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Úvodem

Začněme popořádku, druhá polovina 
minulého školního roku byla zá-
sadně ovlivněna pandemií ko-
ronaviru. Vyhodnotilo město, 
jako zřizovatel základních 
škol, danou situaci?

Ano, po skončení nouzo-
vého stavu jsme prostřed-
nictvím dotazníků získali zá-
kladní informace, které jsme 
následně rozebrali s řediteli škol 
na pravidelné poradě. Zjistili jsme 
například, že z počátku chyběly školám po-
třebné informace od centrálních orgánů. 
Školy se potýkaly se s nedostatkem dezin-
fekce a ochranných pomůcek. Do online vý-
uky nebylo zapojeno ve školách, které jsou 
zřizovány statutárním městem Zlínem, cca 
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Zápisy  
proběhly  

s  omezeními, 
avšak bez 
problémů.

11 Rekonstrukce stadionu 14 Ševce čeká nový model ligy 24 Potkej Zlín 

2,4 % žáků.  Neznamená to však, že 
by se tito žáci vůbec nevzdělávali, 

měli pouze jinou formu výuky. 
Domnívám se, že v porovnání 
s jinými regiony je to velký 
úspěch, jelikož průzkum Čes-
ké školní inspekce ukázal, že 
v některých oblastech neby-
lo zapojeno do online výuky 

i 10 až 30 % žáků, v někte-
rých školách i 50 % žáků. 

Zjistili jste v rámci dotazníku ně-
které další zajímavé informace? 
Nevím, jestli zajímavé, ale často obecně 
známé. Zjistili jsme například, že zásadním 
důvodem nezapojení studentů do online vý-
uky bývá skutečnost, která je velmi obtížně 
řešitelná. Pokud jsou rodiče v práci a děti 

jsou samy doma, jednoduše nevstanou na 
danou dobu online výuky. Nejsou-li děti sa-
mostatné, pak zvláště u matek samoživi-
telek je obtížné po návratu z práce zvládat 
domácí práce, výuku a organizaci, kontrolu 
a přípravu dětí do školy. Není tedy překva-
pením, že většina rodičů si přeje návrat dětí 
do škol. Co jsme samozřejmě zaregistrova-
li, byly i rozdíly v přístupu jednotlivých škol 
a vyučujících. Proto bude i podle vyjádření 
ředitelů nadále věnována pozornost škole-
ním kantorů v oblasti online výuky. My jako 
zřizovatelé jsme schopni ovlivnit technické 
podmínky pro vzdálenou výuku. Víme na-
příklad, že dvě základní školy zapůjčovaly 
i techniku potřebnou k dálkové výuce. A toto 
se snaží Odbor školství s jednotlivými ško-
lami řešit.
� Pokračování�na�str.�4

Pavel Simkovič:  
Je potřeba 
zdokonalovat oblast 
online výuky
Začíná nový školní rok a žáci se po 
šesti měsících vrací do lavic. Jak bude 
probíhat aktuální školní rok, bude 
pokračovat online výuka, nebo se děti 
a kantoři vrátí ke klasickému modelu 
vzdělávání? Na tyto a další otázky 
týkající se školství jsme se zeptali 
radního Pavla Simkoviče. 

Z obsahu
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Doprava

V dřívějším termínu se podařilo dokončit sedmou etapu 
regenerace sídliště v Malenovicích 
V srpnu byly dokončeny práce na regeneraci panelového sídliště 
v Malenovicích, kterou se podařilo dokončit o několik měsíců 
dříve. Jednalo se již o sedmou etapu.

Dokončení�ze�str.�3
Lze říci, jak bude probíhat školní rok, bude po-
kračovat online výuka, nebo se děti a kantoři 
vrátí ke klasickému modelu vzdělávání?
Na začátku srpna se uskutečnila schůzka se 
zástupcem Krajské hygienické stanice ve Zlíně 
s cílem koordinovat kroky v rámci otevření škol 
1. září a v případě různých vzniklých situací 
v souvislosti s Covid-19. Dne 17. 8. byl zveřej-
něn Manuál MŠMT s pravidly pro Provoz škol 
a školských zařízení ve šk. roce 2020/21. Tento 
manuál obsahuje závazné pokyny a pak dopo-
ručující pokyny. Vedení škol se bude muset vy-
pořádat s doporučením s ohledem na provozní 
možnosti. S plošnou online výukou se, alespoň 
podle informací MŠMT, nepočítá. Školy tak bu-
dou muset reagovat na situaci. Pokyny budou 
předány ředitelům škol spolu s dalšími informa-
cemi například, že rodiny, které nemají pro tyto 
účely připojení k internetu, mohou žádat o dáv-
ku na úřadu práce. V případě požadavku jsme 
schopni zabezpečit IT podporu ze strany města. 
Nabídka byla ředitelům sdělena. Rozhodnutí 
o formě online výuky je pak v jejich kompetenci, 
tady to není pravomoc a kompetence zřizovate-
le. V rámci projektu MAP II bude zajištěn odbor-
ník na proškolení učitelů v oblasti online výuky. 
Město jako zřizovatel nemůže vstupovat.

Jsou zajištěny finance pro školy na případnou 
další vlnu pandemie koronaviru?
Každá škola má v rámci rozpočtu dostatečné 
finanční prostředky na zajištění potřebných pro-
gramů pro online výuku. V případě zájmu škol 
může město školám poskytnout odborníka v ob-
lasti IT. Navrhujeme Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy vyčlenit finanční prostředky 
na projekt, ze kterého by byly financovány tele-
fony, počítače a notebooky pro učitele a také 
notebooky pro zapůjčení žákům, kteří je nemají 
k dispozici. Finanční prostředky na programy 
potřebné k online výuce poskytuje město v pro-
vozních prostředcích, které jsou školám zasílá-
ny. Nyní bylo avizováno, že by měly školy obdržet 
v říjnu finanční prostředky na IT techniku formou 
státní dotace. Je škoda, že to nebylo dříve.

Pandemie koronaviru ovlivnila i zápisy do škol 
a školek. Jak tyto proběhly?
Zápisy proběhly s určitými omezeními, avšak 
bez problémů. Omezení bylo stanoveno dopo-
ručeními Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy a Krajské hygienické stanice, kdy neby-
la nutná přítomnost rodičů s dětmi při zápisu. 
Jsem rád, že se vše obešlo bez problémů a chtěl 
bych tak poděkovat ředitelkám i ředitelům škol, 
samozřejmě i vyučujícím, že to tak zvládli.

Ovlivnila pandemie koronaviru plánované in-
vestice do školských zařízení?
Pandemie koronaviru, a především plošné za-
stavení ekonomiky, otřásla celkově s ekonomi-
kou v ČR. Zásadně se tím snížily i příjmy města. 
Přesto bude letos dokončeno zavedení konek-
tivity do deseti základních škol za cca 68 mil. 
Kč. Prováděny jsou samozřejmě i běžné opravy 
a údržba školských zařízení. Ostatní velké inves-
tice jsou nyní pozastaveny. Největší z nich je re-
konstrukce školní jídelny na Hradské ulici.

Je něco, co byste chtěl popřát žákům a kanto-
rům do nového školního roku?
Především klid a pohodu pro všechny. Přenes- 
me si vzájemnou vstřícnost z letošního března. 
Jenom tak se podaří všechny nestandardní si-
tuace, které by se mohly případně vyskytnout, 
zvládnout. Věřím, že jak žáci a žákyně, rodiče, 
tak i vyučující budou ke všemu přistupovat zod-
povědně a s pochopením se navzájem.  Nechci 
přát úplně standardní školní rok, neboť závěr 
loňského ukázal všem ve vzdělávacím proce-
su nové možnosti. Propojení vzdálené výuky 
se standartní, možnosti získání kompetencí 
v oblasti spolupráce, samostatnosti třídění dat 
apod. To je cesta ke změně vzdělávacího proce-
su a jeho zlepšení. Využijme toho.  /mel/

Pavel Simkovič:  
Je potřeba zdokonalovat oblast online výuky

Investiční akce zahrnovala dvě samostatné 
stavby, kterými byla revitalizace prostoru 
vnitrobloku mezi bytovými domy a zahrady 
místní mateřské školy ulic Milíčova a tří-
da Svobody, a druhá stavba se zabývala 
opravou komunikace a opravou i doplně-
ním chodníků na ulicích Tyršova a U Sídli-
ště. Druhá stavba řešila i úpravu a rozšíře-
ní parkovacích ploch pro zvýšení kapacity 

stání pro osobní vozidla a úpravu veřejné-
ho osvětlení. Současně při regeneraci na 
ulicích Tyršova a U Sídliště byly doplněny 
a opraveny plochy pro tříděný a komunální 
odpad a zrevitalizována zeleň. Na komuni-
kaci vznikly dva zpomalovací prahy určené 
jako místa přecházení.
„V�rámci�regenerace�sídliště�byla�rozšířena�
vozovka�a�zvýšila�se�i�kapacita�parkovacích�
míst�tím,�že�byla�navržena�nová�organizace�
parkování,� čímž� se� kapacita� parkování� na-
výšila�o�22�míst�z�původních�80�na�součas-
ných�102�míst,“ uvádí bližší informace radní 
pro dopravu Michal Čížek a dodává: „Dět-
ské�hřiště� u� tamní�mateřské� školy� bylo� vy-
baveno�různými�herními�prvky,�jako�jsou�na-
příklad�houpačky,�domeček�se� skluzavkou,�
balanční�prvky�i�průlezky.“
Cena za provedenou regeneraci maleno-
vického sídliště je necelých 17 mil. korun, 
přičemž je částka dělena mezi město, 
komisi místní části Malenovice a dotační 

titul, který město pro tuto regeneraci získalo 
ze Státního fondu rozvoje bydlení.  /red/
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Doprava

Otevřené nábřeží využívají cyklisté i pěší, město plánuje 
propojit další úseky
Po více než ročních stavebních pracech si cyklisté mohou užít 
jízdu po nové cyklostezce s využitím nových cyklopodjezdů. 

NA PARKOVIŠTI NA ULICI PADĚLKY IV PROBÍHAJÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE 

V srpnových dnech probíhaly dokončovací práce 
na výstavbě parkoviště na ulici Padělky IV a do-
končení propojovací stezky pro pěší a cyklisty 
z třídy 2. května na ulici Sokolskou. Obě stavby 
jsou nyní těsně před dokončením, v nejbližším 
možném termínu proběhne jejich kolaudace. 
Na sídlišti Padělky IV budou moci obyvatelé 
využívat nové parkoviště, u kterého došlo na 
obnovu zpevněných ploch a navýšení počtu 
parkovacích míst. Výstavba řešila stávající stav 
nevyhovující plochy.
„Celkový počet stání, která byla rekonstruována, 
je 44 míst. Tři z nich jsou vymezená pro osoby 

s omezenou schopností pohybu,“ sděluje radní 
pro dopravu. Pro výstavbu parkoviště bylo nutné 
vykácet některé stromy, zasahující svými kořeny 
do stavby. Za tyto pokácené stromy byla prove-
dena náhradní výsadba stromky novými.
Během této stavby byly prováděny také práce na 
dobudování propojovací stezky pro pěší a cyk-
listy z třídy 2. května na ulici Sokolskou, která 
navazovala na předchozí stavbu cyklostezky na 
třídě 2. května.
Za výstavbu parkoviště na ulici Padělky IV a do-
hotovení propojení cyklostezky město zaplatilo 
necelých 4,2 mil. korun včetně DPH. /red/

Tyto podjezdy spojují Fügnerovo nábřeží, kde 
je smíšená stezka pro pěší i cyklisty, s Tyršo-
vým nábřežím, na kterém byly vytvořeny cyk-
lopruhy pro obousměrnou jízdu po zklidněné 
komunikaci. Druhý cyklopodjezd na Čepko-
vě se napojuje na smíšenou cyklostezku na 
ulicích Výletní a Mladcovská, čímž doplňuje 
další část páteřní cyklotrasy Vizovice-Zlín-Ot-
rokovice.
 „Jednalo�se�o�náročnou�stavbu,�kterou�nyní�
mohou�plně�využívat�cyklisté�i�chodci.�Původ-
ně�bylo�v�plánu�otevřít� stezku�o�2-3�měsíce�
dříve,� ale� v� projektu� jsme� provedli� zásadní�
stavební�změnu.�Nechali�jsme�cyklopodjezdy�
přebudovat�na�piloty,� aby� stavba�byla� stabil-
nější.�Bohužel�byly�cyklopodjezdy�v�původním�
projektu� řešeny� jinak,“ zmínil Michal Čížek, 
radní pro dopravu. 
Město řidičům připomíná, že se na Tyršově 
nábřeží jedná o zklidněnou zónu, navíc se zá-
kazem průjezdu. V případě jízdy do nákupního 

centra Čepkov město nabádá řidiče k využí-
vání plynulejší a především rychlejší trasy po 
levém břehu Benešova nábřeží. 
Město do budoucnosti plánuje vý-
stavbu dalších cyklistických tras, 
a to na základě dopravně-inže-
nýrského dokumentu zvaného 
Generel dopravy pro město 
Zlín, který identifikuje problé-
my města a ve své analytické 
části navrhuje řešení také pro 
cyklistickou dopravu. 
„Generel� dopravy� je� pro� nás�
momentálně� platným� strategic-
kým� dokumentem,� jak� bychom�měli�
uchopit� cyklistickou� dopravu� ve� Zlíně,� nic-
méně�město�připravuje�nový�strategický�do-
kument�pod�zkratkou�SUMP�(plán�udržitelné�
městské�mobility),�který�je�také�nutný�pro�bu-
doucí�čerpání�dotací,“ uvádí radní Michal Čí-
žek a dodává: „Cyklostezky�jsou�navrhovány�

v�souladu�s� lokalitou,�které�se�musí�přizpů-
sobit.� Projekčně� a� realizačně� se� tak� jedná�
o�dlouhodobější�proces,�který�se�ne�vždy�daří�
realizovat�podle�předběžného�plánu.“
V současnosti se pokračuje v přípravách na 
dobudování cyklostezky propojující OC Čep-

kov a Jižní Svahy nebo také dokončení 
napojení smíšené stezky pro pěší 

a cyklisty podél ulice K Pase-
kám na páteřní cyklostezku 
Otrokovice-Zlín-Vizovice. 
Další podstatnou částí je 
cyklostezka na Havlíčkově 
nábřeží. Do doby rozhodnutí 
o současném areálu Krajské 

nemocnice Tomáše Bati nelze 
pokračovat v přípravách v této 

části města. V neposlední řadě je 
zadána podrobná studie pravobřežní ko-

munikace vedoucí do Prštného a Louk po-
dél areálu Rybníky, kudy by měla být také 
vedena stezka pro cyklisty, která by se na-
pojila na současnou smíšenou stezku na 
ulici Mladcovská.  Nikola Jurigová

Pokračují 
přípravy 

cyklostezky  
z OC Čepkov  

na Jižní Svahy
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Téma

Představujeme finální podobu nového tržiště  
Pod Kaštany
Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce zlínského tržiště 
Pod Kaštany vstoupila po letech jednání a příprav do závěrečné 
a nejzásadnější fáze. Zlínská radnice má vydané platné stavební 
povolení. K dispozici je i vizualizace finální podoby nového tržiště, 
které si v článku představíme. 

