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Úvodem

„Je obecným
úkolem města starat
se o mládež, sport
budeme i nadále
podporovat,“ říká
Miroslav Adámek
Miroslav Adámek popisuje, jaké
jsou vize v podpoře kultury i sportu.
V rozhovoru nemůže chybět ani téma
zdravotnictví, které je s náměstkem
primátora nesmazatelně spjato.
Pane Adámku, sportování mládeže je již Jak jsou na tom zlínská sportoviště?
nějakou dobu aktuální téma napříč repub- Aktuálně řešíme přetlak na Stadionu mlálikou. Co se dělá ve Zlíně pro mládežnický deže, kde se ročně objeví až 140 tisíc sporsport?
tovců, proto bychom rádi postupně rozšířili
Ve Zlíně máme spoustu sportovních
sportovní areál na Vršavě, kde moklubů, které nejen vychovávahou najít zázemí například ragjí mladé talenty, ale věnují se
bisté, hráči amerického fotbalu
Vršava
sportovnímu rozvoji mládeže
a všechny sporty, které potřeobecně. Je obecným úkolem
bují kvalitní travnaté hřiště
se může stát
města, starat se o mládež.
a zázemí včetně nové umělé
rozvojovým
Z pozice města chceme i natrávy pro fotbal. Tím zkvalitsportovním
dále sport podporovat, aby
níme činnost na samotném
územím
jednotlivé kluby a spolky měly
Stadionu mládeže, který bude
adekvátní možnosti věnovat se
více pro technicky náročné
dětem. Naší dlouhodobou filozosporty. Máme zde zpracován
fií je převést sportoviště do majetku
i projekt nadstřešení tribuny. Vršava
města a poté do nich investovat jakožto do
se může stát rozvojovým sportovním úzevlastního majetku.
mím města.

A co další místa pro sportování?
Plánujeme opravu hřiště u Sokolovny podle
připravené studie, kde je nutná důkladná rekonstrukce z důvodu havarijního stavu. Skate
park a hřiště na Bartošově čtvrti čeká taktéž
rekonstrukce, nyní se pracuje na projektu.
Dále je potřeba pomoci sportovním klubům
s rekonstrukcí městské haly (hala Datart).
V hlavě mám i výstavbu nové haly a parkingu
v prostoru pod nynější sportovní halou.
Jak je na tom město s financováním sportu?
Vedeme debatu nad koncepcí a financováním
tzv. velkého sportu a postavením malých a alternativní sportů, což bereme jako základní funkci
města. Vyvstala otázka jednotného správcovství
převzatých zařízení a zjednodušení financování
jednotlivých sportů. 
Pokračování na str. 4
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Aktuálně

„Je obecným úkolem města starat se o mládež, sport
budeme i nadále podporovat,“ říká Miroslav Adámek
Dokončení ze str. 3
I nadále míníme podporovat sportovní projekty. Stejnou koncepci chystáme i v oblasti
kultury.
Když jsme u kultury, na čem se aktuálně
pracuje?
Chystáme publikaci o dějinách města Zlína,
ta bude první vědeckou monografií od starověku, přes Baťův Zlín, Gottwaldov až po dnešek. Je to jeden z projektů, který se bude
vázat k chystaným oslavám 700 let města
v roce 2022.
Dále mě těší dokončení a postupné pootevírání Památníku Tomáše Bati, který už žije
svým životem včetně vlastního loga.
Dokončuje se film s dotáčkou instalace letadla v památníku, což je zásluha Nadace
Tomáše Bati. Film bude i v anglické verzi
a bude vyslán na festivaly a soutěže architektury po celém světě. Vyšla i krásná
a hodnotná kniha TESTAMENT – MANIFEST
Památník Tomáše Bati, která představuje
příběh výjimečné architektonické památky prostřednictvím textů sedmnácti autorů
a historických i současných fotografií. Z památníku se stal opět architektonický klenot
Zlína.

Na konci minulého roku byla schválena
Kancelář architekta města, jak vnímáte
tuto instituci?
Jsem rád, že byla schválena Kancelář architekta města, jejímž cílem je koncepčně vytvářet fungující městskou strukturu a přetvářet veřejný prostor města pro lidi. V přípravné
fázi KAM jsme čerpali i ze zkušeností bývalého primátora Karlových Varů, které nám
velmi pomohly. Nyní bude nejdůležitější sehnat kvalitní osobnost v podobě hlavního architekta, jenž bude stát v čele příspěvkové
organizace jako ředitel.
Jaké další projekty se chystají?
Pokračuje projekt obnovy Velkého kina, ze
kterého mám velkou radost. Byl zahájen
takzvaný soutěžní dialog. Právě z tzv. soutěžního dialogu vzejde vítězný návrh na budoucí podobu a využití Velkého kina po jeho
plánované rekonstrukci. Na podzim by mohla
začít projektová činnost a tím budova, jako
památka, najde využití. Kino tak bude k dispozici i filmovému festivalu a pevně věřím,
že najde dobré uplatnění i v dalších akcích.
Rekonstrukce Velkého kina je taktéž nepřímá podpora velké kultury, o které jsem již
hovořil. V běhu je i projekt rekonstrukce Zim-

I NADÁLE MÍNÍME
PODPOROVAT
SPORTOVNÍ PROJEKTY.
STEJNOU KONCEPCI
CHYSTÁME I V KULTUŘE
ního stadionu Luďka Čajky, který je ve fázi
zpracování projektu.
A něco z vašeho původního ranku, tedy
zdravotnictví, plánujete?
Chtěl bych Radě města představit můj osobní projekt, který zatím nese pracovní název
„Zdravé město“. Projekt by měl pomoci veřejnosti v orientaci ve zdravotnictví, zároveň by
měl být určitou formou osvěty zdravotnictví
a měl by pojmout i zdravý životní styl. Když
budu konkrétní, tak mohu uvést příklad defibrilátorů. Tyto by se měly v rámci daného
projektu doplňovat na veřejná místa po Zlíně
a občané by měli vědět, jak s nimi v případě
potřeby manipulovat. Zároveň bych si přál,
aby situace, ve kterých je defibrilátorů potřeba, byly minimální, nejlépe žádné. 
/red/

Mobilní rozhlas? Lepší informovanost, umožní
i komunikaci s úřadem
Nově budou mít Zlíňané možnost dostávat ty nejčerstvější
informace ze Zlína, a to přímo do svých chytrých mobilů nebo
mailových schránek. V průběhu roku 2020 se spustí aplikace
Mobilní rozhlas, a kdo se stane součástí sítě Mobilního rozhlasu,
tomu neunikne žádná podstatná zpráva a může se jednoduše
zapojit do veřejného dění tím, že upozorní na potřebné opravy
komunikací nebo například na nepovolené skládky.
Cílem je zlepšit ve Zlíně informovanost občanů, aby jim neunikly podstatné informace
o uzavírkách silnic, blokovém čištění, hrozících nebezpečích nebo o ztracených věcech
i zvířatech. Dozví se výstupy z rady města, jaký
kulturní program je čeká, nebo kam mohou
o víkendu vyrazit za zábavou. Každý si může
zvolit okruh informací, které ho zajímají. Pokud uživatelé vyplní všechny potřebné údaje
v registračním formuláři a stáhnou si aplikaci Zlepšeme Česko, budou také informováni
o blokovém čištění v jejich ulici, odstávkách,
poruchách či výraznějších výpadcích energie.
Systém umožňuje informace zacílit do vybraných ulic, tematických okruhů i cílových skupin. „Velmi podstatná je pro mě i možnost, že
občané mohou pomocí mobilní aplikace hlásit černé skládky, poškozený veřejný majetek
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a další věci, které je znepokojují,“ říká radní za
oblast IT Jiří Jaroš.
Zlínská radnice se tak připojuje k více než pěti
stům obcí v České republice, které tuto aplikaci
již využívají, včetně hlavního města. Mobilní rozhlas funguje velmi intuitivně, stačí se do něj přihlásit a aplikace vám začne posílat notifikace,
e-maily nebo smsky o aktuální situaci, o blížících
se kulturních akcích či o konání zastupitelstva.
„Skrze Mobilní rozhlas budou mít občané jedinečnou možnost poukázat na problém ve
městě, který občany rozčiluje. Stačí vše vyfotit
a snímek se už dostane do rukou těm, kteří se
postarají o nápravu,“ komentuje možnost hlášení problémů Jiří Jaroš. Pro hlášení problémů
není potřeba zadávat nešvar přímo z místa, ale
lze z pohodlí domova zadat daný problém do aplikace. „Aplikace bude zdarma ke stažení v Goo-

gle play nebo v App storu pod názvem “Mobilní
rozhlas”, současně bude také zřízena webová
stránka s totožnými informacemi jako v aplikaci,” dodává Jiří Jaroš.
Aplikace, která se do ostrého provozu dostane
v průběhu roku 2020, umožní také průzkumy,
na jejichž základě může radnice v reálném čase
konzultovat rozhodnutí s občany. 
/red/

Aktuálně

Druhý ročník participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“
zná své vítěze
VÝSLEDKY
PŘEHLEDNĚ:
Velké projekty:
✔ Zastávka Česká – etapa II, rozpočet
1 500 000 Kč, 474 hlasů (z toho
498 kladných – 24 záporných)
✔ Dětské hřiště Podvesná IX, rozpočet
1 500 000 Kč, 472 hlasů (z toho
499 kladných – 27 záporných)
Malé projekty:
✔ Údržba a opravy schodů a chodníků
(ul. Sokolská), rozpočet 50 000 Kč,
279 hlasů (z toho 286 kladných
– 7 záporných)
✔ Dětská lanovka a terénní skluzavka
na Podhoří, rozpočet 340 000 Kč,
240 hlasů (z toho 257 kladných
– 17 záporných)

Spočítáno. Druhý ročník projektu participativního rozpočtu zná
vítězné projekty. Bylo zasláno 29 návrhů a po vyhodnocení jich
bylo do hlasování připuštěno 16. O tom, který z projektů se bude
realizovat, rozhodli Zlíňané v hlasování.
„Mezi takzvaně velkými projekty letos zvítězil
návrh na druhou etapu rekonstrukce zastávky
Česká na Jižních Svazích a dětské hřiště na Podvesné IX. Pro každý z těchto návrhů se vyslovilo
téměř pět set hlasujících,“ prozradila radní Jana
Bazelová. Radnice do těchto dvou návrhů investuje přibližně tři miliony korun.

Druhá etapa rekonstrukce zastávky tak funkčně naváže na loni zvolenou první etapu rekonstrukce tohoto nevzhledného místa. Na přípravě realizace první etapy se intenzivně pracuje.
„U velkých projektů, kde je potřeba získat
stavební povolení, může realizace trvat i dva
roky,“ vysvětlila koordinátorka projektu Kamila Gamalová.
Mezi malými projekty, s rozpočtem do půl milionu korun, pak uspělo hned osm návrhů, které
se začnou od ledna 2020 uvádět v život. Nejvíce hlasů mezi malými projekty obdržel návrh na

údržbu a rekonstrukci schodů a zábradlí v ulici
Sokolská. Dále dětská lanovka a terénní skluzavka na Podhoří, servisní cyklostojan, pracovna v parku, rekonstrukce veřejného osvětlení
- Bartošova čtvrť, každý si chce hrát (dětské hřiště Letná), komunitní kompostování a hřiště na
petanque (centrální park Jižní Svahy). Vítězné
projekty, vybrané obyvateli města Zlína v rámci participačního rozpočtu, realizují a administrují příslušné odbory Magistrátu města Zlína.
Dle výše uvedených vítězných projektů bude
realizace spadat zejména pod Odbor dopravy,
Odbor městské zeleně a v jednom případě pod
Odbor životního prostředí a zemědělství. Bližší
informace k projektu (harmonogram, pravidla,
podrobné informace k návrhům a vítězným
projektům aj.) lze získat na webových stránkách projektu www.tvorimezlin.cz. Z loňského
ročníku bylo dosud zrealizováno pítko u cyklostezky, čítárna v ulicích Zlína, malované hřiště,

✔ Servisní cyklostojan, rozpočet
60 000 Kč, 237 hlasů (z toho
260 kladných – 23 záporných)
✔ Pracovna v parku, rozpočet
260 000 Kč, 207 hlasů (z toho
247 kladných – 40 záporných)
✔ Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Bartošova čtvrť, rozpočet
340 000 Kč, 204 hlasů (z toho
218 kladných – 14 záporných)
✔ Každý si chce hrát (dětské hřiště
Letná), rozpočet 495 000 Kč,
177 hlasů (z toho 196 kladných
– 19 záporných)
✔ Komunitní kompostování, rozpočet
50 000 Kč, 165 hlasů (z toho
181 kladných – 16 záporných)
✔ Hřiště na petangue (centrální park
Jižní Svahy), rozpočet 350 000 Kč,
148 hlasů (z toho 169 kladných
– 21 záporných)

zpevněná stezka v lokalitě Kocanda, a anketní
koš na cigaretové nedopalky. Komunitní zahrada je rovněž připravená. Nyní se zazimuje a na
jaře se otevře veřejnosti. V případě příznivých
klimatických podmínek bude do konce roku
zrealizováno také Workoutové hřiště. „Tvoříme
Zlín je projekt, kterým jsme nabídli obyvatelům
města možnost navrhovat a poté i hlasováním
rozhodovat o proměnách veřejných prostranství. S pokračováním projektu počítáme i letos,
a tak má-li někdo nápad jak vylepšit Zlín, není
na co čekat,“ zakončil primátor Zlína Jiří Korec.
Na realizaci projektů, které navrhne veřejnost,
radnice vyčlenila 5 milionů korun. 
/fab/

Foto: Příklady loňských realizací
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Aktuálně

Referendum o vodárenské problematice bude jen
o jedné otázce, rozhodl krajský soud
Krajský soud v Brně rozhodl, že statutární město Zlín má při
nejbližších volbách vyhlásit referendum týkající se vodárenské
problematiky pouze o jedné otázce. Představitelé města
rozsudek akceptují, město kasační stížnost nepodá.
Jen o jedné z původně tří navržených otázek se uskuteční referendum týkající se
vodárenské problematiky. U dvou otázek
Krajský soud v Brně konstatoval rozpor se
zákonem v takové míře, že o nich referendum konat vůbec nelze.
Dle stanoviska soudu ani třetí otázka není
položena zcela obratně, když její text ani
odůvodnění korektně nepracují se skutečností. „Souhlasíme se stanoviskem soudu ohledně neobratnosti třetí otázky, ale
kasační stížnost proti rozhodnutí soudu
o konání referenda podávat nebudeme.
Referendum se tedy uskuteční na podzim
společně s krajskými volbami,“ vysvětlil
stanovisko města primátor Jiří Korec.
Otázka, ke které se budou lidé v referendu
vyjadřovat, zní: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím
provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“ Pokud občané v referendu
rozhodnou kladně, mělo by město i dle

13 % ve vlastnictví města, 87 % je pak ve
vlastnictví VaK, v níž má město podíl ve výši
46,27 %, není tedy většinovým akcionářem
společnosti.

