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Úvodem – rozhovor

Kateřina Francová:
O situaci ve školství,
zápisech, ale i o výstavbě
nových bytů
Je to už rok, co školství prochází
kvůli pandemii onemocnění
COVID-19 velkou zkouškou. Dotýká
se všech: učitelů, rodičů, zřizovatelů
škol a nejvíce dětí. „Všichni
prožíváme poměrně těžké období.“
Myslím si, že na spoustu dětí má to, co pro- pozici spoustu zajímavých podnětů a podklažívají, velký dopad. Věnujte jim proto svůj dů pro další práci.
čas, potřebují teď opravdu naši pomoc, poVýsledky průzkumu už máte vyhodnozornost a podporu,“ vzkazuje rodičům
cené. Jaká teď chystáte opatření?
náměstkyně primátora Kateřina
Připravujeme, bohužel stále jen
Francová, která má na zlínském
formou on-line, semináře pro
magistrátu oblast školství na
Aktuální
učitele, ale i pro rodiče. Z obstarosti.
situace nás
lasti psychologie, IT bezpečZákladní školy teď pracují
nosti a distanční výuky. Dále
naučila mnoha
v opravdu hodně zvláštním
se snažíme o sdílení dobré
novým
režimu. Víte, jak se ním vypraxe mezi jednotlivými škověcem.
rovnávají? Jste s nimi jako
lami i učiteli.
zřizovatel v dostatečně častém
Už v loňském roce jsme zapokontaktu?
čali a letos dokončíme velmi rozJsme. Situaci, realizovaná opatření a jesáhlý a nákladný projekt vybudování
jich dopady pravidelně sledujeme, vyhodno- odborných učeben, zajištění bezbariérových
cujeme a na podněty reagujeme. Z pohledu přístupů a konektivity v základních školách.
našeho jako zřizovatele, z pohledu škol. A šli Jsme si vědomi, že je potřeba na současnou
jsme i do hloubky. Provedli jsme si průzkumy situaci reagovat, školy na ni průběžně vybazaměřené na distanční výuku formou dotaz- vovat, třeba požadavky na kvalitní vybavení
níkového šetření. První šetření bylo zacílené IT technikou jsou velké. Chceme proto pona rodiče žáků, druhé na žáky třetích až de- drobně zmapovat vybavení škol, jejich povátých ročníků, a třetí na učitele. Děkujeme třeby a dále hledat finanční zdroje, vlastní
všem, kteří se zapojili! Díky nim máme k dis- i dotační.

Dále jsme při vzdělávání a zejména doučování dětí rozšířili či zahájili spolupráci základních škol s Univerzitou Tomáše Bati.
Od tohoto partnerství si slibujeme hodně.
Spolupracujeme také s Odborem sociálním
magistrátu, snažíme se prostřednictvím škol
zapůjčit sociálně slabým rodinám počítače.
Aktuálně už pomáhají v šedesáti z nich.
Snažíme se tedy dělat hodně – a hodně toho
ještě udělat chceme.
Jaké investice plánujete v oblasti školství?
V loňském roce jsme kvůli covidu přerušili
plánovanou rekonstrukci jídelny Hradská.
Letos máme opět vyčleněné finanční prostředky na první etapu rekonstrukce, takže
proběhne během letních prázdnin. Máme
také vyčleněné finance na pořízení jednotného vzdělávací systému ve všech školách
a zakoupení licencí, nejen pro školy, ale i pro
žáky do jejich domácích zařízení. Dále pokračujeme v projektu zaměřeném na bezpečnost škol, dokončujeme kamerové systémy
ve dvou mateřských a základních školách.

Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Kateřina Francová: O situaci ve školství, zápisech,
ale i o výstavbě nových bytů
Dokončení ze str. 3
Letos chceme vybavit všechny školní družiny
„vyzvedávacím - čipovým systémem“, který je
bezpečnější a příjemnější pro rodiče i učitele.
Kromě školství máte na starosti i bytovou oblast. Co v ní zrealizujete v tomto roce?
V bytovém domě Nad Ovčírnou proběhne oprava vnitřních páteřních rozvodů. Jde o investici
za 11 milionů korun. Máme také vyčleněno 12
milionů korun na postupnou rekonstrukci uvol-

něných městských bytů, které jsou v původním
stavu. A zrealizujeme mnoho dalšího v bytových
domech i v garážích.
Chystáte také výstavbu nových bytů?
Ano, půjde o družstevní výstavbu. V tuto chvíli
máme stavební povolení na bytový dům Na Slanici. Zadali jsme prováděcí projekt, oslovili jsme
banky ohledně podmínek pro získání úvěru pro
budoucí družstvo a řešíme koncept družstevní
výstavby. Máme zpracovanou i studii na další

možnou lokalitu pro družstevní nebo městskou
výstavbu v oblasti Boněckého rybníka.
Co byste chtěla říci závěrem našeho rozhovoru?
Ráda bych reagovala na to, co se nám i kolem
nás aktuálně děje. Myslím, že nás tohle všechno mnohému naučilo. Přeji si, abychom si toho
dobrého a přínosného vážili. Současné těžkosti
přijali jako výzvu. Poznali sebe, své okolí a lidi,
kteří jsou ochotni pomoci.
/red/

Třináct tisíc seniorů ve věku nad 70 let obdrželo
od města zdarma respirátory
Ministerstvo zdravotnictví
v reakci na nepříznivý
vývoj epidemie covid-19
vydalo mimořádné
protiepidemické opatření,
které od čtvrtka 25. února
stanovilo osobám nad 15 let
povinnost nosit respirátor
bez výdechového ventilu
s filtrační účinností alespoň
95 % dle příslušných norem
(např. FFP2), nebo dvě přes
sebe přeložené zdravotnické
obličejové masky.
Nosit se musí ve vnitřních prostorech prodejen,
provozoven služeb, mezinárodních letištích,
MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby
z jedné domácnosti. Město Zlín zareagovalo
na dané nařízení a od pátku 26. 2. 2021 začalo zdarma distribuovat respirátory seniorům
ve věku 70 a více let. „Oslovil jsem zlínského
výrobce respirátorů, společnost SPUR,
s žádostí o informaci, v jakém termínu a za jakých podmínek by
nám mohli dodat 67 500 ks
respirátorů. Generální ředitel a zastupitel města Tomáš
Dudák nám vyšel maximálně vstříc a společnost SPUR
nám tak darovala 50 000 ks
nanorespirátorů kategorie FFP2.
Dalších potřebných 17 500 ks
respirátorů stejné kategorie jsme dokoupili. Každý senior ve Zlíně ve věku 70
a více let tak dostal balení 5 ks vysoce kvalitních nanorespirátorů,“ sdělil primátor Jiří Korec.
4

Po obdržení první várky respirátorů je zaměstnanci magistrátu začali okamžitě balit
do sáčků po pěti kusech. Ty se poté začaly
rozvážet do domů s byty zvláštního určení a 9
poskytovatelům pobytových služeb. Od
pondělí 1. března se pak respirátory distribuovaly prostřednictvím
České pošty do schránek všem
zlínským seniorům ve věku
nad 70 let.
„Chtěl bych velmi poděkovat
jak společnosti SPUR, která
nám rychle poskytla respirátory za skvělých podmínek, tak
všem zaměstnancům magistrátu,
kteří se ihned zapojili do balení a následné distribuce. Taková vzájemná sounáležitost mě v této době naplňuje optimismem,
že když je potřeba, táhneme všichni za jeden
provaz,“ dodal primátor.

Generální ředitel společnosti SPUR Tomáš Dudák k aktuální situaci uvedl: “Poté, co nás oslovil
pan primátor s žádostí o poskytnutí respirátorů,
jsme neváhali, protože snaha přispět k zajištění
soběstačnosti města, kraje a potažmo celé ČR,
byla hlavním důvodem, proč jsme se na jaře rozhodli investovat do výroby v této oblasti. Ačkoliv
jsou naše výrobní kapacity nyní maximálně vytíženy, podařilo se nám najít cestu, jak pomoci
městu Zlín a poskytnout nanorespirátory seniorům, kteří zde žijí a potřebují nejvyšší možnou
ochranu před šířením koronaviru.“
Nanorespirátor SpurTex V100 FFP2 NR je vyrobený z unikátního nanostrukturovaného filtračního materiálu. Díky tomu poskytuje aktivní
ochranu dýchacího systému, zejména v oblasti
ultrajemných částic včetně bakterií a virů. Navíc
je vysoce prodyšný. Na základě provedených
testů má uvedený respirátor filtrační účinnost
min. 98,5 %.
/mel/

Aktuálně

Obchodní prostory na Kvítkové projdou rekonstrukcí
Dlouhodobým záměrem města Zlína je oživení centrálních částí
města. K tomu mají sloužit i úpravy a rekonstrukce městských
objektů. Aktuálně je v přípravě rekonstrukce obchodních prostor
na ulici Kvítková v domě s čísly 4122 až 4124.

„Je to další krok, kterým se snažíme naplňovat
naši dlouhodobou vizi živého a fungujícího
centra města Zlína. Aktuální stav přízemního
parteru na Kvítkové ulici je tristní. Těší mě, že
Rada města Zlína rekonstrukci těchto jednotek
podpořila. Máme už prováděcí projekt na
rozdělení této zatím jednolité plochy na šest
samostatných nebytových jednotek. Výrazně tak
zkultivujeme jak samotné jednotky, tak i část
ulice Kvítkové. Tento prostor dosud nebyl nijak

členěn a byl pronajímán jako celek, což nebylo
pro město ani pro zákazníky nijak výhodné.
Výsledkem by měla být atraktivní nákupní
a odpočinková plocha, kde bude umístěna např.
kavárna, cukrárna, pekařství nebo květinářství.
Byli bychom rádi, kdyby tento prostor byl stejně
atraktivní jako např. kavárna na Malé scéně.
Prostor by měl mít i svoji malou venkovní
zahrádku a rozmístěné květináče, podobně jako
u obchodního domu. Zároveň bychom chtěli,

Magazín Zlín má novou redakční radu
Magazín Zlín po deseti letech mění složení redakční rady.
Nově v ní zasednou osobnosti se zkušenostmi ze světa médií
a veřejného života, konkrétně Olga Dolínková, David Grác,
David Valůšek, Martin Gazda a Tomáš Melzer.
Redakční rada Magazínu Zlín je orgánem konzultačním, který bude řešit koncepční otázky
tvorby obsahu a grafickou úpravu zpravodaje.
Dále bude nezávisle posuzovat stížnosti, podněty a návrhy ze strany veřejnosti či dodržování
etického kodexu. Redakci magazínu pak bude
poskytovat nezbytnou zpětnou vazbu při redakčním plnění. Členy tohoto orgánu jmenovala
Rada města Zlína.

„Redakční rada je nepolitická a je složená
z odborníků, kteří mají mnoho zkušeností jak
z oblasti komunikace, tak i z oblasti veřejného
života, kultury, historie apod. Redakční rada
se na prvním zasedání, které se uskutečnilo
v březnu, zabývala převážně statutem redakční
rady, který bude předložen Radě města Zlína
ke schválení,“ sdělil Tomáš Melzer, předseda
redakční rady Magazínu Zlín. 
/red/

O ČLENECH REDAKČNÍ RADY MAGAZÍNU ZLÍN:

Tomáš Melzer
Tiskový mluvčí Magistrátu
města Zlína a šéfredaktor
Magazínu Zlín je v redakční radě zástupce vydavatele, tedy Statutárního města
Zlína. Z pozice předsedy svolává redakční radu
a komunikuje za ni.

Olga Dolínková
(Jurášková)
V minulosti působila v oblasti PR v soukromých společnostech. Od roku 2005
je zaměstnána jako akademický pracovník na FMK UTB, kde byla v letech
2007–2018 ředitelkou.

aby měly prostory z vnějšku jednotný vizuální
styl. Budeme rádi, pokud se na nás budou
zájemci o tyto plochy obracet se svými nápady,“
vysvětlil Pavel Brada, náměstek primátora
pro oblast městského majetku a rozvojových
ploch. Nové prostory budou mít výměru od 45
do 132 metrů čtverečních. Největší jednotka
bude připravena na provoz kavárny či bistra.
Aby mohla rekonstrukce začít v létě, obdržel
stávající nájemce již výpověď.
Tato rekonstrukce naváže na podobnou akci,
kdy město Zlín začalo v loňském roce realizovat
rekonstrukci nebytových prostor v domě Dlouhá
94. Dosavadní nájemci v prostorách působili
několik desítek let a standard se za tu dobu
velmi proměnil.
„Prostory na Dlouhé 94 byly skutečně
v havarijním stavu. Museli jsme přistoupit ke
kompletní rekonstrukci prodejen. Kompletně
jsme vyměnili výlohy, upravili jsme vnitřní
členění, rozvody, odstranili jsme podhledy
a doplnili nové osvětlení. V jednom prostoru
jsme renovovali původní podlahu z 30. let. Jedná
se o úplné centrum města a jsme přesvědčeni,
že i tato rekonstrukce přispěje k oživení Dlouhé
ulice. Ve spolupráci se společenstvím vlastníků
pak zároveň připravujeme větší revitalizaci
v sousedních objektech,“ doplnil Pavel Brada.
Obdobná akce probíhá také v nebytové části
bytového domu Broučkova 292, kde vzniknou
prostory pro rehabilitace.
/fab/

David Valůšek
Od roku 1997 je zaměstnán ve Státním
okresním archivu Zlín,
nejprve jako odborný
archivář, od roku 2008 zastává funkci ředitele. Je autorem několika
odborných historických publikací.