Koncepce řešení je založena na rozdělení pro-
storu tržiště do několika typů činností, které se 
v něm odehrávají. Přes den je tržiště obsaze-
no trhovci, je plné pestrého zboží a tržiště plní 
především svoji hlavní funkci jako prodejního 
prostoru. V odpoledních a večerních hodinách 
nebo o víkendu je plocha tržiště volnější a stává 
se z ní důležitý veřejný prostor, který obyvatelům 
města nabízí možnost odpočinku a může sloužit 
jako místo setkávání podobně jako nedaleký 
park Komenského, a to jak v prostoru samotné-
ho tržiště, kde mobiliář tržiště slouží jako pose-
zení, ale dochází k propojování tržiště a zámec-
kého parku Svobody.
„Veřejný�prostor�na�místě�tržiště�Pod�Kaštany�je�
pro�město�velmi�důležitý�a�jsme�přesvědčeni,�že�

nové� tržiště� Pod�Kaštany� revitalizuje� zase�
další� kus� centra� Zlína� a� zatraktivní�
i�park�Svobody�a�samotný�zámek.�
Tržiště�bylo�vždy�v�minulosti�mís-
tem�setkávání�a�chceme,�aby�
se�tak�dělo�i�nadále.�S�rekon-
strukcí� tržiště� dojde� i� k� revi-
talizaci� části� ulice� Soudní.�
Společně� s� architekty� jsme�
věnovali� velký�čas� funkčnosti�
tržiště�a�kvalitě�použitých�ma-
teriálů,�aby�tržiště�mohlo�sloužit�
co�nejdéle.�Souběžně�s�prací�na�tr-
žišti�pracujeme�i�na�rekonstrukci�zám-
ku�a�chceme,�aby�se�tato�místa�vzájemně�
doplňovala.�Tržiště�bude�mít�3�části.�První�část�

tržiště�bude�sloužit�k�volnému�prodeji�tak�jako�
doposud.�Druhá�část�bude�určena�k�prodeji�lo-
kálních�a�farmářských�produktů.�Poslední�část�
by�měla�sloužit�např.�i�k�prodeji�tzv.�street�food,�
různých� specialit,� květin,� zmrzliny� nebo� např.�
kávy,“ dodal náměstek pro oblast majetku a roz-
vojových ploch Pavel Brada. 
Ve východní části bude na tržiště i nadále na-
vazovat zastřešená zastávka MHD s novinovým 
stánkem. Zastávka bude mít nově živou, zele-
ní porostlou střechu.  V pravé části vizualiza-
ce se trh rozšiřuje směrem k objektu kavárny 
„Kostka“ v parku, vedle níž je navržen objekt 
veřejných WC. Pod pevným zastřešením jsou 

prodejní místa trhovců s hlubší dispozicí. 
Nebudou zde pevné stoly, případný 

mobiliář v prostoru může sloužit 
jak k prodeji, tak i k sezení.  

/viz foto 1/
Mezi prostorem tržiště 
a ulicí Soudní vznikne 
prostor malého náměstíč-
ka s drobným vodním 
prvkem, oddělený výš-
kově dvěma stupni od 

komunikace. Vznikne tak 
přirozené oddělení průjezdu 

vozidel projíždějících regulovaně. 
Jedná se o prostor pěší zóny. V místě 

náměstíčka se mohou odehrávat různé aktivity, 
které zde probíhají již v současnosti. Profil ulice 
Soudní je mírně rozšířen – bude řešen jako pěší 
zóna s možností zásobování. Celé tržiště bude 
rozděleno na tzv. malý každodenní trh, který se 
bude odehrávat v prostorách dnešního tržiště, 
a tzv. velký trh, kdy se prodej rozšíří do ulice 
Soudní. Zde by mohl prodej probíhat o vánoč-
ních či velikonočních svátcích, případně v sobo-
tu. /viz foto 2/
Prodejní místa na straně k tř. T. Bati budou za-
střešena atypickými prvky s otočnými kovovými 
prvky a výsuvnými roletami. Prodejce si v přípa-
dě potřeby vytáhne vodorovnou roletu jako stře-
chu nebo svislou pro krytí zad. Po ukončení pro-
deje se rolety sbalí a ramena se otočí do výchozí 
polohy souběžné se zídkou. Stánkaři budou mít 
k dispozici mimo jiné elektrické zásuvky, což 
umožní prodávat i zboží, které by se bez chla-
dicích boxů kazilo, jako např. sýry, kvalitní uze-
niny, balkánský gril, zmrzliny atd. Nové budou 

1

2

3
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také vodovodní přípojky do stánků. V areálu no-
vého tržiště budou i toalety, které na tržišti dopo-
sud chyběly. V souladu se současným trendem 
nakládání s vodou nebude dešťová voda končit 
v kanalizaci, ale bude se vsakovat do zeleně. Od 
hlavní komunikace bude trh oddělen stromo-
řadím, pěší trasa podél cesty bude zachována, 
s tržištěm ji propojí dva průchody. /viz foto 3/
Centrální vstup z parku u zámku na tržiště bude 
zrušen a nahradí jej dva vstupy reagující na pro-
storové uspořádání tržiště. Součástí těchto pro-
pojení by měla být i pítka, možnost umytí zeleni-
ny, ovoce a posezení. Vizuálně i přímými vstupy 
bude park Svobody propojen s tržištěm po celé 
své jižní délce. Stávající keřový porost bude 
z větší části odstraněn, bude však zachována 
a doplněna hmota stromů, jejichž objem vytváří 
lem parku.  Dále se trh západním směrem mír-
ně rozevírá, dochází k provázání prostoru parku 
a tržiště. /viz foto 4/ 
Osvětlovací systémy budou realizovány pomo-
cí závěsných svítidel na převěsném laně. Toto 
bude kotveno k ocelovým sloupům, osazeným 
podél plochy tržiště. Zdrojem světla budou LED. 
Polovina svítidel bude spínána společně s celko-
vým VO města a bude svítit po celou nastavenou 
dobu noci. Druhá polovina svítidel bude napo-
jena na rozvod tržiště – bude tedy spínána dle 
požadavků správce trhu. /viz foto 5/ 
„Myslím,�že�celé�veřejnosti�je�jasné,�že�součas-
né�tržiště�již�naprosto�neodpovídá�vzhledově�ani�
funkčně�moderním�trendům.�Stejně� jako�v�mi-
nulosti�po�rekonstrukci�ožil�park�Komenského,�
věřím,�že�po�dokončení�prací�se�návštěva�nové-
ho�trhu�Pod�Kaštany�stane�součástí�každoden-
ního�života�Zlíňanů�i�turistů.�Chceme,�aby�obča-
né�Zlína�pravidelně�chodili�na� trh�a�mohli� zde�
koupit�skutečně�kvalitní�farmářské�potraviny.�Je�
na�čase�věnovat�kvalitním,�farmářským�a�lokál-
ním�produktům�náležitou�pozornost�a�je�na�čase�
být�na�naše�lokální�potraviny�hrdý.��Chceme,�aby�
lokální� výrobci� a� farmáři� dostali� odpovídající�
prostor�na�novém�trhu�a�v tomto směru chceme 
i upravit tržní řád a omezit či zamezit ve�větší�

Výborné zprávy. Magazín získal ocenění i původní rozsah
Vážení čtenáři Magazínu Zlín. Mám pro vás dvě zprávy, a obě jsou 
pozitivní. Tou první je, že se Magazín Zlín vrací po čtyřech měsících 
zpět do svého původního rozsahu 32 stran. 

Můžeme vám tak prostřednictvím 
magazínu zprostředkovat více 
informací z našeho města 
včetně fotoseriálu „Za opo-
nou“ nebo představení 
městských společností, 
které jsme museli z důvodu 
omezeného rozsahu vypus-
tit. Jak jsme vás dříve infor-
movali, zmenšený rozsah byl 
způsoben odlivem zájmu inze-
rentů o reklamní prostor v maga-
zínu, ze kterého je financováno jeho 
vydávání. Rada města tak stála před roz-

hodnutím, zda magazín vůbec 
vydávat. Nakonec rozhodla, 

že čtenářům poskytneme 
nejdůležitější informace 
z našeho města alespoň 
ve zkrácené podobě. 
Nyní se tedy magazín 
vrací do svého původní-
ho rozsahu. 

Druhou pozitivní zprávou 
je, že Magazín Zlín získal vý-

borné umístění v celorepubli-
kové soutěži Radniční listy roku 

2020 pořádaném spolkem Kvalikom. 

Z celkového počtu 57 účastníků v kategorii 
měst, městských částí a městských obvodů 
nad 10 tisíc obyvatel se umístil Magazín Zlín 
na čtvrtém místě se ztrátou pouhých dvou 
bodů na první místo. Odborná porota pozitiv-
ně hodnotila moderní vzhled magazínu, nad-
průměrné množství informací týkajících se 
činnosti radnice, oživení a zatraktivnění ma-
gazínu zábavním obsahem, čisté a přehled-
né grafické zpracování, široký záběr dalších 
témat, která osloví čtenáře všech věkových 
kategorií a přitom nevybočují z mantinelů 
účelu radničního zpravodaje. 
Tento pozitivní výsledek je pro celou redakci 
motivací do další práce, abychom magazín 
posunuli zase o kus dále ke spokojenosti vás 
čtenářů.
 Tomáš Melzer,
 šéfredaktor 

části�trhu�přeprodej�zboží�ze�supermarketů.�Po�
rekonstrukci�dojde�i�k�vizuálnímu�propojení�no-
vého�trhu s přilehlým parkem�Svobody.�Chceme,�
aby�lidé�měli�důvod�trávit�čas�v�centru,�ať�už�na�

zrekonstruovaném�tržišti�nebo�přilehlém�parku�
nebo�znovu�ožívajícím�zámku,“ sdělil náměstek 
primátora pro správu majetku a rozvojové plo-
chy Pavel Brada.  /mel/

4
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ZÁJEMCI O ČLENSTVÍ VE VOLEBNÍCH KOMISÍCH SE MOHOU 
HLÁSIT NA RADNICI

Magistrát města Zlína hledá zájemce o čin-
nost člena okrskové volební komise pro volby 
do Zastupitelstva Zlínského kraje, Senátu PČR 
a místního referenda, které se budou konat 
v termínu 2. - 3. 10. 2020, případně II. kolo vo-
leb do Senátu PČR 9. - 10. 10. 2020.
Členem okrskové volební komise může být stát-
ní občan České republiky,
  který v den složení slibu člena komise dosáhl 

věku nejméně 18 let, 

  u něhož nenastala překážka ve výkonu voleb-
ního práva, 

  který není kandidátem pro volby do Zastupitel-
stva Zlínského kraje ani Senátu PČR. 

Výše odměny pro předsedu komise 3 600 Kč, 
místopředsedu 3 500 Kč a člena 2 900 Kč. 
Více na www.zlin.eu/volby-prihlaska nebo 
na Odboru kanceláře primátora MMZ, nám. 
Míru 12, na telefonních číslech 577 630 139,  
577 630 188.  /red/

Ministr zemědělství navštívil VaK Zlín
V srpnu přijel na návštěvu VaKu Zlín ministr zemědělství Toman 
spolu s náměstkem Kendíkem a generálním ředitelem Povodí 
Moravy Gargulákem. Ministr si prohlédl prezentaci o VaKu, 
jeho ekonomických výsledcích, a ocenil výsledky práce i řadu 
vodohospodářských projektů, které VaK za posledních 5 let 
realizoval.

„Je�tady�ve�vodárně�vidět�velké�pracovní�úsilí�
a�také�kus�práce�na�vodohospodářské�infra-
struktuře,“�hodnotí ministr Miroslav Toman.
VaK se soustřeďuje na budování vodohospo-
dářské infrastruktury, na projekty pro zajiště-
ní dostatku kvalitní pitné vody, na ekologické 
projekty a to s důrazem na budoucnost. Mezi 
největší úspěchy patří rekonstrukce úpravny 
vody v Tlumačově a eliminace pesticidních 
reziduí, včetně dalších nežádoucích látek, 
dvě významné ekologické rekonstrukce čistí-
ren odpadních vod v Luhačovicích a v Kaša-
vě za téměř 100 milionů, které obě zaplatila 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., nebo strate-
gická rekonstrukce a zkapacitnění tzv. „Vlár-
ského vodovodu“ mezi Valašskými Klobouky 
a Brumovem-Bylnicí.
Hlavním cílem ministerské návštěvy byla pro-
hlídka nového manažerského a krizového 
střediska HUBGRADE®, kde proběhla dlouhá 
odborná diskuze. Je to Hi-tech provoz od de-

signu místností (autorem je Ing. arch. Ševčík) 
až po technologii, software SCADA systém 
Control Web, který má neskutečné možnosti 
provázat se s jinými řídicími systémy, a po-
skytovat množství údajů pro efektivní řízení 
logistiky vody, pro optimalizaci zásobování, 
a také ztrátovost vody v síti. Jedním z důleži-
tých prvků je vysoká kybernetická bezpečnost 
celého projektu.
„Příjezd�ministra�Tomana�s�náměstkem�Ken-
díkem�do�vodárny�ve�Zlíně�vnímáme�jako�vel-
mi� váženou� návštěvu.� Ta� se� totiž� uskuteční�
možná� jednou� za� historii.� A� druhá� věc,� byli�
jsme�velmi�potěšeni�zájmem�a�také�pochva-
lou�od�ministra�za�naše�dlouhodobé�snažení�
posunout�vodárnu�na�vyšší�úroveň.�Středisko�
HUBGRADE®�je� jedním�z�nejpěknějších�pro-
jektů,�byla�to�společná�investice�s�MOVO,�ale�
počítače� a� softwarové� licence� jsou� VaKu,“ 
dodává Svatopluk Březík, předseda předsta-
venstva VaK Zlín.  /tz/

SENIOŘI V MALENOVICÍCH 
SE DOČKAJÍ 

REKONSTRUKCE SVÉHO 
CENTRA

Na svém pondělním zasedání rozhodla Rada 
města Zlína o tom, že bude pokračovat v ně-
kterých investičních akcích, které byly z opa-
trnosti pozastaveny v důsledku koronavirové 
krize. Seniory může těšit, že jednou z těchto 
akcí bude rekonstrukce jejich centra v Ma-
lenovicích na ulici Mlýnská. To je v současné 
době v havarijním stavu, největší problémy 
jsou například v rozvodech elektřiny.  V objek-
tu navíc sídlí i Komise místní části Malenovice, 
stejně jako kancelář města.
„Celá� investice� bude�mít� hodnotu� téměř� 13�
milionů,� jedná� se� o� velmi� podobnou� akci,�
jako�byla�rekonstrukce�centra�seniorů�na�ulici�
Kvítková�ve�Zlíně�dokončená�v�loňském�roce.�
Bude�se�jednat�o�totální�rekonstrukci,�přičemž�
z�původního�objektu�mnoho�nezbyde.�Zůstane�
zachován�sál�i�kancelář�místní�části,�bude�pro-
stor�i�pro�tradiční�sportovní�vyžití.�Senioři�se�tak�
dočkají�důstojného�zázemí,“ sdělil Aleš Dufek, 
náměstek primátora pro sociální oblast. Klu-
by seniorů jsou velmi důležité pro zachování 
duševní a fyzické svěžesti starších lidí, někteří 
se v nich schází jenom ke konverzaci, někteří 
senioři v Malenovicích si pak oblíbili například 
ping-pongový stůl. 
„Koronavirová�krize�neměla�ani�tak�fatální�ná-
sledky�z�hlediska�nemocnosti�a�úmrtnosti�oby-
vatel,�ale�s�ní�spojená�karanténa�hodně�star-
ších�lidí�poznamenala.�V�izolaci�doslova�trpěli,�
protože�člověk�je�tvor�společenský,“ zdůraznil 
Aleš Dufek, který jedním dechem dodává:  „Na�
druhou�stranu�bych�chtěl�zdůraznit,�že�zdaleka�
nejsme� ještě�u�konce�a�zvláště�seniory�bych�
chtěl�vyzvat�k� jisté�opatrnosti�s�návratem�do�
normálu.�Pořád�bych�se�vyhýbal�akcím�s�větší�
koncentrací�lidí.“�
Rekonstrukce objektu na ulici Mlýnská je in-
vesticí do sociální oblasti a bude plně hrazena 
z rozpočtu statutárního města Zlína. V rámci 
dotačních prostředků, které poskytla regio-
nům Evropská unie, probíhají na Zlínsku pří-
pravy dalších investičních akcí řádově za více 
než sto milionů korun českých, které by měly 
být do několika let dokončeny.  /red/

HLEDÁ SE ZLÍNSKÝ ANDĚL

Do pátku 30. října může kdokoliv z řad ve-
řejnosti podat návrh na ocenění sociálního 
pracovníka či pracovníka v sociálních služ-
bách. Do výběru budou zařazeni kandidáti 
s trvalým bydlištěm na území statutárního 
města Zlína nebo ti, kteří působí v některé 
z organizací na jeho území. Návrhy budou 
shromažďovány na Odboru sociálních věcí 
MMZ na tř. T. Bati 3792 ve 2. etáži, Na-
děžda Myslíková, tel. 577 630 801, e-mail: 
nadezdamyslikova@zlin.eu.  /io/
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Město uvolnilo část pozastavených investic

Pokračuje modernizace odborných učeben

Plánovaný rozpočet města Zlína na rok 2020 doznal zásadních 
změn. Z důvodu ekonomického propadu a výrazného snížení 
daňových příjmů přistoupila Rada města Zlína ke zmrazení či 
pozastavení soutěžení některých původně plánovaných investic, 
nákupů či oprav. Týká se to těch akcí, u kterých dosud nebyla 
uzavřena smlouva o realizaci. 

