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Den Zlínského
kraje 19. září
Integrovaná doprava
přinese cestujícím
řadu výhod
Nová nemocnice
pro občany kraje

Libušín
obnoven
Přispěl i Zlínský kraj

·
·
·
·
·

08:00 – spuštění registrace
10:00 – start MINI běhů
11:00 – vyhlášení výsledků MINI běhů
12:00 – RODINNÝ běh
12:30 – rozběhy SPRINTu

·
·
·
·
·

13:30 – TRAILový závod na 4,5 a 9 km
15:00 – běhy SPRINTu
16:00 – vyhlášení vítězů TRAILu a SPRINTu
16:30 – charitativní dražba
17:00 – předání charitativního šeku

PO CELÝ DEN BUDE V AREÁLU BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Bližší informace na www.graspo.com/bezime-pro-moniku nebo na FB Naděje pro Moniku
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Stavba D55 zase stojí. Ředitel ŘSD Zlín se obrátil na
hejtmana Čunka s žádostí o pomoc
K aktuálnímu tématu

Přestože byl vybrán zhotovitel dálnice D55
u Starého Města za 2,9 miliardy korun, stavba
nemůže začít. Důvodem je návrh na přezkum
rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic Zlín
podaný Ústavem archeologické památkové
péče Brno, vlastněným sousedním Jihomoravským krajem, k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tím se fakticky zastavily
přípravné práce pro archeologický výzkum
staveb D55 Napajedla–Babice, 3. etapa a D55
Babice–Staré Město. Postup brněnských archeologů stavbu zbrzdil, a to v době, kdy právě měly být zahájeny stavební práce.
Proto se ředitel ŘSD Zlín obrátil na hejtmana
Jiřího Čunka s žádostí o pomoc. Ten nechal
zakázku prověřit krajskými právníky. „Naši
právníci jsou přesvědčeni, že postup Ústavu
archeologické památkové péče je nedůvodný
a pouze zdrží o několik měsíců zahájení výstavby dálnice D55. Proto jsem tuto instituci
osobně navštívil a apeloval jsem na paní ředi-

telku, aby buď návrh na přezkum vzala zpět,
nebo zajistila diskuzi našich a jejich právních
zástupců. Jsme přesvědčeni, že zdržovat takto významnou stavbu ve Zlínském kraji díky
osobním pohnutkám je špatně. Hrozí totiž, že
zdržením archeologického průzkumu do zimy
se stavba posune nejméně o půl roku. Svému
kolegovi hejtmanu Šimkovi jsem sdělil, že vidím jako velmi nešťastné, když
krajské instituce brzdí v jiném
kraji tak významnou stavbu,“
sdělil hejtman Jiří Čunek.
Podle hejtmana špatný zákon
o zadávání veřejných zakázek
způsobuje Zlínskému kraji dlouhodobě značné komplikace.
„Připomeňme nedůvodné zdržení zavedení integrované dopravy
ve Zlínském kraji o celý jeden rok.
I když nám ÚOHS dal za pravdu,
musí naši občané celý rok snášet

útrapy náhradních systémů. Proto jako senátor na základě spolupráce s ÚOHS podávám
pozměňující návrh zákona, aby ti, co si obecně
stěžují, zaplatili stejně jako ti, co soutěží. Snad
alespoň větší finanční ztráta mnohé stěžovatele odradí, pokud jejich podání je motivováno
závistí nebo snahou někoho vydírat či poškodit,“ dodal Jiří Čunek. 
(red)

Velehrad čeká stěhování. Vincentinum i prázdná
Salašská budou plně obsazeny
Požár domova pro seniory ve Vejprtech má
pro Zlínský kraj závažné důsledky. Všechny
domovy v České republice procházejí důslednou požární kontrolou, aby se zajistila jejich
požární bezpečnost. Pro domov Buchlovská, nazývaný „Kopretina“, postavený v roce
2000, je verdikt požárního auditu ze dne
18. 8. 2020 závažný. Buď dojde k požárně
bezpečnostním opravám za cca 250 milionů

korun, nebo klienti musí být přestěhováni
do jiných zařízení. „Proto chceme co nejvíce
klientů přemístit do zařízení v rámci obce, aby
nemuseli opustit Velehrad, na který jsou zvyklí. Také naplníme Vincentinum na plnou kapacitu a zprovozníme dlouhodobě prázdnou
budovu na Salašské,“ říká hejtman Jiří Čunek
a dodává: „V tuto chvíli nemohu říci, v jaké
variantě ohledně, Kopretiny’ bude rozhodnuto.

Nabízí se například možnost spolupracovat
s obcí Velehrad na zřízení bytových jednotek, které nemají tak přísné požární předpisy
jako budovy pro imobilní klienty. Na základě
kontrol v ostatních domovech nás čekají protipožární úpravy téměř všude. Ty však podle
prvních odhadů budou v řádu statisíců až po
desítky milionů korun.“

(red)

EU posílá 25 miliard korun pro české zdravotnictví. Zlínský
kraj je připraven čerpat. Hejtmani, župani i předseda
slovenského parlamentu podpořili návrh hejtmana Čunka
Vláda ČR vyjednala v Bruselu pro české
zdravotnictví možnost čerpat finanční prostředky až do výše 25 miliard korun. Hejtman Jiří Čunek jako zástupce Asociace krajů zasedá v komisi, která navrhne princip
rozdělení peněz do nemocnic. „První návrh
ministra Vojtěcha dával více peněz do Prahy.

Za kraje jsem takové rozdělení odmítl s tím, že
navrhuji použít 8 % pro specializovaná centra
v ČR, zbytek pak rozdělit krajům dle počtu
obyvatel. Už dříve jsem řekl, že ve Zlínském
kraji počítáme s tím, že rekonstrukce a stavby
v našich nemocnicích budeme financovat
ze svého rozpočtu, ale mohou do toho přijít
evropské programy, které budeme moci využít.
A je to tady,“ okomentoval avizované finance
hejtman Jiří Čunek s tím, že chce prosadit
prodloužení čerpání těchto prostředků až do
roku 2026. Pak by tyto prostředky Zlínský
kraj použil na rekonstrukci Kroměřížské
a Vsetínské nemocnice.
„Pro naši zemi i náš kraj je to ohromná příležitost a je jen na nás, jak budeme připraveni.
Bohužel projekty, které jsme převzali po našich
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předchůdcích, jsou tak zastaralé a nevhodné
pro rozvoj zdravotní péče v našich nemocnicích,
že se použít nedají, byly by to vyhozené peníze,
ale zvládneme to,“ dodal hejtman Čunek.
Několik dní před tím se Jiří Čunek setkal spolu s ostatními hejtmany ČR a slovenskými
župany s předsedou Národní rady Slovenské
republiky Borisem Kollárem na Bratislavském hradě, kde jednali o společných problémech, které naše kraje mají. Výsledkem bylo
přijetí návrhu hejtmana Jiřího Čunka, který
požádal své kolegy a předsedu slovenského
parlamentu, aby vyzvali představitele svých
vlád vyjednat v Bruselu prodloužení čerpání
finančních prostředků do zdravotnictví až do
roku 2026.
 Adéla Kousalová
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Naše téma

