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Úvodem

Kateřina Francová:
Školství prošlo
velkou zkouškou,
která byla náročná
pro učitele, rodiče,
ale i děti
Pandemie koronaviru zasáhla
všechny oblasti běžného života.
Náměstkyně primátora Kateřina
Francová na následujících řádcích
popisuje, jak konkrétně koronavirus
zasáhl oblast školství a bydlení ve
Zlíně.
Představí však i plány pro letošní rok týkající se
bytové výstavby nebo rozvoje škol.

regionální operační program) na vybudování
a vybavení odborných učeben a konektivity v 10
základních školách.
Končí školní rok, který zásadně ovlivnila pan- Vzhledem k celkové situaci jsme v letošním roce
demie koronaviru. Jak se s pandemií podle Vás pozastavili plánovanou rekonstrukci jídelny na
vypořádalo školství?
ulici Hradská, která měla probíhat během
letošních i příštích prázdnin. RekonŠkolství prošlo velkou zkouškou, která byla náročná nejen pro učitele,
strukce je finančně, ale i svým rozsahem velmi náročná, zasáhne
rodiče, ale i děti. Rodiny se ocitly
K projednání
ve složitých situacích, ředitelé
i do části školního roku. Nechtěli
máme
hledali cesty, jak vše nastavit,
jsme nyní rodičům připravit dalpřipravenou
ší komplikace se zajišťováním
zajistit, aby škola mohla funi Koncepci
govat na dálku. Učitelé bojovali
stravy pro děti.
V letošním roce pokračujeme
s technikou, učili se učit jinak.
bydlení
Vnímali jsme rozdíly v přístupu jedv projektu Místní akční plán rozvonotlivých škol, ale i samotných učiteje vzdělávání v ORP Zlín II (MAP II)
a dokončujeme Koncepci rozvoje škollů. Někde probíhala on-line výuka, jinde
posílali jen podklady. Městu, jako zřizovateli, ale
ství statutárního města Zlína na období let
nepřísluší hodnotit kvalitu výuky. Nyní mapuje- 2021 - 2027.
me potřeby jednotlivých škol z hlediska vybavenosti a budeme hledat finanční zdroje na pokrytí Jak zasáhl koronavirus do oblasti bytové?
požadavků. V této době také proběhly zápisy do Město vlastní několik velkokapacitních domů
mateřských i základních škol. Díky připravenosti a také několik domů, kde bydlí pouze senioři.
jednotlivých ředitelů, ředitelek a elektronické po- Naším hlavním cílem v tomto období bylo zajisdobě proběhlo téměř vše hladce.
tit, pokud možno, hygienicky bezpečné prostředí. Navýšili jsme úklidy a dezinfekce jednotlivých
Jaké jsou plány v oblasti školství pro letošní bytových domů, byli jsme pravidelně v kontaktu
rok?
s domovníky, hygienickou stanicí a celou situaci
V letošním roce jsme díky dotacím z projektu jsme pečlivě sledovali.
IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) vybudova- Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli nali jednu řemeslnou dílnu na základní škole a na stavit hygienické režimy nad rámec potřebného,
dvou základních školách cvičné kuchyňky. Dále ale i těm, kteří vše zajišťovali. Díky nim jsme situjsme získali téměř 70 mil. z IROP (Integrovaný aci zvládli a nákaza se nerozšířila.

Jaké jsou plány v bytové oblasti pro letošek?
V letošním roce jsme dokončili rekonstrukci několika volných městských bytů na ulici
Družstevní a na ulici Vodní, aktuálně probíhá
rekonstrukce několika bytů na Segmentech.
Dokončujeme dokumentaci, která obsahuje
informace o stavu bytových domů v majetku
města. K projednání máme připravenu i Koncepci bydlení.
Co je nového v družstevní výstavbě?
V tuto chvíli máme nastaven časový harmonogram, chystáme pro zastupitele koncept družstevní výstavby a stanovy družstva. V první vybrané lokalitě na Slanici je dokončena demolice
objektu a studie bytového domu. Nyní se připravuje prováděcí projekt. Také pracujeme na dalších lokalitách, kde bychom mohli s výstavbou
pokračovat. Věřím, že se nám vše povede a zahájíme postupně se rozvíjející projekt družstevní
výstavby ve Zlíně.
Je něco, co byjste chtěla říci závěrem?
Chtěla bych poděkovat rodičům za trpělivost,
aktivním ředitelům, ředitelkám, učitelům a učitelkám ve školách i školkách za skvělé on-line
výuky, náměty na činnosti a podnětné zadávání
úkolů. Také děkuji vychovatelkám v družinách,
pracovníkům DDM Astra za on-line kroužky a zábavu. Děkuji rovněž školám za našití dnes již
téměř jedenácti tisíc roušek… Díky všem, kteří
nám tuto situaci pomáhali zvládat. Věřím, že nás
toto období hodně naučilo. 
/red/
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Téma

Zlíňané navrhli na tři desítky vylepšení veřejných
prostranství
Po celý duben a květen mohli Zlíňané v rámci třetího ročníku
projektu „Tvoříme Zlín“ zasílat návrhy na úpravu veřejných
prostranství města.
Obyvatelé Zlína zaslali celkem 34 návrhů.
U těchto bude nyní pracovní skupina posuzovat,
nakolik jsou zaslané návrhy reálně proveditelné,
či zda je možné konkrétní projekt upravit tak,
aby proveditelný byl. Na realizaci jednotlivých
projektů je připraveno celkem pět milionů korun.
„Během léta bude pracovní skupina složená
ze zaměstnanců statutárního města Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné.
Na podzim proběhne veřejné představení soutěžních návrhů a budeme veřejnost informovat
o možnosti hlasování. Samotné hlasování bude
zahájeno v listopadu,“ připomněla časovou osu
radní Jana Bazelová.
Zlíňané mohli navrhovat dva druhy projektů, a to
tzv. malý projekt (do 0,5 milionu korun) a velký
projekt (až 1,5 milionu korun). Realizováno bude
právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu pět milionů korun. O vítězných
návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se
však mohou i Zlíňané bez přístupu na síť.
Navrhovat projekty mohou nejen přímo obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně „jen“ bydlí, ale
nemají zde trvalé bydliště. Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy bylo možné zasílat od
15 let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří
v den podání návrhu dovršili osmnácti let.
„O vítězných návrzích rozhodnou lidé nově prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas, která
byla spuštěna na přelomu května a června pro
lepší informovanost a větší zapojení občanů
do chodu města,“ sdělil novinku primátor Jiří
Korec. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez
přístupu na internet a mobilního telefonu, a to
odevzdáním hlasu v městském informačním
a turistickém středisku na radnici nebo v kancelářích místních částí za asistence příslušného
pracovníka kanceláře.