V rámci projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně se ve 
zlínských základních školách budují moderní odborné učebny. 

„S�ohledem�na�současnou�situaci�v�daňových�
příjmech�jsme�museli�bohužel�pozastavit�řadu�
připravených� investic.� V� celkovém� součtu�
jde� aktuálně� o� částku� 137,440� milionu� Kč.�
Také� u� větších� oprav� jsme� museli� sáhnout�
na�brzdu,�rozpočet�byl�u�této�položky�ponížen�
o�7,065�milionů�korun,“�řekl�náměstek�primá-
tora�Bedřich Landsfeld.

Z rozpočtu roku 2020 tak nebude ihned za-
hájena původně plánovaná obnova dětských 
hřišť či úprava parku na Klečůvce. Neuskuteč-
ní se rekonstrukce jídelny na Hradské či vybu-
dování streetworkoutového hřiště u dopravní-
ho podniku. 
Některé projekty však byly na posledním 
jednání Rady města Zlína uvolněny a budou 

i přes nepříznivou finanční situaci pokračovat 
v původním plánu. Jedná se například o po-
kračování v přípravě výstavby biotopu na Již-
ních Svazích, navigační a parkovací systém, 
výměnu oken zámku či modernizaci parkova-
cího systému podzemního parkoviště v KUCu, 
a také opravy veřejných pohřebišť. 
„Díky�nynějším�daňovým�příjmům�města�jsme�
měli�možnost� uvolnit� část� pozastavených� in-
vestic.�Učinili�jsme�tak�bez�zbytečných�odkla-
dů.�Snažíme�se,�aby�nerealizovaných�investic�
bylo�co�nejméně,“ vysvětlil primátor Jiří Korec. 
Původně plánovaný rozpočet roku 2020 po-
čítal se sdílenými daňovými příjmy ve výši 
1 283 300 tis. Kč. Nynější odhady hovoří o 15�
až�20%�propadu příjmů.  /red/

Projekt, financovaný z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, se týká deseti základních 
škol zřizovaných statutárním městem Zlínem. 
V každé z nich bude vybudována jedna učeb-
na dle potřeby školy; na třech školách se rea-
lizují učebny pro výuku přírodních věd, ostatní 
školy potřebují zmodernizovat odborné učeb-
ny pro výuku cizích jazyků a digitálních tech-
nologií.
„Účelem�projektového� záměru� Infrastruktura�
do�základních�škol�ve�Zlíně�je�zajištění�potřeb-
né�úrovně� vybavení� pro�odborné� vzdělávání.�
Díky�tomuto�projektu�školy�zkvalitní�vzdělává-
ní�žáků�v�oblasti�komunikace�v�cizích�jazycích�
a�umožní�jim�práci�s�nejnovějšími�digitálními�

technologiemi.� Tři� školy� posílí� kvalitu� výuky�
v�oblasti�přírodních�věd,“�sdělila náměstkyně 
primátora Kateřina Francová.
Budování odborných učeben zahrnuje tři fáze 
realizace projektu s předpokladem jejich 
ukončení na podzim roku 2021. Kromě pro-
vedení stavebních úprav a pořízení vybavení 
a učebních pomůcek dojde k rekonstrukci 
a stavebním úpravám stávající infrastruktury 
včetně zajištění vnitřní konektivity a bezbari-
érovosti.
„Právě�probíhá�první�část�realizace�projektu,�
tedy�sjednocení�technické�infrastruktury�vnitř-
ních� počítačových� sítí� s� dodávkou� hardware�
a�software.�Další�části�–�zajištění�bezbariéro-

vosti�a�vybavení�odborných�učeben�nábytkem,�
ICT�pomůckami,�výukovými�pomůckami,�včet-
ně�příslušných�stavebních�prací�–�jsou�ve�fázi�
přípravy veřejné� zakázky�a� výběru�dodavate-
le,“ informovala Kateřina Francová.
V roce 2017 požádalo statutární město Zlín 
o podporu v rámci výzvy č. 47 – Integrované-
ho regionálního operačního programu – In-
frastruktura do základních škol.  V roce 2019 
byla žádost o podporu s názvem „Infrastruk-
tura do základních škol ve Zlíně“ dotačním 
orgánem schválena. Předpokládané náklady 
na projekt Infrastruktura do základních škol 
ve Zlíně jsou cca 66,5 milionů Kč. Podpora 
Evropské unie je stanovena na maximální výši 
90 % uznatelných výdajů.  /io/
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Známe vítěznou studii na proměnu areálu po KNTB. 
Nyní je nutné zpracovat ekonomický propočet
Hned ze čtyř návrhů urbanistických koncepcí na budoucí využití 
současného areálu KNTB vybírala v srpnu třináctičlenná odborná 
komise složená ze zástupců statutárního města Zlína, Zlínského 
kraje, státu, ale i nezávislých odborníků. 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE ROZKVETLÉ MĚSTO 2020

Slavnostní odpoledne u příležitosti vyhlá-
šení vítězů 24. ročníku soutěže Rozkvetlé 
město 2020 se uskuteční ve čtvrtek 10. září 
2020 v 16.00 v obřadní síni budovy zlínské 
radnice. Součástí bude i výstava všech při-
hlášených předzahrádek, oken a balkonů. 
V hlavní části se soutěžilo v kategoriích 
předzahrádky rodinných domů a obytných 
domů, květinová výzdoba oken a balkonů 
obytných domů a úprava okolí baťovských 
domků. Výherci, kteří se umístí, na stupních 
nejvyšších v každé kategorii získají finanční 
dar, věcný dar však obdrží i ostatní účast-
níci.
„Chceme�vyjádřit�dík�všem,�kteří�věnují�svůj�
čas�i�peníze�pro�zkrášlení�nejen�svého�byd-
lení,�ale�zároveň�i�města.“ uvedla Kristýna 
Králová z Odboru městské zeleně Magistrá-
tu města Zlína.

Komise při hodnocení kladla důraz pře-
devším na harmonické uspořádání barev, 
kompozici, respektování nároků rostlin na 
místo výsadby, úroveň údržby a zdravotní 
stav rostlin. Důležitým hodnotícím kritériem 
byla i viditelnost výsadby a výzdoby z veřej-
ných komunikací a její přínos pro ostatní 
obyvatele.
„Porota� u� bytových� domů� také� ocenila� hou-
ževnatost,� s� jakou� někteří� obyvatelé� dokáží�
i�přes�nepřízeň�okolí�kultivovat�obytný�prostor.�
Konečný� verdikt� byl� tedy� souladem� nejen�
uvedených�hodnotících kritérií,�ale�celkového�
dojmu,� který� zanechala� zahrada� či� balkono-
vá�výzdoba�v�každém�z�nás,“ dodala Zuzana 
Hegmonová, zahradní architektka z Odboru 
městské zeleně Magistrátu města Zlína.
Výstava mapující letošní ročník soutěže 
bude k vidění do konce měsíce října.  /io/

NAVRHUJTE NOSITELE CENY 
MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2020

Až do 31. prosince 2020 může veřejnost posí-
lat své nominace na udělení Ceny města Zlína 
za rok 2020.
Podání může  být písemné nebo elektronické 
prostřednictvím online formuláře, který se na-
chází na oficiálních internetových stránkách 
města Zlína na www.zlin.eu. Na hlavní strán-
ce je umístěný banner NOMINUJTE NA Cenu 
města Zlína, otevře se online formulář. Po 
jeho vyplnění lze formulář odeslat elektronicky 
e-mailem nebo datovou schránkou. Písemné 
zasílání je možné na adresu Statutární měs-
to Zlín, sekretariát primátora, nám. Míru 12,  
761 40 Zlín. Informace týkající se podání i vy-
hodnocení návrhů jsou ve Statutu Ceny města 
Zlína, který je zveřejněn na adrese www.zlin.
eu/cena-mesta-zlina-cl-81.html.  /red/

Odborná porota doporučila ke schválení Radě 
Zlínského kraje projekt brněnské kanceláře 
P.P. Architects. Na daný projekt si město Zlín 
nyní nechá zpracovat ekonomický propočet 
na určení finanční náročnosti revitalizace 
daného prostoru. Na základě této studie 
nyní město Zlín zadá externímu subjektu 
ekonomické zhodnocení dané lokality, kte-
ré bude zahrnovat náklady na rekonstrukce 
objektů, demolice a stavbu nových objektů, 
zavedení a napojení sítí, vybudování dopravní 
infrastruktury a také veřejného prostoru a dal-
ších nutných úprav dle vítězné studie.

„Musíme� postupovat� s� péčí� řádného� hos-
podáře.� Musíme� si� tedy� nechat� nezávisle�
posoudit�výtěžnost�daných�pozemků.�Cílem�
je� ekonomický� propočet� vítězného� návrhu,�
tedy� náklady� na� odstranění� neperspektiv-
ních� staveb,� náklady� na� vybudování� nové�
infrastruktury,� jako� jsou� vozovky� a� další�
zpevněné� plochy,� vodovody,� kanalizace,�
elektro,� plynu,� nebo� vybudování� veřejné-
ho� prostranství.� Dále� výpočet� pozemků,�
které� jsou� ekonomicky� využitelné,� tj.� kolik�
m2� lze�případně�tržně�prodat�pro�komerční�
nebo� rezidenční� využití� a� za� jakou� cenu.�

Zajímá� nás,� kolik� budou� stát� rekonstrukce�
budov,� které� zůstanou,� kolik� bude� stát�
vybudování�nových�a�kolik�by�vynesl�prodej�
bytů,� kancelářských� prostor� apod.,“ sdělil 
primátor Zlína Jiří Korec.
Na základě zhodnocení nachystá město Zlín 
návrh smlouvy mezi městem, Zlínským kra-
jem a nejspíše i s KNTB jako se současným 
vlastníkem pozemků a budov v současném 
areálu KNTB, která bude obsahovat cenu za 
odkup pozemků v současném areálu i vypo-
řádání pozemků v Malenovicích.
„Jak� jsem� již� vícekrát� veřejně� prezentoval,�
vítám� aktivitu� kraje� investovat� do� zdravot-
nictví�ve�Zlíně.�Ve�chvíli,�kdy�bude�výše�uve-
dená� smlouva� nachystána,� bude� předlože-
na�jak�Radě�města�Zlína,�tak�Zastupitelstvu�
města�Zlína,“ doplnil podrobnosti  primátor 
Jiří Korec.  /red/
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Práce na projektové dokumentaci rekonstrukce 
Zimního stadionu Luďka Čajky jsou v plném proudu
Na konci roku 2019 podepsalo město Zlín smlouvu s projektanty 
na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Zimního 
stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. 

Nyní zástupci města a hokejového klubu 
Berani Zlín s projektanty intenzivně spolu-
pracují, aby ve Zlíně vznikl multifunkční sta-
dion moderního střihu.
Výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce Zimního sta-
dionu Luďka Čajky vyhrála díky nabídnuté 
ceně a splnění všech podmínek soutěže 
společná nabídka firem ATIP a Centropro-
jekt. Společnost ATIP s architektem Marti-
nem Vokatým v čele je autorem pražské O2 
areny, která představuje moderní typ více-

účelové arény pro zábavu, show, 
sportovní a kulturní události, 
výstavy, veletrhy i společen-
ské akce.
Jednou z podmínek města 
jako zadavatele byla úzká 
spolupráce zástupců města 
a hokejového klubu s projek-
tanty. Spolupráce všech zú-
častněných již několik měsíců 
intenzivně probíhá. „Chceme� do-
cílit�urychlení�vyhotovení�projektové�do-

kumentace,�aby�nedošlo�ke�zbytečným�prů-
tahům.� �Projekt�průběžně�připomínkujeme�
a�řešíme�jednotlivé�varianty�daných�řešení.�
Ačkoliv� byl� původní� termín� pro� zpracování�
konec� roku� 2021,� je�možné,� že� se� podaří�
mít� dokumentaci� zpracovanou� v� předsti-
hu,“ řekl primátor města Jiří Korec.
Zásadní proměnou projde technické záze-
mí, šatny pro sportovce i interiér zimního 
stadionu. Důraz se bude klást na komfort 
diváků ve všech směrech.  Budou rozšíře-
ny chodby stadionu, modernizovat se bude 
hlediště i zázemí pro gastronomické zaříze-
ní v podobě bufetů a restaurace. V plánu je 
taktéž vybudování prstence skyboxů. 
„Důležitá�bude�i�multifunkčnost,�která�nyní�
zimnímu� stadionu� zásadně� chybí� a� je� jed-
ním�ze�zásadních�prvků,�které�má�zrekon-
struovaný�zimní�stadion�mít.�Otevře�se�nám�
pak� možnost� pořádání� velkých� koncertů�
nebo� mezinárodních� sportovních� akcí.�
Počítáme� například� i� s� bezbariérovým� pří-
stupem�pro�sledge�hokejisty,�který�nyní�na�
Zimním�stadionu�Luďka�Čajky�chybí,“ sdělil 
Jiří Korec.

Předpokládaná cena rekonstrukce 
zimního stadionu je půl miliar-

dy korun. Financovat by se 
měla prostřednictvím dota-
ce ze státních či krajských 
prostředků. V případě, že 
město dotaci nezíská, bude 
financovat rekonstrukci po-
mocí úvěru. Rekonstrukce 

bude probíhat v několika eta-
pách, práce by měly být dle ak-

tuálního plánu započaty v průběhu 
sezony 2021/22.  /mel/

Rekonstrukce 
stadionu 

bude probíhat 
v několika 
etapách.
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Magistrát města Zlína má po 
dvanácti letech nového tajemníka
Na Magistrátu města Zlína došlo k 1. srpnu k zásadní personální 
změně. Na základě výsledku výběrového řízení a souhlasu 
ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje jmenoval primátor 
města Zlína Jiří Korec do funkce nového tajemníka Magistrátu 
města Zlína pana Tomáše Langa. Ten tak ve funkci nahradil 
dosavadní tajemnici Helenu Eidovou, která odchází do penze.

