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od 28.

listopadu do 23. prosince 2020
na zlínském náměstí Míru
stánky se stylovým adventním občerstvením

každý den v 17:00 “Symfonie rozsvícení vánočního stromu“
denně kulturní a doprovodný program pro malé i velké
prosincový řemeslný jarmark
stánky s občerstvením i v povánočním období od 26. 12. do 1. 1.
Letos více než kdy jindy chceme přinést v období adventu pocit obyčejného lidského
zastavení, setkání, naladění na vánoční notu...
Přinášíme vám Adventní Zlín i s vědomím, že rozsah a program se může měnit
s ohledem na aktuální situaci – sledujte naše webové a fb stránky.

Buďte zdrávi a těšíme se na vás... Vaše město Zlín

www.zlin.eu

Úvodem – rozhovor

Bedřich Landsfeld:
Tvorba městského
rozpočtu bude složitá,
úspory hledáme nejdříve
u sebe
Více než šestiletý růst české ekonomiky se
letos z důvodu pandemie koronaviru zastavil,
to způsobilo mimo jiné propad příjmů do
městské pokladny. Jaký to bude mít dopad
na investice města, jaký je předpokládaný
vývoj ekonomiky a na další témata jsme se
zeptali Bedřicha Landsfelda, náměstka pro
ekonomiku, městskou zeleň a životní prostředí.
Pane náměstku, jaká je aktuální ekonomická situace města a jak ji ovlivnil koronavirus?
Ekonomika města je letos ovlivněna pandemií
koronaviru. První výpadky v daňových příjmech
se objevily již na jaře, další předpokládáme
i na konci roku po druhé vlně pandemie. Na
výpadky jsme jako rada města reagovali pozastavením některých investičních akcí, zároveň jsme hledali úspory v provozních výdajích
města. Na základě vyhodnocení reálných příjmů jsme v průběhu září uvolnili do realizace
některé z pozastavených investic. Celkový propad příjmů předpokládáme v letošním roce
okolo 50 mil. korun. V souvislosti se současnou ekonomickou situací je příprava rozpočtu
na příští rok velmi složitá. Předpokládáme, že
propad příjmů bude přibližně ve stejném obje-

mu jako letos, ale realita může být samozřejmě trochu jiná a na vzniklou situaci budeme
možná muset průběžně reagovat. V každém
případě bude návrh rozpočtu předložen zastupitelům na prosincovém zastupitelstvu.
Jak jsou propadem příjmů ovlivněny budoucí
plánované investice města?
Bez ohledu na zmiňované propady příjmů se
průběžně chystají plánované strategické stavby, jako například obchvat Zálešné, Prštenská
příčka, revitalizace městského tržiště Pod
kaštany nebo nového napojení průmyslové
zóny v Příluku atd. Abychom mohli jednotlivé
strategické projekty realizovat, budeme čerpat bankovní úvěr v maximální výši 500 mil.
korun. Jsme přesvědčeni, že tyto zásadní nadčasové projekty je potřeba realizovat, protože

jsou důležité z hlediska dalšího rozvoje města. K zahájení realizace některých strategických staveb by mělo dojít už v příštím roce.
Může si město v této nejisté době úvěr dovolit?
Díky dobrému hospodaření v minulých letech
si město může dovolit takový úvěr otevřít.
Město Zlín hospodaří s ročním rozpočtem ve
výši cca 1,6 miliardy korun. V současné době
eviduje město, v rámci svých úvěrů, závazky
vůči bankám ve výši 280 milionů, přičemž pravidelné roční splátky činí 64,8 milionů korun.
Dosavadní úvěry splatíme do roku 2023, splácení nového úvěru na zmíněné strategické
stavby pak plynule naváže na původní splátky,
čímž nebude rozpočet města zatížen více než
doposud. 
Pokračování na str. 4
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Úvodem – rozhovor

Bedřich Landsfeld: Tvorba městského rozpočtu bude
složitá, úspory hledáme nejdříve u sebe
Dokončení ze str. 3
V letošním roce jsme si nechali zpracovat
střednědobý výhled rozpočtu města s finanční analýzou a ratingem. Hodnocení provedl
nezávislý ekonom se specializací na veřejnou
správu. Ze závěru analýzy vyplývá, že finanční zdraví města Zlína je hodnoceno nejvyšší
možnou známkou A+A+ a úvěrový potenciál je
ještě násobně větší.
Jak se posunuly projekty, které jste zmiňoval v rozhovoru pro Magazín Zlín v loňském
roce?
To byly projekty v oblasti životního prostředí.
Realizace vodního prvku v Centrálním parku
na Jižních Svazích se sice z důvodu pandemie
koronaviru zpozdila, nicméně nyní se soutěží
dodavatel stavby. Realizace by pak měla začít v dubnu příštího roku. Dalším projektem je
Přírodní louka Boněcko, kde proběhla již pře-

Jste členem krizového štábu města, který
v tomto roce zasedal daleko častěji, než bývalo zvykem. Není to již únavné?
Bohužel si to doba a vzniklá situace žádá. Všichni bychom byli raději, kdybychom žili své životy
bez omezení, ale z důvodu pandemie koronaviru je to nutnost. Jak jsem již zmínil, Covid-19
má významný vliv na ekonomiku města, a to nejen z pohledu zmiňovaného propadu daňových
příjmů, ale i potřebných výdajů na opatření ke
zvládnutí této pandemie, jako jsou hygienické
prostředky ve školách či na úřadě, ale i např.
v péči o naše seniory apod. Je dobře, že z pohledu náměstka pro ekonomiku mám přímý
přehled o dění v rámci krizového řízení. Doufejme ale, že pandemie v dohledné době pomine
a krizový štáb dlouho nebude potřeba. /mel/

Na sociálních sítích občané města v průběhu roku zveřejňovali krásné fotky květinové
výzdoby veřejných ploch, jak tyto rozvíjíte?
Od roku 2015 realizujeme v městském prostředí podél komunikací a chodníků letničkové
záhony z přímého výsevu. Vzhledem ke stále
rostoucí oblibě se plocha rozrostla z počátečních 200 metrů čtverečních na stávajících
1 800 metrů čtverečních květinových záhonů.
Cílem je zatraktivnit veřejnou zeleň a vytvořit
esteticky hodnotné vnímání života ve městě.
Za účelem zvýšení biodiverzity vyhledáváme
nové lokality, kde bychom mohli rozšířit plochy
s lučními porosty a zakládat nové květnaté
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Jiří Korec, primátor města

Vážení spoluobčané,
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louky. V současné době pečujeme o více než
dva hektary stávajících květnatých luk.

měna pole na louku, na podzim byly provedeny první výsadby stromů a další práce budou
následovat v příštím roce. Jsem přesvědčen,
že občané ocení přeměnu pole na otevřený
přírodní lesopark.

Aktuálně

Město Zlín připravuje výměnu oken na zlínském zámku
Zlínský zámek čeká postupná rekonstrukce, jako první přichází
na řadu výměna oken. Jejím cílem je, aby se zámek stal
mnohostranně využitelným objektem a kulturním srdcem města,
kde by své místo nalezlo hned několik institucí.

