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Proč mít Mobilní rozhlas?

✓ Neunikne vám žádná důležitá informace týkající se vašeho města

✓ Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat

✓  Máte možnost nahlásit problémy v obci jako je nepořádek,  

vandalismus apod.

✓  Získáte informace o odstávkách elektrické energie,  

dopravních uzavírkách, změně svozu odpadů apod. 

✓  Získáte týdenní přehled kulturních a sportovních akcí ve Zlíně,  

tipy na výlety 

✓ Budete informováni o případných krizových situacích

Registrovat se můžete online na webu zlin.mobilnirozhlas.cz,  

nebo přes aplikaci Mobilní rozhlas v telefonu, která je ke stažení zdarma. 

Získejte praktické a důležité informace, které se vás týkají.   

1. Systém pro
komunikaci

2. Mobilní
aplikace

3. Hlášení
podnětů

4. Ankety,
participace

5. Školy
a spolky

6. Projekty
na míru

Ekosystém pro SMART komunikaci a řízení samospráv

PRAHA 10

LITOMĚŘICE

LITVÍNOV

MOST

NERATOVICE

KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

KLADRUBY
BENEŠOV

KOLÍN

HUMPOLEC

TELČHLUBOKÁ
NAD VLTAVOU

ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM

BOSKOVICE

BŘECLAV

ČESKÁ
TŘEBOVÁ ZÁBŘEH

PŘEROV

KRNOV

ZNOJMO

Praha 10

Terezín

Ústí nad Orlicí

Luhačovice

Brno - Černovice

Praha 15

Železná Ruda Suchdol nad Lužnicí

Vítkov

Frenštát pod Radhoštěm

Praha 7

Chodov

Mohelnice

250 tis.+
uživatelů systému

a aplikace

500+
zapojených
samospráv

1,5 mil.+
doručených zpráv

měsíčně 

60%
průměrné zapojení

aktivních voličů
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Pane primátore, jak hodnotíte dosavadní 
fungování pětičlenné koalice?
Z mého pohledu je koaliční spolupráce sta-
bilní a věcná. Zlín čekají důležité projekty. Je 
potřeba, abychom se soustředili na práci tý-
kající se rozvoje města a nebrzdili se politizo-
váním. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsme 
ovlivňováni pandemií koronaviru 
a musíme se potýkat s úskalími, 
která jsme doposud neznali.

Jak se daří naplňovat progra-
mové prohlášení, ve kterém 
jste se zavázali k realizaci 
velkých projektů?
Od začátku mandátu jsem ří-
kal, že s největší pravděpodob-
ností velké akce typu rekonstruk-
ce zimního stadionu nebo Velkého 
kina apod. zahájíme po stavební stránce, 
ale v tomto volebním období je nedokončíme 

Vstup  
do roku 2021 

nebude  
lehký. 

a budou tak mít přesah do dalšího volebního 
období. Pak bude na voličích, kdo bude u do-
končení jednotlivých projektů a stříhání pá-
sek. Mým cílem je, aby se jednotlivé projekty 
rozjely a Zlín se posunul o kus dál.

Podívejme se na konkrétní projekty. Jak 
to nyní vypadá s rekonstrukcí Zim-

ního stadionu Luďka Čajky a Vel-
kého kina?

Známe vítězný projekt na re-
konstrukci Velkého kina, kte-
rý vzešel z nové formy soutě-
že, tzv. soutěžního dialogu, 
kterého se zúčastnily archi-
tektonické kanceláře z Čes-

ké republiky i ze zahraničí. 
Vítězný návrh bude muset ještě 

doznat menších úprav, například 
dle připomínek památkářů a jiných do-

tčených orgánů. Rekonstrukce bude závislá 

na získání externího financování a město by 
ji mělo částečně financovat i z úvěru, který 
schválilo zastupitelstvo města a může být 
čerpán v letech 2021 – 2024. V plném prou-
du jsou i práce na projektové dokumentaci 
rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čaj-
ky. Rekonstrukce bude probíhat v několika 
etapách. Práce by měly být dle aktuálního 
plánu započaty v průběhu sezony 2021/22. 
Důležitá bude především multifunkčnost, 
která nyní zimnímu stadionu znatelně chybí 
a je jedním ze zásadních prvků, které má 
zrekonstruovaný zimní stadion mít. Rekon-
strukce zimního stadionu se stejně jako 
rekonstrukce Velkého kina musí financovat 
i prostřednictvím státních či krajských pro-
středků. Na oba objekty navazuje i přeměna 
strategického prostoru pod sportovní halou, 
kde byla vyhlášena architektonicko-urbanis-
tická soutěž.
� Pokračování�na�str.�4

Jiří Korec:  
Stříhání pásek?  
Mým cílem je, aby se 
Zlín posunul o kus dál
Vedení zlínské radnice je v polovině 
volebního období. Jak hodnotí primátor Jiří 
Korec uplynulé dva roky a jaký má výhled 
do druhé půle mandátu rady města, jsme se 
zeptali v rozhovoru, ve kterém jsme probrali 
strategické projekty, nedostatky, výhled do 
následujícího roku a mnoho dalšího.
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Jiří Korec: Stříhání pásek? Mým cílem je, aby se Zlín 
posunul o kus dál
Dokončení�ze�str.�3�
Co chce město v prostou pod sportovní halou 
vybudovat?
Na daném území předpokládáme vznik veřej-
ného prostoru, který bude přínosem pro město 
a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. 
Mezi uvažovanými záměry na daném území 
jsou muzeum veteránů, bydlení, cvičná spor-
tovní hala nebo komerční prostory. To vše s dů-
razem na kvalitu. Jsem přesvědčený, že tato 
lokalita výrazně zvýší atraktivitu širšího centra 
města a zároveň vhodně doplní i připravova-
nou rekonstrukci Velkého kina, které je v blíz-
kém sousedství. Termín odevzdání soutěžních 
návrhů je stanoven na konec února 2021. Na 
konci března by měly být známy výsledky sou-
těže. O výsledku soutěže rozhodne na základě 
doporučení poroty Rada města Zlína

Občané netrpělivě vyhlíží rekonstrukci tržiš-
tě Pod kaštany, kdy se dočkají?
Od léta máme platné stavební povolení na 
tuto rekonstrukci tržiště. Na prosincovém za-
stupitelstvu bylo schváleno přidělení finanč-
ních prostředků na realizaci akce ve výši 90 
mil. Kč. Nyní probíhá technická příprava re-
konstrukce, která začne na jaře roku 2021 
a dokončena bude v první polovině roku 
2022. Po rekonstrukci dojde i k vizuálnímu 
propojení tržiště s přilehlým parkem u zámku. 
Chceme tak rozšířit veřejné prostory v centru 
města.

Jaký bude mít vliv současná ekonomická 
situace ovlivněná pandemií koronaviru na 
financování velkých projektů?
Vyjmenované plánované strategické investice 
současná situace určitě neovlivní stejně jako 
chystané zásadní dopravní stavby. Nejdříve 
jsme hledali finanční rezervy u sebe, tedy 
v provozních výdajích města a městských 
organizacích. Naší snahou ale je, abychom 
žádné investice nezrušili. Za sebe očekávám, 
že se vláda bude snažit oživit ekonomiku do-
tacemi do investic. Proto teď o to více urgu-
jeme přípravy i dalších investičních projektů, 
abychom byli nachystaní tyto případné dotace 
maximálně využít k rozvoji města.

S čím naopak nejste v polovině svého man-
dátu spokojený?
Za sebe jsem čekal rychlejší průběh u projek-
tu dopravního terminálu, který má nahradit 
současné autobusové nádraží. Bohužel tento 
projekt nemá město ve svých rukou, a proto 
se intenzivně snažíme komunikovat a tlačit 
soukromé subjekty, které jsou pro realizaci to-
hoto projektu stěžejní. Dále jsem chtěl v roce 
2020 začít dělat tematická setkání s občany, 
která jsem nazval „Nevinně o Zlíně s primáto-
rem Jiřím Korcem“. Skrze pandemii jsem však 
tato setkání musel odložit. Počítám, že v roce 
2021 tato tematická setkání určitě začnou, 
i kdybychom měli provizorně začít s on-line 
formou.

Jaký je váš výhled do roku 2021?
Vstup do roku 2021 nebude lehký. Budeme 
potřebovat ještě kus trpělivosti a respektu, 
abychom zvládli dojít do zdárného konce 
s pandemií koronaviru. Budeme bojovat 
s jejími následky. Díky opatřením jsou mnozí 
živnostníci a podnikatelé bez příjmů, budou 
bojovat nejen za své živobytí, ale i za své 
zaměstnance. Věřím, že se jim opět podaří 
nastartovat jejich podnikání a tím se nebu-
de razantně zvyšovat nezaměstnanost. My 
všichni jim můžeme pomoci jak svou praco-
vitostí, tak preferováním opravdu českých 
výrobků a služeb.

Co byste popřál občanům města do nové-
ho roku?
Všem občanům našeho města bych přál 
především pevné zdraví. K tomu i štěstí, 
rodinnou pohodu, hodně dobrých lidí ko-
lem sebe a také odvahu a sílu využívat pří-
ležitostí, které se jim naskytnou. Přál bych 
všem, aby mezilidské vztahy a atmosféra, 
ve které žijeme, byly co nejméně rozpolce-
né. Aby převládala fakta nad domněnkami 
a slušnost nad hrubostí. Mysleme na to, 
že jen společně můžeme dosáhnout toho, 
aby byl Zlín prosperujícím městem, ve kte-
rém budeme všichni spokojeně žít. Ať je 
rok 2021 rokem využitého potenciálu, který 
v každém z nás je.
 Tomáš Melzer

Vážení čtenáři Magazínu Zlín,

nová podoba magazínu má za 
sebou první rok a nás v re-
dakci těší, že se setkává 
s pozitivní odezvou jak od 
vás čtenářů, tak z řad od-
borníků. Z pozitivní zpětné 
vazby se těšíme, bereme 
však v potaz i věcné připo-
mínky.
S novým rokem tak chceme 
magazín posunout na zákla-
dě podnětů našich čtenářů zase 
o kousek dál. Proto se mimo praktické 
informace a témata ze Zlína můžete těšit i na 
nové pravidelné odlehčené rubriky, které se 

budou vázat k našemu městu. Ke 
stávajícím pravidelným rubri-

kám Za oponou a Představe-
ní městských společností 
nově přibudou rozhovory 
se zajímavými osobnostmi 
a seriál Tenkrát ve Zlíně, 
v rámci kterého nahlédne-
me netradičním pohledem 
do baťovské éry.

V dnešní době komplikova-
né pandemií koronaviru, kdy 

se věci mění doslova každou 
chvíli, nejsme bohužel schopni mít 

v magazínu nejaktuálnější informace, 
ačkoliv se o to maximálně snažíme. Máme 
však pro vás tip, jak získat aktuální a praktic-

ké informace ze Zlína. Stačí se zdarma zare-
gistrovat na webu zlin.mobilnirozhlas.cz. Zde 
si vyplníte adresu, na níž bydlíte nebo kde pra-
cujete, a typ informací, které chcete dostávat. 
Nastavit lze například příjem dopravních nebo 
krizových informací, zpráv určených seniorům 
nebo rodinám s dětmi, odstávky elektrické 
energie apod. Doporučujeme stáhnout si také 
aplikaci Mobilní rozhlas do mobilu. Díky ní 
se k důležitým informacím dostanete v ještě 
kratším čase. Naším cílem je, abychom pro 
vás zajistili komplexní informace týkající se 
našeho města. Na závěr bych vám chtěl za 
celou redakci popřát co nejlepší vykročení do 
roku 2021.

Tomáš Melzer, tiskový mluvčí  
a šéfredaktor Magazínu Zlín

Sledujte informace ze Zlína, které se vás týkají.

Zlín TV zlin.mobilnirozhlas.cz zlin.euzlin.euzlin.eu
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Aktuálně

Navrhované příjmy v příštím roce jsou ve výši  
1 622 562 tis. Kč, výdaje pak ve výši 1 627 762 
tis. Kč. Rozdíl mezi vyššími výdaji než příjmy ve 
výši 5 200 tis. Kč, tedy schodek rozpočtu, bude 
v příštím roce kryt zapojením nevyčerpaných 
prostředků minulých let.
„Sestavování� rozpočtu�na� rok�2021� je�obecně�
letos�náročnější.�Nepříznivé�ekonomické�dopa-
dy� pandemie� způsobily� letošní� reálný� propad�
příjmů�města� o� 50-60�milionů� korun.� S� vědo-
mím,� že� pokles� příjmů� může� ještě� v� dalších�
měsících�pokračovat,�jsme�navrhovali�rozpočet�
města�na�příští�rok�velmi�obezřetně�s�principem�
předběžné�opatrnosti,” uvedl náměstek primá-
tora města Zlína pro ekonomickou oblast Bed-
řich Landsfeld.
Ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 
vyplývá, že celkové zdroje města pro investice 
dosahují výše 176 618 tis. Kč. Zlín počítá s in-
vesticemi do oblasti dopravy ve výši 30 000 tis. 

Rozpočet města Zlína bude v roce 2021 schodkový, 
schválili zastupitelé
Na svém posledním letošním zasedání 10. prosince schválili 
zastupitelé města Zlína rozpočet na rok 2021. Z 38 přítomných 
zastupitelů pro schodkový rozpočet hlasovalo 25 z nich, proti 
byl 1 zastupitel, dalších 10 se hlasování zdrželo a 2 zastupitelé 
nehlasovali vůbec.

Kč, na vzdělávání a školské služby (předškolní 
a základní vzdělávání) má v rozpočtu částku  
28 549 tis. Kč a do oblasti bydlení, služeb 
a územního rozvoje chce investovat finanční 
prostředky ve výši 5 500 tis. Kč. Zbývající volné 
finanční prostředky na investice budou uvolněny 
začátkem roku.
Vzhledem k poklesu příjmů města i s ohledem 
na stále probíhající jednání vlády o daňovém ba-
líčku, který velkou měrou zasáhne do rozpočtů 
obcí propadem daňových příjmů, uzavře město 
Zlín smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací 
na provoz a činnost a smlouvy o poskytnutí pří-
spěvků na provoz příspěvkovým organizacím 
prozatím jen na první pololetí roku 2021. Stej-
nou zkušenost má město již roku 2011, kdy se 
aplikoval stejný model.
„Z� důvodu� předběžné� opatrnosti� jsme� navrh-
li� schválit� uzavření� smluv�o�přímých�dotacích�
a� příspěvcích� organizacím� napojeným� na�

městský� rozpočet� prozatím� pouze� do� konce�
června,� a� to� ve� výši� maximálně� 45� procent,�
a�dále�čerpání�výdajů�účelových�fondů�do�výše�
max.�80�procent.�Toto�opatření�se�v�souvislosti�
s�pandemií�netýká�sociálního�fondu.�O�poskyt-
nutí�zbývající�výše�bude�rozhodovat�rada�města�
v�prvních�měsících�roku�2021�na�základě�vývo-
je�ekonomiky�a�daňových�příjmů,“�vysvětlil Be-
dřich Landsfeld. Nejvyšším provozním příspěv-
kem organizacím zřizovaným městem bude 
částka 54 880 tis. Kč pro Městské divadlo Zlín. 
Zoo a zámek Lešná dostane 27 379 tis. Kč, 
Filharmonie Bohuslava Martinů 28 921 tis. Kč, 
STEZA  25 500 tis. Kč. Z ostatních organizací 
město Zlín podpoří například Krajskou knihov-
nu Františka Bartoše příspěvkem na činnost 
a na nákup knih v celkové výši 7 635 tis. Kč.
„V� reakci� na� stávající� ekonomickou� situaci�
jsme�vedení�všech�zřízených�organizací�a�ob-
chodních� společností� s� majetkovou� účastí�
statutárního�města�Zlína�vyzvali�k�maximální�
hospodárnosti�a�úsilí�o�vytvoření�úspor�v�pro-
vozní�oblasti.�Počítáme,� že�v�prvním�čtvrtletí�
příštího�roku�s�jednotlivými�společnostmi�pro-
jednáme�možné�úspory�a� jak�by�se�projevily�
na� službách� pro� občany.� Na� základě� toho�
stanovíme�finální� výši�úspor,“ sdělil primátor 
Zlína Jiří Korec. /io/