„Chtěl� bych� paní� extajemnici� velmi� poděkovat�
za�roky�odváděné�dobré�práce�a�přeji�jí�hlavně�
pevné�zdraví�a�pohodu.�Svému�nástupci�nasa-
dila� vysokou� laťku,“�uvedl primátor města Jiří 
Korec.
Helena Eidová působila na Magistrátu města 
Zlína 29 let. Od roku 1998 vedla Odbor kance-
láře primátora a tajemnicí se stala v roce 2008 
na základě výběrového řízení.
„Děkuji� všem� zaměstnancům� a� členům� rady�
města�a�zastupitelstva�pod�vedením�pana�pri-
mátora� za� roky� trvající� spolupráci� a� přeji� své-
mu� nástupci� všechno� dobré,� zejména� takový�
kolektiv� spolupracovníků,� na� jaký� jsem� měla�
celé� roky� to� štěstí� já,“ uvedla dnes již bývalá 
tajemnice úřadu.
Nový tajemník Tomáš Lang byl jmenován na zá-
kladě výběru šestičlenné komise složené ze čtyř 
zástupců politického vedení města a dvou úřed-
níků. Při výběrovém řízení prošel nejen úspěš-

ným ústním pohovorem a testem z legislativy, 
ale také představil svou vizi dalšího směřování 
úřadu.
„V�budoucnu�bych�chtěl�navázat�na�fungující�čin-
nosti�a�projekty.�Dále�rozvíjet�magistrát�vstřícný�
občanům,� maximálně� profesionální,� efektivní,�
podporující� kreativitu.� Dnes� již� samozřejmostí�
je� úřad� transparentní.� Pro� zaměstnance� pak�
být� spolehlivý� zaměstnavatel� se� stanovenými�
cíli,� jasnou�hierarchií�a�s�kvalitními�mezilidský-
mi� vztahy� uvnitř� organizace,“ uvedl po svém 
jmenování Tomáš Lang.
První jeho konkrétní kroky budou souviset 
s přípravou rozpočtu na rok 2021, rozpočtový-
mi výhledy 2022 a 2023 či s prověřením při-
pravenosti magistrátu na případnou další vlnu 
COVID19. Dále se seznámí s přípravou klíčo-
vých investic a projektů a zabývat se bude také 
modernizací a elektronizací městské veřejné 
správy.  /red/

MĚSTO ZKOUŠÍ CHYTROU 
LAVIČKU. UMOŽNÍ PŘÍSTUP 

K WI-FI I DOBITÍ MOBILU

Oblíbený park Komenského doplnil nový 
mobiliář. Jedná se o takzvanou smart city 
lavičku neboli česky řečeno chytrou lavič-
ku. Zatím se jedná o bezplatné zapůjčení 
na zkušební období jednoho až dvou let-
ních měsíců.
„Tato lavička se solárním panelem umož-
ní přístup k Wi-Fi nebo nabíjení přes USB. 
Přes léto zjistíme, jak je tato služba využí-
vaná a poté vyhodnotíme, zda město tuto 
lavičku finálně odkoupí,“ vysvětlila Zuzana 
Hegmonová z Odboru městské zeleně.
Chytrá lavička je z dílny světoznámého 
výrobce městského mobiliáře společnosti 
mmcité1 z nedalekých Bílovic.  /red/

Sloni si užívají nový výběh
Chovatelé ve zlínské zoo mají oprávněný důvod k radosti. Po 
několikaměsíční usilovné práci se podařilo všechny tři slonice 
navyknout na průchod koridorem, který spojuje stávající expozici 
s novým výběhem v Karibuni. 

Slonice Kali, Zola a Ulu si tak podvečerní hodiny 
a celou noc užívají tříhektarový travnatý výběh, 
který patří k největším sloním výběhům v rámci 

evropských zoo. V pátek 21. srpna Zoo Zlín popr-
vé umožnila přístup k tomuto výběhu i návštěvní-
kům a nabídne zcela nový pohled na slony. 

Zahrada zmiňovaný výběh v Karibuni komplet-
ně dokončila v loňském roce, od letošního jara 
chovatelé zvykali slonice na průchod koridorem. 
Sloni jsou citlivá zvířata, na každou změnu je 
potřeba je připravit velmi pozvolně. „Velkým�pro-
blémem�se�ukázal�přechod�přes�můstek�nad�po-
tokem,�který�tvoří�součást�koridoru.�Pro�slonice�
to�byla�skutečná�výzva�a�každá�se�k�ní�postavila�
jinak,“ popsal ředitel zoo Roman Horský. Nejlé-
pe to tradičně zvládla Zola, po několika týdnech 
ji následovala i dominantní Kali. Naopak pro nej-
mladší Ulu byl průchod koridorem náročný úkol. 
„Přes�naše�veškeré�možné�pobídky,�přes�pomoc�
kolegy�Cona�Mula�ze�Zoo�Rhenen,�došla�Ulu�ma-
ximálně�do�poloviny�můstku,�pak�se�otočila�a�vrá-
tila�zpět�do�stávajícího�výběhu.�Rozhodli�jsme�se�
proto�ponechat�vše�pouze�na�ní�a�doufali,�že�jí�
svým�způsobem�pomohou�také�Kali�a�Zola,�které�
v�novém�výběhu�pravidelně�trávily�prakticky�ce-
lou�noc.�Naše�přání�se�opravdu�splnilo,“ přiblížil 
ředitel Roman Horský. Slonice Ulu nakonec pro-
šla koridorem do velkého výběhu.
Na základě tohoto úspěchu se zahrada rozhodla 
co nejdříve umožnit přístup k výběhu i návštěv-
níkům. „Původně� jsme� chtěli� slonice� pouštět�
do�výběhu�pouze�v�noci,�naše�plány�jsme�však�
změnili.�Lidé�nás�během�uzavření�zoo�neskuteč-
ně� podpořili,� svou� přízeň� nám� návštěvou� zoo,�
příspěvky�na�sbírkové�konto,�nákupy�na�e-shopu�
nebo�dary�projevují�vlastně�neustále.�Proto�jsme�
se�rozhodli�poděkovat�právě�zpřístupněním�části�
Karibuni,“�dodal ředitel. /buj/
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Rádi bychom vás pozvali na XV. 
ročník našeho útulkového setká-
ní pejsků a jejich pánů, které se 
uskuteční 19. 9. 2020 od 13.00 
v areálu našeho útulku. 
Součástí naší tradiční akce je po-
povídání s každým přihlášeným 
majitelem, bufet k občerstvení, 
bohatá tombola a doprovodný 
program (představení kynolo-
gického klubu). Na akci zároveň 
poprvé představíme náš kalen-
dář na rok 2021, kde se nachází 
i fotka z minulého hromadného 
focení na setkání. Přihlášku na 
setkání naleznete na webových 
stránkách útulku. Připojte prosím 
k přihlášce aktuální foto vašeho 
pejska. Situaci kolem epidemie 
Covid-19 sledujeme. Pokud by 

z tohoto důvodu nastaly změny 
ohledně konání této akce, bude-
me o tom informovat na našem 
webu www.utulekzlin.cz a na na-
šem FB profilu. Tato akce je pro 
nás vždy velkým povzbuzením do 
další práce, věříme proto, že akce 
konaná ve venkovním prostoru 
nebude problém. Těšíme se na 
vás.  /tz/

OKÉNKO Z ÚTULKU

Podzimní setkání 
útulkových psů a jejich 
majitelů

JÓGA s Mirkou Boucovou
Kurzy v centru Zlína, Malenovicích, Jižních Svazích, Želechovicích,
Vizovicích, Kvasicích, Lhotě, Provodově a Kněžpoli. Vhodné pro ženy 
i muže každého věku a zkušeností. Zdarma si lekci můžete vyzkoušet 
v týdnu od 10. září. Více na: https://www.jogazlin.cz/kontakt/

ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání 
ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čiště-
ní zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.  marian.galetka@se-
znam.cz,  tel. 722 535 311

JÓGA S MICHAELOU ŠTEFÁNKOVOU
KASKÁDA, Zarámí 4432. Pondělí: 17.30-18.30 a 18.45-19.45. Úte-
rý: 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, re-
laxace.

HODINOVÝ MANŽEL - ZLÍN
Údržbářské práce všeho druhu pro domácnost i firmy (elektro, voda, od-
pad, opravy nábytku, stěhování atd.) Provádíme i práce zednické, ma-
lířské, výkopové, podlahářské, venkovní dlažby atd. Tel.: 733 209 024

GALERIE ART – ZAS nabízí:
dekorační nádoby na květiny z břízy a z dubu s kůrou, vycházkové hole, 
mísy na ovoce, servírovací tácy, hřebeny na zpevnění vlasů, hodiny, ob-
razy, americké řemeny, náramky, náhrdelníky, prsteny, i v kůži. Nápisy 
rockových kapel. Tel.: 776 026 258

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

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

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

OBCHODY A SLUŽBY  |  INZERCE
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PROČ SE RECYKLUJÍ 
NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ 

ZÁŘIVKY A JINÁ 
ELEKTROZAŘÍZENÍ?

 
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé li-
neární či úsporné zářivky je potřeba ode-
vzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč 
a jaký je jejich další osud. 
Recyklace nefunkčních zářivek je důleži-
tá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochra-
na životního prostředí před rtutí, která je 
v těchto výrobcích v malém množství ob-
sažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 
mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších kon-
centracích může tato jedovatá látka po-
škodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek a dalších světelných 
zdrojů v současnosti dosahuje přes 90 %. 
Využitím recyklovaných materiálů při další 
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 
Zpětným odběrem a ekologickou recykla-
cí osvětlovacích zařízení se od roku 2005 
zabývá neziskový kolektivní systém EKO-
LAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše 
město. Obyvatelé našeho města mohou 
nejen nefunkční světelné zdroje, ale i dal-
ší elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve 
sběrném dvoře v Malenovicích, na Záleš-
né, ve sběrném dvoře Technických služeb 
v Loukách, nebo v elektro obchodě při ná-
kupu nových. 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světel-
né zdroje a další vysloužilá a nefunkční 
elektrozařízení k ekologické recyklaci, 
díky které jsou z nich pro opětovné pou-
žití získávány druhotné suroviny, zejména 
kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další 
kovy se mohou znovu použít v kovovýro-
bě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny 
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce 
a sklo se používá jako technický materiál. 
Při recyklaci dochází také k ekologickému 
zpracování nebezpečných látek, které ně-
která elektrozařízení obsahují (např. rtuť 
v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 
recyklovalo 706 t použitých světelných zdro-
jů, 587 t malých elektrozařízení a 1 586 t 
velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo 
opětovně využít přes 95 % materiálů ze svě-
telných zařízení a 90 % materiálů z malých 
a velkých elektrozařízení. To je dobrá zpráva 
pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností 
nerecykluje a menší elektrozařízení včet-
ně úsporných zářivek hází do komunálního 
odpadu. Z úsporek a dalších elektrospo-
třebičů se tak do půdy mohou dostat ne-
bezpečné látky, se kterými si příroda jen 
tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s ne-
funkčními zářivkami a dalšími elektrozaří-
zeními dočtete na www.ekolamp.cz.  /red/

KŘIŽOVATKY ADHD

Ve středu 7. října 2020 pořádá Unie Kom-
pas v rámci projektu MAP II již druhý ročník 
konference Křižovatky ADHD, který je letos 
zaměřen na problematiku dětí s ADHD ve 
školním prostředí a je určen nejen peda-
gogům, asistentům a rodičům, ale i všem 
ostatním, kteří se o tuto tematiku zajímají. 
Účastníci se mohou těšit na prakticky zamě-
řené příspěvky, vedené zkušenými lektory: 
Žák s ADHD ve třídě – podpora fungování 
pomocí videotréninku interakcí (PhDr. Eva 
Šírová), Využití prvků muzikoterapie ve ško-
le (Mgr. Jana Gavendová), Z praxe dětského 

psychiatra (MUDr. Vítězslav Kouřil), Práce 
s emocemi u neklidných dětí (Mgr. Tatiana 
Jopková, Mgr. Jana Pospíšilová), Podpora 
příznivého klimatu třídního kolektivu dítěte 
s ADHD (Mgr. Markéta Dobiášová), ADHD 
v předškolním věku (Mgr. Petra Mandinco-
vá, PhD.), Praktická aplikace podpůrných 
opatření pro žáky s ADHD (Mgr. Marek Hajž-
man, Mgr. Michaela Pelajová). 
I letošní ročník se uskuteční v budově 15 
Baťova institutu. Přihlašování a více infor-
mací na www.unko.cz. 
 Martina Stavjaníková

Neodkládejte odpad, kam nepatří
Černé skládky se v posledních letech přemístily z různých zákoutí 
a příkopů přímo do centra města. Občané neukázněně odkládají 
elektrozařízení, pneumatiky, křesla a sedačky, sanitární keramiku, 
pytle s textilem, nádobí, skříně a koberce mimo místa k tomu 
určená. 

Obskládávají garáže, kontejnery na tříděný 
nebo směsný komunální odpad a spoléhají 
na to, že „to město uklidí“. Jedná se o pře-
stupek dle zákona o odpadech a dle § 69 
tohoto zákona hrozí pachateli sankce až  
20 000 Kč při nesprávném nakládání 
s elektroodpadem a až 50 000 Kč, když od-
kládá odpady mimo vyhrazená místa. 
Většina občanů se zajímá o své okolí a chce 
mít kolem sebe čisto, přibývá tak případů 
nahlášení nesprávného nakládání s odpady 
na městskou policii. Pro zjištění pachatele 
stále častěji pomáhá zaslání fotografií auta 

s SPZ nebo přímé důkazy v podobě kontak-
tu i s telefonním číslem z adresního štítku 
z odpadků. Následně bude dotyčný předvo-
lán k řešení přestupku a bude mu uložena 
pokuta. 
Žádáme vás, abyste nakládali se svým od-
padem svědomitě a neznečišťovali veřejná 
prostranství. Odpad neodkládejte ke kontej-
nerům, ale odevzdávejte v prodejnách elek-
tra, ve sběrných dvorech nebo při mobilních 
svozech odpadů. Je to naše společné život-
ní prostředí a nikdo nechceme žít mezi od-
padky.  /žp/



www.mareal.cz
731 403 496

Kvítková 2434, 760 01 Zlín

zprostředkování 
převodu 

nemovitostí

/ Zlínské reality

Zlín 97.5 FM  R-ZLIN

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Zlín
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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

Stavební firma

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

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

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

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 � rmy Hanák včetně spotřebičů.
Cena 10 000 Kč / měs. + energie

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

Zahájili jsme prodej atraktivních 
bytů v Luhačovicích – Rezidence 
NELA na Rumunské ulici
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Filharmonici vstoupí do jubilejní sezony
Co se děje ve zlínské Filharmonii Bohuslava Martinů? Na to jsem 
se v rozhovoru pro Magazín Zlín zeptala jejího ředitele Josefa 
Němého. Dozvíte se o tom, jak orchestr navzdory překážkám 
dostál závazkům vůči svým posluchačům, i důvodech, proč si 
filharmonici rádi odepřeli volno o prázdninách. Pan ředitel se 
také pochlubil lákadly jubilejní 75. sezony.

Jste jediná filharmonie v Česku, které se 
podařilo větší část koncertů odehrát. Jak 
se vám to podařilo?
V období jara, od března do konce května, 
jsme měli v plánu odehrát 14 koncertů. Bo-
hužel, kvůli pandemii jsme hrát nemohli. Od 
začátku června však orchestr už cvičil a po-
tom v létě, jakmile se zvýšila kapacita poslu-
chačů nad sto, jsme začali hrát. Hrát do sta 
lidí pro nás nemělo smysl. Nechtěli jsme na-
šim posluchačům dávat náhradní program. 
Z plánovaných koncertů jsme tedy jen dva 
zrušili a jeden přeložili na příští rok.