V přízemí budovy zámku sídlí kulturní agentura Živý Zlín, která se stará o kulturní
a společenský program na zámku a jeho
celkové oživení. Dále zde bude nová kavár-

na, restaurace, bistro, cukrárna s cílem výrazného zatraktivnění prostor zámku. Ve 2.
patře jsou společenské sály města a galerie
Václava Chada, ve 3. patře město plánuje

umístění muzea historie Zlína. Jednotlivé
funkce zámku tak budou společně tvořit
funkční celek. Rekonstrukce bude rozdělena do postupných realizačních fází.
„Jako první začneme s výměnou oken, kterou již dříve schválila Rada města Zlína
a nyní byl vybrán dodavatel. Děkuji kolegům
z rady za podporu. Po dohodě s Národním
památkovým ústavem jsme se vrátili ke
špaletovým oknům podle návrhů architekta
Bauera z let 1904-5,“ sdělil Pavel Brada,
náměstek pro oblast správy majetku, vnitřní
správy a rozvojových ploch.
Zahájení prací je plánováno ještě v tomto
roce a celkové náklady na výměnu oken budou činit téměř 16 milionů korun včetně DPH.
„Od ministerstva životního prostředí jsme již
obdrželi dotaci ve výši téměř 9 milionů korun a jsem přesvědčený, že tento první krok
v rámci rekonstrukce pocítí pozitivně všichni uživatelé zámku. Do konce listopadu pak
v rámci vypsané soutěže vybereme spolupracujícího architekta, s kterým budeme na
postupné rekonstrukci zámku pracovat. Brzy
veřejnost seznámíme s architektonickým návrhem i detailnější koncepcí využití jednotlivých pater zámku,“ doplnil Pavel Brada.
Náklady na postupnou rekonstrukci se budou
pohybovat v desítkách milionů a budou ještě
upřesněny. Rekonstrukce by zajistila nutné
opravy pro fungování objektu zámku. Nejednalo by se však o generální rekonstrukci, ta by
byla dražší a časově náročnější.
/mel/

Zastupitelé schválili záměr na přijetí úvěru k realizaci
strategických staveb
Rekonstrukce Velkého kina či tržiště nebo také výstavba
obchvatu Zálešné a Prštenské příčky. To jsou jen některé z velkých
strategických a finančně náročných staveb, které chce město Zlín
v nejbližších letech realizovat a kvůli kterým tak radní a následně
i zastupitelé na posledním zasedání zastupitelstva schválili zatím
jen záměr na čerpání bankovního úvěru v maximální výši půl
miliardy korun.
„I přes pokles příjmů a nepříznivou situaci ve
výběru daní jsme přesvědčeni, že tyto zásadní projekty je nutné realizovat a že je město
v takové ekonomické kondici, že si podobnou
výši úvěru může dovolit. Dlouhodobý úvěr by
byl na dobu dvaceti let s možností bezplatného předčasného splacení,“ uvedl Bedřich
Landsfeld, náměstek primátora zodpovědný
za ekonomiku města, který je také pověřen
vyjednáváním s bankovními subjekty. Úvěr by
mohl být čerpán v letech 2021–2024.
Z úvěru by mohly být spolufinancovány i další neméně důležité dopravní stavby na území města, jako například přestavba křižova-

milionů. Pravidelné roční splátky činí 64,8
milionů korun. Město Zlín si také nechalo zpracovat střednědobý výhled rozpočtu města s finanční analýzou a ratingem.
Hodnocení provedl nezávislý ekonom se
specializací na veřejnou správu. Ze závěru
finanční analýzy vyplývá, že finanční zdraví
města Zlína je hodnoceno nejvyšší možnou
známkou A+A+.
/fab/

tek Vodní x Bartošova či Březnická x Mostní.
K zahájení těchto staveb by mělo dojít už
v příštím roce.
„Zmíněné stavby a rekonstrukce se budou
muset udělat, ať už bude koalice na radnici
v jakémkoli složení. Řadu projektů zahájíme
v tomto volebním období, zbytek peněz se
může vyčerpat i později,“ doplnil primátor
města Jiří Korec.
Město Zlín hospodaří s ročním rozpočtem
ve výši cca 1,6 miliardy korun, nicméně
letos je očekáván pokles příjmů. V současné době eviduje město, v rámci svých tří
úvěrů, závazky vůči bankám ve výši 280
5

Aktuálně

Radní města Zlína schválili koncepci školství na dalších
sedm let
Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let
2021–2027. To je název strategického dokumentu, jehož podobu
schválili na svém posledním zasedání radní města Zlína.
Dokument navazuje na podobnou koncepci
z let 2014–2020.
„Pokud se hlásíme k baťovským tradicím, musíme akceptovat fakt, že prudký rozvoj města
Zlína byl zásadně ovlivněn vysokou podporou
školství a vzdělanostní úrovně obyvatel. I přes
velké objemy prostředků investovaných do rekonstrukcí školských budov potřeby investic
a oprav neustále rostou,“ konstatovala Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast
školství. Tato koncepce tak popisuje současný
stav potřeb a ilustruje dostatečně výstižně doporučené kroky, které umožní školské budovy
udržet ve stavu schopném sloužit svému účelu
a dostát všem hygienickým a bezpečnostním
normám.
Důležitou vazbou tohoto dokumentu bude
vazba na Strategii rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2030, Místní akční plán rozvoje
vzdělávání a Regionální akční plán, společně
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Zlínského kraje.
„Město Zlín ve své koncepci vychází ze současného stavu, kdy školství ve Zlínském kraji
je na vysoké úrovni i v evropských měřítcích
a město chce být centrem vzdělání v kraji. Cí-

lem je rozvoj, zvyšování konkurenceschopnosti
a vzájemná spolupráce města, škol, nestátních neziskových organizací i jejich spolupráce
s aktéry na trhu práce,“ doplnil Milan Smola,

Spory s BD Podlesí pomůže ukončit
vzájemná Dohoda o narovnání
Dohoda o narovnání a Smlouva o správě společné věci. To
jsou dva dokumenty, které na svém zasedání schválili zlínští
zastupitelé a díky kterým dojde k ukončení dlouholetých, nejen
soudních, sporů a neshod s Bytovým družstvem Podlesí.
Město Zlín je společně s Bytovým družstvem
vlastníkem několika bytových domů a současně je také členem družstva.
„V minulosti jsme se nemohli s družstvem shodnout v náhledu na některá práva a povinnosti, která se spoluvlastnictvím bytových domů
souvisí. Neshodli jsme se například v otázce
vyúčtování nákladů a výnosů při hospodaření
s bytovými domy. Ve sporných bodech tak probíhala i řada soudních sporů,“ vysvětlil primátor
města Jiří Korec.
Díky nově schváleným dokumentům dochází
k vyřešení sporných bodů dohodou bez nutnosti dalších soudních sporů a nastaveny jsou i parametry pro spolupráci do budoucna. Dohoda
o narovnání a Smlouva o správě společné věci
je založena na několika principech. Základním
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východiskem je např. skutečnost, že veškeré
výnosy budou investovány zpět do bytových
domů.
„Díky tomuto principu se nám podařilo odstranit
základní spor o výši podílu města na výnosech.
Díky vložení veškerých výnosů zpět do bytových
domů je ve výsledku lhostejné, kdo má na výnosech jaký podíl,“ vysvětlila Kateřina Francová,
náměstkyně primátora pro bytovou oblast.
Město a družstvo se shodly na tom, že město
se bude na části nákladů podílet paušální částkou. Tím došlo k odstranění dalšího sporného
bodu, a to na kterých nákladech a v jaké výši se
má město konkrétně podílet. Zbývající náklady
pak budou mezi město a družstvo rozděleny ve
stejném poměru, v jakém mají město a družstvo nárok na výnosy z bytových domů. /fab/