Právě přidělení financí je dle zákona o ve-
řejných zakázkách nutnou podmínkou, aby 
mohla být vyhlášena soutěž na samotné 
stavební práce. Ty by chtěla radnice zahájit 
v květnu příštího roku. Majitelé stánků na 
tržišti napadli rozhodnutí krajského úřadu, 
který vydání stavebního povolení potvrdil.
„Dostali� jsme�informaci,�že�majitelé�stánků�
podali� na� rozhodnutí� krajského� úřadu� ža-
lobu.� Jsem�přesvědčený,� že�město�Zlín�po-
stupovalo�při�získávání�stavebního�povolení�
v� souladu� se� zákonem� a� oslovilo� všechny�
účastníky� řízení� tak,� jak� jim� zákon� přede-
pisuje.� S� majiteli� stánků� jsme� celou� dobu�
jednali� a� celý� projekt� revitalizace� byl� opa-
kovaně�s�nimi�probírán�a�konzultován�a� je-
jich� připomínky� zapracovány.� Jejich� kroky,�
kterými�chtějí�zpochybnit�stavební�povolení�
města� na� revitalizaci� tržiště,� nechápu.� Od�
začátku� dobře� znali� všechny� záměry� měs-

ta.� I� přes� tuto� správní� žalobu� na� krajský�
úřad� pokračujeme� v� přípravách� tak,� aby-
chom�mohli� na� jaře� zahájit� přestavbu,� jak�
jsme� slíbili.� Věřím,� že� zvítězí� zdravý� rozum�
a�majitelé�stánků�žalobu�stáhnou�a�přistou-
pí� k� podpisu� připravené� dohody� o� podobě�
jejich�stánků.�Rekonstruované� tržiště�bude�
přínosem�pro� celé�město� Zlín� i� pro� samot-
né�majitele�stánků,” sdělil Pavel Brada, ná-
městek primátora pro rozvojové plochy.
Na novém tržišti budou mít stánkaři k dis-
pozici mimo jiné elektrické zásuvky, což 
umožní prodávat i zboží, které by se bez 
chladicích boxů kazilo. Nové budou také vo-
dovodní přípojky do stánků. V areálu nového 
tržiště budou i toalety, které na tržišti dopo-
sud chyběly.
„V� souladu�s�dnešními� trendy�nebude�deš-
ťová� voda� končit� v� kanalizaci,� ale� bude� se�
vsakovat� do� zeleně.� Zároveň� chceme� na�

Zastupitelé přidělili finanční prostředky na revitalizaci 
tržiště Pod Kaštany
Na více než 92 milionů korun je stanoven rozpočet na revitalizaci 
tržiště Pod Kaštany, který zahrnuje dvě etapy včetně úpravy 
ulice Soudní od prostoru bývalého soudu po budovu McDonald. 
Přidělení této částky z rozpočtu města odsouhlasili na svém 
posledním zasedání zlínští zastupitelé.

tržišti�upřednostnit�prvovýrobce�a�pěstitele�
a�eliminovat� tak�přeprodej� ze�supermarke-
tů,“ poznamenal Jiří Korec, primátor města.
Návrh počítá s více než stovkou prodejních 
míst na více než 900 metrech čtverečních 
prodejní plochy. Po rekonstrukci dojde i k vi-
zuálnímu propojení tržiště s přilehlým par-
kem.
Souběžně s revitalizací tržiště Pod Kaštany 
bude uvedena do provozu i vrtaná studna 
v přilehlém sadu Svobody. Zhotovením stud-
ny včetně vodovodu chce město coby stavi-
tel zajistit zázemí užitkové vody pro potřeby 
tržiště, které tady doposud chybělo. Zdroj 
užitkové vody ale plánuje využívat i pro další 
účely. /fab/
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Téma

Pořadí 
v hlasování

Malé projekty  Rozpočet Počet záporných 
hlasů 

Počet kladných 
hlasů 

1. Veřejné WC v Centrálním parku  500 000,00 Kč - 13  422 
2. Tůňka Pod Stráněmi  70 000,00 Kč - 24  326 
3. Veřejné tábořiště na Podlesí  180 000,00 Kč - 20  286
4. Přístřešky zastávek MHD - Mokrá II, Na Drahách  300 000,00 Kč - 4  249
5. Bezbariérové úpravy chodníku  400 000,00 Kč - 7  207
6. Zvýšení kapacity parkovacích míst  35 000,00 Kč - 25  207
7. Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod Vrškem  

a ul. Pod Školou
 370 000,00 Kč - 14  186 

8.  Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická  - 4  174 
9.  Záhony v Univerzitním parku osázené jarními cibulovinami  - 26  192 
10. Bottwaldov, aneb obujme Zlín!  - 70  228 
11. Jednoduché lavičky v horní části Gahurova prospektu mezi 

stromy
 - 14  117 

12.  Výletní Street Corner  - 30  129 
13. Sousedské lavičky  - 11  60
14. Doplnění herního prvku – interaktivní a kreslicí tabule  

na dětské hřiště č. 365
 - 25  67

15. Spalujte kalorie, ne elektřinu!  - 56  97
16. Workoutový prvek pro děti Monkey's Hrazda  - 12  39
17. Dražší jízdní kola bezpečně pod zámkem  - 44  63 
18. Anketní koše na zastávky MHD  - 126  111 
 Celkem využito  1 855 000,00 Kč 
 Rezerva  145 000,00 Kč 

Třetí ročník participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“ již 
zná své vítěze

O tom, který z projektů se bude realizovat, roz-
hodli Zlíňané v internetovém hlasování. Hlaso-
vat šlo také osobně prostřednictvím kanceláří 
místních částí, v městském informačním centru 
v budově radnice a nově také prostřednictvím 
aplikace Mobilní rozhlas. Z ročníku 2020 se 
bude realizovat hned devět návrhů. Dva velké 
projekty a sedm malých. V kategorii malé pro-
jekty hlasovalo 1 220 hlasujících a v kategorii 

velké projekty bylo odevzdáno 1 453 
hlasů. „Nejvíce�hlasů�ze�všech�pro-
jektů�obdržel�návrh�na�Odpočinko-
vou� vyhlídku� Gahurova� prospektu.�
Ten�obdržel�521�hlasů.�Na�druhém�
místě,�dle�počtu�hlasů,�se�umístil� tzv.�malý�
projekt� na� zřízení� veřejného�WC� v� Centrál-
ním� parku.� Tento� počin� získal� 409� hlasů,“ 
prozradila radní Jana Bazelová. Mezi tzv. vel-

Hotovo a spočítáno. Třetí ročník projektu participativního 
rozpočtu s názvem „Tvoříme Zlín“ zná vítězné projekty. Zasláno 
bylo 34 návrhů a po vyhodnocení jich bylo do hlasování 
připuštěno 28.  

kými projekty ještě uspěl návrh na rekonstrukci 
okolí kaple Panny Marie na Zlínských pasekách. 
Mezi malými projekty, s rozpočtem do půl milio-
nu korun, uspělo sedm návrhů, které se začnou 
od ledna 2021 uvádět v život. Kromě již zmíně-

ného WC v Centrálním parku lidé 
ještě rozhodli o realizaci Tůňky Pod 
Stráněmi, Veřejného tábořiště na 
Podlesí, Přístřešku MHD Mokrá II  
- Na Drahách, Bezbariérové úpravě 
chodníku, Zvýšení kapacity parko-

vacích míst a o Opravě průchozího chodníku 
mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod Školou. Komplexní 
popisy jednotlivých projektů lze získat na webo-
vých stránkách projektu www.tvorimezlin.cz.

21 3
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Téma

Pořadí 
v hlasování

Velké projekty  Rozpočet Počet zaporných 
hlasů 

Počet kladných 
hlasů 

1. Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu  1 500 000,00 Kč - 41  562
2. Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských pasekách  1 500 000,00 Kč - 77  462 
3. Bezbariérové hřiště  - 12  288 
4.  Lezecká konstrukce pro děti v Centrálním parku Jižní Svahy  - 35  285 
5. Barevné hřiště  - 30  235 
6. Výměna povrchu víceúčelového hřiště na Zálešné I a II ve Zlíně  - 18  172 
7. Hřiště pro menší i větší děti - Sokolská 622, Zlín (hřiště 2. května)  - 4  142 
8. Vytvoření parkovacích míst u hřiště na Podvesné IX  - 84  89 
9. Tribuna u workoutového hřiště Obeciny  - 79  72 
10. Meteorologický sloup ve Zlíně  - 218  194 

Na základě vytvořených žebříčků došlo k rozdělení finančních prostředků, a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů, až do vyčer-
pání přidělených financí. Malé projekty mohly vyčerpat celkem 2 mil. Kč, velké projekty 3 mil. Kč. Nevyužité finanční prostředky poslouží 
jako rezerva k případnému dofinancování vítězných projektů. /fab/

Dle informací z daného dopisu je nyní modelo-
ván návrh dohody, prostřednictvím které může 
být nalezen způsob a shoda stran předčasné-
ho ukončení aktuální provozní smlouvy a tak-
též způsob, jak získat do vlastnictví společnosti 
VAK Zlín celý provozní závod včetně veškerých 
návazných aspektů, které jsou nutné pro pro-
voz vodohospodářské infrastruktury ve vlast-
nictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 
a.s.  Parametry dohody jsou jedním z bodů 
v rámci probíhajícího mediačního jednání, 
které bylo nařízeno Okresním soudem ve Zlí-
ně. Účastníky dané mediace jsou společnost 

VAK Zlín, její dva akcionáři - města Otrokovice 
a Fryšták, a obchodní korporace Moravská vo-
dárenská, a.s. Účastníci mediace mezi sebou 
dlouhodobě vedou několik soudních sporů, kdy 
společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., je 
v rámci těchto sporů jak v postavení žalované, 
tak i žalobce.
Statutární město Zlín jako akcionář však 
nemá žádné informace o parametrech dané-
ho mediačního jednání, rovněž tak nemá ani 
informace o podrobnostech výše uvedeného 
návrhu dohody mezi účastníky mediačního 
jednání. Město jako největší akcionář společ-

Město se chce aktivně podílet na zajištění kontroly nad 
vodou na Zlínsku
Statutární město Zlín, jako akcionář společnosti Vodovody 
a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen VAK Zlín), obdrželo od předsedy 
představenstva společnosti dopis, ve kterém představenstvo 
informuje o neustálé snaze o kontinuální vylepšování provozního 
vztahu s provozovatelem vodárenské infrastruktury na Zlínsku, 
obchodní korporací Moravská vodárenská, a.s. Zároveň VAK 
Zlín hledá nový model fungování vodárenské infrastruktury na 
Zlínsku.

nosti VAK Zlín, která je zásadním strategickým 
subjektem v rámci základní zásobovací infra-
struktury, chce mít informace a rovněž i určitý 
vliv v rámci vytváření budoucího uspořádání 
formy provozování vodárenské infrastruktury 
na Zlínsku. Z tohoto důvodu si město Zlín zada-
lo vypracování vlastní i externí právní analýzy 
případného vstupu a eventuální formy účasti 
města v mediačním jednání.
Postavení statutárního města Zlína v rámci ak-
tuální situace je poměrně komplikované, jelikož 
není stranou žádného soudního sporu, který je 
veden mezi účastníky mediačního jednání. Měs-
to však vyvíjí maximální snahu o nalezení cesty 
k účasti v mediačním jednání, která by zcela eli-
minovala jakákoliv rizika budoucího napadení 
či zpochybnění jak účasti města v daném me-
diačním jednání, tak i případně vzešlých dohod 
z daného mediačního jednání.
„Pokračujeme� v� jednáních� ohledně� zkrácení�
provozní�smlouvy�a�změnách�v�uspořádání�vo-
dárenství�v�regionu.�Vstup�do�mediace�je�dalším�
krokem�k�aplikovatelnosti�případné�dohody�za-
jišťující� kontrolu� nad� vodou� na� Zlínsku,“� sdělil 
primátor města Zlína Jiří Korec. /mel/

21 3
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Doprava

Tuto problematiku blíže upravuje zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
který říká, že na všech typech veřejně přístup-
ných pozemních komunikací je mj. „zakázáno 
odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady 
v technickém stavu zjevně technicky nezpů-
sobilé k provozu na pozemních komunikacích 
a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění nebo opravu podstatných částí me-
chanismu nebo konstrukce silničního vozidla, 
nebo které není možné identifikovat prostřed-
nictvím identifikačního čísla vozidla umístěné-
ho na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním 
sklem nebo na výrobním štítku. Takové vozidlo 
zákon definuje jako vrak“.
„Z� této�definice� je� tedy�patrné,� že�zdaleka�ne�
každé�dlouhodobě�odstavené�vozidlo�s�vypuš-
těnými�pneumatikami�a�špinavou�karoserií�lze�

V případě ulice L. Váchy je ulice zjednosměrně-
na ve směru od východu na západ. Určujícím 
směrem v tomto případě byla nutnost zachování 
rychlého výjezdu zdravotnické záchranné služby 
ve směru na Malenovice. Z toho vyplývá, že pa-
ralelně vedená komunikace na ulici B. Němcové 
pak byla zjednosměrněna opačným směrem, 
tzn. od západu k východu.
V této souvislosti došlo taktéž ke zjednosměrně-
ní spodní části ulice Nerudova, a to ve směru od 
ulice B. Němcové k ul. L. Váchy.
Zjednosměrněním těchto ulic došlo k legalizaci 
podélného parkování v dotčených ulicích. Dříve 
při obousměrném provozu se řidiči dopouštěli 
přestupku proti příslušnému ustanovení záko-
na č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

Změna místní úpravy provozu v ulicích L. Váchy,  
B. Němcové a Nerudova
Ve druhé polovině měsíce 
listopadu byla provedena 
změna místní úpravy provozu 
za pomoci svislého dopravního 
značení, čímž byla i dokončena 
dlouhodobá snaha 
města vyřešit nevyhovující 
dopravní situaci. Jedná se 
o zjednosměrnění ulic L. Váchy, 
B. Němcové a Nerudovy.

Na Magistrát města Zlína se 
čím dál častěji obracejí občané, 
kteří nahlašují dlouhodobě 
odstavená vozidla blokující 
parkovací místa, a požadují 
jejich odstranění. 

komunikacích. Pro vzájemné vyhnutí se dvou 
protijedoucích vozidel je totiž nutné zachování 
volného prostoru 6 metrů, 3 metry pro každý 
směr jízdy. Za účelem usměrnění parkování do-
šlo současně také k osazení svislých dopravních 
značek B29 „zákaz stání“, kterými je určené 
stání v daných úsecích komunikace. V souladu 
s doporučením Dopravního inspektorátu Policie 
ČR bylo parkování umožněno střídavě na levé 

a pravé straně ulice tak, aby došlo k přirozené 
redukci rychlosti vozidel.
„Jsem�rád,� že� jsme�obyvatelům�ulic�L.�Váchy,�
B.�Němcové�a�Nerudova�vyšli� vstříc�a�podaři-
lo�se�zrealizovat�zjednosměrnění�komunikací,�
po�kterém�volali.�Rozšířila�se�tak�možnost�par-
kování� v�dané� lokalitě�a� zároveň�budou�ulice�
bezpečnější,“ sdělil radní pro dopravu Michal 
Čížek. /mel/

Magistrát dopisem upozorňuje majitele aut bez STK
považovat�za�autovrak,�a�to�bez�ohledu�na�to,�
zda�je�vybaveno�registrační�značkou�či�nikoli,“ 
uvádí Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.
Na jaře tohoto roku však proběhla novelizace 
předmětného zákona, kdy byl mimo jiné do-
plněn bod, kterým se zakazuje na veřejně pří-
stupných pozemních komunikacích odstavovat 
také silniční vozidlo, které má po dobu více než 
šesti měsíců propadlou STK.
Tato novelizace tak nově umožňuje řešení vět-
šiny dlouhodobě odstavených vozidel, která ve 
většině případů nejsou dle zákonné definice 
vrakem, mají však dlouhodobě propadlou plat-
nost STK. Zákon nově definuje takové jednání 
jako přestupek, za který hrozí provozovateli vo-
zidla nemalý finanční postih. V krajním případě 
může být takové vozidlo na náklady provozova-
tele i odtaženo a následně prodáno ve veřejné 
dražbě či ekologicky zlikvidováno.
Statutární město Zlín zahájilo postupné kroky, 
které povedou k eliminaci těchto dlouhodobě 
nepoužívaných vozidel na svém území. Protože 
však nechce jít ihned cestou represivních kro-
ků, přistoupilo v první fázi ke vstřícnému gestu, 
kterým je rozesílání dopisů upozorňujících pro-
vozovatele dlouhodobě odstavených vozidel na 
novelizaci zákona a na skutečnost, že se tedy 

svým konáním dopouštějí přestupku. Tímto 
dopisem jsou provozovatelé zároveň vyzýváni 
k obnovení platnosti STK či odstranění vozidla 
z veřejné komunikace ve lhůtě do dvou měsí-
ců od obdržení dopisu. Vedení magistrátu tak 
chce dát provozovatelům těchto vozidel šanci 
vyřešit vše smířlivou cestou.
„V�případě�marného�uplynutí� vymezené� lhůty�
budou�jednotlivé�případy�předávány�příslušné-
mu� správnímu� orgánu� k� dalšímu� řešení,� kdy�
bude�již�přistoupeno�k�jednotlivým�represivním�
úkonům�tak,�jak�je�zákon�umožňuje.�Věříme,�že�
těmito�kroky�se�nám�postupně�podaří�vyčistit�
veřejná�parkoviště�a�komunikace�od�dlouhodo-
bě�nepoužívaných�vozidel,“ zakončil radní pro 
dopravu. /fab/
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Aktuálně

„Na� rekonstrukci� chodníků� čekali� obyvatelé�
Velíkové�dva�roky.�Město�dříve�žádalo�o�dota-
ci,�která�ale�nebyla�městu�přidělena.�Z�toho�
důvodu�bylo�rozhodnuto�dokrýt�finance�z�roz-
počtu�statutárního�města�Zlín�tak,�aby�mohly�
proběhnout�stavební�práce�a�nebyla�ani�brz-
děna� naplánovaná� oprava� silnice� ze� strany�

Ředitelství� silnic� Zlínského� kraje,“ doplnil 
radní pro oblast dopravy Michal Čížek.
Celkem byl opraven úsek v přibližné délce 
1 430 metrů. Chodníky jsou vyhotoveny ze 
zámkové dlažby s betonovými obrubníky. 
V rámci rekonstrukce chodníků byly upra-
veny stávající sjezdy k rodinným domům 

Velíková má nové chodníky, opravena 
byla i silnice III. třídy
V místní části Velíková byly dokončeny stavební práce na 
rekonstrukci chodníků podél ulice Dolní konec a Horní konec, 
které začaly na přelomu května a června. Na rekonstrukci 
chodníků následně navázala oprava vozovky.

a zpevněné plochy. Součástí rekonstrukce 
chodníků byla také úprava zastávky MHD 
Velíková a částečně točny. Zde došlo na 
úpravu vozovky a výstupní plochy při výjezdu 
z točny.
Rekonstrukce chodníků, jejímž investorem 
bylo město Zlín, stála 8,4 mil. korun. /red/

„Všichni� ví,� co� se� nyní� děje,� kolik� sestřiček�
a� lékařů�aktuálně�chybí.�S�myšlenkou�vrátit�
se�k�medicíně�se�zaobírám�delší�dobu.�Nej-
prve� jsem� nabídl� pomoc� a� začal� více� slou-
žit�v�ambulanci.�Při� této�příležitosti� jsem�se�
přesvědčil,�že�mé�místo�je�nyní�na�chirurgii,�
která� je�mojí� srdeční� záležitostí.� Nejsem� to�
já,�kdo�bude�řešit�komplikovanou�situ-
aci�ve�zdravotnictví,�jen�přikládám�
pomocnou�ruku�a�vracím�se�na�
místa,�která�mne�jako�chirurga�
vychovala.� S� tím� ale� souvisí�
skutečnost,�že�do�určité�míry�
utlumím�své�aktivity�v�komu-
nální�politice,“ prohlásil Miro-
slav Adámek.
Profese chirurga a člena rady 
města bude Miroslav Adámek 
kombinovat do konce března příštího 
roku, v této lhůtě předá agendu spadající 
do jeho kompetencí svému nástupci. Jako 
první dostal nabídku zastupitel zvolený za 
STAN František Pilka, který už má s působe-
ním v radě města zkušenosti z minulého vo-
lebního období. „Po�delší�úvaze�jsem�se�roz-
hodl�ji�neakceptovat.�Mám�řadu�povinností�ve�
společnosti�Nemovitosti�města�Zlína,�kterou�
řídím,�návrat�do�rady�města�mi�neumožňuje�
ani�momentální�zdravotní�stav,“ vysvětlil své 
důvody pro odmítnutí nabídky František Pil-
ka. „Odchod�Mirka�Adámka�nemá�žádný�vliv�
na�koaliční�smlouvu,�na�jejímž�základě�hnutí�

Miroslav Adámek končí v Radě města Zlína. Vrací se ke 
své původní profesi chirurga
Miroslav Adámek opustí Radu města Zlína. Bývalý primátor 
a nynější náměstek primátora hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN) se vzhledem k současné situaci vyvolané pandemií 
koronaviru naplno vrací ke své původní profesi lékaře a pokusí se 
maximálně přispět ke zvládnutí současné komplikované situace 
ve zdravotnictví.

STAN�působí� ve� vedení�města.�Kandidátem�
do�Rady�města�Zlína�za�hnutí�STAN�je�Pavel�
Stojar.� Oblasti,� které� bude� mít� na� starosti,�
jsou� ještě� předmětem� debat� v� rámci� naše-
ho� hnutí,“ konstatoval Bedřich Landsfeld, 
náměstek primátora a předseda zastupitel-
ského klubu hnutí STAN. Dodal, že nástupce 

Miroslava Adámka budou schvalovat 
zastupitelé města v únoru příštího 

roku.
Kolegové z hnutí STAN mají pro 
rozhodnutí Miroslava Adámka 
opustit radu města porozu-
mění. „Chápeme� ho,� je� lékař�
a� v� této� koronavirové� době�
cítí,�že�jeho�místo�je�především�
v�nemocnici.�Pro�Zlín�toho�vyko-

nal�hodně�a�zaslouží�si�velké�po-
děkování.�Zároveň�se�všichni�těšíme�

na� naši� další� spolupráci� v� zastupitelstvu�
města,“�vzkázal Bedřich Landsfeld.
V Zastupitelstvu města Zlína má Miroslav 
Adámek mandát až do roku 2022. Pokračo-
vat bude i v zastupitelstvu Zlínského kraje, do 
kterého byl zvolen na čtyři roky letos v říjnu. 
„Lidé� mi� opakovaně� dali� ve� volbách� důvěru�
a�nehodlám�je�zklamat.�Získal�jsem�už�nějaké�
zkušenosti�a�ty�mohu�jako�zastupitel�uplatňo-
vat.�Dostojím�svým�závazkům�i�v�situaci,�kdy�je�
potřebný�můj�návrat�k�medicíně,“�ujistil.
Miroslav Adámek vstoupil do komunální poli-
tiky jako nestraník na podzim roku 2010, kdy 

byl za hnutí STAN zvolen do Zastupitelstva 
města Zlína. Krátce nato byl zvolen primá-
torem a tuto pozici jako první politik v novo-
dobé historii města v roce 2014 obhájil. Za 
jeho působení v čele zlínské radnice se po-
dařilo prosadit řadu věcí, často šlo o dlouho 
nevyřešené problémy. Sídliště Jižní Svahy 
tak například nehyzdí torzo rozestavěného 
obchodního domu, začala se ve větší míře 
budovat síť cyklostezek, došlo k znovuobno-
vení Památníku Tomáše Bati. Mezi význam-
né počiny „éry Miroslava Adámka“ patří 
i výstavba parku Komenského, který byl od-
borníky zvolen Parkem desetiletí v ČR, nebo 
proměna spodní části Gahurova prospektu. 
Významně se také investovalo do oprav ko-
munikací, zeleně, dětských hřišť, sportovišť, 
kulturních a sportovních projektů, město 
Zlín přitom zůstalo ve výborné finanční kon-
dici. /red/

Mé místo  
je na chirurgii, 
která je mou 

srdeční 
záležitostí.
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Aktualizovaná Pravidla nájmu bytů ve vlast-
nictví statutárního města Zlína vejdou 
v platnost od měsíce dubna roku 2021.
„Zavedením�nových�pravidel�při�pronajímá-
ní� městských� bytů� chce� město� Zlín� zpřes-
nit� podmínky� pro� nájem� městských� bytů,�
současně� zavádíme� pojem� podporované�
nájemné�pro� ty� občany,� kteří� se� dlouhodo-
bě� nacházejí� v� nevyhovující� bytové� situaci.�
Klíčovým� faktorem� pro� posouzení� žádosti�
bude�zařazení�žadatele�o�bydlení�do�bytové�
kategorie,� která� nejvíce� vyhovuje� jeho� po-
třebám� bydlení� a� zároveň� zohledňuje� jeho�
potřebnost,“ uvedla náměstkyně primátora 
města Zlína Kateřina Francová.
Dosud byly přidělovány byty v kategoriích 
startovací, pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením a standardní nájemní. Nově 
budou byty rozděleny do následujících kate-
gorií:

Žadatelé o městské byty musí aktualizovat své žádosti
Statutární město Zlín připravilo nová pravidla pronajímání 
městských bytů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby každý žadatel 
o nájem městského bytu podal do 31. března 2021 novou žádost, 
a tím potvrdil, že jeho bytová potřeba trvá. 

a) byty s podporovaným nájemným:
�bezbariérové – tyto byty jsou nabízeny žada-

telům dle pořadí v pořadníku,
�seniorské – volné byty budou zveřejňová-

ny na úřední desce a žadatelé na předních 
místech pořadníku si budou podávat při-
hlášky na konkrétní byty,

�sociální – u těchto bytů je při rozhodování 
o nájmu konkrétního volného bytu cílem na-
lézt pro tento byt nejvhodnějšího nájemce.

b) byty dostupné – volné byty budou zveřej-
ňovány na úřední desce a žadatelé na před-
ních místech pořadníku si budou podávat 
přihlášky na konkrétní byty, zpravidla jde 
o modernizované byty.
c) byty nadstandardní – tyto budou obsazo-
vány na základě výběrového řízení, kdy bude 
stanovena minimální výše nájemného a byt 
bude pronajat fyzické osobě, která nabíd-
ne nejvyšší cenu. Podrobné podmínky budou 

stanoveny při vyhlášení výběrového řízení. „Ak-
tualizace�žádostí� se� týká�všech�žadatelů�a� ža-
datelek�o�městský�byt�ve�Zlíně,�včetně�seniorů�
a�žadatelů�o�startovací�byt,� to�znamená�všech�
občanů,� kteří� mají� podanou� žádost� o� nájem�
městských�bytů�ve�Zlíně.�Je�třeba,�aby�se�dosta-
vili�na�detašované�pracoviště�Magistrátu�měs-
ta�Zlína�v�ulici�Zarámí,�na�oddělení�bytové,�kde�
s�nimi�pracovnice�bytového�oddělení�proberou�
jejich�současnou�bytovou�situaci.�Pokud�bytová�
nouze�žadatele/žadatelky�trvá,�doporučíme�jim,�
o�kterou�kategorii�bytu�mají�požádat,“ vysvětlila 
postup při aktualizaci žádostí o nájem městské-
ho bytu vedoucí Odboru majetkové správy Eva 
Husáková.
Nové žádosti o nájem v městských bytech je 
třeba vyplnit nejpozději v termínu do 31. března 
2021. Kontaktní místo: Magistrát města Zlína, 
detašované pracoviště Zarámí 4421, kancelář 
103 a 105. Úřední hodiny: pondělí a středa od 
8 do 17 hodin.
Znění nových Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví 
statutárního města Zlína je k dispozici na inter-
netových stránkách města: www.zlin.eu – úřed-
ní deska – majetek SMZ – Pravidla nájmu bytů 
ve vlastnictví statutárního města Zlína. /io/

DOTACE Z FONDU ZDRAVÍ

Správní rada Fondu zdraví statutárního 
města Zlína vyhlašuje 6 programů pro 
přidělení dotací na: ocenění bezpříspěv-
kových dárců krve, speciální přepravu 
zdravotně postižených a seniorů, zootera-
peutickou činnost, rekondiční a edukač-
ní pobyty, činnosti organizací a projekty 
v roce 2021.
Příjem žádostí je od 15. 2. do 28. 2. 
2021. Bližší informace poskytuje odděle-
ní prevence kriminality a sportovišť MMZ, 
Zarámí 4421, J. Richtrová, tel. 577 630 
330 nebo jsou k dispozici na www.zlin.eu 
v sekci Občan/Dotace/FZ. /red/

Ta spočívala ve formě účasti zastupitele To-
máše Dudáka.
„V�rámci�zastupitelstva�byla�poprvé�umožně-
na�distanční�online�účast�zastupitele�z�důvo-
du�nouzového�stavu.�Zároveň�chceme�otevřít�
diskuzi� o� možnosti� distanční� online� účasti�

i� v� běžném� stavu,“ vysvětlil primátor města 
Jiří Korec, v čem spočívala tato premiéra. 
Jako důvod své distanční účasti zastupitel To-
máš Dudák uvedl návrat z pracovní zahraniční 
cesty, kdy v této době čeká na vyhodnocení 
covid testu. /fab/

Jednání zlínského zastupitelstva se poprvé zúčastnil 
zastupitel ze vzdáleného přístupu
Zasedání zlínského zastupitelstva, které se uskutečnilo ve čtvrtek 
10. prosince v prostorách Kongresového a univerzitního centra, 
mělo jednu historickou a i technickou premiéru.

DOTACE POSKYTOVATELŮM 
SOC. SLUŽEB V ROCE 2021

Správní rada Sociálního fondu statutárního 
města Zlína vyhlašuje dotační Program na 
podporu poskytování registrovaných sociál-
ních služeb v roce 2021. Příjem žádostí začíná 
18. ledna 2021 v 8:00 hod. a končí 22. ledna 
2021 ve 14:00 hod. Bližší informace jsou zve-
řejněny na www.zlin.eu, nebo budou poskyt-
nuty Mgr. Alenou Podanou, tel. 577 630 845, 
e-mail: alenapodana@zlin.eu, Odbor sociál-
ních věcí Magistrátu města Zlína (detašované 
pracoviště tř. T. Bati 3792, budova Okresní 
správy sociálního zabezpečení). /pod/

MĚSTO HLEDÁ 
DOBROVOLNÍKY

Statutární město Zlín hledá dobrovolné spo-
lupracovníky na pomoc při roznášení dárko-
vých balíčků a gratulace seniorům. Práce pro 
město zabírá několik hodin měsíčně. Základ-
ními předpoklady pro výkon práce roznáše-
jícího je trestní bezúhonnost a spolehlivost. 
Momentálně chybí dobrovolníci pro okrsky  
č. 15 a 41, oba na Jižních Svazích. Zájemci 
mohou kontaktovat Odbor kanceláře primá-
tora Magistrátu města Zlína, oddělení organi-
zační, paní Kláru Čuříkovou, tel. 778 400 511 
nebo 577 630 159.  /io/
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Před necelými dvěma měsíci musela zlínská 
městská policie řešit nepříjemnost související 
s nákazou koronavirem covid-19 přímo mezi 
strážníky. I přes přísná preventivní opatření toto 
onemocnění zasáhlo 7 strážníků, kteří se mu-
seli potýkat s jeho nevyzpytatelným průběhem. 
Nyní, když chorobu úspěšně překonali, vyslyšeli 
výzvy zdravotníků a rozhodli se věnovat rekon-
valescentní plazmu. Ta může být využita při léč-
bě pacientů s těžším průběhem onemocnění.
„Jsem�hrdý�na�své�spolupracovníky,�kteří�se�
rozhodli� touto� formou� pomoci� nemocným�

spoluobčanům.� I�přes�pozitivní� zprávy� týka-
jící�se�brzké�dostupnosti�očkovací�látky�však�
nezapomínejme,�že�se�jedná�o�onemocnění,�
které�má�u�každého�různý�průběh.�Zatímco�
u� jednoho� proběhne� s� minimálními� symp-
tomy,�pro�dalšího�může�být�fatální.�Nezapo-
mínejme�proto�i�v�tomto�předvánočním�čase�
na�opatření,�která�mají�omezit�přenos�tohoto�
zákeřného�viru.�Všem,�kteří� jsou�ohleduplní�
k�sobě�i�svému�okolí,�bych�za�to�chtěl�upřím-
ně� poděkovat,“� uvedl ředitel MP Zlín, Milan 
Kladníček. /jan/

Strážníci zlínské městské policie 
darovali rekonvalescentní plazmu
Po policistech a hasičích se k dárcům rekonvalescentní 
plazmy připojili v pátek 11. prosince 2020 také strážníci 
Městské policie Zlín.

NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘIBYLY 
NÁDOBY NA POUŽITÉ 

KUCHYŇSKÉ OLEJE

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ 
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO 
PRO ROK 2021

Na základě hojného využívání stávajících ná-
dob rozšiřujeme tuto sběrnou síť na celkově 
již 27 nádob. Upozorňujeme, že i nadále je 
možno využít k odevzdání olejů také sběr-
ných dvorů.
Použitý kuchyňský olej vkládejte do nádob 
v dobře uzavřených PET lahvích. Oleje jsou 
následně odevzdávány specializovanému 
zpracovateli a dále využívány. /red/

Před 20 lety byl ve Zlíně uveden do zkušebního 
provozu Městský kamerový dohlížecí systém 
(MKDS). MKDS, který provozuje Městská po-
licie Zlín, od té doby zaznamenal významnou 
modernizaci i rozšíření. Poslední monitorovací 
bod, který byl zprovozněn, se nachází v místní 
části Štípa.
„Jedná� se� o� otočnou� kameru,� která� bude�
přispívat� k� bezpečí� obyvatel,“ uvedl ředitel 
MP Zlín, Milan Kladníček. /fab/

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
bude na Zlínsku od 1. ledna 2021 uplatňo-
vat cenu vodného ve výši 41,47 Kč/m3 (bez 
DPH) a stočného ve výši 40,77 Kč/m3 (bez 
DPH). Celkem za vodné a stočné bez DPH 
82,24 Kč/m3. Konečná cena vodné+stočné 
včetně 10 % DPH tak bude v roce 2021 činit 
Kč 90,47/m3. /red/
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Strategie Zlín 2030 se zpracovává se zapojením 
zástupců politické reprezentace města, pracov-
níků Magistrátu města Zlína, zástupců význam-
ných organizací a institucí ve městě, odborných 
expertů a veřejnosti.
Od 16. 10. do 30. 10. 2020 měla veřejnost 
možnost zasílat své připomínky a náměty 
k analytické části, v rámci které byla sbírána 
data o městě Zlíně. Tato data vychází ze statis-
tik, studií, koncepcí, od občanů, podnikatelů, 
osobností a stakeholderů, členů pracovních 
skupin a podobně a byla zpracována analýza 
současného stavu města v šesti tematických 

oblastech. Jde o témata: Územní plánování 
a urbanismus, Kvalita života, Vzdělávání, Bez-
pečnost, Doprava a technická infrastruktura, 
Vstřícné město. Na závěr této první části stra-
tegie byla nejpodstatnější zjištění o městě zpra-
cována do SWOT analýz – definování silných, 
slabých stránek města, příležitostí a hrozeb 
pro město. Z této první analytické části bude 
vycházet část návrhová, v rámci které bude 
definována vize města a se členy pracovních 
skupin budou navrhována opatření a projekty, 
které povedou k naplnění vize města. Od ve-
řejnosti město obdrželo sedmnáct připomínek.  