V řešení aktivní
Bez ohledu na toto referendum je
rozhodnutí krajského soudu „čiměsto Zlín v řešení vodárenské
nit v rámci své samostatné
problematiky aktivní a dlouhopůsobnosti vše k ukončení
Město řeší
době činí veškeré objektivně
provozování infrastruktury
možné kroky, které vedou
problém
na území města.“ V příke zlepšování podmínek
aktivně,
ceny
padě záporného výsledku
provozování
vodárenské
jsou
již
hlasování by na způsobu
infrastruktury. Vedení VaK,
v průměru
provozování město nic měnit
v němž má statutární město
nemělo.
Zlín své zástupce, se úspěšně
daří podmínky provozování vyCo je provozní model
lepšovat a zároveň se snaží vyjednat
Vodárenství na Zlínsku funguje na základě zkrácení doby nájmu vodárenské infratzv. provozního modelu, kdy VaK Zlín, a.s., struktury. Od roku 2016 se zvýšily investipronajímá vodárenskou infrastrukturu spo- ce do infrastruktury, zvýšilo se nájemné od
lečnosti Moravská vodárenská, a.s., která Moravské vodárenské o 25 milionů korun
se musí o tuto infrastrukturu starat. Tento ročně a zastavilo se zásadní zdražování
model je v rámci ČR nejrozšířenějším. Re- vody.
álně však město Zlín nemá přímé nástroje k ukončení tzv. provozního modelu na Na konec třetí desítky
území Zlína z důvodu uzavřené provozní Důkazem je propad v pořadí měst podle
smlouvy až do roku 2034. Dalším důvodem ceny vody, kdy Zlín klesl z druhého místa
je i fakt, že nadále probíhá více než desít- na konec třetí desítky. Dále se uskutečnika probíhajících soudních sporů. Důležitou la rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově
skutečností je i to, že vodárenská infra- za téměř 90 milionů korun, čímž se zvýšila
struktura na území města je pouze asi ze kvalita vody pro velkou část Zlína.  /mel/

JAK SE ŽILO V PRŠTNÉM –
KNIŽNÍ NOVINKA

POPLATEK ZA PSA?
SLOŽENKA NEPŘIJDE

AUDIT PROVĚŘÍ
EFEKTIVNOST MAGISTRÁTU

V závěru roku 2017 byla vydána publikace
dokumentující historii Prštného s názvem
Z minulosti Prštného. Z následných ohlasů
čtenářů vzešla myšlenka na vydání jejího
volného pokračování. Volání čtenářů bylo vyslyšeno a byla vydána další kniha s názvem
Jak se žilo v Prštném. Tato je sestavena ze
vzpomínek a vyprávění pamětníků popisujících život v dřívějších dobách. Texty jsou
doplněny dobovými fotografiemi a autentickými dokumenty.
V knize čtenáři naleznou dvanáct rozhovorů,
ve kterých se objevuje i půvabné prštenské
nářečí. Velmi významnou částí publikace
jsou zápisy ze školní kroniky, kterou vedl
i s bohatou fotodokumentací tehdejší ředitel
školy Jaroslav Svačina. Závěr knihy tvoří několik let zaznamenávané místní průpovídky
a výklad místních výrazů.
Kniha je k dostání v Městském informačním
a turistickém středisku v budově radnice ve
Zlíně a v prodejně knih Kanzelsberger na
zlínském náměstí Míru. 
/red/

Město Zlín zruší hromadné posílání poštovních poukázek k úhradě místního poplatku
ze psů. Vyslyšelo tak přání poplatníků a podklady k platbě tohoto poplatku budou posílány e-mailem. Uhrazení platby složenkou
využívalo mizivé procento poplatníků. „Z tohoto důvodu žádáme držitele psů, aby si ve
středisku místních poplatků nahlásili fungující e-mailovou adresu a zajistili si tak obdržení podkladů k platbě. Neobdržení podkladů
totiž není důvodem k neuhrazení poplatku,“
uvedla Romana Hábová, vedoucí střediska
místních poplatků. Na území města Zlína evidujeme 5 400 držitelů psů se zhruba 5 900
psy. Harmonogram 2020: únor až březen –
hromadné rozeslání podkladů k platbě e-mailem (pro zaevidované poplatníky), březen až
duben – tomu, kdo doposud místní poplatek
neuhradil, bude zaslána poštovní poukázka
poštou (řádná splatnost poplatku je 30. 4.).
V roce 2021 a dalších pak rozeslání hromadného e-mailu s podklady k platbě měsíc před
datem splatnosti. 
/red/

Je většina pracovních či úředních procesů na
pracovištích Magistrátu města Zlína vykonávána dostatečně efektivně a to i především
za pomocí nejnovějších informačních technologií? Lze v některé oblasti výrazně přidat
či naopak jsou některá opatření nadbytečná
a kontraproduktivní? Na tyto a podobné otázky má odpovědět audit zlínského magistrátu
s názvem Revize a podpora procesů informačními technologiemi. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele.
„Zjednodušeně řečeno jde o prověření toho,
zda by některé činnosti magistrátu nešlo s využitím nejmodernějších informačních technologií dělat efektivněji a tedy i rychleji a případně levněji. Pokrok ve vývoji informačních
technologií je obrovský. Poslední podobný
procesní audit je však z roku 2011,“ vysvětlil
důvody zakázky primátor Jiří Korec. Výstupem
auditu tak bude dokument, který popíše potřebnost a stávající stav podpory jednotlivých
procesů a činností informačními technologiemi a návrhy na optimalizaci. 
/fab/
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Primátor poděkoval dobrovolným hasičům
Jak velí tradice, uskutečnilo se v závěru roku 2019 setkání
primátora Jiřího Korce s veliteli jednotek sborů dobrovolných
hasičů města Zlína. Předmětem setkání bylo mimo jiné
i vyhodnocení uplynulého roku.

„V roce 2019 vyjely jednotky sborů dobrovolných hasičů místních částí k 171 zásahům.
Kromě hašení požárů se jednalo o zásahy
jako čerpání vody ze sklepů po přívalových

deštích, odchyt divokých včel, při fotbalových utkáních, při Barum rally, kulturních
akcích atd.,“ vyjmenoval Josef Jakuba,
technik požární ochrany Magistrátu města

Zlína. „Velice si vážíme práce dobrovolných
hasičů, nejen pro činnost při hašení požáru,
provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech, ale i proto, že se starají o výchovu mladých hasičů,“ řekl primátor Jiří Korec.
Město Zlín podporuje činnost dobrovolných
hasičů mnoha způsoby. V září loňského roku
byla ukončena rekonstrukce přístavby a zateplení budovy hasičské zbrojnice v místní
části Zlín-Štípa.
Pro jednotku Zlín-Klečůvka bylo zakoupeno
nové dopravní vozidlo Mercedes Sprinter.
Nakoupil se také hasičský materiál pro jednotky a osobní ochranné pracovní prostředky pro zasahující členy.
Jedním z témat bylo i poděkování končícím
velitelům. Svou činnost ve funkci velitele
ukončili Bohuslav Holík z JSDH Zlín-Štípa
a velitel JSDH Zlín-Jaroslavice Ladislav Ordelt. Oba tuto funkci vykonávali více než 20
let.  
Statutární město Zlín zřídilo celkem 13
jednotek sboru dobrovolných hasičů. Kromě jednotky kategorie JPO II/1 ve Zlíně-Prštném je to také 12 jednotek kategorie
JPO V v místních částech Mladcová, Louky,
Prštné, Jaroslavice, Lhotka, Štípa, Kostelec,
Salaš, Lužkovice, Klečůvka, Velíková a Malenovice. 
/fab/

Radní a zastupitelé ocenili
práci komisí místních částí
Zástupci vedení zlínské radnice se setkali
s představiteli komisí místních částí
a s pracovníky kanceláří místních částí.
„Toto setkání mělo
společenský charakter a náplní bylo
především ocenění
činnosti všech členů komisí místních
částí a pracovníků
kanceláří místních
částí za jejich celoroční práci pro město,“ vysvětlila Michaela Dvořáková
z Odboru kanceláře
primátora. Za všechny představitele města se setkání zúčastnili členové Rady města Zlína Jana Bazelová a Miroslav Chalánek. „Chtěla bych
poděkovat všem pracovnicím kanceláří místních částí za zodpovědný
přístup a celoroční práci, které si velmi vážím. Sama ze své praxe jsem
si vědoma, co vaše činnost obnáší, a velký dík také patří i členům komisí, kteří vykonávají tuto aktivitu ve svém volném čase,“ uvedla členka
rady Jana Bazelová. „Věnovat svůj volný čas a iniciativu věcem veřejným v dnešní době není běžné. Proto poděkování všem, kteří se na
fungování komisí a kanceláří podílí,“ dodal Miroslav Chalánek.  /fab/
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Ulice 2. května prošla rekonstrukcí
V minulém roce proběhla rekonstrukce ulice 2. května, kdy
stavební práce trvaly 9 měsíců a celkové náklady na stavbu činily
42 milionů korun. Statutární město Zlín do této rekonstrukce
investovalo téměř 30 milionů Kč.
„Pro rekonstrukci ulice 2. května se nám
podařilo získat dotaci ve výši přibližně 12,7
milionů korun. Po dokončení prací se množily
dotazy na šířku komunikace. Mnohým občanům
připadá, že vozovka byla zúžena, avšak šířka
vozovky zůstala zachována, a to v původním
rozsahu 6,2 m. Svými parametry splňuje
požadavky vyžadované příslušnými předpisy.
Jedná se pouze o optický klam, což způsobují
nově rozšířené chodníky. Pokud bychom chtěli
vozovku rozšířit, museli bychom vykácet ještě
více vzrostlých stromů. To jsme nechtěli,“
sděluje radní pro dopravu Michal Čížek.
„Dalším důvodem je také to, že v případě
rozšíření vozovky by došlo ke zvýšení průjezdní

zrekonstruována a ponechána v jízdním pruhu.
Při rekonstrukci bylo rovněž zmodernizováno
trolejové vedení v celém úseku mezi ulicí
Sokolskou a mostem u Januštice. Jednalo
se o kompletní výměnu a nové umístění
sloupů i trakčního vedení. Realizaci tohoto
stavebního objektu zajišťovala Dopravní
společnost Zlín-Otrokovice.
Na ulici 2. května byla zbudovaná také stezka
pro pěší a cyklisty se smíšeným provozem,
která navazuje od současné stezky z Fügnerova
nábřeží, dále je vedena přes sídliště Kúty mezi
bytovým domem a místní prodejnou. Na ulici
2. května vyúsťuje u zvýšeného přechodu pro
chodce a krátkým úsekem navazuje v trase
chodníku směrem k ulici Sokolská.
Rekonstrukce ulice 2. května byla provedena
jako bezbariérová, čímž plně splňuje podmínky
pro provoz osob s omezenou schopností pohybu
a orientace stanovené ve vyhlášce č. 398/2009
Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně
technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami se sníženou schopností
pohybu. 
/red/

rychlosti,“ doplnil Michal Čížek. Cílem projektu
byla revitalizace uličního profilu, chodníků pro
chodce včetně navazujících vjezdů v řešeném
úseku ulice 2. května, které byly v nevyhovujícím
stavu a musely být upraveny s důrazem na
zvýšení bezpečnosti pohybu chodců i cyklistů.
Taktéž byly doplněny chybějící přechody pro
chodce formou zvýšených prahů a místa pro
přecházení.
Na ulici 2. května ve směru k nemocnici vznikl
nový zastávkový záliv. Z důvodu zaclonění
rozhledového pole musela být původní zastávka
přesunuta z původního umístění do volného
prostoru mimo rozhledové pole křižovatky.
Ve směru do centra byla původní zastávka

Na výtluky systematicky. Během roku by měly zmizet
Nejdříve hlavní komunikace, následně opravy ucelených území.
Žádné přejíždění, ale intenzivní činnost v konkrétní lokalitě. Tak
budou letos vypadat opravy komunikací ve Zlíně.
„Běžná údržba a lokální opravy ulic
sy k důležitým objektům, přistoupí
Technické služby Zlín k opravám
jsou každoroční nezbytností,
zvolili jsme ale efektivnější přípo ucelených oblastech. Podle
stup k plánování oprav výtlurozsahu jednotlivých oblastí
Plán oprav
ků,“ uvedl radní Michal Číje předběžně naplánovaná
počítá s celým
žek odpovědný za dopravu.
doba realizace oprav.
územím města,
Rozsah oprav tak může být
„Jakmile to počasí umožní,
tedy téměř
větší než v minulých letech.
začneme zjara s opravami vý300 km
Plán oprav počítá s celým
tluků na hlavních komunikaúzemím města, tedy celkem
cích. Od června do října potom
téměř 300 kilometry komunibudeme pracovat postupně v jedkací v majetku města. Jakmile bunotlivých místních částech,“ upřesnil
dou opraveny ty hlavní, tedy zejména trasy ředitel Technických služeb Zlín Jakub ČerMHD, páteřní ulice, případně přístupové tra- noch. 
►
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Aktuálně
Plánovaný harmonogram může být ovlivněn
mnoha faktory, kromě klimatických podmínek také rozsahem poškození komunikací
nebo dopravními omezeními.
„Harmonogram je orientační. Podstatné je,
že v průběhu letní sezony budou opraveny
komunikace v celém Zlíně. Systematický
postup oprav umožní lépe využít kapacity

Technických služeb Zlín a zabrání zbytečným prostojům a přejezdům,“ vysvětlil Michal Čížek.
Pomůže také nová technika. Kromě soupravy pro vysprávky tryskovou metodou turbo,
která je používána u menších výtluků, musí
být větší defekty povrchu odfrézovány. Po
opravě podloží je pak znovu položena svrch-

ní vrstva. Proto pořídily Technické služby
Zlín novou frézu, což práce urychlí a zjednoduší. Na obnovu místních a účelových
komunikací letos město vyčlenilo 5 milionů
korun, dalších 4,5 milionu si vyžádají opravy a čištění uličních vpustí. Na běžné opravy
chodníků je v rozpočtu určeno rovněž 5 milionů korun. 
/jn/

Zákaz stání vozidel nad 5 metrů Na Honech a Podlesí
V části Jižních Svahů město zavádí zákaz stání vozidel s délkou
nad 5 metrů. V důsledku nárůstu podnětů a stížností obyvatel
sídlištních lokalit Na Honech a Podlesí na Jižních Svazích na
velký počet parkujících dodávkových vozidel bylo rozhodnuto
o zákazu stání vozidel s délkou nad 5 metrů uvnitř stávajících zón
s dopravním omezením v těchto lokalitách.
Důvodem je skutečnost, že větší dodávková
a nákladní vozidla svými rozměry přesahují
prostor vymezených parkovacích míst, čímž působí potíže při využívání vedlejších parkovacích
míst a svým převisem taktéž často zasahují do

chodníků či do průjezdního profilu komunikace.
Vzhledem k tomu, že tato vozidla jsou využívána
převážně k výdělečné činnosti, měla by být parkována primárně v areálech firmy, nikoli na veřejných parkovištích. „Bohužel obyvatelé sídliště

se s parkujícími dodávkami na veřejných parkovacích místech setkávají čím dál častěji, což
město vedlo k novému nařízení. Město doufá, že
tímto opatřením získá v sídlištní zástavbě další
volné parkovací kapacity pro osobní vozidla obyvatel přilehlých domů. Zároveň chystáme zrealizovat dočasné parkoviště po bývalém torzu, kde
umožníme parkování dodávek nad 5 m,“ sdělil
Michal Čížek.
Osazení dopravního značení provedou Technické služby Zlín v průběhu března letošního roku.
Pokud se toto osvědčí, plánuje město rozšířit zákaz stání dodávek nad 5 metrů i na jiná místa ve
městě. 
/red/

Město připravuje úpravy ceníku parkovného
Nový ceník parkování, zvýhodněné parkování pro rezidenty nebo vznik záchytných parkovišť na
okrajích města. To je pouze hrubý výčet změn, se kterými se řidiči ve Zlíně mohou v budoucnu setkat.
Prvotní změna se týkala úpravy ceníku parkovného, který vešel v platnost 1. října 2019.
Úprava ceníku parkovného v minulém roce byla první změnou nově plánovaného systému parkování,
jak bylo avizováno, nikoliv však poslední. Odbor dopravy pracuje i na dalších úpravách, které povedou
k nové koncepci dopravy. Jedná se o kroky, které nelze provést ze dne na den.
Na základě vyhodnocení nového sazebníku parkování a reakcí občanů bude v únoru jednat Rada města
Zlína o prvotních úpravách stávajícího systému. Jedná se zejména o změny provozní doby na
parkovištích u divadla a městských lázní. V tuto chvíli nelze z technických důvodů zvýhodnit cenu
parkování pro návštěvníky organizací podporovaných městem, což se změní při zavedení nového
systému parkování, na kterém se nyní pracuje.
Součástí nového systému parkování bude například i navádění aut na volná parkovací místa pomocí
navigačních tabulí, na kterých se budou zobrazovat aktuální informace o kapacitě jednotlivých
parkovišť. Současně budou všechna městská parkoviště osazena závorovým systémem.
„Bylo potřeba v praxi zjistit, jaký bude mít nový ceník parkovného dopad na obrátkovost aut na
parkovištích i v ulicích města a případný dopad na vytížení MHD. Cílem je, aby další kroky byly co možná
nejefektivnější. Naším trvalým cílem je, aby si lidé mohli ve městě vyřídit potřebné záležitosti a následně
uvolnili místo dalším. Nechceme, aby v centru stála auta déle, než je nezbytně nutné. Zároveň bychom
byli rádi, aby obyvatelé města co nejvíce využívali MHD. Město Zlín investuje do MHD zhruba 140
milionů ročně jako kompenzaci veřejné služby. DSZO tak má nejlevnější časový kupón v porovnání se
srovnatelně velkými městy a zároveň nejnižší příspěvek v rámci MHD na jednoho obyvatele,“ řekl radní
pro dopravu Michal Čížek.

