské radnici. „Loni jsme prodali 5 300 hvězd a získané peníze
byly použity na nákup příslušenství
k centrálním monitorům sloužícím
ke sledování životních funkcí dětí
na jednotce intenzivní péče. Dále
byly uhrazeny rekondiční pobyty,
díky kterým se po nemoci zotavilo
přes sto dětí. Peníze pomohly i rodinám, které se kvůli onemocnění
dítěte ocitly ve složité situaci,“ řekla
Zdeňka Wasserbauerová ze sdružení Šance.
/hm/

Ministryně Šlechtová
řešila dotace či
stavební zákon
Zlínský kraj | Setkání s představiteli Regionální stálé konference, kde jsou zástupci měst,
obcí či akademické sféry. To byl
jeden z hlavních bodů návštěvy ministryně pro místní rozvoj
Karly Šlechtové ve Zlínském kraji.
Mluvilo se zejména o nastavení
témat a podpoře Integrovaného regionálního operačního
programu ve vztahu k potřebám
měst a obcí, o cílených výzvách
pro územně specifické aktivity
regionálního plánu pro území
Zlínského kraje. „Musím říct, že
jsem velmi pochválila strategii
integrovaného plánu rozvoje
území, což je strategie, kterou
budu pro Zlínský kraj podepisovat, a pro Zlínský kraj to znamená,
že je v souladu se strategií rozvo-
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je celé České republiky. Dále jsme
se se starosty a panem hejtmanem bavili o zákoně o veřejných
zakázkách a o novele stavebního
zákona. Musím říci, že jsem velmi
spokojená s návštěvou Zlínského kraje,“ řekla ministryně Karla
Šlechtová. Ministryně dále také
kladla velký důraz na podporu
destinačního managementu
a celkový rozvoj cestovního ruchu v regionech.
„Na ministerstvu pro místní rozvoj je řada agend, které mohou
starostové obcí využít pro svoji
práci, proto jsem rád, že paní
ministryně řadu z nich dnes
představila starostům,“ doplnil
na tiskovém brífinku hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.
„Debata byla věcná, řešily se aktuální problémy, paní ministryni
zajímaly názory z regionu, což
mě těší,“ dodal hejtman. /red/
Ministryně s hejtmanem. | Foto: LV

Méně výluk, do Prahy rychleji
Zlínský kraj | Nové vlakové i autobusové jízdní řády začnou letos platit od neděle 13. prosince. U vlaků zůstane
zachován rozsah dopravy ze současného jízdního řádu.
Navyšuje se však počet přímých spojů mezi Kojetínem,
Kroměříží a Rožnovem pod Radhoštěm. Vyjedou dva
páry přímých spěšných vlaků mezi Střelnou a Olomoucí,
jeden mezi Vsetínem a Olomoucí.
Regionální vlaky ve Zlínském
kraji ujedou v době platnosti
jízdního řádu (do 10. prosince
2016) 3,496 milionu kilometrů.
České dráhy v kraji vypraví v pracovních dnech průměrně 489
regionálních spojů, o víkendech
364.
Podle zástupců ČD by již v příštím roce neměla být železniční
doprava zatížena tolika výlukami kvůli stavební činnosti
na tratích jako v letošním roce.
Počítá se dokonce se zkrácením
jízdních dob vlaků mezi Moravou a Prahou. Například přímý
Zlínský expres dorazí podle
nového jízdního řádu do Prahy
za 3 hodiny a 24 minut, což je
o 7 minut kratší čas než nyní.
Zajímavou novinkou jízdního
řádu bude nové noční spojení,
které budou moci lidé použít

mezi Prahou a Zlínem. Rychlík
IC Moravan bude vyjíždět z Prahy minutu po půlnoci. V Přerově
bude ve 2.47. Navazující rychlík EN Chopin (Varšava – Vídeň)
sveze cestující z Přerova (3.20)
do Otrokovic (příjezd 3.35), odkud pojede za pět minut osobní
vlak do Zlína a Vizovic.
Novinky chystají také vlakoví dopravci RegioJet a Leo express.
Ten první zavede do Otrokovic
a dalších měst v regionu pravidelný vlakový spoj, který spojí

Zlínský kraj s Prahou, Pardubicemi, Olomoucí a dalšími městy v České republice. Součástí
nového spojení bude také návazný autobusový spoj do Zlína
a Vizovic. Leo express přidává
spoje na trase Praha – Staré
Město. Kromě stávajících dvou
párů spojů budou moci cestující
využívat čtyři další spoje s návazným přestupem v Přerově.
InterPanter nahradí
staré vagony
Používají název InterPanter, mají
bezmála 400 míst k sezení, klimatizaci, wifi internet, zásuvky
230 voltů, pohodlná ergono-

mická sedadla, jsou plně nízkopodlažní a jezdí rychlostí až 160
kilometrů v hodině. To jsou nové
pětivozové elektrické rychlíkové soupravy, které od 5. listopadu projíždějí několikrát denně
od severu k jihu a opačně třemi okresy našeho kraje. Těmito
soupravami budou postupně
nahrazeny všechny starší vagony, které dosud na této lince jezdily. „Obnova vozového
parku postupuje od dálkových
spojů i na běžné vlaky, kterými
jezdí denně tisíce lidí do práce
či do škol,“ prohlásil člen představenstva Českých drah Michal
Štěpán.
/vc/
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Na Valašsku začaly sloužit dva nové domovy
Vsetín, Valašské Meziříčí | Chráněné bydlení Vsetín Rokytnice a Domov pro
osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí. To jsou dvě zbrusu nová
zařízení, která jsou od začátku listopadu k dispozici klientům. Ve Vsetíně tak
najde domov 12 lidí s mentálním postižením, kterým k zajištění denních potřeb
stačí nízká či střední pomoc ze strany druhé osoby. Naproti tomu domov ve Valašském Meziříčí, s kapacitou 18 osob, je určen pro lidi s mentálním postižením,
kteří vyžadují vysokou míru podpory.
Výstavba obou zařízení představuje dohromady investici ve výši téměř 48 milionů korun, přičemž minimálně osmdesát procent
nákladů bylo financováno z Integrovaného
operačního programu a státního rozpočtu,
zbylá část šla z peněz Zlínského kraje.
Chráněné bydlení ve Vsetíně bylo vybudováno rekonstrukcí přízemního objektu
v majetku Zlínského kraje. V domě jsou dvě
samostatné bytové jednotky, v každém bytě
bude žít šest osob. Prostory bytů jsou dispozičně řešeny bezbariérově. V prvním bytě
jsou kromě společného obytného prostoru
s jídelnou a kuchyní pouze jednolůžkové
pokoje. Druhý byt je dispozičně řešen obdobně, pouze z důvodu umožnění možného
partnerského soužití klientů je jeden pokoj
dvoulůžkový. „Služba, která je obyvatelům
chráněného bydlení poskytována, podporuje
lidi s postižením v tom, aby co nejsamostatně-

Domov ve Valašském Meziříčí. | Foto: LV

ji zvládali péči o sebe, domácnost, orientovali
se v dané lokalitě a také se věnovali v rámci
svých možností pracovním aktivitám a zájmům,“ konstatovala radní pro sociální oblast
Taťána Valentová Nersesjan.