Nová nemocnice pro občany Zlínského kraje
Baťa Zlín budoval tak, že se inspiroval ve světě
a chtěl vždycky to NEJ – nejmodernější, nejfunkčnější, zkrátka pro lidi to nejlepší. „Udělali jsme to jako on
a vyjeli jsme do zahraničí navštívit nově postavené
nemocnice, abychom využili všech nových poznatků. Nešlo to jinak, protože v ČR se zcela nové nemocnice dlouhá desetiletí nestaví. I proto jsme pozvali
profesora Perssona, který zodpovídal za výstavbu
dnes asi nejmodernější nemocnice The New Karolinska University Hospital v blízkosti Stockholmu,“
říká hejtman Jiří Čunek. O své zkušenosti se profesor
Persson podělil na přednášce v červnu 2019 ve Zlíně.

Lennart Persson
profesor a neurochirurg z Uppsaly

„Když jsme zahájili projekt, 90 procent zdravotníků bylo proti a chtělo starou nemocnici pouze opravit.
Překvapilo nás to, ale pochopili jsme,
že se bojí změny. Dnes je však 100
procent zaměstnanců hrdých na to,
že pracují v nové nemocnici, která je
jednou z nejmodernějších na světě.“

U zrodu nové nemocnice stáli primáři ze
všech čtyř krajských nemocnic, kteří jeden a půl roku pracovali s architekty na
nejoptimálnějším řešení, přitom měli před
očima projekty nových nemocnic ze zahraničí, které jsou ve světě považovány za nejlepší.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
primář novorozeneckého oddělení KNTB

„Kapacity stávající nemocnice už jsou zcela
vyčerpány a každodenní boj o lůžka a každodenní
převážení pacientů jsou již z hlediska péče o pacienty neúnosné.“

MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
primář urologického oddělení KNTB

„Medicína se neustále rozvíjí. Vznikají nové obory, nové možnosti, nové přístroje.
Jako vedoucí lékař urologie bych chtěl mít možnost tento obor nejen udržovat, ale
také rozvíjet. To vše vyžaduje lidi, peníze, čas, ale také prostory. Současný areál
nesplňuje a ani nemůže splnit požadavky velké nemocnice 21. století.“

MUDr. Michal Pisár
primář oddělení urgentního příjmu KNTB

„Kdo tvrdí, že rekonstrukce Baťovky je lepší řešení, buď u
nás nikdy nebyl, nebo neví, o čem mluví. Vytvoření nových a
kvalitních prostor je základní podmínkou poskytování kvalitní
zdravotní péče.“
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Ing. Jiří Havlík

Každý projekt musí stát na reálných stavebně
ekonomických základech, potvrzují osobnosti
z podnikatelské sféry:

ředitel a majitel stavební
společnosti Pozimos

Ing. Čestmír Vančura
podnikatel, zastupitel Zlína a prezident
Zlín Film Festivalu

„Čas pro rekonstrukci Baťovy nemocnice
jsme už bohužel promeškali. Nemyslím si, že
je možné, abychom pacienty léčili uprostřed
staveniště. Také si nemyslím, že rekonstrukce nemocnice by vyšla na lepší peníze. To by opravdu
musel být zázrak.“

„47 let pracuji ve stavebnictví. Mám zkušenost z KNTB, ve které
jsme
rekonstruovali
kožní pavilon za 30 milionů korun a stavěli parkoviště za 20 milionů korun. Kam jsme šlápli, tam jsme
někomu vadili, kde jsme kopli, tam
něco bylo. V areálu, kde se léčí, nemůžete pracovat celý den.
Naopak je stanoven režim, ve které hodiny přes den musíte
odstavit práce, a v noci samozřejmě pracovat nemůžete vůbec. Proto byla již v roce 2010 rekonstrukce naplánována na
20 let. Z pohledu stavaře je stavba nové nemocnice jednoznačně jednodušší a dají se dopředu odhadnout investiční
náklady. To u rekonstrukce předem nikdy nevíte.

MUDr. Róbert Jeník
primář oddělení pediatrie Kroměřížské nemocnice

„Projekt nabízí možnost velké spolupráce stávajících
nemocnic. Současná medicína je založena na specializaci a centralizaci.“

MUDr. Martin Trhlík
primář gynekologicko-porodnického oddělení KNTB

„V současné době je pro nás velmi obtížné uspořádat pooperační a poporodní péči. Pacienty je nutné transportovat do jiné budovy a to je opravdu adrenalinový zážitek pro pacienty i zdravotnický personál.“

MUDr. Radim Slováček
primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice

„Je podstatné, abychom měli nemocnici, do které můžeme směřovat naše
pacienty, kteří vyžadují superspecializovanou péči. Nová nemocnice
může být inspirativní nejen pro začínající lékaře, ale také pro některé
erudované odborníky z okolních nemocnic.“
|5|

(red)

21 Co se chystá v krajském městě
Ve Zlíně vznikne nová městská čtvrť, která nabídne
hlavně možnosti bydlení
Třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců Statutárního města Zlína, Zlínského kraje, státu, ale i nezávislých odborníků posuzovala 13. srpna návrhy čtyř architektonických
kanceláří na budoucí využití areálu KNTB, poté co se provoz
staré nemocnice přestěhuje do Nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Odborná porota doporučila ke schválení Radě
Zlínského kraje projekt brněnské kanceláře P.P. Architects.
V podmínkách zadání bylo, že
v rámci dalšího využití areálu,
kde do budoucna vznikne nová
městská čtvrť, musí být zachován
Gahurův prospekt, budova Krajské hygienické stanice a Záchranná zdravotnická služba. „Cílem je,
aby po vyklizení posledního objektu
staré nemocnice mohla neprodleně

začít přestavba starého areálu na
novou městskou čtvrť,“ připomněl
hejtman Jiří Čunek s tím, že Zlínský kraj si v této lokalitě ponechá
pouze budovy LDN a porodnice,
které bude chtít využít pro své sociální služby, o budovu kde sídlí
ředitelství nemocnice a současně
krajská hygiena, má zájem stát

a krajská záchranka zůstane na
svém místě. „Zbývající část areálu
prodáme městu Zlín, protože zde
vznikne pro jeho občany nová
městská čtvrť. Věřím, že o jeho
využití do budoucna rozhodne
tak, aby toto území bylo nadějí na
bydlení pro mladé lidi, doplněné
tolik potřebnou občanskou vyba-

veností,“ sdělil hejtman Čunek.
Návrh schválený Radou Zlínského kraje a také Radou města
Zlína bude obsahovat závěry doporučené odbornou komisí a vybranou firmou bude zpracován
do podoby územní studie, která se
stane podkladem pro následnou
změnu územního plánu.
(ak)