Více na tvorimezlin.cz.
Navržené projekty jsou rozděleny do dvou kategorií, a to malé (do půl milionu korun) a velké
(do 1,5 milionu korun). Z malých projektů navržených v roce 2018 je jich dnes již sedm hotových a dva se budou realizovat v létě. U velkých
projektů z roku 2018 je situace následující:
Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích
Na realizaci se pracuje, uskuteční se společně
s 2. fází rekonstrukce zastávky, která zvítězila
v r. 2019. Je hotová studie a statický posudek.
V současnosti se zpracovává projektová dokumentace.
Nekulturní okolí kulturního stánku
Přístřešek zastávky měl být odstraněn do
31. 5. 2020 vlastníkem daného objektu firmou
4

euroAWK, s.r.o., a následně mělo dojít k realizaci nové zastávky, která měla být hotova do konce r. 2020. Vzhledem k nedodržení smlouvy ze
strany euroAWK, s.r.o., k odstranění přístřešku
v dohodnutém termínu nedošlo. Statutární
město Zlín přístřešek odstranit nemůže, jelikož
není v jeho majetku. Nejdříve musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání mezi firmou euroAWK,
s.r.o., a statutárním městem Zlín. Realizaci projektu je nutné přesunout na příští rok. Do vyřešení majetkoprávních vztahů nelze do zastávkového přístřešku nijak zasahovat.
Relax zóna u divadla
Akce je pozastavena z důvodu rekonstrukce
kolejí UTB, která bude probíhat v letech 2020
a 2021. Realizace projektu proběhne po dokončení stavebních prací na kolejích UTB.
Také z ročníku 2019 se již na řadě projektů
pracuje. Aktuální situace je následující:
Údržba a opravy schodů a chodníků
Hotovo
Dětská lanovka a terénní skluzavka na
Podhoří
Bylo osloveno několik firem, které v současnosti zpracovávají cenové nabídky.
Servisní cyklostojan
Hotovo
Pracovna v parku
Realizace v létě 2020.
Rekonstrukce veřejného osvětlení – Bartošova čtvrť
Je hotová projektová dokumentace. Bylo zadáno k realizaci Technickým službám Zlín,
s.r.o.

Každý si chce hrát
Připravují se cenové nabídky, realizace tento
rok.
Komunitní kompostování
Hotovo
Hřiště na pétanque
Realizace proběhne společně s realizací
biotopu v roce 2021.
Zastávka Česká – etapa II
Na realizaci se pracuje, uskuteční se společně s 2. fází rekonstrukce zastávky, která
zvítězila v r. 2019. Je hotová studie a statický
posudek. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace.
Dětské hřiště Podvesná IX
Byla zadána projektová a prováděcí dokumentace, která má být odevzdána do konce
června. 
/fab/

Aktuálně

Do práce na kole 2020

BYLI VYHLÁŠENI NEJLEPŠÍ
SPORTOVCI MĚSTA ZLÍNA

Již posedmé se společně zapojili v měsíci květnu soutěžící
z měst Zlín a Otrokovice v motivační kampani Do práce na
kole 2020.
Cílem soutěže je hravou formou přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy a ulevit životnímu prostředí. Kromě cyklistů
a koloběžkářů se zúčastnili akce také běžci,
chodci a ostatní, kteří jezdí do práce „na vlastní
pohon“. Společně soutěžící města Zlín a Otrokovice se umístila v první desítce. Ve Zlíně se letos
zaregistrovalo 457 nadšenců, minulý rok to bylo
o dva méně, a to 455. V Otrokovicích soutěžilo
v tomto roce 448 přihlášených a v roce 2019
jich bylo 486. Slavnostní vyhlašování výsledků
květnové motivační soutěže za obě města bylo
letos 11. června ve Zlíně na náměstí Míru. Hlavní cena v kategorii Pravidelnost se losovala z 35
týmů (loni z 24 týmů), které zvládly 100 % svých
cest do práce na vlastní pohon. Z hlavní ceny,
a to dvou koloběžek Kostka od firmy KOSTKA –
kolobka, s.r.o., statutárního města Zlína a Městského úřadu Otrokovice se radoval tým SpoluTo-

Dáme, který soutěžil za Zlín. Na druhém místě
byl vylosován tým Mudříci (Krajská nemocnice
T. Bati Zlín, a.s.) a třetí místo obsadil tým Víly
z vily č. 2 (Rehabilitační stacionář Zlín). Celkem
bylo vylosováno a získalo ceny od partnerů soutěže 21 týmů v kategorii Pravidelnost. Více na
youtube kanálu Zlín TV. 
/red/

ZEMŘEL JAROSLAV ŠVACH
Na konci května zasáhla zlínský fotbal tragická zpráva o úmrtí Jaroslava Švacha. Zlínskému obránci a legendě klubu FC Fastav Zlín
bylo pouhých 47 let. V dresu ševců si Jaroslav
Švach připsal úctyhodných 180 ligových startů
a zlínský dres po dobu svého ligového působení
nikdy neopustil. Pouze v roce 2007 okusil kazašské angažmá v FK Astana, kde zaznamenal
8 duelů, ve kterých vstřelil jednu branku. Tuto
sezonu pak dokončil šesti zápasy ve druhé lize,
kde oblékal dres SFC Opava. I zde se radoval
z jedné vstřelené branky. Z pozice obránce nastřílel 16 branek, což z něj dodnes dělá druhého

Vyhlášení nejlepších sportovců města Zlína za rok 2019 se mělo původně konat 17.
března formou slavnostního večera v Kongresovém centru Zlín. Z důvodu pandemie
koronaviru a následně vyhlášeného nouzového stavu byli organizátoři nuceni ocenění
nejlepších sportovců odložit. Vyhlášení tak
proběhlo ve čtvrtek 11. 6. 2020 prostřednictvím online videa na Zlín TV – oficiálním
YouTube kanálu města Zlína.
„Letošní vyhlášení nejlepších sportovců
města bylo z důvodu proběhlé pandemie koronaviru velmi netradiční. V době nouzového stavu a nastavení přísných hygienických
opatření neměl nikdo prostor ani myšlenky
na vyhlašování výsledků. V rámci rady města
a ve spolupráci s organizátorem akce jsme
přemýšleli, na jaký termín akci přesunout.
Nakonec jsme se rozhodli pro vyhlášení výsledků online formou,“ řekl primátor města
Jiří Korec. „Vyhlášeni byli jednotlivci a nejúspěšnější kolektiv za vynikající sportovní
výsledky a vzornou reprezentaci města dle
pravidel schválených Radou města Zlína.
Ceny budou vítězům předány 5. listopadu
2020,“ dodal František Pilka, předseda Komise tělovýchovy, mládeže a sportu.  /mel/
Nejlepšími sportovci města Zlína za rok
2019 byli vyhlášeni
■ nejúspěšnější sportovec města Zlína – triatlonista Petr Vabroušek
■ nejúspěšnější sportovní kolektiv – sledge
hokejový tým SHK LAPP Zlín
■ nejúspěšnější zdravotně postižený sportovec – olympijská medailistka Petra Machů

nejlepšího střelce klubové historie, lepší je s 22
brankami jen útočník Tomáš Poznar.
Klub uctil památku Jaroslava Švacha minutou
ticha v rámci utkání s Baníkem Ostrava.  /red/