Martin Gazda
Jednatel společnosti IS
produkce, která se specializuje na mediální produkci. Má 20 let zkušeností
v oblasti reklamy, marketingu
a public relations. Je držitelem více než desítky
ocenění v oblasti reklamní kreativity.

David Grác
Jednatel reklamní agentury HEXXA.CZ, která je
regionálním mediálním
domem a zhotovitelem
městského časopisu Magazín Zlín. Má dvacet let zkušeností v marketingu a médiích.
5

Téma

Startuje čtvrtý ročník projektu Tvoříme Zlín
Již počtvrté mají obyvatelé Zlína možnost spolurozhodovat
o rozdělení pěti milionů korun a navrhovat vlastní menší projekty
k realizaci. Jejich přání se jim mohou splnit díky projektu
participativního rozpočtu s názvem „Tvoříme Zlín“.

4. Tůňka Pod Stráněmi
Realizace proběhne až v září kvůli ekosystému.
5. Veřejné tábořiště na Podlesí
V současné době se vybírá vhodný mobiliář
a zpracovávají se cenové nabídky.
6. Přístřešky zastávek MHD – Mokrá II, Na
Drahách
Jsou zpracovány tři cenové nabídky a u jedné ze zastávek se bude vyřizovat stavební
povolení.
7. Bezbariérové úpravy chodníku
Projekt byl předán Odboru dopravy, který
pracuje na jeho realizaci.
8. Zvýšení kapacity parkovacích míst
Realizace závisí na vhodných klimatických
podmínkách. Vodorovné značení bude hotové do letních prázdnin.
9. Oprava průchozího chodníku mezi ul.
Pod Vrškem a ul. Pod Školou
Realizace proběhne v dubnu.

1
„Ve třetím ročníku se nám od navrhovatelů sešlo 34 inspirativních nápadů. Na realizaci
devíti vítězných projektů se
v současnosti intenzivně
pracuje. Již nyní je však
čas přemýšlet o návrzích,
které by lidé chtěli přihlásit do letošního ročníku,“
připomíná radní Jana Bazelová.
Své návrhy budou moci lidé
podávat od 1. 4. do 31. 5. 2021.
Během léta bude pracovní skupina
složená ze zaměstnanců statutárního města Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně
proveditelné. Na podzim se uskuteční představení soutěžních návrhů a veřejnost bude
informována o možnosti hlasování.
„Samotné hlasování bude zahájeno v listopadu. Poté budou výsledky představeny
veřejnosti a v r. 2022 se začne pracovat na
realizaci vítězných návrhů,“ představila časovou osu projektu „Tvoříme Zlín“ Kamila
Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme
Zlín.
Zlíňané budou moci navrhovat dva druhy
projektů a to tzv. malé projekty (do 0,5 milionu korun), na které jsou vyčleněny 2 mil. Kč,
a velké projekty (do 1,5 milionu korun), na
které jsou vyčleněny 3 mil. Kč. Realizováno
bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde
do stanoveného rozpočtu. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit
se však mohou i Zlíňané bez přístupu na síť.
Kdo nemá přístup na internet, pomohou mu
s hlasováním pracovníci městského informačního centra a kanceláří místních částí.
Navrhovat projekty mohou nejen přímo obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně „jen“ by6

dlí, ale nemají zde trvalé bydliště.
Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15
let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva
zástupce, kteří v den podání návrhu dovršili osmnácti let. Podrobná pravidla a další informace jsou
k nalezení na webu města, webu projektu – tedy na
www.tvorimezlin.cz, a na stejnojmenném facebookovém profilu
https://www.facebook.com/tvorimezlin/.
S dotazy se lze rovněž obracet přímo na
e-mail koordinátorky projektu tvorimezlin
@zlin.eu.

Informace o realizaci dalších projektů z minulých let budou uvedeny v následujících
vydáních Magazínu Zlín.
/fab/

3

4

STAV REALIZACE PROJEKTŮ ZE 3. ROČNÍKU:
Velké projekty (do 1,5 mil. Kč)
1. Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu
Bude se zadávat studie, která by měla být
hotová v červenci.
2. Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie
na Zlínských Pasekách
Je zpracována studie. V současnosti probíhají konzultace s Národním památkovým
ústavem.
Malé projekty (do 500 tis. Kč)
3. Veřejné WC v Centrálním parku
Byli osloveni zástupci 5 měst (Brno, Jihlava.
Liberec, Olomouc, Plzeň), s nimiž byly konzultovány jejich zkušenosti s provozováním
WC v parcích. Na základě těchto zkušeností
určíme nejvhodnější model správy veřejného WC v Centrálním parku.
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Téma

Mobilní Rozhlas pomáhá k lepší
informovanosti Zlíňanů
Město Zlín využívá již téměř rok systém Mobilní Rozhlas, který
patří mezi nejmodernější nástroje pro chytrou komunikaci se
svými občany. Zlíňané tak mohou dostávat praktické informace
přímo do svého telefonu nebo e-mailu. Registrace i další
používání systému je zcela zdarma.
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou
klasického obecního rozhlasu. Nabízí
občanům mnohem víc. Kombinuje
možnost rozesílek zpráv přímo
do telefonu, hlasových zpráv
nebo e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi
magistrátem a občany.
Důležitá zpráva vás tedy
zastihne, ať už jste kdekoli.
„Mobilní Rozhlas je další prvek pro lepší informovanost
a větší zapojení občanů do
chodu města, což je jeden z našich dlouhodobých cílů. Nyní využívá systém kolem 3 000 uživatelů, chceme
však, aby jejich počet i nadále rostl,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích
či praktických upozornění např. na odstávky

el. energie můžete získávat i dopravní informace, informace z úřadu, informace
pro seniory apod. Mobilní Rozhlas
je výborně využitelný i v případě krizových situací.
V rámci krizových situací
byli informováni Zlíňané
například o zvyšování hladiny Dřevnice nebo o vládních opatřeních v boji proti
koronaviru. Navíc všechna
hlášení Varovného informačního systému obyvatel jsou
zasílána do Mobilního Rozhlasu. Občané, kteří hlášení neslyšeli,
nebo mu dobře nerozuměli, je mají k dispozici v písemné podobě.
Důležitým bodem je i zapojení participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, kdy Zlíňané měli
přes Mobilní Rozhlas přehled o jednotlivých

navrhovaných projektech přímo ve svém telefonu. Obrovskou výhodou Mobilního Rozhlasu je, že neslouží pouze k jednostrannému
informování o dění ve městě, ale umožňuje
také na jednotlivá sdělení reagovat. „Součástí Mobilního Rozhlasu je také možnost upozornit na nedostatky v rámci města. Pokud
uvidíte něco ve vašem okolí, co není v pořádku, jako je třeba nepořádek v ulicích, poničená lavička nebo nebezpečný výmol na silnici,
můžete nám pomocí aplikace daný problém
nahlásit. Jednotlivé odbory magistrátu tak za
dobu používání systému vyřešily téměř 120
podnětů,“ sdělil radní oblasti smart technologií Jiří Jaroš.
Do chytré komunikace se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat
a nastavit si preference toho, jaké informace
chcete od magistrátu získávat. Budete tak
dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás
budou zajímat.
Díky zapojení do systému budete moci od
města dostávat i důležitá upozornění, přičemž magistrát má možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve
vaší ulici bude plánována odstávka el. energie, dostanete o ní informaci přímo do telefonu nebo e-mailu.
„Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se
potřebné informace vždy dostaly k příjemci.
Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením
a přečtením ze strany občana. Zapojte se
tedy a ujistěte se, že vám již z dění v obci nic
neunikne,“ doplnil Jiří Jaroš. Registrovat se
můžete online na webu zlin.mobilnirozhlas.
cz nebo přes aplikaci v telefonu.
Co nabízí Mobilní Rozhlas?
Neunikne vám žádná důležitá informace,
i když jste třeba v práci nebo na dovolené.
Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat.
Máte možnost se zapojit do dění ve Zlíně
a jednoduše sdělit vedení svůj názor.
Máte šanci hlásit problémy v obci, jako je
nepořádek, vandalismus apod.
Získáte informace o odstávkách elektrické energie, dopravních uzavírkách, změně
svozu odpadů apod.
Získáte týdenní přehled o kulturních
a sportovních akcích ve Zlíně, tipy na výlety.
Budete informováni o případných krizových
situacích.
/mel/

Sledujte informace ze Zlína, které se vás týkají.
zlin.eu

Zlín TV

zlin.mobilnirozhlas.cz

zlin.eu

zlin.eu
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Aktuálně

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2021/2022

Statutární město Zlín zavedlo v roce 2015 pro zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se
osvědčil, proto město i nadále v této formě pokračuje.
Od školního roku 2017/2018 se k elektronickému zápisu připojila
i Církevní základní škola a mateřská škola.
Portál vznikl za spolupráce statutárního města Zlína a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) bude mít
čtyři fáze:

1.

REGISTRACE – od 14. 4. 2021
do 11. 5. 2021

1. Od 14. dubna 2021 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.
zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní
zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen
MŠ) a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po
této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou žádost. V případě registrace dítěte
do více MŠ je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou MŠ zvlášť.
Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možná pouze v první
fázi, tzn. od 14. 4. 2021 do 11. 5. 2021. Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení.

2.

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ –
13. 5. 2021 (8:00–12:00 hod.
a 13:00–16:00 hod.)

Dne 13. května 2021 ve výše uvedeném čase
proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zá8

konný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou
žádost do MŠ, ve které dítě zaregistroval.
V případě zájmu o přihlášení dítěte do více
MŠ musí zákonný zástupce předat žádost
v každé MŠ osobně. Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti,
registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším
postupem v přijímacím řízení.
Bez osobního předání podepsané a řádně
vyplněné žádosti v příslušné mateřské škole
nemůže být přijímací řízení zahájeno.
Pokud však bude trvat nouzový stav, je možné, že vláda a příslušná ministerstva nařídí,
případně doporučí jiný postup. Informace
o změně by byly zveřejněny na www stránkách
MŠ a města.

3.

ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení,
tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou
podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze
může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

4.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny
výsledky přijímacího řízení. Na internetovém

portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané
žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně
přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo,
přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude
jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Na internetovém portále www.zapisdomszlin.
cz budou souběžně od 14. dubna 2021 zveřejněny nápovědy a návody k veškerým krokům zápisu.
V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu info@zapisdomszlin.cz.
Pokud zákonní zástupci provedli registraci
v roce 2020, dítě nebylo přijato nebo nenastoupilo do MŠ a mají zájem o jeho přijetí od
školního roku 2021/2022, je nutné celý proces registrace opakovat.
Seznam mateřských škol zřizovaných SMZ
naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát –
Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství –
Mateřské školy statutárního města Zlína.
Z důvodu vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů:

1.

Je předškolní vzdělávání povinné?
Na základě zákona č. 561/2004 Sb.:

V § 34 odst.1 je uvedeno, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do
zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí
do mateřské školy právní nárok. Od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění dále řeší § 34a. Zákonný
zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž
má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská
škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro
dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob
povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové
mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli
spádové mateřské školy.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje
na státní občany České republiky, kteří pobývají

Aktuálně
na území České republiky déle než 90 dnů,
a na občany jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní
vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90
dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
Povinné předškolní vzdělávání může být realizováno i v jiné mateřské škole než zřizované
obcí nebo svazkem obcí, ta však musí být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to
v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání
není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro
účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu
s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo
dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou
dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou
první a druhou dotčeno.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního
vzdělávání se rozumí:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do
mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy
a ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České
republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění
povinné školní docházky dle § 38a.

2.

Je nutno dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, omlouvat
v případě jeho nepřítomnosti?

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je
oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen
doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději
do 3 dnů ode dne výzvy.

3.

Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské
obvody a spádové MŠ jako u základních škol?

Pro mateřské školy od školního roku
2017/2018 platí školské obvody podobně
jako u ZŠ, zákonný zástupce však může podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy
zřizované statutárním městem Zlínem. Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška
o školských obvodech, která je k nahlédnutí
na www.zlin.eu, dále bude přehled školských
obvodů uveden na plakátech, které budou
distribuovány do škol.

4.

Kdo může podat žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.

5.

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Při podání žádosti je nutné předložit občanský
průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonné-

Voda z pramene Příluky není k pití
Z důvodu vyčištění potrubí pramene Příluky je používání vody
k pití dočasně omezeno. V daný moment voda nevyhovuje
parametrům pitné vody.
„V důsledku stárnutí potrubí, které
pochází z šedesátých let minulého století,
vykazovala voda z pramene již delší dobu
zvýšené hodnoty železa. Z tohoto důvodu
jsme nechali pročistit cca 70 metrů
potrubí tlakovou vodou, která vyplavila
velké množství nahromaděných nečistot.
Nyní je potřeba po určitou dobu vyčkat,
až se poměry v potrubí opět stabilizují,“
vzkázala vedoucí Odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína
Vladimíra Pavlovová.
Informace o tom, že voda není vhodná k pití,
jsou umístěny přímo v altánu u pramene.
Další kontrola senzorických vlastností
vody proběhne po týdnu a následně bude
proveden i rozbor vody. Město bude veřejnost
o možnosti využívat vodu k pití informovat.