Otevření obou domovů se zúčastnila i ministryně Michaela Marksová. | Foto: JV

Zlínská univerzita má nové Baťa centrum ve Vietnamu
Zlín | Nové Baťa centrum slavnostně otevřela Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
v Ho Chi Minhově městě ve Vietnamu. Centrum bude sídlí na prestižní vietnamské Ton Duc Thang University (TDTU), se kterou UTB dlouhodobě spolupracuje.
Důvody zřízení Baťa centra objasnil rektor Petr
Sáha: „Baťa centrum bude koordinovat společné
studijní programy na českých a vietnamských
vysokých školách, organizovat výměnné pobyty
studentů a akademických pracovníků, zajišťovat
nábor studentů na české vysoké školy, a zejména vyhledávat příležitosti pro společné česko-vietnamské výzkumné projekty a pro transfer

technologií do praxe. „ Baťa centrum bude mimo
jiné také pečovat o shromažďování materiálů
o činnosti firmy Baťa v Asii.
Spolupráce univerzit se datuje od října 2011, kdy
rektoři obou univerzit podepsali partnerskou
smlouvu. Na jejím základě jsou pravidelně organizovány společné mezinárodní konference,
workshopy a semináře, probíhá výměna před-

Z REGIONU

Pro zázemí nové služby ve Valašském Meziříčí byly vystavěny dva dvoupodlažní objekty.
V prvním objektu jsou umístěny dvě bytové
jednotky, v každém bytě bude žít 6 osob.
Ve druhém objektu je v horním podlaží umístěna bytová jednotka pro 6 osob, v přízemí je
pak vybudováno zázemí pro denní aktivity
klientů a zázemí pro management služeb.
V každé bytové jednotce je společný obytný
prostor s jídelnou a kuchyní, čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj.
Prostory jsou dispozičně řešeny tak, aby zde
mohli žít i lidé imobilní.
„Služba je obyvatelům domova poskytována
s nepřetržitou přítomností kvalifikovaného
personálu. Pracovníci poskytují klientům
podporu a pomoc při běžných denních činnostech. Součástí jejich práce je aktivizace klientů s těžkým postižením, zjišťování
a následné naplňování jejich potřeb. Cílem
je zvýšení kvality života, důstojné bydlení
a individuální přístup ke každému jednotlivému uživateli služby,“ řekla radní Taťána
Valentová Nersesjan.
Transformace domova v Zašové
Obě zařízení vznikla v rámci transformace
Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Objekty domova v Zašové,
ve kterých byly dosud služby zdravotně hendikepovaným poskytovány, jsou budovami
bývalého kláštera a klášterní školy. Tady původně žilo 113 klientů.
Část z nich se již přestěhovala do nového
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové a dále do chráněného bydlení
v Rožnově pod Radhoštěm a také ve Valašském Meziříčí. Zbývající část obyvatel najde svůj domov v těchto nově otevřených
zařízeních.
„Cílem transformace domova v Zašové je
zcela opustit stávající objekt a umožnit uživatelům přejít do malých služeb komunitního typu, umožňujících lidem s postižením
žít život co nejvíce se podobající běžnému
způsobu života,“ řekla radní Taťána Valentová Nersesjan.
/jv, jjn/

nášejících a byl vytvořen společný doktorský
studijní program. Během tří let by měly vzniknout další společné studijní programy vyučované v angličtině a už od akademického roku
2016/2017 by na UTB mělo studovat 10 až 15
vietnamských studentů ve všech stupních studia.
Vietnamští studenti na UTB přijíždějí studovat
již po mnoho let. „Ve Vietnamu máme spoustu
úspěšných absolventů ještě z dob, kdy ve Zlíně
působila naše nejstarší Fakulta technologická
jako součást VUT v Brně," uvedl rektor. Jeden
z absolventů pracuje například jako zástupce
ředitele tamní letecké akademie, další je ředitelem Institutu pro mezinárodní spolupráci na Ton
Duc Thang University, jiný zastává post děkana
na Lac Hong University.
/ak, br/
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Senioři a jejich bezpečí
Milé čtenářky a čtenáři,
roční projekt Zlínského kraje „Senioři a jejich
bezpečí“ se chýlí ke konci. Od května do listopadu jsme společně s týmem odborníků
navštívili všechna okresní města našeho regionu a při seminářích jsme se setkali s více
než 300 zástupci seniorských organizací.
Projekt zaměřený na ochranu seniorů před
nekalými obchodními praktikami se všude setkal s velkým ohlasem, a i když by se
mohlo zdát, že toto téma je, respektive bylo

SOCIÁLNÍ OBLAST

už vyčerpáno, ukázalo se, že tomu tak není.
Neustále se objevují nové praktiky a případy
podvodů. Ale také se množí případy násilí
spáchaného na seniorech. To nás přivedlo
k přesvědčení pokračovat v projektu i příští
rok. Tentokrát bychom se chtěli více věnovat
právě tématu násilí páchaného na seniorech.
Věřím, že i v této oblasti najdeme zajímavé odborníky, kteří vás osloví, a projekt bude
minimálně stejně úspěšný jako ten letošní.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Sdružení obrany spotřebitelů
funguje i ve Zlínském kraji
Nezávislý a neziskový spolek, který hájí zájmy kupujících – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska – má ve Zlínském
kraji poradny v každém okrese. Otevřené
jsou sice zpravidla jen jedno odpoledne
v měsíci, zájemci se ale mohou po telefonické dohodě objednat i mimo běžnou
otevírací dobu. V takovém případě mohou
spotřebitelé volat od pondělí do pátku
od 9 do 17 na telefonní číslo 608 722 582.
Poradna Kroměříž
Husovo nám. 534
Tel. 573 321 307, 773 901 773
Poradna je otevřena každou druhou středu v měsíci od 13.00 do 17.00.