Všichni hudebníci souhlasili, že nebudou 
mít volné prázdniny?
Ano, souhlasili (úsměv). Hráči to berou tak, že 
dva měsíce byli doma, takže jakési velké volno 
už bylo, a především, hudba je nejenom jejich 
práce, ale koníček a jejich život. Velice se těšili 
na koncerty, pauza na ně byla dlouhá. Během 
června a července jsme všichni vybrali veškerou 
dovolenou a od poloviny července hrajme jakoby 
novou sezonu. Většinou v létě jsme jezdili pouze 
na festivaly, ale ty se teď bohužel také omezují.
Jak jste se popasovali s bezpečnostními opat-
řeními?

Je to všechno nezvykle jinak. V rouškách 
to bylo náročné, ale i to může přinést život. 
Jako ředitel musím především dbát na bez-
pečnost našich hráčů. V červnu, když jsme 
zkoušeli a připravovali, tak jsme hráčům 
u vchodu měřili teplotu. Je to velké těleso, 
a když je 70 lidí v jednom prostoru, tak je 
důležitá i osobní zodpovědnost. Každý si 
to musí u sebe vyhodnotit a přijít do práce 
zdravý.

Co jste si „dovolili“ s ohledem na nejistou 
dobu naplánovat do jubilejní sezony?

V září máme výjezdy na koncerty v České repub-
lice a 24. září začíná náš festival Harmonia Mo-
raviae, který je jakousi naší vlajkovou lodí. Potrvá 
do 22. října. Zahajovací koncert bude s Josefem 
Špačkem, což je soudobý nejlepší český housli-
sta, a na závěrečném koncertě zazní Má vlast. 
Osobně mě mrzí, že je přerušeno zahraniční 
turné, ale máme naplánovány koncerty ve Vídni, 
které nám organizátoři již potvrdili. Bohužel jiné 
zahraniční turné není reálné. V listopadu máme 
zařazeny zahraniční sólisty a v prosinci chceme 
ukázat krásný projekt Broadway, na kterém by 
měli účinkovat muzikáloví zpěváci z New Yorku. 
Mimo to opět zahrajeme se skupinou Cikanski 
diabli a v přípravě je novinka – promítání ně-
mého filmu Frigo na mašině, který filharmonie 
doprovodí.

K 75. narozeninám filharmonie jste pro poslu-
chače nahráli CD. Čím překvapí?
CD, které pokřtíme na závěrečném koncertě 
festivalu, má skvělé obsazení. Protagonisty jsou 
Adam Plachetka, jeho žena Kateřina Kněžíková, 
houslista Václav Hudeček a klavírista Ivo Kahá-
nek.

Nedá mi to, abych se v závěru nezeptala, jak 
„koronavirus“ zahýbal s návštěvností?
Sál má 761 míst a většinou máme vyprodáno. 
Posluchači se nám snažili pomoci třeba tím, že 
za dva zrušené koncerty z velké většiny nechtěli 
náhradu. Navíc před závěrem předprodeje jsme 
na 93 procentech. V nové sezoně tak budeme 
mít téměř stejný počet posluchačů jako před 
pandemií. To je úžasné, že nám posluchači věří. 
Děkujeme. Irena Orságová

Klimatizovaných autobusů a trolejbusů přibývá
Pozitivní odpovědi dostávají pracovníci Dopravní společnosti 
Zlín – Otrokovice od cestujících, když se jich v těchto horkých 
letních dnech zeptají na jejich pocity z trolejbusů a autobusů 
vybavených klimatizací. O víkendech už jsou klimatizována 
téměř všechna vozidla na linkách.

„V�sobotu�a� v�neděli� zajišťuje�provoz�MHD�
ve�Zlíně�a�Otrokovicích�24� trolejbusů�a�10�
autobusů.� Z� nich� je� vybaveno� klimatizační�
jednotkou�salonu�pro�cestující�21�trolejbu-
sů�a�všech�deset�autobusů,“ uvedl přesná 
čísla ředitel DSZO Josef Kocháň. Tři zbý-
vající trolejbusy o víkendu musí být kvůli 
přejíždění mimo trakční vedení vybaveny 
dieselagregátem. Vozidla s dieselagregá-
tem nemají klimatizaci (z důvodu vysoké 
hmotnosti obou zařízení).
Od loňského léta přibyl do vozového parku 
DSZO jeden nový trolejbus a jeden elektro-
bus, oba s klimatizací. Současný stav je 25 
klimatizovaných trolejbusů a 17 klimatizo-

vaných autobusů. To je více než třetina vo-
zového parku a představuje to více než po-
lovinu z počtu vozů, které jsou nasazovány 
na linky v pracovních dnech. Klimatizované 
vozy se objevují na všech linkách ve Zlíně 
i Otrokovicích. Vozidla s klimatizací vypra-
vuje DSZO během dnů s vysokými teplotami 
vzduchu na linky přednostně.

První vozy s klimatizací
První klimatizované autobusy se objevily na 
linkách DSZO ve Zlíně a Otrokovicích v roce 
2012. V Česku tehdy ještě téměř žádný 
městský dopravní podnik klimatizované 
vozy neprovozoval.

Klimatizace se ve vozidlech zapíná, když 
venkovní teplota vzduchu dosáhne 26–27 
stupňů Celsia. Při nižších teplotách bývá 
výhodnější provětrávat vozidlo proudem 
vzduchu z otevřených okének. Dříve, než 
řidič klimatizaci zapne, musí dojet na ko-
nečnou stanici a všechna okna pozavírat. 
Jinak by klimatizace nebyla účinná.�„Prosí-
me�cestující,�aby�s�tím�počítali�a�neotvírali�
u� těchto� vozů� okénka,� když� je� klimatizace�
v�provozu,“ upozornil hlavní dispečer DSZO 
Josef Polách.
Klimatizování vozidel MHD není zadarmo. 
Trolejbus nebo autobus s klimatizační jed-
notkou má vyšší pořizovací náklady a draž-
ší je též jeho provoz. Při zapnuté klimati-
zaci se zvyšuje spotřeba elektřiny či nafty 
klimatizovaného vozidla. Kromě toho musí 
pracovníci DSZO v dílnách klimatizaci pra-
videlně diagnostikovat, čistit, dezinfikovat 
výměník tepla, doplňovat chladicí médium, 
udržovat vše v bezvadném stavu.  /dp/



20

Informace



21

Informace

Naši kancelář přiblížíme i do centra 
města, říká ředitel Pohřebnictví Zlín
Podnikání v oboru pohřebnictví vyžaduje velkou dávku 
empatie a porozumění, protože klienti se musí vyrovnávat 
se ztrátou svých blízkých. Vedle toho klient očekává od 
poskytovatele pohřebních služeb kvalitu a profesionalitu, 
a chce mít také důvěru a jistotu v řádné provedení 
objednané služby. 

To vše jsou požadavky, které může zaručit pou-
ze stabilní firma, vědoma si svého poslání a od-
povědnosti. „Věřím, že to my jsme. Už proto, že 
Pohřebnictví Zlín může jako jediná společnost 
v tomto oboru na Zlínsku o sobě prohlásit, že 
je společností městskou, protože jsme ze sta 
procent vlastnění statutárním městem Zlínem. 
Což je záruka serióznosti, navíc máme za se-
bou už tradici dlouhou téměř 27 let a můžeme 
se prokázat řadou certifikátů a ocenění, které 
kvalitu námi poskytovaných služeb potvrzují,“ 
prohlásil Milan Macura, ředitel městské spo-
lečnosti Pohřebnictví Zlín.

Jaké služby společnost Pohřebnictví Zlín 
vlastně poskytuje?
Máme opravdu široký záběr. Spravujeme Les-
ní hřbitov s jediným krematoriem ve Zlínském 
kraji – které také provozujeme – a dalších 
šest hřbitovů v místních částech města Zlína, 
vedeme evidenci 17 tisíc hrobových míst. Po-
kud k nám klient přijde a svěří nám uspořádání 
rozloučení se svým nejbližším, splníme tento 
úkol se vším všudy, komplexně, bez nutnosti 
objednávat některé úkony jinde. I v tomto jsme 
ve Zlíně jediní.

V kontaktu s klienty vám pomáhá i kancelář 
pohřební služby, kterou máte už pět let zří-
zenou na ulici Dlouhá ve Zlíně. Jaký je o tuto 
provozovnu zájem? Nebo lidé stále raději jez-
dí do sídla Pohřebnictví Zlín na Lesním hřbi-
tově? 
Klienti nás vyhledávají jak na Lesním hřbitově, 
tak na ulici Dlouhá. Záleží na nich, která z mož-
ností je pro ně vhodnější. Mohu ale říci, že zří-
dit provozovnu na Dlouhé byl dobrý počin. Pro 
mnoho klientů je to blíže než na Lesní hřbitov, 
přeci jen jde o centrum města. A také zde si 
vyřídí kompletní pohřeb. Dlouhá je tedy dobrá 
adresa, a proto zde zřídíme k 1. říjnu letošního 
roku i kancelář správy hřbitova.

Co vše budou moci lidé v kanceláři správy 
hřbitova dojednat? 
Je toho více. Především si zde budou moci pro-
dloužit nájmy stávajících hrobových míst, ob-
jednat vsypy, nebo objednat smísení. 

Je říjnové otevření kanceláře na ulici Dlouhá 
jedinou aktualitou?
Není. Od června jsme zavedli novou provozní 
dobu v sídle společnosti na Lesním hřbitově. 
V pondělí, úterý a ve čtvrtek máme otevřeno 
od 8.00 do 15.00. Ve středu od 8.00 do 17.00. 

A v pátek k nám mohou klienti přijít od 8.00 
do 13.30. Nová provozní doba se týká jak pra-
covišť správy hřbitova a pohřební služby, tak 
prodejny květin. 
Další aktualitou je to, že připravujeme nový 
provozní řád veřejných hřbitovů. Jde o důležitý 
dokument. Úpravu jeho obsahu si vyžádala no-
vela zákona o pohřebnictví. 

Co přinese nového?
Změn bude více. A týkat se budou i podmínek 
vjezdu motorových vozidel do areálu Lesního 
hřbitova. Nově bude zpoplatněn pro všechny 
návštěvníky, byť třeba pro ty starší sedmdesáti 
let a držitele průkazu ZTP chystáme určité zvý-
hodnění. Důvodem pro změny v režimu zpo-
platnění vjezdů je snaha snížit počet aut, která 
se pohybují po Lesním hřbitově. 
Třeba během Dušiček tady jezdí až dvě stě vo-
zidel najednou. Už je to problém, na který si stě-
žuje řada návštěvníků, kteří se obávají o svou 
bezpečnost. A mají pravdu.  Komunikace na 
Lesním hřbitově jsou úzké, chodci, často vyšší-
ho věku, se mnohdy vozidlům obtížně vyhýbají. 
Je navíc faktem, že zmiňované množství aut 
se negativně podepisuje na technickém stavu 
cest. Přeci jen nebyly na takový provoz stavěny. 
Věřím, že veřejnost naše důvody, proč podmín-
ky vjezdu aut do areálu Lesního hřbitova upra-
vujeme, pochopí.

U Lesního hřbitova bych ještě zůstal. Jde 
o unikátní místo, což potvrdí asi každý jeho 
návštěvník. Unikátní je díky mnoha stromům 
a klidu, který vyvolávají. Nicméně udržovat 
a ošetřovat tolik zeleně je asi náročné, že? 
Je tomu tak. I vzhledem k rozlehlosti Lesního 
hřbitova, který má dvacet hektarů. Ale jak jste 
řekl, Lesní hřbitov je unikátním místem a tak 
k němu přistupujeme. S péčí o něj nám po-
máhá Odbor městské zeleně magistrátu, který 
letos zahájí druhou etapu ošetřování stromů. 
Vidíte, i tohle je jedna z výhod skutečnosti, že 
jsme městskou společností. 

Poslední otázkou bych se vrátil ke končící 
pandemii koronaviru. Jak zasáhla Pohřebnic-
tví Zlín? 
Naše služby, byť v omezeném režimu, fungo-
valy i v době celostátní karantény. Zřejmě nej-
zásadnějším omezením bylo uzavření obřadní 
síně, která je provozně spojená s krematoriem. 
Rozhodli jsme se k tomuto kroku ve snaze 
ochránit naši základní službu, tedy pohřbení 
žehem, kterou zajišťujeme pro celý kraj.  /pz/

TO BE CYCLIST IN ZLÍN
 

Nemohu se považovat za pravověrného cyk-
listu. Při aktivním trávení volného času se to-
tiž pohybuji i po nohou (běh) a na inline brus-
lích. O cyklostezkách a cyklotrasách v našem 
městě i tak něco málo vím. Se zkušenostmi 
z jiných měst a regionů musím říct, nemáme 
se moc čím chlubit. Úplně špatné to není, ale 
čeká nás ještě práce jako na kostele.
Jednoduše řečeno, všechny cyklotratě mi při-
jdou rozkouskované, s mnoha překážkami, 
nebezpečné. Dospělý, průměrně šikovný cyk-
lista s dobrou orientací se proplete, vymyslí 
si nejvýhodnější i nejbezpečnější trasu, aby 
vyjel z města co nejrychleji ven. Ale rodiny 
s dětmi lituji. Na cyklostezce vždy pomýšlím 
na to, že bych nechtěl být v kůži rodičů, abych 
trnul, zda se synkovi či dcerce něco nepřiho-
dí. Vlastně bych všem tátům/mámám dopo-
ručil, aby naložili děti do auta, kola na střešní 
nebo jiné nosníky, vyjeli bezpečně za město 
a teprve tam nasedli na kola a pokračovali 
po stezce. A i když nejsem odborník v oblasti 
dopravy či cyklodopravy, je mi jasné, že to-
hle je špatně a takto to být nemá. Současně 
připouštím, že Zlín je v tomto ohledu možná 
poněkud složitým terénem. Rozlousknout 
se však dá každý oříšek. Logika věci říká, že 
páteřní stezka se má vinout kolem naší řeky 
Dřevnice, jak tomu ostatně z větší části i je. 
Ovšem má být bezpečná a krom ní mají být 
bezpečné i přivaděče k ní, aby cyklisty čekalo 
co nejméně rizik a překážek.
Zatímco dosud jsem psal o zkušenostech vol-
nočasového uživatele cyklostezek, nyní ješ-
tě pár slov o kole jako druhu dopravy, např. 
do práce. Mé zkušenosti? Buď jste střelec, 
městem nebojácně prosvištíte a celé to moc 
neřešíte. Nebo vám záleží na bezpečnosti 
a pečlivě promyslíte trasu s minimem rizik. 
Potom vám garantuju, že cesta do práce 
zas tak časově výhodná nebude, překvapivě 
mnohokrát se zastavíte, jakož i v blízkosti aut 
či chodců se objevíte častěji, než byste chtěli.
Jednoduše řečeno – jestli se chce Zlín stát 
cykloměstem, musí to přesvědčivě deklaro-
vat a svou vůli naplnit v oblasti vizí i investic.
V našem hnutí se na tuto problematiku hod-
láme zaměřit. 
Prvním, a jistě ne posledním, krokem je i při-
pravovaný analytický materiál plný dat, který 
k cyklo tématu nyní zpracováváme a již brzy 
jej budeme publikovat. 
 Martin Pášma, 
 opoziční zastupitel

KABELKOVÝ VELETRH

Další ročník benefiční akce zlínské Naděje 
se koná 21. září v Městském divadle Zlín. 
Za výtěžek z prodaných kabelek budou 
letos zakoupeny antidekubitní matrace 
a speciální nádobí pro seniory a lidi s de-
mencí v Domě pokojného stáří NADĚJE 
Zlín. www.nadeje.cz.  /io/
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1.   Stavění sochy Zlatý střevíček 
u kongresového centra.

