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Zlínský kraj Zlínský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/ZlinskyDnes

INZERCE

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis (ve formátu PDF).
Jakékoliv dotazy k výše zmíněné pozici Vám rádi zodpovíme na personálním oddělení,

tel.: 735 174 782 – paní Hana Chochlíková.
Více informací o naší společnosti naleznete na webových stránkách

www.eurotec-ks.cz/kariera/

VÝSTUPNÍ KONTROLORKA VE VÝROBĚ

Jsme výrobní společnost se zaměřením na výrobu komponentů pro elektrotechnický a automo-
bilový průmysl. Vysoká kvalita našich výrobků umožnila neustálý rozvoj naší společnosti a je
základem pro další vývoj a stabilitu.
Zaměstnáváme více než tisíc zaměstnanců ve dvou výrobních závodech v ČR - v Uherském Ostro-
hu a ve Veselí nad Moravou.
Modernizace technologického zázemí vytváří optimální prostředí pro osobní rozvoj zaměstnanců.
Do svého týmu hledáme pracovité spolehlivé zaměstnance, kterým záleží na výsledcích jejich
práce.

Náplň práce:
• Vizuální kontrola

kvality komponentů
a výrobků na
výstupní kontrole

• Zápisy výsledků
kontroly

• Zodpovědnost za
dodržování postupů
při zjištěných
vadách
a neshodách

Požadujeme:
• Střední vzdělání bez

maturity (výuční list)
• Pečlivost,

spolehlivost, smysl
pro detail

• Předchozí zkušenost
s kontrolou kvality
výhodou – není
podmínkou

• Možnost pracovat
ve 3-směnném
provozu

Nabízíme:
• Fyzicky nenáročnou práci
• Příjemné čisté moderní pracovní

prostředí
• Zázemí silné a stabilní společnosti
• Možnost karierního rozvoje a školení
• Stabilizační prémie 1000 Kč měsíčně
• Nadstandardní příplatek až do 50%

za práci přesčas
• Vánoční bonusy + další výhody

(např. příspěvek na firemní
stravování)

Z
vodáren ve Zlíně se stává
politika a možná se stane
i věc veřejná. Je to dobře?
Kritici současného mode-

lu fungování vodáren, které
provozuje koncern Veolia, mají na
svůj názor právo. Argumenty také
mají, byť se o nich dá i polemizovat.
Otázka je, zda obyvatelé města dis-
ponují dostatkem informací na to,
aby se v referendu mohli zodpověd-
ně vyjádřit k tomu, jestli vodárny
mohou lépe fungovat bez koncer-
nu, nebo s ním. Na to se rozcházejí
i názory odborníků, natožpak laiků.
Nicméně pokud kritici seženou do-

statek podpisů, všelidové hlasování
se ve Zlíně konat bude. A nic na tom
nezmění ani nesouhlasné názory.
A to je dobře. To, že pak zřejmě ne-
přijde dostatek lidí hlasovat, aby byl
výsledek referenda uznatelný, je
věc jiná.
Každopádně se dá čekat, že vodár-

ny se stanou před blížícími se pod-
zimními komunálními volbami hod-
ně probíraným tématem. A to je
také dobře, protože jde o zásadní
věc, o které se diskutovat musí.
Jen by se z toho neměl stát klacek,

který použije jedna strana proti dru-
hé. Tím se tak závažné téma zprofa-
nuje a přestane být důležité.

KROMĚŘÍŽ Pomohla náhoda, ale
kdyby nebyli dobří, nikdy by nepři-
šla. Smíšený pěvecký sbor kromě-
řížského gymnázia dnes koncertuje
na zahajovacím dnu jednoho z nej-
významnějších hudebních festivalů
na světě, Pražském jaru. Je jediným
školním sborem, jemuž se takové
výsady dostalo.
„Když jsme se to dozvěděli, byli

jsme v šoku, úplně nadšení
a ohromně se těšíme. Vlastně tomu
nebudu věřit, dokud tam nebudu,“
řekl jen pár dnů před odjezdem je-
den z členů sboru Oldřich Wolf.
V zásadě shrnul pocity celé 45člen-
né skupiny.
Ta je složená výhradně ze studen-

tů, od kvarty, tedy deváté třídy, po
maturanty. Ti letošní jsou právě
uprostřed zkoušek, přesto jeli na
koncert také. „Všem nám to vyrazi-
lo dech,“ potvrdila sbormistryně
Šárka Motalová.
Nedělala žádný výběr, kdo chtěl,

ten jel a až na výjimky se přihlásili
všichni. „Někdoměl neodkladné ro-
dinné záležitosti, ale jinak jedeme
kompletní,“ dodala Motalová.
Stejně funguje i samotný sbor, je

otevřený všem, kdo mají zájem,
a nejsou nutné ani předchozí zkuše-
nosti. Studenti do něj ale mohou až
od kvarty nebo prvního ročníku.
Mladší studenti mají vlastní sbor.
„Já jsem ale do malého sboru ne-

chodil, neměl jsem žádnou průpra-
vu. Začal jsem až letos, když mi
paní učitelka v hudebce řekla, že
bych se hodil. Považoval jsem to za
vtip,“ smál se Wolf.
Cesta na Pražské jaro vedla přes

spolupráci sboru s operou brněn-
skéhoNárodního divadla. To vytvo-
řilo vzdělávací program, s nímž vy-
ráží do škol.