Jan Valenta. | Foto: archiv

Exekutor: Senioři se dostávají do problémů často kvůli příbuzným
Typický dlužník – senior je důvěřivý člověk, který podlehne prosbám příbuzných. To říká soudní exekutor Jan Valenta z Exekutorského úřadu Olomouc,
který své zkušenosti z praxe sdělil na krajském semináři projektu Senioři
a jejich bezpečí.
„Často se stává, že důvěřivé babičky či dědečkové podlehnou prosbám a přáním příbuzných. Vezmou si v jejich prospěch úvěr
nebo za ně podepíší smlouvu o zápůjčce
peněz s příslibem, že splátky bude hradit
právě tento příbuzný. To se ovšem v mnoha
případech nestane, v problémech se pak
ocitá právě důvěřivý senior,“ popsal Valenta.
Jak velký problém je zadluženost seniorů?
Za velký problém považuji zadlužování celé
společnosti. Ve vztahu k seniorům je pak o to
nepříjemnějším fakt, že pro ně je exekuce
často obtížně řešitelná z toho důvodu, že
již nejsou ekonomicky činní. Jediným jejich
příjmem je starobní důchod, který obvykle
postačuje sotva na pokrytí životních potřeb. Na úhradu dluhu pak reálně nezbývají
prostředky. To v konečném důsledku může
vést i k opětovnému zadlužování a množení
exekucí.
Řeší se exekuce u seniorů jinak, když jejich reálné příjmy v důchodu klesají?
Bohužel ne. Důsledky exekuce se proti seniorům projeví ve stejném rozsahu jako u eko-

nomicky aktivní skupiny populace. Pokud
jde pak o úkony exekutora při provádění
exekuce, za sebe mohu říci, že jsem vstřícnější při hledání možností úhrady dluhu, snažím
se vyhovět i nízkým splátkovým kalendářům
před bezmyšlenkovitým provedením exekuce. Pravdou také je, že pokud exekuce dospěje až do stádia zabavení movitých věcí, vedu
své vykonavatele k ohleduplnému počínání.
Věřím, že tímto způsobem postupuje převážná většina mých kolegů. Musím však konstatovat, že i mezi seniory je řada dlužníků,
kteří dluh hradit nechtějí, o věc se nestarají,
nekomunikují, dohodnuté kalendáře neplní.
Pak musí shovívavější přístup stranou, neboť
posláním exekuce je vymožení dluhu.
Můžete vzpomenout nějaký konkrétní
příklad?
Právě smutné případy podvedených babiček
člověku utkví. Obrátí se na ně vnuk, že si
chce koupit počítač, motorku, mobil, peníze na to nemá, banka mu půjčit odmítá,
rodiče nechtějí ani slyšet. Babička prosbám
a slibům podlehne, zaváže se bance jako
dlužník, popř. jako ručitel. Vnuk se pak už ne-

Poradna Uherské Hradiště
Protzkarova 33
686 70 Uherské Hradiště
Tel. 572 525 655, 773 901 773
Poradna bude otevřena každou třetí středu v měsíci od 13.00 do 17.00.
Poradna Valašské Meziříčí
Zašovská 784
Tel. 571 674 520
Poradna je otevřena každou čtvrtou středu v měsíci od 13.00 do 17.00.
Poradna Otrokovice
Osobní konzultace po předcházející dohodě na tel. 605 435 708.
ukáže a babička dluh splácí, jak může, sama.
Pravdou však je, že když už se věc dostane
do exekuce, jsou senioři obvykle „spolehlivými dlužníky“, kteří pokud si dohodnou
splácení dluhu, splátky hradí na den přesně.
Jaké jsou zákonné předpoklady jmenování soudního exekutora?
Musí mít magisterské vzdělání získané
na právnické fakultě, minimálně tříletou
praxi v právní oblasti, musí složit odbornou
exekutorskou zkoušku, uspět ve výběrovém
řízení na obsazení exekutorského úřadu před
výběrovou komisí složenou z exekutorů,
soudců a zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti ČR a složit slib k rukám ministra
spravedlnosti.
Je to tedy značně dlouhá a odborně i lidsky náročná cesta, na jejímž konci je člověk
někdy nucen vnímat ze strany veřejnosti
opovržení, aroganci. Přesto lze v této práci
nalézt naplnění, to asi nejčastěji v tom, že
bez autority exekutora, který stojí na konci
procesu uplatnění práva, by uplatnění práva
nemělo smysl od samého počátku.
Gabriela Netopilová Sluštíková
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Střípky končícího roku 2015

TÉMA

Zlínský kraj | Do konce roku již mnoho dnů nezbývá, nastává pomalu čas bilancování. Zhodnotit to, co vše se ve Zlínském kraji v uplynulých měsících odehrálo, není na omezeném prostoru možné. Proto jsme dali prostor několika
institucím zřizovaným či vlastněným krajem – od nemocnic přes domovy pro seniory až po silničáře. Zvolili jsme také
průřez všemi regiony. Všude jsme se ptali na to samé: Co bylo z vašeho pohledu ve vaší organizaci v roce 2015 úspěšné, na co jste pyšní, čím byste se rádi pochlubili?
Domov pro seniory Luhačovice,
ředitelka Marta Ševčíková
Pro DS Luhačovice se největší událostí
roku stalo přestěhování do nové budovy. Z prostor historické budovy bývalého
učitelského domu a později kojeneckého
ústavu jsme přesídlili do nově postaveného moderního zařízení. Uživatelé dosáhli
na větší komfort v bydlení. K jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojům náleží
vlastní koupelny, na každém patře slouží
pro mobilní uživatele malé jídelny. K aktivitám a společnému setkávání mohou
využít dílnu, tři společenské místnosti,
reminiscenční místnost, odpočinkovou
zahradu s nainstalovanými trenažéry. Situování domova k sídlišti s větší hustotou
obyvatel nám nabízí prostor pro otevření se veřejnosti, odbourávání předsudků
a zkreslených představ o životě zestárlých
spoluobčanů v zařízeních našeho typu. Bilancování uplynulého roku můžeme tedy
končit výzvou do roku následujícího: vykročme do běžného života.