■ Cena primátora v kategorii mládeže –
plavkyně Jana Přibylová
■ Cena za mimořádný přínos zlínskému
sportu – trenér plavání Petr Přikryl
inzerce

Milé Zlínsko,
dopřejte si patra plná slev
a výběr ze stovky tisíc produktů
ení
Doruč in
od
do 3 h ě
ve Zlín
í
a okol

Váš zlínský
e-shop Patro.cz

až
Slevy

50 %

5

Aktuálně

Cyklostezka Zlín na ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní
a Mladcovská se v létě otevře veřejnosti
Ve druhé polovině letních prázdnin se veřejnosti otevře
budovaná cyklostezka na ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní
a Mladcovská, jejíž výstavba probíhala v posledním roce.
Součástí budované cyklostezky jsou také dva podjezdy pod
mosty podél řeky Dřevnice.
„Navrženým mimoúrovňovým křížením se
podstatně zvýší bezpečnost cyklistů, kteří
nebudou muset přecházet frekventovaný
úsek. Zároveň stavba doplňuje další úsek
na trase Otrokovice - Zlín - Vizovice, “ uvádí
radní Michal Čížek.
Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem je termín dokončení 31. 8. 2020, nicméně je
snahou zprůjezdnit cyklostezku v celé délce

pravní značení zóna 30 s předností zprava
a omezený vjezd vozidel nad 3,5 tuny mimo
dopravní obsluhu. Nově je na ulici Tyršovo
nábřeží zakázán průjezd.
Cílem změny dopravního značení je zákaz
tranzitu vozidel a celkové zklidnění
dopravy v této oblasti.
Největší změna nastává
v úseku Tyršovo nábřeží.
včetně podjezdů dříve. Do doby
Zůstává zde sice stávakolaudace stavby a jejího ofiMimoúrovňovým
jící jednosměrný provoz
ciálního otevření platí průjezd
křížením se zvýší
pro motorová vozidla,
stavbou. Před otevřením všech
ale je zde nově zaveden
úseků bude provedena úprava
bezpečnost
obousměrný provoz cykdopravního značení v celé oblascyklistů
listů. Na komunikaci bude
ti Čepkova - v ulicích Tyršovo návyznačen cyklopiktokoridor
břeží, Smetanova, Čepkovská i Pod
označující prostor pro cyklisty,
Stráněmi. V celé oblasti bude platit dokteří pojedou ve směru od nákupního centra Čepkov směrem na Cigánov,
tedy v opačném směru. Chodník podél vody
slouží pouze pro pěší. V celém úseku platí
zákaz stání.
Dalším diskutovaným tématem mezi občany jsou zmíněné podjezdy pod mosty Cigánov a Čepkov. Tyto podjezdy jsou pouze pro
cyklisty. Chodci jsou naváděni na přechody
u kruhového objezdu NC Čepkov a na stávající přechod přes komunikaci na ulici Sokolská.
Na Fügnerově nábřeží zůstává jednosměrná komunikace se zónou 30 a omezením
tonáže do 3,5 tuny mimo dopravní obsluhu.
Na začátku ulice jsou nově vybudovaná parkovací místa s necelými 20 místy, z čehož
je jedno vyhrazeno pro vozidla IZS a jedno
pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Na ostatních úsecích dokončené cyklostezky, což jsou ulice Výletní a Mladcovská, se
jedná o smíšené stezky pro pěší i cyklisty.
„Budování cyklostezek je nedílnou součástí
konceptu zdravého města a udržitelné mobility. V tomto směru je potřeba poděkovat
předchozímu vedení dopravy, které tuto cyklostezku na Tyršově nábřeží naplánovalo,“
uzavírá Michal Čížek, radní města pro dopravu. 
/mel/

SBĚRNÝ DVŮR V ZÁLEŠNÉ JE OPĚT V PROVOZU
Od března byla brána sběrného dvora v Zálešné uzavřena. Důvodem byla jeho zásadní modernizace zaměřená na zvýšení úrovně zázemí
a vylepšení dopravní situace. Od 29. června se
ale nejvíce využívaný sběrný dvůr znovu otevírá
– a to denně od 8.00 do 18.00, v sobotu pak od
8.00 do 12.00.
Město zřizuje čtyři sběrné dvory, jejich provozem jsou pověřeny Technické služby Zlín. Jde
o důležitou součást odpadového hospodářství.
V loňském roce služeb dvorů v Malenovicích,
Loukách, Zálešné a v Jiráskově ulici využilo na
6

32 000 osob. Celkem sběrné dvory přebraly
2 411 tun odpadů.
Sběrné dvory jsou určeny výhradně obyvatelům města Zlína a místním firmám, část služeb
je zcela zdarma. Před odevzdáním odpadu je
nutné prokázat svoji totožnost, navíc jsou stanoveny i limity pro jednotlivé druhy. Například pro
stavební suť platí, že občan může každý měsíc
přivézt a zdarma odevzdat maximálně 250 kilogramů. Při množství nad tento limit je ukládání
zpoplatněno. Více na www.tszlin.cz/ukladani-odpadu/sberne-dvory. 
/jjn/

Tipy pro třídění
■ Tabulové sklo je nutno vhodit štěrbinovým
vhozem do zeleného kontejneru na směsné – barevné sklo.
■ Do skla nepatří zrcadla ani keramika, akvárium je nutno rozbít a střepy následně vsypat do zeleného kontejneru.
■ Do hnědých nádob je nutno vhazovat biologicky rozložitelné odpady volně ložené –
bez sáčků.

AGENTURA VELRYBA
uvádí

06 /1 0 / 2020 KC Zlín
*přeloženo z 12. 5.

*přeloženo z 11. 3.

4. 10. Edith Piaf:

Dnes nechci spát sama

*přeloženo z 28. 4.

22. 9.

