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Úvodem

Michal Čížek:
Pracujeme na
strategických dopravních
stavbách i řešení
parkování
Doprava je oblast života, která trápí obyvatele
snad všech větších měst. Doprava ve městech
má hned několik hledisek od bezpečnosti přes
plynulost provozu, efektivní využívání MHD
až po parkování. O plánovaných projektech
a řešeních jednotlivých úskalí jsme hovořili
s radním pro dopravu Michalem Čížkem.
Centrum města i další části města se potýkají
s nedostatkem parkovacích ploch. Jak plánujete tento problém řešit?
Jediná efektivní cesta je zredukovat počet aut
mířících do samotného centra města. Abychom
toho dosáhli, pracujeme na realizaci tzv. záchytných parkovišť P+R. Záchytné parkoviště
nabízí výhody, jako je např. možnost ponechat
zde auto po celý den a přepravit se dále pomocí
MHD. Pro město je jejich výstavba důležitá pro
podporu cestování MHD, které je velmi kvalitní
a město Zlín na ně přispívá cca 160 mil. Kč ročně. V současnosti se aktivně pracuje na přípravě
záchytných parkovišť na ulici Fryštácká u Kostelce, na ulici Štefánikova u Malé scény, nebo na
Příluku jako doplňující stavba pro silniční napojení průmyslové zóny. Zároveň chceme zjednodušit parkování v centru města.

Jak toho chcete dosáhnout?
V následujícím roce plánujeme uvedení systému SMART, který má přinést řidičům jednodušší
a snadnější hledání parkovacích míst a obyvatelům i návštěvníkům ulehčit parkování. Celý
systém obsahuje umístění navigačních cedulí
a osazení městských parkovišť závorovým systémem. Cedule budou řidiče navádět na volná
parkovací místa. Řidiči tedy nebudou muset jezdit po městě, hledat místa k parkování a zahušťovat dopravu.
Chystáme také platby pomocí mobilní aplikace.
Rozšíření plateb na co nejvíce platforem může
být pomocí platby kartou, která je již možná,
nebo mobilním telefonem.
Jako identifikátor platby chystáme nově použít registrační značku automobilu. Město tak
bude moci v budoucnu automaticky kontrolo-

vat zaplacené parkování. Kontrolu by provádělo
v budoucnu hlídkující vozidlo v ulicích, přičemž
městská policie může místo kontroly parkovišť
dohlížet na pořádek ve městě. Zároveň je to prvotní krok pro zavedení modrých zón ve městě.
Bez tohoto systému to nebude možné. V plánu
je i zvýhodnění zdravotně tělesně postižených
návštěvníků, pro které by město chtělo zajistit
karty, na které budou moci na SMZ parkovištích
zaparkovat zdarma.
Parkování je problém i v jiných částech Zlína,
například na Jižních Svazích. Je v plánu ulevit
místním s parkováním?
Odbor dopravy za účelem vyřešení situace s parkováním na Jižních Svazích prověřuje několik
možností.

Pokračování na str. 8
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Doprava

Realizace dopravních staveb probíhá, protipandemická
opatření výstavbu neovlivnila
I přes nepříznivý start stavební sezony 2020 ovlivněný situací kolem pandemie koronaviru
a následného květnového pozastaveni investičních plánů se i přesto městu Zlín podařilo
zrealizovat některé dopravní stavby.
Jednalo se o kompletní rekonstrukce i jednotlivé opravy. „Letošní rok je z důvodu opatření proti pandemii náročný. Investičních akcí se tato
opatření dotkla taktéž a věřím, že stavební sezona 2021 již tak ovlivněna nebude, jelikož chystáme několik zásadních dopravních projektů pro
město Zlín,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Další stavbou je zhotovená VII. etapa regenerace Malenovic. Regenerace obsahovala revitalizaci prostoru vnitrobloku mezi bytovými domy a zahrady místní mateřské školy ulic
Milíčova a třídy Svobody, opravu komunikace s doplněním chodníků na ulicích Tyršova
a U Sídliště. Dále byla provedena úprava a rozšíření parkovacích ploch pro zvýšení kapacity
stání pro osobní vozidla a úpravu veřejného osvětlení.

V lokalitě Padělky bylo rovněž zrekonstruováno stávající parkoviště, u kterého byla obnovena konstrukce zpevněných ploch, zvětšila
se parkovací místa a současně byl navýšen
jejich počet. Parkovací místa byla navržená
v nové konstrukci z betonové zámkové
dlažby. Během této stavby byly souběžně
prováděny práce na dobudování propojovací stezky pro pěší a cyklisty z třídy 2. května na ulici Sokolskou.

Počátkem měsíce března proběhly stavební
práce na rekonstrukci ulice Ve Svahu v Jaroslavicích. Nově byl zhotovený povrch vozovky
a upraveny vjezdy a vstupy na soukromé
pozemky.
Město se také stará o 112 „mostních objektů“, čímž jsou myšleny mosty, lávky, propustky
a podchody. Na jaře tak probíhala výstavba
nové lávky v Prštném propojující ulici Jateční
s místní částí Prštné. Původní lávka, která již
byla v havarijním stavu, byla nahrazena novou
jednopólovou betonovou lávkou v jednotném
designu pro všechny lávky ve Zlíně.
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Mezi větší a náročnější stavby nejen technicky, ale i finančně, se bezesporu řadí stavba cyklostezky na ulicích Mladcovská, Výletní a Tyršovo
nábřeží s podjezdy pro cyklisty. Stezka je ve větší míře smíšenou stezkou pro chodce i cyklisty, výjimku tvoří ulice Tyršovo nábřeží, kde je vyznačen
cyklopiktokoridor označující prostor pro cyklisty. Stezka je zde vedena ve zklidněné komunikaci. Novým prvkem jsou zde podjezdy sloužící pouze
cyklistům. Stavba doplňuje další část páteřní cyklostezky Vizovice-Zlín-Otrokovice.
Další provedenou stavbou je zastávka MHD
v místní části Prštné v křižovatce ulic Náves
a Kútiky. Výstavba zahrnovala i úpravu vozovky místní komunikace, stávajícího chodníku i přilehlé zeleně. V místě zastávky vznikl
dopravní ostrůvek, který odděluje zastávku
od vozovky. Tuto investici financovala místní
část ze svých přidělených zdrojů. Dosud byly
provedeny i jednotlivé opravy chodníků, kon-

krétně v ulici Mokrá I. Na této ulici se nejprve
řešila pokládka kabelů nízkého a vysokého
napětí a následně pokračovala rekonstrukce chodníku ve stávající trase. V místní části Lhotka byl v jarních měsících prodloužen
chodník pro pěší, který navazoval na stávající
část chodníku. Jeho doplnění měla ve svých
prioritách místní část, která jeho realizaci
investovala ze svých zdrojů.Město nadále

pokračuje v realizacích dalších dopravních
staveb, které stále probíhají. Například chodník a oprava komunikace ve Velíkové, Hony
I nebo úprava komunikace v ul. Vinohrádek
v Loukách.
V tomto roce provedl Odbor dopravy města Zlína opravy chodníků, uličních vpustí či opravy
komunikací za 25 mil. Kč. 
/red/

Město reaguje na propad příjmů
Statutární město Zlín reaguje na ekonomické dopady pandemie
COVID 19 snížením plánovaných příjmů i výdajů. Na hospodaření
města Zlína v roce 2020 se podepsal zejména propad příjmů ze
sdílených daní.
Se snížením daňových příjmů, predikci výpadku příjmů s výhledem do konce roku 2020 i upravené příjmové a výdajové části rozpočtu bylo seznámeno Zastupitelstvo města Zlína na svém
jednání 17. září.
„Při úpravách rozpočtu města Zlína, reagují- s krizovými opatřeními vzhledem k výskytu
cích na aktuální i odhadovanou ekonomickou koronaviru SARS Cov-2, obdrželo město Zlín
situaci do konce roku, vycházíme z prognózy na základě rozhodnutí Ministerstva financí
Ministerstva financí i odhadu nezávislého ČR jednorázový nenávratný příspěvek na rok
ekonoma Luďka Tesaře ve střednědobém 2020.
plánu. Daňové příjmy rozpočtu statutárního „Na základě upřesnění odhadu snížení daňoměsta Zlína snižujeme o 143 541 000 korun. vých příjmů a přijetí státní dotace ve výši 93,6
Podobně byla upravena a snížena i výdajová milionu korun (výše příspěvku pro každou
část rozpočtu,“ uvedl náměstek primátora obec vychází z částky 1 250 Kč na jednoho
města Zlína Bedřich Landsfeld, který má na obyvatele) jsme mohli zpět k realizaci uvolnit
starosti ekonomiku. Dle zákona č. 159/2020 akce v celkové výši 105 316 000 Kč. Z toho se
Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti jedná o investiční akce ve výši 89 539 000 Kč

a opravy ve výši 15 777 000 Kč. Podle toho,
jak se bude ekonomická situace vyvíjet, bychom ještě v říjnu rádi uvolnili dalších 50 až
60 milionů korun na akce, které byly původně schválené počátkem roku,“ dodal Bedřich
Landsfeld.
V rámci oprav, tedy údržby majetku, tak nebude odložena například výměna oken na
zlínském zámku. Co se týče investičních akcí,
bude se realizovat například projekt SMART –
navigační parkovací systém a dispečink, Centrální park Jižní Svahy – III. etapa, nebo projekt
Rekonstrukce objektu v ul. Mlýnská.
Daňové příjmy města by podle predikce měly
koncem roku dosáhnout propadu 10 % oproti
schválenému rozpočtu na letošní rok.
„Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Stále hledáme rezervy v provozních
výdajích města. Naším cílem je, abychom pozastavili co nejméně investičních akcí,“ řekl
primátor města Zlína Jiří Korec.
/io/
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Pokračujeme v představování návrhů
3. ročníku Tvoříme Zlín
Třetí ročník projektu Tvoříme Zlín, který dává obyvatelům
města možnost zapojit se do proměny veřejného prostoru,
vstupuje do další fáze. Veřejnost letos zaslala 34 návrhů,
z nichž pouze šest muselo být zamítnuto z důvodu nesplnění
realizačních podmínek.
V minulém čísle magazínu jsme představili
první sadu návrhů. V tomto čísle si můžete
prohlédnout zbývající náměty. „Se všemi návrhy se mohou čtenáři seznámit i na webu
www.tvorimezlin.cz. Naleznou zde i zamítnuté návrhy včetně odůvodnění zamítnutí. Hlasování letos bude nově probíhat i prostřednictvím systému mobilní rozhlas,“ popsala
radní Jana Bazelová. V případě zájmu o tuto
formu hlasování se můžete již teď registrovat a na začátku hlasování vám přijde upozornění o spuštěném hlasování. Více k formám hlasování v samostatném přehledu.
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Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu /foto 1/
V návaznosti na nově otevřený Baťův památník se nabízí kultivace blízkého okolí
této budovy. Nově vybudované schody by
měly oživit okolní prostory a nabídnout místo pro odpočinek a osvěžení.
Vzhledem ke společenskému a historickému významu světově unikátního sousedního památkově chráněného objektu
Památníku T. Bati a výjimečnosti návrhem
dotčeného prostoru, bude konečná podoba
navrženého řešení mimo jiné záviset i na
závazném stanovisku orgánu památkové péče. Uvedené vizualizace mají pouze
ilustrativní charakter a vyjadřují myšlenku
navrhovatele týkající se možné úpravy prostoru před uvedeným objektem.
V případě vítězství návrhu ve veřejném
hlasování bude vybranou architektonickou
kanceláří vypracována architektonická studie, na základě které se pak může přistoupit k přípravě realizace odsouhlaseného
řešení a jeho následné realizaci.
Umístění: nám. T. G. Masaryka 2570
Autor: Rostislav Zapletal

Jednoduché lavičky v horní části Gahurova
prospektu mezi stromy /foto 2/
Navrhujeme v horní části Gahurova prospektu,
na krajích existujících chodníků, nainstalovat
lavičky, které ocení jak starší občané města,
tak také turisté, kteří přijedou navštívit
Památník T. Bati.
Umístění: Horní část Gahurova prospektu na
náměstí T. G. Masaryka, Zlín
Autor: Jana Vybíralová
Dražší jízdní kola bezpečně pod zámkem
/foto 3/
Cílem návrhu je zlepšení parkování jízdních kol
na koupališti Zelené. Cykloboxy s kódovacím
zařízením zajistí bezpečné parkování dražších
kol.
Umístění: Koupaliště Zelené, Broučkova
Autor: Martin Vybíral
Tribuna u workoutového hřiště Obeciny
/foto 6/
Tribuna pro sezení a volnočasové aktivity
extrémních sportů v městské části Obeciny.
Jedná se o doplnění aktivit v klidové zóně.
Tato část je dostupnou a relaxační zónou pro
všechny věkové kategorie.
Umístění: Přílucká 709, Příluky
Autor: Martin Váňa
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Veřejné tábořiště na Podlesí /foto 4/
Relaxace u grilování s výhledem na východní
Zlín a Vizovické vrchy. Místo pro outdoorovou
přípravu chutného jídla či jen popovídání
s přáteli.
Umístění: Podlesí V
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Sousedské lavičky /foto 5/
Projekt „Sousedské lavičky“ vznikl s cílem
prohloubit sousedské vztahy a podpořit
komunikaci mezi lidmi ve městě Zlín,
zejména v jeho okrajových částech
s důrazem na unikátní architekturu města.
Umístění: ul. Na Výsluní – u sochy sv.
Antonína
Paduánského,
rozcestí
na
Zbožensku (49.2423369 N, 17.6277531
E), dětské hřiště nad Letnou, Obeciny III
(před domem č. p. 3591), Okružní (prostor
za domem č. p. 4542)
Autor: Věra Stojarová
Bezbariérové hřiště /foto7/
Modernizace dětského hřiště v areálu kavárny
Slunečnice. Dojde k rozšíření o nové herní prvky