Vsetínská nemocnice,
předsedkyně představenstva Věra
Prousková
Co se týká úspěchů, na první místo kladu
vyčlenění prostředků z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 na nový interní
pavilon. Také se po několika letech podařilo vybudovat přímo v nemocnici novou
lékárnu. Nově je zateplena budova LDN
a ředitelství. To vše z financí Zlínského
kraje. Z vlastních prostředků jsme vybavili
lékárnu, pořídili nové přístroje, ze kterých
si nejvíce ceníme tří nových špičkových
ultrazvukových přístrojů, z nichž dva byly
prvními svého druhu v České republice.
Pořídili jsme moderní lůžka na interní JIP
a elektricky polohovatelná lůžka na LDN.
Počet pacientů narůstá, jsme stále vyhledávaným zařízením a zejména porodnice
si ve srovnání s širokým okolím vede velmi
dobře. Podporujeme dárcovství krve pravidelnou spoluprací s místními školami
a v letošním roce jsme také uskutečnili nábor do registru dárců kostní dřeně.
Nově se registrovalo více než sto třicet
osob. Radost máme také z úzké a velmi
přátelské spolupráce se zdravotnickou
školou, s pedagogy i studenty.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, ředitel Bronislav Malý
V letošním roce mě určitě potěšilo počasí. Co víc si mohou stavbaři a silničáři přát
než krátkou zimu, po níž zůstane více peněz na letní opravy?

Nebo příjemné počasí přes léto a podzim, které
umožní dokončit všechny stavební akce? Jsem

určitě pyšný na své kolegy a kolegyně, kteří připravili projekty, dozorovali stavby a finančně
administrovali letos mimořádně velký počet více
než 80 stavebních akcí s rekordním objemem cca
800 milionů korun. A čím se mohu pochlubit? –
Mile mě překvapily dopisy, ve kterých nám lidé
poděkovali za spravené silnice. Na to opravdu
nejsme zvyklí – obvyklejší bývají spíše stížnosti
na špatný stav našich vozovek. Já bych chtěl
zase poděkovat řidičům, že nás moc neplísnili
za dopravní komplikace, do kterých se v našem
kraji dostávali a které souvisely s velkým množstvím staveb.

Muzeum Kroměřížska, ředitel Jiří Stránský
Těší mě to vždycky a tedy také v letošním roce. To, že si cestu do našeho muzea
nachází stále více návštěvníků a co je ještě radostnější – je mezi nimi velké
množství dětí.
Snažíme se o alternativu k vyloženě komerční
zábavě, chceme na našich výstavách, v dílnách
i programech pro děti a mládež naplňovat to
geniální Komenského „škola hrou“ – v našem
případě „muzeum hrou“ a tím se zároveň pokoušíme o kultivaci lidské duše už od dětství
– vedle školy i rodiny. Kultivace – ono to zní trochu zemědělsky – ale v podstatě je to výstižný
obraz. Kultivace půdy slouží k tomu, aby byla

dobrá úroda a nebujel plevel. Takže my se také
způsobem nám vlastním snažíme „odplevelovat“, aby v dětech dozrála dobrá úroda. Je to
společné dílo mých kolegyň a kolegů z muzea
a za to jim patří velký dík, stejně jako návštěvníkům patří dík za přízeň, kterou muzeu projevují,
a speciálně i školám z Kroměříže i vzdálenějších
obcí a měst, které naše programy už dlouhé
roky navštěvují.

Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín,
ředitel Jiří Charvát

TÉMA

V roce 2015 naše škola zaznamenala mnoho úspěchů, ze kterých máme upřímnou
radost. K těm, kterých si vážíme nejvíce, patří významné posílení spolupráce s ﬁrmami Zlínského kraje, zdárné naplnění učebních a maturitních tříd v technických
oborech a navázání spolupráce s dalšími základními školami.
Škola obhájila své prvenství a získala i letos
od klubu zaměstnavatelů ocenění „Doporučeno zaměstnavateli“ jako škola nejlépe
připravující žáky na vstup do světa práce
ve Zlínském kraji. Naši žáci technických oborů v posledních ročnících absolvují odborný
výcvik ve firmách, které jsou s nimi velice
spokojeny a v minulém školním roce bylo
žákům vyplaceno na prospěchových stipendiích 411 000 korun a další statisíce za produktivní práci. Firmy podpořily zkvalitnění výuky
částkou převyšující 2 500 000 korun. Byly pro-

vedeny opravy strojů, nakoupeny nástroje,
materiál pro výuku a další. Nejvýznamnější
měrou se na této podpoře podílela největší strojírenská firma Tajmac ZPS, která škole
darovala nový souřadnicový 3D měřicí stroj.
Také se nám po letech poklesu podařilo znovu
naplnit všechny třídy a atakovat hranici 700
žáků. Byli jsme úspěšní jak ve strojírenských,
polygrafických, tak i v elektrotechnických
oborech. Maturitních i učebních.
Jsme také rádi, že spolupráce se základními školami, a to zlínskými i mimozlínskými,

funguje na výborné úrovni. Žákům základních škol se námi připravované aktivity líbí,
školy samy se k nám hlásí a rády se vracejí.
My máme možnost osmákům a deváťákům
přiblížit podstatu technického vzdělávání,
rozšířit jim tak obzory a pomoci s orientací
při výběru střední školy.

Na růstu návštěvnosti má velký podíl zlínská zoo.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,
ředitelka Dana Daňová
V letošním roce pokračovala tři roky nepřerušená tendence růstu návštěvnosti
kraje. Mimořádné, až skokové nárůsty zahraničních hostů, které nás po čtyři roky
řadí na přední místa v dynamice růstu v rámci konkurence krajů a hlavního města
Prahy, nejsou dílem náhody, ale výsledkem tvrdé, systematické a poctivě dělané
práce v marketingu.
Díky vyspělé infrastruktuře služeb, dobrému
poměru mezi cenou a nabídkou, kvalitním produktům v cestovním ruchu i nabídce aktivní
dovolené se náš kraj stal vyhledávanou destinací.
V letošním roce k tomu přibyly i rostoucí počty
domácích návštěvníků. Svědčí o tom především
údaje za první tři čtvrtletí letošního roku. Přičemž
zejména třetí kvartál s růstem o 20 % u domácích
návštěvníků nás katapultoval mezi špičku.
Velmi si vážím dobrých vztahů, které naše společnost má s významnými regionálními hráči
v cestovním ruchu. Především díky tomu jsme

schopni společně prezentovat náš kraj jako ideální místo pro jednodenní návštěvu, ale zejména
pro vícedenní pobyty. Díky rostoucí návštěvnosti
se zvyšují příjmy, vzniká nová nabídka pracovních míst. Cestovní ruch se i v našem kraji stal
významným ekonomickým sektorem. Nebýt
systematického a zastřešujícího marketingu,
finanční podpory kraje, možností, které nám
poskytly evropské dotace, dobře nastaveného
modelu destinačního managementu, nemohla bych dnes hodnotit právě končící rok takto
radostně.