Karel Plíhal

Vstupenky zakoupené na původní termíny zůstávají v platnosti.

vstupenky v síti TICKETPORTAL

www.velryba.cz
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OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE
PRODEJ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ AMBULANCE
Prodám plně vybavenou gynekologicko – porodnickou ambulanci ve Valašském Meziříčí (ČR). Atestace v oboru nezbytná. Obrazová dokumentace na www.merinsky.cz.
Nabídky pouze do e-mailu ambulance@merinsky.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
SPODNÍ PRÁDLO – DŘÍVE NA POLIKLINICE
Nyní ul. Štefanikova 14/25 (naproti Kolektivního domu). Velký výběr dámského, pánského, dětského, mateřského prádla, punčochového zboží,
županů. Vše i v nadměrných velikostech.
Nyní sleva 50 % na těhotenské ošacení a podprsenky. Otevřeno po-pá
9.00 až 17.00. Tel.: 723 305 633
HODINOVÝ MANŽEL – ZLÍN
Údržbářské práce všeho druhu pro domácnost i firmy (elektro, voda, odpad, opravy nábytku, stěhování atd.) Provádíme i práce zednické, malířské, výkopové, podlahářské, venkovní dlažby atd. Tel.: 733 209 024
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
ŘEZBÁŘ NABÍZÍ
dekorační nádoby na květiny z břízy a z dubu s kůrou, vycházkové hole,
mísy na ovoce, servírovací tácy, hřebeny na zpevnění vlasů, hodiny, obrazy, americké řemeny, náramky, náhrdelníky, prsteny, i v kůži. Nápisy rockových kapel. Tel.: 776 026 258
STĚHOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZLÍN S.R.O.
Kompletní profesionální stěhovací a úklidové služby.
Byty, domy, firmy, vyklízecí práce.
www.stehovanizlin.cz, tel.: 773 953 048
www.zlin-uklid.cz, tel.: 606 167 200
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM 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: mnstavo@seznam.cz

kluby

jubilanti od
devadesáti let

SENIOR POINT ZLÍN

tel. 739 522 801, T. Bati 204, Zlínský klub
204, www.senior-point-zlin6.webnode.cz
otevřeno: po a st 10–17 hodin + nabízené
programy
1.–31.7.
VÝSTAVKA – SUVENÝRY Z CEST
8.7. 10–17 h
HRAJEME SI S VNOUČATY
(šachy, karty, šipky, ping-pong)
15.7. 10–17 h
VYRÁBÍME S VNOUČATY
22.7. 10–17 h
BAVÍME SE S VNOUČATY
(pexeso, Černý Petr)
23. 7. v 10 h
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z VÝLETŮ
29. 7. 2020 – 10–17 h
TVOŘÍME S VNOUČATY
31.7. 9:45 h sraz AN
VÝLET ZA POZNÁNÍM – HOLEŠOV
Procházka zámeckým parkem a oborou.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
I pro seniorskou veřejnost!
21.7.
ZÁJEZD DO DUNAJSKÉ STREDY

sňatky
květen 2020
2.5.2020|radnice

Pavel Zicháček (Zlín), Věra Bučková (Zlín)

9.5.2020|jiná místa

Aleš Loch (Zlín), Lenka Drgová (Zlín)

16.5.2020|jiná místa

Bronislav Václavík (Fryšták), Tereza
Kostková (Zlín)

23.5.2020|radnice

Jaroslav Zicha (Zlín), Michaela Gajdíková
(Zlín)

Červen
Bystřický Oldřich, Calábek Oldřich, Cigánková Jitka, Čechová Ludmila, Daníček
Vladislav, Diviš Ladislav, Dlabaja Josef,
Dvořáková Marie, Dvořáková Ludmila, Fornůsková Ludmila, Garguláková Olga, Hanačík Bohumil, Hašpicová Božena, Hlavnička
Jiří, Hoke Antonín, Horká Marie, Hradilová
Radoslava, Hřebíček Josef, Jančová Jiřina, Jančová Anastázie, Juráková Anežka,
Juráňová Alena, Kitnerová Anna, Krampol
Jaroslav, Krejčiříková Ludmila, Krejčířová
Jindřiška, Kulička Ludvík, Lorencová Drahomíra, Macega Teofil, Maňasová Anežka,
Minaříková Viera, Mošnovská Emilie, Neumanová Marie, Nováková Marie, Novotná
Anna, Odstrčilík Miroslav, Paprskářová
Božena, Pilíšková Marie, Piškulová Libuše,
Plšková Kamila, Poláchová Alenka, Polanská Viera, Polčáková Margita, Poledňáková
Jiřina, Rabas Milan, Rosík Ladislav, Rybka
Zdeněk, Saibertová Antonie, Sládeček
Vlastimil, Součková Marie, Stöhr Vladimír,
Strnadlová Ludmila, Šiška Zbyněk, Škubicová Božena, Šlosárek Adolf, Šnábl Rudolf,
Štanclová Ludmila, Tešnarová Marie, Trojáková Julie, Urbanovská Libuše, Vaníček
Zdeněk, Venený Petr, Vénosová Helena,
Veselá Olga, Vodičková Ludmila, Vraník
František, Vydrželová Anna, Zahlerová Emilie, Zimmelová Jarmila
Červenec
Adámek Ladislav, Bačůvková Anna, Bakulová Jindřiška, Bystřická Marie, Cechová
Olga, Doubravský Jaromír, Ducháčová
Anna, Gajdůšková Františka, Hansliánová
Anna, Hanulík František, Hartlová Blanka,
Hozík Vlastislav, Hrabinová Vlasta, Hrabovský Miroslav, Hrbáčková Marie, Hrnčířová
Jarmila, Hrůzková Anna, Janoušková Eliška, Kaliszová Eliška, Klika Zdeněk, Knotková Vlasta, Kopečná Jiřina, Kořenková
Marie, Krajcarová Anna, Krajča Jaroslav,
Krampolová Jaroslava, Krejčí Otakar, Kvapilová Marie, Macek Václav, Malaník František, Mecnarowská Vlasta, Palová Zdenka,
Pavlíčková Marie, Pokorný Jaroslav, Punčochář Josef, Reisiegelová Juliana, Rosíková
Ludmila, Říman Václav, Skřivánková Anna,
Strušková Marianna, Svoboda Zdeněk,
Svozilová Marta, Sýkorová Libuše, Šimlíková Vítězslava, Škubalová Věra, Válek Václav, Vaňková Helena, Vilímková Ludmila,
Zajíčková Zdeňka, Žaludková Vlasta.

FEDO letos nebude

Organizátoři Mezinárodního festivalu velkých dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2020 oznamují, že letošní festival se z důvodu pandemie neuskuteční.

inzerce

VYSOKÁ
KVALITA ZA
NÍZKÉ CENY
Nové elektrické skútry
nyní zakoupíte
v NOVĚ OTEVŘENÉ
prodejně v Malenovicích.
• Prodej a servis
• Záruka 24 měsíců
• Doprava až k vám domů
8

TELEFON
ADRESA
WEB

Vozíky pro seniory
nebyly nikdy dostupnější!