vedoucí Odboru školství MMZ. Náklady na školství tvoří jednu z nejvýznamnějších položek rozpočtu města Zlína. Statutární město Zlín zřizuje
Jesle na ul. Tyršova, na ul. Budovatelská a ul.
M. Knesla, Rehabilitační stacionář na ul. Žlebová, Středisko volného času dětí a mládeže na
ul. Kotěrova, 22 mateřských škol, 13 základních škol, Dům dětí a mládeže ASTRA a Plaveckou školu.
/fab/

KNIHOVNA POŠLE KNIHU
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zavedla novou službu Zásilka. Čtenáři si
mohou nechat zaslat až 3 vypůjčené knihy
(do celkové váhy 5 kg) prostřednictvím Zásilkovny.
„Službou reagujeme na trvající nouzový stav
a nemožnost půjčit si knihu osobně v knihovně. Pokud se Zásilka osvědčí, budeme ji nabízet trvale,“ uvedl ředitel knihovny Jan Kaňka.
Zájemce si v katalogu vybere knihy, o které
má zájem. Svůj požadavek zašle na zasilka@
kfbz.cz společně se svými kontaktními údaji
a vybraným způsobem doručení. Cena zásilky se odvíjí od způsobu doručení: 100 Kč při
vyzvednutí v Zásilkovně, na konkrétní adresu
150 Kč.
Podmínkou pro využití služby je platná registrace a vyrovnané závazky.
Vypůjčené knihy si čtenáři ponechají až do
doby znovuotevření knihovny. Službu je možné využít i opakovaně a to do limitu 25 současně evidovaných výpůjček.
Zájemci o službu, kteří dosud nejsou registrovanými čtenáři knihovny, se mohou zaregistrovat online, a to prostřednictvím validovaného mojeID (kfbz.cz/registrace). 
/io/

Téma

Město Zlín vyhlašuje architektonicko-urbanistickou
soutěž na proměnu prostoru pod sportovní halou
Přeměna strategického
prostoru pod sportovní halou
na Březnické ulici postupuje do
další fáze.
Po jarní „Výzvě v srdci Zlína“, v jejímž rámci
mohli lidé, firmy či instituce podávat návrhy na
využití plochy a projektové záměry, schválila
nyní Rada města Zlína vyhlášení projektové urbanistické soutěže.
Předmětem soutěže bude zpracování urbanistického návrhu území, vymezeného ulicemi
Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou. Město Zlín jako zadavatel
předpokládá vznik polyfunkčního stavebního
komplexu, který bude přínosem pro centrum
města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Mezi uvažovanými záměry na daném
území jsou muzeum veteránů, cvičná sportovní hala, bydlení nebo komerční prostory, to vše
s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného
prostoru.
„Prostor pod sportovní halou chceme využít
co nejlépe. Naším cílem je vybudovat v rámci
tohoto území funkční veřejný prostor, který přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel celého
města i čtvrti Letná. V dané lokalitě bychom
chtěli navrhnout sportovní, kulturní, bytové
i obchodní plochy, aby byl prostor atraktivní po
celý den. V prostoru bude rovněž umístěn moderní parkovací dům. Vzhledem k důležitosti
tohoto prostoru jsme šli cestou architektonické soutěže, abychom mohli vybrat skutečně to

nejkvalitnější řešení. Jsem velmi zvědavý na výsledek soutěže,“ sdělil Pavel Brada, náměstek
pro oblast majetku a rozvojových ploch.
„Jsem přesvědčený, že tato lokalita výrazně
zvýší atraktivitu centra města a zároveň vhodně doplní i připravovanou rekonstrukci Velkého kina, které je v blízkém sousedství. Oproti
původnímu předpokladu bude poskytnut
dostatečný časový prostor pro soutěžící, aby
tím nebylo ohroženo množství a kvalita doručených návrhů. Termín odevzdání soutěžních
návrhů je stanoven na konec února 2021. Na
konci března by měly být známy výsledky soutěže. O výsledku soutěže rozhodne na základě

doporučení poroty Rada města Zlína,“ doplnil
primátor Jiří Korec.
Z předcházejícího průzkumu mezi obyvateli
města a firmami vzešly podněty k využití 2,5
ha plochy, která je ve stoprocentním vlastnictví města, jako například velký parkovací dům,
malometrážní byty, aquapark, muzeum veteránů a další.„V minulosti jsme plochu pod halou
odkoupili a zajistili tak rozvojové území pro
město Zlín. Nyní nastal čas zamyslet se nad
jejím využitím a citlivě a v kontextu s okolím zahájit architektonickou soutěž,“ popsal další postup Miroslav Adámek, náměstek pro oblast
kultury a územní plánování.
/mel/

Primátor navštívil firmy vyrábějící
ochranné pomůcky proti koronaviru
Zástupci Krizového štábu města Zlína v čele s primátorem Jiřím
Korcem navštívili společnosti specializující se na výrobu vybavení
v boji proti pandemii koronaviru.
Pozvání od společností EGO Zlín a Holík International přijal primátor Jiří Korec, aby se
společně s dalšími členy krizového štábu blíže
seznámil s produkty, které by město mohlo využít pro boj s pandemií koronaviru. Společnost
Holík International se zabývá výrobou rukavic,
ve které se pojí tradiční rukavičkářské řemeslo s nejnovějšími technologiemi v tomto oboru. Nyní se společnost specializuje i na výrobu
jednorázových roušek s vysokou filtrační účinností a výbornou prodyšností. Od společnosti
nakoupil Magistrát města Zlína tři tisíce chirurgických roušek. Magistrát má dále zájem
vyzkoušet nano roušky, jejichž výroba je nyní
nově spuštěna.

„Rádi bychom spolupracovali se zlínskými firmami, obzvlášť když mají kvalitní produkty
a vztah ke Zlínu, což se prokázalo v jarní vlně
koronaviru, kdy nám společnost Holík International dodala rychle a za dobrou cenu 3000
chirurgických roušek. Připomínám, že to bylo
v době, kdy byl roušek extrémní nedostatek.
Nyní budeme jednat o spolupráci stran zakoupení nanoroušek,“ řekl primátor Jiří Korec.
Zlínská firma EGO Zlín, spol. s r. o., je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní
medicínu či dlouhodobou péči. Členům krizového štábu zde byly představeny zejména izolátory

pro školská zařízení. Ty by měly pomoci s izolací
žáka či kantora v případě, že u něj bude zjištěno
podezření nakažení koronavirem.
„Byly nám představeny izolátory, které bychom mohli využít pro školská zařízení. Prostřednictvím Odboru školství Magistrátu
města Zlína jsme rozeslali nabídku všem ředitelům základních škol zřizovaných městem.
V současné době to mají zpravidla školy vyřešeno jinak, takže si nemyslím, že je to urgentní,“ sdělil člen krizového štábu, náměstek
primátora Aleš Dufek.
/mel/
7

Místní části

Vybrané investiční akce v místních částech města
Místní části města Zlína vedou vlastní tabulku priorit, do které uvádí jimi požadované rekonstrukce,
které přesahují formát pouhé opravy. Mezi takové se řadí letos provedené akce v částech Prštné,
Lhotka, Mokrá I a Jaroslavice.