Výstavba nové nemocnice se přiblížila, kraj vybral projektanta
Rada Zlínského kraje schválila dodavatele projektové dokumentace na Novou krajskou nemocnici ve Zlíně. Vítězem zakázky je sdružení „Nová nemocnice – Zlín“ za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH.
Není Penta jako Penta:

Jihlavská projekční firma Penta Projekt, člen
vítězného sdružení „Nová nemocnice – Zlín“,
vznikla již v roce 1993. Dominantně se specializuje na zdravotnické projekty z architektonické
a projekční oblasti. Profesionálové z projekční kanceláře navrhují zdravotnická zařízení
s projekty lékařských technologií na klíč. „Portfolio našich realizovaných projektů je bohaté
a z aktuálně prezentovaných projektů z prostředí
českých nemocnic můžeme uvést například dostavbu IKEMu v Praze, pavilon akutní medicíny
v Karlovarské krajské nemocnici nebo pavilon
chirurgických oborů v Nemocnici Třebíč,“ uvedl architekt Jaromír Homolka z jihlavské
společnosti Penta Projekt.
Někteří lidé si jihlavskou firmu Penta Projekt
pletou s pražskou firmou podobného jména
Penta Investments. Ta vznikla o 10 let později
a podniká v realitách a vlastní či staví nemocnice na Slovensku. Obě firmy však nemají žádnou
majetkovou ani personální spojitost.
Architektonická a projekční kancelář CASUA,
další člen vítězného sdružení „Nová nemocnice – Zlín“, byla založena v roce 1991 stavebním

inženýrem Alešem Poděbradem a architektem
Olegem Hamanem. „Naše kancelář se rozrostla
na sedmdesát architektů a stavebních inženýrů a máme za sebou řadu úspěšných projektů
a realizací v oblasti urbanismu, územního plánování, bytové a občanské výstavby se zkušenostmi
z oblasti BIM projektování, které je moderním
způsobem projektování ve formátu 3D,“ sdělil
architekt Oleg Haman.
Společnost atelier-r, další člen vítězného sdružení „Nová nemocnice – Zlín“, působí na poli
architektury již téměř 20 let. „Náš ateliér v posledních letech realizoval zdravotnické a vědecko-výzkumné novostavby a obdržel hlavní cenu
v kategorii novostavba v soutěži Grand Prix architektů za stavbu Vista Optik,“ řekl architekt
Miroslav Pospíšil z atelier-r. „Společnost smart
healthcare solutions, další člen vítězného sdružení „Nová nemocnice – Zlín“, usiluje o změnu
filozofie v medicínském programování, plánování, procesním designu zdravotnických zařízení
a řízení zdravotní péče v České republice a na
Slovensku,“ doplnil jednatel firmy Martin Šamaj, soudní znalec v oboru organizování a řízení zdravotnictví, který 9 let působil ve vedení
Fakultní nemocnice Olomouc, šesté největší
nemocnice v České republice.

Dvě komise doporučily schválení
projektanta:

Vítězného dodavatele projektu vybrala odborná hodnotící komise a její závěry byly potvrzeny komisí zřízenou na základě požadavku krajského zastupitelstva.
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Přísné finanční sankce vůči projektantovi:

Vzhledem k tomu, že se jedná o největší investiční akci Zlínského kraje, příprava veřejné zakázky trvala více jak půl roku. Podmínky pro výběr projektanta byly nastaveny
velmi přísně, protože u tak velkého projektu
je nebytné klást důraz hlavně na kvalitu provedení. Váha hodnotících kritérií byla nastavena v poměru 40 % nabídková cena, 30 %
lhůty plnění, 20 % zkušenosti hlavního inženýra projektu s podobným typem zakázky
a 10 % zkušenosti BIM koordinátora pro modelování staveb v 3D.
S projektantem byla uzavřena smlouva, která
nemá v ČR obdoby. Zavazuje ho pod sankcí dodržet částku stavby 8 miliard korun.
Projektant musí být na své náklady pojištěn
na částku 100 milionů korun za škody způsobené vadami projektu, které vyplynou při
realizaci stavby. Jestliže někdo ve veřejnosti
šíří lživé tvrzení, že stavba bude 2x dražší,
projektant by v takovém případě musel podle
smlouvy zaplatit Zlínskému kraji smluvní
sankci 80 milionů korun!
„U takto významné stavby si nemůžeme dovolit udělat chybu v projekční přípravě a řízení celého projektu,“ řekl hejtman Jiří Čunek
a dodal: „Rozhodnutí o výběru projektanta
jsme učinili z důvodu procesního dokončení
veřejné zakázky. Po definitivním rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tak
budeme připraveni podepsat smlouvu.“ (ak)

Jsme Zlínský kraj
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Blíží se doba, kdy všechny nemocnice v kraji budou ještě více vytížené. Nejvíce potřebují nemocnice lidé
starší 55 let. Z demografické studie vyplývá, že největší počet obyvatel v našem kraji je ve věku 47–52
let. Pokud je dnešní průměrný věk dožití kolem 80 let, tak dalších 30–40 let budou všechny naše nemocnice plně vytíženy. Z toho důvodu je potřebujeme modernizovat. Proto kromě výstavby nové
nemocnice ve Zlíně-Malenovicích připravuje Zlínský kraj také významnou investici v Uherskohradišťské nemocnici, ve které se tím završí úplná rekonstrukce v součtu za více než 2 miliardy
korun. Zároveň se podobný projekt připravuje pro Kroměřížskou a Vsetínskou nemocnici.

Kraj investuje do všech svých

Uherské Hradiště

Kroměřížská nemocnice

Centralizace zdravotnických provozů do
jednoho funkčního celku, která přinese
zkrácení provozních vzdáleností, zefektivnění práce personálu, úsporu v provozních
nákladech, v nákladech na údržbu i na
energetický provoz budov i větší komfort
pro pacienty, je základní myšlenkou aktualizovaného generelu Kroměřížské nemocnice, který schválili krajští radní.
„Stávající chirurgický pavilon A bude rekonstruován a na jeho jižní straně na něj naváže
novostavba s orientací západ-východ. Tento
celek bude doplněn o nová křídla na západě
a východě, která budou uzavírat nově vytvo-