Když ale přijeli do kroměřížského
gymnázia, zdejší sboristé hodně stá-
li o to, aby si mohli zazpívat s kom-
pletním orchestrem a sólisty diva-
dla. Svou šanci dostali, společně
předvedli árii z opery Carmen a roz-
loučili se.
Lidé z divadla se pak ale podíleli

na přípravě doprovodného progra-
mu pro Pražské jaro a gymnazisty
pozvali.
Zřejmě není náhoda, že to přišlo

v době, kdy je sbor, podle své ve-
doucí, ve vrcholné formě. Dokazují
to i ocenění z nejrůznějších soutě-
ží.
„Rok co rok se mění složení sbo-

ru, jen letos nám odejde šest matu-
rantů. Zkoušíme jednou týdně
a jsme otevření opravdu všem.
Vzhledemk tomu je současné slože-
ní opravdu nejlepší, jaké může
být,“ zhodnotila Motalová, sama
odchovankyně sboru.
Zpívají jen s doprovodem klavíru,

na který hraje další z učitelek Eva
Kočařová, a ojedinělí jsou i tím, že
z 45 členů je 20 chlapců.
V Praze je dnes čeká open air vy-

stoupení na Kampě, kde předve-
dou průřez svým repertoárem. Ten
je hodně pestrý, tvoří ho hlavně po-
pulární písně a muzikálové sklad-
by, spirituály, lidovky nebo i irské li-
dové písně.
— Petra Procházková

Kritici současnéhomo-
delu provozování zlín-
ských vodáren hodlají
vypsat referendum ve
Zlíně, v němž by se
lidémohli vyjádřit
k tomu, zda chtějí, aby
se podnik vrátil do ru-
kouměst a obcí.

ZLÍNSKO Vodovody a kanalizace
Zlín (VaK) provozuje od roku 2004
se značnými zisky Moravská vodá-
renská, jež je součástí koncernu Ve-
olia. To se nelíbí některým akcioná-
řům ani Spolku aliance voda Zlín-
sku, který teď ve Zlíně požaduje vy-
psání referenda o navrácení vodá-
ren městům a obcím.
„Připravujeme podpisové listiny.

Do konce května chceme přijít
s otázkami pro referendum. Budou
ve smyslu toho, za co dlouhodobě
bojujeme: aby VaK samostatně hos-
podařil bez Veolie,“ nastínil předse-
da spolku Pavel Sekula.
V ulicích Zlína by se potom měly

objevit stánky s podpisovými ar-
chy. Pro vypsání referenda, které
by se podle Sekuly mohlo konat
současně s podzimními komunální-
mi volbami, se musí vyslovit mini-
málně deset procent zlínských voli-
čů, tedy zhruba sedm tisíc lidí.
„Uděláme všechno pro to, aby-

chompodpisy získali a občanémoh-
li v referendu rozhodnout,“ řekl Se-
kula, který vedení města i VaKu
Zlín dlouhodobě kritizuje.
Podle něho nedělají dost pro to,

aby se vodárny vrátilyměstům a ob-
cím. Upozorňuje mimo jiné na to,
že soud už pravomocně rozhodl, že
valná hromada vodáren, na níž se
v roce 2004 schvaloval prodej části
podniku (na což navazovala smlou-
va o jeho provozování), byla neplat-
ná. Jiný soud však dosud o platnos-
ti smluv samotných nerozhodl.
„Mají možnost referendum udě-

lat, aleměli by ho udělat u všech ak-
cionářů VaKu. Zlín totiž není větši-
nový akcionář. Nemůžeme si dup-
nout. Teprve potom by to mělo vy-
povídající hodnotu,“ reagoval zlín-
ský primátor Miroslav Adámek
(STAN). „Moravská vodárenská
podnik vydat nechce, nic víc nena-
děláme,“ doplnil.
Zlín vlastní necelých 50 procent

akcií vodáren, dalšími vlastníky
jsou především města a obce.
Podle Sekuly ale na valných hroma-

dách vodáren nebývá 100 procent
akcionářů, takže Zlínmívá nadpolo-
viční většinu hlasů. „A měl by i ně-
které další akcionáře, třeba Otroko-
vice, Fryšták či Lukov, které s tímto
záměrem souhlasí,“ řekl Sekula.
„Osobně nemám zájem komento-

vat jakékoliv iniciativy a nápady, za
nimiž stojí člověk, jako je pan Seku-
la,“ řekl stručně náměstek zlínské-
ho primátora Patrik Kamas (ANO).
Sekula, který před čtyřmi lety kan-

didoval v komunálních volbách za
hnutí Otevřená radnice a SNK Jižní
Svahy a zvažuje, zda půjde i do
těch letošních, vede s městem spor
také kvůli Bytovému družstvu Pod-
lesí ve Zlíně.