Veřejnost magistrátu sdělila náměty rozvoje města
Město Zlín zpracovává Strategii rozvoje statutárního města Zlína 
do roku 2030, která se zaměří na budoucí rozvoj města.

Deset k oblasti Doprava a technická infrastruk-
tura, tři k oblasti Vstřícné město, dvě k oblasti 
Vzdělávání a dvě připomínky k oblasti Kvalita 
života. V rámci oblasti dopravy ve městě veřej-
nost doporučuje zaměřit se na rozvoj alterna-
tivní dopravy a tyto způsoby dopravy (převážně 
na krátké vzdálenosti), jako je chůze, jízda na 
kole a přeprava MHD, dostatečně propagovat.

Jedna oblast připomínek se vztahovala k po-
sílení cyklistické dopravy:
�propojení stávajících vybudovaných úseků 

cyklostezek v centru i v okrajových částech 
města - především zajištění cyklistické in-
frastruktury z Jižních Svahů do centra měs-
ta Zlína, 

Vyobrazeni jsou také Jan Antonín Baťa, Do-
minik Čipera, Hugo Vavrečka, kolonie baťov-
ských domků, továrna a Památník Tomáše 
Bati s letadlem Junkers. Nechybí ani ikonická 
baťovská hesla a boty.
„Město� Zlín� a� Nadace� Tomáše� Bati� dlouho-
době�spolupracují�na�projektech,�které�přibli-
žují�odkaz�Tomáše�Bati�moderním�způsobem�
tak,�aby�byl�součástí�každodenního�života�ve�
Zlíně.� Umělecké� streetartové� dílo� vznikající�

Zlín bude mít své nové inspirativní místo, které představuje 
hlavní osobnosti fenoménu Baťa. V rámci prvního ročníku 
Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati 
a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje 
Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu. 

Ve Zlíně vzniká první streetartová realizace odkazující na 
významné baťovské osobnosti

v�podchodě�spojující�Jižní�Svahy,�Baťovu�vilu�
a�Čepkov� je� jedním�z� těchto�příkladů�spolu-
práce.�Jsme�rádi,�že�jsme�mohli�podpořit�toto�
neobvyklé� umělecké� dílo,� které� už� teď� má�
spoustu� pozitivních� reakcí.�Rovněž�mě� těší,�
že�své�odpovídající�místo�po�zásluze�dostává�
i� Jan�Antonín�Baťa.�Obdobný�projekt�připra-
vujeme�s�Fakultou�multimediálních�komuni-
kací� UTB� ještě� na� dvou� dalších�místech� ve�
Zlíně,“�uvedl náměstek primátora pro oblast 

majetku a rozvojových ploch města Zlína Pa-
vel Brada.
„Posláním�Nadace�Tomáše�Bati�je�mimo�jiné�
také�podporovat�umění�a�jeho�tvůrce,�vytvá-
řet� inspirativní�místa�a�šířit�povědomí�o�od-
kazu� Tomáše� Bati.� Každoročně� pořádáme�
Sochařské� sympozium.� Letošní� ročník� však�
musel�být�kvůli�všem�karanténním�opatřením�
zrušen.�Nechtěl�jsem�se�vzdát�podpory�umě-
ní�ve�Zlíně�úplně,�a�tak�jsme�hledali�s�kolegy�
alternativní� řešení.� S� myšlenkou� streetartu�
přišel� kolega� Viktor� Riško,� který� zmíněným�
podchodem�procházel�téměř�denně,�a�vadilo�
mu,�že�cesta�k�vile�Tomáše�Bati�vede�skrze�
tak�nedůstojné�místo,� které�by�mohlo� vypa-
dat�úplně�jinak�a�baťovsky�inspirovat,“ uvedl 
Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati.
Do výběrového řízení sympozia se přihlásilo 
celkem osm umělců, každý zpracoval vlastní 
návrh. Autorem vítězného návrhu je Dalibor 
Vybíral, vysokoškolsky vystudovaný výtvarník 
a grafický designer s mnohaletou praxí, z gra-
fického studia Graffone team.
„Téma�Baťa�mě�velmi� inspirovalo.�Najít�mo-
tiv,�který�by�byl�všeříkající,� je�u�tak�širokého�
tématu� obtížné.� Baťa� svojí� prací� a� filozofií�
zasahoval� téměř� do� všech� výrobních� obo-
rů� a� napříč� společenskými� tématy.� Zaměřil�
jsem�se�tedy�na�to,�kdo�byly�osobnosti,�které�
pomáhaly� tento� fenomén� tvořit.�Chtěl� jsem,�
aby�tváře�jeho�ženy,�syna�a�spolupracovníků�
vystoupily� z�anonymity�a�pomalu�vstupovaly�
do� podvědomí� kolemjdoucích,“ uvedl autor 
vítězného návrhu.
K realizaci díla byly využity pestré barvy. Do-
minantní postavení zaujímá oranžová barva, 
která je typická pro baťovský Zlín a jeho ar-
chitekturu, v níž převažuje využití pálených 
cihel. Světle modrá dodává dílu optimistický 
nádech a prosvětluje tmavý prostor podcho-
du. /red/
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Informace

Nabídka palivového dříví z probírky městských lesů 
Odstraní se stromy hospodářsky nekvalitní 
a ty, které brání v růstu stromům s cenným, 
rovným kmenem.
„Cílem� je,�aby�cenné�a�kvalitní�duby� zesílily�
a�ve�vzniklých�světlinách�se�začaly�objevovat�
nálety�dřevin,�ze�kterých�v�budoucnu�vznikne�
nová�generace�lesa,“ vysvětlil Marek Koutný, 
jednatel společnosti Lesy města Zlína. Máte 
zájem získat palivové dřevo z lesních poros-
tů, kde hospodaří Lesy města Zlína v sou-
ladu s přírodou? Chcete podpořit městské 
lesy v nelehké situaci v období kůrovcové 
kalamity? Palivové dřevo si můžete objed-
nat pomocí kontaktního formuláře na www.
lesyzlin.eu, nebo marekkoutny@lesyzlin.eu. 
Tvrdé palivové dřevo, převážně dub, rozvoz 
v kontejneru o objemu 4 nebo 6 prostoro-
vých metrů:
1. Dřevo nařezané na délku 1 m, neštípané
Cena 1 200 Kč za prostorový metr + cena 
dopravy 400 Kč za celý kontejner při dopra-
vě do 10 km.
2. Dřevo nařezané na délku 33 cm a štípané
Cena 1 600 Kč za prostorový metr + cena 
dopravy 400 Kč za celý kontejner při dopra-
vě do 10 km. Ceny palivového dřeva jsou 
uvedeny s DPH /fab/

Lesy města Zlína spol. s r. o. budou na začátku roku 2021 kácet 
stromy v listnatých porostech nad obcí Příluky u Zlína. Těžba 
bude probíhat přírodě blízkým způsobem, nevzniknou tak 
holoseče, ale porosty se pouze proředí. 

�vybudování bezpečného parkování pro jízdní 
kola (parkovací domy) na dopravních terminá-
lech, záchytná parkoviště,

�budování dalších cyklostezek nebo pruhů pro 
cyklisty oddělených od chodců i aut,

�zajištění sdílené alternativní dopravy – elek-
trokola, koloběžky.

Další okruh připomínek se vztahoval k rozvoji 
MHD:
koordinace linky MHD č. 38 s příjezdy vlaků,
�napojení jižní části Malenovic přímou linkou 

MHD do centra města.
Jedním z doporučení bylo také zabývat se mož-
ným prodloužením železniční trati do Valašské 

Polanky, jako námět ke zlepšení železničního 
napojení regionu. V rámci oblasti Vstřícné měs-
to veřejnost navrhuje zatraktivnit Zlín pro lidi 
(občany i turisty), aby byl více "cool". Propagovat 
a přilákat lidi i na jiné cíle než na Zoo Zlín, např. 
na Bistrotéku, Blok 12, památník, PUOR, mra-
kodrap. V rámci cestovního ruchu dále věnovat 
pozornost ubytovacím standardům ve městě ve 
vztahu k cenové politice turistických ubytova-
cích zařízení. V oblasti rozvoje podnikání by dle 
doporučení veřejnosti mělo město zaujmout po-
zici business development manažera lákajícího 
do Zlína IT firmy, např. z Brna, pro nové pobočky 
ve městě. V rámci oblasti Vzdělávání občané 
doporučili uzpůsobit vzdělávání dynamicky se 

měnícím potřebám zaměstnavatelů, naučit žáky 
pružnosti a schopnosti se neustále učit a rozšířit 
nabídku volnočasového vzdělávání pro dospělé, 
např. v oblasti kreativních průmyslů.
Mezi náměty byla také doporučení sledovat vý-
voj města v oblasti kvality života (např. dle uka-
zatelů na www.obcevdatech.cz/zlin) a na změny 
reagovat a přilákat zejména mladé lidi pro stu-
dium VŠ. Náměty na rozvoj města budou disku-
továny členy pracovních skupin v rámci návrho-
vé části. Děkujeme občanům, kteří se vyjádřili 
a zaslali své připomínky. Po dokončení návrhové 
části bude mít veřejnost opět možnost vyjádřit 
se k navrženým opatřením, popř. projektům pro-
střednictvím připomínek. /red/

MĚSTO PŘIDĚLÍ DOTACEPODPORA Z FONDU MLÁDEŽE PODPORA SPORTU

Fond mládeže a tělovýchovy města Zlína pod-
poří sportovní akce, které mají soutěžní cha-
rakter a proběhnou na území statutárního 
města Zlína v 1. čtvrtletí 2021.
Příjem žádostí bude zahájen dne 11. 1. 2021 
od 8 hodin s tím, že ukončení přijímání žá-
dostí je tímto stanoveno na 10. 2. 2021, do 
14 hodin. Žádosti o dotace z fondu jsou po-
dávány v rámci vyhlášeného výběrového ří-
zení/programu elektronicky prostřednictvím 
webové aplikace https://formulare.zlin.eu/
zadostfmtvakce. Bližší informace poskytuje 
Oddělení prevence kriminality a sportovišť 
MMZ, detašované pracoviště Zarámí 4421, 
Petra Bellayová, tel. 577 630 361. /io/

V rámci tzv. mimořádné podpory budou 
z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína 
rozděleny finance na činnost organizací a jed-
notlivců a podpořeny významné akce kona-
né na území statutárního města Zlína v roce 
2021.
Příjem žádostí bude zahájen dne 10. 1. 2021 
v 8 hodin s tím, že ukončení přijímání žádos-
tí je tímto stanoveno na 1. 11. 2021 do 14 
hodin.
Bližší informace poskytuje Oddělení pre-
vence kriminality a sportovišť MMZ, de-
tašované pracoviště Zarámí 4421, p. Pe-
tra Bellayová, 5. patro, kancelář č. 514,  
tel.: 577 630 361/302. /io/

Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy 
města Zlína vyhlašuje výběrové řízení na při-
dělení podpor z Fondu mládeže a tělovýchovy 
na činnost sportovních organizací působících 
na území města Zlína v roce 2021 (činností 
sportovní organizace se rozumí organiza-
ce pravidelných sportovních aktivit pro děti 
a mládež na území města Zlína).
Příjem žádostí bude zahájen dne 11. 1. 2021 
od 8.00 hodin, ukončení přijímání žádostí 
je tímto stanoveno na 10. 2. 2021, 14.00 
hodin. Bližší informace poskytuje Oddělení 
prevence kriminality a sportovišť MMZ, deta-
šované pracoviště Zarámí 4421, Petra Bella-
yová, tel. 577 630 361/302. /io/
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Rozhovor

Výše zakázky a podoba smlouvy s dodavatelem 
je také výsledkem soutěžního dialogu. Toho se 
v roli porotce zúčastnil i belgický architekt Pierre 
Hebbelinck, kterého jsme se v rámci jeho ná-
vštěvy Zlína zeptali na průběh soutěžního dialo-
gu i na to, jak vidí samotný Zlín.

Jak hodnotíte soutěžní dialog?
Ve skutečnosti je soutěžní dialog strategie, se 
kterou se v Evropě příliš nesetkáváme. Co bylo 
pro mě zajímavé, je dát příležitost bezprostřední 
diskuzi mezi členem poroty, který vlastně repre-
zentuje město a jeho cíle, a jeho diskuzi s archi-
tekty, což je příležitostí k výměně názorů. Soutěž 
je vždy něco, co boří hranice mezi projektem 
a jeho realizací. Tento dialog je příležitost hlou-
běji pochopit myšlenkové pochody jednotlivých 
architektů či jejich týmů.

Jak se vám líbily jednotlivé návrhy?
No, líbí se mi ty postupy architektů. Myslím, že 
to, co se mi jako členovi poroty líbí, nejsou ty 
návrhy samotné, ale ten způsob, myšlenka, pr-
votní intuice jednotlivých týmů. Tahle intuice je 
kombinace komplexnosti, a to například nejen 
architektonického dědictví, ale celkové historie 
budovy, tohoto kina. Když tam chodívalo 2000 
pracovníků v pravé poledne, a další věci, oprav-
dová historie, která tvoří tu původně dočasnou 
budovu. Porozumění zlínské komunitě a nabíd-
nout jim nové podněty. To vše pro nové atrakce, 
nový vzhled Zlína a novou hodnotu obce a jejích 
obyvatel. Myslím, že je to jiná cesta, jiný způsob, 
jiná úroveň, se kterou pracuje tým architektů. 

Belgický architekt Pierre Hebbelinck: Zlín na mě působí 
jako vojenské město
Zastupitelé města na svém posledním zasedání v roce 2020 
schválili přidělení finančních prostředků na realizaci Projektové 
dokumentace na Velké kino ve Zlíně. V září roku 2020 bylo 
rozhodnuto o výběru dodavatele projektové dokumentace na 
Velké kino ve Zlíně, konkrétně společnosti „re: architekti“, který 
vzešel ze soutěžního dialogu. 

Architekt totiž není sám. Má k dispozici scéno-
grafa a další znalce kolem. Architekt je jen ten, 
který shromáždí veškeré materiály, najde místo, 
světlo a tak dále. Ale je to vždy práce celého 
týmu. Opravdová týmová práce. A to se mi líbí.

Jak vidíte Zlín z architektonického pohledu?
Zlínská architektura je ve skutečnosti výzvou, 
protože ji nikde jinde ve světě nenajdeme. Vznik-
la vlastně narychlo na základě čistě technické 

VIZITKA
Pierre Hebbelinck je belgický architekt 
a nakladatel. V Lutychu založil architekto-
nický ateliér. Kromě své práce architekta 
se věnuje intenzivní přednáškové činnosti. 
Přednáší o architektuře a nakladatelské 
práci v Belgii, ve Francii, ve východní Ev-
ropě nebo v Číně. V rámci svého působení 
na poli kulturní diplomacie pracuje v La-
tinské Americe (Peru a Chile) na strategii 
kulturního a politického rozvoje architek-
tury. Mezi jeho realizované projekty pa-
tří Muzeum současného umění (Mac’s) 
v bývalém objektu uhelných dolů v Grand 
Hornu nebo Maison des Citoyens (Občan-
ský dům) v Bruselu. V současné době se 
staví v Lutychu jeho nové divadlo a budou 
zahájeny práce na stavbě muzea váleč-
né historie a Muzea současného umění 
v Maubege ve Francii.

koncepce. Ta koncepce zná hlavně metodu jak 
stavět, hlavně velké stavby. Nejdříve jsem z toho 
byl rozpačitý, působilo to na mě jako přerušený 
rozhodovací proces s přemírou energie.

Jak na vás Zlín působí?
Zlín na mě působí jako vojenské město, ve fran-
couzštině „ville de garnison“. V tomto smyslu 
zde ten vztah vojáka a města představují obča-
né jako dělníci, kteří se na vývoji města podíleli. 
To přináší hned několik otázek. Ten pocit je ne-
skutečný, protože nic takového jinde nenajdete. 
Hlavní otázkou je, co udělat s prázdným místem, 
které je otevřené. Nejen z hlediska architektury.

Stihl jste si některé budovy kromě Velkého 
kina prohlédnout?
Včera jsem měl prohlídku Baťova výtahu. Bylo 
tam asi 18 pater, to si přesně už nepamatuji, 
a stál jsem vlastně v jeho kanceláři ve výtahu. 
Myslím, že ta symbolika je velmi zajímavá. Je 
to symbol, protože on ji vlastně nevyužíval. A to, 
jakou Baťa představoval moc, o všem rozhodo-
val, a přesto toho nevyužíval. Je to stejné jako 
s Baťovým památníkem, protože představuje 
leteckou nehodu, při které zemřel. Myslím, že 
v té budově je také skryto mnoho symboliky, tak 
jako v celém Baťově městě Zlín. Symboliky snad 
ještě víc než reality. Cítím to tak, a nevím, jak 
s tím naložit.