Připravují se úpravy ceníku parkovného
Nový ceník parkování, výhody pro rezidenty nebo vznik záchytných
parkovišť. To je pouze hrubý výčet změn, se kterými se řidiči ve Zlíně
mohou v budoucnu setkat. Prvotní změna se týkala úpravy ceníku
parkovného, který vešel v platnost 1. října 2019.
Loňská úprava ceníku parkovného byla první
změnou nově plánovaného systému parkování, jak bylo avizováno, nikoliv však poslední.
Odbor dopravy pracuje i na dalších úpravách,
které povedou k nové koncepci dopravy. Jedná
se o kroky, které nelze provést ze dne na den.
Na základě vyhodnocení sazebníku parkování
a reakcí občanů bude v únoru jednat rada města o prvotních úpravách. Jde zejména o změny
provozní doby na parkovištích u divadla a městských lázní. V tuto chvíli nelze z technických důvodů zvýhodnit cenu parkování pro návštěvníky organizací podporovaných městem, což se

změní při zavedení nového systému parkování,
na kterém se nyní pracuje. Součástí nového
Rada města projedná změnu provozní doby na parkovištích u divadla nebo městských lázní.
systému parkování bude například i navádění
aut na volná parkovací místa pomocí navigač- místo dalším. Nechceme, aby v centru stála
ních tabulí s informací o kapacitě jednotlivých auta déle, než je nutné. Zároveň bychom byli
parkovišť. Současně budou všechna městská rádi, aby obyvatelé města co nejvíce využívaparkoviště osazena závorovým systémem. li MHD. Město investuje do MHD zhruba 140
„Bylo potřeba v praxi zjistit, jaký bude mít nový milionů ročně jako kompenzaci veřejné služceník parkovného dopad na obrátkovost aut by. DSZO tak má nejlevnější časový kupón
na parkovištích a případný dopad na vytížení v porovnání se srovnatelně velkými městy
MHD. Cílem je, aby další kroky byly co nejefek- a zároveň nejnižší příspěvek v rámci MHD na
tivnější. Trvalým cílem je, aby si lidé mohli ve jednoho obyvatele,“ řekl radní pro dopravu Mi/red/
městě vyřídit potřebné záležitosti a pak uvolnili chal Čížek. 
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OKÉNKO Z ÚTULKU

OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE

Útulková čísla roku 2019
Minulý rok nebyl nijak výjimečný,
co se týče příjmu a odchodu psů
a koček. Přijali jsme 362 opuštěných a zatoulaných psů, z toho
209 psíků se vrátilo zpět majitelům. Nový domov jsme našli 142
psíkům, a my pevně doufáme, že
to byla vždy dobrá a šťastná volba.
Hotelových služeb využilo 115 majitelů svých čtyřnohých mazlíčků.
Někteří majitelé si k nám dávají
psíka i třikrát až čtřikrát do roka.
V roce 2019 jsme také přijali 296
koček. Nový domov se nám podařilo najít pro 226 koček. V útulku
bylo provedeno celkem 70 kastrací koček a kocourů a to díky dotaci
Ekofondu města Zlína. Co je neobvyklé, tak to je dlouhá doba rozmnožovacího období v minulém
roce. Ještě v prosinci jsme přijímali
tříměsíční koťata a oproti předminulému roku i v zimním období
máme dost koček a koťat. Pro
srovnání k 1. 1. 2019 jsme měli
v útulku 23 koček, k 1. 1. 2020 to
bylo 45 koček. Takže, kdo v nynější době uvažuje nad kočičkou, ať
určitě zavítá k nám do útulku.

Za minulý rok jsme se taky přechodně postarali o zhruba 130 volně žijících nebo odložených drobných zvířat. Většina ptáků zavítala
do záchranné stanice Buchlovice,
v největším zastoupení byli poštolky, kachny, holubi a rorýsi. Ze savců k nám lidé přinesli nejvíce ježky, králíky a osmáky. Raritou mezi
příjmy bylo zatoulané prase, které
se vrátilo k majiteli, a jeden kozlík,
který byl bohužel nalezen ve velmi
zuboženém stavu. Od odchytové
služby městské policie jsme také
přijali 10 nutrií.
Novinkou tohoto roku je hlavně čipování psů. V útulku jsme za rok
2019 načipovali 150 psů a od
1. 1. 2020 i tato povinnost se nás
dotýká. Naší povinností je mít načipované všechny psy, kteří jsou
v útulku a chodí na vycházky tak,
aby měli podle legislativy platnou
vakcinaci proti vzteklině.
Tudíž v tomto směru se nám zvýšily náklady, ale zase případný
zájemce o útulkového psa již tuto
starost nemusí řešit.

Útulek Zlín

JÓGA S MICHAELOU ŠTEFÁNKOVOU
KASKÁDA: Zarámí 4432: Pondělí: 17.30-18.30 a 18.45-19.45. Úterý: 16.30-17.30 a 17.45-18.45. Čtvrtek: 10.00-11.00 a 12.00-13.00
a 16.30-17.30 hod. misa.stef@seznam.cz, tel. 737 868 069.
První lekce zdarma. Formování těla, harmonizace, posílení imunity, relaxace.
DANĚ A ÚČETNICTVÍ
Zpracování všech typů daňových přiznání a dalších podání v rámci
správy daní, sociálního a zdravotního pojištění. Daňové poradenství pro firmy a fyzické osoby, zastupování před úřady. Účetní pora-denství. www.danezlin.cz, tel.: 731 434 666,
danovyporadce@tomasheczko.cz
PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO
Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy (vedle lékárny u 1. segmentu). tel.: 777 711 130, www.medest.cz
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN NABÍZÍ
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrobních hal. Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, radiátorů, podlah atd. Kvalita za dobrou cenu – vaše spokojenost.
tel. 737 261 262, e-mail: mnzlin@seznam.cz
STAVBA BEZ STAROSTÍ
Nabízím zajištění projektů, povolení, kolaudací, výběr nejvýhodnějšího dodavatele, výkon technického dozoru. Narovnání nezkolaudovaných staveb, posouzení ceny oprav při koupi nemovitosti.
Kontakt: 728 176 680, www.dozornadstavbou.cz
GYMNÁZIUM ZLÍN – LESNÍ ČTVRŤ
zve všechny své absolventy, rodiče žáků i přátele školy na jubilejní
60. reprezentační ples školy. 21. března 2020 vám v sálech Interhotelu Moskva k tanci i poslechu zahrají Marathonband, Quatro
a CM Paléska. Ples tradičně zahájí polonéza žáků školy. Rezervace vstupenek na www.gymzl.cz.
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. Lokalita: Zlín a okolí. Tel.: 733 209 024

AJKA / kříženec belgického ovčáka, 10 let, kastrovaná, zvyklá na druhého psa, k lidem hodná a přátelská

HOKY / kříženec labradora, mladý a vnímavý pes, zhruba 4 roky,
vhodný pro aktivního člověka, který ho ještě něco naučí
10

BLEKY / kříženec střední velikosti, zvyklý na pravidelné vycházky,
z některých věcí má strach, čistotný, může být i v bytě

PŘÍSPĚVEK NA KASTRACI KOČEK
Už dvacátým rokem podporuje město Zlín program kastrace koček a kocourů. Město se tím snaží motivovat majitele koček ke kastraci a tím
regulovat počty toulavých koček, ale především počty bezprizorních koťat. Těch lidé v období od dubna do září přinesou do zlínského útulku
vždy několik desítek.„Loni jsme přijali od občanů 266 žádostí ke kastraci a rozdělili příspěvek v celkové hodnotě přesahující 101 tisíc korun.
Od počátku tohoto programu byly poskytnuty dary na kastraci už téměř
pěti a půl tisícům koček a kocourů,“ shrnul náměstek primátora Bedřich Landsfeld. V roce 2019 tak město přispělo na kastraci 121 kocourů
a 220 koček. Výše příspěvku na kočku je 350 korun a na kocoura 200
korun. Podmínkou pro vyplacení daru na kastraci je trvalý pobyt žadatele
na území města a žádost musí uplatňovat osoba, která je vlastníkem
zvířete a je uvedena na platebním výměru za provedený zákrok.  /red/

Informace

Charitativní novoroční koncert přinesl rekordní výtěžek

niory a osoby se zdravotním postižením, konkrétně Pečovatelská služba Domov pro seniory
Koryčany, VČELKA senior care – středisko Zlín,
Pečovatelská služba Obec Babice a Letokruhy Vsetín. Symbolické šeky zástupcům těchto
organizací předali hejtman Zlínského kraje Jiří

Čunek a primátor Zlína Jiří Korec. Na koncertě
zazněly skladby J. Strausse st., J. Strausse ml.,
F. von Suppého, A. Arutjunjana a H. C. Lumbyv
podání Filharmonie Bohuslava Martinů, kterou
řídil šéfdirigent Tomáš Brauner. Jako sólista se
představil mladý nadějný trumpetista Jaromír
Češek ze Základní umělecké školy Bystřice pod
Hostýnem. Program koncertu svým vystoupením doplnily Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž, soubor Hradišťánek
z Uherského Hradiště, soubor Musica Angelica
ze Zlína a Kateřina Mrlinová ze Vsetína. Zlínský
kraj a statutární město Zlín charitativní novoroční koncert uspořádaly již po patnácté. 
/tz/

PODPORA SPORTU

DOTACE SPORTOVNÍCH AKCÍ

DOTACE Z FONDU ZDRAVÍ

Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína vyhlašuje výběrové řízení na přidělení podpor z Fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína na činnost sportovních organizací
působících na území města Zlína v roce 2020.
Ukončení přijímání žádostí je stanoveno na
10. 2. 2020 ve 14 hodin. Bližší informace poskytuje Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ, Zarámí 4421, Petra Bellayová, tel.
577 630 361/302. 
/io/

Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína vyhlašuje výběrové řízení na přidělení podpor z fondu k podpoře sportovních
akcí, které mají soutěžní charakter a proběhnou na území statutárního města Zlína
v I. čtvrtletí 2020. Ukončení přijímání žádostí
je 10. 2. 2020 ve 14 hodin. Bližší informace poskytuje Oddělení prevence kriminality
a sportovišť MMZ, Zarámí 4421, Petra Bellayová, tel. 577 630 361/302. 
/io/

Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací na účel: ocenění bezpříspěvkových dárců krve, na speciální přepravu
zdravotně postižených a seniorů, na projekty, na zooterapeutickou činnost, na rekondiční a edukační pobyty. Příjem žádostí je
od 17. 2. do 28. 2. 2020 do 12 hodin. Bližší
informace poskytuje oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ, Zarámí 4421,
J. Richtrová, tel. 577 630 330. 
/io/

Rekordní výtěžek 737 040 korun přinesl charitativní novoroční
koncert, který tradičně uspořádal Zlínský kraj a statutární město
Zlín. Na této částce se podílelo 39 donátorů zejména z řad
významných firem působících v regionu, kteří poskytli 690 tisíc
korun, a 47 040 korun se vybralo přímo na místě do kasiček.
Koncert se uskutečnil v pátek 10. ledna v Kongresovém centru Zlín za účasti představitelů
Zlínského kraje, zástupců statutárního města
Zlína, partnerů, donátorů a dalších hostů.
Výtěžek z koncertu obdrží organizace ze Zlínského kraje poskytující terénní služby pro se-

DOTACE Z FONDU PRO MEZINÁRODNÍ STYKY
Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací na projekty jednorázových akcí
z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína na účel: propagace města v partnerských městech zaměřená na
mezinárodní spolupráci a rozvíjející vztahy
s partnerskými městy, jednorázové akce
v oblasti zájmových činností zaměřené na

mezinárodní spolupráci, akce reprezentující
město Zlín v zahraničí. Uzávěrka příjmu žádostí je 2. března 2020 v 16 hodin. Závazné
formuláře žádostí a bližší informace poskytuje Odbor kanceláře primátora – Michaela
Novosadová, tel. 577 630 138 nebo formuláře jsou k dispozici na www.zlin.eu v sekci
Občan/Dotace/FMS. 
/io/

DOTACE Z FONDU MLÁDEŽE
Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína vyhlašuje program na tzv. mimořádné podpory, které jsou určeny zejména
na podporu činnosti organizací a jednotlivců
a podporu významných akcí. Ukončení žádostí
je 2. 11. 2020 ve 14 hodin. Více na Oddělení
prevence kriminality a sportovišť MMZ, Zarámí
4421, Petra Bellayová, tel. 577 630 330.  /io/
inzerce
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1.

STARÉ FOTKY
Masopust

2.

Masopustem – lidově fašankem či končinami – se
značí jednak třídenní svátek hodování, maškarních
průvodů a pochovávání basy, ale také období od Tří
králů do Popeleční středy. Z názvu masopust by se
mohlo zdát, že je to čas, kdy se lidé oprostí od masa. Je
tomu ale právě naopak. Masopustní období je teprve
jakási „příprava“ na 40denní půst, který předchází
Velikonocům. Během něho se v minulosti konaly
taneční zábavy, hostiny, zabijačky a v posledním století
i společenské radovánky v podobě plesů. Snímky, které
nám zapůjčil Státní okresní archiv Zlín v Klečůvce,
nás na několik plesů a lidové masopustní pochůzky
v minulém století zavedou.