řená otevřená atria. Tato atria budou fungovat jako zelené zahrady přivádějící do vnitřních prostor nemocnice světlo a čerstvý vzduch,
osázena budou vrostlou zelení. Nově vzniklý
monoblok bude doplněn o spojovací křídlo
s pavilonem L, čímž dojde ke spojení všech
zdravotnických provozů pod tzv. jednu střechu. Pozemky, které v Kroměřížské nemocnici
nebudeme moci sami využít, nabídneme městu a společně budeme hledat nejlepší řešení.
Použijeme tedy stejný způsob jako v Uherském
Hradišti a Zlíně,“ přiblížil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Plánováno je zavedení
MHD přímo do areálu nemocnice se zastávkou u hlavního vchodu. Pro areál nemocnice

nemocnic
Zlín
Vsetín
Kroměříž

již schválili zahájení
veřejné zakázky na
zpracovatele projektové dokumentace.
„Tuto velkou investici
za zhruba 300 milionů korun chceme
financovat s využitím
aktuálně
připravované státní dotace
a dotace z EU do
zdravotnictví pro roky
2020–2023. Vzhledem
k tomu, že se vyhlášení výzvy předpokládá
již letos na podzim
nebo příští rok na
jaře, je nutné přípraFoto: Nový generel Kroměřížské nemocnice vu akce bezodkladně
zahájit tak, aby k terbude k dispozici celkem 473 parkovacích
mínu podání žádosti o dotaci bylo zajištěno
stání, což je oproti současnosti více než dvojstavební povolení,“ sdělil hejtman Jiří Čunásobek. Proces stavebních prací je rozdělen
nek s tím, že pokud se kraji podaří dotaci
celkem do tří etap. Pokud vše půjde dobře,
získat, uspíší to dokončení akce nejpozději
s realizací první etapy by se mohlo začít do
do konce roku 2023. Kraj však rekonstrukdvou, tří let. Finanční náklady na realizaci
ci bude realizovat i v případě, že se dotaci
stavební části etap generelu, kterými dojde ke
získat nepodaří.
sjednocení lékařských provozů do jednoho
„Při realizaci této zakázky vyžadujeme promonobloku (tedy etap I. a II.), dosáhnou 1,4
jektování v BIM, což je anglická zkratka pro
miliardy korun bez DPH.
Informační model budovy. Jedná se v podUherskohradišťská nemocnice
statě o digitální model stavby s jejími chaV Uherskohradišťské nemocnici se kraj
rakteristikami, sloužící jako databáze důchystá k rekonstrukci budovy č. 11, tedy
ležitých informací,“ dodal Libor Pecháček,
staré interny, která bude posledním krokem
vedoucí Odboru investic krajského úřadu.
k modernizaci celé nemocnice. Krajští radní
(van)
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Představujeme významné projekty Zlínského kraje
Modernizace školního statku v Rožnově pod Radhoštěm, vznik nového Domova pro seniory v Liptále či vybudování nové výjezdové základny zdravotnických záchranářů v Otrokovicích patří mezi nejvýznamnější
investiční akce, které v současnosti připravuje Zlínský kraj.
„Ve všech případech se jedná
o projekty, které aktuálně máme
v určité fázi rozpracovanosti a budeme je chtít realizovat
v průběhu příštích let. Vzhledem
k tomu, že se jedná o akce v řádu
stovek milionů korun, připravujeme je tak, abychom na ně mohli čerpat dotace,“ sdělil hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek.

Školní statek v Rožnově pod
Radhoštěm
Modernizace a výstavba nových
budov v areálu školního statku při Střední škole zemědělské
a přírodovědné v Rožnově pod

měla po etapách realizovat v letech
2021–2030,“ informoval Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic
krajského úřadu.

Radhoštěm zde umožní vytvořit
moderní prostředí pro odpovídající a kvalitní výuku zemědělských
a ekologických oborů. Konkrétně
je plánována rekonstrukce stávajícího objektu kravína, odstranění
nevyhovujícího zázemí a výstavba
nových objektů nejen zemědělské výroby, ale i budov sloužících
pro výuku a vzdělávání mladších
generací formou škol v přírodě
nebo exkurzí, s možností ubytování nebo rekreace. „Zpracována již
byla studie rozvoje areálu, samotná
rozsáhlá akce s předpokládanými
náklady 300 milionů korun by se

Domov pro seniory Liptál
Jako novostavba se začleněním
dvou objektů dříve využívaných
jako škola, které projdou rekonstrukcí, vznikne v Liptále nový
Domov pro seniory provozovaný Sociálními službami Vsetín.
Realizován bude v duchu komunitního bydlení. Výhodou tohoto
řešení je mimo jiné i to, že v blízkosti této lokality se nachází Dětský domov Liptál, což umožní

Vizualizace školního statku v Rožnově pod Radhoštěm

spolupráci a sdílení služeb obou
těchto organizací. Celkové náklady včetně všech souvisejících
prací se předpokládají ve výši
230 milionů korun. Zpracována
již byla studie, v současnosti se
zahajuje projektová příprava, se
samotnou stavbou by se mohlo
začít v roce 2022.

Výjezdová základna záchranky v Otrokovicích
Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, která má vzniknout
v Otrokovicích, není koncipována jen jako adekvátní náhrada
za stávající nevyhovující základnu, ale s ohledem na strategické
umístění se stane také centrem
pro materiální zajištění mimořádných událostí a hromadných
neštěstí. Zajišťovat bude i nezbytnou zálohu a operativní doplnění přednemocniční neodkladné
péče. To vše s výhledem na cca
30 let, s cílem vyloučit budoucí
nezbytné a relativně finančně
náročné přístavby. V současné
době je hotová projektová
dokumentace pro stavební povolení, stavět by se mělo začít v roce
2022. Předpokládané celkové náklady dosáhnou 100 milionů korun. 
(van)

Kraj pomohl Pačlavicím, které se v zámku starají o seniory a nemocné
Krajské zastupitelstvo schválilo mimořádnou investiční dotaci pro obec Pačlavice, která jako zřizovatel
sociálních služeb provádí druhou etapu rekonstrukce zámku v zájmu zkvalitnění zdejších ubytovacích
kapacit klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. O tuto službu je v lokalitě velký
zájem a kapacita objektu pro 78 osob je plně vytížena.
„Na základě žádosti pana starosty o finanční pomoc kraje
jsem navštívil zámek v Pačlavicích, abych se seznámil se situací. Kvůli změně financování
sociálních služeb získaly obce od
státu méně peněz a zároveň do
toho ještě přišel COVID-19. Zastupitelstvu jsme proto navrhli
navýšení dotace na modernizaci
zařízení o dva miliony korun,“
řekl hejtman Jiří Čunek. Kraj
již vloni pro Pačlavice schválil
poskytnutí dotace 3,5 milionu

korun na probíhající renovaci
zámku. „V průběhu stavby v historických prostorách a po jednáních s památkáři vyvstala potřeba víceprací a celkový rozpočet
se navýšil z původní dotace 3,5
milionu na celkem 5,5 milionu
korun,“ sdělila radní pro sociální záležitosti Michaela Blahová. Rekonstrukci zámku financuje také Ministerstvo práce
a sociálních věcí (37,6 milionu)
a samotná obec (15 milionů).
(hm)
|8|

Výmalba v Domově pro seniory v Pačlavicích

Foto: Petra Motalová
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Integrovaná doprava přinese cestujícím řadu výhod
Krajský úřad informuje