Jak jste se cítil v roli porotce v rámci soutěž-
ního dialogu?
Osobně mám blíž ke kinu než k celkové archi-
tektuře. Je to příležitost jak proměnit tohle krás-
né zelené údolí na Moravě, světové centrum 
průmyslu. Mám z toho úplně husí kůži. Protože 
tohle město je složité i pro mě osobně. Být čle-
nem poroty pro výstavbu Velkého kina Zlín byla 
příležitost k porozumění osobité historii díla, 
a tím nejen historii města, Baťovy rodiny, ale 
reálné společnosti tohoto města. Mít tuto příleži-
tost pochopit a posoudit projekty v nové realitě 
města Zlína a jeho obyvatel. /mel/



/ Zlínské reality

Zprostředkování
• prodeje, koupě a směny nemovitostí
• pronájmu nemovitostí k bydlení       
• pronájmu komerčních nemovitostí
• vypracování znaleckého posudku
• zajištění financování

Kvítková 2434, 760 01 Zlín  731 403 496  www.mareal.cz

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

otevírá pro školní rok 2021/2022
4leté i 8leté studium  

nebo

Informace: tel. 577 585 507, 513
e-mail:gz@gymzl.cz; www.gymzl.cz

Gymnázium Zlín  

Navštivte nás na Dni otevřených dveří 
v úterý 9. 2. 2021 od 14 do 18 hodin.

Aktuální informace k přijímacímu 
řízení na www.gymzl.cz



Škola 
v centru 
Zlína

Polygra e

Informační technologie

Robotika a informatika

Strojírenství

Elektro

Design výrobků
Domov mládeže

Jasná 
volba!

www.spspzlin.cz

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač (maturitní vysvědčení) 
Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.
1. Zaměření: Programování CNC strojů
2. Zaměření: Programování plastikářských strojů
Obráběč kovů (výuční list)
Zaměření: Operátor CNC a konvenčních 
                 obráběcích strojů
Strojní mechanik (výuční list)

POLYGRAFICKÉ OBORY
Reprodukční grafik pro média  
(maturitní vysvědčení)   
Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.
Tiskař na polygrafických strojích  
(výuční list)
Zaměření: Seřizovač tiskových strojů
Knihař (výuční list)
Zaměření: Seřizovač knihařských strojů

ELEKTROTECHNICKÉ OBORY
Mechanik elektrotechnik  
(maturitní vysvědčení) 
Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.
Elektrikář – silnoproud (výuční list)
Zaměření: Specialista pro silnoproudé  
                 a inteligentní elektroinstalace

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 Informační technologie (maturitní vysvědčení)
Zaměření: Zaměření na počítačové sítě a robotiku

DESIGN A ZPRACOVÁNÍ 
Zpracování usní, plastů a pryže 
Zaměření: Design výrobků (maturitní vysvědčení) N
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25 % fungující 
digitál

25 % ZDRAVÍ

25 % viditelny 
outdoor

25 % ctivy print



TAK JSME PRO VÁS OTEVŘELI !  & ROVNOU 
NOVÝ AUTOSALON

Zlín-Malenovice

ZVEME VÁS DO 
NOVÉHO AUTOSALONU 
PEUGEOT A CITROËN

• Nabízíme pronájem bytu 2+1 v Malenovicích.  
Byt je po úplně nové kompletní rekonstrukci s novou 
kuchyňskou linkou včetně spotřebičů. 

Pripravujeme
• Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích. • K prodeji 2 byty 
2+kk po kompletní rekonstrukci v Uherském Brodě.  • K prodeji byt 3+1 po kompletní rekonstrukci na 
Okružní ulici ve Zlíně  • K prodeji byt 3+1 po kompletní rekonstrukci Na Honech III ve Zlíně.

25 % ctivy print



Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat uchazeče 
o studium následujících studijních oborů:

 � 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 
 � 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 
 � 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté studium)
 � 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium – tělesná výchova)

NABÍZÍME
 � výuku vybraných předmětů v angličtině, francouzštině 

a španělštině, nepovinnou výuku čínštiny a latiny
 � v rámci výuky přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám: 

Cambridgeské zkoušky, Zertifikat Deutsch, DELF
 � výuku moderních informačních technologií a počítačové grafiky, 

klub robotiky
 � účast na mezinárodních výměnných projektech Erasmus+
 � zahraniční výměnné a poznávací pobyty pro studenty,  

práci ve školní Televizi T. G. M. – www.televizetgm.cz
 � zapojení do badatelských projektů PřF UPOL, do studia v Centru 

talentované  mládeže a aktivit DofE

O případných dnech otevřených dveří a přípravném kurzu pro zájemce 
o studium budeme informovat na www.gjszlin.cz.

GYMNÁZIUM 
A 

JAZYKOVÁ 
ŠKOLA

S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ 
ZKOUŠKY ZLÍN

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

VOLEJTE, NAPIŠTE KDYKOLIV:
TEL: 724 919 490, info@benreality.cz

TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3677, ZLÍN 760 01
(v centru Zlína - napravo od Filatelie)

CHCETE PRODAT 
NEBO PRONAJMOUT NEMOVITOST?
OCENÍME VÁM NEMOVITOST A NAJDEME KUPCE 
NEBO NÁJEMCE.
ZAJIŠŤUJEME: VYKLIZENÍ, STĚHOVÁNÍ, 
REKONSTRUKCE A VYMALOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ.
Prodávejte a pronajímejte nemovitosti přes nás - nabízíme 
kompletní servis bez starostí, máme širokou databázi 
poptávajících klientů, kvalitní a intenzivní inzerci, poradenství. 
MÁTE DLUH, EXEKUCI NEBO DRAŽBU 
NA NEMOVITOSTI?
„NA NIC NEČEKEJTE!“ 
VYPLÁCÍME A VYKUPUJEME NEMOVITOSTI
Pomáháme řešit půjčky, dluhy, exekuce, dražby, insolvence, 
refi nancování. Zajišťujeme prodej nebo výkup nemovitostí 
a zálohy na koupi. 
REFINANCOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ HYPOTÉK U VŠECH 
BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN.
Vyřizujeme hypotéky, úvěry a refi nancování u všech bank 
a stavebních spořitelen. 

WWW.BENREALITY.CZ
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Kvalita poskytovaných služeb TS Zlín se v zimě ani přes 
omezení rozpočtu nemění

Nouzový stav změnil chování spotřebitelů, 
stále více jich nakupuje online v e-shopech. 
To s sebou přináší také nárůst produkce 
kartonových obalů a krabic z domácností. 
Ačkoli nejsou kontejnery na papír obvykle 
zaplněny, bývají blokovány nerozloženými 
obaly. „Papír�a�karton,�který�by�bylo�možné�
využít�k�recyklaci,�se�tak�často�hromadí�na�
zemi�na�stanovištích�kontejnerů�na� tříděný�
odpad.� Materiál� je� většinou� znehodnocen�

Družice monitoruje zemský povrch z výšky  
628 km pomocí mikrovlnného paprsku. UTILIS 
pak data pomocí složitých vzorců přepočítá 
a zobrazí potenciální místa úniku vody ze sítě.
Radarové záření umí proniknout až do hloubky  
3 metry pod povrch a dokáže zároveň rozlišit, 
zda se jedná o vodu pitnou, povrchovou či od-
padní.  Projekt je realizován prostřednictvím br-
něnské firmy Radeton®. Ta po skončení moni-
toringu vodovodní sítě zlínského regionu předá 
detailní mapové výstupy a zajistí fyzické dohle-
dání potenciální poruchy na místě s přesností 
na metr.
„Jakmile� jsme� se� o� tomto� technologickém� zá-
zraku�dozvěděli,�okamžitě�jsme�projekt�spustili.�
Financujeme� jej� ve� spolupráci� s�MORAVSKOU�

VODÁRENSKOU,�a.�s.�Omezení�úniků�vody�má�
pro�obě�společnosti�současně�vysokou�prioritu�
a�satelitní�vyhledávání�je�technologickou�výzvou.�
V�ČR�jsme�po�Pražských�vodovodech�a�kanaliza-
cích�druzí,�kteří� tuto� technologii�využívají,“� říká 
o projektu Svatopluk Březík, předseda předsta-
venstva VaK Zlín.
VaK Zlín má v majetku 1 500 kilometrů vodo-
vodního potrubí. Byť se za posledních 15 let 
podařilo snížit ztráty o 10 %, je nutné nadále 
maximálně předcházet škodám a ztrácet tak 
vyrobenou, upravenou pitnou vodu. V ČR takto 
„utíká“ asi 95 milionů kubíků vody ročně.
V roce 2018 šlo o unikátní zvýšení kvality vody 
z Tlumačova, v roce 2019 bylo vybudováno nové 
krizové a manažerské centrum HUBGRADE® 

a v letošním roce vodárny spustily satelitní ana-
lýzu vodovodní sítě UTILIS.
„Je� to� trochu� sci-fi.� Představa,� že� je�možné�
z�výšky�628�km�něco�dohledat�3�metry�pod�
zemí,� je� na� hranici� chápání.� Pochopitelně�
máme�s�MORAVSKOU�VODÁRENSKOU,�a.s.,��
spočítány� modely� a� vysokou� efektivitu� pro-
jektu,“�dodává na závěr Ing. Březík. /red/

Zlínské vodárny využívají družici k vyhledání úniků vody 
ve vodovodní síti
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“), spustila 
technologicky nejvyspělejší metodu vyhledávání poruch pomocí 
satelitní analýzy vodovodní sítě UTILIS. Využívá družici z japonského 
vesmírného programu JAXA, který pracuje na stejném principu, jako 
je hledání vody na Marsu.

Aktuální pandemie koronaviru s sebou přinesla nová opatření 
a rozhodnutí, lidé se jich však rozhodně nemusí obávat – kvalita 
poskytovaných služeb, a to i nyní v zimě, zůstává na stejné, či 
dokonce ještě vyšší úrovni.
Největší ohlas vyvolaly chybějící bedny s pís-
kem pro posyp chodníků a komunikací. Lidé 
se báli, zda nebude mít úbytek beden s pís-
kem, ke kterému došlo v rámci provozních 
úspor, nepříznivý vliv na kvalitu schůdnosti/
sjízdnosti chodníků a cest. Toto omezení be-
den však bylo dostatečně vykompenzováno 
nákupem výkonných strojů pro údržbu okrajo-
vých místních částí, ale i dalších sypačů, kte-
ré se starají o efektivní udržování chodníků. 
K celé situaci se vyjádřil i Jakub Černoch, ře-

ditel společnosti:�“Rozhodnutí�o�omezení�roz-
počtu�na� zimní� údržbu� se�občanů�nijak�ne-
dotkne.�Situaci�jsme�vyřešili�do�takové�míry,�
aby�byli�občané�města�spokojeni�a�nemuseli�
se�bát�ani�o�své�pohodlí,�ani�zdraví.�Chybějící�
bedny�jsme�plně�vykompenzovali�novou�tech-
nikou�a�využitím�pokročilých�technologií.”
Veškerá plánovaná údržba probíhá na základě 
schváleného dokumentu, tzv. Operačního plánu 
zimní údržby. TS Zlín po městě rozmístily téměř 

390 beden, které budou neustále a pravidelně 
doplňovány.
TS Zlín tak neustále záleží na pohodlí místních 
a starají se o komunikace v celkové délce ko-
lem 270 km, jejich úpravy tak vždy zaberou ně-
jakou tu chvíli. Není to také pouze o bednách 
samotných – v rámci rozvozu totiž musí být 
financována spotřeba automobilu a personál, 
který má tuto činnost v kompetenci. Jiné sku-
piny zaměstnanců se pak zase starají o jejich 
doplňování.
Nejfrekventovanější komunikace jsou obstará-
vány do 4 hodin, okrajovější pak nejpozději do 
12, resp. 48 hodin. U chodníků je situace ob-
dobná – ty nejfrekventovanější jsou obstarány 
do 12 hodin, resp. 36 a 72 hodin. /red/

MĚSTO POSILUJE PŘED VÁNOCEMI SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
vlhkostí� nebo� znečištěním.� Jde� navíc� o� za-
kládání�černých�skládek,�za�které�může�být�
původci�uložena�pokuta,“�vysvětlil ředitel TS 
Zlín Jakub Černoch. Vedle sledování využití 
kontejnerů prostřednictvím čárových kódů 
a průběžného přizpůsobování frekvence 
svozu Technické služby Zlín také předchází 
nepořádku v ulicích města. V předvánočním 
období byly zavedeny mimořádné svozy tří-
děného odpadu na 167 stanovištích kon-
tejnerů. Jde o ty nejexponovanější lokality, 

například Jižní Svahy, Bartošovu čtvrť, Ma-
lenovice nebo centrum města. „Tyto�mimo-
řádné�svozy�jsme�u�Technických�služeb�Zlín�
objednali� nad� rámec� běžných� svozů� odpa-
du.� Chceme� tak� tímto� krokem� vyjít� vstříc�
občanům� v� těch� lokalitách,� kde� docházelo�
k�přeplnění� nádob� v�důsledku� většího� vyu-
žití�online�nákupů�a�tím�pádem�zásilkových�
služeb,“� dodal Bedřich Landsfeld, náměs-
tek pro oblast životního prostředí. /fab/
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Zdravotnická škola roku je ze Zlína
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 
zaznamenala v právě uplynulém roce velký úspěch. Ve 20. ročníku 
soutěže Sestra roku získala významné ocenění – byla vyhlášena 
Zdravotnickou školou roku 2019. 

Ocenění na slavnostním večeru v Kině Lucerna 
převzal ředitel zlínské zdravotnické školy Hynek 
Steska.
„Tohoto�ocenění�si�velmi�vážíme�a�určitě�nám�
dává�nový� impulz�do�naší�další�práce.�Je�to�
společný�úspěch�všech�učitelů,� vychovatelů�
i�nepedagogických�zaměstnanců�školy,�jejich�
přístupu�k�výuce,�žákům,�studentům�i�k�sobě�
samým,“�uvedl.

Připomeňme si prosím počátky zdravotnické-
ho vzdělávání ve Zlíně.
VOŠZ Zlín navazuje v prvé řadě na to nejlep-
ší z historie a tradic zlínského zdravotnictví 
a zdravotnického školství. Počátky zdravotnic-
kého vzdělávání ve Zlíně je možno datovat do 
roku 1927, kdy Tomáš Baťa založil nemocnici. 
Zpočátku byly sestry většinou absolventkami 
zdravotnické školy Červeného kříže, později se 
vzdělávání odehrávalo přímo na odděleních. 

Nemocnice rostla i po válce a potřeba kvalifiko-
vaných sester také. I proto byla v roce 1947 za-
ložena státní, sociálně zdravotnická škola, která 
se v roce 1949 přeměnila na čtyřletou zdravot-
nickou školu s maturitními obory.

Na co se zaměřujete nyní?
V současné době vyučujeme na střední škole 
dva obory - Ošetřovatel a Zdravotnický asistent 
/ Praktická sestra. Od roku 2013 narostl počet 
tříd SŠ o šest a do roku 2022 přibude ještě jed-
na třída praktické sestry.
Na vyšší odborné škole vyučujeme ve tříletých 
oborech, a to Diplomovaná všeobecná sestra 
a Diplomovaná dětská sestra.

V čem jste dle vás nejlepší?
Máme krásnou, moderní budovu, znamenité 
pedagogy, dovedné žáky a studenty. Velmi nás 
těší, že po absolutoriu odchází do nemocnic více 
než 95 % našich absolventů.
Veškerou činnost ve škole stavíme na spoluprá-
ci. Velkým množstvím školních i mimoškolních 
aktivit se snažíme žáky i studenty motivovat 
a aktivovat, za nutný základ považujeme příklad 
všech učitelů. Jsem přesvědčen, že ne každá 
škola má pro všechny obory odlišené uniformy, 
vlastní vlajku, komiks o své historii nebo sbírku 
historických zdravotnických uniforem. Ne kaž-
dá škola vytváří cílené programy pro mateřské, 
základní i střední školy a každoročně pořádá 
konference s odbornou zdravotnickou temati-

kou. Ne každá škola má funkční diskusní klub, 
výstavní prostory, které umožňují pořádat pro 
žáky pravidelné vernisáže. Věříme, že všechny 
tyto „drobnosti“ pomáhají upevňovat vztah žáků 
a studentů ke škole, a hlavně ke zdravotnické-
mu povolání, což souvisí také se zodpovědnou 
přípravou na něj.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlín-
ského školství, to znamená těsné propojení 
teorie s praxí – školy s nemocnicí. Jak je to 
u vás?
Snažíme se praktickými kroky navazovat na 
hlavní body baťovského školství a zdravotnictví, 
zvláště v oblastech profesionality a principů cho-
vání. Nešetříme na vybavení odborných učeben 
moderními výukovými prostředky, zdravotnickou 
technikou, modely a IT technikou a neopomíjí-
me ani oblast zdokonalování práce s informační 
technikou. Obrovskou pozornost věnujeme sys-
témovému vzdělávání pedagogů, ať už v rozvo-
ji odborných, tak pedagogických dovedností. 
Vycházíme z jednoduché myšlenky, že pokud 
máme mít ambici kvalitně vyučovat, musíme se 
neustále sami vzdělávat. Jsem přesvědčen, že 
právě tyto zmiňované kroky nám umožnily bez 
problémů zvládnout jarní uzavření škol a přejít 
na distanční výuku.