3.

4.
1. Jan A. Baťa na
koželužském plese
v Baťově v roce 1939.
2. Baťovský ředitel
Dominik Čipera
a Marie Baťová
na 1. plese Národní
Gardy 99 ve Zlíně
v roce 1938.

5.

3. Ples mladých v roce
1970
4. III. Svitovský ples
mladých v roce 1989
5., 6. K masopustní
slavnosti patří
průvod
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6.

Sport

Zimní mistrovství v plavání
V plzeňském bazénu na Slovanech se od 12. do 15. prosince
konalo Zimní mistrovství ČR v plavání dorostu a dospělých za
silné účasti závodníků Plaveckého klubu Zlín. Na toto mistrovství
se kvalifikovalo i závodilo dvacet plavců našeho klubu.
Nejlepších umístění dosáhla Jana Přibylová,
věkem ještě žačka, která dokázala vybojovat
bronzovou medaili mezi ženami na sto metrů
prsa. Časem 1:10,07s vytvořila nový klubový
rekord Zlína žactva a za rekordem žen zaostala
jen 0,27s. Mezi dorostenkami zářila Michaela
Gogelová a Izabela Tomšů. Míša si doplavala
dvakrát pro stříbrnou medaili na 100 a 200 metrů prsa. Na 200 metrů prsa se prosadila i do

finálové rozplavby mezi ženami. Izabela doplavala pro dvě bronzové medaile na 100 a 200
metrů motýlek a rovněž v obou disciplínách startovala ve finále mezi ženami. Mezi dorostenecké finalisty se prosadili i další závodníci PK Zlín:
Jakub Skála, Bára Zlobická, Lucie Schlosserová,
Denisa Kubalčíková, Štěpánka Michalčíková,
Kristýna Háblová, Samuel Horák, Jan Tomaštík,
Michal Matúš a Adam Jiřikovský. 
/pk/

Sledge hokejisté jsou v semifinále
Sledge hokejisté Zlína se pojedenácté v řadě probojovali do
play off České para hokejové ligy, kde se v semifinále střetnou
se Studénkou. Úřadující pětinásobní mistři z Baťova města
sice zažili obtížnou základní část, přesto se ale poperou o šestý
mistrovský titul v řadě.
V dlouhodobé části tým SHK LAPP Zlín začal
dobře, když v září doma dvakrát vysoce zvítězil,
následně však odehrál pět duelů v řadě na venkovních kluzištích a dovezl pouhé tři body.
„Bylo to pro nás dost těžké v těchto zápasech,
měli jsme velkou marodku, chyběli nám klíčoví
hráči,“ řekl obránce Zlína Pavel Julina. Není bez
zajímavosti, že v prosinci zdecimovaný kádr měl
posílit norský reprezentant Magnus Bogle, jenže
aby toho pro Zlín nebylo málo, i toho těsně před
příletem do Česka zradilo zdraví.
Lappáci se nakonec místo obvyklého vítězství
v základní části dostali na hranu postupu či

nepostupu do play off, celou situaci ale zvládli. V závěrečném hracím víkendu doma vysoce
přehráli jak Pardubice (6:3), tak Olomouc (5:1)
a postoupili do vyřazovacích bojů.
V semifinále bude jejich soupeřem vítěz základní části ze Studénky. Tým velkého kalibru, jehož
soupiska čítá několik Rusů včetně kapitána
sborné Lisova, kapitána italského národního
týmu, Němce, Rakušany či Slováky. V základní
části Zlín se Studénkou dvakrát prohrál (3:4
a 3:8), ovšem bez šance určitě není. Úřadující
pětinásobný mistr tuzemské ligy právě loni zvládl finále proti tomuto soupeři. Série hraná na

dva vítězné duely odstartovala v sobotu 25. ledna na zlínském ledě (utkání skončilo po uzávěrce), druhý a případně třetí rozhodující duel se
odehraje ve Studénce 15. a 6. února.
/sle/
inzerce
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Sport

Fotbalová zimní příprava je v plném
proudu. Ševci vyrazili do Turecka
Zimní přestávka je minulostí. Svěřenci trenéra Jana Kameníka se
hned první lednový víkend hlásili k zahájení přípravy na Letné.
Na úvodním tréninku přípravy se neobjevil Pablo
Podio, Josef Hnaníček a Andro Giorgadze, se
kterými se klub nedohodl na prodloužení smlouvy. „Z hostování v Líšni se vrátil Ondřej Bačo,

SMUTNÉ VÝROČÍ
V pátek 14. února 2020 uplyne třicet let
od úmrtí Luďka Čajky. Jméno Luděk Čajka slýcháme ve sportovních kruzích téměř
denně, od tragické smrti havířovského odchovance nese zimní stadion ve Zlíně jeho
jméno. Po mládežnických letech odešel nadějný bek do TJ Gottwaldov a odehrál zde pět
sezon. Těšil se na reprezentační zkušenosti
a hlavně na působení v NHL. Pak přišel 5. leden 1990 a osudný zápas v Košicích.
Hrálo se 32. kolo základní části nejvyšší hokejové soutěže ročníku 1989/1990 v Košicích s domácím celkem východoslovenských
Železáren. Po drtivé porážce na vlastním
ledě 5:11 od Pardubic se chtěli Zlínští rehabilitovat v souboji s jedním z vedoucích celků
soutěže. Dařilo se jim a po dvou třetinách
vedli na ledě soupeře 3:2. Přišel však nešťastný okamžik.
Zlínský kapitán a reprezentační obránce buď
najel do rýhy v ledě, anebo byl neúmyslně postrčen košickým hráčem. Luděk v plné rychlosti narazil hlavou do mantinelu za brankou.
Následek byl tragický, jeden zlomený a jeden
roztříštěný krční obratel s vážným poškozením míchy, což znamenalo smrtelné zranění.
Zlínský hokejista se z bezvědomí přes veškerou snahu neprobral a po čtyřiceti dnech statečného boje se zastavilo Luďkovo statečné
srdce v pouhých šestadvaceti letech.  /ror/
14

naopak Patrik Slaměna se zapojí do zimní přípravy s druholigovým Prostějovem, kde hostoval
již v podzimní části,“ doplnil generální manažer
klubu Zdeněk Grygera.

Na úvodním tréninku se hlásila rovněž první
zimní posila ševců Davis Ikaunieks.
První zimní příprava v roli hlavního trenéra
čeká Jana Kameníka. „Chviličku to trvá, než
se člověk připraví, aby ty věci měl dobře zorganizované, ale to vše k tomu patří. Povinnost
je být dobře přichystaný, abychom dokázali
tým připravit na sezonu a hráči měli k dispozici veškerý komfort,“ řekl s tím, že příprava
pokračovala již tradičními fyzickými testy na
Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci.
Ševci po fyzických testech nyní pracují na
odstranění nedostatků a mimo to pracují
na zvýšení fyzické kondice, ze které budou
čerpat minimálně celou jarní část sezony. „Nebudeme se pohybovat pouze na Vršavě, ale
budeme i na atletickém oválu, kde zařadíme
víc atletické přípravy,“ přiblížil v úvodu zimní
přípravy hlavní trenér Jan Kameník, který se
svým realizačním týmem uvítal využití atletického stadionu ve Zlíně.
Na přelomu měsíců leden/únor odcestují hráči do turecké Antalye, odkud je čeká přesun
do nedalekého Beleku. Tam se budou na jarní
část sezony připravovat již v klimaticky přívětivějších podmínkách, než je česká zima.
V Turecku odehrají ševci dva přípravné zápasy, a to s lotyšským týmem FK SPARTAKS Jūrmala či FC BATE Borisov, což je fotbalový klub
působící v nejvyšší běloruské soutěži Vasšaja
liga, kde v posledních 13 sezonách vždy získal
mistrovský titul. 
/fc/

DOROSTENCI ZLÍN LIONS VEZOU MEDAILI ZE ŠVÉDSKA
Přesně na Nový rok odjela čtyřicetičlenná výprava Lions do Göteborgu, kde se konal největší
mládežnický florbalový turnaj mládeže na světě. Do kolébky florbalu se vypravil tým mladších
žáků U12 a také dorostenci, kteří nastoupili
v kategorii U16. Mladší žáci si vedli od začátku
výborně, podařilo se jim remizovat s favoritem
skupiny švédským Varbergem 3:3 a poté další
tři zápasy s přehledem vyhráli. Ze skupiny tak
postupovali z prvního místa. V osmifinále hráli
proti Jönköpings IK, soupeř dokázal zvítězit 3:1.

Dorostenci do turnaje vstoupili třemi výhrami.
Ve skupině prohráli jen jednou, kluci tak šli do
play-off z druhého místa. V osmifinále U16 rozdrtila švédský Bjärreds IBK 10:1, ve čtvrtfinále
si poradila se švédským favoritem Kärra IBK
7:2 a v semifinále je pak čekal Hradec Králové.
Kluci nabrali sebevědomí a moc si chtěli zahrát
finále. Bohužel po celý zápas dotahovali skóre
a důraznější soupeř nakonec slavil postup do
finále. Kluci tím automaticky skončili na třetím
místě. 
/lio/
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GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

OTEVÍRÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

8LETÉ A 4LETÉ STUDIUM

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat uchazeče o studium následujících
studijních oborů:





79-41-K/81
79-41-K/41
79-42-K/41
79-41-K/41

Gymnázium (osmileté studium)
Gymnázium (čtyřleté studium)
Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté studium)
Gymnázium (čtyřleté studium – tělesná výchova)

NABÍZÍME
 výuku vybraných předmětů v angličtině, francouzštině a španělštině
 v rámci výuky přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám:
Cambridgeské zkoušky, Zertifikat Deutsch, DELF
 rozšířenou výuku moderních informačních technologií a počítačové grafiky
 realizace mezinárodního výměnného projektu Erasmus+
 zahraniční výměnné a poznávací pobyty pro studenty, Televize T. G. M.
 zapojení do badatelských projektů PřF UPOL a do studia v Centru pro
talentovanou mládež

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. února 2020 od 10.00 do 17.00 hod.
Informace vedení školy vždy v celou hodinu

www.gjszlin.cz | gym@gjszlin.cz | tel.: 577 007 444

20/01/2020 12

CHCETE PRODAT
NEBO PRONAJMOUT NEMOVITOST?
OCENÍME VÁM NEMOVITOST A NAJDEME KUPCE
NEBO NÁJEMCE.
ZAJIŠŤUJEME: VYKLIZENÍ, STĚHOVÁNÍ,
REKONSTRUKCE A VYMALOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ.

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě
a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po nově
provedených kompletních rekonstrukcích

Půldomek 3+1, 80 m2, Podvesná XII
podsklepený, v původním stavu,
k rekonstrukci, krásná lokalita města.
Cena 2 250 000,- Kč

Prodávejte a pronajímejte nemovitosti přes nás - nabízíme
kompletní servis bez starostí, máme širokou databázi
poptávajících klientů, kvalitní a intenzivní inzerci, poradenství.

Pronájem byt 1+kk, ulice Vejvanovská
Byt je po kompletní rekonstrukci a plně
vybaven.
Cena 9 500,- Kč/měs včetně energií

MÁTE DLUH, EXEKUCI NEBO DRAŽBU
NA NEMOVITOSTI?
„NA NIC NEČEKEJTE!“
VYPLÁCÍME A VYKUPUJEME NEMOVITOSTI

Pomáháme řešit půjčky, dluhy, exekuce, dražby, insolvence,
refinancování. Zajišťujeme prodej nebo výkup nemovitostí
a zálohy na koupi.

REFINANCOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ HYPOTÉK U VŠECH
BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN.
Vyřizujeme hypotéky, úvěry a refinancování u všech bank
a stavebních spořitelen.
Zahájili jsme prodej atraktivních
bytů v Luhačovicích – Rezidence
NELA na Rumunské ulici
Připravujeme: prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí
Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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WWW.BENREALITY.CZ
VOLEJTE, NAPIŠTE KDYKOLIV:
TEL: 724 919 490, info@benreality.cz
TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3677, ZLÍN 760 01
(v centru Zlína - napravo od Filatelie)

O F F I C I A L

T R I B U T E

B A N D :

H E A V E N

C A N

W A I T

TR IB U T E L IVE S HOW

SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

HURRICANE
SYMPHONY

Stavební firma
Provádíme:
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže,
dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, realizace
bytového jádra, dodání a montáže
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní
až po závěrečný úklid
• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

18.4. ZLÍN
Kongresové centrum ZLÍN

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz
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Nové kurzy a příprava
na mezinárodní zkoušky
Cambridge
Termín Cambridge zkoušek 16. 5. 2020

Přihlášení on-line:
tel.: 773 628 552 I www.anglictinazlin.cz

12.12.2019 11:43:40

Už žádné chození se
stravenkami na pobočku!

Gusto Karta

Nízké provize
Neplatíte žádné další poplatky bance
Nepotřebujete ani mít terminál

Zaplatit můžete ve více
jak 600 provozovnách
ve Zlínském kraji.

Jsme
lokáln
í

Více informací:
Renáta Kučerová
T: 702 208 427
M: kucerova@gustokarta.cz
www.gustokarta.cz

00:35

1:10

Informace

Vzpomínka na 150. výročí pošty Zlín 1
Vznik c. k. poštovního úřadu Zlín v revolučním roce 1848 je
pravděpodobně spojen s pádem feudalismu, zrušením poddanství
a začátkem nové éry průmyslového rozvoje. Poštovní úřad Zlín byl
zřízen 1. 11. 1848 a poštmistrem byl zde jmenován Karel Blatt.
Do Zlína se svážely poštovní zásilky ze široké- kdy byla zprovozněna trať z Otrokovic přes Zlín
ho okolí a z poštovních úřadů Vizovice a Vsetín. do Vizovic. Poštovní dostavníky tak odvážely
Odtud byly zásilky převáženy poštovními do- poštovní zásilky k vlakové poště již jen do žestavníky k vlakové poště do železniční stanice lezniční stanice Zlín. Provoz nejprve zajišťovala
Napajedla. Poštovní
Rakouská společnost
dostavníky byly hojstátní dráhy, od roku
ně využívány i pro
1918 Československé
přepravu osob k Sestátní dráhy. Lokální
verní dráze císaře
trať byla však stále
Ferdinanda, na které
v soukromých rukou,
železniční
stanice
majoritní podíl akcií
Napajedla leží.
držel koncern Baťa.
Od roku 1895, kdy
V roce 1998 oslavila
byl dalším zlínským
pošta Zlín 150. výročí
poštmistrem jmenosvé existence. K tován Jan Hájek, sídlil
muto výročí byla Česc. k. poštovní úřad
kou poštou vydána
Dopisnice odeslaná z pošty Zlín 1 dne
v budově občanské
a zlínskou poštou po4. června 1998 s použitím příležitostné
záložny na náměstí.
užívána příležitostná
Zlín se dočkal železR-nálepka v limitované
R-nálepky
nice v roce 1899,
sérii.
Michal Šolc

Další podrobnosti k historii pošty ve Zlíně,
ke speciálním příležitostným R-nálepkám,
ale i k dalším výročím pošt v celé naší
vlasti se dočtete v nové rozsáhlé publikaci
„HISTORIE 130 POŠTOVNÍCH ÚŘADŮ
ČR”, která je určena nejen filatelistům,
regionálním historikům a badatelům,
ale i všem milovníkům lokální historie
a široké veřejnosti. Publikaci vydalo
nakladatelství Naše vojsko. Historii je
třeba uchovávat pro další generace.

