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(Inzerce)

Jiří Růžička

Velmi živé téma koncepce 
zdravotnictví ve Zlínském kraji, 
o němž se v regionu hovoří řadu 
měsíců, dostalo v  tomto týdnu 
nový podnět. Seminář, který pro 
zastupitele, odborníky i  veřej-
nost k dané věci uspořádal Zlín-
ský kraj, podle řady reakcí mlhu 
kolem záměrů nerozptýlil.

„Místo toho, abychom dostali 
podklad, ze kterého by byl jasně 
patrný záměr, jsme byli svědky 
několika prezentací primářů. 

Žádný dokument, o  kterém se 
bude hlasovat ano, či ne, před-
staven nebyl. Hejtman Čunek se 
evidentně poučil. Minule dal 
k  dispozici krajským zastupite-
lům materiál Základní směry 
řízení nemocnic založených 
Zlínským krajem pro období 
2018–2020, a když se zvedla vl-
na nevole, označil 2500 zdravot-
níků a  zaměstnanců nemocnic 
za pitomce, kteří se vyjadřují 
k  něčemu nedopracovanému,“ 
uvedl v  reakci na pondělní se-
minář za petiční výbor „Za-

chraňme nemocnici“ z  Kromě-
řížska Miloš Kucián. 

„Jedinou evidentní snahou na 
semináři bylo obhájení varianty 
fúze nemocnic. Ale to má svá 
úskalí pro zaměstnance, centrál-
ní nákupy se dějí již teď a  také 
není vůbec jisté, že takto ne-
mocnice dostane více peněz od 
pojišťovny. Fúze nemocnic ský-
tá pro budoucí managementy 
bianko šek na jakákoliv opatře-
ní,“ argumentoval Kucián. 

„Koncepci zdravotnictví se-
minář nepřinesl, přesto, že začí-

nal v  15  hodin a  končil někde 
kolem půlnoci, což zrovna ne-
svědčí o  organizačních schop-
nostech hejtmanství,“ řekla Prá-
vu za účastníky kulatého stolu 
z  řad představitelů ČLK, zdra-
votnických odborů i  Svazu pa-
cientů poslankyně Alena Gaj-
důšková (ČSSD). Citovala poža-
davek, aby záměr zřizovatele 
k  nové koncepci zdravotnictví 
byl předložen k diskusi odborní-
kům, straně zaměstnavatelů 
i  odborů v  tripartitě kraje před 
schvalováním v zastupitelstvu. 

„Moc jsem nepochopil, proč 
musel tento seminář trvat více 
než osm hodin, ale zřejmě se 
jednalo o  snahu pana hejtmana 
Jiřího Čunka vytvořit dojem, že 
má připravenu rozsáhlou a  vel-
mi podrobnou koncepci. Nicmé-
ně zasedání trvající deset hodin 
je v zásadě neřízeným a možná 
až zoufalým marněním času 
k tak závažnému tématu, jako je 
zdravotnictví,“ sdělil senátor 
a krajský zastupitel Ivo Valenta 
(Svobodní a Soukromníci). 

„Vedení kraje chce dosáhnout 

fúze do nemocničního gigantu, 
který by byl největší nefakultní 
nemocnicí v celé České republi-
ce. Autoři odhadují, že nový ne-
mocniční holding by mohl zís-
kat přepočtem úhradové vyhláš-
ky řádově několik desítek 
miliónů korun navíc. To je však 
pouze optimistický odhad, kte-
rý se dá potvrdit až na základě 
konkrétních smluvních podmí-
nek vyjednaných se zdravotními 
pojišťovnami, které však pro tu-
to chvíli vůbec neznáme,“ upo-
zornil Valenta.

Seminář ke zdravotnictví se podle kritiků kraji nepovedl

Petr Marek

Na 60 hektarů by se z nyněj-
ších 20 měla v budoucnu rozšířit 
plocha přírodní rezervace Rabš-
tejn v podhůří Jeseníků, kterou 
postihla nedávná větrná kalami-
ta. Konkrétně lesy v  jejím bez-
prostředním okolí. Po dvou le-
tech příprav se na tom shodli 
zástupci Agentury ochrany pří-
rody a  krajiny (AOPK) ČR, 

Správy Chráněné krajinné ob-
lasti Jeseníky (CHKOJ) a správ-
ci pozemků, tedy Lesy ČR. 

„Zdejší suťové lesy ve stávající 
rezervaci i jejím okolí jsou velmi 
cenné. Převažují tu totiž bučiny, 
ve kterých najdeme i  javory, ja-
sany či jilmy. Vzácností je i  to, 
že je tu celá řada velkých starých 
stromů, které postupně odumíra-
jí a poskytují tak domov mnoha 
druhům hmyzu a  hub. Proto 

jsme po projednání s  Lesy ČR 
rozhodli o  ponechání poškoze-
ných buků a ostatních listnatých 
stromů, které napomohou napří-
klad tomu, aby území bylo 
atraktivnější třeba pro lesní dru-
hy ptáků,“ vysvětluje Miroslav 
Havira z AOPK ČR, lesník Sprá-
vy CHKOJ.  