Základní chemický a mikrobiologický rozbor
vody je u pramene Příluky u točny MHD
prováděn 4x ročně. Výsledky ve sledovaných
ukazatelích vždy splňovaly požadavky na
pitnou vodu.
/io/

ho zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou,
zákonnými zástupci podepsanou a lékařem potvrzenou žádost.

6.

Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ?

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy
na základě předem stanovených kritérií v souladu se zákonnými předpisy. Tato kritéria, včetně
jejich bodového ohodnocení, budou předem
zveřejněna.
Přijaty budou pouze děti splňující podmínku
§ 50, zákona č. 258/2000 Sb.:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině
a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost,
v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo
výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních
zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou
zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé
a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení
pravidelného očkování nebo doklad o tom, že
je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného
zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní
péče.
Termín registrace dítěte v elektronickém
systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či
nepřijetí do MŠ. 
/red/

KONKURZ NA PRACOVNÍ
MÍSTO ŘEDITELE/
ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Statutární město Zlín vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Komenského I,
Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, se sídlem
Havlíčkovo nábř. 3114.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky
včetně povinných příloh:
1. poštou na adresu zřizovatele: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, podací razítko pošty nejpozději s datem 21. 4. 2021,
nebo
2. osobně do podatelny zřizovatele:
budova Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, nejpozději do
23. 4. 2021 do 12 hod.
Předpokládaný nástup na pracovní
místo je 1. 8. 2021. Více na webových
stránkách www.zlin.eu.
/io/
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Doprava

Město má připravenu k realizaci okružní křižovatku
Kocanda na Jižních Svazích
Výstavba okružní křižovatky a točny MHD je
spoluprací mezi statutárním městem Zlínem
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, vlastníkem
silnice III. třídy na ulici Okružní.
Pro tento projekt I. etapy výstavby bude na
počátku jara Rada města Zlína zvažovat přidělení finančních prostředků.
„V budoucnu by mělo vzniknout nové propojení pro obyvatele Podlesí a ulice Zelinova, rozdělené na II. etapu. Připomínám,
že budoucí propojení Kocandy s Podlesím

nebude průjezdné pro vozidla MHD. Aktuálně se na
II. etapě řeší majetkoprávní
vypořádání k pozemkům, které
jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s. p.
Celá stavba bude velmi náročná vzhledem
k provozu na komunikaci a provozu MHD,“

upřesnil záměr stavby I. a II.
etapy radní Michal Čížek.
Účelem stavby I. etapy je
novostavba točny MHD,
nového trolejového vedení a objektu pro zázemí
řidičů. Součástí bude rekonstrukce a novostavba
veřejných chodníků a cyklostezky sloužící k bezpečnému
pohybu chodců a cyklistů. Předpokládané zahájení přípravných prací je odhadováno na podzim 2021.

Úprava křižovatky ulic Boněcko I – Pančava na Příluku
V polovině března byly
zahájeny stavební práce
na úpravě křižovatky ulic
Boněcko I – Pančava na Příluku.
Důvodem stavebních úprav je
zpřehlednění profilu křižovatky,
a tím i zvýšení bezpečnosti
průjezdu.
Již začátkem března zahájila výkopové práce
vodárenská společnost výměnou vodovodního
potrubí, na což statutární město navázalo úpravami komunikace.
V rámci úprav bude rozšířena komunikace i křižovatka a vznikne nová plocha pro kontejnery na
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Doprava – aktuálně
tříděný odpad. Při odbočení z ulice Pančava
na ulici Boněcko I bude nově vytvořen pravý vyřazovací pruh a rozšířen zúžený uliční
profil mezi domy. Další úprava se týká křížení ulic Boněcko I a Želechovická. V tomto
prostoru vzniknou středové ostrůvky, které
usměrní vozidla do jízdních pruhů. Jako zpo-

malující prvek bude vystavěn příčný práh,
který zároveň upozorní na změnu dopravního prostoru. Měla by zde začínat zóna 30,
která zahrne celou oblast Boněcka. Výjezd
ze zóny bude na ul. Pod Boněckem a na západní straně ulice Boněcko I. „Vytvořením
zóny 30 je snaha zvýšit bezpečnost silnič-

ního provozu v lokalitě,“ sdělil radní Michal
Čížek.
Tuto akci má naplánovanou komise místní
části Příluky ve svých prioritách, tedy i financování akce bude hrazeno z prostředků
místní části. Stavební práce by měly trvat do
konce června.

Úprava křižovatky ulic Zelinova a Okružní
V letošním roce vznikne na Jižních Svazích nový přechod pro
chodce, který spojí ulici Českou s ulicí Zelinova. Přechod pro
chodce povede přes silnici III. třídy na ulici Okružní, která je
v majetku Zlínského kraje.
Stávající silnice na ulici Okružní bude místně rozšířena, a kromě přechodu bude doplněna o bezpečnostní dopravní ostrůvek. V rámci stavby
přechodu pro chodce bude vybudován chodník

vedoucí k parkovišti na ulici Česká, který bude
navazovat na stávající chodník vedoucí na ulici
Zelinova a zastávku MHD. Nedílnou součástí
stavby bude úprava přilehlých ploch zeleně.

„Těší mě, že v letošním roce proběhne výstavba
přechodu. Obyvatelé ulice Zelinova tak budou
mít komfortnější napojení na zastávku MHD ve
směru do města,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek. Pro tuto stavbu má odbor dopravy vydané platné stavební povolení a v jarních měsících bude probíhat výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Finanční prostředky
pro tuto akci byly vyčleněny ve výši 900 tisíc
korun.
/mel/

Cash je blíž
„Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.“ – Tomáš Baťa
61 záměrů ve dvou kategoriích. Takový je výsledek uzávěrky přihlášek 14. ročníku akcelerátoru Můj první milion, za nímž stojí zlínské
Technologické inovační centrum. Deset záměrů z každé kategorie nyní čeká osmitýdenní
akcelerační program, který se vzhledem k pandemii koronaviru přesune do online prostředí.
K 16. únoru se v pořádající agentuře sešlo
v kategorii středních škol 20 záměrů z celkem
10 institucí, do kategorie vysoké školy a veřejnost bylo přihlášených dokonce 41 záměrů, 15
z nich vzešlo z Univerzity Tomáše Bati. Odborná porota má nyní nelehký úkol – vybrat top

10 nejzajímavějších projektů v každé kategorii.
Jejich autory pak čeká online akcelerační program nabitý odbornými workshopy a konzultacemi s mentory, kteří se pokusí jejich podnikatelské
plány co nejvíce přiblížit k úspěšné realizaci.
„Neříkej, že to nejde. Raději řekni, že to zatím neumíš.“ – Tomáš Baťa
Během osmi týdnů si účastníci akcelerátoru
díky podpoře exkluzivních partnerů projektu
Můj první milion prohloubí znalosti obchodního
modelu, marketingu, právních aspektů, vedení
a plánování, podnikových financí, ale zhodnotí
a zdokonalí také své prezentační dovednosti.

„Akcelerační program si bere za cíl nejen posunout záměry účastníků v jejich realizaci, ale
také naučit představit svůj podnikatelský projekt potenciálnímu
investorovi. Toho mohou ostatně
potkat už během samotného programu, což je bezesporu velmi
atraktivní benefit,“ prozradil Petr
Konečný.
Na závěr si tři vítězné záměry z obou kategorií
odnesou finanční podporu, která usnadní rozjezd jejich podnikání, a možná i investici až 1,5
milionu korun. Bohatší budou také o znalosti,
zkušenosti, exkluzivní kontakty a know-how
těch nejlepších. Velké finále a ocenění vítězných projektů se uskuteční 20. května. Více
informací na www.mujprvnimilion.cz.
/red/
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Informace

Oznámení o zahájení jarní deratizace na území města
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína
oznamuje všem občanům, že 12. března 2021 byla zahájena jarní
část deratizace zaměřená na hubení potkanů a potrvá až do
12. dubna 2021. Deratizační zásahy budou prováděny na území
statutárního města Zlína (včetně příměstských částí).
V případě zájmu se mohou občané sami aktivně zapojit, budou-li informovat pracovníky
provádějící firmy o místech výskytu hlodavců,
anebo mohou tuto informaci oznámit telefonicky na telefonní čísla: 605 952 716 nebo
732 754 501, popřípadě přímo na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína, na telefon 577 630 925 nebo na mobil
778 400 310.
V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji
však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení populace na co
nejnižší úrovni. S tím je spojeno i monitorování

případných míst, kde by mohlo dojít k výskytu
hlodavců (pohozené zbytky potravin, nepořádek apod.), jak pracovníky provádějící firmy,
tak i pomocí hlášení občanů k vytvoření uceleného přehledu a k následnému pokládání
nástrah na již předem vytipovaná místa. Pro
zajištění co nejvyššího efektu je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat
preventivní opatření, která však předpokládají
určité vědomosti obyvatelstva.
Smyslem těchto preventivních opatření je co
nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, přístup do
objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod.

Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení s odpady, včetně likvidace černých skládek. V neposlední řadě je to vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu
všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit
základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené
zdivo, případně oplechovat dolní části dveří
hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů
kolem budov a obydlí.
Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel
může zabránit zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represivního zásahu.
Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá
i ze samotné biologie potkana, který dospívá
po 3 měsících života, samice je březí pouze tři
týdny a vrhá 3 až 7krát do roka 5 až 15 mláďat.
Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800
potomků za rok.
/fab/

DOTACE NA SPORTOVNÍ
AKCE

CHYSTÁ SE DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE ROZKVETLÉ MĚSTO
Odbor městské zeleně vyhlašuje již XXV. ročník
soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO 2021. Do 5. 4.
2021 se obyvatelé města Zlína a místních částí
mohou přihlásit se svými zahradami, předzahrádkami, okny, balkony, terasami či střešními
zahradami do jarní části soutěže s názvem JARO
V ZAHRADĚ. Tato část soutěže není rozdělena
do kategorií.


zasláním e-mailu na adresu kristynakralova@
zlin.eu;
na webových stránkách www.zlin.eu.
Přijetí přihlášky prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím formuláře na www stránkách vám
bude obratem potvrzeno.
/io/

Přihlásit se můžete:

prostřednictvím kuponu v Magazínu Zlín –
možné vhodit do schránky u vchodu do budovy Magistrátu na Zarámí naproti VZP;
telefonicky na čísle 577 630 363;

Město podpoří sportovní akce, které proběhnou ve 2. čtvrtletí 2021. Příjem žádostí začíná 29. 3. 2021 od 8 hodin a končí
12. 4. 2021 ve 14 hodin. Formulář žádosti o dotaci je zveřejněn na webových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) v sekci
Jsem občan – Formuláře – Oddělení prevence kriminality a sportovišť – Formuláře
Fondu mládeže a tělovýchovy. Informace
poskytuje oddělení prevence kriminality
a sportovišť MMZ, Zarámí 4421, p. Petra
Bellayová, tel. 577 630 361.
/io/

SOUTĚŽNÍ KUPON

JARO V ZAHRADĚ

jméno a příjmení /
adresa /
telefon / e-mail
patro a orientace ke světovým stranám /
návrh na datum návštěvy hodnotící komise /
(není povinné)
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ACADEMIC SCHOOL ZLÍN
PŘIJÍMÁ DĚTI
PRO ŠKOLNÍ ROK

2021 - 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA
(DĚTI OD DVOU LET)

•
•
•
•

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(1. - 6. ROČNÍK)

vícejazyčná výuka
moderní prostředí
individuální přístup
málopočetné třídy
BLIŽŠÍ INFORMACE:
Tel.: 576 037 121 / Email: zszl@academicschool.cz / www.academicschool.cz

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“
REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě a prodeje
nemovitostí.
Výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku.
Specializujeme se na prodej bytů
po provedených kompletních
rekonstrukcích.

G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)
Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz
www.g2rekonstrukce.cz

NABÍZÍME

PŘIPRAVUJEME

• Prodej nadstandardního luxusního
bytu 4+kk s 80m2 terasou
v novostavbě bytového domu
v Rezidenci Nela v Luhačovicích.

• Prodej rodinného domu
po nově provedené
kompletní rekonstrukci
v Oldřichovicích.

• Prodej prostorného bytu 3+1
v přízemí bytového domu
s výtahem ve Zlíně. Byt s balkonem
a sklepem je po kompletní
rekonstrukci. K dispozici ihned.