Názor: Nové parkovné? Milovníci divadla, katolíci, plavci,
chystejte si prkenici!
Je zvýšení parkovacích tarifů ve Zlíně systémovou změnou vedoucí
k posílení alternativních způsobů dopravy? Zajímá to občany,
mě též. Kromě MHD žádná alternativní řešení nevidím. Snad se
záchytných parkovišť a sítě stojanů umožňujících uzamknutí kola
dočkáme. Kdyby tedy Zlíňáci po zdražení více jezdili MHD a město
z parkování mělo větší příjem, je to jen dobře. Avšak některé
aspekty to chtělo lépe uvážit…
Městské divadlo Zlín je příspěvkovou organizací
města. To má jistě silný zájem, aby do jeho divadla chodilo co nejvíce návštěvníků. Když dám do
něčeho 50 milionů ročně, chci, aby to fungovalo co nejlépe, s co největším užitkem. Co pro to
udělat v oblasti parkování? Třeba to, že návštěvník divadla zaplatí za parkování dejme tomu nanejvýš 50 Kč, nejlépe ale nic. A realita?
Na parkovišti pod kostelem, přímo naproti divadla, se nově vybírá ve všední dny do 21.00. Zaparkuji na tomto parkovišti dejme tomu v 18.30.
Podle tarifů platných od 1. 10. 2019 bych měl za
parkování do 21.00 zaplatit 160 Kč. Vám to nepřijde moc? Vezměte si 160 za parkování, 700
za dva lístky, k tomu vínko a chlebíček v bufetu,
jestli na vás vyjde, a návštěva divadla ve dvou
atakuje sumu tisíc korun. Velmi podobně jako
návštěvníci divadla jsou na tom občané, kteří se
ve všední den účastní bohoslužby v kostele sv. Fi-

lipa a Jakuba. Začíná v 18.30. O vztahu kostela
a parkovného bude následující, druhý příklad.
Neděle ráno, jede se na mši, parkoviště plné. Co
teď? Parkování na Sadové? Jasně, ale za prachy!
Jinde se v neděli neplatí, tam ano. Nepřijde vám
jako mně, že tady někdo doslova číhá na věřící
automobilisty, aby je za luxus přijet do kostela
autem zkásnul? Do třetice – ulice Hradská. Po
práci jít s rodinou plavat do městského bazénu?
Hlásáme, jak chceme sportující občany. Jde nám
také o nejlepší ekonomické výsledky společnosti
STEZA ZLÍN. Přesto proti smyslu výše zmíněného
vybíráme parkovné až do večera, v sobotu dopoledne též.
Vybral jsem jen zlomek z témat, která můžeme
s parkováním spojit. Parkování by jistě vydalo na
dlouhou a dost pravděpodobně i složitou diskuzi
mezi radnicí a občany. Nebojme se jí! Řekněme
si v ní třeba to, jestli nás přílišná snaha autorů

nových tarifů za parkování nezavedla do světa
absurdity. Můj názor: parkovné jen ve všední dny,
přímo v centru do 18.00, Hradská a podobné do
17.00. 
Martin Pášma, opoziční zastupitel
Co tedy doporučujeme? Vzít téma dopravy
a parkování ve Zlíně vážně, řešit krok po kroku,
začít u jeho nejbolestivějších momentů, brát si
vzor od jiných měst, kde to zvládli dobře, a především myslet při tom konání na všechny naše
občany. Vítáme, že se radnice po mnoha letech
nečinnosti rozhodla téma parkování začít řešit.
Chybí nám ale, že návrh, podobně jako třeba vyhláška týkající se pohybu psů ve městě, neprošel řádnou diskusí s občany a zastupitelstvem.
Následkem toho je, že opatření ve výsledku nešťastně proti sobě staví některé skupiny našich
občanů.
Je zřetelné, že parkování v samém centru města je v dnešní době luxus, za který se platí podobně jako za parkování před domem, pokud
nestojím na vlastním pozemku. Nic proti tomu,
avšak nárok na parkování alespoň v dostupné
vzdálenosti od bydliště nebo poblíž navštívené
akce, patří k oprávněným požadavkům občanů,
které bychom měli respektovat. Práva rezidentů
by přitom měla platit stále, i v době konání velkých akcí.

Čestmír Vančura, opoziční zastupitel
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Rozhovor

John Honner: Město jedné architektury, propojené se
zelení – to se jen tak nevidí
Co může Američana dle tvých zkušeností zajímat ve Zlíně?
Samozřejmě Baťa a architektura spojená se
zelení. To je opravdu vidět málokde. Toto je
úplně něco jiného, to se vymyká. Zlín vyrostl
v určitém období a zachoval si tvář do dneška.
V dobrém slova smyslu, jako by se zastavil
čas (úsměv). Tady nalevo i napravo prakticky
všechny domy do sebe zapadají. Také sídliště
stavěné za komunistů (JS) mi do toho zapadá (úsměv). Ani to nehyzdí město. Není tu nic,
co bych řekl, že sem nepatří. Město jedné architektury propojené se zelení, to se jen tak
nevidí.

Televize Czech-American TV ukazuje krásy Česka americkým
divákům. Relace sleduje přes 2,5 milionů domácností v šedesáti
amerických městech na televizních obrazovkách a další desítky
tisíc diváků prostřednictvím internetového vysílání na webových
stránkách televize. Od minulého roku díky spolupráci s naším
městem mohli Američané nahlédnout i do Zlína. O nápadu
založit televizi, jejím poslání i přínosné spolupráci se zlínskými
studenty se podělil s Magazínem Zlín ředitel televize John
Honner.
Johne, přibliž nám prosím koncept televize
Czech-American TV.
Jsme nekomerční americká televizní společnost, která vysílá šestnáctým rokem v angličtině na kabelové televizi v USA. Vysílá každý
týden v hlavním vysílacím čase v 19 hodin
na kanále 19. Jejím hlavním posláním je rozšiřovat povědomí o České republice, ukázat
a zviditelnit české regiony a destinace, zkrátka
přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné
vysílání má formu pravidelných vzdělávacích
pořadů, vysílaných pouze v anglickém jazyce.
Celý program televize přispívá k vnímání České republiky jako velmi zajímavé a bezpečné
turistické destinace.
Jak vznikl nápad vysílat o Česku Američanům?
Jako kluk jsem vyrůstal na jižní Moravě a pravidelně jsem se díval na pořad Hallo Austria,
Hallo Wienna. Byl v angličtině, vysílal se do
Ameriky a lákal turisty do Rakouska. V prostředí televize jsem se pohyboval celý svůj profesní
život a časem mě napadlo udělat sám stejný
pořad, jaký jsem si pamatoval z dětství. Dobře
jsem si ten koncept pamatoval. Proto jsem si
v USA požádal o licenci a udělal pořad orientovaný samozřejmě na Českou republiku. V začátcích jsem spolupracoval s Američany, kteří
se učili česky, aby mi po skončení pořadu řekli,
20

Jak dopadlo vysílání o našem městě?
Pořad zaměřený na propagaci města Zlína měl, a ještě pořád má, u našich diváků
skvělý ohlas. Do tohoto pořadu jsme zařadili
naše vlastní reportáže, které jsme filmovali
ve Zlíně v roce 2018 v rámci press tripu, který pro náš televizní štáb zorganizovalo město
Zlín. Diváci se dozvěděli o Zlíně coby městu
zeleně, projeli se například v Batově pojízdné kanceláři, prošli si Baťovu vilu i baťovské
čtvrti, zámek Lešná, kongresové centrum
a mnoho dalšího. Do vysílání byl také zařazen vlastní spot Zoo Zlín a krajské galerie.

Kromě odborníků jsi do tvorby vysílání zapojil
i české studenty. Jak to funguje?
Propagace Česka dělám já a další krajané
co jim v něm chybělo. Aby měl sledovanost, z vlasteneckých pohnutek, ale celá náplň by
se měla dělat v Česku. Proto jsme zapojili
musí tam být, co chtějí diváci vidět.
české školy. Mladí lidé mají spoustu nápadů,
které člověka ve středním věku ani nenapadNa které diváky cílíte? Kdo vás sleduje?
Nejsou to Češi. Mylně si myslí v Čechách, že je nou. Navíc pro samotné studenty je to velice
to vysílání pro krajany. Oni se určitě také dívají, zajímavé – mají úkol, na kterém určitý čas
pracují, a ten neskončí v šuplíku profeale jim nemusíme vysvětlovat, kde leží
sora, ale je hned využitý v praxi. Ve
Česká republika nebo třeba Zlín.
Zlíně velice dobře už čtyři roky
Ti to ví. Ale chceme to ukázat
spolupracujeme s Gymnáziem
zejména lidem, kteří rádi cesDo projektu
a jazykovou školou s právem
tují. Oni jsou náš divácký terč,
jsou zapojené
statní zkoušky, které má i svokterý zasahujeme. Lidi, co
české školy.
je vysílání. Nyní máme rozjetý
rádi jezdí do Evropy a objevují
projekt na další dva roky.
nové destinace.
Mladí lidé mají

nápady

Je pravda, že jediný turistický cíl, který nepropagujete, je
Praha?
Když se zeptám deseti Američanů, tak aspoň dva odpoví, že Praha je v Evropě, když
se zeptám na Českou republiku, tak přesně
nebudou vědět. Tak jak Češi nevyjmenují
všech padesát amerických států, tak Američané nevyjmenují všechny evropské.
Půl miliardy lidí a padesát států! Jenom se
naučit dějiny těch států, a ještě aby člověk
věděl, kde je Česká republika a třeba Baťa
(smích). Praha je známější, proto jsou naše
pořady zaměřeny na mimopražské regiony,
na propagaci krásných a přitom neznámých
destinací.

V čem mladí pomáhají?
O fungování Czech-American TV
se stará více než 40 dobrovolníků,
odborníků z Ameriky i z ČR. Jim jsou studenti nápomocni nejenom na poli sociálních
sítí a komunikace s diváky, ale někteří se už
pomalu zapojují do našeho webového systému, PR a komunikace s médii anebo do filmování reportáží. Málokdo ví, kolik dá práce
třeba pět minut reportáže. Samozřejmě studenti se na tom učí, takže nemůžeme čekat,
že je to hned hotovo. Trvá jim to delší dobu,
ale přesto to nemění nic na věci, že výsledek
je – pod dohledem dobrého učitele – výborný. Více na www.catvusa.com.

Irena Orságová

Aktuálně

MĚSTO ZLÍN NABÍZÍ
K PRONÁJMU VOLNÉ
NEBYTOVÉ PROSTORY
NA ULICI DLOUHÁ, VODNÍ
A V KOSTELCI
V centru města Zlína se uvolnily nebytové
prostory na ulici Dlouhá v domě čp. 4211–
4217. Jde o tři samostatné prostory o výměře 161,98, 156 a 297,67 čtverečních
metrů. Minimální cena je 1 500 Kč za metr
čtvereční a rok.
Další prostory jsou k dispozici v bytovém
domě na ulici Vodní (čp. 4204 a 4209).
Prostory se nacházejí v prvním nadzemním
podlaží, mají výměru 51,2 a 69,13 čtverečních metrů, a zájemci mohou nabídnout
cenu ve výši minimálně 900 Kč za metr
čtvereční a rok.
V místní částo Kostelec budou od 1. dubna
volné prostory po zubařské ordinaci o výměře 59 čtverečních metrů. Jde o objekt na
ulici Zlínská 133.
Podrobnosti o nebytových prostorech všem
zájemcům sdělí na oddělení správy nebytových domů Odboru majetkové správy, pracoviště magistrátu na Zarámí 4421 ve druhé
etáži, tel. 577 630 997, e-mailová adresa:
janamareckova@zlin.eu.
/tz/

Prvním miminkem roku je Oliver
Prvním letošním zlínským miminkem narozeným v Krajské
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně je chlapeček Oliver Žák. Přišel
na svět 1. ledna ve 4 hodiny a 29 minut s váhou 3300 gramů.
S dárkem pro prvního občánka Zlína Olivera a kyticí pro jeho
maminku Pavlu zavítal do porodnice primátor města Jiří
Korec.
„Návštěva a obdarování prvních občánků
města Zlína je milou tradicí, proto jsem
se rád zhostil tohoto úkolu a novorozeného Olivera a jeho maminku v porodnici
navštívil. Náš první občánek roku 2020
dostal do začátku života finanční dar od
města v hodnotě pěti tisíc korun, plyšového slona a hračky. Novopečenou maminku potěšila kytice růží a gerber,“ sdělil Jiří
Korec.
Jak prozradila maminka malého chlapečka, porod proběhl velmi rychle a bez komplikací. O novoroční překvapení se Oliver
rodičům nepostaral, protože se narodil
přesně v plánovaném termínu. Miminko
je prvním přírůstkem do mladé rodiny.
První dítě roku 2020 ve Zlínském kraji se
narodilo už 11 minut po silvestrovské půlnoci ve stejné porodnici. Je jím chlapeček
Jakub z Valašských Klobouk. 
/io/

Město rozdalo jubilantům přes dva tisíce dárků
V roce 2019 oslavilo významné životní jubileum 2 260 zlínských
obyvatel. Na všechny naše město pamatovalo a s pomocí
šedesáti tzv. dobrovolných roznášejících je u této příležitosti
obdarovalo.
„Díky nezištné práci dobrovolných spolupracovníků města Zlína jsme mohli popřát všem
jubilantům, kteří oslavili půlkulaté a kulaté narozeniny od věku sedmdesáti pěti let, a také
všem oslavencům nad devadesát let. Každý

z nich obdržel kytičku a dárkový balíček. Velmi
často se jedná o osamocené lidi, které velmi
potěší, že si na ně ve stáří někdo vzpomene,“
uvedl náměstek primátora Aleš Dufek. Kromě
návštěv jednotlivců, které zajišťují dobrovolní-

ci, vyjíždí pracovnice oddělení pro občanské
záležitosti Magistrátu města Zlína i do domovů seniorů. Žije v nich několik desítek bývalých zlínských obyvatel, kterým zdravotní stav
ve vyšším věku už nedovolí žít v domácím prostředí. Přání, kytičku, potravinový balíček nebo
poukaz do lékárny obdrželi všichni klienti domovů na již tradiční společné oslavě, kterou
pro ně v minulém roce dvakrát pořádal Domov
seniorů Burešov a čtyřikrát Domov pro seniory
Lukov. Jednu jubilantku pracovnice navštívily
v Luhačovicích. V roce 2019 se významného
životního jubilea devadesáti a více let dožilo
664 obyvatel Zlína, kulatiny v podobě stovky
oslavili tři Zlíňané – 1 žena a 2 muži. S gratulací za některými z nich přišel i primátor města Zlína Jiří Korec. „Návštěvy u dlouhověkých
jubilantů patří k příjemným povinnostem.
Často se setkávám s činorodými osobnostmi,
nezřídka bývalými baťovci, kteří se i v pokročilém věku zajímají o dění kolem sebe, a jsou
inspirací pro své okolí. Taková setkání jsou
obohacující,“ sdělil primátor.
Agendu, která se ve spolupráci s roznášejícími
dobrovolníky stará o naše jubilanty, zajišťuje
oddělení pro občanské záležitosti při Odboru
kanceláře primátora Magistrátu města Zlína.
Ten také dobrovolným roznášejícím na závěr
roku poděkoval zážitkovým dárkem – výletem
do Kroměříže s obědem a návštěvou výstavy
Vánoce Floria. 
/io/
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Polévka, která nasytila i pomohla
Také letos doprovodil Tříkrálový festival charitativní sbírku.
Uskutečnil se letos popáté v den, kdy koledníci v pláštích
a s korunkami na hlavách vyrazili do zlínských ulic. Tradičně se
dějištěm festivalu stalo prostranství před kostelem na Jižních
Svazích, kam mohli lidé dojít za zábavou a také na ochutnávku
zabijačkových produktů.