Nové bezkontaktní čipové karty, pohodlné cestování vlakem nebo autobusem na jednu jízdenku,
bezhotovostní platby, nové druhy jízdného včetně jednodenní turistické jízdenky – to jsou vybrané
novinky, které občanům přinese Integrovaná doprava Zlínského kraje (ID ZK). Zlínský kraj ji začne
zavádět na svém území od 1. ledna 2021.
Stávající karty skončí, nové nabídnou víc

Všechny dosavadní elektronické karty dopravců přestanou k 1. lednu 2021 platit,
nahrazeny budou novými bezkontaktními
čipovými kartami. Ty budou sloužit jednak jako elektronická peněženka, kdy při
jejím použití získá cestující slevu 4 koruny
z nástupní sazby, ale i jako nosič dlouhodobých časových jízdenek. „Nové karty si bude
možné vyřídit přes e-shop či kontaktní místa,
jejichž seznam bude včas zveřejněn. Přímo
přes e-shop si lidé budou moci kartu nejen
objednat, ale následně i dobíjet či v případě
ztráty zablokovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Botek. V rámci
tzv. rodinného účtu bude navíc jedna osoba
v rodině moci spravovat i karty jejích ostatních členů a mít při tom přehled o využívání
karet a jejich vyúčtování.
„Objednávkový systém bude v provozu zhruba
od listopadu a vyřízení kartičky potrvá zhruba

14 dní, určitě se vyplatí to neodkládat. Těm,
kdo to nestihnou, nicméně umožníme zakoupit
dočasný papírový kupon na nezbytnou dobu.
Doporučujeme průběžně sledovat facebook či
twitter Integrované dopravy Zlínského kraje,“
doplnil Vít Šumpela, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství krajského úřadu.

Jedna jízdenka na celou cestu

Od 1. ledna 2021 bude cestující na území Zlínského kraje pro svoji cestu potřebovat jen jeden
jízdní doklad, bez ohledu na počet přestupů.
Například při cestě z Huslenek do Zlína bude
muset přestoupit ve Vsetíně na autobus, ale
bude mu stačit pouze jedna jízdenka, kterou zakoupí již při svém nástupu v Huslenkách (buď
u řidiče v autobusu, nebo u průvodčího ve vlaku), a po přestupu ve Vsetíně se prokáže již jen
touto jízdenkou a dojede s ní až do Zlína.

Bezhotovostní platba i v autobusech

Další velkou výhodou, zejména pro nepravidelné cestující, bude možnost platit při koupi
jízdenky bezhotovostně (platební kartou, chytrým telefonem, chytrými hodinkami), a to i ve
všech linkových autobusech, kde to v současné
době možné není.

Nové časové i jednodenní jízdné

Pro mnohé bude zajisté zajímavou novinkou zavedení časového jízdného i pro
jednorázové cesty. Kromě klasické kilometrické jízdenky vázané na konkrétní cíl,
jak je tomu dnes, si totiž bude možno nově
zakoupit také časovou jízdenku na 30 nebo
90 minut, bez omezení počtu zón a určení cílové stanice. Tento systém tedy bude
založen na stejném principu, který běžně
funguje v MHD. Lidé využívající veřejnou
dopravu si tak budou moci sami vybrat,
který typ jízdného jim více vyhovuje. Časové jízdné pro pravidelné cestující bude
buď sedmidenní, nebo třicetidenní. Vázané
bude na konkrétní relaci (trasu), například
Kroměříž – Zlín, Uherské Hradiště – Uherský Brod apod. V rámci této trasy bude dovoleno použít libovolnou kombinaci spojů
(bus, vlak). Pokud si někdo nestihne vyřídit čipovou kartu včas a bude přitom chtít
časové jízdné využívat, může si u řidiče
zakoupit časovou jízdenku v papírové podobě. Dále se připravuje i jednodenní turistická jízdenka, s níž bude možno cestovat
celý den po Zlínském kraji veřejnou dopravou bez omezení.
(van)

Nabídka škol v kraji se rozšířila o nový obor

Podle údajů krajského odboru školství platných ke dni 31. 5. 2020 lze předpokládat, že ve
školním roce 2020/2021 nastoupí do 1. ročníků základních škol kolem 5 600 žáků, což je
asi o 100 víc než v předchozím roce. Pokud
jde o mateřské školy, zde by celkový počet dětí
měl být přibližně stejný jako vloni, kdy školky
všech zřizovatelů v kraji využívalo asi 20 tisíc
dětí. Kapacita MŠ je v současné době nevyrovnaná: někde nedostačuje, jinde není naplněna.
Do 1. ročníků denního studia středních škol
všech zřizovatelů nastoupí letos mírně vyšší počet žáků než vloni, kolem 6500 žáků. Celkový
počet žáků v denním studiu středních škol by

skytnout základním školám peníze na nákup
pak měl činit asi 24 tisíc. Podle kvalifikovaných
odhadů nastoupí 75 % budoucích prváků do
počítačů. Pro krajské školy jsme právě na tyto
denního studia maturitních oborů a 25 % prváúčely vyčlenili již na začátku roku 2020 dvacet
ků do oborů nematuritních. Nabídka studijních
milionů korun. Nepochybuji o tom, že školská
zaměření ve středním školství je v kraji dlouhozařízení v našem kraji opět potvrdí svou pověst
době ustálená, od 1. září se ještě rozšiřuje o obor
kvalitních institucí. Pro ředitele krajských škol
Design interiéru, který otevřela SŠ nábytkářská
připravujeme pokračování cyklu vzdělávacích
a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.
přednášek, kde přivítáme přední kapacity řady
„Chci poděkovat ředitelkám a ředitelům i všem
oborů. Hned v září to bude setkání s předsedkyní
zaměstnancům regionálního školství za to, jak
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou
se v minulém školním roce vypořádali s důsledky
Drábovou,“ sdělil Petr Gazdík a dodal: „Všem
pandemie. Ve školním roce 2020/2021 bude požákům, rodičům i zaměstnancům přeji úspěšné
třeba zajistit provoz podle aktuální epidemiolovykročení do nového školního roku!“
(red)
gické situace. Věřím, že kraj
i ostatní zřizovatelé jsou
Vstup na Finanční úřad pro Zlínský
připraveni školám pomoci
po stránce materiálního vykraj je nově možný jen ze třídy T. Bati
bavení digitální technikou
Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje občanům, že vstup
i podporou všech aktivit
pro veřejnost do prostor FÚ včetně Územního pracoviště
zacílených na kvalitní vzděve Zlíně, které jsou umístěny v budově 21 neboli v Baťově
lávání,“ řekl krajský radní
mrakodrapu, je umožněn výhradně ze třetího patra, tudíž ze
pro školství Petr Gazdík.
směru od třídy Tomáše Bati (od velké číslice 21).
„Jsem rád, že se Ministerstvo školství rozhodlo po|9|
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Obrazem

K obnově Libušína přispěl
Zlínský kraj pěti miliony
Za účasti parlamentních činitelů, představitelů Zlínského
i Moravskoslezského kraje, olomouckého arcibiskupa a mnoha dalších veřejných činitelů,
pracovníků Valašského muzea
v přírodě, čestných hostů i stovek návštěvníků z řad veřejnosti
byla 30. července znovu otevřena chata Libušín. Tato národní
kulturní památka byla zničena
požárem v roce 2014 a šest let
pracovali odborníci mnoha pro-

Michaela Blahová i pracovníci
sociálních služeb si vyzkoušeli stáří

Charita Zlín umožnila svým zaměstnancům vyzkoušet si běžné
projevy stáří. Speciální geronto

fesí a řemesel na obnově architektonického skvostu Valašska.
Libušín byl de facto znovu postaven metodou tzv. vědecké rekonstrukce, při níž byly použity
tradiční technologie. Získal tak
svou původní podobu i barevnost – jak ji navrhl Dušan Jurkovič. Náklady na obnovu dosáhly
částky 117,5 milionu korun, ve
veřejné sbírce se vybralo rekordních 11 milionů a 5 milionů korun uvolnil také Zlínský kraj.