Téma
pro osoby trpící handicapem. Vznikne tak platforma bez limitů. Každý si chce přece hrát...
Umístění: tř. Tomáše Bati 1276
Autor: Nela Vaculčíková
Výletní Street Corner /foto 8/
Navrhovaný projekt slouží ke všem možným
trikům a vytváří tak plněhodnotný street
skatepark.
Umístění: ul. Výletní (parcela 1822/4)
Autor: David Grygárek
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ROZDĚLENÍ NA VELKÉ A MALÉ PROJEKTY
Malé projekty
 Anketní koše na zastávky MHD
 Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická
 Bezbariérové úpravy chodníku
 Bottwaldov, aneb obujme Zlín!
 Doplnění herního prvku – interaktivní a kreslící tabule na dětské hřiště č. 365
 Dražší jízdní kola bezpečně pod zámkem
 Jednoduché lavičky v horní části Gahurova
prospektu mezi stromy
 Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod
Vrškem a ul. Pod Školou
 Přístřešky zastávek MHD - Mokrá II, Na Drahách

S
 ousedské lavičky
S
 palujte kalorie, ne elektřinu!
 T ůňka Pod Stráněmi
V
 eřejné tábořiště na Podlesí
V
 eřejné WC v Centrálním parku
V
 ýletní Street Corner
W
 orkoutový prvek pro děti Monkey‘s Hrazda
Z
 áhony v Univerzitním parku osázené jarními
cibulovinami
Z
 výšení kapacity parkovacích míst
Velké projekty
B
 arevné hřiště
B
 ezbariérové hřiště

 Hřiště pro menší i větší děti - Sokolská
622, Zlín (hřiště 2. května)
 Lezecká konstrukce pro děti v Centrálním parku Jižní Svahy
 Meteorologický sloup ve Zlíně
 Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu
 Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na
Zlínských Pasekách
 Tribuna u workoutového hřiště Obeciny
 Výměna povrchu víceúčelového hřiště na
Zálešné I a II ve Zlíně
 Vytvoření parkovacích míst u hřiště na
Podvesné IX

VYBERTE SI FORMU HLASOVÁNÍ, JAKÁ VÁM VYHOVUJE:

A) ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ POMOCÍ
MOBILNÍHO ROZHLASU

B) OTEVŘETE WEB TVOŘÍME ZLÍN
A ZVOLTE SEKCI HLASOVÁNÍ

 Je potřeba registrace do systému
Mobilní rozhlas na adrese zlin.
mobilnirozhlas.cz.
 K hlasování je zapotřebí mobilní telefon.
 Z jednoho telefonního čísla je možné
v každé kategorii hlasovat pouze jednou.
 Hlasovat je možné v obou kategoriích
(malé a velké projekty).

 K hlasování je zapotřebí mobilní
telefon.
Z
 jednoho telefonního čísla je možné
v každé kategorii hlasovat pouze
jednou.
H
 lasovat je možné v obou kategoriích
(malé a velké projekty).

Od 16. 11. do 6. 12. 2020 máte možnost hlasovat a rozhodnout, které
z 28 navržených projektů budou realizovány. Výsledky budou k dispozici 22. 12. 2020 na webových stránkách www.tvorimezlin.cz.
Podmínkou hlasování je bydliště ve Zlíně a dosažení věku 18 let.
 Jednotlivé návrhy jsou dle finanční náročnosti rozděleny na projekty
malé a velké.

C) ASISTOVANÉ HLASOVÁNÍ V MĚSTSKÉM
INFORMAČNÍM A TURISTICKÉM
STŘEDISKU (BUDOVA RADNICE)
A V KANCELÁŘÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
 Hlasování je možné pouze v úředních
hodinách.
 Pokud vlastníte mobilní telefon, doneste si
jej, s hlasováním vám pomůžeme.
 Pokud mobilní telefon nevlastníte budete
moci vyplnit papírovou formu hlasování.

M
 alým projektům můžete udělit 3 kladné a 1 záporný hlas.
V
 elkým projektům je možné dát až 2 kladné a 1 záporný hlas.
P
 ro udělení záporného hlasu je nutné udělit 2 hlasy kladné.
N
 ení nutné využít všechny hlasy, které máte k dispozici.
P
 ro každý projekt je možné hlasovat pouze jednou.
Dotazník je zabezpečen a odpovědi jsou zcela anonymizovány. /red/

MĚSTO REALIZOVALO DALŠÍ NÁMĚTY OBČANŮ NA PŘEMĚNU VEŘEJNÉHO PROSTORU
Hned dva další návrhy z projektu participativního rozpočtu Tvoříme Zlín jsou dokončeny a předány k užívání. Jedná se o projekty,
které potěší především děti, ale nejen je.
Pod projektem s názvem „Každý si chce
hrát“ vyrostlo ve Zlíně na Letné mezi ulicí

Kotěrova a tř. Tomáše Bati venkovní hřiště
spojené s oddychovou částí. Druhý návrh
občanů se také zaměřil na děti a nese název „Dětská lanovka a terénní skluzavka
na Podhoří“. Nicméně nakonec byla nutná
úprava projektu.

„Původně zde měla být skluzavka, ale z důvodu konfigurace terénu zde po konzultaci
s navrhovatelem nakonec byla umístěna
trampolína, kterou si děti rovněž jistě oblíbí,“ vysvětlila Kamila Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme Zlín. 
/fab/
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Úvodem – rozhovor

Michal Čížek: Pracujeme na strategických dopravních
stavbách i řešení parkování
Dokončení ze str. 3
Jedná se o parkovací domy, které pomohou
kapacitně navýšit počet míst, dále se jedná
o úpravě parkovacích ploch, ale i doplnění
jednotlivých parkovacích míst ve vytipovaných
lokalitách. Nyní se buduje plocha pro parking
vozidel na místě po bývalém torzu u ulice
Okružní. Na místě budou moci parkovat nejen
osobní vozidla, ale mimo jiné i dodávky.
Vraťme se zpět do centra města. Jaké projekty zde plánujete pro zlepšení provozu?
Aktuálně vrcholí přípravy stavby nového dopravního řešení stávající křižovatky ulic Vodní,
Bartošova a Trávník, a to formou okružní křižovatky včetně doplnění tras pro pěší a cyklisty
a jeho zatrolejování. Zahájení stavebních prací
se předpokládá v roce 2021.
Když jsme v blízkosti nádraží, jak vypadá projekt Dopravního terminálu Zlín?
Již v roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Po překonání několika překážek předpokládám vydání
územního rozhodnutí do konce letošního roku.
Celá rekonstrukce je pak naplánována společně s modernizací železniční trati Otrokovice
- Zlín - Vizovice. Je důležité připomenout, že vlakové ani autobusové nádraží nejsou v majetku
města, takže jednání jsou velice složitá. V tomto roce město alespoň zkultivovalo plochu po

bývalých obchodních prostorách u autobusového nádraží.
Jak to vypadá s tunelem pod silnicí I/49 na
tř. Tomáše Bati?
Byla zadána studie, jak ji doporučil strategický
dokument Generel dopravy města Zlína. Předpokládané dokončení studie je stanoveno ke
konci roku 2021. Pro budoucí řešení dopravy je
navrhován krátký tunel v délce přibližně jednoho kilometru od 21. budovy po městské divadlo. Tato stavba má zajistit zklidnění a vyloučení individuální automobilové dopravy z centra
města. Tunel by měl být hloubený s betonovým
skeletem, což umožní i komfortní pohyb chodců i MHD nad ním.
Připravujete nějaké další strategické dopravní stavby?
Připravujeme silniční napojení průmyslové
zóny Příluky. Stavba řeší nové napojení na I/49
a mimoúrovňové křížení s železniční tratí Zlín
– Vizovice a rovněž přemostění řeky Dřevnice.
Pro výstavbu nového napojení na Příluku byla
zpracovaná projektová dokumentace. V současné době je vyřízeno platné územní rozhodnutí a nyní je požádáno o stavební povolení.
Dále chystáme tzv. Boněckou příčku, což je
dopravní propojení silnice I/49 na ulici Vizovická a místní komunikace na ulici Peroutkovo
nábřeží.

Vypadá to, že se řidiči mohou těšit na změny k lepšímu…
S výčtem ještě nekončím. Chystáme taktéž
Pravobřežní komunikaci I a II. Statutární
město Zlín zadalo v souladu s generelem
dopravy zadávací řízení na výběr zhotovitele
studie Vedení kapacitní silnice – Pravobřežní
komunikace, a to ve dvou etapách, v úseku
Prštné – Podbaba a Prštné – Louky. Práce
na vytvoření studie jsou téměř před dokončením, předpokládané dokončení úseku
Prštné – Podbaba je prosinec 2020 a úseku
Prštné – Louky je březen 2021. Pracujeme
na projektové přípravě křižovatky ulic Mostní a Březnická, kde je cílem nově vytvořené
světelně řízené křižovatky zlepšení připojení
obou komunikací, po kterých jsou vedeny
linky MHD. Stavební povolení očekáváme
v průběhu roku 2021. Na závěr bych rád
ještě zmínil Obchvat Zálešné. Stavba je součástí propojení připravované dálnice D49 se
silnicí I/49 mimo centrum města. Pro stavbu
Obchvatu Zálešné byla zpracována dokumentace pro územní řízení, poté byla podána žádost o územní rozhodnutí. Řízení však
bylo přerušeno z důvodu zásahu spolků pro
ochranu přírody, kdy se řeší výjimky ze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Je
to víceméně podobná situace jako u dálnice
D49.

Tomáš Melzer

PRACUJTE PRO MĚSTO
Aktuální pracovní pozice:
ARCHITEKT/
ARCHITEKTKA
V SAMOSTATNÉM
ODDĚLENÍ
PROSTOROVÉHO
PLÁNOVÁNÍ

VEDOUCÍ
SAMOSTATNÉHO
ODDĚLENÍ
KOORDINACE
PROJEKTŮ

PRÁVNÍK/
PRÁVNIČKA
V ODDĚLENÍ
VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK NA
DOBU URČITOU

Termíny pro podání přihlášek a další podrobnosti naleznete na www.zlin.eu/volna-mista.
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PROBĚHLO REFERENDUM
O VODÁRENSKÉ
PROBLEMATICE

Občané se zapojili do přípravy nové
strategie rozvoje města
Statutární město Zlín zapojilo do přípravy Strategie rozvoje
statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 své občany.
Město chtělo znát názor na rozvoj Zlína jak ze strany obyvatel,
tak i stran osob z podnikatelské sféry. K průzkumu spokojenosti
město využilo anketního šetření.
„Názory zlínských občanů a zástupců podniků, které vyjádřili v anketě, jsou pro tvorbu
strategického dokumentu velmi cenné. Jejich tipy a připomínky přispějí ke kvalitnímu
zpracování strategie rozvoje města, která
bude odrážet reálně potřeby obyvatel i podnikatelů,“ uvedl primátor města Zlína Jiří
Korec.
Prostřednictvím anketního šetření se do průzkumu zapojilo 993 osob žijících či studujících ve Zlíně. Z výsledků šetření vyplynulo, že
většina respondentů je s kvalitou života ve
městě spokojena. Respondentům se nejvíce
líbí parky, zeleň a příroda, dále oceňují architekturu, celkový klid, kulturu a atmosféru
města. Projevili spokojenost i s kvalitou životního prostředí. Pozitivní skutečností je, že se
většina lidí, kteří se šetření účastnili, cítí ve
městě bezpečně.
Nejvíce respondentům chybí větší počet kulturních akcí, moderní nádraží, možnosti parkování a dořešení dopravní situace ve městě.
Výhrady k bydlení měla třetina respondentů.
Jako nejčastější důvody nespokojenosti s bydlením ve Zlíně lidé uváděli málo bytů, drahé
nemovitosti a nájmy, problém s parkováním,
problémy s hlučností a hustou dopravou.
Přednostně by respondenti doporučovali
podporovat zlepšení dopravy a bydlení ve
městě.
Po obyvatelích se měli možnost k rozvoji
města vyjádřit i zástupci vybraných podniků.

Cílem průzkumu bylo zjistit názory na podnikatelské prostředí ve městě. Podniky se vyjadřovaly k podnikatelskému klimatu, kvalitě
služeb, správě a rozvoji města, uváděly, jaké
problémy považují za nejzávažnější a jaké
jsou jejich plány do budoucna.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem
45 respondentů z řad podnikatelů a živnostníků podnikajících ve Zlíně. Podnikatelé nejsou ve městě Zlíně nespokojeni, ale nevyjádřili ani výraznou spokojenost (spokojeni jsou
zejména s kvalitou života na území města
a s dodavateli v regionu). Většina respondentů neplánuje podnikání ve městě Zlíně ukončit ani přemístit podnikání do jiného území.
Mezi nejčastěji uváděná pozitiva místního
podnikatelského prostředí dle respondentů
patří podnikatelská tradice ve městě spojená s osobností Tomáše Bati, ze které vychází pracovitost místních lidí, také spolupráce
a vzájemná podpora mezi podnikateli v regionu, s místní vysokou školou, s Úřadem práce.
Bariéry rozvoje vidí především v nedostatku
kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé prioritně a shodně s jednotlivými respondenty
z řad zlínských občanů doporučují prioritně
řešit dopravu ve městě – parkování, údržbu
a opravy silnic i dopravu do města.
Anketní průzkum spokojenosti obyvatel města Zlína a průzkum podnikatelského prostředí realizovala společnost PROCES – Centrum
pro rozvoj obcí a regionů.
/io/