Akce

Fotografie

Beseda

Výstava

I ♥ ZLÍN +… DÍKY VŠEM

JÓGA S KNIHOVNOU

MUZEUM ZVE NA KRYSÁKY

Do 18. července se v Alternativě koná výstava
I ♥ ZLÍN +… DÍKY VŠEM. Výstavu doprovází
dokument o dnech, kterými jsme žili. Posláním
je vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří se
aktivně zapojili do boje proti koronaviru.

Knihovna zve na povídání o józe s lektorkou
Miroslavou Boucovou. Součástí setkání bude
ukázková lekce tradiční himálajské jógy.
Akce se uskuteční v pátek 17. července od
17.00 v ústřední knihovně.

Animovaný večerníček KRYSÁCI se představí malým i velkým fanouškům ve výstavě
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Koná se od 4. července do 27. září.
Více na www.muzeum-zlin.cz.

Děti

Hudba

Výtvarné umění

HRY A OPTICKÉ KLAMY

MUSICA ANGELICA

MORFOLOGIE

Po celé letní prázdniny si malí i velcí
mohou hrát s obřími deskovými hrami
a zkoumat zajímavé optické klamy ve
14/15 Baťově institutu. Otevřeno bude
od 1. července do 31. srpna.

Alternativa - kulturní institut zve na podvečer
se zpěvačkou Magdalénou Malaníkovou
a harfenistkou Lucií Fajkusovou. Koncert se
koná ve čtvrtek 2. července v 18.00. Více na
www.facebook.com/AlternativaZlin.

V galerii Kabinet T. sídlící v 12. tovární budově
probíhá česko-německá výstava soch, objektů
a instalací. Autoři: Eliáš Dolejší, Marie Jarošincová, Roswitha Maul, Petra Skořepová, Tomáš
Voves. Potrvá do 25. července.
inzerce

9

KVÁSKOVÉ PEČIVO - MASO A UZENINY
MLÉČNÉ VÝROBKY A SÝRY - FRGÁLY
LOKÁLNÍ POTRAVINY - OVOCE A ZELENINA
VEJCE Z VOLNÉHO CHOVU
VŠE OD LOKÁLNÍCH
FARMÁŘŮ A MALÝCH VÝROBCŮ.

NOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENA !
Budova 13 v areálu SVIT, Zlín

Realitní kancelář

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

Připravujeme

• Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích
• Prodej bytu 3+1 po provedené kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí IV
• Prodej nadstandardního rodinného domu po kompletní rekonstrukci v Bojkovicích

Nabízíme
D Prodej bytu 2+kk v novostavbě ve Zlíně, Přílukách. Podlahová
plocha 52 m2 s velkou terasou a prostorným sklepem a parkovacím
místem, nadstandardní kompletně vybavená kuchyňská linka na míru
s vestavnými spotřebiči BOSCH
D Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 3+1 ve Zlíně na Jižních
Svazích ulice Polní, výstavba I. etapa. Cena 3 450 000 Kč
D Pronájem prostorného bytu 1+1 po rekonstrukci v Napajedlích,
přímo ve středu města. V bytě je nově zrekonstruovaná koupelna,
WC a kuchyň na míru od firmy Hanák včetně spotřebičů.
Cena 10 000 Kč / měs. + energie

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

Zahájili jsme prodej atraktivních
bytů v Luhačovicích – Rezidence
NELA na Rumunské ulici

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Informace

KRÁTCE

ZAM PŘEDSTAVUJE ZLÍN BAŤOVSKÝCH
MLADÝCH ŽEN A MLADÝCH MUŽŮ
Zlínský architektonický manuál
(ZAM) je databáze, díky níž můžete
projít městem prostřednictvím pěti
tematických tras. Celkem 90 hesel představuje významné budovy, urbanistické celky i architekty
podílející se na současné podobě
města. Vedle tras zaměřených na
architekturu se díky mezioborovému týmu, který je složen z historiků umění, sociologů, architektů
a historiků, nabízí ZAM také pohled na každodenní život mladých
zaměstnanců firmy Baťa. Historik
Martin Marek ze Státního okresního archivu ve Zlíně připravil trasu
zaměřenou na každodenní život
mladých lidí ve věku od 14 do 18
let. Právě tato skupina měla od
samého začátku své místo v hierarchii baťovských pracovníků. Tito
lidé, oslovovaní mladí muži a mladé ženy, měli usilovně pracovat
a vzdělávat se v nově vybudované
Baťově škole práce, společně žili
na internátech, aby se díky pečlivě
strukturovanému proškolení sta-

li novými pracovníky, moderními
lidmi věřícími v pokrok a vědecké
řízení. Trasa ukazuje místa a činnost, která se s ní spojovala, ukazuje přísný denní řád i jídelníček
nabízený v baťovských jídelnách
a obchodních domech. Více na
www.zam.zlin.eu. 
/red/

■ 88. výročí úmrtí Tomáše Bati
Statutární město Zlín uctí tichou
vzpomínkou a květinami 88. výročí
úmrtí Tomáše Bati. Pietní akt proběhne v pátek 10. července u sochy v Univerzitním parku.
V den výročí úmrtí Tomáše Bati
12. července se pak v Památníku
Tomáše Bati koná tichá pietní vzpomínka. Komentované prohlídky
začínají v každou celou hodinu od
10.00 do 20.00. Ve 21.00 bude
Památník slavnostně rozsvícen.
V tento den je vstup zdarma  /io/
■ Poradny pro nohy
Bezplatná poradna pro bolestivá
chodidla a nohy se koná 14. července. Pro konzultaci je vždy přítomen i lékař ortoped. Realizuje
Česká obuvnická a kožedělná asociace. Z kapacitních důvodů je nutné se objednat na 577 525 230,
724 613 910 nebo info@coka.cz.
Podiatrická poradna Pro zdravé
nohy nabízí bezplatné vyšetření
a diagnostiku nohou i poradenství.
Datum konání je 22. července.
Provozuje lékařské a rehabilitační pracoviště Columna centrum;
objednávky: 731 618 730 nebo
vaskova@prozdravenohy.cz. Místo
konání obou poraden: Magistrát
města Zlína, Zarámí 4421, místnost č. 130. 
/io/
■ Příběh železa
V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně probíhá výstava, která návštěvníkům ukáže, jak je železo v přírodě
představeno v podobě dokonalých
vzorků minerálů a rud. Významné
lokality ložisek, a to jak světové
tak především české, přivedou
návštěvníka výstavy do Zlínského
kraje přes zajímavé, ale hlavně současné nálezy pelosideritů z míst,
kde v minulosti těžba už probíha-