Pronájemkompletně
kompletněvybaveného
• Pronájem
vybaveného
bytu
1+celkové
kk ve Zlíně
bytu
1+ kk. Byt
je po
na Podhoří. Byt
po celkové
rekonstrukci
a je je
v něm
vše nové.
a je v něm vše
Krekonstrukci
dispozici ihned.
nové. K dispozici ihned

• prodej prostorného
bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci s balkonem
a sklepem. Byt se nachází
v 5. patře bytového
domu s výtahem ve Zlíně,
Hony III.
• prodej prostorného
bytu 2+1 po kompletní
rekonstrukci v bytovém
domě s výtahem na
Okružní ulici ve Zlíně.

PROVÁDÍME

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

Rozhovor

Anna Gregorová:
Práci bych nemohla dělat bez obětavé pomoci mé
maminky a hlavně bez velké tolerance mého manžela
Zlínská lékařka Anna Gregorová se stala nositelkou Ceny
města Zlína za rok 2020. Na tom, že získá ocenění právě ona,
panovala u zastupitelů historicky snad největší shoda napříč
politickým spektrem. Z 39 hlasujících zastupitelů města jich pro
nominovanou lékařku hlasovalo 37, dva hlasy byly neplatné.
„Ceny města Zlína si velmi vážím. Považuji
ji nejen za ocenění mé celoživotní práce,
ale také za ocenění diabetologie ve Zlíně,“
uvedla diabetoložka. Anna Gregorová vystudovala lékařskou fakultu na Palackého univerzitě v Olomouci. Po ročním působení ve
Fakultní nemocnici v Olomouci nastoupila
v roce 1967 na interní oddělení nemocnice
ve Zlíně. Tady pracovala až do roku 1993.
Ve zlínské nemocnici získávala praxi v oboru diabetologie pod vedením zakladatele
interní kliniky ve Zlíně profesora Jaroslava
Rybky. S ním se také účastnila vypracování
prvního Národního diabetologického programu péče o diabetiky a jeho realizace
v praxi (tato iniciativa přišla v roce 1983 ze
Zlína, coby prvního místa v Evropě, a odtud
byla i koordinována, pozn. red.). Svůj čas
dělila MUDr. Gregorová mezi léčbu pacientů, rodinu a pedagogickou činnost, v rámci
níž mladým lékařům předávala nejnovější
poznatky a zkušenosti v oboru. Rok působila ve funkci hlavního diabetologa České
republiky a v roce 2016 jí bylo uděleno
čestné členství v České diabetologické společnosti. Anna Gregorová stále pracuje jako
privátní lékařka v diabetologické ambulanci
Dia Zlín, ve které pacient s diabetem najde
kompletní ambulantní péči. Lékařství se věnoval i její manžel a toto povolání si vybraly i jejich dvě dcery. Mladší dcera dokonce
stejný obor.
Jaké kroky Vás dovedly k lékařství a specializaci na pacienty s cukrovkou?
Výběr vysoké školy a tedy i povolání byl náhodný. Oba starší bratři studovali technické
obory, a proto jsem si zvolila zcela jiný směr
a vybrala si studium medicíny. V době, kdy
jsem studovala na lékařské fakultě v Olomouci, zde přednášeli skvělí lékaři: profesor
Zrzavý, profesor Šantavý a zejména skvělý
internista profesor Lukl. Možná právě to mě
motivovalo k tomu, abych se věnovala internímu lékařství. Taky ale pomohla náhoda. Když jsem nastupovala v roce 1967 do
zlínské nemocnice, bylo jediné volné místo
na interně.
Tady jste později pracovala pod vedením
profesora Rybky – světově uznávaného
odborníka a průkopníka v oblasti diabetologie. Tedy oboru, který zlákal i Vás. Čím?

Tehdy ještě primář Rybka se na svém interním oddělení soustředil na diabetologii. V počátku své kariéry měl možnost strávit několik
měsíců na Joslinově klinice v Americe a tehdy mě požádal o zástup ve své diabetologické ambulanci. A tak jsem se poprvé a už napořád ocitla mezi pacienty s diabetem…
Jak na dobu, kdy zlínské interní pracoviště
patřilo ke špičkám v poskytování odborné
péče, vzpomínáte?
Práce na oddělení profesora Rybky byla velmi náročná. Dovedl vytvořit skvělý pracovní
tým a dokázal lékaře motivovat k práci i ke
studiu. Byl ale také velmi přísný, požadoval
stoprocentní výkon. Často se nečekaně objevoval na svém oddělení i ve večerních hodinách, kdy kontroloval lékaře, sestry a hlavně
pacienty. Byla to pro mě velká škola interny
a diabetologie.
Všichni teď prožíváme náročné období.
Které bylo v životě nejnáročnější pro Vás?
Bylo to období mé práce právě na interním
oddělení Baťovy nemocnice. Bylo nutné
skloubit náročnou a zodpovědnou práci s pacienty, další studium a skládání atestačních
zkoušek s péčí o rodinu. Velké pracovní nasazení, které si obor žádal, přinášelo kromě
úspěchu i méně pozitivní věci. Měla jsem
méně času na osobní život, rodinu a koníčky.
Časem však člověk zapomene na náročnost
této práce a vzpomíná jen na to pozitivní.

Jak se proměnili za celou dobu vaší praxe
pacienti a obor? Jak jsou na tom Zlíňané
s diabetem?
Diabetologie je obor, kde stále dochází
k řadě pozitivních změn. V posledních letech jsou to hlavně nové lékové skupiny,
nové kvalitní inzuliny, spousta výborných
pomůcek pro diabetiky zahrnující glukometry, senzory pro měření glykémie, inzulínové
pumpy…Počty diabetiků celosvětově narůstají. Ve Zlínském kraji se s cukrovkou léčí
kolem 70 tisíc pacientů, z toho asi 92 % má
Diabetes mellitus 2. typu. Tedy geneticky
podmíněné onemocnění, které lze léčit dietou, tabletkami nebo inzulínem.

Jak jste dokázala skloubit rodinu s kariérou?
Tuto práci bych nemohla dělat bez obětavé
pomoci mé maminky, která mi pomáhala se
dvěma dcerami, a hlavně bez velké tolerance
mého manžela.

Doporučila byste preventivní radu, jak se
pokusit této nemoci předejít?
Onemocnění diabetem 2. typu je často doprovázené nadváhou či obezitou a lze mu
skutečně předcházet zdravým životním stylem, snahou o udržení normální tělesné
hmotnosti a pravidelnou fyzickou aktivitou.
Při léčbě je pak nezbytná spolupráce pacienta s lékařem. Je celá řada kvalitních léků,
kterými můžeme pomoci, ale snaha pacienta o zlepšení svého onemocnění je často
zásadní. Prevenci diabetu I. typu, který vyžaduje celoživotní aplikaci inzulínu, neznáme.

Později jste se „osamostatnila“ a založila
vlastní soukromou praxi, kde ordinujete
dodnes. Je obdivuhodné, že i v době epidemie docházíte za svými pacienty…Co je tím
motorem, že myslíte primárně na ně, a to
i přes možné riziko nákazy?
Svoji soukromou praxi jsem zahájila v roce
1993 na zlínské poliklinice a cíl mé práce
je stále stejný. Je jím komplexní péče o pacienty s cukrovkou. Práce mě i po těch letech
baví a stále v ní vidím smysl. Proto mě ani
nenapadlo něco měnit i přes současnou epidemiologickou situaci.

Neodpustím si osobní otázku. Jak se dokážete udržovat v tak dobré kondici?
V dobách největšího pracovního vytížení
nebyl na žádný sport čas, přicházela jsem
domů večer. Ještě než se ale zavřely bazény, chodila jsem pravidelně plavat a jednou
týdně mám lekci angličtiny. Moje maminka
se dožila 94 let, takže trochu může hrát roli
genetika, trochu vztah k práci a pocit užitečnosti. Dle mého lidé zbytečně spěchají do
důchodu. To je pro ně zásadní životní změna, která často odstartuje nemoci.

Irena Orságová
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MÍSTNÍ POPLATKY
Blíží se splatnost místního poplatku ze psů
a za komunální odpad.
K úhradě obou místních poplatků posílá
středisko místních poplatků poplatníkům
se zaregistrovanou e-mailovou adresou
hromadný e-mail s podklady k platbě cca
1 měsíc před datem splatnosti. Ostatním
poplatníkům připomínáme, aby nezapomněli
poplatek uhradit, a to obvyklým způsobem.
Majitelé nemovitostí, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a kterým
vznikla poplatková povinnost, budou
obesíláni postupně v závislosti na aktualizaci
údajů v evidenci.
/mel/

ZMĚNA ZAČÁTKU MOBILNÍHO
SVOZU ODPADU
Mobilní svozy v termínech 17. 4.; 22. 5.;
11. 9.; 16. 10. budou začínat na křižovatce
třída T. Bati x Široká (v čase 8:00–8:30)
a bude následovat stanoviště na třídě
T. Bati x Díly IV (v čase 8:35–9:05),
pokračovat bude technika na Podvesnou
VIII dle plánu. Omlouváme se za organizační
změnu a děkujeme za pochopení.
/red/

Jak správně nakládat s použitými
antigenními testy?
Ke konci února vydalo Ministerstvo životního prostředí
metodiku správného nakládání s odpadem vzniklým po
využití antigenních testů určených k samotestování osob.
Pokyny tak mají všem zúčastněným stranám
pomoci ke správnému nakládání se vzniklým
odpadem, aby nedošlo k další kontaminaci.
Způsob likvidace
Pokyny byly vydány zejména proto, neboť budou mít nyní antigenní testy široké uplatnění
– aktuálně budou sloužit pro samotestování
v rámci firem, u občanů, ve školách apod. Toto
testování přitom může probíhat bez další účasti zdravotnického personálu a je proto nutné,
aby bylo se vzniklým odpadem nakládáno naprosto bezpečně. Je doporučeno takto vzniklý
odpad odstranit jako běžný směsný komunální
odpad. Vzhledem k tomu, že může být osoba,
která test využila, pozitivní, je nutné, aby byly
použité testovací sady rovněž umístěny do pevného plastového pytle, který je pro tento typ
odpadu určen.
Tyto pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2
mm, po jejich svázání je nutné jejich povrch
dále ošetřit dezinfekčními prostředky. V případě, kdy pracovníci či rodiny těmito pytli nedisponují, je důležité použít dvojí ochranu – naplněný běžný pytel je tak potřeba dát ještě do
druhého, aby byla ochrana před případnou
kontaminací účinnější.
Nezapomínejte ani na důkladnou hygienu
Pytle jsou pak následně umisťovány do čer-

ných kontejnerů na směsný komunální odpad.
Člověk, který s podobným materiálem přijde do kontaktu, by si měl pečlivě umýt ruce
mýdlem a teplou vodou, případně pak využít
dezinfekční gel. Úplně stejně by měly k odpadu přistupovat i rodiny, ve kterých se vyskytují
členové v karanténě či izolaci.
O veškeré odpady se pak postarají popeláři,
kteří jsou v tuto chvíli nenahraditelní – logistika svozu je totiž velmi komplikovaná, vyžaduje
místní znalost a také zkušenosti s ovládáním
techniky.
Bezpečnostní opatření v Technických službách Zlín
Technické služby Zlín velmi pečlivě a důsledně dbají na veškerá bezpečnostní opatření,
předchází tak jakémukoli šíření nákazy mezi
zaměstnanci. Zaměstnanci jsou rozděleni
nejen do směn, ale i skupin, nosí ochranné
pomůcky (respirátory a rukavice) a veškeré
prostory, ve kterých se pohybují, jsou dezinfikovány za pomoci ozonizéru. Po skončení
jedné směny jsou také patřičně dezinfikovány kabiny automobilů.
„Situace je v Technických službách Zlín zvládána také díky pravidelnému testování všech zúčastněných, důsledné karanténě a trasování
veškerých kontaktů uvnitř firmy,“ doplnil Jakub
Černoch, ředitel společnosti.
/red/