Měli jsme se kde ptát...
Přinesli jsme několik ohlédnutí za končícím
rokem v institucích spjatých se Zlínským
krajem. Jde přitom jen o špičku ledovce.
Portfolio oblastí, v nichž působí kraj, je velmi pestré. Jak to tedy vše vypadá řečí čísel?
Kraj zřizuje osm příspěvkových organizací
v kultuře, jde především o muzea. V oblasti
sociální péče jde o 13 organizací, po jedné pak v dopravě a zdravotnictví. Nejvíce,
celkem 100, příspěvkových organizací je
v oblasti školství. Zlínský kraj je dále majitelem sedmi společností s ručením omezeným, jde hlavně o správy a údržby silnic.
Následují akciové společnosti, tedy hlavně
nemocnice ve Zlíně, Vsetíně, Uherském
Hradišti a Kroměříži. A posledním střípkem do mozaiky jsou tři obecně prospěšné společnosti: Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy, Energetická agentura
Zlínského kraje a Filharmonie Bohuslava
Martinů.
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První polovina prosince bude patřit kotlíkům
Zlínský kraj | Na první polovinu prosince letošního roku jsou připraveny semináře, které mají
pomoci žadatelům o dotace na výměnu kotlů. Ještě před koncem roku budou pracovníci
Krajského úřadu Zlínského kraje odpovídat žadatelům na dotazy ve Valašském Meziříčí,
Uherském Brodě, Valašských Kloboukách, Vsetíně, Kroměříži nebo Uherském Hradišti.
„Program na výměnu zdrojů
tepla v domácnostech Zlínského
kraje bude určen pro majitele rodinných domů ve Zlínském kraji
využívající jako hlavní zdroj tepla
kotel na pevná paliva s ručním
přikládáním. Tento starý zdroj
tepla bude moci být vyměněn
za kotel na pevná paliva, plynový
kondenzační kotel nebo tepelné
čerpadlo. Nový zdroj tepla může
být doplněn instalací solárně-termického systému pro přitápění nebo přípravu teplé vody,“
vysvětlil Ivan Mařák, náměstek
hejtmana Zlínského kraje odpovědný za oblast životního prostředí a venkova. Podporovaná
budou pouze zařízení, která splňují požadavky evropské směrnice na ekodesign. Tato zařízení
budou uvedena v seznamu výrobků a technologií, který bude
k dispozici na www.opzp.cz.
Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém případě
dotace ve výši 70 % až 85 % z výdajů vynaložených na výměnu
kotle, na provedení doplňkových
malých energetických opatření
(například zateplení střechy,
půdy, podlahy, dílčí zateplení
fasády, částečná výměna oken
nebo instalace těsnění do oken)
a na související práce. Výše dotace je dána příslušným procentem
z nejvýše 150 000 korun, přičemž
na doplňková opatření připadá
maximálně 20 000 korun. Konkrétní procento bude záviset
na typu nově instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace
výměny. V programu bude 155
milionů na období do konce roku
2017, v případě úspěchu bude

Dotace zlepší stav ovzduší.

program pokračovat i v následujících letech.
Na co ano, na co ne
„Dotaci nebude možné využít
na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí
a biomasu, na výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva,
na výměnu zdroje tepla, který
není hlavním zdrojem vytápění
a není prokazatelně v provozu
a na výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj
podpořen z programů Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů
na podporu výměny kotlů,“ doplnil Mařák.
Podporu bude možné poskytnout
také na již provedenou výměnu
starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně)
a pokud nově instalovaný zdroj
tepla bude splňovat požadavky
na ekodesign výrobků spojených

se spotřebou. V tomto případě
doporučujeme případným žadatelům, aby si při výměně zajistili
fotodokumentaci původního
kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění starého
kotle, fotodokumentaci instalace
nového zdroje tepla, potvrzení
o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající se realizace
výměny zdroje tepla a doklady
o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní seznam dokumentů, které budou muset být
přiloženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté
dotace, bude zveřejněn společně
s vyhlášením programu.
Příjem žádostí od ledna
„Předběžně předpokládáme
vyhlášení programu v prosinci
roku 2015 s příjmem žádostí
od ledna 2016,“ řekl náměstek
Mařák. Žádost o získání dotace bude muset být vyplněna

na předepsaném formuláři,
který bude zveřejněn společně
s vyhlášením programu, a bude
možné ji předkládat osobně
anebo poštou na Krajský úřad
Zlínského kraje. Přílohou žádosti
bude především fotodokumentace stávajícího kotle, písemný
souhlas s realizací nového zdroje vytápění od spoluvlastníků
většinového podílu rodinného
domu/bytové jednotky, druhého
z manželů v případě vlastnictví
rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění
manželů nebo vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka
pozemku a potvrzení energetického specialisty o vhodnosti
realizovaného malého energetického opatření.
Aktuální informace jsou k dispozici na www.kr-zlinsky.cz. Dotazy lze směřovat na kontaktní
e-mail kotliky@kr-zlinsky.cz
anebo telefonicky u pracovníků Oddělení dotačních programů: 577 043 825 (Petr Hasala),
577 043 833 (Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Petr Valášek).
Podle posledních informací z Ministerstva životního prostředí
bylo nastavení podmínek žádostí o kotlíkové dotace ve Zlínském
kraji v pořádku, čili Zlínský kraj
čeká už jen na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Semináře k dotacím
V souvislosti s kotlíkovými dotacemi Zlínský kraj připravil sérii
seminářů ve vybraných obcích
s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. V první polovině prosince bude uskutečněno šest
seminářů.
Pro občany, kteří nebudou mít
možnost se osobně účastnit
připravených akcí, jsou kdykoliv
k dispozici pracovníci Oddělení
dotačních programů Krajského
úřadu Zlínského kraje.
/red/

Valašské Meziříčí

02. 12. 2015

15.00–17.00

Radnice, Náměstí 7

Uherský Brod

07. 12. 2015

16.00–18.00

Dům kultury, Mariánské nám. 2187

Valašské Klobouky

08. 12. 2015

14.00–17.00

Podnikatelské centrum, Masarykovo nám. 103

Vsetín

09. 12. 2015

15.00–17.00

Radnice, Svárov 1080

Kroměříž

14. 12. 2015

15.00–17.00

Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920

Uherské Hradiště

16. 12. 2015

15.00–17.00

Kulturní zařízení Reduta, U Reduty 256

Program ve Slováckém muzeu.