la. Výstava potrvá do 10. 1. 2021.
Dílčí část výstavy Příběh železa je
k vidění i v 1. patře radnice.  /red/
■ Jaroslavice zvou na pouť
V místní části Jaroslavice se uskuteční tradiční Anenská pouť. Pouťové dění se odehraje na zastávce
MHD Náves o víkendu 17. až 19.
července. Od pátku do soboty
v časech 15.00 až 24.00 a v neděli 9.00 až 15.00 budou na místě
zábavní atrakce pro děti i stánky
s občerstvením. Věřící poutníci se
mohou setkat na mši svaté u kaple
sv. Anny a to v neděli od 10.00. /io/
■ Dotace z kulturního fondu
Město vyhlašuje program/výběrové řízení na poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního města
Zlína (na účel – kulturní akce/
projekty konané od 1. 9. 2020 do
31. 12. 2020 pro oblasti: estetická výchova dětí a mládeže, kulturní akce významného charakteru
na území SMZ, reprezentace na
mimořádných kulturních akcích
mimo území SMZ, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová
umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit,
podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentace profesionálních i amatérských
kulturních aktivit, činnost knihoven a ediční činnost zaměřená na
uchování a rozvoj lokální kulturní
gramotnosti.
Žádosti o dotace jsou podávány na
předepsaném formuláři, který je
zveřejněn na www.zlin.eu. Žádosti o dotace přijímá podatelna od
20. 7. 2020 do 10. 8. 2020. Bližší
informace poskytuje Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421,
tel. 577 630 314. 
/red/

Rozkvetlé město 2020
Soutěž o nejkrásnější zahradu
či balkonovou výsadbu Rozkvetlé město 2020 vstupuje do své
letní části. Obyvatelé Zlína, kteří
by se soutěže rádi zúčastnili,
mají na výběr z několika kategorií: 1.(a) předzahrádky bytových
domů, 2.(b) předzahrádky rodinných domů, 3. květinová výzdoba
oken a balkonů obytných domů,
4. úprava okolí baťovských
domků. Uzávěrka přihlášek je
10. července 2020 a hned poté
bude přihlášené výsadby objíždět a posuzovat odborná komise.

Slavnostní vyhlášení výsledků se
koná 10. září 2020 na zlínské
radnici. Vyplněný kupon – přihlášku přijímá Odbor městské
zeleně MMZ na adrese Zarámí
4421, 761 40 Zlín. Popřípadě
je na přihlášky určena poštovní
schránka umístěná před vchodem do budovy magistrátu na
Zarámí.
Přihlášku lze zaslat i na e-mailovou adresu kristynakralova@zlin.
eu, prostřednictvím webu města
www.zlin.eu, eventuálně telefonicky na 577 630 363. 
/io/

✃
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Projekt

Váš názor nás zajímá! Zapojte se do tvorby Strategie
rozvoje města Zlína do roku 2030
Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje
statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem
do roku 2035.
Strategie Zlín 2030 bude zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města,
pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců
významných organizací a institucí ve městě, tzv.
stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti.
Obracíme se proto na vás s žádostí o spolupráci
při tvorbě Strategie rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2030. V předkládaném dotazníku
máte možnost vyjádřit se k otázkám týkajícím
se budoucího rozvoje města. Vaše názory
a připomínky jsou pro tvorbu tohoto dokumentu
velmi důležité. Proto vás prosíme o zodpovězení
několika otázek.
Jak se bude strategie tvořit? Zpracovatel strategie postupně vypracuje tři na sebe navazující
části dokumentu: analytickou část, návrhovou
část a implementační část. V návaznosti na návrhovou a implementační část zpracovatel vypracuje také projektové návrhy klíčových projektů
města a první verzi akčního plánu s vazbou na
proces schvalování rozpočtu města.
Pro tvorbu Strategie 2030 byly sestaveny pracovní skupiny pojmenované Kvalita života, Vzdělání,
Bezpečnost, Doprava a technická infrastruktura, Územní plánování a urbanismus, Vstřícné
město a Vizionářská. „Na základě vznikající
strategie Zlín 2030 by mělo být nastaveno jasné
směřování města. Naším cílem je, aby byl Zlín
rodinným městem, které bude stavět na svých
silných stránkách. Těmi jsou bezpečnost, životní
prostředí, dostupnost kvalitního školství i bohatý
výběr z volnočasových aktivit. Chceme, aby ve
Zlíně zůstávali, nebo sem přicházeli produktivní
lidé, kteří zde budou zakládat rodiny,“ řekl primá-

tor Jiří Korec. Závěry a doporučení pracovních
skupin se budou následně předkládat koordinačnímu výboru.
„Původním cílem vizionářské pracovní skupiny
bylo nalézt pro Zlín přívlastek „jedinečné technologie,“ kterou by na základě strategie podporovalo, jak můžeme vidět například u Liberce,
který se spojuje s nanotechnologiemi, nebo
Brnem, které je spojováno zejména s IT technologiemi. Vzhledem k podpoře inovací a kreativních průmyslů a historii města odkazující
se na Tomáše Baťu jsem navrhoval například
přívlastek „Zlín – kreativní jako Baťa.“ Po diskuzích však vyplynulo, že město má řešit věci,
které může přímo ovlivňovat, aby ve Zlíně žilo co
nejvíce produktivních lidí, a podnikatelská sféra se pak postará o to, jak pracovat s lidmi po
stránce kariérní. Výstupem a zadáním pro další
přípravy strategie je tedy Zlín jako rodinné město,“ dodal Jiří Korec. Vyplněním dotazníku se
do tvorby strategie zapojíte i vy. Váš názor nás
velmi zajímá, a proto vás ujišťujeme, že údaje,
které nám poskytnete, zůstanou anonymní
a nebudou komerčně využity. Zpracovatel
strategie společnost PROCES – Centrum pro
rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává
tento průzkum pro město Zlín, je registrována
Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako
správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy
kvality a etický kodex mezinárodní asociace
ESOMAR. U uzavřených otázek zvolte pouze
jednu odpověď (označte dané číslo). Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na některém

inzerce

Prodám plně vybavenou
gynekologicko - porodnickou ambulanci
ve Valašském Meziříčí (ČR)
umístěnou v areálu Polikliniky.