Speciální fólie eliminuje přítomnost virů a bakterií
Vědci z Centra polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně (UTB) vyvíjí speciální ochrannou fólii pro displeje
dotykových obrazovek.
Tato fólie díky svým unikátním vlastnostem
udrží svůj povrch čistý a zabrání bakteriím,
virům i plísním, aby se množily a dále šířily.
K samočisticímu účinku bude stačit běžné
denní nebo zářivkové světlo.
S dotykovými obrazovkami přijdou lidé do
kontaktu několikrát denně. Ať už v zaměstnání při obsluze strojů a zařízení, ve školách,
u samoobslužných pokladen a terminálů či
v restauracích. Během dotyku se uživatel
setkává se značným množstvím virů i bakterií. Nová speciální fólie tak může uživatele
velmi dobře ochránit.
Největšími benefity fólie je jednoduchost
její aplikace, prakticky neomezená použitelnost a nenáročnost. Jedinou podmínkou
správného fungování je totiž dostatek světla. „V tuto chvíli máme vzorky, které fungují

velmi dobře v laboratorních podmínkách,
další fází je testování a vylepšování v reálných venkovních podmínkách při aplikaci na
displejích,“ popisuje vývoj Martina Pummerová z Centra polymerních systémů zlínské
univerzity.
Hlavní význam fólie spočívá právě ve výrazném snížení rizika přenosu nežádoucích látek.
„Nespornou výhodou těchto fólií je, že působí
na základě fyzikálního jevu. Nejedná se tedy
o uvolňování dalších chemických látek, které
nyní, při zvýšeném používání dezinfekčních
prostředků, na člověka působí,“ dodala Martina Pummerová.
Na tomto unikátním projektu pracuje zlínské CPS společně s průmyslovým partnerem
společností FORTES interactive, dále společ-

ností Synpo, Fakultou chemickou VUT v Brně
a také Centrem organické chemie.
Celý proces je navíc naprosto bezpečný
a může tedy najít široké využití na různých
místech, kde se s dotykovými panely setkáme. Tedy již zmiňované školy, kanceláře,
úřady, nemocnice, nákupní centra nebo fast
foody. Dalším příkladem, kde by mohla nová
technologie přijít vhod, jsou kromě dotykových obrazovek také dveřní kliky nebo nákupní košíky v obchodech.
/red/
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Tomáš Baťa: Slavný rodák, který proměnil a proslavil Zlín
Starostu města a budovatele Velkého Zlína není třeba
představovat. O Tomáši Baťovi každý ví aspoň něco. Byl to
úspěšný člověk a dařilo se mu řídit prosperující podnik.
Peníze, které vydělal a dobře investoval, nesou užitek i dnes. Investoval do výstavby školních budov a v nich se i dnes učí děti. Vybudoval nemocnici a vznikl tak ústav, který nikdy
neztratil své poslání. Postavil neobyčejně
velké kino, které – až bude opraveno – bude
jistě zase sloužit kultuře. Budoval Zlín jako
zahradní město a všudypřítomná zeleň i dnes
každodenně připomíná obyvatelům, jak dobře
se žije v pěkném přírodním prostředí.
Velký užitek dodnes nesou podniky založené Tomášem Baťou. Kupujeme chleba
z Penamu a ani si neuvědomujeme, že je
to nástupce dávné Baťovy pekárny z dvacátých let. Když Tomáš Baťa zřizoval kolem
roku 1926 chemický výzkum, ještě nikdo
nevěděl, že odtud vyrostou podniky, jako je
dnešní SPUR v Loukách. Když se rozhlédneme po průmyslových závodech ve Zlíně a Otrokovicích, zjistíme, že po Tomáši Baťovi zde
jsou firmy, které dávají tisíce pracovních příležitostí a mají dnes dohromady roční obrat

Tomáš Baťa ve své kanceláři
Foto – MZA/SOkA Zlín

okolo 70 miliard korun – jsou to pneumatikárny, strojírny, elektrárny, stavební podnik,
výroba plastů a další.
Na Tomáše Baťu bychom si měli vzpomenout i proto, že přivedl do Zlína množství

schopných a bystrých lidí. Od roku 1925
v továrně vzrůstal počet inženýrů, nemocnice přilákala početné lékaře, zlínské školy zaměstnaly desítky a desítky pedagogů, Baťa
dával příležitost architektům. Zlín se rychle
stával městem s početnou vrstvou inteligence. Stejně tak se Zlín stal lákadlem pro podnikatele, protože Tomáš Baťa jako starosta
se přičinil o nízké lokální daně a o stabilitu
a předvídatelnost daňové hladiny – tedy
o velice příznivé klima pro podnikání.
A ještě jedno si připomeňme. Tomáš Baťa
proslavil Zlín v celém Československu a také
v cizině. V roce 1929 oznámil záměr budovat své továrny v cizině, o rok později tam
začal nakupovat pozemky a roku 1931 začínal s výrobou. Továrny s průmyslovými městy zakládal od roku 1931 rychle za sebou
v Německu, Polsku, Jugoslávii, Švýcarsku,
Francii, položil k nim základy v Anglii a Indii. Tam všude vyrostly malé Zlíny s budovami a s domky z červených cihel. Globální
podnikatel Tomáš Baťa měl již v roce 1932
své společnosti, prodejny a továrny v 56 zemích na čtyřech kontinentech, zaměstnával
31 000 pracovníků, a firma dodnes podniká
po celém světě.
/ntb/

Tenkrát ve Zlíně: Baťův rodný domek odvál čas
Místa, kde se narodily význačné osobnosti, bývají označeny
pamětními deskami. Dům, kde poprvé spatřil světlo světa
nejslavnější zlínský rodák Tomáš Baťa 3. dubna 1876, bychom ale
dnes hledali marně.

Rodný dům Tomáše Bati
Foto – MZA/SOkA Zlín

Rodina Baťů je ve zlínských matrikách doložena už od poloviny 17. století. Po generace
se Baťové živili ševcovským řemeslem. Jedním ze zlínských ševců byl i Tomášův otec
Antonín (1844–1905). Oženil se s Annou
Minaříkovou (vdovou po ševci Františku Bartošovi, o kterém jsme už v magazínu psali)
a měl s ní tři děti: Annu (narozená 1872),
Antonína (narozen 1874) a Tomáše (narozen
1876). Spolu s nevlastní dcerou Josefou Bar18

tošovou z předchozího manželství žili v domku v horní části Dlouhé ulice nedaleko kostela. Když bylo malému Tomášovi osm let, jeho
maminka Anna zemřela. Otec se pak znovu
oženil a přestěhoval se i s rodinou do Uherského Hradiště, kde viděl lepší příležitosti
k podnikání.
Místo, kde stával domek Baťů, tehdy vypadalo podstatně jinak než dnes. Nynější parkoviště pod kostelem bylo zastavěné. Stál zde
i městský chudobinec. A přímo naproti něj bychom objevili dům, kde tehdy Baťové bydleli.
Dnešní třída Tomáše Bati ještě neexistovala.
Ulice, tehdy nazývaná Potrubná, zde byla přehrazena řadou přízemních domků, které se
začaly bourat až počátkem třicátých let, kdy
byla budována nová městská třída směřující
na východ k Vizovicím.
Plány městského architekta F. L. Gahury
byly ke staré zástavbě nemilosrdné. K zemi
šel bez sentimentu i rodný domek Tomáše
Bati. Na uvolněné rohové parcele nevznikl
žádný velký činžovní dům, jak bychom v takové lukrativní lokalitě očekávali, ale vila
zlínského advokáta Evžena Šalera. Elegantní

funkcionalistickou stavbu, kde právník bydlel
a zároveň zde sídlila i jeho kancelář, navrhl
zlínský architekt Miroslav Lorenc. Na poměrně rozlehlém pozemku se nacházely i tenisové kurty.
V padesátých letech, když se plánovala nová
budova pro zlínské divadlo, padla volba právě na tuto lokalitu na rušné křižovatce hlavních ulic. Šalerova vila byla zbourána, stejně
jako několik sousedních domů, které zde
zůstaly ještě z předbaťovské éry. Během šedesátých let zde postupně vyrostla rozlehlá
moderní reprezentativní budova divadla podle návrhu architekta Miroslava Řepy.
O tom, jak vypadal rodný dům Tomáše Bati,
dnes mnoho nevíme. Známá je fotografie ze
dvora, kterou pořídil krátce před zbouráním
zlínský fotograf Josef Vaňhara. A vlastně až
v roce 2018 se podařilo zlínskému grafikovi a sběrateli Stanislavu Nováčkovi s historikem Zdeňkem Pokludou vypátrat snímek,
který zachycuje podobu domu z ulice. Nacházel se v nynějším severozápadním rohu
Městského divadla. Někde v místě schodiště
pod plastikou Letící múzy byla velká vstupní
vrata a vedle nich podél ulice čtyři okna. Podoba a přesné umístění domu se poprvé objevily v Pokludově publikaci Baťa – inspirace
pro Československo.
Dnes v divadelním foyer najdeme malé vzpomínkové místo připomínající událost z roku
1876.
Pavel Stojar

AKCE!

PRODEJTE S NÁMI
NEMOVITOST
A ZÍSKEJTE TABLET LENOVO
NEBO KUCHYŇSKÝ ROBOT!

Pravidla akce naleznete na www.zvonek.cz

NAŠI ZKUŠENÍ REALITNÍ MAKLÉŘI:
prodají Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu
zajistí profesionální foto nemovitosti, 3D SCAN nemovitosti, plánek nemovitosti
zajistí tržní odhad nemovitosti ZDARMA

Více na www.zvonek.cz nebo na
alzh_inzerce_92_130_inzerce Zlin.ai 1 13.01.2021 13:14:09
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BYTOVÉ DOMY FRYŠTÁK

/ Zlínské reality

III. etapa v prodeji
Vytápění tepelným čerpadlem

www.byty-frystak.cz
tel.: 777 10 72 10

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

VÝKUP AUT PO CELÉ ČR
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODVOZ ZDARMA
+ 420 722 666 222
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Co se děje u zlínských rybářů
Vznik organizovaného sportovního rybolovu se ve Zlíně datuje
k roku 1924, kdy byl založen rybářský spolek. Členy tohoto spolku
byli tenkrát převážně prominentní osobnosti, továrníci a přední
živnostníci.
Jakkoliv se nám může zdát, že téměř před sto
lety nemohlo rybaření stát nic v cestě, opak je
pravdou. Hospodaření v revíru už tenkrát provázely těžkosti. Potoky v letních měsících vysychaly a ryby byly vychytávány pytláky a dětmi.
V roce 1927 došlo k první velké otravě ryb pod
koželužnou a zároveň se ve Dřevnici nedostávalo vody.
„S řešením kritického nedostatku vody přišel vedoucí lesní správy František Babirád,
když vydražil Fryštácký potok, na němž byla
v roce 1932 vybudována Fryštácká údolní nádrž a přípravna pitné vody. Lesní správa přehradu zarybnila a vydávala povolenky k rybolovu,“ popsal předseda Moravského rybářského
svazu Zlín Michal Butnikošarovski.
Už dva roky po válce se rybářský život ve Zlíně
rozšířil o závodění. Konaly se první zemské rybářské závody, v roce 1948 pak denní a noční
závody a o rok později i první krajské rybářské
závody.
V roce 1951 byla na Fryštácké přehradě postavena hájenka pro přísežnou rybářskou stráž
a za rok otevřena společenská budova a skladiště. Později pak čtyři odchovné rybníky a tři
sádky a na Lukově rybníky Údol 1 a Údol 2.

nové členy rybářské stráže. Tím to ale podle
slov Michala Butnikošarovského nekončí.
„Samotné chytání ryb je pouze ta pověstná
třešnička na dortu. Pro nás je velmi důležitá
práce s dětmi. Ukazujeme jim krásu přírody
a učíme je o ni pečovat. Kromě školicí činnosti a kroužků pro děti pořádáme i závody, vysazujeme ryby, organizujeme čisticí brigády
koryt řek a potoků a odbahňujeme rybníky.
Zabýváme se také problematikou zadržování vody v krajině, která obnáší rekonstrukce,
obnovy a výstavbu nových rybníků,“ popsal
předseda.

Spolek dnes
Od zakládajících 20 členů se zlínský spolek
dnes dostal na číslo 1 600 členů a 400 členů
mládeže.
Správné rybaření ale není jenom o idylce
u vody, čekání až „zabere“ a chlubení se
úlovky. Svaz předává své zkušenosti dál
a každým rokem vyškolí stovku dospělých
a dětských budoucích rybářů. Školí také

Výchova malých rybářů
Často nadšení a motivaci k rybaření přebírají děti od svých rodičů. Pro ty, které takovou
možnost nemají a touží se tomuto koníčku
věnovat, organizuje městský Dům dětí a mládeže Astra ve školním roce ve spolupráci
právě se členy rybářského spolku kroužek.
„Rybářské kroužky jsou určeny všem dětem
od absolvované 2. třídy základní školy. Zís-

kávají v průběhu roku znalosti ze světa pod
vodou, učí se o rybách a rybolovu v českých
i evropských vodách a seznamují se s rybářským řádem platným v ČR. Součástí kroužku
je i praktická ukázka činností u vody a úspěšné absolvování rybářských zkoušek. Výuka
probíhá i v tomto období, a to online i jinou
distanční formou,“ uvedla ředitelka DDM ASTRA Ivana Vladíková.
Jak se stát rybářem?
Než rybář nahodí udici, potřebuje získat státní rybářský lístek a povolenku k rybolovu.
První krok na cestě k rybaření tak musí mířit
do Pobočného spolku Zlín Moravského rybářského svazu, případně Českého rybářského
svazu. Tady po úspěšném složení zkoušky
ze zákonů o rybářství dostane osvědčení, na
jehož základě mu Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína (příp. jiného městského
úřadu podle místa bydliště) vystaví rybářský
lístek. Rybářské lístky se vydávají dle doby
platnosti od jednoho roku až po neurčito.
K usednutí k vodě už zbývá poslední krok,
který rybáře směruje k zakoupení povolenky k rybolovu. Tu si může zakoupit do revíru
svazu jako člen, nečlen nebo také do soukromých revírů.
Rybářské plány
„Mrzí nás, že se v současné době nemůže
chytat na Fryštácké přehradě. Mohla by tam
časem vzniknout krásná klidová zóna pro
zlínské obyvatele. Na naší rybářské chatě,
která tam stojí, bychom také rádi do budoucna pro děti rozšířili rybářské kroužky
s rybolovem na přehradě. Nyní rekonstruujeme rybolovné zařízení v Loukách, kde bude
probíhat praktická výuka dětských kroužků
a tábory pro děti,“ prozradil závěrem plány
Michal Butnikošarovski.
/io/

VaK Zlín získal první dotaci a do infrastruktury letos
investuje 100 milionů
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.
s. („VaK Zlín“), s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy
infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho
posledních let v historii zlínských vodáren.
Mezi největší akce patří vyřešení nedostatku vody a rekonstrukce infrastruktury v obci
Řetechov. Mimo Řetechov spadá do akčního
plánu VaKu na vyřešení „suchých“ obcí také
tlaková stanice Sehradice a Kašava.
V plánu je také rekonstrukce zlínské ulice
Boněcko, v Otrokovicích ulice Janáčkova nebo
výměna 1000 metrů potrubí v obci Žlutava.
Z největších projektů na odpadní vody půjde

o čerpací stanici ve Veselé a její přepojení na
čistírnu odpadních vod (cca 7,6 milionu korun), dobudování kanalizace v Lužkovicích či
rekonstrukci kanalizace v Luhačovicích na ulici
Družstevní. V roce 2021 bude dokončena také
strategická smluvní investice s MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a. s. – investice za celkem 20
milionů korun se týká zajištění fyzické i kybernetické bezpečnosti vodárenských objektů.