2.   Jaroslav Hanzlík s manželkou 
a manažerkou, která se stará  
o VIP hosty.

3.  Generálka na Galavečer 45. ZFF.

4.   Příprava galavečera v roce 2019.

5.   Dobrovolníci a jejich host Klára 
Issová.

6.   Poděkování dobrovolnickému týmu 
festivalu.

7 .  Festival v roce 2018 navštívili filmaři 
ze štábu seriálu Kriminálka 5. C. Děj 
jednoho dílu je situován právě do 
prostředí festivalu.

 Foto: ZLÍN FILM FESTIVAL

ZA OPONOU 
FESTIVALU

3.

4.

5.

6. 7.
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Aktuálně

inzerce

Zlín má další stoletou obyvatelku
Anna Hrůzková je další ženou, která se letos ve Zlíně dožila 
sta let. Čilá bývalá „Baťova žena“ žije ve společné domácnosti 
s dcerou, ale zároveň využívá nabídky služeb denního stacionáře 
Naděje na Jižních Svazích. 

V něm se také konala narozeninová oslava, kte-
rou pro dlouhověkou dámu připravil tamní per-
sonál, a na níž dostali pozvání i zástupci zlínské 
radnice. Kromě kolektivu pracovníků stacioná-
ře, klientů i nejbližších Anny Hrůzkové, jí pev-
ného zdraví přijel popřát náměstek primátora 
města Zlína Aleš Dufek. S kyticí květin převzala 
z jeho rukou i dárkový koš vybraných potravin.
Anna Hrůzková, roz. Křížová, se narodila 
25. července 1920 ve vesnici Kovalovice 
u Brna. Měla ještě mladšího bratra Jaroslava. 
Maminka Anny Hrůzkové pracovala v země-
dělství, tatínek byl švec. Ševcovské řemeslo 
jejího tatínka možná rozhodlo o její životní 
pouti, jež byla podobná tisícům Mladých mužů 
a žen u Baťů. Ve zlínské fabrice získali vzdělá-
ní, pracovní zázemí i lásky. „Maminka�odešla�
po�ukončení�základní�školy�ve�svých�14�letech�
do�Zlína�a�celý�život�pracovala�v�šicích�dílnách�
v�Baťových�závodech�a�pak�ve�Svitu.�Ve�Zlíně�se�
potkala�i�se�svým�pozdějším�manželem,�Fran-
tiškem�Hrůzkem� (tatínkem),� který� taky�praco-
val�u�Bati. Vzali se v roce 1942,“ sdělila dcera 

Anna Štefková. Manželé Hrůzkovi vychovali 
dvě dcery – Annu a Jitku. Pevný padesátiletý 
vztah ukončila až smrt manžela Anny Hrůzko-
vé. Dnes se stoletá Anna Hrůzková těší z lásky 
dcer, 6 vnoučat a 14 pravnoučat. Svůj čas také 
nadšeně věnuje aktivitám, které pro seniory 
pořádá zmiňovaný denní stacionář Naděje na 
Jižních Svazích.Do měsíce července ve Zlíně 
oslavily sté narozeniny tři ženy, jeden muž je 
101letý.  /io/

KOMUNITA CENACOLO NABÍZÍ 
POMOC RODINÁM

Pro rodiče a blízké těch, kdo hledají pomoc 
v jakékoliv závislosti, otevírá komunita Cena-
colo ve Zlíně „Rodičovský klub“. Působí každý 
pátek od 19 hodin v budově Centra pro rodinu 
na Jižních Svazích. Vstup je volný, není se třeba 
předem hlásit. Posláním komunity Cenacolo 
je přijmout ty, kteří mají problém s jakýmkoliv 
druhem závislosti, cítí se nepochopeni a nepři-
jati svým okolím. Komunita nabízí jednoduchý 
křesťanský život v rodinném stylu, ve kterém 
pomáhá síla modlitby, kouzlo práce i skutečné 
přátelství.  /io/

VZPOMÍNKY

12. výročí úmrtí Tomáše Bati jr.
Město Zlín uctí položením květin 12. výročí 
úmrtí Tomáše Bati jr. v úterý 1. 9. u busty v par-
ku Baťovy vily a u pamětní desky na Lesním 
hřbitově.

72. výročí úmrtí Dr. Edvarda Beneše
Město Zlín uctí položením květin 72. výročí 
úmrtí Dr. E. Beneše ve čtvrtek 3. 9. u jeho busty 
na Benešově nábřeží.

83. výročí úmrtí T. G. Masaryka
Město Zlín uctí položením květin 83. výročí 
úmrtí T. G. Masaryka v pondělí 14. 9. u jeho 
sochy před Kongresovým centrem.

106. výročí narození Tomáše Bati jr.
Město Zlín uctí položením květin 106. výro-
čí narození T. Bati jr. ve čtvrtek 17. 9. u busty 
v parku u vily a pamětní desky.

Den české státnosti
Město Zlín uctí položením květin Den české 
státnosti v pátek 25. 9. u sochy T. G. Masaryka.

PORADENSTVÍ PRO NOHY

Zájemci o poradenství a celkové vyšetření no-
hou se mohou hlásit na den 15. září do porad-
ny. V ní bude přítomen lékař ortoped, fyziotera-
peutka a další odborníci. Vyšetření je bezplatné 
a je vhodné pro děti i dospělé. Realizuje Česká 
obuvnická a kožedělná asociace. Objednávky 
na tel. 577 525 230, 724 613 910 nebo na 
e-mailu: info@coka.cz. 

Podiatrická poradna „Pro zdravé nohy“ se koná 
9. září. Vyšetření a diagnostika nohou, odborné 
poradenství včetně konzultace s lékařem jsou 
také zdarma. Provozuje lékařské a rehabilitační 
pracoviště Columna centrum, objednávky na 
tel. 731 618 730 nebo na e-mail: vaskova@pro-
zdravenohy.cz. Obě poradny se konají v budově 
na Zarámí 4421.  /io/
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Kultura

Do divadla na tři nové komedie

Cenu za mimořádný přínos 
kinematografii získá Eliška Balzerová 

POTKEJ ZLÍN A DEN 
ARCHITEKTURY 2020

Když chlapi odjedou na moře, ženy mají pré. 
Ulice najednou zaplní nekontrolovaný ženský 
temperament. Protože když jde o lásku, je to 
boj. Divoká Goldoniho komedie v úpravě Matě-
je Randára a režii Hany Mikoláškové měla mít 
premiéru na jaře, kvůli koronaviru však musela 
být odložena na 5. září. Hlavními ingrediencemi 
jsou láska, vášeň, touha, gypsy swing a dobře 
proříznutý ženský jazyk. Na jevišti vystoupí živá 
kapela! Carlo Goldoni je také autorem Slu-
hy dvou pánů, hry, jejíž premiéra se koná 19. 
září. Populární inscenaci divadelníci oprášili 
po jedenácti letech a o tom, že to bylo správné 

rozhodnutí, svědčí to, že na letní scéně za diva-
dlem byla vždy okamžitě vyprodaná. V titulní roli 
hladového sluhy, který se upíše dvěma pánům, 
aby si naplnil břicho, diváci uvidí Radovana 
Krále. Poslední ze žhavých milenců je komedie 
o poněkud neobratné a nesmyslné touze po 
věcech smyslných z pera mistra konverzačního 
a situačního humoru Neila Simona. Hra je příle-
žitostí pro Pavla Vacka a Martu Bačíkovou, která 
diváky překvapí svou proměnlivostí v trojroli tří 
žen. Premiéra bude 12. září. Komedie Sluha 
dvou pánů a Poslední ze žhavých milenců diva-
dlo uvádí mimo premiérové předplatné!  /mdz/

Doprovodnými tiskovinami k projektu Zlínský 
architektonický manuál jsou 3 mapy, které 
jsou k dispozici v informačním středisku v bu-
dově radnice. Nabízejí zájemcům o architektu-
ru 3 základní trasy, jejichž prostřednictvím se 
seznámí s nejvýznamnějšími objekty, které ve 
Zlíně vznikly od počátků minulého století do 
současnosti. Mapy mohou využít místní oby-
vatelé, návštěvníci města i turisté, pro které je 
mapa přeložena do anglického jazyka. 
První trasa je věnována zlínské architektuře do 
roku 1945, jedná se o nejvýznamnější stavby 
vystavěné zejména firmou Baťa v průběhu 20. 
a 30. let 20. století, tovární areál, ale také stav-
by v historickém jádru na náměstí Míru. Druhá 
mapa provází baťovským bydlením po první 
dělnické čtvrti Letná vystavěné nedaleko to-
várního areálu ve 20. letech 20. století. Ukazu-
je typické domy i výjimečné stavby, které nikde 
jinde ve Zlíně nenajdete. Poslední procházka 
nazvaná Zlín–Gottwaldov–Zlín je trasa věno-
vaná zejména poválečné výstavbě, slavným 
i méně známým objektům, které ukazují expe-
rimenty a technologický rozvoj, stejně jako po-
stupný návrat k tradici a vědomému zacházení 
s historickým kontextem města.

Tři nové komedie uvede v září ve Velkém sále Městské divadlo 
Zlín. Premiéru bude mít Poprask na laguně, Poslední ze žhavých 
milenců a Sluha dvou pánů.

Zlatý střevíček udělí letos organizátoři Zlín Film Festivalu české 
divadelní a televizní herečce Elišce Balzerové. Cenu převezme 
ve čtvrtek 10. září na závěrečném ceremoniálu jubilejního 
60. ročníku festivalu.

Eliška Balzerová patří mezi nejobsazovaněj-
ší české herečky, úspěšně dabuje, zahrála 
si v řadě televizních seriálů a filmů, popu-
lární se stala díky legendárnímu seriálu Ne-
mocnice na kraji města a zapsala se do 
paměti diváků také nezapomenutelnou rolí 
v komedii století S tebou mě baví svět. Je 
také nositelkou prestižní filmové ceny Čes-
ký lev za nejlepší ženský herecký výkon ve 
snímku Ženy v pokušení. To je jen část bo-
hatého výčtu filmové práce, kterou za sebou 
Eliška Balzerová má. 
Herecký výkon ve filmech a seriálech je však 
jen jedním z důvodů, proč se organizátoři 

Zlín Film Festivalu rozhodli ocenit její práci.
„Eliška� Balzerová� ztvárnila� desítky� kvalit-
ních�a�rozmanitých�rolí�na�divadle,�ve�filmu�
i�v�televizi,�spoluzakládala�a�později�šéfova-
la�Divadlu�na�Fidlovačce.�Je�nám�proto�ne-
smírnou� ctí,� že� tato� elegantní� dáma,� která�
má� navíc� blízký� vztah� k� našemu� regionu,�
převezme�ocenění�a�vstoupí�tak�do�naší�fes-
tivalové�síně�slávy,“ komentovala umělecká 
ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Páš-
mová. Eliška Balzerová se při ceremoniálu 
k ukončení 60. ročníku Zlín Film Festivalu 
stane již čtyřiadvacátým držitelem tohoto 
čestného ocenění.  /tz/

Cyklus procházek Potkej Zlín! pokračuje v ne-
děli 13. září na Jižních Svazích. Výstavba první 
etapy tohoto sídliště patří k nejzdařilejším ur-
banistickým celkům, které byly v poválečném 
Gottwaldově realizovány autory architekty Jiřím 
Gřegorčíkem a Šebestiánem Zelinou. Od 1. do 
7. října proběhne festival Den architektury, kte-
rý spojí stovky měst a obcí napříč Čechami, Mo-
ravou a Slovenskem. Letos bude program plný 
procházek a promítání filmů. Více informací 
na www.denarchitektury.cz, www.zam.zlin.eu, 
www.aarchitektura.cz.  /zam/
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V závodě v Jablonci nad Nisou se rozdělovala místa  
do reprezentace v lezení

Ševce čeká nový model ligy

Na konci června se konal druhý nominační závod v lezení na 
obtížnost v Jablonci nad Nisou. Byl to první závod po dlouhé době, 
takže na něm lezci ze zlínského klubu Vertikon Zlín samozřejmě 
nemohli chybět. 

Do sezony se vrhl fotbalový tým FC FASTAV ZLÍN s několika novými 
tvářemi na soupisce. Kádr posílil bývalý obránce Plzně a Ostravy 
Procházka, z druholigového Ústí nad Labem na Moravu přišel 
francouzský křídelník Dramé. 

Naši závodníci se pilně připravovali, a to 
také bylo vidět na výsledcích. Všichni naši 
závodníci (až na jednoho) postoupili do finá-
lových bojů, kde nakonec získali 6 medailí. 
Zlato brali v kategorii chlapci A a junioři, 
stříbro získali v mužích a také v juniorech 
a bronzovou příčku obsadili v kategorii dív-
ky A a mužích. Na tomto závodě se také roz-
dělovala místa do reprezentace ČR. Tento 
rok se podařilo vybojovat místo v reprezen-
taci na obtížnost hned pěti našim závodní-
kům. Do juniorské reprezentace nyní patří 
Nikola Králíková (kategorie A), Jan Knotek 

MARTIN HOSTÁK SKONČIL 
V POZICI GENERÁLNÍHO  

MANAŽERA BERANŮ

Martin Hosták skončil po třech sezonách v po-
zici generálního manažera a jednatele hokejo-
vého klubu Berani Zlín. Stalo se tak po vzájem-
né dohodě majitelů klubu s generálním ma-
nažerem. Na pozici nastoupil Martin Hosták 
v červnu 2017 s nápady a vizemi, kam hoke-
jový klub posunout. Dle názoru spolumajitelů 
se však za dobu jeho působení nepodařilo tyto 
vize naplnit. Zhoršovaly se i personální vztahy 
uvnitř organizace. Nešťastná pak byla kandi-
datura Martina Hostáka do Výkonného výbo-
ru Českého svazu ledního hokeje za Ústí nad 
Labem bez vědomí majitelů klubu. Nenaplnění 
daných cílů v kombinaci s manažerskými chy-
bami vedlo k rozhodnutí ukončit k 31. 7. 2020 
vzájemnou spolupráci. „Martinu� Hostákovi�
chci� poděkovat� za� ekonomickou� stabilizaci�
klubu�po�jeho�příchodu�a�spolupráci,�která�bo-
hužel�nedopadla�podle�našich�představ.�I�přes�
jednotlivá� manažerská� pochybení� odvedl� ve�
Zlíně�kus�práce�na�pozici,� která� je�kompliko-
vaná�v�každém�klubu,“ uvedl prezident klubu 
a primátor města Jiří Korec.  /red/

Z hostování se vrátili Slaměna a Vyhnal. Ševce 
navíc letos čeká nový model FORTUNA:LIGY 
s osmnácti týmy a bez nadstavbové části. Zlín-
ský kádr nyní čítá pětadvacet hráčů včetně tří 
brankářů. „Pohyby�už�nebudou�velké,�ale�ještě�
nějaká�obměna�mužstva�může�nastat,�protože�
přestupní�termín�končí�až�pátého�října,“ připo-
míná generální manažer klubu Zdeněk Gryge-
ra. Během září čeká fotbalisty na zlínské Letné 
hned několik moravských soupeřů jako Slovác-
ko, Zbrojovka Brno a Sigma Olomouc. Bude to 
tedy doslova „boj o Moravu“.�„Pro�nás�je�to�osla-
va,�když�se�na�Moravě�setkají�takové�týmy.�Je�to�

specifické,�když� ligu�začínáte�derby.�Máme�za�
sebou�první� fázi.�Vyhodnotíme�si� vše� ještě�po�
prvních� dvou� kolech,� po� kterých� přijde� repre-
zentační� pauza,“ upozornil hlavní kouč týmu 
Bohumil Páník. Nařízení vlády a LFA v rámci 
koronavirového opatření se bohužel projeví na 
návštěvnosti zápasů. Do hlediště na první zá-
pasy nové sezony se dostanou jenom držitelé 
permanentních vstupenek. „Chceme�uspokojit�
právě�permanentkáře,�kteří�mají�pochopitelně�
přednost.� Doufáme� ale,� že� už� na� podzim� se�
opatření�rozvolní�a�že�vyhovíme�i�dalším�přízniv-
cům,“ dodává ředitel Fastavu Leoš Gojš.  /red/