Vítr v  tomto chráněném úze-
mí poškodil zhruba 4000 stro-
mů, ze tří čtvrtin se jedná o bu-

ky, smrk tvoří asi 25 procent. 
„Ten pochopitelně asanovat mu-
síme, protože by se z  něj mohl 
do okolních hospodářských lesů 
šířit kůrovec. Pozitivní ale je, že 
zasažené smrčiny jsou přede-
vším v  okrajových částech při-
pravované rezervace, takže je 
dokážeme vyklidit bez význam-
ného poškození cenných bučin,“ 
tvrdí šumperský krajský ředitel 
LČR Pavel Koždoň.

Plánují rozšíření rezervace Rabštejn
Deset miliónů korun rozdělí 

rada Zlínského kraje na šest fi l-
mových projektů vznikajících 
v regionu. „Vloni v září jsme vy-
hlásili program na podporu au-
diovizuální tvorby v kraji s pod-
mínkou, že hrané, animované 
nebo dokumentární fi lmy musejí 
být vytvořeny alespoň zčásti na 
území regionu. Minimální výše 
podpory na jeden projekt činí 
50  tisíc korun, maximální dva 
milióny korun,“ sdělil krajský 

radní pro kulturu, památkovou 
péči, spolupráci s církvemi, Mi-
roslav Kašný (KDU-ČSL).   

„Program na podporu fi lmové 
tvorby je koncipován tak, aby 
z něho mohly být dotovány zvu-
kové, obrazové, trikové a  ani-
mační práce, ale také příprava 
natáčení, zejména výběr vhod-
ných lokalit, casting hereckých 
rolí, vlastní natáčení v autentic-
kých interiérech, exteriérech, či 
v ateliéru,“ doplnil Kašný. (jr)

Milióny na fi lmy z regionu
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Tradiční oslava výročí položení základního kamene pivovaru 
Zubr láká do jeho areálu každoročně tisíce návštěvníků.

Kapely se 
představí 

v pivovaru
Kapely Tři sestry, Levitate, 

O5 a  Radeček a  Cimrmanovo 
torzo vystoupí v pátek v areálu 
přerovského pivovaru Zubr na 
tradiční akci, která připomíná 
výročí jeho založení. Areál pi-
vovaru se otevře v 15.00 hodin.

„Oslava našich narozenin se 
stala již tradiční akcí, na kterou 
každoročně zavítá několik tisíc 
návštěvníků. Vždy jsme rádi, 
když se se všemi příznivci dob-
rého piva a zábavy můžeme po-
tkat přímo v  našem pivovaru. 
Doufáme, že si oslavu, kterou si 
letos připomeneme 146. výročí 
položení základního kamene, 
užijí stejně, jako si ji užijeme 
my,“ uvedl ředitel pivovaru To-
máš Pluháček.

Na návštěvníky, kteří si do 
čtvrtka mohou zakoupit zvý-
hodněnou vstupenku v předpro-
deji, čeká neomezená konzuma-
ce všech nápojů z produkce pi-
vovaru Zubr zdarma.   (VH)

Miloslav Hradil

Množství výtluků, které zů-
staly po dlouhé zimě na silni-
cích v Přerově a jeho místních 
částech, by mělo v  příštích 
dnech zmizet. 

Ve městě začala rozsáhlá 
oprava živičných vozovek, při-
čemž dělníci k  tomu využívají 
novou technologii.

„Výtluky v  asfaltové vrstvě 
dříve opravovaly převážně po 
zimě Technické služby města 
Přerova, a  to metodou za tepla 
obalovanou živičnou směsí. Le-
tos se úředníci z  magistrátního 
odboru majetku rozhodli povo-
lat dvě specializované fi rmy 
a  udělat vysprávky takzvanou 
turbometodou, která je provádě-
na za studena,“ řekla Právu 
mluvčí přerovské radnice Lenka 
Chalupová.

Samotná technologie je roz-
dělena do čtyř fází. Jde o očiště-
ní poškozeného povrchu vozov-

ky vzduchem, postřik asfalto-
vým pojivem, nanesení vrstvy 
kameniva obaleného pojivem 
a  posyp zastříknutého povrchu 
vozovky kamenivem.

„Jedná se o  tryskovou meto-
du, která slouží k opravě lokál-
ních poruch krytu vozovky. 
Spočívá v nanesení vrstvy poji-
va a  kameniva na očištěný po-
vrch vozovky pod tlakem, a  to 
s použitím speciálního zařízení. 
Vloni jsme metodu jen vyzkou-
šeli na pár metrech a byli jsme 
spokojeni. Letos jsme se proto 
rozhodli, že takto opravíme díry 
v silnicích v celém Přerově,“ vy-
světlila Irena Šikulová z přerov-
ského magistrátu.

Pro technologii vysprávek je 
podle ní použita asfaltová emul-
ze, v  níž je minimálně 65 pro-
cent asfaltu, a dále pak přírodní 
drcené kamenivo.

„Do výmolů na přerovských 
silnicích půjde 165 tun materiá-
lu a zakázka vyjde městskou ka-
su na 700 tisíc korun,“ konstato-
val náměstek přerovského pri-
mátora Pavel Košutek (ANO). 

Turbometoda bude použita na 
opravu vozovek dvorních traktů 
ulic Bratrská a Klivarova, ošet-
řeny budou rovněž vnitrobloky 
ve Dvořákově ulici.

Přerov opravuje výtluky novou metodou

Zakázka vyjde 
na 700 tisíc korun

Pavel Košutek (ANO), 
náměstek primátora 
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Dělníci opravují živičné vozovky v Přerově. Výtluky již zmizely z vnitrobloku v Bratrské ulici. 