Hejtman si prohlédl Centrum
polymerních systémů

oblek, který simuluje stařecký pohyb se všemi omezeními
pohybovými, zrakovými i sluchovými, otestovala také radní
Michaela Blahová, což doporučila každému, aby lépe pochopil
projevy stáří a nemoci. Je totiž
důležité vžít se do situace, kdy
člověk skutečně nemůže koordinovat své pohyby, musí se vyrovnat s různými nemocemi a limity.
Například simulace třesoucích se
rukou ukázala, v jak těžké situaci
se ocitají lidé s Parkinsonovou
nemocí. Každý, kdo měl možnost „geronto oblek“ vyzkoušet,
potvrdil, že to v něm probudilo
respekt ke starým lidem.

Začátkem srpna navštívil hejtman Jiří Čunek Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati. V doprovodu rektora
zlínské univerzity
a ředitele centra
Vladimíra Sedlaříka si prohlédl
laboratoře i technologickou halu.
Zajímal se o biomateriály
pro
nejrůznější ekologické aplikace,
o vývoj nanovláken i o základní či
smluvní výzkum.
Byl velmi potě-

šen, že právě Zlín má špičkové vědecké pracoviště světové úrovně,
s nímž chce kraj spolupracovat
v oblasti vědy a výzkumu.

Zámek i hvězdárna ve Valašském Meziříčí zažívají obnovu
Probíhající rekonstrukci zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí
i revitalizaci zdejší hvězdárny, jejichž investorem je Zlínský kraj,
si prohlédl hejtman Jiří Čunek.

Na renovaci zámku Kinských
za 140 milionů korun získal kraj
evropské dotace. Cílem je zlepšení technického stavu budovy
a zatraktivnění expozic.

Ve Hvězdárně Valašské Meziříčí aktuálně probíhá revitalizace
centrální část parku před jižním
průčelím hlavní budovy. Přijde
na 2 miliony korun a měla by
být dokončena ještě letos. Ve valašskomeziříčské hvězdárně kraj
| 10 |

do budoucna počítá také s vybudováním Vědecko-výzkumného
a inovačního centra pro mladé.
Podle zpracované studie náklady dosáhnou 45 milionů korun,
v současné době kraj zahajuje
projektování tohoto záměru.

Zaujalo nás
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Kraj pomůže s obnovou hodnotných památek
Rozdělení téměř 5 milionů korun formou individuální podpory na spolufinancování obnovy dvou významných
kulturních památek, Podzámecké zahrady v Kroměříži a střechy kostela v Pohořelicích, schválili krajští zastupitelé. Zároveň dali svůj hlas také dotacím na stavební obnovu a restaurování 24 kulturních památek a památek
místního významu v celkové výši 4,2 milionu korun.
„Doporučili jsme zastupitelstvu uvolnit z Fondu Zlínského kraje dotace v celkové částce
4,9 milionu korun na renovaci kulturních
památek mimořádného významu, které jsou
veřejně přístupné,“ sdělil radní pro kulturu
Miroslav Kašný. „Konkrétně kraj poskytne
3 miliony korun na obnovu Arcibiskupského
zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži,
která coby památka UNESCO patří k největším
turistickým skvostům regionu, a dále částku
1,9 milionu korun na záchranu ohrožené kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích,“ upřesnil radní.
Díky kladnému stanovisku zastupitelstva tak
Zlínský kraj přispěje na renovaci unikátních
vodních systémů v kroměřížské Podzámecké
zahradě a na restaurování zámku. Tento rozsáhlý projekt se postupně realizuje v několika fázích, má celkový rozpočet 238 milionů

korun a z podstatné části (95 procent) je fila na opravu fasády kostela sv. Bartoloměje,
nancován z evropských dotací. Opravou stře231 tisíc pro město Bystřice pod Hostýnem
chy kostela v Pohořelicích, který představuje
na obnovu původních prvků v místním zámhodnotnou sakrální památku tvořící spolu
ku a podobně.
se zámečkem významnou dominantu obce,
(hm)
zase kraj pomůže k odstranění
havarijního technického stavu
objektu.
Kromě těchto individuálních
dotací zastupitelé odsouhlasili
také rozdělení dotací programových, a to v celkové výši téměř
4,3 milionu korun, které cílí na
opravu 24 památek ve vlastnictví obcí, farností i soukromých
osob. Poskytnuto bude například 300 tisíc pro obec Lukov
na zeď v hradebním příkopu,
300 tisíc pro farnost NapajedPodzámecká zahrada Kroměříž Foto: Michal Grigel

Seminář o vodě přilákal
odborníky i laiky
O tom, jak nenahraditelná je voda pro život člověka, se
mohli přesvědčit účastníci semináře o vodárenských
zdrojích a jejich ochraně, který uspořádal zastupitel
Zlínského kraje Zdeněk Vacek.
Akce se mohli zúčastnit zájemci
z řad odborné i laické veřejnosti,
kteří se aktivně zapojili do živé
diskuse.
Náměstek hejtmana Josef Zicha,
který má ve své kompetenci strategický rozvoj a územní plánování, přítomné informoval o aktuální fázi přípravy výstavby vodního
díla Vlachovice.
„Vodní nádrž Vlachovice bude mít
pro náš region strategický význam,
protože v souvislosti s její výstavbou
pracujeme na propojovací sousta-

vě vodohospodářské infrastruktury v celém Zlínském kraji. Objem
nádrže bude 29 milionů metrů
krychlových vody, což je víc, než
má Brněnská přehrada s objemem
necelých 18 milionů. Vlachovice
zajistí průtok 250-300 litrů vody za
sekundu a měly by v případě potřeby fungovat jako záložní zdroj vody
pro celý Zlínský kraj,“ připomenul
náměstek Josef Zicha.
Na katastrálních územích zúčastněných obcí dojde podle něj
k zaplavení komunikací a inže-