Místní část Prštné
V místní části Prštné na podzim letošního roku došlo na
realizaci dvou akcí. Jednalo se o výstavbu koncové zastávky
MHD Prštné, náves a realizována byla dopravní opatření
formou zpomalovacích prahů.
Cílem zbudování koncové zastávky MHD bylo zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečného pohybu
chodců.
„Rozvoj MHD ve Zlíně patří mezi naše priority. Velmi bych si
přál, aby lidé více jezdili MHD. I proto koalice v minulém
období zavedla tzv. junior pas. Na zkvalitnění MHD
dále pracujeme,“ uzavřel téma MHD radní Čížek.
Komise místní části požadovala v rámci nové
zastávky MHD i zbudování přístřešku, které
více ozřejmil radní pro dopravu Michal Čížek:
„Na zastávku bohužel přístřešek nebyl umístěn,
a to z důvodu existence inženýrských sítí, které
mají ochranné pásmo. Budeme se snažit najít

Cílem druhé stavby bylo zklidnění lokality za pomoci vybudování zpomalovacích příčných prahů a osazení dopravního značení omezujícího
rychlost v místní části.
„Aby měla tato opatření požadující efekt, je celá oblast dovybavena
novým svislým dopravním značením jako zóna s dopravním ome-

takové řešení, které do budoucna povede
k umístění přístřešku.“

zením,“ dodal radní Čížek. Tím má být docíleno požadujícího efektu zklidnění dopravy. Obě stavby byly přáním komise místní části,
a tak byly hrazeny z ušetřených financí místní části za částku 3,2
mil. korun,” dodal k oběma stavbám radní Čížek.

Sledujte informace ze Zlína, které se vás týkají.

zlin.eu
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Místní části

Místní část Jaroslavice
Začátkem letošního roku začaly stavební práce na kompletní rekonstrukci ulice Ve Svahu I v Jaroslavicích. Byla provedena nová
pokládka vozovky z asfaltobetonové konstrukce a upraveny vjezdy
na soukromé pozemky, které byly zhotoveny ze zámkové dlažby.

Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění komunikace srážkových
vod do nově navržených dešťových vpustí, které jsou svedeny do
nové dešťové kanalizace místního vodního toku. Tato rekonstrukce
stála 5,4 mil. korun.

Běžné opravy v roce 2020
Z provozní části rozpočtu jsou každoročně prováděny lokální
opravy komunikací, kanalizačních vpustí, lokální opravy
chodníků a obrubníků, opravy zídek u chodníků či komunikací
nebo i opravy schodišť. V roce 2020 bylo v součtu provedeno
více než 600 oprav za bezmála 25 mil. korun.
Celkem odbor dopravy spravuje
266 km chodníků a 304 km komunikací. Pro zajímavost by
součet čísel dal vzdálenost ze Zlína do Prahy a téměř celou trasu
zpět.

Místní část Mokrá, Zlínské Paseky
Rekonstrukce chodníku na ulici Mokrá I začala již v roce 2019, ale
díky pokládce kabelu nízkého a vysokého napětí přesáhla do roku
2020. V rámci stavby se jednalo o rekonstrukci chodníku, kdy došlo na
výměnu dlažby. Její součástí byla i úprava sjezdu k rodinným domům
a kanálových vpustí. Rekonstrukce chodníku na Mokré I stála bezmála
2 mil. korun.

před opravou

po opravě

Z celkového počtu zhruba 50 větších a 550 menších oprav
byly vybrány pro ukázku opravy schodiště na Jižních Svazích či
spojovacího chodníku na Letné.

před opravou

po opravě

Místní část Lhotka, Chlum
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 tuto realizaci investovala ze svých
zdrojů. Doplnění chodníku stálo necelých 320 tisíc korun.
9

Tipy k procházkám

Tipy na vánoční procházky
Procházku máme často
spojenou s krásným slunečným
počasím, nejlépe bez větru
a samozřejmě bez deště.
Takových dnů se ovšem
v prosinci moc nenabízí, proto
nezbývá než se dobře obléct,
a odvážně v duchu turistického
hesla, že není špatné počasí,
ale jen špatně oblečený
turista, vyrazit. Předvánoční
odreagování a zlepšení nálady
mohou navodit trasy vedoucí
Zlínem a jeho okolím.
Vrchol Barabáš i zaniklý zlínský hrad
Prvním prosincovým tipem na pobyt venku je nenáročná procházka. Námi vybraná trasa nabízí
pohodové tři kilometry chůze převážně bukovým
lesem z kopce a začíná od zlínského krematoria
k vrcholu Barabáš a zpět do Zlína. Dopravu na
kopec zajistí ze Zlína linka MHD č. 31 s výstupem právě u krematoria (ti zdatnější mohou vyjít
pěšky po chodníku od zimního stadionu a procházku si tak prodloužit). Trasa pokračuje po zelené značce směrem k rozcestníku Lesní hřbitov
- lyžařský svah, Růmy - a tady uhýbá z frekventované cesty vlevo a dál míří po zpevněné cestě
vedoucí na rozhraní lesa. Míjí sídliště Švermovy
čtvrti, pastviny a louky a vede až k temeni kopce Barabáše. Průběžně se turistům otevírají výhledy ke Kudlovu a na samém kraji lesa je láká
odbočka k zaniklému zlínskému hradu. Stezka
postupně míjí kopec Barabáš, který leží 410 metrů nad mořem, a níže začne nabízet výhledy na
část města i na pásmo mladcovských a Hostýnských vrchů. Cesta lesem pokračuje až k lyžařskému svahu směrem k centru. Protože je trasa
opravdu pohodová, může turista, než sejde do
města, využít síly k obhlídce architektonického
díla Památníku Tomáše Bati a o pár metrů dál