Bohaté muzejní Vánoce
Zlínský kraj | Vánoční atmosféru doplněnou o kulturní
programy nabízí muzea zřízená Zlínským krajem.
Muzeum Kroměřížska kromě tradiční vánoční dílny, která se koná
v sobotu 12. prosince, po roce
představí mechanický betlém
z roku 1959 (k vidění do 6. ledna).
Vánoční program doplní výstava
s názvem „Čokoládové pokušení
a Reklama pro děti“, na které si

návštěvníci mohou vyrobit drobné cukrovinky.
Na hradě Malenovice se v sobotu
5. prosince od 10.00 do 16.00 koná
vánoční jarmark. Každou adventní neděli pak hradní sály obohatí
například výstava betlémů či originálních vánočních stromků, vše

Památky zvou na adventní program
Zlínský kraj | Adventní čas je
možné obohatit i návštěvou významných památkových objektů
ve Zlínském kraji. Ve všech jsou
připraveny atraktivní programy.
Státní hrad Buchlov láká na tradiční akci Na Štěpána na Buchlově otevřená brána. Uskuteční se

26. prosince, připraven bude živý
betlém, zpívání koled či domácí
zabijačka. Na nedalekém zámku
Buchlovice se pak 5. prosince koná
Mikulášská nadílka, ve dnech 5.
a 6. prosince jsou připraveny prohlídky vyzdobeného zámku doprovázené hudbou. To vše v čase

Rok ukončí muzikál Malované na skle
Zlín | Nejen na silvestrovské představení láká Městské divadlo Zlín na sklonku roku 2015. Prosincový program zlínské
scény je nabitý nejrůznějšími tituly, vybrat si tak může zcela
jistě každý divák včetně těch nejmenších.
Na začátku prosince čeká derniéru
inscenace Agent František ve službách Sherlocka Holmese. „Zlínske
divadlo nás s Petrom Pavlacom
postavilo pred veľkú výzvu: vyrozprávať tento príbeh, nie ako sentimentálnu spomienku na posledné
roky monarchie, ale ako aktuálny
obraz svetovej politiky. Vavrečkova
novela ten potenciál jednoznačne
má. Stačí si len predstaviť ten neuveriteľne obrovský byrokratický

aparát abstrahovanej krajiny, ktorá
sa volá Európska únia, pomenovať nové impériá a odrazu sme
v prítomnosti, ktorá je až mrazivo
živá. Takáto výzva sa neodmieta,“
říká o své inscenaci režisér Patrik
Lančarič.
Mikulášskou nadílku 6. prosince
zpestří dětem pohádka Plaváček
režisérky Zuzany Patrákové. Tento
pohádkový příběh mohou vidět
nejmenší diváci také o Vánocích

bude zpestřeno doprovodným
programem a vůní vánočního
punče.
V Muzeu regionu Valašsko na zámku Lešná u Valašského Meziříčí je
možné do 13. prosince zhlédnout
výstavu ručně vyráběných skleněných vánočních baněk, netradiční
cizokrajné ozdoby nebo zdobné
výtvory z dílny známého designéra Johna Toola. Ve stejný termín
probíhá v muzeu také výstava exotických betlémů zapůjčených ze
soukromé sbírky a etnografických
sbírek Náprstkova muzea v Praze.
V sobotu 5. prosince se v Hlavní
budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti mohou děti setkat
v rámci mikulášského pečení se
sv. Mikulášem. Následně se od 15.
do 18. prosince v hlavní budově
Slováckého muzea koná tradiční
program „Vánoce ve Slováckém
muzeu“ – ukázka výroby vánočních ozdob i pečiva, jejíž součástí
jsou „Tvořivé vánoční dílny pro
děti“. Vánoční atmosféru svým
rockovým koledováním umocní
10. prosince na nádvoří Galerie
Slováckého muzea v Uherském
Hradišti sbor Svatý Pluk.
/ok/
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Předvánoční koncerty
ve ﬁlharmonii B. Martinů

od 10.00 do 15.00. Arcibiskupský
zámek a zahrady v Kroměříži nabízejí program Vánoce na zámku,
akce se koná od 26. do 31. prosince.
Pozadu nezůstává ani Státní zámek
Vizovice. Od 14. do 31. prosince zde
bude k vidění výstava originálních
vánočních ozdob a návrhů vánočních papírů. Od 23. do 27. prosince
budou v zámecké kapli vystaveny
betlémy.
/red/

Zlín | Na třetím abonentním
koncertě (3. prosince) vystoupí
jeden z našich nejlepších současných houslových virtuosů
Roman Patočka, jehož mistrovství bylo oceněno na mnoha
mezinárodních soutěžích. Zahraje Houslový koncert Adama
Skoumala, který byl objednán
Mezinárodním hudebním
festivalem Pražské jaro. Dále
zazní skladba R. Schumanna
a radostně vyznívající Symfonie č. 6 od D. Šostakoviče. Koncert bude dirigovat Stanislav
Vavřínek.
Na koncertě 10. prosince uslyšíme Weberův Koncert pro
klarinet č. 2 v podání prvního klarinetisty Filharmonie
B. Martinů Jiřího Kundla a Symfonii č. 3 Antonína Dvořáka.
Tato symfonie měla v životě
tohoto významného českého
skladatele zcela ojedinělé místo, měl ji ve velké oblibě a rád
se k ní během svého života
vracel. Byla totiž jeho první
symfonií, která byla provedena veřejně, a to dokonce pod
taktovkou B. Smetany. Dirigent
koncertu Vojtěch Spurný ji
navrací na koncertní pódium
v původní interpretaci a je
tedy zajímavé vyslechnout si
toto dílo tak, jak znělo v době
svého vzniku.
/tz/

na Štěpána. Poslední slavnostní
premiéra v tomto kalendářním
roce se připravuje na 12. prosince, kdy na jeviště dorazí Gogolův
Revizor v režii Filipa Nuckollse.
Nadčasová společenská satira přináší hrozivý i směšný obraz dneška a s velkou dávkou politické
nekorektnosti si střílí z nás všech.
Protože ti, kteří nám vládnou, jsou
jen odrazem nás samých.
V době vánočního volna se diváci
mohou těšit na šansonový koncert Heleny Čermákové a jejích
hostů Gustava Řezníčka a Františka Segrada Tolik bylo dní... v režii umělecké šéfky divadla Hany
Mikoláškové, která také zasedne
do orchestřiště, aby zahrála s živou
kapelou. Pokud někteří zájemci
zatím neměli štěstí na zářijový či
listopadový termín, mohou využít