Další velmi důležitou položkou v rozpočtu VaKu
je projekční příprava na budoucí rekonstrukce
vodárenské infrastruktury.
Zcela nejvýznamnější pozici má příprava rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů Slušovice – Klečůvka – Zlín – Beckov a v opačném
směru potom Tlumačov – Malenovice. Tuto, pro
celý Zlín zásadní stavbu, chce VaK Zlín zahájit
také v letošním roce.
„Do roku 2021 jdeme ještě s další posilou v oblasti investic. Podařilo se nám po mnoha letech
dosáhnout na první dotaci ministerstva zemědělství. To je významný posun v pozici VaKu,“
dodává Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.
/fab/
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2.

Za oponou:
Státní okresní archiv Zlín

3.

Hlavním úkolem Státního okresního archivu Zlín je
shromažďovat, zabezpečovat, odborně zpracovávat
a zpřístupňovat archivní dokumenty na území okresu
Zlín.
Foto 1: Vzorně vyskládané a seřazené balíky
s nezpracovanými archiváliemi. Původcem je
Okresní národní výbor Gottwaldov.
Foto 2: Krabice s negativy s původním řazením.
Ty se musí prohlédnout, pečlivě zabalit do nového
přebalu a popsat.

Foto 5: Důležitá je také knihovna. Archiváři potřebují
pro svou práci spoustu kvalitních příruček a také
kompletní sbírky zákonů i z 19. století.

Foto 3: Jedním z klíčových míst v budově archivu
je pořádací místnost. Zde se zpracovávají, třídí
a popisují všechny dokumenty.

Foto 6: Pořádek
musí být.
Personální spis
měl ve firmě Baťa
opravdu každý.

Foto 4: Tak šel čas s názvy našeho archivu.
5.

6.

Foto 7: Z činnosti
firmy Baťa
se dochovalo
obrovské množství
archiválií.
Vše popsáno,
zaevidováno.
Nyní čekají na své
badatele.

7.

4.

Aktuálně

Nabídka sociální rehabilitace
Nezisková organizace Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje nabízí novou službu sociální rehabilitace. Tato služba je
poskytována zdarma, klienti platí pouze materiál.
Aktivity sociální rehabilitace pro nedoslýchavé a zdravotně postižené jsou poskytovány formou terénních nebo ambulantních
služeb a obsahují tyto činnosti:

nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako je doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na
zájmové aktivity aj.,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,


pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, informační servis a zprostředkovávání služeb,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li
o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
Služby jsou poskytovány ambulantně v prostorách organizace CZP-ZK v Domě kultury,
na Burešově ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Více na www.czp-zk.cz, tel. 777 005 91,
e-mail: zlin@czp-zk.cz.
/io/

Studenti univerzity pomáhají školákům s učivem
Bezplatnou pomoc při doučování nabízejí základním
školám a rodinám studenti učitelských oborů Ústavu školní
pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zájem o jejich
služby je obrovský.
V tuto chvíli doučuje ve školách nebo rodinách
přibližně sedm desítek studentů Fakulty humanitních studií, k dispozici jich má fakulta zhruba
jednou tolik. Doučování je zdarma a studenti tím
získávají cenné zkušenosti při práci s dětmi.
Po domluvě se školou, učitelem nebo rodičem
a dle jejich přesných potřeb Ústav školní pedagogiky vybere a připraví nejvhodnějšího studenta, který pak dochází přímo za žákem.
Velkou pedagogickou zkušeností je pro studentku Adélu Langerovou doučování vietnamské
dívky. Pro jedenáctiletou žačku Trang je to zase

velká pomoc v začátcích života v České republice. Do Zlína přijela z Vietnamu vloni v listopadu.
Dnes, po třech měsících, se umí představit, pozdravit i poděkovat. Kromě vlastní snahy a píle
také právě díky studentce Adéle z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Denně se spolu učí hlavně češtinu.
„Když Trang přijela do Zlína, uměla českou
abecedu, napočítat do deseti a základní
barvy. Dnes už zvládá celé věty. Protože už se
známe, víme, co jedna od druhé čekat, jak se
dorozumět,“ chválí Trang Adéla Langerová,

studentka třetího ročníku oboru Učitelství pro
1. stupeň ZŠ Fakulty humanitních studií.
Rodiče Trang zůstali ve Vietnamu. Ve Zlíně žije
se svou tetou a strýcem. Dorozumět se česky je
její motivací i nutností.
Studenti Fakulty humanitních studií pomáhají
na nejrůznějších místech po celou dobu pandemie. Hlídají děti v rodinách zdravotníků, pomáhají s trasováním v call centru a pomáhají
v nemocnicích i sociálních zařízeních. Realizují
se také nejrůznější kurzy a workshopy pro rodiče i učitele, ústav zabezpečuje také psychologickou podporu.
„Velmi si této pomoci ze strany našich studentů vážíme, je vidět, že i v době krize umí držet
při sobě. A jsem za to moc rád,“ ocenil práci
studentů rektor zlínské univerzity Vladimír
Sedlařík.
/red/

DĚKUJEME!!!
za podporu
v sezoně 2020/21

Informace ke kompenzacím za permanentky
naleznete na www.beranizlin.cz
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Aktuálně – názory

Hned čtyři obyvatelé města se dožili významného
životního jubilea
Únor byl ve Zlíně bohatý na dlouhověké jubilanty. Tři z nich se
dokonce narodili v jeden den a to 14. února. Dvě ženy – Jiřina
Ranošová a Jarmila Velikovská – oslavily 100. narozeniny,
známý cestovatel Miroslav Zikmund měl v den svátku
sv. Valentýna na narozeninovém dortu ještě o dvě svíčky více.
Čtveřici únorových jubilantů doplnila Ludmila
Krátká, která se narodila 11. února, rovněž před
102 lety.
Stoleté Zlíňačky spojuje nejen datum narození,
ale také práce u Baťů, aktivní zájem o dění kolem sebe i pozitivní přístup k žití.
Jiřina Ranošová se narodila ve Zlíně do dělnické
rodiny. Vědomosti sbírala v místní základní škole a poté ve studiu pokračovala na Masarykově
škole ve Zlíně. Po dokončení studia pracovala
v Baťových závodech jako šička, později jako
kontrolorka výroby. Ve fabrice se také seznámila
s pozdějším manželem Vladislavem, který do Zlína přišel za prací ze Slezské Ostravy. K jejím celoživotním radostem patřila rodina, péče o malé
hospodářství, zvelebování zahrádky a výlety do
přírody. Vitalitou oplývající stoletá dáma má ráda
dobré jídlo, které si dodnes zvládá připravit.
Jarmila Velikovská se narodila v Kostelci u Zlína. Její tatínek Kristián Vaculík byl svého času
v Kostelci v radě a vedl tamtéž ochotnické divadlo. Nacvičovali v jejich domě, takže malá
Jarmilka znala všechny písně, básně a hry, co
měli v repertoáru. Také krásně malovala, talent
zdědila právě po otci. I ona pracovala u Bati ve
fabrice. Ještě za války se seznámila se svým

budoucím manželem, který pocházel z Fryštáku. Spolu vychovali dva syny. Podle domněnky
svých blízkých se dožila ve zdraví a duševní kondici tak krásného věku díky pozitivnímu přístupu k životu, lidem i zvířatům. I ona stále sleduje
zprávy a čte.

Ludmila Krátká žije poslední léta v Domově
seniorů na Burešově. Vyučila se v řeznictví,
ale od konce války, kdy se přestěhovala do
Zlína, pracovala v prodejně akvaristiky a později v prodejnách s textilem. A to až do svých
73 let. Ještě nedávno se zabývala ručními
pracemi, zejména háčkováním a pletením.
V současnosti tráví velký díl času sledováním
sportovních přenosů a zpráv z oblasti politiky.
Miroslav Zikmund je v této únorové dlouhověké čtveřici jediným mužem. Slavný cestovatel, spisovatel a fotograf našel na Vysoké
obchodní škole ve svém spolužáku Jiřím
Hanzelkovi budoucího parťáka pro cestování.
V letech 1947–1950 spolu podnikli cestu do
Afriky a Jižní Ameriky. Výpravu absolvovali vozem Tatra 87. Z této cesty bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Druhou cestu, již
s doprovodem, podnikli ve dvou upravených
nákladních vozech Tatra 805 v letech 1959–
1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii.
Na obou cestách shromáždili velké množství
cenného dokumentárního materiálu, který dal
vzniknout mnoha knihám, novinovým, rozhlasovým i filmovým reportážím a také celovečerním filmům. Miroslav Zikmund má jednoho
syna. K významnému životnímu jubileu 102.
narozenin připravili přátelé Miroslavu Zikmundovi netradiční dárek v podobě nadačního
fondu. Ten zahájil svou činnost symbolicky
právě v den jeho narozenin.
Všem čtyřem únorovým oslavencům budou
předány za město dárky, jakmile se zlepší epidemiologická situace.
/io/

Nová pravidla bydlení: pokrok, ale někteří na byt opět
nedosáhnou!
Od 1. 4. 2021 platí nová pravidla nájmu městských bytů. Jsou
kompletně zrevidovanou, zjednodušenou a spravedlivější verzí
pravidel minulých, což vítáme.
Za dobrou práci děkujeme především odboru majetkové správy a věříme, že také odbor sociální přiložil ruce k dílu.
Pravidla nakládání s městskými byty se liší
město od města, ale obecně mezi nimi velké rozdíly nejsou. Zlín má více než 2000
bytů, což je ve srovnání s jinými podobně
velkými městy celkem dost. U podporovaných nájmů se města obvykle zaměřují na
různé cílové uživatele, jako jsou nízkopříjmové skupiny, lidé znevýhodnění nebo začínající rodiny.
Chválíme několik novinek. O městský byt si
nyní může požádat opravdu každý. Všechna
diskriminační kritéria, např. zdravotní stav,
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byla zrušena. Byty s podporovaným nájemným již nelze získat navždy, smlouva není nikdy podepsána na dobu neurčitou (s výjimkou bytů bezbariérových). Byty již taky nelze
tak snadno vyměňovat, při zájmu o větší byt
je třeba si požádat nově.
Nejsme ovšem nadšeni z nových kritérií
hodnocení žadatelů o byt. I přes složitost
soužití různých typů obyvatel preferujeme,
aby hodnocení bylo co nejméně subjektivní.
U žádostí o byt je však většinový podíl bodů
subjektivně přidělen bytovou komisí a má
navíc pouze doporučující charakter.
Co by se dalo novému systému také
vytknout, je, že v případě sociálních bytů

se přihlíží ke schopnosti žadatele platit nájem. To ale automaticky některé uchazeče
v těžké životní situaci vylučuje. Jestliže se
v pravidlech nově objevuje podmínka ochoty spolupráce se sociálním odborem, což je
správné, ptáme se, zda by nebylo vhodnější
namísto černobílého vidění máš na nájem /
nemáš použít individuální přístup. Při něm
by sociální odbor v rámci spolupráce s občanem našel vždy takový model ušitý na
míru s cílovým stavem: občan bydlí - občan
platí.
Koho ubytovaného stále nemáme, jsou
lidé bez domova. Přitom již 19 měst v ČR
úspěšně pracuje s celosvětovou metodikou
Housing First (Bydlení na první místě). Ta
prokazuje celospolečenský přínos kroku,
kdy lidem bez přístřeší poskytneme domov.
Stálo by za to se inspirovat!

Barbora Raková, opoziční zastupitelka

Útulek – informace

Jaro v útulku

Obchody a služby | inzerce

My v útulku už se těšíme na teplé pozitivní
počasí. Jelikož tato zima přinesla hodně srážek,
pocítili jsme to i my v útulku.