Pohled na Zlín z lyžařského svahu
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Rozhledna Maruška
zhlédnout pamětní desku připomínající prestižní Školu umění (před budovou policie). Při cestě
směrem ke Gahurově prospektu se nabízí malé
zastavení u skromného pomníku absolventa
této školy a malíře Václava Chada, který byl za
protinacistický odboj na sklonku války zastřelen
gestapem.
Uriášův kámen s vyhlídkami
V cíli druhého středně obtížného výšlapu nás
čeká odměna v podobě vyhlídky na Zlín nazvaná Na Kopci a Uriášův kámen. Výchozím bodem
4,2 km dlouhého výšlapu je kaplička Panny
Marie na Zlínských pasekách. Vydáme se po
chodníku kolem kapličky směrem nahoru, až
přijdeme na ulici Ostrá Horka II. Zabočíme vpravo, a to i na další křižovatce, a půjdeme po ulici
až na okraj lesa. Pokračujeme lesní cestou nad
chatkami až do obydlené části Mezihoří, kde navážeme na asfaltovou místní cestu. Po asi 100
m odbočíme vlevo a půjdeme po lesní cestě
podél Paseckého potoka. Po necelém kilometru dojdeme k rozcestí na mýtině, kde zabočíme
vlevo a po 150 metrech přijdeme na další rozcestí, kde se vydáme vpravo. Lesní cesta nás
přivede k prvnímu rozcestí, na kterém budeme

pokračovat rovně, a na druhém rozcestí zabočíme vpravo a budeme stoupat. Po 50 m přijdeme
na vrchol a po levé straně uvidíme skalní útvar
Uriášův kámen, odkud je krásný výhled na Zlín
a do okolní krajiny. V blízkosti kamene je možné opéct špekáčky na ohništi. Poté se vrátíme
na trasu pod Uriášovým kamenem a budeme
scházet dolů, kde se nám na kraji lesa otevře
další výhled na Zlín. Zde je také další ohniště.
Sejdeme dolů po polní cestě k místní silnici Na
Kopci, zabočíme mírně vlevo a podél rodinných
domků přijdeme až na konec této silnice, na niž
navazuje vyšlapaná cesta dolů na Paseky. Poslední vyhlídkové místo na Zlín objevíme, pokud
se vydáme od posledního rodinného domu vpravo přes „pole", přijdeme asi po 50 m k dřevěné
lavičce, za lavičkou je mezi stromy úzká cestička, kterou se vydáme a otevře se před námi poslední vytoužený výhled a také další tábořiště.
Abychom se dostali na Paseky, buď se můžeme
vrátit na vyšlapanou cestu u posledního rodinného domu, nebo v případě příznivého počasí
můžeme sejít rovnou z kopce. Trasa vede po lesních, polních i asfaltových cestách. Trasy nejsou
vhodné pro kočárky. Zdroj: Kam z města do lesa;
www.ic-zlin.cz, CCRVM

Mladcovská skalka

Tipy k procházkám
Mladcovská skalka a Přední vrch
Mladcovská skalka u Zlína je zajímavým skalním útvarem uprostřed lesa. Na její vrchol vedou
vytesané schody rovnou do kamene. Mohutné
skalisko dosahuje výšky až 6 m. Je obklopeno
menšími skalkami a na stěnách těchto útvarů
můžeme obdivovat tvary, které vznikly selektivním zvětráváním pískovců. Kdysi skalka pravděpodobně sloužila jako místo s výhledem, nyní
však tomu tak není, protože jsou kolem stromy.
Na Předním vrchu nedaleko od Mladcovské
skalky se nachází několik skalních útvarů s vytesanými reliéfy. Najdeme zde zajímavé skalky,
balvany a skály tyčící se do výše 4 m na úbočí
tohoto vrcholu. Přímo od vrcholku se směrem na
jihovýchod táhne několik desítek metrů dlouhá
a členitá skalní stěna pískovcového mrazového
srubu, doprovázená oddělenými skalkami a balvany. Pod hlavní skálou se nachází tábořiště.
Místa nejsou na značených turistických trasách.
Vycházku lze zahájit od hřbitova na Mladcové,
kde je možné zaparkovat auto nebo přijet autobusem. Z parkoviště je krásný výhled na město. Od parkoviště se musíte vydat po vyšlapané
travnaté cestičce po levé straně od silnice směrem od Zlína. Po této cestičce dojdete na konec
zahrádkářské osady. Odtud si je asi po 300 m
nutné hlídat odbočku vpravo na úzkou vyšlapanou pěšinu, po které se vydáte dál. Pěšinu bude
křížit další turistická cesta, ale vy budete pokračovat rovně až k Mladcovské skalce.
Pramen Dřevnice a Maruška
Hostýnské vrchy jsou nevysoké, malebné a kompaktní pohoří s řadou míst, která přímo vybízejí
k vycházkám. Dnes se vydáme do okolí Trojáku,
jak se říká vrchu a sedlu na hlavním hřebeni pohoří.
Název Troják je odvozen od historických hranic tří katastrů, které se zde setkávají, dnes se
jedná o hranice okresů Vsetínského, Zlínského
a Kroměřížského, chcete-li obcí Hošťálkové, Držkové a Rajnochovic. Turisté zde najdou zázemí
v podobě ubytování a stravování (aktuálně jen
výdejové okénko), ale také sem jezdí autobusy,
je zde možnost parkování pro motoristy. Je to

Uriášův kámen s vyhlídkami
odtud kousek k malebné rozhledně Maruška či
k prameni řeky Dřevnice, která zásobuje vodou
velkou část Zlína. A právě tato dvě místa jsou
tipem našeho výletu mimo město.
Dřevnice, pramenící pod vrchem Troják, je levostranným přítokem Moravy a se svou délkou
42,3 km patří spíše k menším řekám. Ale i tak
je významná. Na jejím horním toku byla v 70.
letech minulého století na katastrech obcí Hrobice, Trnava a Kašava vybudována vodní nádrž
Slušovice, která slouží především jako zdroj
pitné vody pro Zlínsko. K prameni Dřevnice je
to z Trojáku kousek. Vydáte se lesem po žlutě
značené turistické trase, po jednom kilometru
chůze narazíte na odbočku k prameni.
Zpět na hřeben se dostanete po modře značené odbočce, vrátíte se k Trojáku a můžete pokračovat k rozhledně Maruška. Ta stojí od roku
2014 na stejnojmenném vrchu (664 m n. m.)
a vedle stejnojmenné meteorologické stanice.
Z Trojáku jsou to dva kilometry pohodlné chůze. Rozhledna je pěkně řemeslně zpracovaná,
stavěli ji mistři tesaři z Hošťálkové. Není nikterak mohutná, přesto nabízí velmi pěkný kruhový výhled. Zcela jistě vám neunikne pásmo
Veřovických vrchů, masiv Radhoště, hřeben
Javorníků či blízké Vizovické vrchy. A severním
směrem pak silueta štíhlé věže - rozhledny na
Kelčském Javorníku. Velmi blízko, něco přes kilometr po hřebeni, je pak další vyhlídkové místo – odlesněný vrch Bludný ozdobený vzrostlým
solitérním javorem.