Krajský soud v Brně na začátku letošního roku
rozhodl, že statutární město Zlín má při nejbližších volbách vyhlásit referendum týkající se
vodárenské problematiky.
V rámci voleb do krajského zastupitelstva a do
Senátu parlamentu ČR se tak uskutečnilo
i místní referendum v otázce vodárenství.
Referendum se uskutečnilo jen o jedné z původně tří navržených otázek. U dvou otázek
Krajský soud v Brně konstatoval rozpor se
zákonem v takové míře, že o nich referendum
konat vůbec nelze.
Otázka měla dle soudu jen konzultativní charakter a zněla: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné
působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské
infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská
a.s.?“ Voliči při hlasování vybírali ze dvou možných odpovědí „ANO“ nebo „NE“.
Výsledek hlasování je, že referendum je platné pro odpověď „ANO“. Z celkového počtu
60 566 oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob se hlasování v místním referendu zúčastnilo 23 207 osob, což je
38,32 % osob. V místním referendu hlasovalo
k otázce pro odpověď „ANO“ 18 874 oprávněných osob, což je 81,33 % oprávněných osob,
které se referenda zúčastnily. Současně se
jednalo o 31,16 % osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, čímž byly splněny
obě podmínky pro platnost referenda.
„V první řadě děkuji všem, kteří se referenda
a voleb zúčastnili. Výsledek referenda pro
mě není překvapením. Jen potvrzuje, že naše
dlouhodobé kroky jsou správné a nyní máme
ještě silnější mandát v nich pokračovat,“ uvedl
primátor Zlína Jiří Korec.
Bez ohledu na referendum je město Zlín v řešení vodárenské problematiky aktivní a dlouhodobě jedná o zkrácení provozní smlouvy
a změnách v uspořádání vodárenství v regionu tak, aby byla voda zpět pod kontrolou měst
a obcí. Zároveň činí veškeré objektivně možné
kroky, které vedou ke zlepšování podmínek
provozování vodárenské infrastruktury.
Vodárenství na Zlínsku funguje na základě tzv.
provozního modelu, kdy VAK Zlín, a.s. (dále
jen VAK) pronajímá vodárenskou infrastrukturu společnosti MoVo, která se musí o tuto
infrastrukturu starat. Tento model je v rámci
ČR nejrozšířenějším. Reálně však město Zlín
nemá přímé nástroje k ukončení tzv. provozního modelu na území Zlína z důvodu nastavení
pravidel pro fungování vodárenství na Zlínsku.
Jedním z důvodů je i fakt, že fungování vodárenství je předmětem více než desítky probíhajících soudních sporů. Důležitou skutečností
je i to, že vodárenská infrastruktura na území města je pouze asi ze 13 % ve vlastnictví
města, 87 % je pak ve vlastnictví VAK, v níž má
město podíl ve výši 46,27 % a není tedy většinovým akcionářem společnosti. 
/mel/
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Jižní Svahy nově zdobí „květinový strom“
Květinový sloup nebo také
„květinový strom“. Tak se nazývá
novinka, kterou do veřejného
prostoru umístil Odbor městské
zeleně.
Tento nový, méně známý květinový prvek byl
koncem léta zrealizován v Centrálním parku na
Jižních Svazích mezi dvěma hlavními dětskými
hřišti uprostřed plochy křížení dvou pěších komunikací. Samotný „strom“ také uzavírá javorovou alej od bytových domů na Podlesí V.
„Jde o kovovou sloupovou konstrukci, která
nese ramena s několika květinovými nádobami. Cílem Odboru městské zeleně, konkrétně oddělení Jižní Svahy, je snaha využít
k výzdobě nádob květinové a rostlinné výsadby,“ vysvětlila Dominika Göttlichová, zahradní architektka Odboru městské zeleně.
„Strom“ bude ozdobou i v zimním období, kdy
živé rostliny budou nahrazeny vánoční výzdobou s osvětlením, aby zejména v době Vánoc
vytvořil příjemnou atmosféru pro obyvatele Jižních Svahů a další procházející.

„To, že se jedná o raritu, potvrzuje skutečnost,
že zlínský „květinový strom“ je teprve druhým
takovým prvkem, který byl v České republice

Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže
efektivně čelit epidemii COVID-19.

Stáhněte si aplikaci
eRouška, nebo navštivte
www.erouska.cz.

4

1

2

3

Aplikace používá Bluetooth
LE a Apple/Google protokol
pro rozpoznání blízkosti a
uložení ostatních zařízení
s nainstalovanou eRouškou.

Pro maximální zabezpečení
dat eRouška neukládá
osobní údaje. Zaznamenává
pouze čas, blízkost a
anonymní identiﬁkátor.
Nezná přitom vaši polohu.

5

6

Pokud se někdo nakazí a
používá eRoušku, hygiena
mu zašle unikátní kód. Ten
mu v aplikaci odemkne
možnost anonymně
varovat ostatní uživatele.

eRouška zobrazí
upozornění uživatelům,
u kterých vyhodnotí, že
byli s nakaženým po
kritickou dobu v kontaktu.

Upozornění uživatele
navede, jak má dále
postupovat a jaká
hygienická opatření má
dodržovat.

Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli
nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.
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realizován,“ konstatoval Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora pro oblast městské zeleně.
/fab/

Vodní pramen Příluky má
zvýšené hodnoty železa
Statutární město Zlín – Odbor životního
prostředí a zemědělství, dlouhodobě sleduje
kvalitu vody v několika pramenech ve Zlíně.
Jedním z nich je i pramen podzemní vody
v Přílukách u točny MHD.
Základní chemický a mikrobiologický rozbor vody je zde prováděn 4x ročně a výsledky ve
sledovaných ukazatelích vždy
splňovaly požadavky na pitnou
vodu. V r. 2019 však byly poprvé
zaznamenány zvýšené hodnoty
železa mírně nad stanovený limit, tento nepříznivý trend pokračuje i v letošním roce. Hodnoty železa se postupně zvýšily
do té míry, že v současné době
ovlivňují barvu, chuť i pach
vody.
Poslední rozbor ze srpna 2020
tuto skutečnost potvrdil. Příčinou zvýšeného obsahu železa
ve vodě je s velkou pravděpodobností koroze potrubí, kterým
voda vytéká již od šedesátých
let 20. století. Jedná se o horizontální odvodňovací vrt, který
byl tehdy proveden v souvislosti

se sanací sesuvu, ke kterému
došlo ve svahu nad současným
pramenem. Přestože je tedy
voda z pramene Příluky po mikrobiologické stránce v pořádku
a také obsah dusičnanů je podlimitní, její senzorické vlastnosti
jsou negativně ovlivněny zvýšeným obsahem železa.
„Stále tedy platí pravidlo, které
opakovaně zdůrazňujeme, tj. že
vodu z přírodních zdrojů lze využívat k pitným účelům pouze na
vlastní zodpovědnost. Informace o výsledcích rozborů je vyvěšena přímo v altánu u pramene
a rovněž na stránkách www.zlin.
eu. OŽPaZ prověřuje možnosti
kamerového průzkumu stavu
potrubí a možnosti jeho případné sanace,“ sdělila vedoucí
oddělení vodního hospodářství
Martina Vašátková.
/red/

Informace

Rozjíždí se projekt Seniorská obálka.
Může zachránit životy
Seniorská obálka. To je název projektu, na němž spolupracuje
zlínský Odbor sociálních věcí s Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR. V rámci tohoto projektu obdrží senioři, především ti žijící
v samostatné domácnosti, takzvanou ICE kartu, která jim může
po vyplnění údajů zachránit život či zdraví.
„Seniorská obálka obsahuje tiskopis, který je
potřeba vyplnit. Jde v zásadě o sumář nejdůležitějších informací o daném člověku a jeho
zdravotním stavu. Je zde uvedeno, jaké léky
senior užívá, zda je na něco alergický, či jeho
nemoci. Je možné vypsat kontakty na blízké
osoby a obvodního lékaře. Tento tiskopis záchranáři, hasiči, policisté či strážníci najdou
na předem určeném místě, například na lednici nebo vnitřní straně vchodových dveří, prostudují jej a zvolí nejlepší medicínské řešení,“
vysvětlil princip fungování seniorské obálky
potažmo ICE karty Aleš Dufek, náměstek primátora pro sociální oblast.
Často se totiž děje, že senior je v danou
chvíli v bezvědomí nebo má závažný

zdravotní problém, který mu znemožňuje se
záchrannými složkami komunikovat. A pak
nezbývá nic jiného, než po důležitých informacích složitě pátrat. Seniorská obálka by
tak usnadnila záchranným složkám mnohdy
zachránit lidský život.
Formulář bude zveřejněn na www.zlin.eu,
v Magazínu Zlín, distribuován do Zlínských
klubů seniorů a podobně. Materiál bude k dispozici také v Městském informačním a turistickém středisku a v sekretariátu Odboru
sociálních věcí. Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních
věcí se proto město Zlín připojilo k distribuci
Seniorské obálky pro naše občany. 
/fab/

DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU
Město poskytne dotace z kulturního fondu
v I. pololetí 2021 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže;
b) kulturní akce významného charakteru na
území SMZ;
c) reprezentace na mimořádných kulturních
akcích mimo území SMZ;
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová
umělecká činnost;
e) podpora profesionálních kulturních aktivit;
f) podpora uměleckých řemesel a lidových
tradic;

g) amatérských kulturních aktivit;
h) činnost knihoven a ediční činnost zaměřená
na uchování a rozvoj lokální kulturní
gramotnosti.
Pravidla včetně formulářů jsou zveřejněna
na www.zlin.eu. Žádosti o dotace přijímá
podatelna od 9. 11. 2020 do 7. 12. 2020.
Bližší informace poskytuje Odbor kultury
a památkové péče Magistrátu města Zlína,
detašované pracoviště Zarámí 4421, tel.:
577 630 314. 
/io/

ZLÍN POZASTAVIL PŘIJÍMÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O MĚSTSKÉ BYTY.
DŮVODEM JE AKTUALIZACE
PRAVIDEL JEJICH
PRONAJÍMÁNÍ
Statutární město Zlín disponuje téměř dvěma tisícovkami bytů, o bydlení v nich je zájem, ročně se uvolní a je znovu pronajato
více než 100 bytů. Ministerstvo vnitra se
domnívá, že stávající pravidla neodpovídají
tzv. antidiskriminačnímu zákonu. Rada města Zlína proto rozhodla o pozastavení příjmu
žádostí a Odbor majetkové správy Magistrátu města Zlína připravuje zcela nová pravidla pro nájem bytů. Dosud byla platná samostatná pravidla pro každou kategorii bytu
(startovací, senioři a osoby se zdravotním
postižením, běžné), hodně ustanovení však
bylo společných.
„Nově bude pronajímání městských bytů
upravovat jeden dokument, kategorie bytů
doznají změn,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová.
Pravidla bude posuzovat Ministerstvo vnitra,
předpokládá se, že budou účinná od 1. ledna 2021.
/fab/

VOLEBNÍ OBVOD ZLÍN ZNÁ
SVÉHO ZÁSTUPCE V SENÁTU
PARLAMENTU ČR
Z voleb do Senátu Parlamentu ČR,
konaných ve dnech 9. a 10. 10. 2020,
vzešel nový senátor za volební obvod Zlín.
Ekonom Tomáš Goláň porazil lékaře Pavla
Stodůlku.
Druhého kola senátních voleb se zúčastnilo
17 % (tj. 18 263) oprávněných voličů. Ti
rozhodli, že senátorský post za obvod Zlín
obhájil Tomáš Goláň, který porazil Pavla
Stodůlku o 3 259 hlasů. 
/red/
inzerce
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Primátor ocenil práci hygieniků
Primátor statutárního města Zlína Jiří Korec navštívil Krajskou
hygienickou stanici ve Zlíně, kde se setkal se zaměstnanci
a poděkoval jim za dlouhodobou usilovnou práci.

„S paní ředitelkou krajské hygienické stanice
jsme v soustavném kontaktu od března letošního roku, kdy si průběžně předáváme informace ohledně vývoje COVID-19. Mám tedy zprávy
o tom, jak jsou hygienici dlouhodobě zavaleni
prací a musí neustále reagovat na aktuální vývoj
pandemie. Velmi si vážím pracovního nasazení
zaměstnanců hygieny, kteří v současné době

neřeší víkendy, svátky ani pracovní dobu. Proto
jsem jim přišel osobně poděkovat a ocenit jejich
nelehkou práci,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Krajská hygienická stanice ve Zlíně je takřka
nejlepší v České republice, co se trasování a dohledávání osob týče. Lepší jsou pouze pražská
a středočeská hygienická stanice, kde je však
mnohem více zaměstnanců. Zlínské hygieně

v současné době pomáhají i zájemci z řad studentů Univerzity Tomáše Bati, aby bylo možné
i nadále udržovat vysoký standard poskytovaných služeb. Zároveň je však nutné přiznat, že
některé běžné úkony, např. žádosti k předloženým projektovým dokumentacím, trvají v současné době déle, než bývalo obvyklé.
„Velmi si vážíme návštěvy pana primátora, který osobně předal poděkování zaměstnancům
Krajské hygienické stanice ve Zlíně. Seznámil se
s naší činností, byl přítomen trasování prováděném v systému Daktela v projektu Chytrá karanténa a podpořil nás. Současně si pan primátor
prohlédl připravované rekonstruované prostory
ve 2. nadzemním podlaží budovy sídla krajské
hygienické stanice, kam se v blízké době přestěhuje protiepidemický odbor. V přízemí objektu
je pro veřejnost nově připravována podatelna
a také centrální spisovna úřadu. Velmi nás těší
jeho ocenění mimořádného úsilí všech zaměstnanců KHS ZK jako pracovníků v první linii boje
s koronavirem,“ řekla Eva Sedláčková, ředitelka
Krajské hygienické stanice ve Zlíně.
Od září opět preventivně zasedá Bezpečnostní
rada města Zlína, která stále monitoruje vývoj
pandemie koronaviru. Bezpečnostní rada je složená se zástupců hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Oddělení krizového řízení magistrátu, Městské policie Zlín, tajemníka městského
úřadu a zástupci politického vedení města. Samotná Bezpečnostní rada města je pak součástí
vyššího celku, a to Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín. V čele obou útvarů stojí
primátor města Jiří Korec. K jednání bezpečnostní rady i krizového štábu bývají přizváni i zástupci
krajské hygienické stanice. 
/mel/

Sčítač chodců a cyklistů pomůže monitorovat intenzitu
využití chodníku
Za úspěšné umístění města Zlína v soutěži Cykloměsto ČR roku
2020 a v anketě cykloBAROMETRU měst ČR nabídla Nadace
Partnerství městu Zlín k zapůjčení sčítač cyklistů a pěších pro
vybrané místo na minimálně tři měsíce zdarma, ale maximálně
do další cyklistické sezony 2021. V soutěži Cykloměsto ČR roku
2020 získal Zlín 4. místo a v cykloBAROMETRU měst ČR byl pátý.
„Sčítač cyklistů a pěších instalovali pracovníci
na chodník ulice K Pasekám. Místo vybrali z Odboru dopravy města Zlína, protože jsou dobře informovaní, že po chodníku jezdí hodně cyklistů,
kteří se na místní komunikaci mezi auty necítí
bezpečně. Jejich velký počet by mohl být dostatečným argumentem, aby se v tomto úseku co
nejdříve zahájila výstavba cyklostezky,“ uvedla
Jana Vybíralová z iniciativy CykloZlín a koordinátorka kampaně Do práce na kole, v jejímž rámci
se zmíněné ankety uskutečnily.
12