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ

Venkovní výběh pro psy byl často
velmi zablácený, a proto jsme museli psy pouštět do areálu. Část
psů také chodila i na vycházky do
lesa, i když v době přísných opatření jsme nemohli obnovit venčení
pro veřejnost. Snažili jsme se alespoň oslovit brigádníky a dlouhodobé venčitele, kteří chodí několikrát
do týdne a psy znají.
Na základě neobvyklé doby jsme
se také snažili více lidem přiblížit
psy prostřednictvím sociálních
sítí. Naší doménou zůstávají stále
naše webové stránky www.utulekzlin.cz, kde pravidelně psy i kočky aktualizujeme. Více příspěvků,
fotek a videí jsme zveřejňovali na
facebookovém profilu „Útulek Zlín“
a snažíme se i příležitostně je zveřejňovat na Instagramu. Přednostně ale stále chceme věnovat více
času péči a socializaci zvířat než
trávit čas u počítače.

Během prvního čtvrtletí tohoto
roku jsme také často jezdili do veterinární ordinace Slušovice. Bylo
nutné provést několik nezbytných
zákroků jak u psů, tak u koček. Pro
představu uvádíme – odstranění
útvarů na mléčné žláze u dvou
fenek, kastrace u tří psů, preventivní kastrace u tří fenek, komplexní vyšetření po autonehodě
u tří koček, ortopedické vyšetření
u psa… Jsme moc rádi, že naši
dárci a podporovatelé nám i v této
době pomáhají a my si tyto zákroky
a vyšetření můžeme dovolit.
V jarních měsících se na nás lidé
také obrací s dotazy, zda máme již
koťata. Většinou se u nás koťata
k odběru vyskytují až tak koncem
května, začátkem června. Tudíž
před návštěvou útulku je lepší
si nejdříve zavolat, zda už u nás
koťátka jsou a mohou již odejít do
nových domovů.
/red/

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
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
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
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. Lokalita: Zlín a okolí.
Tel. 733 209 024
WWW.DOZORNADSTAVBOU.CZ
Zajištění optimálního průběhu Vaší stavby – projekt, vyřízení stavebního povolení a kolaudace, výběr nejvýhodnějšího dodavatele,
kontrola realizace. Posouzení výše oprav při koupi nemovitosti.
Kontakt: tel. 728 176 680, capounm@gmail.com
JARNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 700 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz
ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Zpracování přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob.
Přehledy OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění.
Možnost podat daňové přiznání až do 1. 7. 2021.
Účetní a daňové poradenství.
www.udzlin.cz, tel.: 731 434 666
danovyporadce@tomasheczko.cz

BONA A LÍZA / dvě fenky hladkosrstého foxteriéra, 7 a 9 let, na sebe
fixované, zvyklé v bytě, hodné a stále akční

VEŘEJNÁ HŘIŠTĚ PONECHALO MĚSTO ZLÍN
OTEVŘENÁ
S ohledem na časté dotazy město Zlín oznamuje, že pro veřejnost
neuzavřelo veřejně přístupná hřiště.
„Návštěvníci musí respektovat nařízení Ministerstva zdravotnictví
a vlády ČR. Základními povinnostmi jsou ochrana dýchacích cest
(s výjimkou dětí do věku dvou let) a také nezbytné dodržení rozestupů mezi osobami (minimálně dva metry),“ sdělil primátor Jiří
Korec.
/red/

FIDO / mohutný kříženec jezevčíka a karelského medvědího psa,
1,5 roku, pro aktivního člověka

MAX / slovenský čuvač, 6 let,
vhodný pro jednoho zkušeného
člověka, v útulku čeká již tři roky

Pozn.: Výše zmíněná nařízení jsou aktuální ke dni uzávěrky Magazínu Zlín.
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Rozhovor

Rozhovor s projektantem rekonstrukce Zimního
stadionu Luďka Čajky
Zimní stadion Luďka Čajky byl převeden do majetku města,
což je jedním z dalších kroků pro realizaci rekonstrukce
hokejového stánku do podoby multifunkční arény, která se
má stát kulturně-sportovním centrem pro celý Zlínský kraj
a umožní tak pořádání prestižních akcí.
O realizaci rekonstrukce však bude rozhodovat až před podpisem smlouvy se zhotovitelem stavby na základě aktuálních informací
a získaných externích zdrojů financování Zastupitelstvo města Zlína. V souvislosti s rekonstrukcí stále vyvstává řada otázek. Na
ty nejdůležitější odpovídá projektant Michal
Bedrník z firmy ATIP, který má rekonstrukci
zlínského stadionu se svým týmem kompletně na starost.
Již rok pracujete na rekonstrukci Zimního
stadionu Luďka Čajky, kdy jste byl na tomto stadionu poprvé?
Sice to bylo na konci roku 2019, ale ta návštěva mohla ve stejném duchu proběhnout
i klidně před třiceti a více lety. Byl to zkrátka výlet do historie, vždy jsem se pohyboval
v novějších stadionech. Jsem zvyklý se ve
stavbách dívat po stropech, hledat technologie. A když mi ředitel stadionu na otázku,
kde je vzduchotechnika, ukázal vrata za jižní tribunou, pochopil jsem, že tady se musí
začít úplně od začátku.
Jak jste vy osobně vnímal zadání projektové dokumentace?
V první řadě se jednalo a stále jedná o jedinečný projekt. Zimní stadion Luďka Čajky
je z pohledu zimních stadionů v ČR jednou
z nejcennějších staveb své doby. Musíme si
uvědomit, že byl navrhován a projektován
v nešťastné době 50. letech, ale zároveň
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přesně zapadá do Zlína – Baťova města.
Jeho lokalita je také velice zajímavá. Je na
kraji města a spojen s okolní přírodou, a přitom srdce Zlína je na dohled.
To ovšem k samotnému provedení rekonstrukce nestačí. Stavba musí být nadčasově
řešena z pohledu konstrukce a práce s prostorem. To je ve Zlíně splněno, stadion má
jedinečnou nosnou ocelovou konstrukci,
která by si zasloužila památkovou ochranu.
Většina podobných stadionů má kolmé slou-

py, které fanouškům vadily ve výhledu. Tady
vymysleli způsob, který stojí za zachování.
Když srovnám naše možnosti a technologie
v projektování s možnostmi, které měli naši
předchůdci, mám k nim opravdu respekt.
A nyní realita. V jakém stavu je stadion
v současné době?
Ve velmi špatném. Stadion je prakticky
stejný, jak byl před šedesáti lety postaven,
a s dávno přežitými provozními a bezpečnostními technologiemi. Pro nás projektanty
je to, dá se říct, takový skanzen, žijící historie, která se už jen tak nevidí (smích). Je až
neuvěřitelné, že je stadion stále funkční na
nejvyšší úrovni ledního hokeje.
Velká část střešních konstrukcí je už za hranicí své životnosti, v havarijním stavu. Stejně jako železobetonové konstrukce a další
části stavby. Šedesát let bez znatelného
zásahu do stavebních prvků se prostě projevit musí na každé stavbě, zvlášť v tak extrémních podmínkách s ohledem na chlad
a vlhkost.
Když Vás poslouchám, jedná se vlastně
o rekonstrukci nebo výstavbu podle původní dokumentace?
No z původní dokumentace se dochovaly
pouze fragmenty, takže jeden z hlavních
zdrojů informací o konstrukčním systému
jsou fotky z výstavby (smích). Na tuhle otázku se nesmíme dívat černobíle. Zůstanou
základní prvky stadionu, které mu vtisknou
jedinečný ráz a nádech historie, tradice a jedinečné baťovské architektury. Tím je myšlena ocelová konstrukce, kterou však musíme
výrazně zesílit, železobetonové konstrukce
a části stropů. Naopak pryč bude muset jít
90 % tribun, kompletní ledová plocha, stávají-

Rozhovor
V režii stadionu by měly být nejnovější audiovizuální technologie. Střešní konstrukci
připravujeme i na možné budoucí zavěšení
dalšího LED pásu nad kostkou, počítáme
s přípravou pro videomapping na ledové ploše. Klub získá úplně jiné možnosti propagace partnerů a nástroje k zabavení fanoušků.
Nesmíme zapomenout, že z hokejové haly
se stane víceúčelový prostor. Mantinely budou demontovatelné, rychlou přestavbou
a zakrytím ledu vznikne plocha pro pořádání
koncertů nebo společenských akcí. Kulturní
zážitek v nové klimatizované hale s dobrou
akustikou bude neporovnatelný s tím, na co
byli lidé v současném stadionu zvyklí.

cí střešní plášť, všechny přístavby k administrativní budově, všechny vnitřní stěny na stadionu. Takže z tohoto pohledu to bude skoro
nový zimní stadion.

říct, že zvolená cesta je pro město Zlín i nejekonomičtější variantou.

Jak se zlepší komfort pro fanoušky?
Výrazně. Stadion bude mít všechny parameTakže to je důvod, proč se cena vyšplhala try moderní nové arény. Budou zde pohodlna necelou miliardu?
né sedačky, zlepší se akustika, osvětleAno, přesně tak. Cena je vyšší
ní, a především teplota v hale bude
než původní odhady, ale k ní
zcela nezávislá na venkovní
se dospělo především vinou
teplotě. Přístavby možná na
Stadion se
stavu stávajících konstrukcí,
první pohled na vizualizacích
stane kulturněkteré se musí nahradit nebo
nejsou vidět, ale právě díky
zásadně zesilovat. S tím
nim se rozšíří chodby pod
-sportovním
původní odhady nepočítaly
tribunami, zvýší se počet
centrem
a jejich stav byl odhalen až
bufetů a sociálních zařízekraje.
při podrobných průzkumech.
ní, fanshop bude dostupnější
Pokud bychom stavěli stadion
a větší.
na zelené louce, tak by jen samotDůležitým bodem je pochopitelně
ná stavba v dnešních cenách minimálně
i bezpečnost. Současná hala je komplina 1 – 1,2 mld. Kč vyšla. K nové hale by kovaná z pohledu případné evakuace. Zcela
však bylo nutné připočítat inženýrské sítě, zásadně se zlepší protipožární zabezpeparkovací plochy a nezbytné komunikace, čení, které je v současné hale na hranici
a především cenu vlastního pozemku, která použitelnosti a případný požár by mohl mít
je v dnešní době nezanedbatelná. Dále by fatální důsledky.
bylo potřeba k této ceně připočítat náklady
na demolici stávajícího stadionu a revitalizaci území. A následně by se musely řešit
další záležitosti, jako je vzdálenost mezi
PSG Arenou a novým stadionem.
A nezapomínejme, že vedle rekonstrukce
stadionu vzniká mezi oběma arénami nová
budova se šatnami mládeže. Nebude je
omezovat nepropojenost obou stadionů,
bude jim jedno, na kterou halu se vydají.
Varianta zbourat a postavit úplně nový stadion na stávajícím místě zase naráží na
umístění ve velmi složitém terénu – v údolí,
přímo nad korytem potoka. A právě ten nám
také prodražuje cenu rekonstrukce. Nyní je
zatrubněný přímo pod ledovou plochou. To
je rizikový faktor při velké vodě. Proto potok
bude přeložen hned za PSG Arenou mimo
stadion.
Varianta jít generální rekonstrukcí, kdy se
nechají základní prvky, je jednoznačně nejlepší v rámci udržitelnosti. Také lze jistě

Jaká bude kapacita haly?
Počítáme se zachováním současné kapacity. Myslím si, že pro Zlín je odpovídající. Důležitým prvkem bylo vytvoření větší severní
tribuny. V současné době má stadion tři
hlavní tribuny a u správní budovy jsou jen tři
schody, čímž není stadion „uzavřený“. Tím,
že zde vznikne daleko větší tribuna, bude
stadion vypadat plnější. Na druhé straně
jsme pracovali s jižní tribunou, která bude
vyšší a strmější. Měl by se vytvořit v rámci
extraligy velmi zajímavý prostor pro „kotel“.
Na tribuny pro stání se vejde až 1700 fanoušků. Což je velká masa, která může vytvořit správnou hokejovou atmosféru.
Rekonstrukce se pravděpodobně dotkne
i zázemí pro hráčský kádr…
V rámci A-týmu to bude výrazně rozšířený
a zmodernizovaný prostor, vznikne zde velká šatna, rehabilitační zařízení, rozcvičovna. Mělo by to být místo, kde hráči budou
rádi trávit čas i nad rámec tréninků, což
je vždy pro tým dobrá zpráva. V současné
době jsou silně nevyhovující prostory pro
hostující tým, i zde dojde k výraznému posunu do 21. století. A pochopitelně to samé
se týká mládeže, která bude mít moderní
šatny, trenéři budou v blízkosti, v rámci projektu se počítá s tělocvičnou, která zlepší
jejich přípravu.
Berani Zlín
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Informace – servis

Vezmi virtuálně zvíře na víkend a podpoř zlínskou zoo!
Zoo Zlín rozbíhá nový projekt, jak mohou návštěvníci zahradu
podpořit. Jmenuje se Mám zvíře na víkend a virtuálně umožní
vzít si oblíbené zvíře domů na víkend.
Prozatím je možné vybírat z několika zvířat,
lidé si tak mohou na víkend „zapůjčit“ slona,
lva, lenochoda nebo kiviho. Zoo však bude
další zvířata postupně přidávat, brzy se tak
v nabídce objeví tygr, surikata, žirafa nebo
papoušek.
Zájemce při zakoupení poukazu podpoří
zlínskou zoo, možná také sobě nebo někomu
blízkému splní dávný sen. „Asi téměř všichni
jsme někdy zatoužili mít doma zvíře, které
jsme obdivovali právě v zoologické zahradě.
A nás napadlo, že bychom tento sen mohli
tak trochu splnit a virtuálně „půjčit“ lidem

jejich zvířecího oblíbence domů na víkend,“
vysvětlila vznik projektu vedoucí marketingu
Romana Bujáčková. Půjčovné se bude
pohybovat od 100 do 600 Kč, souvisí s náklady
na péči o dané zvíře. Pro každé „zapůjčené“
zvíře pracovníci zoo připravili originální
poukaz, který lze zakoupit na e-shopu zoo
(shop.zoozlin.eu) v odkazu Zážitky. „Jeho
součástí je fotografie a jednoduchý „návod
na použití“, který zábavnou formou popisuje
denní nároky zvířete. Speciální bonus
představuje vtipná karikatura zvířete z pera
našeho grafika Oldy Pinka. Bude zároveň

poradny

Poradenství pro uživatele drog a jejich
blízké

LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD.