Naučná stezka Hvozdná
Hvozdná je rozložena ve svažitém terénu po
obou stranách údolí, kterým protéká Hvozdenský potok. Zajímavým okolím obce je vedena
12 km dlouhá trasa Naučné stezky Hvozdná.
Vznikla v roce 2011 jako společný projekt obce
Hvozdná a občanského sdružení „Valašský názor“, které ve Hvozdné již 30 let sídlí a funguje.
Naučná stezka je tvořena 9 panely, které jsou
věnovány místopisu jednotlivých lokalit, ale také
přírodě a zajímavostem v okolí obce. Na trase
naučné stezky jsou místa se zajímavými výhledy
do krajiny, stezka vede lesem, kolem rybníka, na
trase najdete místa k odpočinku, hrám a občerstvení.
První zastavení naučné stezky je situováno
u křížku na okraji obce nedaleko větrného mlýna ve Štípě. Jmenuje se Kříž u Větřáku. Je zde
prostor pro zaparkování několika aut. Odtud se
vydejte po chodníku do Hvozdné, kde je v horní
části obce situováno druhé a třetí zastavení (Osmek a U Hrušky). Trasa dále vede polní cestou
směrem k obci Veselá k zastavení U Cyrilka. To
je úsek, který postupně nabízí řadu výhledů do
krajiny. Na lesíkem, kterým stezka prochází, se
odkryje výhled na vrch Vartovna s kovovou rozhlednou. Další zastavení se jmenuje Amerika
a vypovídá o sadařství a zemědělství. Stezka
klesá do údolí Hvozdenského potoka a směřuje
k rybníku Argalaška. Odtud vede trasa do kopce lesem k zastavením Pohančisko, U Obrázku
a Paseky. Je zde souběžně s naučnou stezkou
zeleně značená turistická trasa, vedoucí na východní okraj Zlína (do Příluku) nebo do Lukova.
V této části naučné stezky najdete místa ke cvičení, na okraji lesa pak lokality s výhledem jak
do Hvozdné, tak i do Štípy s poutním kostelem.
Od Pasek se pak trasa uzavírá cestou ke Křížku
u Větřáku.
Trasa tvoří okruh, takže je možné vycházku zahájit také v jiném místě než u prvního zastavení,
ale také je možné si trasu zkrátit, rozložit na více
úseků a přizpůsobit tak vlastním časovým možnostem a fyzické kondici.
Zdroj fotek: Hana Jurásková a Zdeněk Urbanovský
/red/
inzerce
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Místní části

V Lužkovicích si přejí multifunkční
dům. Podobu už znají
Přání obyvatel Lužkovic, mít vlastní vhodný multifunkční prostor
pro komunitní akce a další účely, dostává už konkrétní obrysy.
Architektonické studio Pšenčík & Semančík vytvořilo pro město
návrh, respektive studii víceúčelového objektu.
Ten dosud v místní části chyběl a potřeby místních i radnice se musely řešit formou pronájmu
soukromého objektu. „Studie počítá s multifunkčním sálem pro potřeby místních občanů
jako zázemím pro jednání či schůzky místních
spolků, seniorů či pořádání rodinných oslav.
S kanceláří místní části, skladem pro pracovníka údržby či se zázemím pro řidiče dopravního
podniku,“ prozradil radní Miroslav Chalánek.
V současné době plán na výstavbu objektu
vchází do fáze zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
„Potřeba tohoto objektu se zvýšila i zavedením
linky MHD do této části. Město proto hledalo
vhodné objekty či pozemky, kde by mohla budova vzniknout. Nakonec se městu podařilo dva
vhodné pozemky získat,“ doplnil náměstek primátora Aleš Dufek.

Realizaci projektu komplikovaly také rozdílné
pohledy zúčastněných stran na finální podobu
objektu. Při veřejném projednání v roce 2018
totiž nedošlo ke shodě zadavatele a požadavků na výstavbu některých spolků v místní části. Nově vzniklá Komise místní části Lužkovice
se na základě loňského dubnového jednání
s občany místní částí rozhodla nechat zpracovat územní studii vč. dispozičního řešení, které
budou více zohledňovat požadavky jednotlivých
spolků v dané místní části a využijí pro plánovanou výstavbu i další sousedící pozemek.
S prověřením úpravy studie souhlasila také rada
města. Upravená studie byla následně předložena Radě města Zlína a po schválení bylo zadáno
výběrové řízení na zpracovatele dalšího stupně
projektové přípravy. Cena za realizaci se odhaduje na 16 milionů korun.
/red/

POHLEDEM AUTORŮ
Na počátku projektu Multifunkčního domu
v Lužkovicích jsme si určili hlavní problémy,
které dnes tato místní část řeší – jde zejména o absenci prostoru k setkávání obyvatel.
Zásadní úkol však spatřujeme také v kultivaci prostoru návsi a vytvoření důstojného
předprostoru multifunkčního domu.
Okolní zástavba je charakteristická nízkopodlažními objemy hmot venkovského
charakteru, které jsou zastřešeny sedlovými střechami. Hlavní hmota svou stavební
čarou navazuje na sousedící rodinný dům
a spolu s přidruženým přízemním „křídlem“
s doplňkovými funkcemi dotváří charakteristickou siluetu místa.
V přízemí multifunkčního domu se nachází
přes dvě patra převýšený prostor víceúčelového sálu, sklad techniky, kuchyňka a kancelář místní části. V severním jednopodlažním křídle objektu je umístěno foyer, zázemí
pro řidiče MHD a technické i hygienické zázemí objektu. Zelená střecha jednopodlažní
části objektu pomáhá zapojení stavby do
přirozené morfologie okolního terénu.

Ing. arch. Ondřej Pšenčík
POHLEDEM PŘEDSEDKYNĚ KMČ
Nové budovy moderní architektury mají k lidem mnohdy těžší cestu. Každý máme jiný
vkus, jiné zájmy. Lužkovice jsou zvyklé na
klasické domy, i když pár vlaštovek novodobého architektonického vzhledu již přilétlo.
Když se budu na budovu dívat optikou občana Lužkovic, očekávám, co mi prostor jako
takový nabídne. Za Lužkovice pevně věřím,
že si lidé na budově najdou to pozitivní. Že
v novém „kulturním centru“ dědiny najdeme
uplatnění napříč zájmy i věkovými skupinami. Věřím, že se nám i ve spolupráci s městem Zlín podaří s projektem nové budovy rozdmýchat plamínek dosavadního kulturního
i zájmového života. To ukáže čas.
Za Komisi místní části Lužkovice jsem
ráda, že se nám podařilo s architektonickým studiem Pšenčík-Semančík dojít
k nadčasovému návrhu, který respektuje
limity pozemku a snaží se dojít kompromisu požadavků občanů Lužkovic či města.