Co je cykloBAROMETR měst ČR?
Jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře?
A jak si města vedla oproti minulému roku?
To zjišťuje anketa cykloBAROMETR měst ČR.
Využívá metodu podobného průzkumu, který
pravidelně probíhá v Německu.
Prostřednictvím on-line dotazníku oslovila Nadace Partnerství ve spolupráci se spolkem AutoMat účastníky kampaně Do práce na kole.
Celkem se v roce 2020 do hlasování zapojilo

1 307 respondentů, kteří odpovídali na 29
otázek. Hodnotit mohli na stupnici od jedné
do šesti. Čím nižší celkový průměr, tím lepší
výsledek. Nejlepší hodnocení od samotných
cyklistů v roce 2020 získaly Pardubice, Ostrava, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Zlín. Naopak nejhorší hodnocení od cyklistů si odnáší
Plzeň, Brno a Ústí nad Labem.
V soutěži o Cykloměsto roku 2020 rozhodly
o vítězích výsledky dotazníku cykloBAROMETR
a také závěry odborné komise z řad organizátorů. Ta posuzovala i další ukazatele jako podíl
účastníků výzvy Do práce na kole na počtu obyvatel města, pravidelnost dojížďky do zaměstnání ve městě, práci místního koordinátora,
spolupráci s radnicí a perspektivu budoucího
vývoje. Kromě vítězných Otrokovic se cyklistické a pěší dopravě podle výsledků Cykloměsta
roku nejvíce daří ve Valašském Meziříčí, Pardubicích, Zlíně a Jihlavě. 
/red/
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
UŽ PO ŠESTÉ

Zlínem vede pěší trasa spojující
významná místa naší historie
Projít se nádhernou krajinou mimo davy lidí, navštívit místa,
kde se psaly dějiny, vyčistit si hlavu, posílit své zdraví, stát se
poutníkem na zkoušku… I to mohou být důvody, proč se vydat
na pěší putování – třeba po Cyrilometodějské stezce, která vede
Zlínem a sleduje výhradně značené trasy Klubu českých turistů.
Putování lze začít se speciálním pasem a mapou pro dálkovou trasu Jablunkov – Velehrad
třeba na Svatém Hostýně, přes Hostýnské vrchy
a mariánské poutní místo ve Zlíně-Štípě dojít do
Zlína a pokračováním přes Napajedla a Chřiby
až na Modrou a Velehrad, jedno z významných
evropských duchovních center. Směrovky KČT
jsou podél těchto tras označeny nálepkou se
symbolem věrozvěstů, ale orientovat se dá v terénu i s mobilem v ruce prostřednictvím mapového portálu Mapy.cz, kde je trasa zanesena
pod názvem Cyrilometodějská stezka.

Mapy a pasy lze bezplatně získat v tzv. InfoPointech Cyrilometodějské stezky, kterým je
nově i Městské informační a turistické středisko na zlínské radnici. Pokud do pasu nasbírají
turisté-poutníci alespoň tři razítka podél trasy
a ujdou pěšky alespoň doporučených 15 kilometrů, mohou dostat ve velehradském informačním nebo turistickém centru pamětní list
jako upomínku vykonané cesty. Trasa je značena obousměrně, Velehrad tedy nemusí být
jediným cílem putování, jenom tady však na
poutníky čeká speciální pamětní list. 
/red/

Internetový portál i60.cz, statutární město
Zlín a 14|15 BAŤŮV INSTITUT uspořádaly ve
spolupráci s Pavlou Hradilovou, tanečníky
The Crazy Flappers, Střední školou oděvní
a služeb Vizovice, Zuzanou Havlíkovou –
ZANNIA MÓDNÉ ŠTÚDIO, Miroslavou Szórádovou – RED BRICK DESIGN SHOP již šestý
ročník „Módní přehlídky nejen pro 50+“.
Akce proběhla v září v kavárně budovy č.
15. V úvodu módní přehlídky se představila restaurátorka Pavla Hradilová se svými
historickými kostýmy, poté dvacet modelek
a modelů (a to i dětských) předvedlo módu
z období baroka, rokoka, ale i dvacátých, třicátých, čtyřicátých a padesátých let 20. století. Následně byly deseti modelkami předvedeny modely pro všední den i slavnostní
příležitost z dílny Zuzany Havlíkové. Celá
módní přehlídka byla proložena vystoupením taneční skupiny The Crazy Flappers
z Luhačovic, která prezentovala charleston.
Na úspěchu celé akce se dekorativním líčením a účesy významně podíleli pedagogové Střední školy oděvní a služeb Vizovice.
Všem, kdo se na úspěšné akci podíleli, patří
za město velké poděkování. 
/red/

NAVRHUJTE NOSITELE CENY
MĚSTA ZLÍNA
Až do 31. prosince 2020 může veřejnost
posílat své nominace na udělení Ceny
města Zlína za rok 2020. Podání může být
písemné nebo elektronické prostřednictvím online formuláře, který se nachází na
oficiálních internetových stránkách města Zlína na www.zlin.eu. Písemné zasílání je možné na adresu Statutární město
Zlín, sekretariát primátora, nám. Míru 12,
761 40 Zlín. 
/red/
inzerce
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Kam s nefunkční žárovkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po
letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad,
kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné – klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se
přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii
prodávat, a tak v posledních letech postupně
přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých
preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu
a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka
či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny,
které lze díky recyklaci znovu využít, a také

jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře v Malenovicích, na Zálešné nebo v Technických službách v Loukách.
Obsluha sběrného dvora ho od vás zdarma
převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení
pro naše město zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby
a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu.
Díky EKOLAMP ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.  /OŽPaZ/

KOMPOST OPĚT K ODBĚRU
Do areálu skládky Suchý důl si můžete v průběhu listopadu přijet pro kompost, který vyzrál z letní zakládky svezeného bioodpadu.
Bezplatný odběr do 250 kg (asi 0,5 m3) je
umožněn všem občanům statutárního města Zlína. Větší množství je možné odebrat za
úhradu ve výši 500 Kč za tunu.
Odběr je možný na kompostárně ve středu
od 16:00 do 19:00 hod. a v sobotu od 7:30
do 12:30 hod. Je třeba počítat s vlastní nakládkou (pytle tedy s sebou!). 
/OŽPaZ/

UKONČENÍ SVOZU
BIOODPADU V TOMTO ROCE
V posledním listopadovém týdnu (od 23. do
27. 11.) se uskuteční poslední letošní svoz
biologicky rozložitelného komunálního odpadu
od rodinných domů. Následně bude svážen
směsný odpad každý týden až do konce března 2021, kdy bude svoz BRKO opět obnoven.
Svoz veřejných nádob na BRKO (na sídlištích a u bytových domů) bude probíhat podle klimatických podmínek přibližně každý
měsíc. 
/OŽPaZ/

KVŮLI PANDEMII PŘESUNULA MP ZLÍN ČÁST PREVENTIVNÍCH
AKTIVIT NA WEBOVÉ STRÁNKY
Celosvětová pandemie covid-19 zasáhla do
všech oblastí lidského života a bohužel se
nevyhnula ani činnostem, které pro veřejnost zajišťuje Městská policie Zlín.
Jedním z úkolů, kterému zlínští strážníci
věnují mimořádnou pozornost, je oblast
prevence kriminality. V rámci jednotlivých
programů se tak MP Zlín zaměřovala na
všechny věkové skupiny spoluobčanů, přičemž zvláštní důraz byl kladen na rizikové
skupiny, mezi něž patří na jedné straně
děti a na druhé pak senioři. Mimořádná
opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
covid-19 však v jarních měsících tyto programy utlumila a zdá se, že ani v nejbližší
době nedojde k zásadní změně.
„Skutečnost, že mimořádná opatření zasáhla natolik potřebnou oblast činnosti
jako je prevence kriminality, nás donutila
jednak ke zhodnocení realizovaných pro14

gramů a k úvaze, jak v nich alespoň dílčím
způsobem pokračovat. Za této nepříznivé
situace jsme se proto společně s vedením
městské policie rozhodli, že část našich aktivit přesuneme na internet,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.
K tomu byla na webových stránkách www.
mpzlin.cz vytvořena nová sekce s názvem:
„Prevence“, která je od poloviny října spuštěna ve zkušebním režimu.
Webové stránky tak nyní nabízejí obecné
informace o prevenci kriminality i adresná
témata pro cílové skupiny, které byly rozděleny na děti, mládež, dospělé a seniory.
Vedle informací ze strany MP Zlín naleznou
návštěvníci webových stránek také celou
řadu užitečných odkazů na organizace, které se zabývají odborným poradenstvím ve
složitých životních situacích, s nimiž strážníci dlouhodobě spolupracují. 
/red/

NOUZOVÝ STAV ZRUŠIL
PODZIMNÍ ÚKLID A MOBILNÍ
SVOZY ODPADU
S ohledem na mimořádnou situaci Technické služby Zlín až do odvolání ruší:
 Podzimní úklid (sobotní mobilní svoz objemného odpadu a bioodpadu), který ve
spolupráci s Technickými službami Zlín
organizuje Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína,
 sobotní mobilní svozy odpadu (objemných
a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),
 sobotní přistavování velkoobjemových
kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad.
Žádáme občany, aby pro odkládání odpadu
využívali sběrných dvorů. 
/OŽPaZ/

Kariéra

Nejmodernější
CNC stroje hledají
svého seřizovače
www.ace-tech.cz/kariera

/ Zlínské reality

Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitostí
Kvítková 2434, 760 01 Zlín

731 403 496

www.mareal.cz

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

Chtěla bych všem zákazníkům našeho Zahradnictví Oškera
poděkovat za věrnost, kterou jste nám věnovali po celou
dobu provozování rodinné firmy. Zahradnictví založil již
v roce 1927 pan Josef Oškera na Zálešné, v době, kdy ještě
nestála nemocnice ani čtvrť Zálešná. Zahradnictví nabízelo
svým zákazníkům celou škálu výpěstků zeleniny tak
i květin. Za války zásobovalo zahradnictví zlínské obyvatele
zejména zeleninou, která byla velmi žádaná. Po celou dobu
provozu zahradnictví se vystřídaly 3 generace rodiny
Oškerů. Josef Oškera mladší převzal zahradnictví v těžkých
padesátých letech a byl nucen vstoupit do JZD. Po restituci
rodinné firmy v 90. letech se nastartovala další kapitola
zahradnictví. Firma se úspěšně přeorientovala na produkci
květin a díky modernizaci a výstavbě nové prodejny
dokázala nabídnout zákazníkům vysoký komfort služeb
a širokou nabídku květin všeho druhu. Ve své době byla
prodejna na Zálešné největší prodejnou květin na Moravě.
Jsem ráda, že jsem mohla pokračovat v rodinné tradici
a převzít rodinnou firmu po svém otci. Spolu s vybraným
týmem spolupracovníků jsem se snažila stále rozšiřovat
nabídku rostlin, ale hlavně zkvalitňovat služby. To bylo motto
mého podnikání, tradiční baťovské Náš cíl = spokojený
zákazník.
Myslím si, že vy, naši zákazníci, jste byli spokojeni.
Proto vám chci velmi poděkovat za přízeň, kterou jste nám
věnovali a zachovali. Nyní jsem ukončila podnikání rodinné
firmy a prodejnu květin převzala firma v oblasti
velkoobchodního i maloobchodního prodeje květin z Brna.
Věřím, že budete stejně tak spokojeni jako za působení
rodiny Oškerovy.
Vaše Jitka Šilerová - Oškerová

• Prodej zasíťovaného pozemku v nové zástavbě a klidné části
obce Hvozdná o rozloze 1.232 m2. Velmi lukrativní místo s krátkou
dojezdovou vzdáleností do strategických míst v blízkém okolí
( ZOO Lešná, Zlín).
Cena 2800 Kč/m2 + provize RK

Gymnázium Zlín
Lesní čtvrť
otevírá pro školní rok 2021/2022
4leté i 8leté studium
se všeobecným zaměřením
Počet přijímaných žáků:

4leté všeobecné – 4 třídy
8leté všeobecné – 2 třídy

Navštivte nás na Dnech otevřených dveří
v pátek 20. 11. 2020 od 14 do 18 hodin
nebo
v sobotu 21. 11. 2020 od 9 do 12 hodin
Informace: tel. 577 585 507, 513
e-mail:gz@gymzl.cz; www.gymzl.cz
*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu,
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

Nový Tiguan
Zážitek
z každé jízdy

Nový Volkswagen Tiguan je jedinečný v každém detailu.
Ikonické SUV s mimořádnými jízdními vlastnostmi Vám
nově nabízí světlomety IQ.LIGHT LED Matrix, bezdrátový
App-Connect nebo přirozené hlasové ovládání.
Brzy i ve verzi Plug-in Hybrid!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan: 4,5−5,8 l / 100 km,
119−139 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může
obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02 Zlín
tel.: 577 616 112, www.samohylmotor.cz

Nové Krajské turistické informační
centrum ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
jako hlavní informační point pro turisty
Již brzy přijdou návštěvníci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU do zcela nového, rozšířeného informačního centra, které jim nabídne řadu novinek a především vyšší komfort poskytovaných služeb. Nové Krajské turistické informační centrum, jak zní
oﬁciální název infocentra, bude otevřeno turistům i široké veřejnosti sedm dní
v týdnu, nabídne bezbariérovou recepci i příjemnou odpočinkovou zónu.
„Nové Krajské turistické informační centrum má v prostorách institutu ideální lokaci a potřebný prostor.
14/15 BAŤŮV INSTITUT je frekventované, turisty oblíbené místo v přímém
sousedství s autobusovým a vlakovým
nádražím. První kroky návštěvníků Zlína směřují zpravidla do bývalého baťovského továrního areálu a ne náhodou do našeho institutu, kde se nabízí
k prohlídce expozice Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění. U nás však návštěvníci získají mnoho informací o dalších
kulturních a turistických cílech, které
stojí za to navštívit a doporučujeme

je při návštěvě zlínského regionu vidět a zažít. Dá se říct, že funkci info
pointu plníme již dlouhou dobu a pro
návštěvníky a turisty nyní rozšiřujeme
nabídku.“ okomentovala nové centrum Petra Kubíková, ředitelka 14|15
Baťova institutu, p. o.
Rozšíření informačního centra přinese návštěvníkům řadu výhod. Především provozní dobu 7 dní v týdnu,
bezbariérovou recepci pro handicapované a mimo jiné pohodlnou odpočinkovou zónu, kterou ocení všechny
věkové skupiny, především senioři
a děti. V rámci prezentační techniky

zde budou návštěvníkům k dispozici
i moderní interaktivní panely. Velkorysý prostor stávající recepce v budově 14, jeho potenciál, tak bude naplno využit.
Projekt 14|15 BAŤŮV INSTITUT – rozšíření informačního centra byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Tato
akce je zároveň realizována s ﬁnanční
výpomocí Zlínského kraje.