(kategorie B), Ondřej Slezák (kategorie A), 
Šimon Potůček (kategorie J) a Štěpán Potů-
ček (kategorie J). Tři z nich budou reprezen-
tovat i v dospělých (Nikola Králíková, Šimon 
Potůček, Štěpán Potůček). 
Tyto výsledky nás řadí mezi opravdovou 
špičku v republice a těšíme se na další 
úspěchy našich závodníků. Děkujeme na-
šim podporovatelům, statutárnímu městu 
Zlín a Zlínskému kraji.  /tz/

MČR mládeže
12. září 2020 se v lezeckém centru Vertikon-
-Singingrock uskuteční pod záštitou primátora 
statutárního města Zlína Mistrovství České re-
publiky v lezení na obtížnost mládeže do 14 let. 
Za lezecký klub Vertikon Zlín zde bude v celkem 
šesti kategoriích startovat mnoho talentovaných 
lezců. Přijďte se podívat a podpořit je.  /red/

www.fcfastavzlin.cz   instagram.com/fcfastavzlin_cz    twitter.com/footballzlin   facebook.com/FotbalZlin

FORTUNA:LIGA – SEZONA 2020 / 21 – PODZIM
Horní řada zleva: Cheick Oumar Conde, Dominik Simerský, Jakub Kolář, Pavel Vyhnal, Lamin Jawo, Matej Rakovan, Tomáš Poznar, Šimon Chwaszcz, Martin Matondo Ngimbi, Martin Cedidla, Lukáš Vraštil

Prostřední řada zleva: kustod a masér Patrik Hučko, Martin Nečas, Jan Hellebrand, Youba Dramé, Lukáš Hrdlička, Tobiáš Slovák, Jakub Janetzký, Patrik Slaměna, Pedro García Martínez, Vakhtang Tchanturishvili, lékař Roman Überall, fyzioterapeutka Kateřina David
Dolní řada zleva: Jan Šiška, Antonín Fantiš, Marek Hlinka, Václav Procházka, trenér brankářů Otakar Novák, asistent trenéra Jan Somberg, hlavní trenér Bohumil Páník, asistent trenéra David Hubáček, kondiční trenér a masér Michal Molek, Petr Buchta, Petr Jiráček, Róbert Matejov, Stanislav Dostál
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ABÚSÍR V 1. TISÍCILETÍ  
PŘED KRISTEM

Nadace Tomáše Bati vás zve na přednášku 
prof. Lad. Bareše o nejnovějších nálezech 
českých egyptologů v Abúsíru – největším 
řeckém pohřebišti na území Egypta z doby 
před příchodem Alexandra Makedonského. 
Koná se ve vile T. Bati 22. září od 18 hodin. 

Rezervace sekretariat@batova-vila.cz.

ZLÍNSKÁ NEJEN PADESÁTKA

V sobotu 5. září se koná 32. ročník dálkové-
ho pochodu Zlínská nejen padesátka

Start bude ve Zlíně - Lesní čtvrti na konečné 
zastávce trolejbusu č. 3 nebo 13 od 6 do 
9:30 hodin. Pořadatelé připravili trasy 50, 
30, 18 a 10 km, které turisty zavedou do 

malebného okolí Luhačovic, na paseky a do 
údolí jižně od města Zlína.

ŽIJEME STŘEDOVĚKEM

Ve Zlíně se uskuteční pátý ročník rodinné zá-
žitkové akce Žijeme středověkem! Program 

zaměřený na rekonstrukci dávných středově-
kých řemesel proběhne v sobotu  

19. září od 10 do 17 hodin v parku u zámku. 
Zážitková středověká akce představí ně-

kdejší řemesla. Pro návštěvníky se chystají 
i ochutnávky středověkých jídel.

ZÁPISY

ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
ZUŠ Zlín-Jižní Svahy přijme v rámci dodateč-
ného zápisu žáky do hudebního, výtvarného 

a tanečního oboru. Zápis 
ve dnech 31. 8.– 4. 9. 

Festival ZUŠKA?ZUŠKA! se koná v sadu Svo-
body 20. září v odpoledních hodinách. Více 

informací na webu školy zusokruzni.cz.

FILHARMONIE  
NAHRAZUJE

16. září v 19 hodin jsou na programu (B5) 
filharmonie Lisztovské inspirace. A. Dvo-

řák – Koncert pro violoncello a orchestr h 
moll, op. 104, M. P. Musorgskij –Obrázky 

z výstavy. 
Zahraje Jiří Bárta na violoncello a FBM, 
dirigovat bude Leoš Svárovský. Jedná se 

o náhradní termín za 19. 3.

GALERIE KABINET T

Galerie Kabinet T. ve 12. budově organizuje 
výstavu: Jiří Žák / Hidden in Plain Sight

Zahájena byla 13. srpna a potrvá do  
24. září. Výstava videoinstalací Jiřího Žáka 
rozvíjí téma konstrukce české identity a za-
hraniční politiky skrze reflexi vztahu Čechů 
k tuzemskému zbrojnímu průmyslu, a to 

jak ze současné, tak historické perspektivy. 
Vstup volný. www.kabinett.cz

ODPOLEDNE S DECHOVKOU 
NA NÁMĚSTÍ MÍRU

Domácí Fryštácká Javořina vystoupí 
spolu s dechovou hudbou Moravská 

Veselka z Pavlovic u Přerova. 
Akce se koná 20. září od 15 hodin na 
náměstí Míru ve Zlíně s tím, že každá 
z obou hudeb vystoupí v hodinovém 

pořadu.

KRAJSKÁ GALERIE 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Krajská galerie výtvarného umění ve 
Zlíně zve na výstavu Rudolfa Sandala, 
fotografa meziválečné československé 

architektury, jehož snímky vily Tugendhat 
se vystavovaly i v Museum of Modern Art 
v New Yorku a proslavily ji po celém světě. 
Komentovaná prohlídka proběhne v úterý 
8. září od 16 hodin. Výstava trvá do 13. 

září. Více na galeriezlin.cz.
Druhá výstava krajské galerie je z cyklu 

Mapování prostoru – Tělo kláštera z roku 
1989 Adrieny Šimotové. Je věnována 

opuštěnému řeholnímu domu v Hostin-
ném a jeho klášterní komunitě, která od-
sud byla v 50. letech násilně rozehnána. 
Vernisáž proběhne v úterý 22. září v 17 

hodin. Více na www.galeriezlin.cz.

přednáška

sportvzdělávání

zážitky

hudbavýstava

hudba

galerie
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PROCHÁZKA MUZIKÁLY

Na společnou procházku rozmanitým svě-
tem muzikálu od Broadwaye přes Londýn až 
do Zlína zvou herci Městského divadla Zlín 
Petra Králová a Radovan Král. V pořadu, 
který má premiéru 13. září v Dílně Měst-

ského divadla Zlín, zazní písně ze světových 
muzikálů a českých filmových hitů. Další 

informace na  www.divadlozlin.cz.

NABÍDKA ALTERNATIVY

Výstava
U příležitosti jubilea sochařky a malířky 

Otilie Demelové Šuterové Alternativa po-
řádá výstavu Život ženy a výtvarný projev. 
K vidění od 9. září do 14. října (mimo dny 
10., 11., 17., 22., 24. a 25. 9. a 2. 10.). 

Vernisáž se koná 9. září v 17 hodin.

Koncert
Další koncert MUSICA ANGELICA se 

zpěvačkou Magdalenou Malaníkovou 
a harfenistkou Lucií Fajkusovou se koná 

15. září od 18 hodin. 

Beseda
Beseda s Pavlou Bičíkovou – KYRGYZ- 

STÁN je ohlédnutím za měsíčním 
putováním s batohem napříč vysokými 
horami Střední Asie – Alajem, Ťan-Ša-
nem a Pamírem. V úterý 22. září v 17 

hodin cestovatelka poví příběhy o šťast-
ných obyvatelích hor, ukáže jejich život 

v jurtách, tradiční pohostinnost a mnoho 
dalšího.

NABÍDKA Z HVĚZDÁRNY

V sobotu 5. září v 17.00 se koná vernisáž 
malíře Jana Sytaře. Výstava bude přístupná 

zdarma až do listopadu.
V pondělí 7. září od 19 hodin se koná před-
náška Klaudios Ptolemaios – tvůrce geo-

centrizmu. O životě a díle nejvýznamnějšího 
představitele antické astronomie pohovoří 

Vratislav Zíka. 

KAMARÁD-NENUDA NABÍZÍ

V září probíhá zápis do Dětské skupiny 
Nenuda III. (děti od 2 let) a do Dětského 
klubu Kamarád – Nenuda (děti 1. stupně 

ZŠ). Tento klub nabízí zábavný program pro 
děti s možností vypracování domácích úkolů 
pod dohledem. Mimo to Kamarád-Nenuda 

pořádá pohybové kurzy s novinkami. Více na: 
kamarad@nenuda.eu, tel. 777 779 027.

VÍTEJTE V NOVÉM SVĚTĚ. 
ZVĚŘINEC ZAHAJUJE

S tématem – Vítejte v novém světě – zahájí 
v září novou divadelně-hudební sezonu 

spolek Zvěřinec. V rámci ní hned 18. září 
uvede představení Antiwords souboru 

Spitfire a jedinečný dvojkoncert hudebníků 
Kittchena a Kyšperského. Koná se před 

zlínským zámkem.

EDUCO ZVE DO 
POHÁDKOVÉHO LESA

Na Burešově se uskuteční 6. ročník Pohád-
kového lesa pro EDUCO. Kouzelnou akci pro 
děti pořádá Středisko rané péče Educo Zlín 
5. září. Benefiční akce začíná ve 14 hodin 

a celý program potrvá do 18 hodin. Výtěžek 
benefice poputuje na podporu Střediska 

rané péče EDUCO Zlín.  
Více na www.ranapecezlin.cz.

ZÁPISY

ZUŠ Zlín-Malenovice 
Termíny přidělení rozvrhu: Výtvarný obor, 1. 9. 
9–11 a 13–16 h, 2. a 3. 9. 13–17 h. V tuto 
dobu proběhne i dodatečný zápis do všech 

oborů ZUŠ. Hudební, taneční a literárně 
dramatický obor 1. 9. 9–11 a 13–16 h a 2. 
9 13–17 h; Hudebně pohybová výchova 2. 

9. v 16 h, Přípravné studium HO 3. 9. v 16 h, 
Přípravná taneční výchova 2. 9. v 16:30 h.

SVĚT KOSTIČEK  
NA ZÁMKU

Milovníci lega se opět mohou těšit na herní 
výstavu projektu putovních výstav Svět 

kostiček. Tentokrát nabídne největší sbírku 
továrních setů, města s kolejištěm a ar-

chitektonických památek. Výstava otevře 
od 20. září v čase 8–12 a 13–17 hodin 

a přístupná bude denně do 18. října.

muzikály

městský institut

věda volný čas

představení

benefice vzdělávání

pro děti
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jubilanti od 
devadesáti let
Beránková Věra, Blažek Stanislav, Bob-
čík Jaroslav, Bogdanovičová Ludmila, Če-
lůstková Ludmila, Čižmařová Eva, Čunek 
Oldřich, Darivčáková Libuše, Dostálková 
Marta, Drabinová Jiřina, Drábová Hele-
na, Dreksler Josef, Evjáková Vlasta, Gas-
ková Marie, Hlobilová Marie, Hochval-
dová Anna, Hvozdenská Marie, Janků 
Drahuše, Jenáčková Jarmila, Kalinová 
Anděla, Knápek Svatomír, Konečná Dra-
homíra, Konopásková Ludmila, Kovářová 
Pavla, Kovářová Zdenka, Krajčová Marie, 
Krupová Drahomíra, Kuchařová Marie, 
Kulenda František, Kulendová Marie, 
Kutálková Jiřina, Lechnerová Ludmila, 
Lovečková Marie, Majíček František, 
Malotová Libuše, Masaříková Božena, 
Michelfeitová Věra, Mudřík František, 
Najbrtová Miluška, Novotná Květosla-
va, Peška Oldřich, Petřík Josef, Plhalová 
Olga, Rajnohová Marie, Reifová Libuše, 
Roháčková Ludmila, Rochovanská Ma-
rie, Saitlová Jana, Soumarová Jolanta, 
Strnadlová Božena, Šenkeříková Olga, 
Šestáková Karla, Šindlerová Anna, Šký-
vara Zdeněk, Štěpánová Emilie, Totuš-
ková Hana, Valoušek Tomáš, Vendolská 
Marie, Vendolská Marie, Vesecká Marie, 
Vicherková Radoslava, Vranec Ján, Výle-
tová Marie, Zabloudilová Drahomíra, Za-
hradníková Marie, Zámečníková Libuše, 
Zelníčková Marie, Zezulková Marie.

kluby 
pátky od 18.9. v 10 h|Regina
CVIČENÍ NEJEN NA ŽIDLI 60+
(ženy i muži) z.kymlova@seznam.cz,  
774 987 563

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

2.9. v 15 h
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
4.9. v 16 h
ZPÍVÁNÍ S LÚČKAMI
14.9. v 15 h
PŘEDNÁŠKA: KAŽDODENNÍ ŽIVOT 
S DEMENCÍ
15.–17.9. dopoledne
KURZ JAK NA CHYTRÝ TELEFON
25.9. dopoledne (bude upřesněno)
VÝLET ZA POZNÁNÍM

KLUB SENIORŮ V PŘÍLUKÁCH
e-mail: kspriluky@seznam.cz

středy od 18 h
CVIČENÍ
3.9.
VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ LÉTA
10.9.
BUBNOVÁNÍ V DOMOVINCE
12.9.
DĚTSKÝ DEN
17.9.
CVIČENÍ PAMĚTI
24.9.
BESEDA: ALZHEIMER, DEMENCE

SEKCE UČITELŮ A ŠK. 
PRACOVNÍKŮ
e-mail ludmilapelechova@seznam.cz, 
Kvítková 7176

středy od 8 h
CVIČENÍ A BESEDY
2. září
ZAHAJOVACÍ BESEDA
9. září
HISTORICKO-ZEMĚPISNÁ BESEDA
23. září.
ZÁJEZD – BUCHLOV, VELEHRAD, 
MODRÁ

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
tel. 775 030 411,  
e-mail. kspodhori@seznam.cz 

10.9. ve 14 h|MŠ Podhoří
PŘEDNÁŠKA: PROČ NEŘÍKÁ „KRAJ“ 
PRAVDU O NOVÉ NEMOCNICI
+ informace o výstavbě chaty Libušín
19.9. sraz v 6:15 h u divadla, odjezd 
6:30 h
ZÁJEZD DO LEDNICE

poradny 
LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD
Anonymní nonstop linka důvěry pro děti, 
mládež a dospělé
Telefonická krizová pomoc 577 431 333, 
778 400 170
Internetová 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 odborné sociální poradenství.

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO 
RODINNÉ A PARTNERSKÉ 
VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, 
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. 739 245 974
Bezplatné sociální a dluhové 
poradenství.

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
Individuální a rodinné poradenství 
a terapie, podpůrné skupiny pro děti 
s ADHD.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE
Gahurova 1563, tel. 774 256 540, 
www.podaneruce.cz
Poradenství pro uživatele drog a jejich 
blízké

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE 
ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 778 417 681; poradna 
pro látkové závislosti.