20 let praxe, 6 let s.r.o., ISO 9001:2015

prodej zavedené praxe

GYNEKOLOGIE

Atestace v oboru nezbytná.
UZ 3D+4D + monitor pro pacientky,
archivace UZ snímků na ash disc,
kolpo s video řetězcem, kardiograf.
Obrazová dokumentace na www.merinsky.cz
Nabídky pouze do e-mailu ambulance@merinsky.cz
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z těchto sběrných míst do pondělí 13. 7. 2020
do 24.00 hodin:
● Vhazovací urna před radnicí nebo osobně
v Městském informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12.
● Poštovní schránky kanceláří místních částí: Jaroslavice, Anenská 119; Kostelec, Zlínská 133;
Lhotka – Chlum, Lhotka č. 68; Louky, Náves Louky 68; Lužkovice, Na Gruntech 29; Malenovice –
Masarykova 1242 (DPS); Malenovice – sídliště –
Mlýnská 845 (Klub seniorů); Prštné, Náves 636;
Příluky, Dolní dědina 26; Štípa, Nová cesta 668;
U Majáku, Filmové ateliery – K Majáku 5005 (budova klubu seniorů); Velíková, Dolní konec 53.
● Osobně v úředních hodinách kanceláří místních částí: Klečůvka, Klečůvka 16, ČT 11–16
hodin; Kudlov, Na Vrchovici 21, PO 14–18 hodin;
Mladcová – Návesní 418, PO 16–19 hodin; Salaš, Salaš 60, ST 13–17 hodin.
Vyplnění a odevzdání dotazníku
● Formulář dotazníku si můžete vystřihnout
z Magazínu Zlín a vyplněný ho odevzdat na uvedených sběrných místech.
● Formulář dotazníku pro vyplnění si můžete
vyzvednout také v Městském informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12.
● Formulář dotazníku v PDF souboru si můžete
stáhnout ze stránek zlin.eu/dotaznik, vytisknout
si ho a odevzdat na uvedených sběrných místech.
● Formulář dotazníku můžete vyplnit elektronicky v souboru .docx (ke stažení na webových
stránkách zlin.eu/dotaznik) a odeslat ho na
e-mailovou adresu dotaznik@zlin.eu.
● Dotazník můžete vyplnit on-line na webových
stránkách zlin.eu/dotaznik.
Děkujeme za váš názor. 
/red/

ANKETNÍ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI OBYVATEL MĚSTA ZLÍNA
ANKETNÍ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI OBYVATEL MĚSTA ZLÍNA

Vážený pane, vážená paní,
Vážený pane, vážená paní,
obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030. U uzavřených
obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030. U uzavřených
otázek zvolte pouze jednu odpověď (označte dané číslo). Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na některém ze sběrných míst
otázek zvolte pouze jednu odpověď (označte dané číslo). Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na některém ze sběrných míst
(uvedených na předchozí straně magazínu) do pondělí 13. 7. 2020 do 24.00. Formulář dotazníku získáte také v Městském
(uvedených na předchozí straně magazínu) do pondělí 13. 7. 2020 do 24.00. Formulář dotazníku získáte také v Městském
informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, nebo na webové stránce zlin.eu/dotaznik.
informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, nebo na webové stránce zlin.eu/dotaznik.
Dotazník můžete také vyplnit v elektronické podobě nebo on-line na webové stránce zlin.eu/dotaznik. Předem děkujeme za
Dotazník můžete také vyplnit v elektronické podobě nebo on-line na webové stránce zlin.eu/dotaznik. Předem děkujeme za
Vaši laskavost a věnovaný čas.
Vaši laskavost a věnovaný čas.

1. Jak jste spokojeni se životem ve Zlíně?
1. Jak jste spokojeni se životem ve Zlíně?
Ani
Ani
Velmi
spokojen/a,
Spíše
Spíše
Velmi
Spíše
spokojen/a,
Spíše
ani
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a nespokojen/a nespokojen/a
ani
spokojen/a
nespokojen/a

1
2
3
4
1
2
3
4
2. Co se Vám ve Zlíně nejvíce líbí?
2. Co se Vám ve Zlíně nejvíce líbí?

Velmi
Velmi
spokojen/a
spokojen/a

Nemohu
Nemohu
posoudit
posoudit

5
5

-1
-1

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

3. Co Vám ve Zlíně nejvíce chybí?
3. Co Vám ve Zlíně nejvíce chybí?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

4. Jak hodnotíte vývoj města za posledních 5 let?
4. Jak hodnotíte vývoj města za posledních 5 let?
Velmi
Velmi
negativně
negativně
1
1

Spíše
Spíše
negativně
negativně
2
2

Spíše
Spíše
pozitivně
pozitivně
3
3

Velmi
Velmi
pozitivně
pozitivně
4
4

Nevím
Nevím
-1
-1

4a. Rozveďte proč:
4a. Rozveďte proč:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

5. Jak jste spokojeni s občanskou vybaveností ve
5. Jak jste spokojeni s občanskou vybaveností ve
Vašem městě?
Vašem městě?

✃

1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
-1 = nemohu posoudit
-1 = nemohu posoudit
1) Nabídka možností využití
1) Nabídka možností využití
1 2 3
volného času
1 2 3
volného času
2) Nabídka možností aktivního
2) Nabídka možností aktivního
1 2 3
sportovního vyžití
1 2 3
sportovního vyžití
3) Nabídka kulturních akcí
1 2 3
3) Nabídka kulturních akcí
1 2 3
4) Nabídka vyžití pro rodiny s
4) Nabídka vyžití pro rodiny s
1 2 3
dětmi
1 2 3
dětmi
5) Nabídka zdravotních služeb
1 2 3
5) Nabídka zdravotních služeb
1 2 3
6) Kvalita zdravotních služeb
1 2 3
6) Kvalita zdravotních služeb
1 2 3
7) Nabídka sociálních služeb
1 2 3
7) Nabídka sociálních služeb
1 2 3
8) Kvalita životního prostředí
1 2 3
8) Kvalita životního prostředí
1 2 3

4 5 -1
4 5 -1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

6. Jak jste spokojeni s oblastí vzdělávání ve Vašem
6. Jak jste spokojeni s oblastí vzdělávání ve Vašem
městě?
městě?

1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
-1 = nemohu posoudit
-1 = nemohu posoudit
1) Dostupnost mateřských škol
1 2 3
1) Dostupnost mateřských škol
1 2 3
2) Kvalita výuky na základních
2) Kvalita výuky na základních
1 2 3
školách
1 2 3
školách
3) Nabídka oborů na středních
3) Nabídka oborů na středních
1 2 3
školách
1 2 3
školách

4
4
4
4

5
5
5
5

-1
-1
-1
-1

4 5 -1
4 5 -1

7. Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi
7. Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi
dopravy ve Vašem městě?
dopravy ve Vašem městě?
1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
-1 = nemohu posoudit
-1 = nemohu posoudit
1) Dostupnost vlakové dopravy 1 2 3
1) Dostupnost vlakové dopravy 1 2 3
2) Dostupnost městské
2) Dostupnost městské
1 2 3
hromadné dopravy
1 2 3
hromadné dopravy
3) Kvalita městské hromadné
3) Kvalita městské hromadné
1 2 3
dopravy
1 2 3
dopravy
4) Stav místních komunikací
1 2 3
4) Stav místních komunikací
1 2 3

4
4
4
4

5
5
5
5

-1
-1
-1
-1

4 5 -1
4 5 -1
4 5 -1
4 5 -1
8. Jak jste spokojeni se stávajícím bydlením ve
8. Jak jste spokojeni se stávajícím bydlením ve
Zlíně?
Zlíně?