Přehrada Fryšták

nýrských sítí, proto bude nutné vybudovat přeložky. „Povodí
Moravy jako investor přistupuje
k tomuto dílu velmi komplexně. Všechny obce nad přehradou
budou odkanalizovány. Tento
velký zdroj pitné vody vznikne ve
východní, hornatější části našeho kraje, která trpí nedostatkem
vody. Výkupy pozemků již byly

Foto: Michal Grigel

schváleny,“ sdělil dále náměstek.
Problematiku ochrany zdroje
vody na hranici Zlínského kraje,
a sice „Bzenec komplex“ a otevření štěrkovny u Uherského
Ostrohu, přiblížila Martina Škodáková z VaK Hodonín, která
popsala vývoj složité kauzy táhnoucí se již od roku 2006.
(hm)

Senioři se mohou hlásit na univerzitu třetího věku
Všechny dříve narozené dámy a pánové, kteří se stále chtějí vzdělávat v oblasti kultury
a umění, společenských věd, historie, práva,
technologií a životního prostředí nebo počítačových dovedností a také se naučit anglicky, mají možnost přihlásit se na Univerzitu třetího věku při UTB ve Zlíně. Výuka je
dostupná v celém regionu, protože probíhá
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ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Kroměříži
i ve Vsetíně formou přednášek a praktických
cvičení jednou za dva týdny. Není nutné absolvovat žádné přijímací testy, zájemci o studium jsou přijímáni v pořadí, v němž jsou
doručeny přihlášky. Více informací na webu
UTB, případně u paní Jarmily Hřebíčkové:
e-mail: u3v@utb.cz. 
(hm)

21 Můžete se zapojit
Firma chce pomoci nemocné dceři svého zaměstnance
Dnem plným sportování i rozmanité zábavy,
který se uskuteční 26. září na lyžařském svahu
ve Zlíně, mohou účastníci podpořit těžce nemocnou Moniku. Společnost GRASPO CZ, a.s.
se totiž rozhodla pomoci svému zaměstnanci,
kterému vážně onemocněla dcera, donedávna
ještě zcela zdravá šestnáctiletá dívka, která snila
o tom, že si po vyučení otevře vlastní cukrárnu.
„Všechno začalo bolestmi hlavy, které se velmi
rychle zhoršovaly. Lékaři proto Monču poslali
v květnu 2019 na magnetickou rezonanci. Výsledek nás šokoval – na mozku byly dva nádory.
O týden později podstoupila operaci, která však
nedopadla dobře. Lékaři museli přerušit tepnu,
která vyživovala nejen nádor, ale i část levé
strany mozku, a tím došlo k ochrnutí končetin,“
vyprávějí rodiče Šmahajovi. Monika pak prožila v nemocnicích půl roku. Potom následoval
rehabilitační ústav, kde se ji snažili „rozhýbat“.
„Před Vánocemi jsme si vzali dceru domů. Kontrolní CT, které mělo rozhodnout, jestli Monča

musí prodělat operaci i druhého nádoru, dopadlo dobře a operace se odkládá. Starám se o dceru
24 hodin denně, manžel chodí do práce a pomáhá mi o víkendech,“ říká maminka.
Rodiče nyní shánějí peníze na rehabilitaci
a další související potřeby.
Firma, kde otec Moniky pracuje, Tiskárna
GRASPO CZ, a.s., proto organizuje charitativní akci, kterou osobně podporuje i hejtman Jiří
Čunek. Pořadatelé slibují bohatý program pro
jednotlivce, rodiny i děti.

„Když jsme Monice o chystané akci říkali, usmívala se, a to je pro nás ta největší odměna. Víme
totiž, že při cvičení a rehabilitaci trpí silnými bolestmi, a proto je každá chvilka radosti vzácná,“
prozradil tatínek Milan.

Všichni, kdo chtějí mladé slečně
pomoci na její cestě k uzdravení,
mají příležitost. Více na webu:
https://www.graspo.com/bezime-pro-moniku

Tajenka prozradí, co může vyhrát ten, kdo nám vyluštěnou křížovku se svou adresou a telefonickým kontaktem doručí do 10. září na adresu: Oddělení komunikace a vztahů s veřejností, Krajský úřad, tř. T. Bati 21, Zlín, 761 90, na obálku pište KŘÍŽOVKA; případně e-mailem na:
Magazin21@kr-zlinsky.cz. Správné řešení v minulém vydání znělo: Výrobky oceněné Perlou Zlínska. Vylosováni byly paní: Milada Ševčíková
z Uherského Ostrohu, Marcela Minarčíková ze Šumic a Anna Knedlová ze Zlína (na snímku). Gratulujeme!
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AGENTURA
21. 9.

Malá scéna

24. 9.

Malá scéna

UVÁDÍ VE ZLÍNĚ
28. 9.

Malá scéna

8. 10.

Malá scéna

SCÉNY

NEREZ
TŘETÍ PRST
JMÉNO
Z MANŽELSKÉHO & LUCIA
NA LEVÉ RUCE hrají: J. Dolanský,
L. Rybová, R. Zach a další
ŽIVOTA
Po 25 letech od vzniku se hrají: I. Pazderková
hrají: M. Dlouhý,
M. Badinková a další

vrací na scénu tentokrát
a M. Randová
v projektu NEREZ & LUCIA.

19. 10.

26. 10.

22. 11.

30. 11.

NA POSLEDNÍ HORSKÁ
CHVÍLI
DRÁHA

THE
BACKWARDS

MILUJU TĚ,
ALE…

hrají: V. Vydra, J. Čenský,
J. Carda, M. Zahálka
a další

World Beatles Show
koncertní program
Beatles Solo Years

hrají: D. Šinkorová /
T. Kostková, R. Vojtek,
L. Olšovský, K. Šildová…

Malá scéna

Malá scéna

hrají: M. Kňažko,
J. Ježková / E. Novotná

Kongresové centrum

Kongresové centrum

INFORMACE O VŠECH PŘELOŽENÝCH TERMÍNECH NALEZNETE NA WWW.SEPTEMBER.CZ
PŘEDPRODEJ: AGENTURA SEPTEMBER, TEL. 576 114 529 A TICKETPORTAL

TISKÁRNA GRASPO CZ
Hledáme kolegu na pozici

SEŘIZOVAČ

KNIHAŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Více informací na www.graspo.com/kariera
GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín
Tel.: +420 577 606 285 • E-mail: kariera@graspo.com

WWW.GNOTES.CZ

Rozhovor
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Zájem mladých lidí o dárcovství kostní dřeně dává paní Zdeňce sílu