Krajské turistické informační centrum Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 14. budova, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, www.14-15.cz
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Nouzový stav ukázal, že Zlínský kraj by se měl více
podílet na finančním chodu Zoo
Zoologická zahrada Zlín, známá také jako Zoo Lešná, je
nejnavštěvovanějším turistickým místem Moravy. Každoročně
ji navštíví přes 600 tisíc návštěvníků. Přesto, že je zlínská
zoologická zahrada největším turistickým lákadlem
Zlínského kraje, kraj se na jejím provozu prakticky nepodílí.

Zřizovatelem je město Zlín, které přispívá Zoo na financování a z největší části si
Zoo svůj provoz hradí z tržeb. Její provozní
soběstačnost je nejvyšší mezi všemi zoologickými zahradami v České republice – činí
80,33 %. Samotná Zoo Zlín vydělala 105 milionů, město Zlín loni uhradilo zahradě cel-

kem 43,4 mil. Kč (23,1 mil. roční příspěvek
na provoz, zbytek jsou investice), příspěvky
ze státního rozpočtu činily 2 miliony. Zlínský
kraj na provoz nepřispívá pravidelně, v minulých letech uhradil Zoo dvacetimilionovou
investici – na výběh slonů a na opravu střechy zámku. Kupodivu Zlínský kraj dosud ne-

přispívá ani na propagaci, přestože o Zoo hovoří jako o „nejnavštěvovanějším turistickém cíli
Zlínského kraje“.
Z běžného pohledu to vypadá, že všechno funguje a že současný stav je nastavený dobře.
Domnívám se, že tomu tak není. Křehkost současného modelu se naplno projevila v době
nouzového stavu, kdy z nařízení vlády byly
zoologické zahrady zavřené a zlínská Zoo se
rázem kvůli své soběstačnosti ocitla ve velkých
finančních problémech. Vypadl hlavní zdroj financování – příjmy od návštěvníků. Finanční
ztráta činila v době uzavření zoologických zahrad denně více než 250 tis. Kč. Ekonomické
následky koronavirové epidemie bohužel dopadají také na města. Zlín coby zřizovatel hledá
ve svém rozpočtu úspory a na listině „odložených“ projektů se ocitly i investice do Zoo.
Zoo má sice v názvu „Zlín“, ale ve skutečnosti
se jedná o atrakci celého kraje. Kraj by proto neměl nechávat tíhu provozních nákladů
a strategických investic pouze na samotné Zoo
a na městu Zlín, ale měl by do Zoo vstoupit
jako plnohodnotný partner a stát se společně
s městem Zlín jejím spoluzřizovatelem. Tímto
modelem spolupracuje Zlín a Zlínský kraj například ve Filharmonii Bohuslava Martinů.
Změna by prospěla všem – kraj by získal
možnost ovlivnit rozvoj Zoo, městu Zlín by se
finančně odlehčilo, Zoo by získala finanční
stabilitu a mohla by se dále rozvíjet a lákat
návštěvníky do rozmanitého světa cizokrajných zvířat.

Zuzana Fišerová, zastupitelka

Zlín v izolaci
Napsat slovo izolace v době koronavirové, nadto do nadpisu,
a nemyslet tím děj spojený s tímto trpkým fenoménem
dneška, by mohlo být vnímáno jako poplašná zpráva.
Omlouvám se. Tato úvaha skutečně s tematikou COVID-19
nesouvisí. Po krajských volbách jsem napsal článek, v němž
jsem poplakával nad tím, že zlínská reprezentace nemá
tak velkou důvěru, aby ji obyvatelé kraje zvolili do krajského
zastupitelstva.
Je to tak. Z Rady města Zlína se tam dostal
jen M. Adámek a J. Jaroš. Ostatní, bohužel
včetně pana primátora, ne. Jen upřesním,
že celkově z mnoha kandidujících zlínských
zastupitelů uspělo v krajských volbách 8.
Pro někoho dost, pro mě (zastánce vize metropolitního města udávajícího dynamiku
regionu) málo.
Proč nejsou naši radní pro obyvatele kraje
atraktivní coby jejich zástupci v impozantním Baťově mrakodrapu? Nemaje (hnutím

Zlín 21 milovaných) dat musím spekulovat.
Soudím, že Zlín málo komunikuje. I k naší
„vnitroměstské“ komunikaci mám výhrady,
ale nyní myslím na úroveň krajskou, národní
i mezinárodní.
Mé podezření by jistě členové rady vyvraceli. Ostatně pan náměstek P. Brada už to
na jedné ze sociálních sítí i udělal. Avšak
kdo by správně proti mému nařčení, zajisté
učiněnému v přátelském kolegiálním duchu
(typickému pro náš klub gentlemanů Zlín

21), měl zvednout prapor? Přeci ten, kdo
má na starosti vnější vztahy. Za tím účelem
prostudoval jsem opět oficiální web města
a pročetl kompetence členů rady.
Ani jeden z koaliční jedenáctky nemá v seznamu kompetencí uvedenu povinnost tvorby vnějších vztahů a posilování pozice či renomé Zlína za jeho hranicemi. Ano, u pana
primátora se píše, že zastupuje město navenek. Ale to je vše. Auβenminister, tedy radní
pro vnější vztahy, našemu městu jednoduše
chybí! Ať už si jej pořídí tato koalice, nebo ta
budoucí (to je pravděpodobnější), jeho úkol
by měl být každopádně tento: přinést k nám
zkušenosti a um, jak se to ku prospěchu
města dělá jinde, v ČR i zahraničí. A naopak
tam dělat Zlínu to nejlepší jméno.
Když nedokážeme být tím, kdo udává tempo, tak aspoň nedopusťme, aby nám ujel
vlak. Ještě stále jsou vidět jeho zadní světla…

Martin Pášma, opoziční zastupitel
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14. ročník akce Můj první milion se otevírá nápadům
Máš nápad a nevíš, jak z něj udělat reálný byznys? Chybí ti
kontakty, informace, investor? Přihlas se do akceleračního
programu Můj první milion a uč se od těch nejlepších.
Zkušenosti, znalosti a know-how našich mentorů nabízí akcelerační program vysokoškolákům,
středoškolákům i komukoli z veřejnosti. Úspěšní
podnikatelé a odborníci nejen ze Zlínského kraje pomohou zpracovat i tvůj projekt a připravit
ho na úspěšný rozjezd.

změnu podmínek. „14. ročník startuje v poměrně nelehké době, ale jsme připraveni nabídnout
akcelerátor v plném rozsahu, i když by měl být
online formou. Koneckonců část workshopů
jsme i letos museli převést do online a celý ročník jsme úspěšně zakončili. Takže nezoufejte,
víme, jak na to,“ ujistil účastníky Petr Konečný,
garant akceleračního programu.
Sáhni po svém prvním milionu
Registrovat se můžeš od 1. října 2020, deadline pro přihlášení do obou kategorií – Vysoká
škola a veřejnost a Střední školy – je 16. února
2021. V průběhu února 2021 porota vybere top
10 záměrů z obou kategorií, které postoupí do
akceleračního programu. Ten tě posune od myšlenky ke skutečnému byznysu a naučí tě poprat
se s překážkami. Přihlášku najdeš na www.mujprvnimilion.cz.

Bude to stát za to!
„Pro letošní rok jsme připravili pro vítěze hlavní kategorie 100 000 Kč na rozjezd podnikání, stále je také možnost bojovat o investici až
1 500 000 Kč. Akcelerační program není jen
o penězích a mentoringu, ale především o propojování a získávání nových kontaktů,“ prozradila Olesja Lancevská, manažerka akceleračního
programu Můj první milion.

Překonáme rekord?
V předchozím ročníku přijalo Technologické inovační centrum Zlín rekordních 111 přihlášek ve
dvou kategoriích. V kategorii středních škol se
sešlo 54 záměrů z 16 škol. Do hlavní kategorie
vysokých škol a veřejnosti pak zaslalo své záměry dokonce 57 potenciálních startupů.  /red/

Online? Víme, jak na to
Model fungování v online prostředí si pořádající
Technologické inovační centrum s.r.o. vyzkoušelo již v předchozím běhu akceleračního programu, a je proto schopné pružně reagovat na

Zoo Zlín poprvé ve své historii uložila časovou schránku
s poselstvím pro příští generace
Zlínská zoo vložila do nejvyšší části zámecké věže dvě časové
schránky s poselstvím pro příští generace. Uložení se uskutečnilo
u příležitosti generální opravy střechy zámku Lešná, která probíhá
poprvé po 127 letech od dokončení zámku v roce 1893.
Pro vložení do báně zámecké velké věže
zoo připravila dva pozinkované tubusy. Jeden byl určen pro poselství Zoo Zlín, druhý
pro předměty od partnera zlínské zoo, společnosti Rudolf Jelínek a.s. Vizovice a pro
informace od realizátora generální opravy
střechy firmy Teslice s.r.o. Vsetín.
„Dlouho jsme přemýšleli, co by mělo být
obsahem první časové schránky v historii
zoo. Chtěli jsme, aby to byla vzpomínka na
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rok 2020, který byl a vlastně stále je pro
zlínskou zoo, a nejen pro nás, velmi těžký,“
uvedl ředitel zoo Roman Horský. Doplnil,
že nemoc COVID-19, která zasáhla Českou
republiku, velmi negativně ovlivnila i chod
zoo. „Poprvé od vzniku zahrady v roce 1948
byla Zoo Zlín uzavřena na tak dlouhou dobu,
konkrétně od 16. března do 26. dubna. Znamenalo to pro nás finanční ztrátu přes 10
milionů Kč. Dlouho jsme se pohybovali v kritických číslech, naštěstí lidé nám pomohli.
Do zoo zavítali později, navíc svými nákupy
v e-shopu, sponzorskými dary nebo příspěvky na sbírkové konto nám věnovali přes 1,5
milionu Kč. Toto vše je součástí textu, který
jsme nechali vytisknout na ruční papír z Velkých Losin a vložili do časové schránky,“
přiblížil Roman Horský. Zahrada do připraveného tubusu také umístila látkovou roušku s motivem slonů u příležitosti otevření
nového sloního výběhu v projektu Karibuni,
pamětní minci, suvenýrovou eurobankovku
s motivem kivi, platné české mince a bankovku, mapku Zoo Zlín 2020 a kovový pří-

věsek rejnoka. Ředitel Roman Horský vložil
do schránky i jednu velmi osobní upomínku.
„Kromě všech zmíněných věcí jsme se rozhodli přidat vzpomínku na našeho kamaráda Petra Čolase, ředitele Zoo Ostrava, který
nás na konci letošního srpna zcela nečekaně opustil. Petr byl výraznou osobností
našeho současného zoo světa, byl to skvělý
člověk, každé setkání s ním bylo obohacující,“ doplnil Roman Horský.
Za společnost Rudolf Jelínek a.s. předměty
do časové schránky vložila vedoucí marketingu Irena Konečná. „Děkujeme zlínské
zoo, že nás přizvala k této milé akci a umožnila nám vložit do schránky láhev slivovice.
Pro náš region je slivovice naprosto charakteristická, je součástí našeho folklóru a tradic. My jsme pro tuto příležitost vybrali slivovici z edice k 125. výročí společnosti Rudolf
Jelínek,“ řekla Irena Konečná. Společnost
Teslice Vsetín pak do schránky umístila informace o průběhu realizace opravy a také
vizitku mistrů klempířů, kteří se postarali
o dokonalé uzavření obou pozinkovaných
tubusů.
Náklady na celkovou rekonstrukci střechy
zámku Lešná se pohybují kolem 45 milionů
Kč. 35 milionů poskytlo město Zlín, zbývající
část pokryl Zlínský kraj. 
/buj/
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Jak propagovat domácí cestovní ruch? Zlínsko
a Luhačovicko pozvalo influencery
Chtějí turistům nabízet autentické zážitky a neobjevená místa.
Která to ale opravdu jsou? Destinační společnost Zlínsko
a Luhačovicko zve na své území influencery z celé republiky, kteří
“zhodnotí” pravý potenciál destinace.
Do oblasti na samém východě Moravy si
proto zástupci destinačky pozvali na třetí
zářijový víkend instagramery a influencery.
Jejich úkol byl jednoduchý. Přijet, dívat se
a poznávat. Své zážitky pak budou dokumentovat nejen na svých profilech, ale také
pomocí hodnotících dotazníků. Díky těmto
výstupům bude moci destinační společnost
lépe komunikovat s návštěvníky v následujících letech.
“Pozvaným influencerům jsme dali jen pár
pevných bodů programu, abychom se společně potkali a poznali se,” vysvětluje Jana
Pastyříková. “Zbytek necháváme spíš na
nich samých, aby nám pak mohli říct – tohle
bylo skvělé, tady jsem se ztratil, tohle jinde
nezažiješ nebo tohle mají všude.”
Smyslem INSTAuditu je nejen mapování
silných a slabých míst destinace, ale také
pomoc s rozjezdem posezonního turismu.