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE
ZLÍNSKÉM KRAJI

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

PÉČE O NOHY

Prštné 86, tel. 777 478 088,
www.gambling.podaneruce.cz

PORADNA PRO RODIČE
A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM

svatební obřady

Prštné 86, tel. 778 417 681; poradna pro
látkové závislosti.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
PRO HAZARDNÍ HRÁČE VE
ZLÍNSKÉM KRAJI

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

1. 2. 2021 – radnice
Adam Gajdušek (Zlín), Lia do Carmo
Muschketat (Portugalsko)

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ
ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI

19. 2. 2021 – radnice
Petr Vaňhara (Zlín), Terezie Polešovská
(Zlín)

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

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

Zlínský klub 204, tř. T. Bati, www.asociacesos.cz, tel. 775 709 056

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

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

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

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

KRIZOVÁ POMOC
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ambulance ve Zlíně, terén celý Zl. kraj
www.dczlin.cz/kp

Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou otevře 20. dubna 2021. Přítomen
bude lékař ortoped a odborník na
rehabilitační péči a výživu. Vyšetření je
vhodné pro dospělé i děti. Česká obuvnická
a kožedělná asociace. Objednávky a bližší
informace na tel. 577 525 230,
724 613 910 nebo na e-mail: info@coka.
cz. Místo konání bude zájemcům sděleno
při objednání.

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

Gahurova 1563, tel. 774 256 540,
www.podaneruce.cz

i hezkým dárkem. Všem majitelům poukazu
nabídneme po otevření zoo možnost vyzvednout
si samolepku s touto karikaturou v pokladně
hlavního vstupu,“ doplnila Romana Bujáčková.
Zahrada také plánuje prostřednictvím krátkých
videí postupně ukazovat, jak skutečná denní
péče o vybrané zvíře probíhá.
Zakoupení poukazu Mám zvíře na víkend
nabízí další možnost pomoci zlínské zoo.
„Ta neutuchající vlna podpory, kterou nám
návštěvníci prokázali a stále prokazují během
všech uzavření, je opravdu mimořádná.
Nákupy v e-shopu a sponzorské přihlášky
překonávají dosavadní rekordy, lidé také
posílají peníze na sbírku pro Zoo Zlín. Všem
velmi děkujeme, je to pro nás opravdu velké
povzbuzení, které teď moc potřebujeme,“
doplnila Romana Bujáčková.
/red/

po–pá 8–20 h; tel. 730 166 862,
Bezplatná pomoc v těžké životní situaci,

20. 2. 2021 – radnice
Milan Máčala (Slopné), Miroslava Olšáková (Zlín)
Vojtěch Holík (Zlín), Michelle Condenárová
(Znojmo)
Jan Tichava (Zlín), Petra Bubeníčková (Zlín)
Radek Lukáš (Veselá), Romana Vybíralová
(Zlín)
Šimon Illek (Brumov-Bylnice), Aneta
Hofbauerová (Zlín)

Havliš Zdeněk, Hlavicová Marie, Hložková
Jarmila, Holínková Drahomíra, Hrbáčková
Olga, Hrbasová Jindřiška, Chmelařová
Marie, Cholastová Bohuslava, Jahelková
Milada, Janásová Vlasta, Jurčíková Jaroslava, Kamrlová Jaroslava, Katrňáková Terezie, Kazdová Jarmila, Kličková Jaroslava,
Klinkovská Ludmila, Kolář Oldřich, Kolářová Marta, Kotlový Jiří, Koudelka Zdeněk,
Kovářová Libuše, Kovářová Sonja, Kozlová
Marie, Krutilová Věra, Kučerová Květuška,
Laumanová Marie, Měrková Mária, Mertlová Emílie, Mikešová Jaroslava, Moskalyková Jaroslava, Musilová Věra, Navrátil
František, Piska Jaroslav, Potůčková Marie,
Radosavljevičová Marie, Rašková Helena,
Sanétrník Stanislav, Skaunic Zdeněk, Staroňová Irena, Stašová Marie, Svoboda Josef, Ševců Ludmila, Šimková Vlasta, Šlegrová Lidmila, Šlesinger Oldřich, Šochman
Jiří, Štýbrová Anna, Švach Jan, Vavrušová
Aloisie, Viteker Jaromír, Zezulka Miroslav,
Žůrek Jaroslav.

Vzpomínky
3. 4. 1876 – 145. výročí narození T. Bati
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou a květinami 145. výročí narození Tomáše Bati. Stane se ve čtvrtek 1. dubna
2021 u sochy T. Bati v Univerzitním parku,
u sochy T. Bati před FaME a na Lesním
hřbitově.

27. 2. 2021 – radnice
Zdeněk Horníček (Zlín), Linda Palková (Zlín)

19. 4. 1945 – Vypálení obce Ploštiny
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou 76. výročí vypálení obce Ploština. /io/

27. 2. 2021 – místo neupřesněno
Martin Kopřiva (Zlín), Veronika Hrbáčková
(Zlín)

Josef Devát

jubilanti
od devadesáti let
Bečvář Jan, Běhunčíková Anna, Blizňák
Miroslav, Bořuta Karel, Buňková Jaroslava, Buštíková Helena, Buštíková Jiřina,
Červenka Alois, Divoká Marta, Dlabajová
Božena, Fialová Anna, Hajný František,

Dne 1. března 2021 zemřel ve věku osmdesáti let dlouholetý zlínský zubní lékař, ale
také městský zastupitel za KDU-ČSL a člen
Rady města Zlína, pan MUDr. Josef Devát.
Poslední rozloučení se uskutečnilo dne
4. března v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. „Josefa Deváta jsem znal jako slušného, přímého
a odborně erudovaného člověka, se kterým
se mi velmi dobře spolupracovalo,“ sdělil
Aleš Dufek, náměstek primátora.
/red/

ZLÍN
604 460 786

zahradnicentrumzlin.cz
Areál Rybníky, Nábřeží 297

MALENOVICE
725 208 082

arbia.cz
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

OTEVŘENO

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

Představujeme

Představujeme Městské divadlo Zlín

Dnes večer nevařím excelují jako manželský pár
na pokraji vyhoření Helena Čermáková a Radoslav Šopík. Komedie Noc bláznů dostala podtitul „terapeutická“, protože s nadsázkou
75 sezon vám hrajeme a budeme zase, hlásají optimisticky
rozkrývá traumata „bláznů“ a nabídne
v ulicích Zlína poutače Městského divadla Zlín. Pro
skvělé herecké příležitosti pro ŠtěPodcast
pána Prince, Gustava Řezníčka,
veřejnost sice uzavřela brány významného krajského
Tamaru Kotrbovou, Kateřinu
Hladový
kulturního stánku loni na podzim pandemie covid-19,
Liďákovou, Pavla Vacka, RadoKašpárek si
ale jak je vidět i na průčelí divadelní budovy, srdce
vana Krále, Lucii Rybnikářovou
velmi rychle
a další. „Šakalí léta jsme začali
divadla stále bije.
našel
zkoušet, i když datum premiéry
oblibu.
neznáme. Po čase se do MěstDivadelníci a herci tvoří úspěšný podcast Hla- denta Miloše Zemana o hladových
ského divadla Zlín vrátil režisér
dový Kašpárek, v rámci projektu Škola hrou po- umělcích. „Na to nelze než reagovat
Dodo Gombár (Zvlčení, Mezi nebem
máhají školám zatraktivňovat distanční výuku kašpárkovským šklebem,“ vysvětlil ředitel.
a ženou, Žítkovské bohyně, Baťa Tomáš,
a také zkoušejí nové komedie, a dokonce i velký Podcasty jsou volně dostupné také na iTunes, živý a další) a po dlouhé době přibude ve Zlíně
celosouborový muzikál. „Až dostaneme zele- Spotify, SoundCloud a dalších oblíbených au- na repertoáru nová velká takzvaná celosoubonou, chceme být připraveni bez velkých prostojů dio platformách a všechny epizody lze přehrát rovka,“ zdůraznil Petr Michálek.
začít hrát,“ uvedl ředitel divadla Petr Michálek. i zpětně.
V hlavní roli Bejbyho se diváci mohou těšit na
Podcast Hladový Kašpárek zaujal své první V lednu tvorba podcastů lehce ustoupila zkou- Radovana Krále: „Myslím, že je to přesně ten
posluchače už loni v listopadu. Na www.hla- šení nových inscenací, a tak se nové pořady na titul, kterým to dokážeme zase nakopnout, až
dovykasparek.com se denně objevil nový díl Hladovém Kašpárkovi objevují „jen“ několikrát budeme moci hrát pro diváky. Určitě všichni asa program byl velmi pestrý – od rozhovorů se do týdne. Ve zkušebně a na jevišti totiž začaly poň jednu písničku ze Šakalích let znají. A jestli
zajímavými osobnostmi přes bláznivé improviza- získávat pevné obrysy nové komedie Dnes ve- ne, tak ji znají a neví, že je že Šakalích let.“
ce až po rozhlasové hry na pokračování v režii čer nevařím, Noc bláznů, Řidič slečny Daisy I „nouzový“ divadelní projekt Škola hrou, který
uměleckého šéfa divadla Patrika Lančariče (Ka- a Harold a Maud a hudební komedie Šakalí léta. se rozjel v prosinci, je velmi úspěšný. O pomoc
rel Čapek: Bílá nemoc, Viktor Dyk: Veliký mág, Řidič slečny Daisy a Harold a Maud jsou diva- se zpestřením distanční výuky projevilo zájem
Andrej Kurejčik: Uražení. Bělo(R)usko). Název delními dárky pro Milenu Marcilisovou a Janu několik desítek škol. V polovině března dokonvychází z označení dávného klubu, který se Tomečkovou, které jsou ve zlínském divadelním ce zlínští divadelníci oslavili rekord, když si jenacházel v podzemí divadla, a z výroku prezi- angažmá úctyhodných 40 a 50 let! V komedii jich návštěvu na online hodině vyžádala ZUŠ až
z Aše vzdálené od Zlína 500 km!
Chcete podpořit Městské divadlo Zlín? Předplaťte si zážitky!
1. Na www.divadlozlin.cz si můžete zakoupit
dárkové poukazy v hodnotě 200, 400 a 600 Kč
nebo kuponové předplatné. Až se divadelní pokladna otevře, vyměníte je za vstupenky podle
svého výběru.
2. Kupte si předplatné na Dramoxu, divadelní
obdobě Netflixu, a vyberte si z nabídky inscenací Městského divadla Zlín (v tuto chvíli Maryša,
Baťa Tomáš, živý a Červený a černý, divadlo připravuje její rozšíření).
3. Udělejte si divadelní večer u vás doma! Nestihli jste valentýnský živý online přenos křehké
komedie Motýli jsou volní? Záznam si můžete
bezplatně pustit na YouTube Městského divadla
Zlín.
/fab/
30

Jediné komplexní centrum
prenatální diagnostiky a genetiky
ve Zlínském kraji ...

... prožijte těhotenství v klidu.
• Těhotenský screening chromozomálních aberací
a vrozených vad u plodu
2D a 3D/4D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Prenatální kardiologie
Invazivní prenatální diagnostika
Neinvazivní prenatální testování
Gynekologická ambulance
Lešetín I 6966, 760 01 Zlín

www.prediko.cz
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MODERNÍ BYTOVÉ DOMY
V CENTRU ZLÍNA

RIVERFRONT GARDENS

www.riverf ront.cz

50 %

BYTŮ PRODÁNO

6 bytových domů, 110 moderních
bytů
sklepy a krytá parkovací stání
dispozice bytů 1+kk až 5+kk
3 N.P. s výtahem

Zlín, Tyršovo nábřeží

1 000 m² komerčních prostor
s parkováním
předpokládané dokončení 2022

DŮM „A“ VYPRODÁNO !
DŮM „B“ Už jen 6 apartmánů k prodeji

POLANSKÝ DVŮR
k prodeji dokončené apartmány
v srdci valašské přírody
klidná lokalita Velkých Karlovic,
tradiční architektura, moderní
interiéry
parkovací stání, sklepní kóje
a sportoviště
Podťaté

www.polanskydvur.cz
michal.malanik@re-max.cz

+420 739 570 770