Co se poslední měsíce děje na vaší škole?
130 žáků starších 18 let pomáhá na různých 
odděleních. Zapojila se i řada mladších žáků. 
Stranou nezůstávají ani vyučující odborných 
předmětů. Velká část z nich o víkendech nebo 
i poté, kdy ukončí rozvrhem danou výuku, od-
chází na nemocniční pracoviště.
Jsem na všechny za jejich profesionální přístup 
a aktivitu velmi pyšný. /io/

Proto si shrňme, co pro nás během covid 
pandemie udělali.
První vlna všechny překvapila, a proto když 
byl nedostatek roušek, tak tým stálých za-
městnanců plavecké školy začal šít. Celkem 
vyrobili přes 3 500 roušek, které následně 
byly věnovány plicnímu oddělení zlínské ne-
mocnice, nejvytíženější nemocnici v Uher-
ském Hradišti a poté je Magistrát města Zlí-
na rozdal všem potřebným. Takhle fungovali 
od 13. 3. do 31. 6. 2020, kdy nadějně dou-
fali, že se v září opět vrátí k normální výuce 
plavání.
Nastala druhá vlna koronaviru, školy a bazé-
ny byly zavřeny. Povinný plavecký výcvik ne-
mohl pokračovat. Trenéři plavecké školy, ať 

už byli požádáni o jakoukoliv práci, tak se do 
ní pouštěli ochotní a odhodlaní pomoci. Čtyři 

Když neplaveme, pomáháme!
Zavření škol ovlivnilo nejednoho zaměstnavatele, včetně 
Plavecké školy Zlín. Mají nejistou budoucnost, neví, kde budou 
zítra, jestli výuka bude obnovena do konce roku.

pracovníci absolvovali školení trasování, kte-
ré si potom vyzkoušeli při trasování přímo na 
Krajské hygienické stanici. Poté vypomáhali 
v mateřských školách s úklidovými pracemi 
i jako pomocné síly v kuchyni (třída Svobody 
v Malenovicích, Slínová, Štípa, Prostřední). 
Všechny tyto záskoky pomohly mateřským 
školám lépe zvládnout chod školy při absen-
ci kmenových pracovníků. Dva zaměstnanci 
z celého týmu si vyzkoušeli práci přímo na 
odběrovém místě a v laboratoři, kde si ově-
řili, že situace související s šířením nákazy 
není vůbec jednoduchá.
Všichni zaměstnanci, včetně ředitelky Blanky 
Kalendové, byli koordinováni odborem škol-
ství, který je jim vděčný za jejich spolupráci; 
stejně tak jako všechna místa, kde pomáha-
li. Jelikož v této těžké době je dobrá každá 
ruka, proto pracovníci plavecké školy i nadá-
le nabízí pomoc, abychom se vrátili zpět do 
normálního života. /red/
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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

ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad  - kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání 
ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění 
zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.                                                                                                      
marian.galetka@seznam.cz, tel.: 722 535 311

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

HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. 
Lokalita: Zlín a okolí.  
Tel.: 733 209 024

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

OBCHODY A SLUŽBY  |  INZERCENoví členové útulku

KOČKA ROZINKA / dospělá, pří-
tulná, hodná, 2x očkovaná, zatím 
nekastrovaná

BAK / kříženec německého ovčáka, mladý 3 roky, temperamentní, 
vhodný na dobře zajištěnou zahradu k domu

BRIGITA / fenka křížence boxera, 
7 let, hodná k lidem, vhodná do 
bytu, kastrovaná

Jaroslavičtí hasiči mají nové auto
Jednotce dobrovolných hasičů ze Zlína–Jaroslavic bude sloužit 
nový Ford Tranzit. Klíče od auta převzal jejich velitel Petr Čech 
z rukou náměstka primátora města Zlína Aleše Dufka.

„Jsem�rád,�že�se�podařilo�zajistit�finance�právě�
pro�dobrovolné�hasiče.�Jaroslavičtí�hasiči�dispo-
novali�do�dnešního�dne�dvacet�let�starým�vozem�
Nissan�Patrol,�takže�si�nový�vůz�nejenom�zaslou-
žili,�ale�i�kvůli�častým�opravám�opravdu�potřebo-
vali.�Nové�vozidlo�budou�jako�doposud�využívat�
k�přepravě�jednotky�k�mimořádným�událostem,�
a�také�k�neméně�důležité�činnosti�–�práci�s�mlá-
deží�–�a�s�ní�spojené�přepravě�mladých�hasičů�
na�soutěže,“ uvedl Aleš Dufek.
Na pořízení devítimístného vozidla Ford Tranzit 
byla čerpána dotace Ministerstva vnitra – gene-
rálního ředitelství HZS ČR ve výši 450 tisíc korun 
a dotace z Krajského úřadu Zlínského kraje ve 
výši 300 tisíc korun. Statutární město Zlín po-
řízení vozidla dofinancovalo částkou bezmála 
440 tisíc korun.
V roce 2020 fungovalo u statutárního města Zlí-
na celkem 13 akceschopných dobrovolných jed-
notek sborů dobrovolných hasičů umístěných 
v rámci plošného pokrytí zejména v místních 
částech města Zlína. Jednotka dobrovolných 
hasičů v Jaroslavicích je navíc předurčena k pl-
nění specifických úkolů ochrany obyvatelstva, 
například se může jednat o zabezpečení evaku-
ace nebo nouzového přežití obyvatelstva a další 
související úkoly. V současnosti má jednotka 17 
členů. /io/



Foto 1) Nádvoří vozového depa při pohledu ze správní 
budovy

Foto 2) V moderně vybavených halách je zajištěn 
kompletní technický servis trolejbusů

Foto 3) O vnější čistotu vozidel MHD se postará 
automatická myčka

Foto 4) V dílnách DSZO nyní probíhá i rekonstrukce 
historického trolejbusu Škoda-Sanos pro Technické 
muzeum v Brně

Foto 5) Servis autobusů je zajišťován ve vozovně č. 6

Foto 6) Tak vypadá podvozek a spodní část 
městského autobusu z montážní jámy

Foto 7) Dispečerské pracoviště má online přehled 
o jízdě každého vozidla v síti MHD ve Zlíně 
i Otrokovicích

Za oponou:  
Dopravní společnost 
Zlín-Otrokovice 
Přesně 77 let uplyne 27. ledna 2021 od 
zahájení trolejbusové dopravy ve Zlíně.  
Jak to vypadá v zázemí DSZO dnes?

6.

1. 2.

5.

4.

7.

3.
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Dům zahraniční spolupráce se zabývá me-
zinárodní spoluprací ve vzdělávání a podpo-
ruje zapojení jednotlivců i institucí do mezi-
národních aktivit.
Emmanuel Selase Asamoah pochází z Gha-
ny a na Fakultě managementu a ekonomiky 
absolvoval doktorský studijní program. Oce-
nění si velmi váží. Dospívání v jeho domov-
ské zemi totiž nebylo vůbec jednoduché.
„Když� mi� bylo� dvanáct,� moje� maminka� mi�
zemřela�a�otec�se�o�mě�a�sourozence�pře-
stal� starat.� Studium� tak�pro�mě�bylo� velmi�
náročné� a� musel� jsem� si� přivydělávat� do-
učováním,�abych�zaplatil�školné�na�střední�
a� vysoké� škole,“ říká Emmanuel. Poté, co 
v roce 2006 získal titul z psychologie a so-
ciologie na University of Ghana, rozhodl se 
odjet do zahraničí, aby ve studiu pokračoval 

a rozšířil si obzory. „Mým�snem�bylo�stát�se�
vysokoškolským�učitelem� s� cílem�pomáhat�
a�motivovat�ke�studiu�mladé�lidi,“ dodává.
V současné době působí na University of 
Professional Studies v Accře jako nejmlad-
ší vedoucí Katedry podnikového řízení. Pů-
sobil také jako konzultant v OSN v oblasti 
investičních příležitostí v Ghaně a je mento-
rem a právním zástupcem znevýhodněných 
dětí a žen v Ghaně.
„Emmanuel� vyhrál� z� několika� desítek� no-
minovaných� zahraničních� absolventů� z� vy-
sokých� škol� po� celé�České� republice,“ říká 
prorektorka pro internacionalizaci UTB Ing. 
Michaela Blahová, Ph.D. „Jeho� úspěchu�
si� velice� vážíme.� Globálně� vzdělaný� absol-
vent,� který� je� konkurenceschopný� na� svě-
tové� úrovni� a� který� šíří� dobré� jméno� naší�

Zlínská univerzita má nejlepšího 
zahraničního absolventa v Česku
Emmanuel Selase Asamoah, absolvent Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně (UTB), je nejlepším zahraničním absolventem v České 
republice. První cenu mu udělil Dům zahraniční spolupráce, který 
tuto prestižní soutěž každoročně vyhlašuje. 

univerzity� v� zahraničí,� je� pro� nás� nejlepší�
reklamou.� Máme� velkou� radost,� že� se� na�
UTB�hlásí�talentovaní�a�cílevědomí�studenti,�
kteří�se�dokáží�uplatnit�v�zahraničí,“ dodává 
Michaela Blahová.
„První�cena�v�prestižní�soutěži�Domu�mezi-
národní� spolupráce� je� pro� naši� univerzitu�
velkým�oceněním�aktivit,�které� realizujeme�
na�mezinárodní�úrovni,�ať�už�v�oblasti�vzdě-
lávání�či�vědy�a�výzkumu,“ uvádí rektor UTB, 
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. „Zároveň�
je�však�i�závazkem�do�budoucna�poskytovat�
nadále�vysokou�úroveň�vzdělání�pro�uchaze-
če�z�celého�světa,“ říká Vladimír Sedlařík.  
 /red/

Stejně jako v minulých letech otevírají již v závě-
ru roku organizátoři registrace na festivalový půl-
maraton. Ten by se měl v příštím roce uskutečnit 
v neděli 30. května 2021 a měl by být součástí 
doprovodného programu 61. Zlín Film Festivalu. 
Závod pořádá již tradičně společnost FILMFEST 
společně s Běhy Zlín. Pro běžce připravili letos 
oraganizátoři celou řadu novinek.
„Protože�ve�dvou�se�to�lépe�táhne,�rozhodli�
jsme�se�otevřít�novou�kategorii,�díky�níž�se�

BĚŽCI SE JIŽ MOHOU HLÁSIT NA 6. ROČNÍK FESTIVALOVÉHO PŮLMARATONU  
MONET+ ZLÍN 2021

mohou�běžci�vzájemně�podpořit�a�třeba�i�vy-
hecovat�k�lepším�výkonům,“�uvedla výkonná 
ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhoro-
vá a dodala: „Dvojice� odstartují� současně,�
stejně� tak�musí�být�společně�v�cíli,�s�maxi-
málním� časovým� rozestupem� 20� vteřin� od�
sebe.�Za�výsledný�je�potom�považovaný�čas�
toho� pomalejšího.“ Startovné pro tuto kate-
gorii je nyní ve výši 998 Kč. Registrovat se 
na jednotlivé tratě běhu je možné už nyní na 

www.zlinskypulmaraton.cz, kde jsou také uve-
deny podrobné informace o závodě i cenách 
startovného. „K�dispozici�jsou�zde�také�oblí-
bené�dárkové�poukazy.�Věříme,�že�pro�příz-
nivce�běhu�budou�i�letos�atraktivním�vánoč-
ním�dárkem,“ doplnila Jarmila Záhorová.
Součástí akce bude opět i oblíbený festivalový 
rodinný běh na 1 400 m a mohou se jej zúčast-
nit dospělí s dětmi, junioři nebo ti, kdo preferují 
kratší tratě. /io/

inzerce
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Další ročník Tříkrálové sbírky se ve Zlíně 
uskuteční od 2. do 10. ledna 2021. Vzhle-
dem k nejisté epidemiologické situaci je 
však možné, že setkání koledníků s obyva-
teli Zlína nebude možné.
„Jen�velmi�neradi�bychom�koledovali�pouze�
virtuálně,�protože�osobní�setkávání� je� jed-
ním�z�pilířů�sbírky,“�uvedla hlavní koordiná-
torka Gabriela Víšová. Sbírka se podle ní 
intenzivně připravuje na vpád do virtuální-
ho prostoru a své věrné příznivce se v tom-
to případě pokusí oslovit on-line. Z výtěžku 
chce zlínská Charita realizovat tyto záměry 
– Přímá pomoc osobám v nepříznivé život-
ní situaci, primárně na Zlínsku, Nemocnice 
Milosrdných bratří Vizovice, Vysoušeče po-
máhají lidem na Zlínsku. Tříkrálový koncert 
bude vysílat 10. ledna od 18 hodin ČT1. 
Finanční dar lze zaslat také prostřednic-
tvím dárcovské sms – DMS KOLEDA 30 
(60 nebo 90) na tel. č. 87777 nebo č. ú. 
66008822/0800, vs. 777. Charita všem 
děkuje za štědrost. /io/

Bezplatná služba, v rámci níž lze získat řeč 
operátora v psané formě, je poskytována 
na infolince 577 630 111 každý pracovní 
den od 9 do 17 hodin.
„Nová� služba� přepisu� hovoru� usnadní� te-
lefonickou� komunikaci� zejména� osobám�
s� postižením� sluchu,� nedoslýchavým�a� se-
niorům,�kteří�mají�nedoslýchavost�zís-
kanou�věkem.�Pomoci�však�může�
i�cizincům�s�částečnou�znalostí�
češtiny,�kteří�preferují�psanou�
formu� projevu.� Ta� jim�může�
podstatně�usnadnit�porozu-
mění�mluvené� řeči� při� tele-
fonické�komunikaci,“ vysvět-
lil přínos nové služby primátor 
města Zlína Jiří Korec.
„Osoby� se� sluchovým� postiže-
ním�nechtějí�používat�nějakou�re-
dukovanou,�zjednodušenou�řeč.�Chtějí�
skutečně�vidět�doslovně,�co�jim�druhá�stra-
na� hovoru� říká.� Služba� umožňuje� osobám�
se� sluchovým� postižením� plnohodnotně�
telefonovat,�neboť�odstraňuje�komunikační�
bariéru� mezi� volajícími.� Možnost� využívat�
telefonickou�komunikaci�činí�tyto�osoby�sa-
mostatnějšími� a� rovnoprávnými� v� přístupu�

k� informacím,� produktům� a� službám� růz-
ných� institucí� všech� sektorů,“ vysvětlil za-
kladatel společnosti Transkript Online, která 
službu vyvinula, Zdeněk Bumbálek.
Samotné spojení s operátorem není složité. 
Nejprve si volající na webových stránkách 
města vyhledá odkaz infolinky se symbo-

lem pro neslyšící, který je na webu Ma-
gistrátu města Zlína umístěn v sek-

ci kontaktů. 
Po rozkliknutí je klient přesmě-

rován na stránku, kde se mu 
ukáže pokyn pro zadání své-
ho telefonního čísla a poky-
nem označení tlačítka „zavo-
lejte mi“. 

Po spojení s operátorem, kte-
rý je upozorněn, že mu volá 

klient se sluchovým postižením, 
se mu zobrazí okno pro online přepis 

a následně písemný pokyn k zahájení dota-
zování. Vše, co operátor říká, se pak volají-
címu průběžně zobrazuje v textové podobě.
Odkaz, který slouží ke zpřístupnění městské 
informační telefonní linky 577 630 111, je 
následující: http://zlin.infolinky.textcom.
cz/. /io/

Kancelář místní části spolu s komisí a ob-
vodní knihovnou se přesunuly do budovy 
Domu s pečovatelskou službou v ulici Ma-
sarykova 1242 v Malenovicích. Rozsah 
úředních i otevíracích hodin zůstává nezmě-
něn. Nové sídlo klubu seniorů je prozatím 
v řešení.
„Rekonstrukce�budovy�v�ulici�Mlýnská�845,�
kterou�si�vyžádal�její�dlouhodobě�nevyhovu-
jící�stav,�potrvá�do�konce�měsíce� listopadu�
příštího� roku.�Věříme,� že�nové�moderní� zá-
zemí�ocení�jak�subjekty,�které�se�po�rekon-
strukci�vrátí�zpět�do�budovy,�tak�i�obyvatelé�
města,� kteří� jejich� služeb� využívají,“ sdělil 

BLÍŽÍ SE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
2021Infolinka magistrátu slouží nově 

i osobám se sluchovým postižením
Osoby s poruchami sluchu budou mít nyní jednodušší komunikaci 
s úřadem. V rámci rozšiřování nabídky služeb občanům pro ně 
Magistrát města Zlína zkušebně zpřístupnil telefonní linku s online 
doslovným přepisem hovoru. 