VÁNOCE 2019.
OBDAROVÁNO BYLO
CELKEM 198 DĚTÍ.
KDO POMOHL?
Rovněž o Vánocích loňského roku byly děti
ze sociálně potřebných rodin obdarovány
dárky, které zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních
věcí Magistrátu města Zlína pořídili ze získaných finančních darů.
S realizací akce opět pomohla Charita Zlín.
Z finančních prostředků bylo zakoupeno
především zimní obutí, oblečení, sportovní
potřeby, hračky, školní potřeby, knihy, kosmetika, drobná elektronika a ložní prádlo.
Celkem bylo obdarováno 198 dětí.

Mimořádné výsledky pro Taneční
klub Fortuna Zlín
Stalo se již tradicí, že Taneční klub Fortuna Zlín z.s. reprezentuje
město Zlín a Zlínský kraj na českých i zahraničních titulárních
soutěžích v tanečním sportu. Uplynulý rok 2019 byl však
mimořádně úspěšný.

VELKORYSÝMI DÁRCI BYLI:





firma Teplárny Kladno s.r.o.,
jednotliví zaměstnanci a zaměstnanecké

kolektivy firmy Continental Barum
s.r.o.,
soukromý dárce, kteří si nepřál být

zveřejněn,
statutární město Zlín.

Za obdarované děti a jejich rodiny všem dárcům moc děkujeme. Pro některé děti byly
tyto dárky jedinými, které pod stromečkem
nalezly. Udělaly jim tak velkou, ničím nevyčíslitelnou, radost.
Jana Pobořilová
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Velkému zájmu se těšila zejména polévka
„prdelačka“, kterou nalévali a podávali známí
lidé. „Tříkrálového festivalu jsem se rád zúčastnil. Je to příjemné setkání s lidmi, kde
si můžeme pohovořit a zároveň pomůžeme
dobré věci,“ uvedl primátor města Zlína Jiří
Korec, který se úkolu vydávání polévky za
město zhostil spolu s náměstkyní Kateřinou
Francovou.
„Potěšilo mne opětovné pozvání na tuto
příjemnou akci. Je hezké se s lidmi setkat,
popovídat si, a přitom podpořit dobrou věc,“
řekla Kateřina Francová.
Tříkrálová polévka nejenom příchozí nasytila, ale naplnila i charitativní poslání –
pomohla koledníkům navýšit Tříkrálovou
sbírku. Pro všechny příchozí byla polévka
zdarma, ale kdo měl možnost, vložil za ni
do zapečetěné tříkrálové kasičky libovolný
finanční příspěvek.
Podtextem celého Tříkrálového festivalu
2020 byla výzva Pojďme společně oživit
Zlín, pojďme roztančit a rozezpívat sídliště
Jižní Svahy! O splnění tohoto cíle se na pódiu staraly kapely B.P.T. ZLÍN, Cestující hudba, DoGa UH a taneční a pěvecký folklorní
soubor Trnečka.
Organizátorem festivalu je Charita Zlín za pomoci Salesiánského střediska Zlín při farnosti
Panny Marie Pomocnice křesťanů. 
/io/

Matyáš Felcman – Lucie Růžičková,
trojnásobní reprezentanti ČR na mistrovství
světa.

Taneční pár Matyáš Felcman a Lucie
Růžičková reprezentoval zlínský klub na
Mistrovství světa ve všech třech disciplínách – tedy standardních i latinskoamerických tancích a také v kombinaci deseti tanců.
Právě v poslední jmenované disciplíně
vytančili Matyáš s Lucií v rumunském Sibiu mezi nejlepšími páry z celého světa
skvělé 15. místo.
Výborně si TK Fortuna Zlín vedl i na domácích a mezinárodních soutěžích. Vedle dvou titulů Mistrů ČR a jednoho Vicemistra ČR získal dvě stříbrné medaile
na mistrovských soutěžích čtyř párových
družstev. Dvě zlaté medaile a 14 finálových umístění z mezinárodních soutěžích orámovaly desítky dalších úspěchů,
kterými se pyšní páry TK Fortuna Zlín.
Zápis do všech oddělení tanečního klubu, a to včetně tanečních kurzů pro veřejnost, probíhá v těchto týdnech. Více
informací naleznete na webové adrese
www.tkfortuna.cz. 
/tkf/

Zajímavost

Mám malé děti a řídím trolejbus
Kdysi to byla doména tvrdých chlapů. Jó, řidič, ten tvrdý
chleba má! Ale časy se mění. Dnes usedá za volant trolejbusu
nebo autobusu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice asi
třicet procent žen. A docela dobře dokážou tuto práci po
dohodě se zaměstnavatelem sladit i s péčí o vlastní rodinu
a malé děti. O své zkušenosti se s námi podělily tři mladé
řidičky-matky.
Osmadvacetiletá Nela pečuje o pětiletou dcerku jako samoživitelka. Řídí trolejbus asi rok
a půl. Původně pracovala na ranní a odpolední směnu jako kadeřnice. S podporou úřadu
práce se po mateřské dovolené rekvalifikovala
na řidičku. Dopravní společnost jí vyšla vstříc –
má pravidelnou službu na lince 2 od pondělí do
pátku od 6.30 do 15 hodin. „Vstáváme o půl
šesté. Odvedu dcerku do školky, odjezdím si
svou směnu a po 15. hodině dítě ve školce
opět vyzvednu. Všechno nám časově vychází. Soboty neděle mám volné, ale když najdu
někoho na hlídání, tak ráda vezmu o víkendu
i nějakou směnu navíc. Na práci v dopravní
společnosti mi vyhovuje především mým potřebám přizpůsobená pracovní doba. Dnes není
snadné najít slušně placenou práci jen na ranní směnu. Jsem zde spokojená,“ říká Nela.
Markéta je o deset let starší než Nela. V dopravní společnosti pracuje od roku 2013, má
dvě děti ve věku 7 a 12 let. Přestěhovala se
zpátky do Česka po předchozím dlouhodobém
pobytu v Itálii, kde se vdala a kde pracovala.
Je vyučená kosmetička a v Itálii pracovala v restauraci. „Pak přišla krize a nebyla tam pro
nás práce. Využila jsem ve Zlíně možnosti rekvalifikace v dopravní společnosti, náklady se
tehdy uhradily díky dotaci z evropských fondů.
Umožnili mi pak, abych jezdila jen v noci, takže
jsme se mohli s manželem střídat v péči o děti.
On pracoval jen přes den – jako zedník. Poz-

ději dopravní společnost nabídla práci řidiče
též jemu. Dokázal se v této profesi zapracovat,
i když to pro něj jako pro Itala bylo zpočátku
náročnější. Potom se z nás stali parťáci, služby
nám na sebe navazovaly, takže jsme si mohli
předávat vozidlo i děti na točně. Teď mi nejvíc
vyhovuje dělená služba na lince 8 – jezdím
v pracovních dnech od 4.20 do 8.30 a následně od 12.45 do 16.28 hodin. Hned potom
mohu vyzvednout malého v družině,“ popisuje
své osudy Markéta.
Dana je ještě o pár let starší. Má jedno pětileté
dítě a vozidlo MHD řídí od roku 2003. Vzala tuto
práci ještě za svobodna. „Pracovala jsem původně v plastikářské výrobě, ale už od puberty jsem
toužila jezdit s kamionem. Netroufla jsem si na
to hned, a tak jsem využila příležitosti a začala
řídit vozidla MHD. Později jsem na jeden měsíc
práci kamioňáka také reálně zkusila, ale mám
špatný orientační smysl a pochopila jsem, že
jezdit s trolejbusem po Zlíně, kde to znám, je pro
mne jistější. Člověk aspoň spí každý den doma
ve své posteli. A i když se něco pokazí, nemusím
na vozidle sama nic opravovat, ale jen zavolám
na dispečink a o všechno se postará servis
z údržby. Každý den vidím své dítě. Střídáme
se s manželem. On vodí syna ráno do školky, já
ho odpoledne vyzvedávám. Firma mi umožňuje
brát převážně ranní směny. Jen výjimečně jezdím noční nebo odpolední,“ svěřila se Dana.

Vojtěch Cekota

Žen za volantem trolejbusů přibývá

Každá práce má i své méně příjemné stránky.
Narážíte na ně také v profesi řidiček MHD?
Dana: Co nemusím mít, je zimní období.
Nela: Člověk v zimě neví, co má pod koly, dráty
jsou namrzlé, takže to moc nejede, a když se
začnou tvořit kolony vozidel, nabíráte zpoždění.
Markéta: Pokud se na ranní směnu musí brzy
vstávat, musí se také chodit dříve spát. Zvykla
jsem si, že musím zalehnout už v devět večer.
Jak se k řidičkám chovají cestující?
Dana: Někteří cestující bohužel znají jen svá
práva a naše povinnosti. Psi bez náhubku.
Sedm kočárků v trolejbusu místo dvou. Bezdomovci, kteří popíjejí alkohol…
Markéta: Nebo i netrpěliví lidé, kteří si významně ukazují na hodinky, když máme nějaké zpoždění. A my za to nemůžeme, když je někde na
trase zácpa nebo dopravní nehoda.
Jako ženy to máte asi složitější, když byste
měly nějakého neukázněného cestujícího
z vozidla vykázat…
Markéta: Moje zkušenost, ještě i z doby, kdy
jsem pracovala v restauraci, je, že se dá hodně
vyřídit i po dobrém a s úsměvem. Jako ženy jsme
asi trpělivější. Jednoho podnapilého bezdomovce jsem se slušně zeptala, jestli mu mohu nějak
pomoci, aby si vystoupil a opustil vozidlo. A on
se zvedl, a dokonce mi ještě poděkoval.
inzerce
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Projekt Dynamická inkluze vstupuje
do své poslední třetiny
Projekt Dynamická inkluze probíhající v šesti školách našeho
kraje s centrem kolegiální podpory při ZŠ Vsetín-Luh, vstupuje
do posledního, třetího roku.
Do projektu byly zapojeny i dvě školy, které zřizuje statutární město Zlín – Základní škola Zlín,
Nová cesta 268 ve Štípě, a Základní škola Zlín,
Dřevnická 1790. Na samotném počátku projektu byli zapojení pedagogové seznámeni s již
existujícími produkty diagnostiky určenými pro
školy a školská zařízení. Všichni měli možnost
si je vyzkoušet a následně s pomocí odborníků
interpretovat svůj vlastní „profil učitele“. Pedagogům byly vysvětleny základní principy práce
s diagnostickou metodou určenou pro jednotlivce a skupinu a její možnosti a přínosy. Na pravidelných workshopech v jednotlivých centrech
kolegiální podpory se pedagogové společně
s lektory metody, psychology a speciálními psy-

chology učili s profily třídních skupin i učitelů
pracovat a analyzovat výstupy. Mohlo by se zdát,
že diagnostická metoda poukazuje na nedostatky učitelů a jejich chyby, ale není to tak. Metoda
dává pedagogům užitečné informace o tom, jaké
jsou jejich silné stránky, o které se mohu opřít,
jaká jsou rizika, s nimiž se musí počítat a o nichž
je dobré vědět. Také přináší informace o tom, jak
funguje skupinová dynamika třídy a jaký způsob
práce a komunikace je pro skupinu vhodný. Poukazuje na to, kde jsou rizika skupiny a jak mohou
učitelé se třídou pracovat v její prospěch. Projekt
Dynamická inkluze je tříletý a končí v říjnu příštího roku. nyní se účastníci projektu soustředí především na profily konkrétních tříd, a jejich vývoj

Zoo Zlín hlásí nový návštěvní rekord
Mimořádný a výjimečný rok. Takto ve zkratce hodnotí rok
2019 ředitel zlínské zoo Roman Horský. Návštěvu areálu si
nenechalo ujít 682 826 návštěvníků. Zahrada tak překonala
tři roky starý návštěvní rekord, ve srovnání s rokem 2018 se
návštěvnost zvýšila o 35 000 osob.
Zoo Zlín již po deváté za sebou obhájila pozici
druhé nejoblíbenější české zoo, od roku 2003
je nepřetržitě „jedničkou“ Zlínského kraje. Rekordní návštěvnost navíc přinesla i rekordní
výši vlastních příjmů zoo.
Zlínská zoo má proto oprávněný důvod
k oslavám. Dlouhodobá ekonomická prosperita navíc příznivě ovlivňuje i samotný rozvoj
zahrady. „Každý správný „hospodář“ nejen
provozuje, ale především investuje do rozvoje a zkvalitňování služeb. Stejně tak to vnímá
i náš zřizovatel, statutární město Zlín. Tím, že
téměř 90 % našich nákladů dokážeme pokrýt
z vlastních příjmů, může nás město Zlín významně podporovat právě v oblasti investic.
A to považuji za klíčový faktor našeho společného úspěchu,“ zdůraznil ředitel zoo Roman
Horský. Dle jeho slov tak zlínská zoo může
plnit všechny svoje role a navíc šířit dobré
jméno města Zlína. To vše potvrdila loňská
dopadová analýza provozu zoo. Uvedená
ekonomická soběstačnost je jednou z nejvyšších v rámci Unie českých a slovenských
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zoo. Pro zajištění chodu zlínská zoo denně
potřebuje více než 300 000 korun, roční
rozpočet dosahuje výše 130 milionů korun.
„V roce 2019 činil provozní příspěvek města
23 milionů korun, což byla úroveň příspěvku v roce 1999, a pokryl 2 měsíce provozu.
Zoo je ale otevřena denně, není to jen krátkodobá akce nebo událost. Zbývající část
jsme si však dokázali zajistit sami,“ přiblížil
ředitel Roman Horský. 
/tz/

v čase. Zaměřují se na konkrétní problémy skupin, proměny a interpretaci změn, které souvisejí
s postupem žáků do vyššího ročníku, nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy. Učitelé
dostávají od psychologů působících v projektu
také podpůrné informace o vývojových obdobích
a zákonitostech individuálního vývoje dětí. Řeší
se také spolupráce v pedagogických sborech,
různé pedagogické styly a metody jejich práce.
Nejdůležitější v celém projektu je ale pozitivní
přínos pro samotné žáky. Jsme rádi, že první výsledky jsou viditelné. 
/mmz/