Samotní influenceři mají v dosahu statisíce
followerů, kterým nasdíleli své nejčerstvější
zážitky. Zlínsko a Luhačovicko chce s výstupy dále pracovat v rámci budování povědomí o destinaci, která stojí mimo hlavní hledáčky českých turistů.
„Zlín a jeho okolí nabízí spoustu zajímavých
a jedinečných míst, kam mohou návštěvníci
přijet za poznáním i zážitky. Musíme však
stále hledat cesty, jak tyto destinace přiblížit široké veřejnosti. Sociální sítě mají jedinečný potenciál k propagaci cestovního ruchu. Osobně mě zajímá, jak vyhodnotí náš
destinační potenciál instagrameři a influenceři, kteří zastupují různé cílové skupiny. Jejich náhled na věc nám může pomoci v dalším nastavení propagace,“ řekl primátor
Zlína Jiří Korec.
Influenceři, kteří do Zlína přijeli, zastupují
různé cílové skupiny. Jsou mezi nimi Veronika Šubrtová, Jakub Mařík, Sandra Kisić,
Natálie Kotková a Jitka Nováčková. Mileniálové, cestovatelé i maminky s dětmi. Díky
jejich zážitkům bude pro destinační společnost snazší přijít na to, co je skrytý poklad,
který do Zlínska a Luhačovicka může lákat
nové návštěvníky.
/red/

Přenosy koncertů i videa: Živý Zlín se vrací s projektem
KULTURA NA NETU
Projekt na podporu zlínské kultury nabízí koncerty živě i online a krátké dokumenty o zajímavostech Zlína. „Připravujeme sérii streamovaných koncertů z naprosto jedinečných
zlínských klubů a míst. Začínáme v pátek
23. 10. v Gulliver velkokavárně, následuje koncert 28. a 30. 10. Z videí se můžete těšit na Zlín-

ský architektonický manuál nebo Velké kino,“
řekla Jana Kubáčová, vedoucí Živého Zlína.
Živý Zlín připravil projekt KULTURA NA NETU
na podporu zlínské kultury už na jaře. Cílem
v tento okamžik je upozornit na bohatství
a potřebnost malé klubové kultury ve Zlíně.
Krátká videa divákům v už publikovaných

dílech ukázala zázemí míst, jako je Městské
divadlo Zlín, zimní stadion, filmové ateliéry
a další. Reprízy i premiéry filmů můžete sledovat i na Facebooku Živého Zlína, města @zlin.
eu a partnerů projektu. Všechna videa pak
budou ke zhlédnutí na jednom místě, a to na
www.zivy-zlin.cz. 
/red/
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2.

1.

Za Oponou:

3.

Technické služby Zlín
– odpady
TS Zlín mají široký záběr činností, v tomto
čísle Magazínu Zlín nahlédneme za oponu
zpracování odpadů.
4.

Foto 1 – Zpracování papíru a kartonů
Foto 2 – Linka třídění odpadů
Foto 3 – Vytříděné plastové lahve
Foto 4 – K redukci objemu odpadu na skládce
pomáhá kompaktor

3.

Foto 5 – Dispečink svozu odpadu je důležitý
pro koordinaci svozu odpadů
Foto 6 – Skládka Suchý důl po rekultivaci

6.

Foto 7 – Příprava podloží pro založení nové
skládky

5.

7.

Informace

OKÉNKO Z ÚTULKU

OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE

Chystáme se na zimu

PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO

Během podzimu se i my chystáme
na zimu. Snažili jsme se ještě za
hezkého počasí ponatírat branky,
překážky a posezení. Ve všech
prostorách začínáme topit a zvířata již pravidelně zavíráme tak,
aby jim teplo z pelíšků neunikalo.
Děkujeme za vaši pomoc ve formě
dek, prostěradel i ručníků!
Rozjíždíme ve spolupráci s Golden
Apple Cinema propagaci našeho
kalendáře. Kdo jej standardně
využívá jako vánoční dárek, může

se na našem webu/Facebooku
dočíst, kde jej zakoupit. I nadále
lze své blízké potěšit taškou, pexesem či malovaným hrníčkem.
Doufáme, že se nějakým způsobem během prosince uskuteční
Vánoce v útulku, na jejichž organizaci se z velké části podílí studenti
projektu Němá tvář. Sbírka ze ZŠ
Komenského II i všechny nápady
nám vždy pomohly. Tento rok se
ale může stát, že se akce nakonec
uskuteční pouze v online formě.

Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy (vedle lékárny
u 1. segmentu) tel.: 777 711 130, www.medest.cz
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání
ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění
zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel.: 722 535 311
HODINOVÝ MANŽEL - ZLÍN
Údržbářské práce všeho druhu pro domácnost i firmy (elektro, voda, odpad, opravy nábytku, stěhování atd...) Provádíme i práce zednické, malířské, výkopové, podlahářské, venkovní dlažby atd... Tel.: 733 209 024
PORADNY ,,DELFA“
Sňatky, rozvody, samoživitelé, alimenty, zaměstnání - právní a sociální poradenství. Výhradně na objednání na kontakt strelnice@volny.cz.
Tel.: 604 109 895.
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:

BARNABÁŠ / mladý kocourek,
přítulný, kastrovaný, vhodný do
bytu

DAN / labradorský retrívr, 11 let,
hodný k lidem, zvládá pravidelné
vycházky

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
SATELITNÍ DOTACE
Montáž nového satelitu u vás zdarma – dostanete: parabolu a technik
u vás vše zprovozní, a máte DVB-T2 vyřešeno! - Zvýšil se vám na satelitu
servisní poplatek? – Přejděte, je to jednoduché.
Tel.: 778 880 006
STĚHOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZLÍN S.R.O.
Kompletní profesionální stěhovací a úklidové služby. Byty, domy, firmy,
vyklízecí práce. www.stehovanizlin.cz, tel.: 773 953 048
www.zlin-uklid.cz, tel.: 606 167 200
VZDĚLÁVÁNÍ ,,DELFA“

BOBO / kříženec teriéra, 15 let, hledá klidný domov na dožití, v útulku
3 roky, nemůže být s druhým psem

Lektorská činnost, výuka + doučování: AJ, ŠJ, FJ, SJ, IJ, NJ
(angličtina, francouzština, němčina, španělština, slovenština, italština)
Výhradně na objednání. Kontakt strelnice@volny.cz Tel.: 604 109 895.
inzerce
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Zaměstnanci magistrátu města
pomáhají krajské hygienické stanici
Magistrát města Zlína poskytl část svých zaměstnanců Krajské
hygienické stanici ve Zlíně pro pomoc s trasováním kontaktních
osob pozitivních případů COVID-19 na území města.
Město poskytlo pro pomoc s trasováním cel- Jak funguje trasování:
kem 10 zaměstnanců, 5 bylo z uzavřených Člověk, který se dozví, že se nakazil
provozů magistrátu, dalších 5 pak z uzavře- onemocněním COVID-19, je kontaktován
ných příspěvkových organizací města. Všichni krajskou hygienickou stanicí, aby společně
byli k dispozici již od pondělí 12. října. Nejdří- s hygienikem identifikoval co největší počet
ve proběhlo řádné proškolení ze strany kraj- rizikových kontaktů za posledních 5 dnů.
ské hygienické stanice, poté se dobrovolníci Poté, co si nakažený vzpomene společně
pustili do práce. Trasování probíhalo
s hygienikem na všechny potenciálně
v call centru zřízeném v prostoohrožené kontakty, formou specirách univerzitní knihovny Uniálně vybudovaného call centra
verzity Tomáše Bati ve Zlíně.
jsou lidé co nejrychleji informoVelmi si cením
„Krajská hygienická stanice
váni a izolováni v karanténě.
ve Zlíně nás požádala o poNásledně jsou tito lidé v kaokamžité reakce
moc v rámci trasování poziranténě po 4-5 dnech nazaměstnanců
tivních případů Covid-19. Byli
vštíveni dvoučlenným odběmagistrátu.
osloveni zaměstnanci uzavřerovým týmem, který odebere
ných provozů magistrátu a přívzorek a zajistí, aby se dostal
spěvkových organizací, pozitivní
do laboratoře s volnou kapaciodezva byla rychlá. Velmi si cením
tou tak, aby byl otestovaný člověk
okamžité reakce jak zaměstnanců magistráv co nejrychlejším možném čase (ideálně
tu, tak příspěvkových organizací, kteří nevá- do 48 hodin) zpraven o výsledku.
hali a byli ochotni se ihned zapojit do práce. V případě, že je test pozitivní, nový nakažeJsem rád, že jsme mohli z naší strany pomoci ný prochází stejným celým procesem. Sakrajské hygienické stanici v jejich náročné mozřejmě za předpokladu jeho oficiálního
práci,“ sdělil primátor Jiří Korec.
souhlasu. 
/mel/

MĚSTO PODPOŘILO DÁRCE KRVE
I v letošním roce připravila zlínská radnice
benefity pro bezpříspěvkové dárce krve. Držitelé Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského
za 40 odběrů mohli využít příspěvek na pořízení síťové jízdenky MHD nebo získat vstupenky do Zoo Zlín-Lešná.
„Bezpříspěvkové dárce krve město Zlín odměňuje od roku 2003, kdy mělo na odměnu
nárok 167 dárců. V letošním roce byly odměny připraveny pro 570 bezpříspěvkových
zlínských dárců, z nichž nabízené benefity
využilo 466 dárců. Držitelé zlaté Janského
plakety, kteří mají bydliště ve Zlíně, mají
na čerpání příspěvku nárok každý rok, a to

až do konce života,“ uvedla referentka Jaroslava Richtrová z Oddělení prevence
kriminality a sportovišť Magistrátu města
Zlína, která se o agendu dárců krve ve Zlíně
stará.
„Dárcovství krve je nejjednodušší a šlechetná cesta, jak pomoci lidem kolem nás. Velké
poděkování všem, kteří darují krev i v této
nelehké době. Město o vás ví,“ vzkázal
náměstek primátora města Zlína Miroslav
Adámek.
Městem oslovení dárci, kteří měli na tuto
odměnu nárok, využili od roku 2003 benefity ve výši 2 944 895 Kč. 
/io/

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY

PIETNÍ AKTY LISTOPAD

Magistrát města Zlína hledá dobrovolné spolupracovníky pro předávání dárkových balíčků
a gratulací k životním jubileím seniorů Zlína.
Aktuálně se jedná o volební okrsky 19, 51 místní část Prštné (ul. L. Váchy, Mostní) a 38,
41 - Jižní Svahy (Moravská, Dům pokojného
stáří). Více informací podá Klára Čuříková,
MMZ, nám. Míru 12, kancelář č. 117, tel.:
778 400 511, 577 630 159, e-mail: klaracurikova@zlin.eu
/io/

Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou a položením květin 102. výročí Dne válečných veteránů. Pietní akt se uskuteční
ve středu 11. listopadu u Památníku obětem II. světové války v sadu Komenského.
Statutární město Zlín uctí slavnostním pietním aktem Den boje za svobodu a demokracii. Akt se uskuteční v úterý 17. listopadu u Pomníku obětem totality na náměstí
Míru 12.
/io/
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CO SE DĚJE V AZYLU
S poklesem teplot začíná pro lidi žijící na ulici
nejtvrdší období roku. Bez zázemí, kde se dá
v bezpečí a teple přečkat noc, osprchovat se
a převléct, by se jejich život změnil v boj o přežití. Proto na ně už v létě myslí Oblastní spolek
Českého červeného kříže ve Zlíně a na zvýšenou poptávku po službách azylových zařízení
se intenzivně připravuje. Jako útočiště před
nepřízní počasí má přichystaný Azylový dům
pro muže, Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a pro ženy. Zejména Azylový
dům bývá v průběhu zimy zcela naplněn (kapacita 14 lůžek). V loňském roce v něm našlo
pomoc 40 osob. Kromě střechy nad hlavou
nabízí lidem bez domova i podporu sociálních
pracovníků, kteří s nimi řeší krizové životní situace.
„Nejčastěji lidem pomáháme zejména při
hledání práce a samostatného bydlení, při
vyřizování dávek v hmotné nouzi nebo při
problémech s dluhy. Také je doprovázíme při
obnovení kontaktu s rodinou, ale pomůžeme
i s osvojením praktických dovedností při přípravě stravy nebo úklidových prací,“ popsala
sociální pracovnice Azylového zařízení Pavlína
Štachová. Mimo přípravu materiálního zázemí
a poradenství spolek organizuje akce, které
dají lidem bez domova na chvíli na těžkosti
jejich života zapomenout. Jednou z akcí, která se již stala tradicí, je tzv. Narozeninový den.
Konal se v září a nechybělo na něm grilování
ani narozeninový dárek. V následujícím měsíci
se konalo neméně povedené setkání s vyřezáváním dýní. Zhotovené výtvory pak vyzdobily
venkovní areál Azylového zařízení. V plánu je
také Štědrovečerní oběd – řízek a bramborový
salát – který si zájemci mohou vychutnat ve
svátečně vyzdobených prostorách azylů. Ačkoliv jsou pracovníci Červeného kříže zvyklí na
řešení krizových situací, letošní rok je z tohoto
pohledu přesto výjimečný. I na práci s lidmi
bez domova se výrazně podepsala epidemie
koronaviru. Přibyla hygienická opatření i další
osvětová činnost.
„Současná situace znamená pro naše pracovníky i uživatele služeb další zatěžkávací
zkoušku. Máme v zásobě dostatečné množství
ochranných pomůcek, které lidem bez přístřeší průběžně poskytujeme a také jim předáváme aktuální informace. Stále také apelujeme
na nutnost dodržovat hygienická opatření
s důrazem na nošení ochranných pomůcek,
aby mohli před nákazou chránit sebe i ostatní,“ dodala Pavlína Štachová.
/io/

Sport

101 kilometrů v Beskydech zvládla zlínská lékařka Adéla
Maňáková bez krize a vyhrála
V sobotu 101 kilometrů běhu a chůze v rámci extrémního závodu
Beskydská sedmička, v neděli 40 kilometrů na kole na „vyšlapání“
únavy. Takový víkend má za sebou Adéla Maňáková, lékařka
gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně.
A šlo o víkend mimořádně úspěšný. Společně
s parťačkou Veronikou Vavrušovou dokázala
Beskydskou sedmičku vyhrát v kategorii žen do
35 let, a zároveň obsadit celkově čtvrté místo
mezi ženskými dvojicemi. A to s časem 18 hodin 41 minut a 45 sekund.
„Když jsme se dozvěděly náš výsledek, pocítily
jsme neskutečnou euforii. Vůbec jsme to nečekaly. Ta dřina ale stála za to,“ svěřila se Adéla
Maňáková.
Beskydská sedmička je pro vytrvalce velmi
prestižním závodem. Letos se uskutečnila
už pojedenácté a téměř 3 000 účastníků
proběhly na trase z Třince do Frenštátu pod
Radhoštěm sedmi vrcholy tohoto pohoří. Byl
mezi nimi i ten nejvyšší, do výšky 1 324 metrů
nad mořem se tyčící Lysá hora. „Byla velmi náročná. Ale ani tam, ani jinde jsme krizi nepocítily. Spíše jsme v půli závodu přemáhaly spánek,
startovaly jsme 21:30 a do cíle jsme dobíhaly
následující den v odpoledních hodinách,“ vysvětlila zlínská lékařka.