Budova v Mlýnské ulici projde rekonstrukcí. Kancelář 
místní části, klub seniorů i knihovna mění dočasně sídlo
Město začalo s rekonstrukcí budovy v Mlýnské ulici č. p. 845 
v Malenovicích. Z tohoto důvodu tak dočasně přesídlí – kromě 
Kanceláře místní části Malenovice – sídliště a Komise místní části – 
také Obvodní knihovna Malenovice a Klub seniorů Malenovice.

Aleš Dufek, náměstek primátora pro sociální 
oblast.
Předmětem díla Rekonstrukce objektu 
Mlýnská č. p. 845 je rekonstrukce stávající 
budovy včetně vybavení interiéru, realizace 
nové přístavby skladu včetně vytvoření hy-
gienického zázemí knihovny. Budovu čeká 
zateplení, zhotovení fasády i zbudování 
otevřené terasy přiléhající k objektu. Nově 
bude víceúčelový sál nabízet možnost va-
riabilního uspořádání, které umožní dělení 
prostoru. Stavba je navržena pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, proto vstup do klubu seniorů 
bude možný i s pomocí bezbariérové rampy.
„Cena� za� rekonstrukci� budovy� –� stavební�
část�a�realizace�interiérů�–�přesáhne�částku�
8�milionů�korun�bez�DPH�a�bude�plně�hra-
zena�z� rozpočtu�statutárního�města�Zlína,“ 
dodal Aleš Dufek. /io/

Služba  
přepisu usnadní 

porozumění 
mluvené  

řeči.
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Za tu dobu využily poradenství tisíce lidí v exis-
tenčních problémech, kteří tímto způsobem do-
stali šanci na nový začátek. Proběhlo více než 
11 tisíc konzultací.
„Už�od�počátku�fungování�služby�jsme�řešili�
ve� své�podstatě� složité� případy.�Hned�můj�
první� případ� byli� manželé� s� velkými� dluhy�
a�4�dětmi.�Hrozilo�jim�zabavení�nemovitosti.�
Nakonec�se�vše�podařilo�zachránit,�vstoupi-
li�do�oddlužení�a�o�dům�nepřišli,“�vzpomíná 
na počátky fungování poradny sociální pra-
covnice Jitka Švajdová, která stála u jejího 
vzniku a lidem pomáhá dodnes.
Jak sama říká, později se ke klasickému dluho-
vému poradenství, které lidé začali vyhledávat 
nejčastěji z důvodu pomoci při řešení exekucí 
a sepsání a následnému podání insolvenční-
ho návrhu, přidalo řešení dalších problémů 
klientů, nejčastěji pomoc při řešení výživného, 
závazky jiných subjektů vůči samotným dlužní-
kům, a také rozsáhlá poradenská pomoc lidem, 
jak se vyznat v rozsáhlé legislativě úvěrů, dlu-
hů a exekucí. V neposlední řadě pomoci lidem 
orientovat se ve svých právech a povinnostech 
této problematiky.
„Často� řešíme� složité� případy,� v� nichž� se�
jedná�o�nemovitosti.�K�tomu,�aby�bylo�mož-
né� správně�poradit� a� pomoci� našim� klien-
tům,� je� nutné� nastudovat� rozsáhlé� množ-

ství� dokumentace.� Tyto� kauzy� se� bohužel�
řeší� i� řadu� let,� než�dojdou� k�nějakému� vý-
sledku.�Není�to�naší�liknavostí,�ale�složitým�
procesem� soudních� řízení.� Největší� dluh,�
který�jsem�osobně�řešila,�byl�ve�výši�12�mi-
lionů� korun,� co� se� týká� množství� exekucí,�
setkala� jsem� se� se� 70,� 60� exekucemi� na�
klienta.�I�tyto�situace�se�nám�podařilo�přes�
oddlužení�vyřešit,“ podotkla Švajdová, která 
je v rámci dluhového poradenství považová-
na díky svým výsledkům za odborníka v rámci 
celé republiky.
Velké změny doznalo za uplynulých deset let ne-
jen samotné poradenství, ale také klienti, kteří 
jej vyhledávají.
„Velmi� výrazně� se� změnila� informovanost�
klientů.� Před� 10� lety� k� nám� chodili� klienti�
se�strachem,�co�se�bude�dít,�báli�se,�že� je�
bude�někdo�soudit.�Není�výjimkou,�že�se�na�
nás� obrací� lidé,� kteří� v�minulosti� dispono-
vali�nemalým�majetkem�a�životní�okolnosti�
to�obrátily�zcela�naruby,“ poznamenala Šva-
jdová, která má do budoucna jediné přání.
„Aby� se� věci� řešily� spravedlivě,� aby� každý�
dodržoval� zákony,� tak� jak� má,� a� řídil� se�
jimi,“�uzavřela Švajdová.
V případě zájmu kontaktujte na telefonním čísle  
734 435 003 nebo na e-mailu dlpzlin@otroko-
vice.charita.cz. /red/

Významné výročí svého vzniku si v letošním roce připomíná 
služba Dluhové poradenství Samaritán působící v rámci Charity 
Otrokovice. Lidem v tíživé životní situaci pomáhá už více než 
deset let. 

Dluhové poradenství Samaritán slaví 
10 let, pomohlo stovkám lidí

Představte si člověka, jenž se dá plně do 
služeb sociálně potřebným. Když řekne svo-
dům (podnikat či žít ve stínu bez odpověd-
nosti) NE, vzdělá se v oboru a naskočí do 
sociální oblasti. Zde se časem vypracuje na 
ředitele organizace či ústavu poskytujícího 
sociální služby, aby se následně dočkal... 
dobré mzdy, společenského uznání, obecné 
podpory? Kéž by aspoň částečně! Cha! Víte, 
čeho se takový šéf určitě dočká? Nejistoty! 
Finanční nejistoty pro svou organizaci, která 
poskytuje sociální služby, mnohdy velmi dů-
ležité, nezastupitelné.

… bych být, a to říkám hned v první větě, teda rozhodně nechtěl. Kdo 
od Pášmy – vtipálka čekáte něco humorného, tak to ani nečtěte. 
Není to veselé. Je to nářek nad stavem financování sociální oblasti 
v ČR. Angažovaný občan se totiž při rozmotávání městských 
klubek mnohdy dostane i mimo působnost obce – tj. výš, na kraj, 
dokonce místy i k úrovni celostátní.

V kůži šéfa organizace poskytující sociální služby…

Myslím, že je málo organizací, které by  
31. 12. nevěděly, s jakými příjmy mohou počí-
tat od dalšího dne – tedy od 1. ledna na celý 
začínající rok. V sociálu to možné je. Stát dá 
prostřednictvím krajů organizacím cca 60 % 
potřebných peněz, což jim ostatně krajské 
zastupitelstvo přiklepne teprve na začátku 
roku. A zbytek? „Zbytek,�milý� pane� řediteli,�
si�někde�sežeň.�Požádej�obec�–�město�o�do-
tace,�běž�za�podnikateli,�prostě�o�prachy�se�
postarej,“ říká nepřímo česká společnost. Jak 
to, že my občané nebrojíme proti tomu, že stát 
sice dává všem lidem právo na sociální služ-

ZÁMĚR NA PŘÍMÝ PRODEJ 
JEDNOTKY V MAJETKU 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

Odbor majetkové správy Magistrátu města 
Zlína, oddělení správy bytových domů, zveřej-
ňuje záměr na přímý prodej jednotky bratří 
Sousedíků 1089-1 o velikosti 2+KK, v domě 
č. p. 1089, Zlín, k. ú. Zlín v termínu od 14. 12. 
2020 do 20. 1. 2021 za minimální cenu ve 
výši 1 550 000 Kč. Bližší informace naleznete 
na webových stránkách města www.zlin.eu – 
úřední deska – majetek SMZ – byty.
Přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji 
a další informace jsou k dispozici na Odboru 
majetkové správy Magistrátu města Zlína, od-
dělení správy bytových domů, Zarámí 4421, 
přízemí budovy, dv. č. 103 (tel. 577 630 316).

ZÁMĚR NA NÁJEM 
PODZEMNÍCH PARKOVACÍCH 
STÁNÍ, GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 

A GARÁŽE

Odbor majetkové správy Magistrátu města Zlí-
na zveřejňuje k pronájmu garáže a krytá par-
kovací stání. Konkrétně si motoristé mohou 
vybrat například z podzemních hromadných 
stání na Jižních Svazích, a to v ulicích Na Ho-
nech I, II, Podlesí II, Podlesí 3559. Garážová 
stání v podzemních garážích jsou volná také 
v ulicích Okružní, Středová, Slunečná, Luční 
a Družstevní. Garáž volná na Padělkách IX.
Bližší informace poskytne Odbor majetkové 
správy Magistrátu města Zlína, na ulici Zarámí, 
tel. 577 630 315. Informace taky naleznete na 
webových stránkách města na úřední desce, 
a to v období 7. 1.–2. 2. 2021. Nabídky se ode-
vzdávají do 3. 2. 2021 do 12:00 hodin. /red/

by, už však neposílá dostatečné peníze posky-
tovatelům služeb na jejich výkon?
Města tomu blbému systému mohou pomo-
ci aspoň tak, že již na konci léta či začát-
kem podzimu zrealizují výběrové řízení na 
přidělení dotací a ty hned z kraje nového 
roku pošlou. Ve Zlíně? Podle údajů ze soci-
álního odboru magistrátu se výběrko koná 
až v prosinci a prostředky organizacím při-
putují v období duben – květen! Ve Zlíně 
zřejmě rádi organizace udržujeme v jakém-
si napětí.
Jako šéf organizace sociální služby nevím 
k 31. 12., co bude v dalším roce, mod-
lím se, aby mi nějaké peníze kraj a město  
přikleply. No a mezitím si na ty mrzké mzdy 
pro zaměstnance mohu vzít třeba úvěr 
a trávit volné chvíle žebráním u podnikatelů 
a nadací o prostředky na to, co stát lidem 
slíbil, ale na co vlastně nedal peníze.
 Op. zastupitel M. Pášma, B. Raková
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Seriál

Rozhledna na kopci Strážná v Hostišové 
patří k oblíbeným výletním místům Zlíňáků. 
Toto takřka idylické místo se ale před moha 
lety stalo dějištěm děsivého zločinu. Vraždy, 
která svými důsledky výrazně ovlivnila dějiny 
Zlína. Tragický příběh ševce Františka Barto-
še mladšího se udál na konci roku 1867. Byl 
zabit 28. prosince toho roku v lese na pomezí 
katastru Louk a Hostišové.
Zločin se stal v místech, kde vyšlapaná cesta 
směrem od Zlína stoupá z lesního údolíčka 
Jamíky do polí směrem k Hostišové. Prvním 
aktérem našeho příběhu byl jistý František 
Bartoš. Nejde o známého stejnojmenného 

Tenkrát ve Zlíně: O zabitém ševci
Každodenně procházíme kolem míst, se kterými jsou spojené 
pozoruhodné příběhy historie našeho města. Jen o tom mnohdy 
nevíme. Cílem tohoto seriálu je poodhalit tajemství těchto míst 
a ukázat lidské osudy, které se za nimi ukrývají. I takové téma, 
jako je baťovský fenomén, o němž toho bylo už tolik napsáno 
a řečeno, má spoustu méně známých a nepoznaných stránek. 
Některé z nich si na stránkách Magazínu Zlín chceme ukázat.

jazykovědce a etnografa, příjmení Bartoš pa-
třilo a patří ve Zlíně k velmi rozšířeným. Toto 
byl jeden ze zlínských ševců. Druhým akté-
rem tragédie byl Josef Brázdil z nedalekých 
Mysločovic. Právě on vylákal ševce Bartoše 
na jeho poslední obchodní cestu.
Jak jistě tušíte, Brázdilovy záměry byly neka-
lé. Společně se vydali pěšky ze Zlína cestou, 
kterou vrah dobře znal. Měl předem vytipo-
vané místo, kde bylo na mýtině složené dře-
vo z pokácených stromů. A jedním z těchto 
nařezaných polen chtěl Františka Bartoše za-
bít. Uchopil poleno, kterým nebohého ševce 
několikrát udeřil zezadu do hlavy. Bezvládné 
tělo ledabyle zakryl hromadou větví, sebral 
boty, a sám pokračoval v cestě domů. Zane-
dlouho mrtvolu objevil náhodný kolemjdoucí. 
„Dnes ráno o 7 hodinách přišel Pavel Han-
derlík, pacholek rozený v Mladcové, který 
slouží u Skopalíka v Záhlinicích, do kostela 
na ranní mši svatou a vykládal druhým lidem 
u kostela, že když včera po poledni o půl čtvr-
té hodině od Hostišové přes les šel, spatřil 
člověka ležet mrtvého. Vylekal se a pospí-
chal k Mladcové, pak potkal dva pohůnky, 
kteří šli do Hostišové, a jim o tom mrtvém 
člověkovi povídal a také ve Zlíně vypravoval, 
jak ten člověk vyhlížel. Přitom se hned mys-
lelo na zdejšího Františka Bartoše, obuvníka 
ze Zlína, který na trhu dne 28. tohoto měsí-
ce byl od jistého Josefa Brázdila z Mysločo-
vic pozván, aby tři páry bot do Mysločovic 
donesl, že jich tam prodá. Tak tedy vyšel, ty 
boty s sebou vzal a společně s tím Josefem 
Brázdilem odešel. Po tom vypravování Pavla 
Handerlíka otec František Bartoš a několik 
příbuzných se odebralo o tom se přesvěd-
čit, poněvadž mladý František Bartoš domů 
nepřicházel, zdali on v tom lese zabitý není, 
a také k velikému zármutku natrefil syna své-
ho - ne v lese, ale už v obci Hostišové okresu 
holešovského. Na žádost otce jest ta mrtvola 
zavražděného jemu vydána a o jedné hodině 
po poledni do Zlína přivezena. Představený 
obce Hostišové také oznámil, že ten Josef 
Brázdil, vražedník, jest zadržen a do Hole-
šova c. k. okresnímu soudu odevzdán. Tedy 
tato smutná událost se slavnému cís. král. 
okresnímu úřadu poslušně oznamuje a oče-
kávati se bude na jeho další nařízení,“ takto 
byla neblahá událost zapsána 29. prosince 
1867 v úředních dokumentech.
Skoro třísetstránkový soudní spis tohoto pří-
padu je dnes uložen v Moravském zemském 
archivu a najdeme v něm i podrobnou výpověď 

Portrét�Antonína�Bati�staršího 
foto:�archiv�R.�Hájka

Rozhledna�Hostišová
foto:�Pavel�Stojar

Anna,�Tomáš�(uprostřed)�a�Antonín�Baťovi
foto:�MZA/SOkA�Zlín

vraha Josefa Brázdila. Jeho pohnutky byly zišt-
né, z dnešního pohledu jen těžko pochopitelné. 
Chtěl prostě jen nové boty...
„Příčina mého zatknutí jest mi docela známa. 
Od Štěpána do Nového roku mívají pacholci 
svobodu a já jsem tu noc z pátku na sobotu 
z 27. na 28. prosince u Josefa Kováře v Myslo-
čovicích nocoval. 
Když jsem v sobotu o páté hodině vstal, tak 
mne ten zlý úmysl napadl k nějakému páru bot 
se dostati, poněvadž moje roztrhané byly a já 
peněz ke koupení nových jsem neměl. Tenkrát 
v sobotu mě napadlo, jak se to stalo, sám ani 
nevím, nějak ty boty ukrásti nebo vyloupežiti. 
Z té příčiny o 6 hodinách ráno jsem do Zlína 
šel, kde jsem dříve jak živ nebyl. Teprv o půl 
deváté dopoledne jsem do Zlína přišel a vi-
děl jsem tam na rynku ševce stát. Příležitost 
ke krádeži jsem ale neměl, a tak na mne ten 
zlý úmysl přišel toho ševce ze Zlína ven vylou-
dit s tou výmluvou, že v Míškovicích sedláci tři 
páry bot potřebují, aby on k nim ven s botami 
vyšel. Měl jsem úmysl toho ševce v lese zabí-
ti s dřevem, které tam v sáhách složeno bylo, 
a sobě ty boty sebrati,“ vypověděl Josef Brázdil 
při výslechu.
Od soudu odešel Josef Brázdil s dvaceti lety 
vězení, šibenici nakonec unikl. Tragédii dnes 
připomíná jen malý kříž u lesní cesty, kde ke 
zločinu došlo.
Ale proč jsme vám o této děsivé události vlast-
ně vyprávěli? Co má společného s baťovským 
fenoménem? Nejen to, že obětí byl obuvník. 
Vdova po ševci Františku Bartošovi Anna se to-
tiž po dvou letech provdala za Antonína Baťu 
staršího. A s ním měla tři děti – Anna se naro-
dila v roce 1872, Antonín v roce 1874 a Tomáš 
v roce 1876. Tito tři sourozenci v roce 1894 
společně založili obuvnickou dílnu, z níž zane-
dlouho vzešla světově proslulá firma, která ra-
zantně proměnila i tvář Zlína. Pavel Stojar
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Sport

Sport zaměřený na orientaci, rychlost a vytrvalost a navíc 
s přidanou hodnotou přírodních kulis. Řeč je o orientačním 
běhu, který se v našich zemích zrodil před 70 lety. 