29. prosince. Na konci roku 2015 se
bude hrát ale i viktoriánská retrokomedie v režii Hany Mikoláškové
Charleyova teta (28. prosince) či
drsná tragikomedie v režii Konráda
Popela Kráska z Leenane (30. prosince).
Vrcholem letošního divadelního
roku bude zbojnický muzikál Malované na skle, který se stal inscenací 69. sezony a jehož režisérkou
je umělecká šéfka divadla Hana
Mikolášková.
Veškerý program včetně hostujících představení a akcí najdou
diváci na www.divadlozlin.cz, kde
si také mohou rezervovat vstupenky. V prodeji je také nové roční
předplatné na rok 2016 či dárkové
poukazy, které jsou originálním
dárkem nejen pod vánoční stromeček.
/tz/
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charakteru, tak vnitřních instalací a vybavení. Samostatnou částí
obnovy zámku bylo vybudování
nových expozic.
V pěti výstavních sálech nyní mohou návštěvníci zhlédnout historické expozice s náměty: Valašská
kolonizace, Valašské rebelie, Průmyslová revoluce ve Vsetíně, Josef Sousedík a průmysl 20. století
a Protektorát a odboj na Vsetínsku.

Zámek nabízí nové expozice. | Foto: archiv

Vsetín | Po 19 měsících se na začátku listopadu pro veřejnost
opět otevřely brány vsetínského zámku. Návštěvníky čekala
prohlídka nových muzejních expozic, stejně jako bohatý
doprovodný program pro všechny věkové kategorie.

Kam vyrazit
V prosinci náměstí i návsi
v celém Zlínském kraji
zdobí vánoční stromy, řada
míst ožije vánočními trhy,
ale zejména je tento měsíc
ve znamení po generace
udržovaných lidových
tradic, které k adventnímu
času a vánočním svátkům
na Východní Moravě patří.
Kroměříž | Folkové Vánoce
v Domě kultury. Country skupina Poutníci, Pavlína Jíšová
s dcerou Adélou Jonášovou
a Petrou „Šany„ Šanclovou
v dámském triu a František
Nedvěd s doprovodnou kapelou Tie Break. Dům kultury,
1. prosince od 18.00.

Uměleckohistorická expozice Fenomén ohýbaného nábytku přibližuje vzácnou sbírku vsetínského muzea, kterou doplňují ukázky
současné oceněné designové produkce společnosti TON z Bystřice
pod Hostýnem.
/red/

Kraj je pro turisty stále přitažlivější

Vsetínský zámek se po rekonstrukci
opět otevřel veřejnosti

Zámek prošel rozsáhlými stavebními úpravami, během nichž byly
zmodernizovány a revitalizovány
jeho prostory. Investorem oprav
za 35,1 milionu korun byl Zlínský
kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Muzeum regionu Valašsko, která na vsetínském
zámku sídlí.
„Jsem velmi rád, že jsme úspěšně
uskutečnili tuto rekonstrukci i navzdory tomu, že se nám nepodařilo

VÝCHODNÍ
VÝCHODNÍ
MORAVA
MORAVA

na její realizaci dosáhnout na dotace z evropských fondů. I když byl
projekt kvalitně zpracován, skončil
tehdy tzv. první pod čarou. Museli
jsme jej tedy nakonec realizovat
pouze s využitím vlastních prostředků,“ uvedl radní Zlínského
kraje pro kulturu a cestovní ruch
Ladislav Kryštof.
Během rekonstrukce zámku byly
odstraněny havarijní stavy na budově jak stavebně technického

Valašské Klobouky | Valašský mikulášský jarmek. V pořadí již 24. ročník jarmeku
zve návštěvníky na ukázky
starodávných řemesel, lidové
zvyky patřící k adventu, naláká
na vynikající valašské dobroty počínaje kyselicí a konče
rožněným jehněčím. K tomu
poslech muzik a souborů,
veselá mikulášská obchůzka
s průvodem čertovských družin a řada překvapení. Koná
se od 4. do 6. prosince.
Rožnov pod Radhoštěm |Vánoční jarmark ve Valašském
muzeu v přírodě. Nabídka
dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, oživené expozice
ve Valašské dědině. Koná se
12. prosince.
Zlínský kraj | Vánoční jarmarky a trhy. Vánoční jarmark
v Kroměříži (19. až 23. prosin-

Zlínský kraj | Výborné výsledky zaznamenává odvětví
cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Výrazný nárůst je
v meziročním srovnání jak u počtu hostů, tak u počtu
nocí, které v kraji tuzemští a zahraniční hosté strávili.
Dle zprávy Českého statistického úřadu ve 3. čtvrtletí přijelo
do Zlínského kraje 251 000 hostů, kteří zde strávili 818 584 přenocování. Meziročně vzrostl jak
počet hostů (+ 22 %), tak počet
přenocování (+ 16,3 %). Kraj drží
rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých ve třetím
čtvrtletí přijelo o 20,8 % více než
vloni, o něco vyšší (+28 %) je přírůstek počtu cizinců. U cizinců se
mírně prodlužuje délka pobytu.
„Pozitivní výsledky cestovního
ruchu zaznamenáváme již několik po sobě jdoucích let. Na jed-

né straně se zúročují investice,
které soukromý a veřejný sektor
realizoval při budování a zdokonalování infrastruktury cestovního ruchu, na druhé straně se
projevují výsledky systematického marketingu. Kromě trvalého
a velmi zřetelného růstu počtu
zahraničních hostů z blízkých
trhů - Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Itálie - roste i počet tuzemských hostů. Cestovní
ruch potvrzuje svůj rostoucí význam pro ekonomiku Zlínského
kraje,“ říká Ladislav Kryštof, člen
Rady Zlínského kraje.
/tz/

ce), Vánoční trhy ve Valašském
Meziříčí (15. až 22. prosince),
Vánoční jarmark ve Zlíně (12.
až 23. prosince), Vánoční jarmark v Uherském Hradišti (12.
až 22. prosince).

pověřovací dekret k obhlídce
Hostýnských vrchů. Po pověřovacím proslovu se již sbor
vydá směrem na Svatý Hostýn k tradiční obhlídce zimních
hor.

Soláň | Pečení a zdobení tradičních vánočních perníčků.
Koná se 13. prosince od 10.00
do 15.00 ve Zvonici Soláň.