Vyrazit na stokilometrový závod do hor nelze
bez kvalitní přípravy. Pečlivě se chystala i dvojice Maňáková-Vavrušová, která v tréninku
kombinovala běh, kolo, TRX a aerobní cvičení
fitbox. Právě při něm se obě závodnice seznámily. Veronika Vavrušová na lekci přišla v tričku
Beskydské sedmičky, tedy akce, které se Adéla
Maňáková zúčastnila už třikrát a chystala se
znovu. „Hned jsme se domluvily, že letos poběžíme spolu. Neznaly jsme se, byla to trochu
loterie. Závod ve dvojici je náročnější, než když
jej absolvujete sami. Musíte mít ohledy na toho
druhého, umět se přizpůsobit, vzájemně se
podpořit. Nám to s Verčou vyšlo skvěle. Náš
výsledek je toho důkazem,“ konstatovala spokojeně Adéla Maňáková.
Letošní Beskydskou sedmičku poznamenaly
silný vítr a deště, také proto polovina ze startujících do cíle vůbec nedorazila. Kdo by ale
čekal, že si zlínská lékařka naordinuje pár
dnů volna na regeneraci, spletl by se. „Ne ne,
už v neděli jsme si vyjely s Veronikou na kole,

V Astře slaví úspěchy agility
Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně nabízí
v průběhu roku nepřeberné množství
volnočasových aktivit.

v pondělí jsem měla v nemocnici službu. Jistě,
nohy bolí, ale převažuje pocit radosti,“ přiznala
úspěšná závodnice.
Do různých závodů a soutěží se Adéla Maňáková zapojuje pravidelně. Každoročně startuje
třeba v kampani Do práce na kole, pravidelně
se účastní závodů v rámci zlínského filmového
festivalu, dokonce zajela pověstného Drásala
– cyklozávod na 119 km. 
/TZ KNTB/

Jedny z těch nejlákavějších jsou kroužky, do kterých děti nechodí samy,
ale mohou si přivést i své psí kamarády. Věnují se nejen poslušnosti,
obedienci, obranám, ale také agility, která je velmi oblíbeným sportem
a klub Argus se mu věnuje od roku 1995.
„V dnešní době máme pět výškových kategorií psů a tři stupně obtížnosti
daného parkuru. Pravidelně se účastníme různých předváděcích akcí, jak
už pro útulek, tak i na dětském dni či na náměstí při různých festivalech.
V průběhu roku agility navštěvuje spousta plemen psů a kříženců a pro
velký zájem o tento sport Astra nabízí i kynologické příměstské tábory,“
uvedla jedna z trenérek kroužku agility Ivana Vranová.
V kroužcích se běhá hlavně pro radost z pohybu. Velkou radostí navíc
je pro výcvikáře, když se někdo z členů objeví na stupních vítězů i na
oficiálních závodech klubu agility či v jiné soutěži se psy.
„K velkým úspěchům patří v minulosti účast našich členek i na Mistrovství
světa v Helsinkách nebo na Mistrovství republiky na Slovensku. Na
obou jsme obsadili stupně vítězů. Svoji reprezentantku, dvojnásobnou
mistryni ČR z roku 2016 a 2017 Kateřinu Vranovou, jsme měli dokonce
na Mistrovství Evropy,“ popsala Ivana Vranová.
Úspěchem se klub zapsal i na letošním Mistrovství ČR dětí a mládeže
v agility v Trutnově, kde ho reprezentovala hned tři děvčata.
„V kategoriích junior do 18 let se stala druhým vicemistrem Kamila
Šišková s kavalírkou Jenny, v běhu jednotlivců získala 1. místo Melanie
Reiser s Buddym a největším letošním úspěchem byl výsledek Elenky
Hlobilové s Amálkou. Ty svými bezchybnými běhy právem získaly titul
Mistr ČR v kategorii dětí. Bylo to velké překvapení, protože Elenka začala
závodit nedávno, a na mistrovství jsme si to jely hlavně užít a nasát
závodní atmosféru,“ dodala Ivana Vranová.
Cesta Elenky k mistrovskému titulu začala na kynologických táborech,
kde ji uchvátila agility. Několik let bylo jejím největším přáním mít psa na
běhání. To jí rodiče splnili díky dlouhodobě výborným školním výsledkům
– pořídili jí Border kolii Amálku, se kterou trénuje už dva roky. 
/io/
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Vzpomínka, volný čas

Jitka Šuranská hraje andělům
Před více jak třiceti lety jsem občas potkával
doma v Kudlovicích takové milé usměvavé
děvčátko. Šuranští bydleli kousek od nás.
Rodiče o ni s láskou pečovali a přivedli ji ke
křesťanské víře.
Děvče bylo hudebně nadané, od
malička výborně zpívalo Rodiče
ji přihlásili do hudební školy,
poté absolvovala i brněnskou
konzervatoř, obor housle. Pak
mně zmizela na pár let. Potkával
jsem ji sice v Cimbálové muzice
Stanislava Gabriela, nebo ve Zlíně kde hrála ve Filharmonii B.
Martinů, ale to byla setkání jako:
„Ahoj, jak se máš?“ Nic blízkého. Jitka mezi tím přecházela do

světa world music a zase zpět
k folkloru a občas k jazzu. Vystupovala s mnoha známými muzikanty a kapelami. Jednou jsem
ji potkal ve Fryštáku ve velmi
komorním prostředí s vnímavým
ale nepočetným publikem. Ale
také ve Zlíně v Alternativě.
Pak nastala v našem vztahu
změna. Začali jsme se vídat častěji. Zejména pak ve Vinotéce
Balkán. Scházeli jsme se „na

ZLÍNSKÁ USE-IT MAPA SKLÍZÍ ÚSPĚCHY

decku“ veltlínu zeleného nebo
sylvánu. A nebyla to setkání „jen
tak“. Já jsem Jitce vyprávěl o starých Kudlovicích a starém Zlíně.
Někdy jsem si i trochu vymýšlel,
aby vyprávění bylo barvitější. Jitku
to velice zaujalo. Dokonce jsme
sestavovali hypotetický pořad,
kde bych já vyprávěl a Jitka hrála
a zpívala. Nevím, zda by k tomu
došlo. Bylo to období, kdy ona hýřila bezpočtem hudebních aktivit.
Upravovala, skládala, vystupovala, nebyla k zastavení. Všechno
chtěla stihnout. Jako by cosi tušila. Ale setkávání si neodpustila.
„Jirko, kdy se sejdou naši pejsci,“
zavolala ve volné chvíli. A zase
jsme kuli nikdy neuskutečněné

plány. Ale setkání to byla krásná.
M. Potyka k jejímu odchodu napsal:
„Za svůj krátký život rozdala Jitka Šuranská tolik radosti, že si
to snad nedovedeme představit.
Ano, doceníme to až mnohem
později. Jitko, budeš nám chybět.“
Ano, Jitka Šuranská nám moc
chybí. Chybí nám nejen pro její
umění, chybí nám její milá, usměvavá tvář. Žijeme alespoň v naději, že tam někde v obláčcích
nahoře hraje andělům. Však také
tři nejvýznamnější hudební ceny
Anděl získala třikrát.
Jitka Šuranská zemřela loni 28.
10. 
Jiří Severin

TO NEJLEPŠÍ Z KOMENSKÉHO
To nejlepší z Komenského – to je
název veřejného čtení z Porady
o nápravě věcí lidských. Přednesu textů ze sedmi oblastí, jež jsou
dle vize Komenského klíčové pro
MAGAZIN_ZLIN.pdf

Zlínská USE-IT mapa byla vybrána mezi nejlepší designové práce v rámci slovenské soutěže
Národná cena za dizajn. Soutěž
pořádající Slovenské centrum
dizajnu nyní mapu zařadí na výstavu, která by se měla uskutečnit od 5. listopadu 2020. Kromě
zařazení do výstavní expozice
umístěné v prostorách Slovenského centra dizajnu v Bratislavě se zlínská mapa zároveň stává součástí sbírek tohoto centra.
Pro mapu cihlové barvy a funkcionalistického designu, která
byla vydána letos v červnu, to
ale není jediný úspěch. Mezi
nejstylovější průvodce ji zařadil český portál CZECHDESIGN
a koncept a design mapy ocenili
i známí influenceři, kteří nedávno v rámci USE-IT Zlín mapovali
město. „Velice nás těší, že projekt USE-IT mapy, který jsme
finančně podpořili, je tak úspěš26

ný. Za krátkou dobu od vydání
získala uznání od odborníků
a zároveň si ji oblíbili i samotní
uživatelé. Mapu využívají zejména studenti a mladí návštěvníci
města. K dostání je v informačním středisku v budově radnice,“ uvedla vedoucí oddělení
cestovního ruchu a informací
Eva Manišová.
USE-IT Zlín je unikátní mapa
tvořená Zlíňáky, která netradičním způsobem, a především
očima místních, provází turisty
městem. Koncept USE-IT mapy
používá dnes na cca 50 evropských měst, mezi která se Zlín
řadí již dva roky. Za grafickým
designem mapy Zlína stojí motion designér Matěj Vázal.
Vydání mapy USE-IT Zlín realizovala Asociace DICE a Kreativní
Zlín s podporou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a statutárním městem Zlín. 
/io/
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proměnu a nápravu společnosti,
se ujmou lidé, kteří mají k tématu co říci. Akce se koná ve čtvrtek
18. listopadu od 18 h v přízemí
15. budovy. Vstup zdarma.
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6. - 11. 11. 2020 GOLDEN APPLE CINEMA ZLÍN
6. 11. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ začátek v 19:30

ALTERNATIVA - KULTURNÍ INSTITUT ZLÍN začátek v 16:00
7. 11. MOJE PACIFICKÁ HŘEBENOVKA - Monika Benešová
8. 11. TUK TUKEM Z THAJSKA AŽ NA MORAVU - Tomáš Vejmola
9. 11. NAPŘÍČ OSTROVEM SRÍ LANKA - Stanislav Horák

WWW.OUTDOORFILMS.CZ

Akce

průvod

přednáška

představení

PŘIJEDOU MARTÍNCI?

ŽENY U BAŤŮ

ZVĚŘINOVÝ LISTOPAD 2020

Žáci a učitelé Základní umělecké školy Zlín
připravují na dopoledne 14. listopadu dětský
průvod, v jehož čele jede Martin na bílém
koni a za ním průvod Martínků. Martin vždy
přivítá diváky a pozve je na předvánoční
akce. Následuje krátké vystoupení tanečního
a literárně-dramatického oboru a o závěr se
postarají opět žáci hudebního oboru.

Tomáš Baťa si velmi vážil postavení žen.
Byly vedeny ke zdravému sebevědomí
a úctě k sobě samé. Přednáška Gabriely
Končitíkové, projektové manažerky Nadace
T. Bati, poskytne pohled na výchovu a vzdělávání žen u firmy Baťa. Akce se koná
25. 11. 2020 od 17.00 v Infopointu Památníku T. Bati. Více na www.pamatnikbata.eu.

Na listopad připravil spolek Zvěřinec dvě
akce. Divadelní představení Prefaby se má
konat v Galerii Garáž 6. listopadu
a 3. ročník Posvícení 21. listopadu.
Posvícení bude zaměřeno na téma bydlení.
V něm spolek uvede představení Kde
budeme bydlet a zahraje legendární kapela
Už jsme doma. Více na www.zverinec.cz

NABÍDKA ALTERNATIVY
Otevřeno:
Po–Pá 8–12 a 13–17 h, So 10–16 h

Sledujte www.ic-zlin.cz, www.zlin.eu nebo
facebookové stránky města

4. 11. v 18 h
JAZZOVÝ KONCERT – FRANTIŠEK UHLÍŘ
TEAM A HOSTÉ
Andy Schofield – altsax (UK), Standa Mácha
– piano, František Uhlíř – bass, Jaromír
Helešic – drums
Kvartet hudebníků vystupující pod názvem
„František Uhlíř Team“ (F.U.T.). První seskupení muzikantů pod tímto názvem sestavil
v roce 1987 kontrabasista František Uhlíř,
který patří ke generaci hráčů na kontrabas ve
světě označované jako „česká basová škola“

11. 11. v 18 h
KONCERT ZUŠ JIŽNÍ SVAHY

6.–11. 11.
XVIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2020
Promítání filmů od 9. do 11. 11. 18–20:15 h
Besedy s cestovateli od 7. do 9. 11. od 16 h
Výstava fotografií z fotosoutěže OUTDOOR od
6. do 11. 11.

výtvarné pojetí i trasy průvodů a jak
spolu vše souviselo

16. a 23. 11. v 18 h
KONCERT ZUŠ HARMONIE
18. 11. v 18 h
JAZZOVÝ KONCERT: JOHANNA SCHNEIDER
– DÁMY HUDEBNÍ SCÉNY V ALTERNATIVĚ
Zpěvačka evropské jazzové špičky z Essenu
v Německu
24. 11.–9. 1.
VÝSTAVA: 1. MÁJE VE ZLÍNĚ/
GOTTWALDOVĚ
Prvomájové průvody představují pro Zlín
ve 20. století nejvýznamnější hromadnou veřejnou akci. Na výstavě realizované ve spolupráci se Státním okresním
archivem Zlín se dozvíte, jak se proměňovala ideologická náplň oslav, jejich

26. 11. v 18 h
JAZZOVÝ KONCERT: DÁMY HUDEBNÍ SCÉNY V ALTERNATIVĚ
MIRIAM BAYLE & VIKTOR JERMAN DUO
Miriam Bayle je jazzová zpěvačka, pianistka
a skladatelka, jejíž doménou je vokální improvizace – scat. Viktor Jerman, renomovaný
kytarista, používá různé efekty a looper, čímž
v doprovodu vytváří bohatší a širší zvukové
plochy.