Ing. Lucie Kopcová

JEZÍRKO ZADRŽÍ VODU A OSVĚŽÍ PROSTŘEDÍ V CENTRÁLNÍM PARKU
Vodní biotop jako místo k procházkám a zvýšení biodiverzity, ale také podzemní akumulační nádrže pro zachytávání dešťové vody
z okolních panelových domů. Rada města
Zlína na svém posledním zasedání schválila
vyhlášení veřejné zakázky ke zhotovení této
stavby. Jedná se tak o další etapu dostavby
Centrálního parku na sídlišti Jižní Svahy.
„Půjde o krajinný prvek, který díky svým přírodním procesům bude pomáhat zlepšovat mikroklima v dané lokalitě. Posedět bude možné
nejen na zpevněné ploše, ale také v horní části
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terénní modelace, a to na úrovni nové vybudované vyhlídkové lávky, jejíž okolí bude doplněno o netradiční mobiliář,“ upřesnila Zuzana
Hegmonová, zahradní architektka z Odboru
městské zeleně magistrátu.
Dominantou bude jezírko s rozlohou 1000
metrů čtverečních, na jehož břehy budou vysazeny vodní rostliny. Nádrž bude napájena
z podzemního vrtu, počítá se však i s využitím
dešťové vody svedené z nedalekých bytových
domů do podzemní retenční nádrže. Tato
voda bude po určité době od naplnění využí-

vána jednak jako zdroj pro doplňování vody
v samotném biotopu a jednak pro závlahu
zeleně v parku. Výstavbu biotopu s jezírkem
podpořili také obyvatelé města v anketě.
„Hospodárnost je na místě. Při vydatnějších
deštích tyto nádrže uleví kanalizacím, čímž sníží
riziko povodní. Zadrženou vodu lze využít, když
udeří sucho,“ uvedl Bedřich Landsfeld.
Předpokládaná hodnota zakázky je 24,79
mil. Kč bez DPH. Část stavby bude financována z Operačního programu Životní prostředí.
/fab/

Informace

Městská policie se v době pandemie stará o bezpečnost
i kontroluje dodržování opatření
Kontrola mimořádných a krizových opatření, která mají omezit
šíření pandemické nákazy COVID-19 v populaci, patří mezi
aktuální úkoly také Městské policie Zlín.

Dobrou zprávou je, že drtivá většina spoluobčanů chápe důvody, kvůli kterým jsme
momentálně omezeni na běžném způsobu
života, a tato opatření respektují. Přesto se
najdou jedinci, kteří se jim nijak podřídit nehodlají.
Mezi případy, k jejichž vyřešení nepostačuje
domluva, patří nejčastěji jednání osob pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Ty jsou pak často vulgární a agresivní
nejen ke strážníkům, ale i k ostatním lidem
v okolí. Mezi vážnější incidenty tak patří

především událost z 3. listopadu, která se
odehrála hodinu před polednem při kontrole autobusového nádraží. Zde pozornosti
strážníků nemohla ujít skupina sociálně
nepřizpůsobených osob, které se obvykle
netrápí s dodržováním žádných předpisů,
aktuální krizová opatření nevyjímaje. Co
mohlo skončit pokojným rozchodem, nabralo na dramatičnosti v okamžiku, kdy se
jeden z přítomných pokusil uchopit za hlavu
služebního psa a vzápětí se dokonce sápal
po střelné zbrani strážníka. Jak se asi dalo

čekat, následovalo použití donucovacích
prostředků a 42letý muž z Uherského Brodu
skončil na zemi s pouty na rukou. Následoval pak jeho převoz k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice.
Naopak o velmi milé překvapení se v posledním říjnovém týdnu postaral jeden ze
zlínských občanů, který se dostavil do budovy ředitelství Městské policie Zlín. S sebou
totiž přinesl tašku plnou vitamínů, kterými
chtěl podpořit zdraví těch strážníků, kteří
jsou momentálně nemocní. Dárce, který až
později prozradil své jméno, uvedl, že sleduje činnost a situaci na zlínské městské
policii a rád by touto formou podpořil zdraví
strážníků a poděkoval jim tak za jejich práci.
„Jsem mile překvapený tímto gestem dobré vůle a panu Aleši K. chci touto cestou
upřímně poděkovat. Nemocným kolegům
věnované vitamíny rád předám a přeji jim
brzké uzdravení,“ uvedl ředitel MP Zlín, Milan Kladníček.
MP Zlín byla během probíhající pandemie
oslabena o 10 nemocných strážníků, přičemž většina z nich byla zasažena nákazou
COVID-19. I přes toto omezení byly hlídky
MP Zlín přítomny v ulicích krajského města
v obvyklém množství a i nyní se věnují běžným i mimořádným úkolům, které s pandemií souvisí. Vedle kontroly vládních opatření
mezi ně patří také dohled u pracovišť orgánů veřejné moci, které fungují v omezeném
režimu.
„Velmi bych chtěl poděkovat spoluobčanům,
kteří neberou současnou situaci na lehkou
váhu a zodpovědným přístupem chrání nejen sebe a své okolí, ale současně brání
dalšímu šíření nákazy,“ doplnil ředitel Kladníček.
/jan/
inzerce

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

S ATRAKTIVNÍM ZHODNOCENÍM ÚSPOR

Pro celou rodinu
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P
Celkové
roční zhodnocení až 3,5 %
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C
Úspora
1 000 Kč za uzavření smlouvy
Ús
Ú

do 31. 12. 2020

NAVŠTIVTE NAŠE KANCELÁŘE VE ZLÍNĚ: Třída T. Bati 39, tel.: 732 309 616,
Vavrečkova 7074, tel.: 608 665 656, Třída T. Bati 3118, tel.: 606 241 612
PŘÍKLAD STAVEBNÍ SPOŘENÍ: Platí při uzavření smlouvy o stavebním spoření s cílovou částkou 100 000 Kč bez úhrady za uzavření smlouvy, trvání smlouvy o stavebním spoření 6 let se státní podporou, včetně úhrad za vedení účtu, po odečtení daně. Uvedené informace
nejsou veřejným příslibem, ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty vždy najdete na www.rsts.cz.
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Opravy a modernizace městských
bytů pokračovaly i v loňském roce
Bezmála 58 milionů korun. Takovou částku vložila zlínská radnice
do oprav a investic v městských bytech v roce 2019. Největší
a organizačně i komunikačně nejnáročnější akcí byla rekonstrukce
bytového domu v ulici Vodní za více než 35 milionů korun.

„Tato akce zahrnovala výměnu hlavních technických rozvodů celého domu a kompletní
rekonstrukci sedmnácti volných bytových jednotek. S rekonstrukcemi městských bytů počítáme i v následujícím roce,“ ujistila Kateřina
Francová, náměstkyně primátora pro oblast
bydlení.

Mezi milionové položky se řadí také modernizace bytů v bytových domech Družstevní,
Středová, Okružní na Jižních Svazích, sanace střešní nástavby bytového domu Středová
4786, rekonstrukce části podzemních parkovacích stání na Jižních Svazích, nebo výměna vodoměrů v bytových domech. Statisícové
výdaje si pak vyžádaly například oprava hromosvodu a uzemnění domu v ulici Okružní,
oprava bytu po požáru Středová či oprava bytového domu v ulici Školní. Následovaly další již drobnější opravy a investice, které se
v jednotlivých případech pohybovaly řádově
v desítkách tisíc korun. Namátkou šlo o rekonstrukce koupelen, zhotovení sklepních
kójí, výměny vstupních dveří, montáž uzavíratelných nástěnek, výměnu čipového přístupového systému a řadu dalších drobnějších
oprav a modernizací.
/fab/