Málo se ví, že počátky orientačních závodů 
míří přímo do našeho města, a nebyl by to 
Zlín, aby za realizací průkopnické myšlenky 
nestál baťovec.
„”Otcem“�našeho�orienťáku�byl�Zdeněk�Ně-
mec,�který�začínal�u�firmy�Baťa� jako�mladý�
muž,� a� zůstal� tomuto� městu� i� zlínskému�
duchu�věrný�celý�život,�přestože�bydlel�v�Ot-
rokovicích.� Nápadu,� zorganizovat� po� vzoru�
Švédska�první� orientační� běh�a�naučit� své�
členy�pracovat�s�mapou�v�terénu,�se�v�roce�
1950� ujal� turisticko-lyžařský� oddíl� Sokol�
Svit�Gottwaldov,� jehož�členem�byl� i�Zdeněk�
Němec.�Se�spolupracovníky�na�základě�zku-
šeností�s�pořádáním�lyžařských�a�branných�
závodů�vytvořil�pravidla�pro�první�orientační�
závod�v�historii�a� také�v� tomto� roce�v�Chři-
bech�u�chaty�„Na�Bunči“�závod�odstartoval,“ 
sdělil bývalý závodník a trenér mládeže Jan 
Žemlík.
Startem prvního orientačního závodu Pohá-
ru města Zlín se odstartovala i éra orientač-
ního běhu v českých zemích. První uspořá-
dané Mistrovství ČSR hlídek v orientačním 
běhu se uskutečnilo už v roce 1952, a o pár 
let později utvořili svěřenci a spolupracov-
níci Zdeňka Němce kádr reprezentačního 
družstva.
V těchto letech dochází k rychlému rozvoji 
orientačních závodů, které se rozšířily po 
celé republice. Uskutečnil se další závod 
o Pohár města Zlína, první noční závody, za-
vádí se výkonnostní třídy, došlo k prosazení 

orientačních závodů do celostátní přeboro-
vé soutěže.
Také startují první štafetové orientační závo-
dy. Závodníci se účastní mistrovství Evropy 
a později mistrovství světa. Prim na závodech 
hrají Zlíňáci. Dnes se o této době hovoří jako 
o zlatých letech zlínského orientačního běhu. 
Úspěšných závodníků a reprezentantů „běhu 
s mapou“ je hodně. Jsou mezi nimi například 
Pavel Mezihorák, Václav Novotný, Svaťa Galík, 
Alois Láznička nebo Václav Vozobule. Mist-
rovství světa ve východním Německu v roce 
1970 přineslo pro nás i první medaili, bronz 
ve štafetě získal finišman Svaťa Galík. V roce 
1972 jsme pořádali Mistrovství světa ve Sta-
rých Splavech. Tam na muže navázaly ženy, 
také získaly bronzovou medaili ze štafet, kdy 
výborně zaběhla zlínská Naděžda Mertová. Po-
stupem času se začalo soutěžit také na lyžích 
a na horských kolech. V novodobé historii se 
o vynikající světovou reprezentaci několikrát 
postaral například Michal Smola v běhu, Hana 
Hančíková na lyžích. V závodech MTBO (horská 
kola) je velmi úspěšný zlínský Jiří Hradil. Závod-
ník Jan Šidla již několik let působí jako trenér 
české reprezentace.
Sportovní klub OB Zlín byl založen v roce 1966, 
do té doby byl součástí oddílu turistiky. V sou-
časné době má cca 250 členů a rozvíjí bohaté 
spektrum činností – od výchovy nejmladších 
žáků až po vytváření sportovního zázemí pro 
seniorské reprezentanty. Oddíl je také pravi-
delným organizátorem vrcholných celostátních 

Orienťáci oslavili sedmdesátku

závodů. Nutno zmínit důležitou letitou aktivitu, 
kterou navrhl a organizačně zaštítil zmiňovaný 
stále aktivní orientační běžec – dnes už závod-
ník v kategorii veteránů - Alois Láznička. Je jí 
mezi žáky oblíbená Olympiáda zlínských škol. 
Vznikla s jasným záměrem podnítit zájem dětí 
a mládeže o tento sport a lásku ke sportování 
vůbec. První ročník se konal v roce 2003 a od 
té doby se do soutěžního klání zapojují stovky 
žáků ze zlínských základních škol.
Orienťáci oslavu pojali s respektem k vládním 
omezujícím nařízením a po svém. Tedy v příro-
dě a Na Bunči. Odhalili pamětní kámen, který 
zrod orientačního běhu v Česku bude navždy 
připomínat. Informace o orientačním běhu 
a zlínském klubu jsou k dispozici na webových 
stránkách www.skob-zlin.cz. /io/

Do práce na kole chystá lednovou výzvu

V rámci celorepublikové akce můžete poměřo-
vat své síly a cestovat do práce a zpět na kole, 
koloběžce, pěšky či poklusem od 18. do 25. led-
na 2021:
Výzva je určená pro jednotlivce.
Koná se po celé republice.
Akce je zdarma.
A co za to? Kromě lajků na sociálních sítích 
získáte hlavně dobrý pocit z aktivní a ekologic-
ké dopravy, která nezatěžuje životní prostředí 
a v době (post)koronavirové představuje nejbez-
pečnější a nejzdravější alternativu.
Výherce cen bude hlavní organizátor, to je Au-
to*Mat Praha z.s., losovat ze všech účastníků 
s pravidelností nad 66 %. Je nachystáno 15 tý-
mových startovných do květnové výzvy Do prá-
ce na kole 2021, dále pro tři jednotlivce servis 
kola zdarma u Kolofix (do výše 2 000 Kč) a také 

několik nových čepic AutoMat. Bezmotorovou 
dopravu je možné stejně jako v dalších moti-
vačních soutěžích Do práce na kole kombinovat 
s MHD či vlakem (do systému si z appky či ručně 
nahráváte jen část cesty překonané „na vlastní 

Připravte se, registrace do 3. ročníku Lednové výzvy začíná již  
4. ledna 2021.

pohon“). A jaká byla Lednová výzva Do práce 
na kole 2020? Za celou Českou republiku se 
registrovalo celkem 2 760 odvážlivců, tedy 
o 73 % víc než v roce 2019. Z celkového počtu 
přihlášených mělo 870 dokonce 100 % pravi-
delnost. To už je úctyhodný výkon!
V počtu ujetých kilometrů byl za celou republi-
ku na 2. místě cyklista Jirka ze ZLINPROJEKTU 
a.s. Zlín, který najel za týden neuvěřitelných 
571,7 km, a na 3. místě soutěžící Michal Ko-
žuch z Continental Barum Otrokovice, který 
zvládl 547,5 km. Celkem bylo šetrně překoná-
no 90 019,8 km, z toho 16 % kilometrů připa-
dá na chůzi a běh, zbylých 84 % km na kolo. 
Je vidět, že o udržitelnou dopravu je zájem – 
ať už kvůli kondici, hecování, ochraně životní-
ho prostředí nebo také možnosti přispět daty 
o trasách k zlepšování cyklistické infrastruk-
tury ve městě.
Vyzvěte kolegy či kamarády a zapojte se do 
akce spolu s tisíci lidmi z celé země. Děkuje-
me! /fab/
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Servis

jubilanti od 
devadesáti let
 
Blecha Alois, Cibulková Maria, Čachová 
Maria, Divoký Vladimír, Eliášová Mar-
garetha, Ellschlögerová Věra, Greplová 
Vlasta, Hadobášová Vlasta, Hegmon 
Stanislav, Holbová Marie, Holiš Karel, 
Hrnčiříková Marie, Janečková Helena, 
Janíková Bohumila, Janírek Vladislav, 
Jankovičová Mária, Jurigová Milada, 
Kadlecová Ludmila, Kamasová Ludmi-
la, Karlíková Božena, Kolajová Anežka, 
Kolaříková Marie, Kopřivová Ludmila, 
Koudelková Zdeňka, Kouřilová Jarmi-
la, Koutná Jarmila, Krajča Antonín, 
Krajčová Jarmila, Krajíček Miroslav, 
Kudláčková Marie, Lednická Františka, 
Luňáková Milada, Mareček Ladislav, 
Matulíková Anděla, Matzenauerová Ji-
řina, Maule Miloslav, Minaříková Fran-
tiška, Mynaříková Františka, Opavská 
Olga, Osvald Jozef, Pawlusová Vlasta, 
Petráš Miloslav, Pomkla Karel, Skři-
vánková Eliška, Slovenčíková Jarosla-
va, Strava Alois, Šerá Libuše, Ševčík 
Jaroslav, Ševčíková Anežka, Škapová 
Naděžda, Šnaidr František, Špalková 
Vilma, Šrom Alois, Šťastný Alois, Šuto-
vá Marta, Vaculík Stanislav, Vágnerová 
Božena, Večeřa František, Viktora Jan, 
Vingárková Jiřina, Vopěnková Marta, 
Vrajík Josef, Vrlová Marie, Zelenková 
Nina.

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, 

svatební obřady
14. 11. 2020 jiná místa
Radoslav Bernatík (Zlín), Gabriela Novot-
ná (Zlín)

27. 11. 2020 radnice
Jan Filgas (Zlín), Zuzana Volejníková (Zlín)
Michal Střelec (Zlín), Daniela Pírková (Zlín)

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
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

POSLOVÉ Z VESMÍRU

Muzeum jihovýchodní Moravy sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU zve na 
výstavu věnovanou vltavínům i dalším tektitům a meteoritům z vlastních 
i soukromých sbírek. K vidění jsou také ukázky šperkařského zpracování 
vltavínů - tajuplných kamenů, o nichž věda ví teprve 230 let. Výstava po-
trvá do 13. 6. 2021.
www.muzeum-zlin.cz  /red/

BEDŘICH BAROŠ

Nová výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně Bedřich Ba-
roš – Soužití s uměním přibližuje život a malířské dílo Bedřicha Baroše  
(1936–1974), který patří k výrazným představitelům výtvarné scény Zlína 
šedesátých let 20. století. Výstava potrvá do 28. března 2021.
www.galeriezlin.cz /red/

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE ZLÍNĚ NEBUDE

Hojně navštěvovaný novoroční ohňostroj 1. ledna 2021 ve Zlíně nebude. 
K takovému rozhodnutí představitelů města přispěla mimořádná opatře-
ní vlády v souvislosti s pandemií COVID–19.
„Společné�setkání�a�přivítání�nového�roku�ohňostrojem,�třeba�i�s�hrníč-
kem�punče,�se�mezi�Zlíňany�stalo�velmi�oblíbeným�zvykem.�Bohužel�le-
tos�nás�epidemie�koronaviru�v�mnohém�omezila�a�dle�predikcí�se�nedá�
očekávat,�že�by�ohňostroj�bylo�možné�v�mezích�vládních�opatření�ome-
zujících�shromažďování�velkého�počtu�osob�uspořádat.�Z�tohoto�důvodu�
jsme�se�rozhodli�tentokrát�novoroční�ohňostroj�s�předstihem�zrušit,“�uve-
dl primátor města Zlína Jiří Korec. /io/



www.vitcafe.cz

Děkujeme našim zákazníkům
a přejeme pevné zdraví 

do roku 2021.
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Představujeme

Představujeme Zoo Zlín
Již více než 70 let mají Zlíňáci Zoo Zlín, „svoji“ Lešnou. 
Z původního provinčního zookoutku s roční návštěvností  
200 000 osob se díky neustálému rozvoji, zajímavé koncepci 
areálu a nápaditě pojatým expozicím postupně zařadila mezi 
desítku nejnavštěvovanějších míst České republiky. Od roku 2003 
je nepřetržitě „jedničkou“ Zlínského kraje, od roku 2010 pak 
druhou nejoblíbenější českou zoo.

Zatímco rok 2019 přinesl historic-
ký návštěvní rekord ve výši 682 
684 návštěvníků, rok 2020 se 
postaral o jiný rekord. Poprvé 
od otevření zahrady v roce 
1948 zlínská zoo, a to hned 
dvakrát, dlouhodobě uzavře-
la areál v souvislosti s vlád-
ními opatřeními při pandemii 
koronaviru. Na jaře to bylo šest 
týdnů, na podzim osm. Zoo se tak 
musela vypořádat s finanční ztrá-

tou více než 10 milionů korun. „Byl�
to� pro� nás� opravdu� náročný� rok.� 
Každý� den� jsme� pracovali�
s� rozpočtem,� hledali� úspo-
ry� a� nové� příležitosti.� Velmi�
nám�však�pomohli� naši�ná-
vštěvníci,� ať� už� samotnou�
návštěvou,� nebo� sponzor-
skými�dary,�nákupy�na�e-sho-
pu�či�příspěvkem�do�finanční�

sbírky.�Přes�všechny�těžkosti�se�
nám�i�v�roce�2020�podařilo�nabíd-

nout�několik�novinek,“ hodnotil uplynulý rok 
ředitel zoo Roman Horský.

Pokud jste tedy návštěvu zlínské zoo v roce 
2020 nestihli, určitě si nenechte letos ujít:
průchozí expozici pro pelikány australské;
letní expozici kapybar;
�vyhlídku u pavilonu afrických kopytníků 

s možností nakrmit žirafy;
�nový tříhektarový výběh pro slony africké 

v rámci projektu Karibuni.

Plány do budoucna
Zlínská zoo v uplynulém roce kvůli pan-
demii koronaviru pozastavila dva stěžejní 
projekty – výstavbu expozice Jaguar Trek 
a realizaci chovného zařízení pro slony 
v Karibuni. Společně se zřizovatelem zoo, 
statutárním městem Zlín, se však podařilo 
najít nový způsob financování obou projek-
tů. „Je�to�pro�nás�skvělá�zpráva,�věřím,�že�ji�
uvítají� i�naši�příznivci�a�návštěvníci.�Děkuji�
zastupitelům�města� Zlín,� že� na� svém� pro-
sincovém� jednání� zlínskou� zoo� podpořili,�
schválili� garanci� a� také� spolufinancování�
poskytnutého� úvěru� a� dali� nám� tak� „zele-
nou“�pro�další� rozvoj�areálu.�Na�obou�pro-
jektech� opět� intenzivně� pracujeme,� na� za-
čátku�roku�2021�vyhlásíme�veřejné�zakázky�
na� zhotovitele� obou� projektů,“ představil 
novinky ředitel Roman Horský. 
Zoo letos také dokončí tříletou generální 
opravu střechy zámku Lešná. Na začátku 
hlavní sezony bude poblíž restaurace Koala 
otevřeno lanové centrum s daleko větším 
rozsahem a atrakcemi pro dětské i dospělé 
návštěvníky. V druhé polovině roku 2021 je 
v plánu „proměna“ průchozí asijské ptačí 
voliéry.

Jak můžete podpořit Zoo Zlín?
navštívit zoo;
�přispět na sbírkové konto Zoo Zlín ur-

čené pro chov ohrožených druhů zvířat 
přímo v areálu zoo - číslo konta:  
86-2155000207/0100;

zakoupit roční kartu Zoo Zlín Family;
věnovat sponzorský dar;
zakoupit dárek na e-shopu zoo.
 /red/

Rok 2020 byl 
rokem práce  
s rozpočtem  
a hledáním 

úspor.
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Střední průmyslová škola Zlín

Nabízené obory vzdělávání

Škola s tradicí

Škola s budoucností

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče 

i veřejnost na den otevřených dveří:

Úterý 2. února od 13.30 do 17.00 hodin

Strojírenství

Programování CNC

CAD/CAM systémy

Elektrotechnika

Zabezpečovací systémy

PC v automatizaci a robotice

Technické lyceum

čtyři volitelná zaměření:

Stavebnictví     Strojírenství

Pozemní stavitelství

Stavebnictví

    ITElektrotechnika

třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01

skola@spszl.cz

www.spszl.cz

Střední průmyslová škola Zlínfacebook

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI

online  
4. 2. 2021
od 10 do 20 hodin 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sleduj aktuální info  
na www.utb.cz, FB a IG
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Manipulační dělník odpadového hospodářství               
Požadujeme:  dobrý zdravotní stav 

          vazačský průkaz výhodou

  dvousměnný provoz

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

www.tszlin.cz/kariera

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Benefity:
� dovolená pět týdnů
�  příspěvek na důchodové 

pojištění

� příspěvek na stravu 
     (stravenky 120 Kč)
�  příplatek na ubytování

Nabízíme:  stabilní práci

 motivující mzdové ohodnocení 25 000 Kč + příplatky

Manipulační dělník, dělnice na třídírnu odpadů
 Požadujeme:  dvousměnný provoz    

 Nabízíme: stabilní práci

 motivující mzdové ohodnocení



Zlín, Tyršovo nábřeží

40 %  BYTŮ PRODÁNO

dispozice bytů 1+kk až 5+kk

6 bytových domů, 110 moderních 
bytů

sklepy a krytá parkovací stání

3 N.P. s výtahem

1 000 m² komerčních prostor
s parkováním

předpokládané dokončení 2022

byt 105, 3 m²
terasa 9, 3  m²

A1.301

RIVERFRONT GARDENS
V CENTRU ZLÍNA

MODERNÍ BYTOVÉ DOMY

aktuálně ze stavby 2020

byt 98, 9 m²
terasa 36, 4  m²

A2.402

www.riverf ront.cz

michal.malanik@re-max.cz +420 739 570 770