Ani
Ani
Velmi
Spíše
spokojen/a,
Spíše
Velmi
Spíše
spokojen/a,
Spíše
nespokojen/a
nespokojen/a
ani
spokojen/a
nespokojen/a nespokojen/a nespokojen/a
ani
spokojen/a
nespokojen/a

Velmi
Velmi
spokojen/a
spokojen/a

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
8a. Pokud jste nespokojen, rozveďte proč:
8a. Pokud jste nespokojen, rozveďte proč:

Nemohu
Nemohu
posoudit
posoudit

-1
-1

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

9. Jak jste spokojeni s nabídkou pracovních
9. Jak jste spokojeni s nabídkou pracovních
příležitostí ve Zlíně?
příležitostí ve Zlíně?

Ani
Ani
Velmi
Spíše
spokojen/a,
Spíše
Velmi
Nemohu
Velmi
Spíše
spokojen/a,
Spíše
Velmi
Nemohu
nespokojen/a
nespokojen/a
ani
spokojen/a
spokojen/a
posoudit
nespokojen/a nespokojen/a nespokojen/a
ani
spokojen/a spokojen/a posoudit
nespokojen/a

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

-1
-1
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9a. Pokud jste nespokojen, rozveďte proč:

15. Máte nějaké další podněty vedoucí k rozvoji
Zlína?

..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………

..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10. Cítíte se v okolí svého bydliště bezpečně?
Rozhodně Spíše
ne
ne

1

2

Blok identifikace respondenta

Ani
Spíše Rozhodně Nedokážu
ano,
ano
ano
posoudit
ani ne

3

4

5

16. Zatrhněte správné tvrzení:
1) Žiji ve Zlíně (mám zde trvalé bydliště).
2) Žiji ve Zlíně (nemám zde trvalé bydliště).
3) Mám ve Zlíně trvalé bydliště, ale žiji jinde.

-1

10a. Pokud ne, rozveďte proč:
…………………………………………………………………………………………

17. Studujete vysokou školu?

…………………………………………………………………………………………
1 = velmi nespokojen/a, 5= velmi spokojen/a,
-1 = nemohu posoudit
1) Kvalita poskytovaných služeb 1 2 3 4 5 -1
2) Vstřícnost a komunikace
1 2 3 4 5 -1
úředníků
3) Rychlost vyřízení vašeho
1 2 3 4 5 -1
požadavku



18. Pokud ano, uveďte kde: Vyplňte pouze, pokud
jste v otázce č. 17 zvolili odpověď Ano
1) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2) jinde




19. Pohlaví
1) Muž
2) Žena

12. Máte v plánu se někdy přestěhovat mimo Zlín?







20. Ve kterém roce jste se narodil/a? (od 15 let )
…………………………………………………………………………………………

13. Z jakého důvodu uvažujete o odstěhování ze
Zlína? Vyplňte pouze, pokud jste v otázce č. 12
zvolili odpověď Ano, Nevím, možná

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1) Bez vzdělání nebo základní vzdělání
2) Střední bez maturity
3) Střední s maturitou příp. vyšší odborné vzdělání
4) Vysokoškolské vzdělání

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………






22. Ve které části Zlína bydlíte?

14. Co by mělo město přednostně podporovat:
Zaškrtněte maximálně 3 možnosti
1) Bytovou výstavbu
2) Rozvoj sociálních služeb
3) Větší počet kulturních aktivit
4) Větší počet sportovních aktivit
5) Zlepšení dopravy
6) Zvýšení bezpečnosti
7) Rozvoj cestovního ruchu
8) Rozvoj školství
9) Rozvoj možností pro volný čas
10) Zlepšení životního prostředí
11) Jiné, uveďte:



1) Ano
2) Ne

11. Jak hodnotíte práci Magistrátu města Zlín?

1) Ano
2) Ne
3) Nevím, možná
















VNITŘNÍ ZLÍN*
JAROSLAVICE

 LOUKY
 LUŽKOVICE

KLEČŮVKA

 MALENOVICE

KOSTELEC
KUDLOV
LHOTKA
A CHLUM

 MLADCOVÁ
 PRŠTNÉ

 SALAŠ
 ŠTÍPA
U MAJÁKU
 A FILMOVÉ
ATELIÉRY
 VELÍKOVÁ


 PŘÍLUKY








* BARTOŠOVA ČTVRŤ, ČEPKOV, CIGÁNOV, NIVY, JIŽNÍ
SVAHY, KVÍTKOVÁ, DÍLY, LAZY, LESNÍ ČTVRŤ, LETNÁ,
MOKRÁ, ZLÍNSKÉ PASEKY, OBECINY, PODHOŘÍ, PODVESNÁ,
BENEŠOVO NÁBŘEŽÍ, VRŠAVA, BUREŠOV, ZÁLEŠNÁ, KÚTY,
ZLÍN – CENTRUM



14

2

� nabízíme kamennou
mulčovací kůru
od 4,50 Kč/kg
� sněhobílé valounky z Řecka
od 10 Kč/kg
� žulové valouny 100-400 kg
� kamenné solitéry
� kamenné obklady a dlažby
a mnoho jiného

tel.: 777 770 788 | www.dudastone.cz
ne..cz

magazín zlín _ 92 x 136 mm _ cerven 2020
pondělí 15. června 2020 9:57:04

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
Manipulační dělník odpadového hospodářství
Požadujeme:  dobrý zdravotní stav


 vazačský průkaz výhodou
 dvousměnný provoz

Nabízíme:  mzdové ohodnocení 25 000 Kč základní mzda

Manipulační dělník – třídírna odpadů - brigáda
Požadujeme:  dvousměnný provoz
 práce na dohodu

Benefity:
 dovolená pět týdnů
 příspěvek na důchodové
pojištění
 možnost zvyšování kvalifikace

 příspěvek na stravu
(stravenky 100 Kč)
 příspěvek na ubytování

E-mail: mminarikova@tszlin.cz
Tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

www.tszlin.cz/kariera
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