ZLÍNSKÝM SENIORŮM NOVĚ
RADÍ OMBUDSMANKA
Od počátku letošního roku mají senioři ve
Zlíně svou ombudsmanku. Stala se jí Jana
Strouhalová z Charity Zlín. V rámci pomoci
a podpory zlínským seniorům ve složitých
životních situacích od věku 60 let bude poskytovat komplexní poradenskou činnost.
Poradenství je k dispozici v občansko-právních záležitostech, v oblasti dávek, bydlení,
bezpečnosti apod.„Asi nejrychleji rostoucím
problémem, se kterým se město Zlín potýká
v sociální oblasti, a vzhledem k demografickému vývoji ještě bude potýkat, je vzrůstající
počet starých, často osamělých a dezorientovaných lidí. Abychom alespoň trochu zlepšili jejich situaci, rozhodli jsme se na podnět
zastupitele Ivo Mitáčka, zřídit od roku 2020
ve Zlíně službu seniorského ombudsmana,“
vysvětlil Aleš Dufek, náměstek primátora pro
sociální oblast. Na ombudsmanku je možno
se obracet přes formulář na www.zlin.charita.cz. V papírové podobě je formulář k dispozici v Městském informačním a turistickém
středisku na radnici a v sekretariátu Odboru
sociálních věcí Magistrátu města Zlína, kde
na obou těchto místech je umístěna i sběrná
schránka. Ombudsmanku je možné kontaktovat také na poradna@zlin.charita.cz, případně poštou na adrese Občanská poradna
Charity Zlín, Seniorský ombudsman, Zálešná
I/4057, 760 01 Zlín.
/fab/
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Radnice hostila žáky – členy školních parlamentů
V obřadní síni zlínské radnice se uskutečnilo setkání žáků
– členů školních parlamentů. Pozvání Odboru školství
Magistrátu města Zlína přijalo 13 zástupců zlínských
základních škol a 2 zástupci škol okolních obcí, včetně 24
žáků, kteří se aktivně podílí na vedení školních parlamentů.
Na programu úvodního setkání konaného
v rámci projektu Místní akční plán (MAP)
rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II bylo vzájemné seznámení členů žákovských parlamentů
a jejich obeznámení s principem fungování
místního zastupitelstva. Poté byl čas vyhrazen
na sdílení dosavadních zkušeností a představení zajímavé možnosti spolupráce. „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné

péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová.
Prostor pro představení dostal i nový projekt
Tvoříme školu. Má žákům v projektu zapojených základních škol vytvořit prostředí, ve
kterém si mohou navrhnout jakýkoliv projekt
a na základě demokratických principů obhájit
ho před vedením školy a uvést v život. „Praktický kontakt s demokracií je pro žáky opravdovou výzvou. V projektu Tvoříme školu bude

záležet jen na jejich schopnostech, jak dokáží
svůj navržený projekt na základě argumentace obhájit a získat tak prostor pro jeho realizaci,“ vysvětlila Kateřina Francová.
Z rozpočtu města bude pro každou školu,
kterou zřizuje statutární město Zlín, uvolněna
částka ve výši 30 000 Kč. Školní parlament je
místo, kde se setkávají žáci s učiteli a vedením školy. Jeho fungování napomáhá zlepšovat komunikaci, umožňuje dětem prosazovat
návrhy k chodu školy a podobně.
/io/

MINIVELETRH
Dne 14. února 2020 se uskuteční v prostorách
14|15 budovy Baťova institutu ve Zlíně 4. ročník Miniveletrhu vzdělávacích pomůcek, učeb-

nic, pracovních sešitů a volnočasových aktivit.
Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. Miniveletrh
je určen nejen pro pedagogické pracovníky ze

základních a mateřských škol, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Cílem Miniveletrhu je
představit pestrou nabídku vzdělávacích pomůcek a volnočasových aktivit pro děti na jednom
místě. Zájemci o prezentaci svých výrobků nebo
služeb se mohou hlásit na info@inspiracezlin.eu
nebo na 603 94 88 92. Akce je pořádána v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Zlín II, který je spolufinancován EU.  /sto/

Výsadby obohatily Zlín o stovky stromů a keřů
Náhrady stromů, které bylo nutné ze zdravotních
a bezpečnostních důvodů pokácet, výměna uhynulých
jedinců, dále výsadba uličního stromořadí a doplnění sídlištní
zeleně, dle plánů odboru městské zeleně či na přání občanů.
To je výčet důvodů, kvůli kterým nechal Odbor
městské zeleně na podzim vysadit bezmála čtyři
sta stromů a více než šestnáct set kusů keřů.
„Cílem výsadeb okrasných keřů je zvýšení
biodiverzity, tedy biologické rozmanitosti druhů
živočichů žijících v městském prostředí, se
zaměřením především na hmyz a ptactvo,“
prozradil Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora pro oblast životního prostředí.
Celkem tak bylo v roce 2019 vysazeno 389
kusů vzrostlých alejových stromů a jehličnanů.
Sortiment listnatých stromů, které převažují,
se skládal především z lip, javorů, dubů, buků,

habrů, jeřábů, hlohů, okrasných třešní a višní,
lísek, olší, vrb, jasanů, ibišků, okrajově také
mišpulí, svitelů, liliovníků, pavlovnií, a jedné
davidie listenové. Z jehličnatých stromů,
které představují jednu šestinu vysazovaných
stromů, byly vysazeny především jedle, smrky,
borovice, modříny, jinany, metasekvoje čínská
a sekvojovec obrovský. Výsadby vzrostlých
stromů byly realizovány jak v centru města, tak
i v obvodových částech Zlína. Odbor městské
zeleně vysazoval v lokalitách: Sad Svobody, Park
Komenského, Benešovo nábřeží sídliště, Kúty,
Zálešná, Kvítková, Hornomlýnská, Ševcovská,

Štefánikova, Obeciny, Slovenská, Dřevnická,
Dukelská, Univerzitní park, Jižní Svahy ulice
Družstevní, Luční, Jílová, Okružní, Slunečná,
Křiby, SNP, Dětská, Sportovní, Valachův žleb,
Mladcová, Prštné, Malenovice, Louky, Lhotka,
Příluky a Klečůvka.
Během zimy se dokončuje též založení záhonů
okrasných keřů. Vysazeno bylo také 1 600 kusů
keřů ve složení ptačí zob, sadové růže, zlaté
deště, trojpuky, pustoryly, zanice, bobkovišně,
tisy, dřišťály, zákuly, tavolníky, brsleny, dříny
a další. Okrasné keře tvoří živé ploty, pokryv
svahů či samostatné záhony u bytových domů
či na veřejných prostranstvích. Výsadby keřů
jsou realizovány v lokalitách Obeciny, Benešovo
nábřeží sídliště, Malenovice, Jižní Svahy –
Mokrá, ulice Podlesí, Budovatelská, Nad
Stráněmi, Středová, Javorová, Jílová, Valachův
žleb, U Trojáku, Křiby.
/fab/
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Akce

hudba

výstava

talk show

POZVÁNKA DO ALTERNATIVY

PAVEL HUMHAL: ROZUMÍM

Koncert Jeff Alkire Quartet (USA/CZ) - 17. 2.
2020 v 18.00. Jeff Alkire (USA) – saxofony,
Benny Lackner (USA) – klávesy, Tomáš
Liška (CZ) – kontrabas, Tomáš Hobzek (CZ)
– bicí. Jeff dlouhá léta jezdil turné s věhlasnými hudebníky, jako jsou Ray Charles,
John Lee Hooker a další. Alternativa, Osvoboditelů 3778.

Galerie Kabinet T. sídlící ve 12. tovární
budově, zve na výstavu Pavel Humhal.
Rozumím. Vernisáž se koná 30. 1. 2020
v 18.00, výstava potrvá do 13. 3. Výstava je vizuálně fascinujícím exkurzem
do celé filosofie chápání a poznávání
přirozeného světa, který nás obklopuje
Více na www.kabinett.cz.

HUMAN SHOW SIMONY
BABČÁKOVÉ
Život, vesmír a vůbec... 28. února 2020,
Malá scéna, v 18.00. Pohled Simony Babčákové na souvislosti, o kterých se příliš často
nemluví. Ve spolupráci s vámi diváky budou
vybrány okruhy témat. Mluvené slovo střídá
hudba a zpěv. Vstupenky v předprodeji na
portálu smsticket.cz

divadlo

filharmonie

design

DIVADLO VYHLÁSÍ OSOBNÍ
POPLACH

FILHARMONIE ZVE

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Městské divadlo Zlín zve 29. února v 19.00
do Velkého sálu na premiéru „balady o řezníkovi“ Osobní poplach. S herci ji připravuje
režisér Břetislav Rychlík. Inscenace oživí
hlavního hrdinu knihy spisovatele Josefa
Holcmana Jožku Slováka. Hrát ho bude
Zdeněk Julina.

Violoncellovým koncertem E. Elgara
v podání vynikajícího sólisty Michala Kaňky
(6. 2.) zahájí FBM svůj únorový program.
Dále se spolu s kapelou The Backwards
bude věnovat hudbě Beatles (12. a 13. 2.)
a 27. února následuje klasický koncert, na
kterém s orchestrem vystoupí jeden z nejlepších českých hornistů Radek Baborák.

Do 1. března je v KGVU ve Zlíně k vidění
výstava Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918-1958, která se zaměřuje na
historii designu ve Zlíně od vzniku samostatného Československa do závěru 50. let.
Dominantní osu výstavy představuje historie
baťovské Školy umění (1939–1949). Více
na www.galeriezlin.cz.

ochotníci

zábava

školy umění

LÍNÝ KUBA,
HOLÉ NEŠTĚSTÍ

XXI. LEŠETÍNSKÝ FAŠANK

KONCERT ZUŠ ZLÍN

Tradiční masopustní veselice v centru Zlína
s vystoupením hudebních a folklorních souborů, průvodem masek, zabijačkou, ukázkou lidových řemesel, atrakcemi pro děti
apod. Lešetínský Fašank se koná na třech
ulicích; Lešetín I, Lešetín II a Kvítková. Akci
pořáda Spolek „Lešetín Zlín“ ve spolupráci
s Hospůdkou U Kovárny a Hotelem Baltaci
Atrium. Začátek 15. 2. 2020 v 10.00.

Koncert učitelů ZUŠ Zlín se uskuteční 19.
2. ve foyer Kongresového centra, začátek
v 18.00. V roli profesionálních umělců se
představí 20 učitelů z hudebního oboru
(klavír, housle, violoncello, zpěv, basklarinet,
akordeon, kytara, fagot, klarinet, orchestr),
programem provede učitel literárně-dramatického oboru a atmosféru dotvoří výtvarná
výstava učitelů a žáků výtvarného oboru.

Divadelní spolek Studio T zve malé i velké
na rozvernou pohádku Líný Kuba, holé
neštěstí. V ní se setkáte s čarodějnicí,
loupežníky, hastrmanem, trpaslíkem, vílou,
dědečkem a hlavně s jedním klukem, který
svou lenorou ztropí mnohé nepříjemnosti.
Hrajeme 9. a 16. února vždy v 10.00 ve Zlínském klubu 204.
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Akce

cestovatelství

zábava

kurzy

CESTOVATELSKÉ
PŘEDNÁŠKY V MUZEU

S VYSVĚDČENÍM DO
GALAXIE!

VÝTVARKA PRO VŠECHNY

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zve
na přednášku s názvem Pohořím Altaj, která
proběhne 20. 2. od 17.00 v 15. budově.
Vladimír Lemberk povypráví o jednom přátelství, o cestě tajgou, po ledovci, močálem,
přes horská sedla až na mongolské pláně.
Více na www.muzeum-zlin.cz.

30. 1. se budeme v zábavním parku těšit
na všechny školáky, kteří nám přinesou
ukázat své vysvědčení. Odměna je pro
všechny. Připraveno máme speciální menu
a 31. 1. na pololetní prázdniny otevřeme
už od 10 hod. Novinka, která na děti čeká
jako překvapení, je 5D Kino.

Děti, studenti i veřejnost již přes 20 let
navštěvují Ateliér ve Zlíně. Výuka pro děti,
stejně jako pro studenty a ostatní zájemce, probíhá v těchto termínech: Pro děti je
pondělí, středa a pátek. Studenti a ostatní
veřejnost tvoří v pondělí, úterý a pátek.
Kresba je pak na programu ve čtvrtek. Více
na machalinkova-kurzy.webnode.cz/.

přednáška

školy umění

historie

EKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA

ZUŠ JIŽNÍ SVAHY

Dne 13. 2. v 18.00 se uskuteční v budově
bývalého Centroprojektu další přednáška
z ekologického cyklu Zlínského diskuzního
klubu: „Globální problémy současného světa“ ing. Libora Lenžy. Přednášející seznámí
posluchače s netradičním pohledem na naši
mateřskou planetu a interakci lidstva s jejími
přirozenými systémy.

V únoru se žáci ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
představí na třech koncertech v Alternativě, vždy od 18.00. Přijďte si poslechnout koncert 10. 2. s názvem Těsně
před soutěží nebo dva pestré žákovské koncerty 5. a 19. 2. Pro kytarové
nadšence je určeno 26. 2. okresní kolo
soutěže ZUŠ.

CESTOVÁNÍ VE STAROVĚKÉM
EGYPTĚ
Přednáška Mgr. Lucie Vendelové-Jiráskové se koná 13. 2. 2020 v 18.00 ve vile
T. Bati Zlín. Bude věnována různým druhům
dopravy a účelům cest. Podíváme se na to,
kam Egypťané putovali, jaké o tom máme
doklady a jak se proměňovaly prostředky.
Rezervace nutná: sekretariat@batova-vila.cz.

vážná hudba

knihovna

ples

DECHBEROUCÍ VIVALDIANNO
NAVŠTÍVÍ ZLÍN

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

PLES ZŠ KOMENSKÉHO II,
ZLÍN

Po vyprodaném světovém turné přijíždí tato
velkolepá show do Zlína. Nechte se unést
životním příběhem skladatele Antonia Vivaldiho. Barokní hudba v podání špičkových
českých i světových hudebníků na pozadí
nejmodernějších technologií a efektních 3D
kulisách vám nabídne nezapomenutelný
zážitek. Vstupenky jsou již v prodeji.

V únoru Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí tyto akce: 5. 2. uvedení
knihy Pohádky a pověsti z Držkové. 12. 2.
představí Zdeněk Jurásek na besedě
Vášeň Route 66 nejslavnější silnici světa.
26. 2. prof. Zdeněk Žalud v přednášce
Sucho – nejvážnější hrozba krajiny 21.
století představí příčiny a dopady sucha na
českou krajinu.