Sledujte informace ze Zlína, které se vás týkají.

zlin.eu

Zlín TV

zlin.mobilnirozhlas.cz

zlin.eu

zlin.eu
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Servis

poradny
LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD.

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

OBČANSKÁ PORADNA STROP

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

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO
RODINNÉ A PARTNERSKÉ
VZTAHY

U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,
www.centrum-poradenstvi.cz
Poradenské centrum – psychologické,
sociální a právní poradenství
Intervenční centrum – pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
Centrum náhradní rodinné péče –
poradenství pro náhradní rodiny

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN
Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz,
tel. 739 245 974
Bezplatné sociální a dluhové
poradenství.

PORADNA NA DLANI

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

LOGOS – PORADNA PRO DĚTI,
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE

Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, tel.
734 440 027, www.unko.cz
Individuální a rodinné poradenství
a terapie, podpůrné skupiny pro děti
s ADHD.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

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

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE
ZLÍNSKÉM KRAJI

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

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
PRO HAZARDNÍ HRÁČE VE
ZLÍNSKÉM KRAJI

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

KRIZOVÁ POMOC

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

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

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

poradny pro nohy
Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou, ve které je přítomen ortoped,
fyzioterapeutka a další odborníci, se koná
10. 11. 2020. Vyšetření je vhodné pro děti
i dospělé.
Realizuje Česká obuvnická a kožedělná
asociace. Objednávky a bližší informace
na tel.: 577 525 230, 724 613 910 nebo
na e-mail: info@coka.cz.
Podiatrická poradna Pro zdravé nohy –
bezplatné vyšetření a diagnostika nohou,
odborné poradenství včetně konzultace
s MUDr. Holoubkem se koná 25. 11.
2020.
Provozuje lékařské a rehabilitační
pracoviště Columna centrum, objednávky
na tel.: 731 618 730 nebo na e-mail:
vaskova@prozdravenohy.cz.
Místo konání obou poraden: Magistrát
města Zlína, Zarámí 4421.

kluby
SENIOR POINT ZLÍN

tel. 739 522 801, T. Bati 204, Zlínský klub
204, www.senior-point-zlin6.webnode.cz
otevřeno: po a st 10–17 hodin + nabízené
programy
5., 12., 19. a 26. 11. od 15.30 h
CVIČENÍ PRO SENIORY
6. 11. v 8:40 h na vlakovém nádraží
Zlín-střed
VÝLET ZA POZNÁNÍM – VIZOVICE

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

13. 11. 10–15 h
TVOŘIVÁ DÍLNA – LUCERNIČKY,
SVÍCÍNKY

PORADNA PRO RODIČE
A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM

18. 11. ve 14 h
DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKA: SENIOR BEZ
NEHOD

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

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ
ALZHEIMEROVSKÉ
SPOLEČNOSTI
Naděje Zlín, Kvítková 4703,
www.alzheimerzlin.cz
Objednání na tel. 575 758 131,
775 889 644.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

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

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
28

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

SEKCE UČITELŮ A ŠK.
PRACOVNÍKŮ

e-mail ludmilapelechova@seznam.cz,
Kvítková 7176
středy od 8 h
CVIČENÍ A BESEDY
7.10.

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ

tel. 775 030 411,
e-mail. kspodhori@seznam.cz
12. 11. v 10 h před kostelem ve Štípě
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA
NAROZENÍ PANNY MARIE

KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská 845, tel. 721 303 755
po od 14 h
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
po–so od 9 do 11 h
SPORTOVNÍ KROUŽKY

svatební obřady

19. 9. 2020 jiná místa
Jan Košárek (Zlín), Vendula Bartošáková
(Mezina)
Pavel Družbík (Zlín), Markéta Červenková
(Lípa)
Daniel Málek (Zlín), Anna Žáková (Želechovice nad Dřevnicí)
Jiří Filip (Brno), Jitka Bařinková (Zlín)
Jiří Hejtmánek (Zlín), Iveta Mrnuštíková
(Zlín)

2. 9. 2020 jiná místa
Petr Kubíček (Zlín), Adéla Závadová (Zlín)

25. 9. 2020 radnice
Daniel Hrnčiřík (Zlín), Petra Botková (Zlín)
Roman Horňák (Zlín), Iveta Červinková
(Zlín)

5. 9. 2020 radnice
Dušan Mathon (Zlín), Kateřina Hubíková
(Štítná nad Vláří)
Vladimír Bernátík (Zlín), Kristýna Mertová
(Lhota)
David Květoň (Zlín), Ludmila Zapletalová
(Zlín)

26. 9. 2020 radnice
Jan Pěknica (Zlín), Zuzana Randuchová
(Zlín)
Tomáš Gromus (Žlutava), Jana Válková
(Zlín)
Ludvík Stoček (Zlín), Irena Semotánová
(Zlín)

5. 9. 2020 jiná místa
Tomáš Fiedor (Sehradice), Lucie Horová
(Zlín)
Eduard Vyoral (Zlín), Jana Sedláčková
(Všemina)
Lukáš Ševčík (Zlín), Lucie Burgerová (Zlín)

26. 9. 2020 jiná místa
Pavel Růžička (Zlín), Tereza Šišláková (Zlín)

11. 9. 2020 jiná místa
Martin Plášek (Luhačovice), Alexandra
Černá (Zlín)
12. 9. 2020 jiná místa
Oldřich Opálka (Zlín), Marcela Navrátilová
(Zlín)
12. 9. 2020 kostel sv. Mikuláše v Malenovicích
Jan Koplík (Zlín), Lucie Slobodianová (Zlín)
12. 9. 2020 hrad Malenovice
Lumír Okál (Zlín), Romana Kadlčáková
(Zlín)
19. 9. 2020 radnice
Jan Pôbiš (Zlín), Eva Machovská (Zlín)
Pavel Šuranský (Zlín), Pavla Kozubíková
(Tečovice)
19. 9. 2020 zámek Lešná
Igor Benedik (Holešov), Pavlína Zahnašová (Zlín)

jubilanti od
devadesáti let
Adamíková Dagmar, Apolenářová Jaroslava, Bradová Helena, Březíková Růžena,
Čečko František, Čiklová Vlasta, Fux Jan,
Gajzur Lubomír, Grycová Terezia, Holubová
Zdeňka, Chovancová Jiřina, Chrastina František, Knirschová Marie, Kotásková Jindřiška, Kouřilová Jindřiška, Králíková Božena,
Lacinová Milada, Maňas Čeněk, Marečková Libuše, Marinovová Anna, Nádeníčková
Věra, Obalová Marie, Ondra Rostislav, Opravilová Ludmila, Páclová Blažena, Pětovský
Jiří, Pilušová Drahomíra, Pisková Libuše,
Pomykalová Anna, Potůčková Božena, Prokopová Anna, Pýchová Vlasta, Rajchová
Božena, Řezáč Miroslav, Schobová Drahomíra, Slováková Olga, Smržová Jiřina, Soukupová Božena, Staňková Miluška, Stráský
Jaroslav, Šilhartová Marie, Šírová Štěpánka, Velikovská Jitka, Volf František, Vránová
Františka, Zouharová Olga, Žáčková Věra

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Zlín 97.5 FM | R-ZLIN

humoriada.cz

AKCE 2+1 ZDARMA
Pánská obuv

Dámská obuv

Dětská obuv

firemní prodejna Grisport
Kvítková 248 (vchod z Lorencovy ul.), Zlín
www.grisport.cz

Akce platí od 2.11. do 30.11.2020.

Obujte u nás celou rodinu

Představujeme
stále vyvíjí, v návaznosti na změny ve společnosti a v legislativě. Pohřebnictví Zlín na ně
pružně reaguje, podílelo se proto například
na přípravě nového Řádu veřejných pohřebišť
statutárního města Zlína. Tento Řád přinese
hned několik novinek. Jednou z nich bude
zpoplatnění vjezdu vozidel do areálu Lesního
hřbitova, což je opatření přijaté z důvodu větší
ochrany chodců. „Počet aut vjíždějících na toto
pohřebiště dlouhodobě narůstá a přibývá dnů,
kdy je provoz tak intenzívní, že ohrožuje pěší
návštěvníky. Narůstá i počet kolizních situací
mezi automobilisty, kteří se na úzkých cestách
obtížně vyhýbají. Museli jsme už reagovat, protože platí, že chodci mají v areálech pohřebišť
přednost před vozidly,“ vysvětlil ředitel Pohřebnictví Zlín.
Zpoplatnění vjezdu na Lesní hřbitov se bude
týkat i návštěvníků starších 70 let a držitelů
průkazek ZTP. Pro ně však Pohřebnictví Zlín
připravuje zvýhodněné ceny. „Věříme, že zpoplatnění vjezdu povede ke snížení intenzity
automobilového provozu, a tedy k většímu
bezpečí a komfortu chodců. Zároveň chceme
veřejnost ujistit, že takto vybrané finance použije naše společnost na další investice a vylepšování servisu pro klienty,“ vzkázal Milan
Macura.
V předstihu a s velkou pečlivostí se PohřebSmrt je součástí života. A v životě každého člověka nastane
nictví Zlín chystá na listopadové Dušičky, ktechvíle, kdy se musí rozloučit s někým, koho miloval. V tento těžký
ré jsou z hlediska návštěvnosti každoročně
okamžik mnoho lidí potřebuje pomoci s úkolem, jak zajistit
největší akcí. Na hřbitovech se uklízí, bude
prodloužena otevírací doba prodejny s řezadůstojné rozloučení se zesnulým. Důležitou pomoc – a také
nými květinami a svíčkami, pro zvládpochopení – poskytuje Pohřebnictví Zlín, společnost ze sta
nutí očekávaného velkého náporu
procent vlastněná statutárním městem Zlínem.
je nasmlouvaný další prodejce
Naše
tohoto sortimentu, s Dopravní
společnost
„Jsme jedinou společností v tomto oboru na mů, které je nutné pravidelně
společností Zlín – Otrokovice
Zlínsku, která je vlastněná městem. Právě ošetřovat. „Máme dlouhodobý
je dohodnuté posílení spojů
je vlastněna
spojení s tak významnou institucí je jednou ze plán investic, kterým se řídíme
MHD směrem na Lesní hřbiměstem, klienti
záruk toho, že se o naše klienty dokážeme se- a který konzultujeme s matov. „Chystáme i pietní akce,
tak mají skvělou
je ale otázkou, zda jejich usporiózně postarat. Vysokou kvalitu našich služeb gistrátem. Například pro příští
péči.
řádání dovolí současná epidepotvrzuje i řada certifikátů a ocenění,“ sdělil rok připravujeme opravy cest
na hřbitově v Salaši, nebo opravu
miologická situace vyvolaná oneMilan Macura, ředitel Pohřebnictví Zlín.
mocněním COVID-19. O aktuálním
Společnost má za sebou tradici dlouhou 27 oplocení a vjezdové brány na hřbitově
vývoji budeme informovat na webových
let a dokáže jako jediná v tomto oboru ve Zlí- v Malenovicích,“ prozradil Milan Macura.
/mel/
ně zajistit pozůstalým kompletní servis spojený Také pohřebnictví je oborem, který se neu- stránkách,“ ujistil Milan Macura. 
s pohřbem, bez nutnosti objednávat některé
úkony jinde. Provozuje pohřební službu, v evidenci vede 17 tisíc hrobových míst, spravuje
sedm hřbitovů včetně unikátního Lesního hřbitova, jehož součástí je jediné krematorium ve
Zlínském kraji. Pro klienty je Pohřebnictví Zlín
snadno dostupné, ať už v sídle u Lesního hřbitova, nebo v provozovně v samotném centru krajského města na ulici Dlouhá, kde se nachází
provozovna pohřební služby a nově také kancelář správy hřbitova, ve které je možné například
prodloužit nájmy stávajících hrobových míst,
objednat vsypy či smísení.
O svůj majetek se Pohřebnictví Zlín stará
s péčí řádného hospodáře. Každoročně dokáže zrealizovat řadu investic, například opravy
cest, oplocení, laviček a dalšího mobiliáře, se
značnou pozorností se stará o zeleň, která je
důležitou součástí míst spojených s posledním
odpočinkem. Platí to zejména o již zmiňovaném
Lesním hřbitově ve Zlíně, který se rozkládá na
ploše dvaceti hektarů a rostou zde tisíce stro-

Pochopení a opora v těžkých
chvílích
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Střední průmyslová škola Zlín
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Škola s tradicí
Škola s budoucností

Nabízené obory vzdělávání
Strojírenství

Elektrotechnika

Programování CNC
Zabezpečovací systémy

CAD/CAM systémy

PC v automatizaci a robotice

Stavebnictví
Pozemní stavitelství

Technické lyceum
čtyři volitelná zaměření:
Elektrotechnika
Stavebnictví

IT

Strojírenství

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče
i veřejnost na dny otevřených dveří:

Pátek 20.listopadu od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 21. listopadu od 9.00 do 13.00 hodin
Úterý 2. února od 13.30 do 17.00 hodin
třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01
skola@spszl.cz
www.spszl.cz
facebook

Střední průmyslová škola Zlín

inzerce_magazín zlín_92 x 136 mm

NOVÉ MODERNÍ BYDLENÍ VE ZLÍNĚ A KROMĚŘÍŽI
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6 bytových domů, 110 moderních
bytů
sklepy a krytá parkovací stání

www.riverf ront.cz

Zlín, Tyršovo nábřeží

vybavení koupelen ve vysokém
standardu
komerční prostory s parkováním
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ČEPKOVSKÁ

Zlín, Čepkovská

19 nových bytů
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klidné místo v blízkosti centra
města
sklep a parking k dispozici

www.cepkovska.cz
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OBVODOVÁ
68 nových bytů
klidné místo obklopeno přírodou

www.obvodova.cz

sportoviště, obchody, školy, školky
i MHD v dosahu

sklep a parking k dispozici
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Kroměříž, Obvodová

NO OS
VÁ
T
O
D
LE

AU

DL
Y
B

E

TE

POLANSKÝ DVŮR

UŽ

dokončené apartmány
k prodeji
klidná lokalita Velkých Karlovic

www.polanskydvur.cz

parkovací stání, sklepní kóje
a sportoviště k dispozici