Vedení VaKu už dříve Moravskou
vodárenskou k vydání podniku vy-
zvalo, ta to však odmítla udělat
s tím, že klíčové smlouvy považuje
za platné. Otázka proto je, co by
zlínské referendum mohlo změnit,
pokud by se v něm lidé vyslovili
pro navrácení vodáren.
„Zastupitelé by tím byli vázaní

a museli by tak konat. Když na rad-
nici a ve VaKu sedí lidé, kteří pod-
porují provozní model, pak není na
Veolii vyvíjen náležitý tlak,“ míní
Sekula.
„ProVaK Zlín by výsledekmístní-

ho referenda o vodě mohl být zá-
vazný jen v případě, že by o něm
kvalifikovaně rozhodla jeho valná
hromada. Před takovou valnou
hromadou by muselo proběhnout
několik desítek místních refe-
rend, tedy tolik, kolik je akcioná-
řů VaKu Zlín – obcí a měst v regio-
nu Zlínska,“ míní předseda před-
stavenstva VaKu Svatopluk Bře-
zík.
„Hlavně by všakmusela být otáz-

ka, na niž by občané v místním re-
ferendu odpovídali, formulována
správně pro rozhodnutí valné hro-
madyVaKu Zlín. Takže zmého po-
hledu je to politická záležitost,“
dodal.
V přípravném výboru Spolku ali-

ance voda Zlínsku jsou také Jiří
Procházka za Svobodné, Jindřich
Žaludek z SPD Tomia Okamury či
Radek Strouhal za Piráty.
Aby bylo referendum platné,

musí přijít hlasovat 35 procent vo-
ličů, tedy přes dvacet tisíc lidí.
Z nich se pakmusí většina vyslovit
pro. Historicky první všelidové
hlasování se ve Zlíně konalo
v roce 2015 kvůli plošnému záka-
zu hazardu. K urnám přišlo nece-
lých 12 procent obyvatel, a proto
bylo neplatné.

Zápisník
Milana Libigera
redaktora MF DNES

„Když nám řekli, že zazpíváme na
Pražském jaru, byl to šok“

Bude ve Zlíně
referendum
o vodárnách?

Milan Libiger
redaktor
MF DNES

procent voličů by
muselo souhlasit,
aby mohlo být
referendum vypsáno.

Je první a ve Zlínském kraji jedi-
né s teplou vodou. Koupaliště
v areálu sirnatých lázní v Kostel-
ci u Zlína zve už v těchto dnech
zájemce na první letošní venkov-
ní koupání. V provozu je od za-
čátku května až do konce září vel-
ký plavecký bazén, ve kterém je
voda vyhřívaná na příjemných
28 až 30 stupňů Celsia. Přístup
do areálu mají nejen hosté lázní,
ale i ostatní návštěvníci. Vstupné
se pohybuje od 30 do 80 korun

za hodinu, celodenní stojí 60 až
180 korun. Návštěvníci mají k dis-
pozici velký plavecký bazén, ba-
zén pro neplavce, brouzdaliště
a nově i dva whirpooly. Od začát-
ku května funguje také venkovní
bazén zlínských lázní v ulici
Hradská, který ale nemá vyhříva-
nou vodu. Ostatní koupaliště
v krajskémměstě chystají začá-
tek sezony na červen v závislosti
na počasí. (fuk)
Foto: LuděkOvesný,MAFRA

První koupání v kraji. Lázně
v Kostelci zahájily sezonu

ValašskéKlobouky

Lidé dostanou
sazenice letniček
Historické centrum Valašských Klo-
bouk rozkvete díky sazenicím bal-
konových květin a letničkovým
směsím pestrými barvami. Lidem
bydlícím v památkové zóně je zdar-
ma poskytne radnice. „Rozdávání
sazenic se osvědčilo, okna a před-
zahrádky byly krásně rozkvetlé,“
řekl místostarosta Martin Janík. Při-
praveno je celkem 300 kusů muš-
kátů a petúnií. (vm)

Téma vodáren
by se nemělo
používat
jako klacek

ÚspěchSbor užmá za sebou vy-
stoupení s operou brněnskéhoNá-
rodního divadla. Foto: archiv sboru
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„Rok co rok se mění
složení sboru, jen
letos nám odejde šest
maturantů. Zkoušíme
jednou týdně a jsme
otevření všem.“
ŠárkaMotalová, sbormistryně