Velehrad | Svatoštěpánský
koncert Hradišťanu. Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, 26. prosince
od 16.30.

Zlín-Štípa | Štědrovečerní
koledy s půlnoční mší svatou
v poutním chrámu Narození
Panny Marie. Koná se 24. prosince od 22.30.
Bystřice p. H. | Na Štěpána
není pána. Valašský sbor portášský, rusavské desátnictvo,
zve na tradiční Štěpánskou
vycházku, která se uskuteční
v sobotu 26. prosince 2015.
Podle dávné tradice předá
zámecký komoří na nádvoří bystřického zámku v 9.00

Soláň | Vánoční zpívání s cimbálovou muzikou Soláň. Zazní
známé vánoční koledy v podání cimbálové muziky Soláň
z Rožnova pod Radhoštěm.
Koná se v Informační centru
Zvonice Soláň, 27. prosince
od 15.30.
Další akce a zajímavé inspirace
hledejte na internetovém portálu Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy na adrese
www.vychodni-morava.cz.

Do našeho týmu hledáme
pracovníky na tyto pozice:
IT specialista ERP
Požadavky:
Vzdělání:
• SŠ/VŠ vzdělání, obor informační technologie
Praxe:
• Znalost IS ve výrobní společnosti- praxe min.
3 roky
Odborné znalosti:
• Programování v jazyku SQL – pokročilá úroveň,
zkušenosti v oblasti realizace IT projektů
a implementace IS, zkušenosti se správou sítě
a serverů (WinServer 2003, 2008)
Ostatní znalosti:
• Řidičský průkaz sk.B, částečná znalost AJ
Osobní požadavky:
• analytické a tvůrčí schopnosti, logické myšlení,
schopnost samostatné i týmové práce, samostatnost a zodpovědnost, vysoké pracovní
nasazení, flexibilita
Pracovní náplň:
Rozvoj IS:
• Programování v SQL databázi
• Úprava uživatelského nastavení IS
• Analýza požadavků uživatelů IS
• Implementace nových modulů IS
• Správa účtů přístupů do IS
• Tvorba reportů SQL databáze
• Podpora a školení uživatelů IS
• Uživatelská podpora MS Office
• Nasazování nových patchů IS
Správa IT:
• Správa klientských stanic a tiskáren, elektronických komunikačních zařízení
• Optimalizace struktury a funkčnosti interní sítě
a serverů
• Pravidelná aktualizace všech využívaných
licencí a software včetně ERP
• Obnova záloh v ERP

Průmyslový inženýr

Mistr výroby

Požadavky:

Požadavky:

Vzdělání:
• SŠ/VŠ se zaměřením procesní/průmyslové
inženýrství nebo praxe v oboru

Vzdělání:
• ÚSO/SO - zaměření strojírenství výhodou

Praxe:
• Vhodné i pro absolventy oboru
• Odborné znalosti: MS Office – pokročilí, zejm.
Excel
Ostatní znalosti:
• Znalost AJ, NJ výhodou
Osobní požadavky:
• Kreativita, flexibilita, samostatnost, rozhodnost
a zodpovědnost, schopnost týmové práce,
příjemné vystupování
Pracovní náplň:
• Analýza a vyhodnocování procesů, výrobních
ukazatelů a jejich následné zlepšování prostřednictvím metod štíhlé výroby
• Tvorba layoutu, optimalizace materiálového
toku
• Spolupráce s ostatními odděleními společnosti vč. každodenní komunikace s pracovníky
výrobních provozů.

Praxe:
• Praxe ve strojírenství výhodou
• Odborné znalosti: Uživatelská znalost MS
Office, zejm. Excel
Ostatní znalosti:
• ŘP sk. B
Osobní požadavky:
• Komunikační a organizační dovednosti,
flexibilita, empatie, rozhodnost, samostatnost
i schopnost týmové práce, schopnost zvládat
zátěžové situace, vysoké pracovní nasazení
Pracovní náplň:
• Řízení a organizace prací
• Dohled nad plněním úkolů a dodržováním
časového harmonogramu
• Kontrola dodržování bezpečnosti práce
• Kontrola a vyhodnocování práce a výroby
• Motivování pracovníků
• Komunikace s dodavateli a zákazníky

Dále nabízíme volná místa na pozicích svářeč, obsluha strojů na
zpracování plechu, strojírenský dělník. Nevyučené zapracujeme.
Písemný životopis se sdělením, zda souhlasíte s uložením Vašich dat do interní firemní databáze uchazečů, zašlete na adresu: alena.stefanikova@tvd.cz
TVD - Technická výroba, a.s.
č.p. 203, 763 21 Rokytnice
tel.: +420 577 051 510

www.tvd.cz

Podnikatelský inkubátor Kunovice je projektem roku
Kunovice | V soutěži Podnikatelský projekt roku 2014 vyhlašované Agenturou pro podporu
podnikání a investic Czechinvest
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu získal projekt
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr 1. místo v kate-

gorii Infrastruktura pro podporu
inovačního podnikání.
Kunovický podnikatelský inkubátor zahájil svou činnost v roce
2011 v čerstvě zrekonstruovaném areálu někdejšího lichtenštejnského panského dvora. Před
zahájením jeho rekonstrukce

se jednalo fakticky o příkladný
brownfield přímo ve středu města – dlouholeté užívání státním
statkem a střídání majitelů v průběhu 90. let přivedlo tuto kulturní
historickou památku na pokraj
jejího zániku. Dnes je díky osvícenému vedení města Kunovice,
které se pustilo do rekonstrukce pozdně renesančního areálu
hospodářských budov a spustilo

projekt Podnikatelský inkubátor
Panský dvůr, chloubou města.
Komplex zrekonstruovaných
budov žije každodenním životem díky aktuálnímu zasídlení
27 firem v rámci projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice –
Panský dvůr, ale i díky možnosti
krátkodobých pronájmů prostor
nejen pro firmy sídlící ve městě
Kunovice.
/tz/
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Jezdím na kafe do

Dďkujeme všem našim
zákazníkĪm za pĢízeě
a pĢejeme pĢíjemné
prožití vánoĀních svátkĪ.

11.12.2015 A 22. 1. 2016
11. 12. 2015 na všech fakultách UTB
(na Fakultě multimediálních komunikací
pouze studijní program Mediální a komunikační studia)
22. 1. 2016 na všech fakultách UTB
(na Fakultě multimediálních komunikací
pouze studijní program 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
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Objevte e-shop zážitků
Wellness & spa hotelu Augustiniánský dům ****S
www.augustian-life.cz