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

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, 
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

SENIORSKÝ OMBUDSMAN
www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973

svatební obřady 
7. 7. 2020 | radnice
Tomáš Mifek (Zlín), Katarína Gergelová 
(Zlín)

11.7.2020 | radnice
Martin Polepil (Zlín), Eva Pšenčíková (Zlín)
Zdeněk Sucháček (Zlín), Vendula 
Polášková (Zlín)

11.7.2020 | zámek Lešná
Roman Hanák (Zlín), Jana Vodrážková 
(Buková)

18.7.2020 | jiná místa
Tomáš Burian (Zlín), Nikola Kotasová (Zlín)
Roman Mol (Zlín), Nikol Grelová (Zlín)
Jiří Kraus (Otrokovice), Martina Kurtinová 
(Zlín)
Pavel Bartoš (Zlín), Veronika Frumarová 
(Brodce)

24.7.2020 | radnice
Vlastimil Fafílek (Zlín), Lenka Macháčková 
(Zlín)

25.7.2020 | radnice
Josef Naňák (Nedašov), Nikola 
Čechmanová (Zlín)
Emil Svačina (Zlín), Michala Petrošová 
(Zlín)
Josef Roháč (Zlín), Miroslava Fiurášková 
(Zlín)
Štefan Begeni (Slovensko), Taťána 
Bičánová (Zlín)

25.7.2020 | hrad Malenovice
Jan Štípek (Hvozdná), Zuzana Viktoříková 
(Zlín)

25.7.2020 | jiná místa
Adam Rozštípil (Zlín), Petra Tomečková 
(Hranice)

31.7.2020 | jiná místa
Jan Švarc (Zlín), Aneta Vyorálková (Zlín)

Bezplatné poradenství v občansko-
právních problémech (bydlení, dávky, 
bezpečnost aj.) osobám starším 60 let.

KRIZOVÁ POMOC
po–pá 8–20 h; tel. 730 166 862,
Bezplatná pomoc v těžké životní situaci, 
ambulance ve Zlíně, terén celý Zl. kraj
www.dczlin.cz/kp

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
pro rodiny s dětmi i dospělé osoby 
s poruchou autistického spektra (PAS).
Za sklem, ul. Sedmdesátá 7055; 
tel.603 816 230, 
poradna@zasklem.com
www.zasklem.com

vítání dětí  
do života
10. 7. 2020 
Nikolas Pavlas, Filip Lukeš, Ema Janová, 
Matyáš Horáček, Vojtěch Ďurkáč, Do-
minik Vrba, Barbora Horáková, Šimon 
Chlud, Julie Janáčová, Leonard Bernátek, 
Anežka Parmová, Daniel Domanský, An-
drea Halašková, Jindřich Vrága

17. 7. 2020
Izabela Podešvová, Adam Tomíček, Nela 
Machů, Štěpán Konečník, Ema Pisarov-
ská, Nina Klátilová, Petr Helešic, Sára 
Doležalová, Jakub Vinický, Amálie Popel-
ková, Erik Procházka, Stela Balajková, 
Patrik Holý, Eliška Formánková

24. 7. 2020
Jiří Kravciv, Rozálie Klimková, Oldřich Ha-
vrlant, Tereza Valkovičová, Patrik Bártek, 
Matěj Král, Eliáš Łabuda, Laura Bouč-
ková, David Kučera, Sofie Zámečníková, 
Karel Isák, Julie Khainová, Václav Krvač-
ný, Rozálie Kolenčíková, Matěj Prchal, 
Daniela Šošolíková.

JUDO
Sportovní škola JUDO JIU-JITSU pořádá 
zápis na judo a sebeobranu. Od 5 let. 
Tel. 730 890 058, e-mail: skatarina@
atlas.cz.

KARATE
Nábor do karate pro dívky a chlapce od 
6 let pořádá Akademie karate Zlín 14. 
a 16. září v 15 hodin. Dále pořádá 14. 
a 17. září v 19:40 hodin nábor pro dospě-
lé od 18 do 55 let. Informace na www.
karate-zlin.cz nebo tel. 778 767 517.

CVIČENÍ PRO ŽENY 
NAD 45

Kondiční cvičení a fitness probíhá v po 
16:40–17:40 a st 17:30–18:30 h v bu-
dově Obchodní akademie Zlín. Cvičení 
Od hlavy po paty (fitness pilates a jóga) 
probíhá čt 16:45–17:45 h.
Informace na 737 885 838, z.velesiko-
va@seznam.cz.

SPCCH ZO DIA ZLÍN
9.9. v 15:30 h|Centroprojekt
PŘEDNÁŠKA: SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz

21.9. ve 14 h|radnice
PŘEDVOLEBNÍ KULATÝ STŮL
22.9.
TERMÁLY DUNAJSKÁ STREDA
(nejenom pro seniory)

MÁTE NÁS RÁDI – 
NEKUŘTE…

Akce, na které mohou zájemci získat 
informace o možnostech léčby závis-
losti na tabáku, proběhne v úterý 8. 
září na náměstí Míru ve Zlíně. Lidé 
mohou přijít v době od 10 do 19 hodin 
na měření oxidu uhelnatého z vyde-
chovaného vzduchu, měření krevního 
tlaku a měření okysličení krve i plic-
ních funkcí. Akce, pořádaná Krajskou 
nemocnicí Tomáše Bati s podporou 
statutárního města Zlína, je součástí 
doprovodném programu filmového fes-
tivalu.  /io/

SETKÁNÍ RMZ  
S OBČANY 

Veřejné setkání členů Rady města Zlína  
s občany se tentokrát týká obyvatel míst-
ní části Lužkovice. 
Setkání se koná ve středu 23. září od  
18 hodin.  /io/



Osvoboditelů 91 | budova ANTA | 760 01 Zlín
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ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
2020|2021

JAZYKOVÁ ŠKOLA

I 31. 8. - 11. 9. 2020
I Pondělí až pátek I 16.00 až 18.00

I Kurzy AJ, FJ a ŠJ
Španělština pro začátečníky

I Francouzština pro začátečníky
Nový kurz „Advanced Conversation Club“

I Přípravné kurzy na FCE a CAE

Nová adresa !
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Představujeme

Lesy města Zlína: S respektem 
k přírodě i návštěvníkům
Hospodářské využití lesa s ohledem na jeho rekreační funkci 
nejen pro obyvatele města. To je hlavní cíl městské společnosti 
Lesy města Zlína, která hospodaří na více než 370 ha lesa 
v okolních kopcích. Snahou městské společnosti je tak především 
lesnické hospodaření s respektem k přírodě i k návštěvníkům 
lesa. 

„Lesy�města�Zlína�spol.�s�r.o.�jsou�obchodní�
společnost,� která� vznikla� v� roce� 2009� roz-
hodnutím� Zastupitelstva�města� Zlína.� Jedi-
ným� společníkem� a� zakladatelem� je� statu-
tární�město� Zlín.� Pěstební� a� těžební práce 
v lese vykonávají  OSVČ a� lesnické� firmy,�
které� zabezpečují� především� těžbu� dřeva�
harvestorovou� technologií,“ představil spo-
lečnost její jednatel a lesní hospodář Marek 
Koutný. 
Nejlepší podmínky k růstu mají v okolí Zlí-
na dub zimní, buk lesní, velmi dobře se 
zmlazuje také jedle bělokorá. Co se týká 
zastoupení dřevin, jednu čtvrtinu výměry 
tvoří smrk, další čtvrtinu dub zimní, 21pro-
centní zastoupení má borovice, zbytek tvoří 
buk, lípa, jedle, modřín. Lesy města Zlína 
vykonávají řadu činností, nejedná se pouze 
o hospodaření a těžbu. Velký důraz je kla-
den také na ochranu přírody a osvětu. Ve 
zlínských lesích tak naleznete i lokality s vý-
skytem orchidejí či zachovalé původní lesy. 
Ty se nacházejí například v okolí vodáren-
ské nádrže Fryšták, kde rostou dubové buči-
ny ve věku kolem 150 let. Tyto porosty jsou 
díky nepřístupnému terénu v okolí prudkých 
žlebů velmi málo dotčeny činností člověka. 
Jsou cenné jako srovnávací plocha pro okol-
ní hospodářské lesy. 
„Od� vzniku� společnosti� byl� deklarován� zá-
měr� hospodařit� přírodě� blízkým� způsobem�
s�využíváním�přírodních�procesů�v� lese,�ze-
jména�přirozené�obnovy� lesa,� tloušťkového�

přírůstu�na�uvolněných�kvalitních�stromech.�
Zároveň� je� cílem� lesnicky� hospodařit�
a� trvale� dosahovat� zisku.� S� tím�
je�spojeno�kácení�stromů�a�do-
prava�dřevní�hmoty,“ vysvětlil 
Marek Koutný. V posledních 
letech vykazovala společ-
nost roční výnosy přesahu-
jící tři miliony korun. Kůrov-
cová kalamita však zasáhla 
i městské lesy. Odumírají ze-
jména smrkové monokultury 
ve věku 20-50 let. V roce 2019 
připadlo na kůrovcové těžby a těžby 
z větrných polomů 54 % z roční těžby dřeva. 
V příštích 3 letech je tak očekáván v důsled-
ků kůrovcové kalamity výrazný pokles zis-
ku.  Náklady na likvidaci kůrovcové kalamity 
a obnovu lesa po těžbě uhradí společnost 
z vlastních zdrojů.
Ohleduplněji, než je běžné, probíhá i mýtní 
těžba. Ta je převážně prováděna prořeďová-
ním porostů. Dospělý les tak není vytěžen 
najednou na velké ploše. Cílem je les pro-
světlit, aby se mohly dřeviny zmladit bez zá-
sahu člověka a vytvořit novou generaci lesa. 
Stromy, které po těžbě zůstanou, zareagují 
na prosvětlení zvýšeným přírůstem. 
„Pokud� to� jsou� stromy� s� rovným,� kvalitním�
kmenem,�má�to�velký�ekonomický�význam.��
V�lesích�je�vždy�při�těžbě�dřeva�ponecháno�
několik�stromů�k�zetlení�nebo�stojících�sou-
ší�k�hnízdění�ptactva,“ doplnil jednatel spo-

lečnosti. Městským lesům se také podařilo 
získat nejpřísnější mezinárodní certifikaci 
lesa FSC. 
Dosažením certifikace systémem FSC bylo 
především potvrzeno, že v městských lesích 
se hospodaří přírodě blízkým způsobem 
v souladu s legislativou ČR, EU a vnitřními 
certifikačními standardy a je patřičně zo-
hledněn sociální aspekt.  
A co čeká městské lesy do budoucna? 
Střednědobým plánem činnosti v lese je 
dosažení optimálního hospodaření v lesích 
v době kůrovcové kalamity. Cílem je inten-
zivními a častými těžebními zásahy a ná-
slednou asanací zpomalit šíření hmyzích 
škůdců a tím rozpad lesa. Postupně nejvíce 
napadené části smrkových porostů budou 
vytěženy. Takové plochy budou opětovně 
obnoveny výsadbou sazenic převážně list-
natých dřevin a maximálně bude využita 
samovolná obnova lesa (přirozená obnova), 
a to zejména buku, jedle a dubu zimního. 
V obnově lesa budou upřednostněny druhy 
lesních dřevin odolných suchu a patoge-
nům, zejména dub zimní, lípa, buk, javor, 
modřín, a to ve směsích několika dřevin. 
Lesy města jsou také i důležitým hráčem 
v zápase o zadržení vody v krajině. Dle plá-
nu činností se tak bude provádět údržba 
sítě příkopů, průlehů, a zasakovacích pro-
stor. Tato opatření mají za cíl bezškodné od-
vedení vody z přívalových srážek do lesních 
porostů a postupné zasakování vody.
„Postupně�budeme� realizovat� síť� drobných�
retenčních�nádrží�v�lese�pro�zachycení�vody�
z�přívalových�dešťů�a�jarního�tání.�Zejména�
v� lokalitě� Lazy� nad�Gymnáziem� Zlín.� Bude�
pokračovat� vzdělávací� a� osvětová� čin-

nost.�Zejména�výuka� lesní�pedago-
giky�pro�Gymnázium�Zlín,�základ-
ní� a� mateřské� školy� ve� Zlíně,��
výsadby�stromů�za�účasti�dětí�
z� mateřských� a� základních�
škol,“ nastínil jednatel. 
Jako novinka byla na jaře 
2020 umístěna na Lazech 
nová naučná stezka pro mo-

bilní telefony, výchozím bodem 
je zastávka autobusu u Gymná-

zia Zlín.
I nadále bude pokračovat zapojení lidí 
s mentálním hendikepem do pracovních 
činností v lese a spolupráce s Nadějí Zlín. 
Více informací naleznete na adrese firmy 
www.lesyzlin.eu.  /fab/

Postupně 
vznikne síť 
drobných 

retenčních 
nádrží.
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SStteejjnněě jjaakkoo vv rrooccee 22001199 ssee ssppoolleeččnnoosstt VVaaKK ZZllíínn rroozzhhooddllaa
aakkttiivvnněě zzaappoojjiitt ddoo pprroojjeekkttuu „„TTvvoořříímmee ZZllíínn““
aa nnaa zzáákkllaadděě nnáávvrrhhuu oobbččaannůů vv aannkkeettěě vvyyhhllááššeennéé
SSttaattuuttáárrnníímm mměěsstteemm ZZllíínneemm vvyybbuuddoovvaatt ddaallššíí ppííttkkoo..
TTeennttookkrráátt vv ""mmiinniippaarrččííkkuu"" mmeezzii hhllaavvnníímm vvssttuuppeemm ddoo
zzoooollooggiicckkéé zzaahhrraaddyy ZZllíínn aa zzaassttáávvkkoouu hhrroommaaddnnéé ddoopprraavvyy
((ssoouuččáásstt ccyykklloosstteezzkkyy ZZllíínn -- ZZOOOO LLeeššnnáá -- LLuukkoovv))..

VV lleettooššnníímm rrooccee ssii ppřřiippoommíínnáámmee 9955 lleett vvooddoovvoodduu
nnaa úúzzeemmíí mměěssttaa ZZllíínnaa.. VV rrooccee 11992255 bbyyll ttoottiižž
zz rroozzhhooddnnuuttíí ssttaarroossttyy TT.. BBaattii vvyypprraaccoovváánn pprroojjeekktt
pprroo zzáássoobboovváánníí ZZllíínnaa ppiittnnoouu vvooddoouu,, kktteerrýý mměěll
pprroo ZZllíínn zzáássaaddnníí vvýýzznnaamm ((vvooddoovvoodd pprroo BBaaťťoovvuu
ttoovváárrnnuu,, nnáámm.. TT..GG.. MMaassaarryykkaa ppoo ččttvvrrťť LLeettnnáá))..

VVooddoovvooddnníí aa zzáárroovveeňň ii kkaannaalliizzaaččnníí ssííťť vv ppůůvvooddnníí ddééllccee
nněěkkoolliikk sseett mmeettrrůů ssee oodd ttéé ddoobbyy ppoossttuuppnněě rroozzššiiřřoovvaallyy,,
aažž ddoo ddnneeššnníí ppooddoobbyy kkddyy VVaaKK ZZllíínn zzáássoobbuujjee vvooddoouu
117700 ttiissíícc oobbyyvvaatteell ZZllíínnsskkaa,, vvllaassttnníí 22550000 kkiilloommeettrrůů
vvooddoovvooddnnííhhoo aa kkaannaalliizzaaččnnííhhoo ppoottrruubbíí..

1925-2020
95 let vodovodu

ve Zlíně
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michal.malanik@re-max.cz | + 420 739 570 770Zlín, Tyršovo nábřeží

RIVERFRONT
GARDENS

www.riverf ront.cz