Zdena Wasserbauerová

Foto: Jiří Balát

Paní Zdena Wasserbauerová se narodila 21. 6. 1940 v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. Chtěla studovat zdravotní školu, ale kvůli těžké nemoci maminky musela převzít péči o tři mladší sestry, které již dnes nežijí. Pracovala v otrokovickém
Barumu, kde při zaměstnání vystudovala střední ekonomickou školu. Od roku 1997 se intenzivně věnuje náboru lidí do
Českého národního registru dárců kostní dřeně, který dnes čítá téměř 100 tisíc lidí. V roce 1996 totiž onemocněl leukémií
jeden z jejích vnuků – tehdy sedmiletý Pavel. Léčil se na dětském oddělení olomoucké fakultní nemocnice. „Tam jsem se
poprvé setkala s touto vážnou diagnózou. Bylo to pro mě strašlivé období. Ptala jsem se pana profesora Vladimíra Mihála,
jaké máme naděje, ale muselo se čekat asi jedenáct měsíců, než bude ukončena chemická léčba. Plakala jsem. Pan profesor
mi řekl: ‚Brečet nepomůže. Musí se něco dělat!’ A tak jsem začala shánět dárce,“ vzpomíná paní Zdena. Vnuk se uzdravil,
vystudoval a dnes tento mladý muž občas i vypomáhá své babičce při náboru nových dárců. Sama paní Wasserbauerová
za 24 let činnosti získala do registru 19 250 dárců a dopomohla k záchraně dvou stovek lidských životů. Chodí přednášet na
střední školy a oporu našla také u pořadatelů velkých akcí, jako jsou Dny lidí dobré vůle na Velehradě, Barum Czech Rally
Zlín, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Zlín Film Fest, Den Zlínského kraje apod. Všude tam uskutečňuje osvětu a nábor.
Paní Wasserbauerová, Váš příběh je už asi
dobře znám, stala jste se už opravdu veřejně známou osobou. Pomáhá Vám Vaše
jméno při shánění nových dárců?
Celý život jsem jako účetní pořád něco podepisovala a dlouhé jméno byla nevýhoda.
Ale teď, když někam telefonuji, lidé říkají:
„Aha, kostní dřeň, vy jste ta s tím dlouhým
jménem.“ Kdybych byla Nováková, hůř si to
zapamatují. Konečně je to výhoda.
Ze kterých aktivit z poslední doby máte
radost?
Teď to třeba bylo úžasné na Letní filmové
škole, kde se přihlásilo 244 dárců. Všichni to
byli milí, uznalí a vstřícní mladí lidé.
Proč je tak důležité, aby byli mladí?
Darovat může člověk klidně i v 50, ale mnohem líp a rychleji se ujímají kmenové buňky
od mladých zdravých lidí nad 18 let. Je to
jako s plodností: dvacetiletá žena otěhotní
ve dvaceti „ani neví jak“, s vyšším věkem se
tato schopnost organismu postupně snižuje.
Člověk při transplantaci má vybitý imunitní

story, které jsou tomu uzpůsobené, nisystém a hrozí mu nebezpečí infekce, která pro nekoliv pavilonového typu. A pokud
mocného může být
je možnost, ať se tedy staví nemocnice nová! Oba mě velmi
fatální. Buňky od
Při Dni Zlínského
povzbudili k tomu, abych za
mladých dárců
kraje 19. září budou
ni bojovala.
rychle startují,
což je velmi
mít návštěvníci od 18 let
Máte přece jen už svůj
důležité.
příležitost zajít do stánku
věk, a pořád jdete z akce

do akce. To tedy zasluNetajíte
a vstoupit do registru dárců
huje respekt!
se tím, že
kostní dřeně. Více o jeho
Něco vám povím: Jakmile
podporujete
programu na další
mám jít žehlit nebo nakuvýstavbu nové
povat, tak to se mi nechce.
nemocnice,
straně.
Připadám si unavená. Ale
proč?
pak si řeknu: Ty nejsi unavená,
Když se začalo před
ty jsi líná. Vezmu si brufen a jdu.
rokem a půl mluvit
A když jsem mezi lidmi a daří se shánět
o možnosti výstavby nové
dárce, tak mi to dodává sílu. Jsem ráda, že
nemocnice, ptala jsem se na názor pana
mi Pán Bůh dává zdraví. Že můžu ráno
profesora Mihála z Fakultní nemocnice Olomouc a pana profesora Vítka z IKEMu, kteří
vstát a zase pokračovat.
sjezdili spoustu nemocnic ve světě. Oba mě

Za rozhovor poděkovala
přesvědčili, že přístroje a technologie, které

Helena Mráčková
se teď využívají v medicíně, vyžadují pro| 15 |
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Doporučujeme

Pojďte prožít den plný poznání, zážitků, zábavy a dobrého jídla i pití
Bohatý program pro návštěvníky všech generací nabídne Den Zlínského kraje, který se bude
konat 19. září 2020 od 9:00 do 21:30 v sídle Zlínského kraje a také na platformě 14I15 BAŤOVA
INSTITUTU, na Parkovišti CREAM a na Vavrečkově ulici, tedy v blízkém okolí Baťova mrakodrapu.

Na Vavrečkově ulici bude celý den probíhat výstava moderní zemědělské techniky a budou se
zde konat projížďky v kočáru s koňmi ze Zemského hřebčince Tlumačov. Svou techniku a své
dovednosti představí také hasiči, policisté, záchranáři i vojáci. V 10:00 se koná slavnostní zahájení akce, kdy návštěvníky přivítá hejtman Jiří
Čunek. Od 11:00 do 18:00 hodin najdou zájemci
ve stánku JEDU NA DŘEŇ všechny informace
o dárcovství kostní dřeně a mohou se i sami přihlásit do registru.
V Baťově mrakodrapu budou opět v pravidelných intervalech organizovány oblíbené
projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou. K vidění budou také zajímavé výstavy. Na terase

v 16. etáži mohou zájemci pozorovat Slunce
díky asistenci hvězdářů ze Vsetína anebo si
prohlédnout bronzový model Zlína a pokochat se krásným výhledem na okolí krajského města prostřednictvím dalekohledů. Od
12:00 do 17:30 se uskuteční 1. ročník běhu do
schodů v 21. budově. Předpokládá se účast až
500 závodníků z řad sportovců a členů IZS, ale
i kolemjdoucí si budou moci vyzkoušet, jak je
těžké vyběhnout 16 pater nejvyšší zlínské budovy.
Platforma 14|15 BAŤOVA INSTITUTU bude
hostit stánky s nejlepšími potravinářskými
produkty oceněnými např. Perlou Zlínska. Své
umění zde předvedou i mistři lidových řemesel.
Na pódiu se o pestrý program postará Dechový

orchestr mladých a mažoretky, Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, cimbálová muzika, žáci
ZUŠ, Avion Swing Band, soubor Ondráš a večer kapela Argema.
Šíři svých praktických a odborných dovedností
budou na Parkovišti CREAM předvádět žáci
středních škol.
Děti se mohou vyřádit na dopravním hřišti
BESIP a také v Jump parku VITASANA, který
bude fungovat po celý den.
Neodmyslitelnou součástí Dne Zlínského kraje
je prodej vynikajících lahůdek i nápojů regionálních výrobců – přijďte je podpořit!
Podrobné informace o Dni Zlínského kraje sledujte na webu www.denzk.cz
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