Základní škola Komenského II, Zlín pořádá
13. společenský ples, který se koná v pátek
14. února 2020 od 19.30 v kongresovém
sále hotelu Moskva. K poslechu a tanci hraje hudební skupina Romantica Band. Vstupenky v ceně 250 Kč lze zakoupit u paní
Boucníkové. Tel.: 577 210 076/kl. 202 nebo
boucnikova@zskom2.cz.
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Servis

jubilanti od
devadesáti let
Kadlecová Marta, Babíček Josef,
Bakalová Ludmila, Barvičová Milada,
Benešová Květoslava, Benešová Marie,
Blažková Alenka, Bobál František,
Drápalová Vlasta, Fousková Ludmila,
Fusková Mária, Hlaváčková Věra,
Hrbáček Otto, Hromada Václav,
Hrušková Milada, Hřebíčková Daniela,
Chladnuchová Ludmila, Chytilová
Marie, Izraelová Božena, Jakuba Václav,
Janečková Anna, Jíša Bohumír, Juřenová
Marie, Košutová Drahomíra, Kotasová
Jiřina, Kovaříková Věra, Kovářová,
Drahoslava, Kozelková Vlasta, Koziolová
Danuše, Krajčová Anna, Krátká Ludmila,
Kratochvílová Alžběta, Kropáčová
Josefa, Kuběnová Ludmila, Kučerová
Jarmila, Lukáštík Zdeněk, Macíková
Markéta, Malcová Anna, Malíková
Marie, Marková Marie, Matulík Radomír,
Mišková Ludmila, Nesvadbová Zdenka,
Ostrčil Zdeněk, Pavlovská Stanislava,
Pavlů Oldřich, Pluhařová Jaroslava,
Polášková Vlasta, Popovičová Růžena,
Prokopová Vlasta, Provazník Jaroslav,
Ranošová Jiřina, Richvalský Josef,
Sedláčková Zdenka, Stavjaníčková
Milada, Stehlíková Drahomíra, Sukupová
Anna, Ševela Petr, Trávníčková Věra,
Trubelíková Lydie, Turečková Bohumila,
Večerková Danuše, Velikovská Jarmila,
Velísková Marie, Veverková Andělína,
Vlčková Marie, Voborníková Emilie,
Vojkovská Vlasta, Vysloužil Josef,
Wolfová Zdenka, Zikmund Miroslav,
Zuzaníková Libuše

Sňatky

19.2. v 15 h
VZPOMÍNKY NA POEZII PŘI
KRONICE

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR
BEAT CLUB
tel. 723 236 956

5.2.
SIRÉNOVÁ STŘEDA
14.2. v 15 h
VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ
S OBČERSTVENÍM
19.2.
ABC ČS. BIGBEATU
21.2. | Kroměříž
VÝSTAVA KAREL KRYL
Vlakem Zlín střed v 9.04 h, zpět ve
14:12 h
26.2. v 16 h
BESEDA: FENOMÉN KOLAGEN
28.2.
VZPOMÍNKY NA 70. LÉTA
únor klub
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HISTORIE
GOTTWALDOVSKÉHO BIGBÍTU

KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská 845, tel. 575 570 773
po od 14 h
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
denně 9–12 h
SPORTOVNÍ KROUŽKY
čt od 17 a pá od 15 h
ŠACHY

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ
tel.728 147 671,
st a čt 13:00–17:00 h; Kvítková
7176
po–pá
PRAVIDELNÝ PROGRAM
středa 14–17 h
KLUBOVÝ DEN S TANCEM

prosinec 2019
7.12.2019

radnice

20.12.2019

radnice

19.2.
MASOPUSTNÍ VESELICE –
ODPOLEDNE PLNÉ MASEK
A TAŠKAŘIC

radnice

SEKCE UČITELŮ A ŠK.
PRACOVNÍKŮ

Jiří Chovanec (Zlín), Manuela Mahdalová
(Zlín)
Martin Mořingl (Zlín), Simona Mifková
(Zlín)

21.12.2019

Diamantová svatba
Jindřich František a Eva Bobákovi (Zlín)

senioři

e- mail ludmilapelechova@seznam.
cz, Kvítková 7176
5.2. v 8 h
CESTOVATELSKÁ BESEDA,
JUBILANTI
12.2. v 8 h

SENIOR POINT ZLÍN

CVIČENÍ PAMĚTI, CVIČENÍ

tel. 739 522 802, T. Bati 204, Zlínský
klub 204

19.2. v 8 h

3. 2. ve 14 h
NORDIC WALKING
4., 11., 18., 25.2. v 10:30 h
CVIČENÍ PRO SENIORY
5.2. v 15 h
SLOVA ZNÁMÁ A PŘECE NEZNÁMÁ
6.2. v 10 h
SENIORSKÝ KLUB PRO MUŽE
7.2. v 16 h
ZPÍVÁNÍ S LÚČKAMI
12.2. v 15 h
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
14.2. v 9:15 h | Senior Point
EXKURZE DO ČOKOLÁDOVNY VE
VIZOVICÍCH
Nutné přihlášení do 11.2.

26.2. v 8 h
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SV. VALENTÝN, CVIČENÍ
ČTENÁŘSKÁ BESEDA, CVIČENÍ

KLUB SENIORŮ
PODHOŘÍ

tel. 775 030 411, kspodhori@
seznam.cz
dle rozvrhu
NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ, ANGLIČTINA, PC,
RUČNÍ PRÁCE, CVIČENÍ, DESKOVÉ
HRY, JÓGA
14.2. ve 14 h | MŠ Podhoří
ZDRAVOTNICKÁ PŘEDNÁŠKA NA
TÉMA CO UDĚLAT, KDYŽ…

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU
tel. 732 754 437
kurz němčiny, zdravotní cvičení,
turistika, zájmová činnost

KLUB SENIORŮ KUDLOV

budova MŠ, e-mail: ks.kudlov@
seznam.cz

KLUB SENIORŮ
V PŘÍLUKÁCH

e-mail: kspriluky@seznam.cz
6.2.
PŘEDNÁŠKA: ZÁVIŠŮV KŘÍŽ
13.2.
RECEPTY U KAFE A ČAJE
20.2.
PŘÍLUKY – MÍSTA ZNÁMÁ
A NEZNÁMÁ
27.2.
HRY SE ŽIDLEMI

KLUB SENIORŮ LUŽKOVICE
Na Gruntech 29, tel. 575 570 744
20.2. v 15 h
ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA

KLUB SENIORŮ JIŽNÍ SVAHY
tel. 571 151 906

út, čt 14:00–16:00 h | I. segment
PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ
ZLÍN

tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.
cz
I pro seniorskou veřejnost!

RESPI

25.2. v 15 h | KS Podhoří
VÝROČNÍ SCHŮZE RESPI

CVIČENÍ

pátky 10–11 h | Regina
CVIČENÍ NEJEN NA ŽIDLI 60+
(ŽENY I MUŽI)
z.kymlova@seznam.cz,
www.mentepura.cz

TURISTIKA
POJĎTE NA VALENTÝNSKÝ VÝŠLAP
V pátek 14.února se můžete
vydat na 21.ročník akce nejen pro
zamilované. Start v Březolupech
od zámku v 8:30, trasa 7 km přes
Svárov a Paseky do Kelníků. V cíli
bude tradiční valentýnka. Ráno
odjezd z AN Zlín v 8.05 hodin.

poradny
SENIORSKÝ OMBUDSMAN

www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
Bezplatné poradenství v občanskoprávních problémech (oblast bydlení,
dávek, bezpečnosti aj) osobám
starším 60 let.

LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD

Anonymní nonstop linka důvěry pro
děti, mládež a dospělé
Telefonická krizová pomoc 577 431
333, 778 400 170
Poradna: e-mail: sos@zlin.cz
Schránka SOS pro děti a mládež:
www.sos.zlin.cz.

OBČANSKÁ PORADNA STROP
Dlouhá 2699, tel. 571 110 896,
www.strop-zlin.cz
Bezplatné sociální poradenství.

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO
RODINNÉ A PARTNERSKÉ
VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
www.centrum-poradenstvi.cz
Poradenské centrum – psychologické,
sociální a právní poradenství
Intervenční centrum – pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
Centrum náhradní rodinné péče –
poradenství pro náhradní rodiny

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN
Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz
tel. 739 245 973
Bezplatné sociální a dluhové
poradenství.

MAMMA HELP - PORADNA PRO
ŽENY S RAKOVINOU PRSU
OD Modus, 4.etáž, tel.739 632 888,
www.mammahelp.cz,

PORADNA NA DLANI

Domino, Dětská 4698, tel. 800 888 942,
www.idomino.eu,
e-mail: info@idomino.eu
Psychologicko-poradenské
a psychoterapeutické služby a rodinná
mediace.

LOGOS – PORADNA PRO
DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH
RODIČE
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505,
tel. 734 440 027, www.unko.cz

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

Gahurova 1563, tel. 774 256 540
Poradenství pro uživatele drog a jejich
blízké
Terapeutické centrum ve ZK
Prštné 86, tel. 778 417 681
Poradenství pro uživatele alkoholu,
návykových látek a jejich blízké.
Centrum komplexní péče ve ZK
Prštné 86, tel. 777 478 088
Poradenství pro hazardní hráče a jejich
blízké

PORADNA PRO RODIČE
A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM

Centrum služeb a podpory Zlín, Mostní
4058
e-mail: horizont@cspzlin.cz,
tel. 777 721 137

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ
ALZHEIMEROVSKÉ
SPOLEČNOSTI

Naděje Zlín, Kvítková 4703, za hotelem
Ondráš, www.alzheimerzlin.cz
Objednání na tel. 575 758 131,
775 889 644.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

Zlínský klub 204, tř. T. Bati,
www.asociace-sos.cz, tel. 775 709 056

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 778 417 681,
www.podaneruce.cz.
Poradna pro látkové závislosti.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
PRO HAZARDNÍ HRÁČE
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 777 478 088,
www.gambling.podaneruce.cz

Představujeme

Technické služby Zlín. Od komunálního odpadu
po chytré technologie
Svoji servisní firmu má každé město. Velká část z nich má
v názvu historicky označení technické služby. Lidé si jejich
činnost spojují především s odpadovým hospodářstvím,
případně zimní údržbou. Reálný rozsah činností je ale daleko
pestřejší. A to je i případ Technických služeb Zlín, které
zabezpečují i provoz veřejného osvětlení či parkovišť a zajišťují
opravy komunikací či čištění ulic. Firemní slogan Staráme
se o Zlín tak rozhodně není nadnesený. Stoprocentním
vlastníkem společnosti je město Zlín.

TS ZLÍN V ČÍSLECH:
Technika:
✔ Nákladní automobily včetně
svozových vozů: 46
✔ Traktory: 10
✔ Speciální stroje jako nakladače,
zametače a podobně: 16
Počet zaměstnanců:
✔ 226 pracovníků
Obrat:
✔ 233 milionů korun v roce 2019

Silnice a chodníky. V zimě i v létě
Zlín je krajské město, tomu odpovídá i rozsáhlá síť silnic, chodníků a dalších komunikací či
ploch. Technické služby Zlín se starají o 267 kilometrů komunikací a 167 kilometrů chodníků
a cyklostezek. K tomu je nutné připočítat údržbu zpevněných ploch. Jen rozloha parkovišť
v centru Zlína činí 33 000 čtverečních metrů,
dalších 16 000 pak představují točny autobusů. O to všechno je nutné postarat se v zimním
i letním období.
Nyní je aktuální zimní údržba, kdy Technické
služby Zlín zajišťují sjízdnost a schůdnost silnic a chodníků. Společnost neustále obnovuje
a doplňuje svůj vozový park tak, aby mohli její
pracovníci zasahovat co nejefektivněji. Aktu-

álně tak byl koupen například výkonný traktor
pro shrnování sněhu v kopcovitých částech
města, chodníkový sypač či dálkově ovládaný
stroj, který má nahradit ruční odklízení sněhu
při údržbě úzkých chodníků či zastávek.
I přes nákup nové techniky a intenzivnějšího zapojování moderních technologií, například meteorologických radarů a kamer, ale stále platí,
že vše nemůže být uklizeno hned. Komunikace
a chodníky jsou tak pro účely zimní údržby rozděleny do čtyř kategorií podle priority.
V letním období, konkrétně od dubna do října,
pak Technické služby Zlín zabezpečují čištění
komunikací.
Pokud jde o silnice, Technické služby Zlín provádějí i jejich opravy. Jde především o lokální
vysprávky, například odstraňování výtluků, dokážou ale zajistit i celkovou obnovu povrchu.
Kromě toho společnost zabezpečuje i provoz
řady semaforů, v letních vedrech pak přistupuje ke kropení, které má za cíl snížit výskyt přízemního ozónu a chránit povrch komunikací.
Koše, kontejnery, sběrné dvory, skládka
Odpady. To je velké téma ve všech městech.
Ve Zlíně je vše řešeno komplexně, navíc se
Technické služby Zlín ve spolupráci s městem
snaží zavádět do této oblasti chytrá řešení. Příkladem jsou například koše vybavené solárním
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článkem, baterií a lisem. Postupně jsou osazovány na ta nejfrekventovanější místa ve městě.
Mimochodem, celkový počet košů ve městě
činí přes 1 100, některé z nich je nutné vyvážet
i několikrát denně.
Kromě toho je na území města celkem 426 stanovišť, na nichž je vždy umístěno několik kontejnerů. Nejvíce, 368, je na plast, na papír pak
dalších 325. Na barevné sklo je k dispozici 272
kontejnerů a na sklo čiré 193. K tomu ještě pár
desítek kusů nádob na kov či bioodpad a nově
také nádoby na oleje a tuky z domácnosti. Technické služby Zlín tak na svozu tříděného odpadu
musejí pracovat denně, včetně sobot.
Samostatnou kapitolou jsou sběrné dvory.
Jsou čtyři, vlastní a financuje je město. Například předloni na nich skončilo 2 411 tun. Tolik
odpadu skončilo v loňském roce na čtyřech
sběrných dvorech provozovaných Technickými
službami Zlín. Z toho 574 tun tvořila směs betonu, cihel a střešní krytiny. Pro přesnější představu, jak čilý ruch na sběrných dvorech panuje
– uvedené množství by naplnilo 44 nákladních
vozů Tatra. Technické služby Zlín pak provozují
skládku komunálního odpadu Suchý důl. V jejím areálu se nachází mimo jiné i kompostovací
linka. Vzniklý kompost, který je mimochodem
kvalitním a certifikovaným hnojivem, mohou za
daných podmínek odebírat lidé i zdarma.
Aby byl výčet úplný…
Kromě tak rozsáhlých činností, jako je správa
komunikací a odpadové hospodaření, zabezpečují Technické služby Zlín i řadu dalších
činností. Například provoz veřejného osvětlení, kde se stále častěji prosazují úsporné LED
technologie, péče o městské tržiště Pod Kaštany či veřejné toalety.
A samozřejmě do výčtu patří i parkování. I zde
se městská společnost snaží poskytovat služby, které zvyšují komfort obyvatel i návštěvníků
města. Třeba v oblasti úhrady parkování platební kartou patří v České republice k průkopníkům. 
/jjn/

NOVÉ SUV
PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

Značkové zimní vybavení
Rossignol, Spyder, Eisbär

Široká nabídka luxusních
lyží Rossignol a Dynastar
Specializovaná prodejna
lyžáků Rossignol a Lange

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ
BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR

Zažijte vzrušující pocit svobody za volantem nového SUV Peugeot 2008! Robustní a elegantní křivky, zvýšená světlá výška a charakteristický světelný podpis, tvořený Full
LED světlomety s kresbou lvích drápů, nenechají nové SUV projet bez povšimnutí. Technologie nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D a řada asistenčních systémů
umožňujících poloautonomní řízení naplňují vizi budoucnosti mobility. Dokonalý komfort a jízdu bez hranic si užijete díky automatické 8st. převodovce EAT8 a technologii
Advanced Grip Control. Vybrat si můžete z výkonných a úsporných motorů v dieselové, benzinové a plně elektrické variantě. Je jen na vás, jaké potěšení z jízdy si zvolíte!
Spotřeba a emise CO2 modelu 2008 v kombinovaném provozu 3,6–5,0 l/100 km, 97–114 g/km. Foto
je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí
60 000 km.
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www.proshopzlin.cz

www.sport-store.cz

NOVÉ BYTY V KROMĚŘÍŽI JIŽ OD

1 440 000,- Kč

PROJEKT OBVODOVÁ
ST

www.obvodova.cz
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68 nových bytů

sklep a parking k dispozici

klidné místo obklopeno přírodou

kompletní vybavení koupelen i WC

sportoviště, obchody, školy, školky

zařízení předměty vysokého

i MHD v dosahu

standardu

LUXUSNÍ BYTOVÁ REZIDENCE VE ZLÍNĚ

PROJEKT ČEPKOVSKÁ
www.cepkovska.cz

Mgr. Michal Malaník
michal.malanik@re-max.cz
+420 603 177 361
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