SOUČÁSTÍ TRŽIŠTĚ POD KAŠTANY BUDE I MĚSTSKÁ STUDNA
Souběžně s revitalizací tržiště Pod Kaštany bude
uvedena do provozu i vrtaná studna v přilehlém
sadu Svobody. Zhotovením studny včetně vodovodu chce město zajistit zázemí užitkové vody
pro potřeby tržiště, které tady doposud chybělo.
Zdroj užitkové vody ale plánuje využívat i pro další
účely.
„Naším záměrem je využití vrtu jako zdroje užitkové vody pro veřejné WC, coby užitkový rozvod
vody po nově plánovaném tržišti a rovněž pro
odběry vody na zalévání zeleně v centru města.
Studna bude moci sloužit i pro budoucí závlahu
sadu Svobody po jeho rekonstrukci,“ uvedl primá-

tor města Zlína Jiří Korec. Potřebné kroky město
uskutečnilo už vloni. Byl proveden průzkumný
jímací hydrogeologický vrt do hloubky 89 m
a k ověření potenciální vydatnosti byla provedena čerpací zkouška.
„Na základě výsledků čerpacích zkoušek byl průzkumný vrt vyhodnocen jako vhodný. Následovala příprava projektu stavby a nyní podnikáme
kroky ke splnění legislativních požadavků pro
územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavbu
chceme realizovat současně s revitalizací městského tržiště Pod Kaštany v příštím roce,“ dodal
Jiří Korec.
/io/

MĚSTO ZLÍN SE ZAPOJILO DO
SOUTĚŽE O KOUPI TEPLÁRNY
Teplárna Zlín, vlastněná společností Sev.
en Energy, je v současné chvíli na prodej.
Město Zlín, jako jeden ze zájemců o koupi,
postoupilo do druhého – závěrečného kola
prodeje.
Teplárna Zlín byla od roku 2011 součástí
společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o.,
kterou skupina Sev.en Energy v srpnu 2019
odkoupila od jejího předchozího vlastníka,
švýcarské skupiny AlpiqAG, a poté přejmenovala na Teplárna Kladno s.r.o.
Závod Teplárny Zlín byl z hlediska strategie
a portfolia podnikání vyhodnocen ve skupině Sev.en Energy jako nestrategické aktivum. Ze společnosti Teplárna Kladno s.r.o.
tak byla k 1. 4. 2020 vyčleněna Teplárna
Zlín s.r.o. do samostatné, 100% vlastněné
dceřiné společnosti, která je nyní na prodej.
„Teplo je strategickou surovinou stejně jako
voda. Naším cílem je, abychom i v budoucnu zachovali pro občany Zlína centrální
zásobování teplem za rozumnou a předvídatelnou cenu. V případě, že soutěž nevyhrajeme, budeme mít zájem s případným
novým majitelem teplárny spolupracovat,
abychom tohoto našeho cíle dosáhli,“ sdělil
primátor Zlína Jiří Korec.
/mel/

DOTACE Z KULTURNÍHO
FONDU MĚSTA
Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního
města Zlína na účel – nájemné prostor k pravidelné kulturní činnosti 2021.
Formulář žádosti o dotaci z fondu je přílohou,
elektronicky je zveřejněn na www.zlin.eu.
Žádosti o dotace přijímá podatelna od 1. 1.
2021 do 22. 1. 2021.
Bližší informace poskytuje Odbor kultury
a památkové péče Magistrátu města Zlína,
tel.: 577 630 314.
/io/

OKOLÍ GOTICKÉHO KOSTELÍKA VE ŠTÍPĚ PROCHÁZÍ ZÁSADNÍ REVITALIZACÍ
Gotický kostelík ve Štípě stojí nenápadně opodál velkého poutního kostela. Obehnán kamennou zdí působí nenápadně až skromně, ale
právě v těchto místech můžeme hledat samé
počátky poutního místa ve Štípě. Farnost Štípa
již několik let systematicky pracuje nejen na
opravách samotného kostelíka, ale v letošním
roce i na jeho okolí. „Díky dotaci od Zlínského
kraje i statutárního města Zlína se nám podařilo zachránit havarijní část historické zídky.
Původně jsme si mysleli, že ji jen opravíme,
ale nakonec bylo nutné ji kompletně rozebrat
a opět vystavit. Na horní hranu zdi byly osazeny
speciální pálené cihly, tzv. klinkerky, které by
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měly vydržet mnohem více než klasické pálené cihly. Znečištěný kámen ze severní strany
zídky byl očištěn a natřena byla také vstupní
brána do areálu,“ říká místní farář P. František Sedláček.
Oprava zídky byla financována z rozpočtu Zlínského kraje a díky dotaci od statutárního města
Zlína.
V příštím roce je v plánu vybudování nového přístupového chodníku, realizace zvýraznění bývalých základů původních rozměrů gotického kostelíka a výsadba 11 kusů vzrostlejších stromů.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na úpravách
okolí původního gotického kostelíka.
/red/

Die neue Art einzukaufen.
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Wine And Food Shop Lavite

www.lavite.cz

Advent v Lavite
Věnujte dárky, které potěší.

12. prosince slavíme 3. narozeniny,
připijte si s námi alespoň symbolicky.
Alla salute!
dárkové
poukazy

víno jako
ﬁremní dárek

dárkové
balíčky

cestujeme za
vínem



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

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

Budu hasičem
a neBo kuchařkou?

věnujte jedinečný dárek
a vytvořte si svého medvídka

www.BearyBoo.cz

JIŽ

28 LET VÁM VE ZLÍNĚ NABÍZÍME

KOMPLEXNÍ REALITNÍ SLUŽBY

PRODEJ BYTŮ, DOMŮ, CHAT, POZEMKŮ

Vaši nemovitost prodáme za nejvýhodnější cenu na trhu!

PRONÁJEM BYTŮ A DOMŮ - PRO NABÍZEJÍCÍ SLUŽBY ZDARMA!

Zajistíme Vám solventního a slušného nájemníka!

ODHAD TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI

Zvažujete prodej nemovitosti a chcete znát cenu?

Obraťte se na naše zkušené realitní makléře:

Mgr. Miroslav Zvonek
miroslav@zvonek.cz

Filip Zvonek
filip@zvonek.cz

Igor Doležal
Ing. Zuzana Hanáčková
hanackova@zvonek.cz dolezal@zvonek.cz

Michal Bartl Kateřina Kolomazníková Bc. Petr Říha
bartl@zvonek.cz kolomaznikova@zvonek.cz riha@zvonek.cz

Ing. Pavel Novák
novak@zvonek.cz

Mgr. Eliška Zvonková
eliska@zvonek.cz

Lucien Vaculín
Jana Hauserová
Martina Bětáková
hauserova@zvonek.cz vaculin@zvonek.cz betakova@zvonek.cz

PARKOVÁNÍ
ZDARMA!
Kancelář ZLÍN, třída Tomáše Bati 199
(vedle Potrefené husy)

603 246 680, 577 200 100

Kancelář ZLÍN, Pod Nivami 330
(za Sokolovnou)

agentura@zvonek.cz

OBJEDNEJ NA WEBU
NEBO V APLIKACI KFC

DOPRAVA NAD 500 Kč ZDARMA

KFC.CZ

Aplikace:

KFC CZ

10% sleva po zadání kódu: ZLINCENTRO
Platí do 31. 12. 2020
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Anketa

Co pro vás znamenají Vánoce a které zvyky k nim ve vaší
rodině patří? Na které Vánoce vzpomínáte nejraději?
Helena Čermáková
herečka MD Zlín
Dny vánočních svátků
byly už od dětství díky mým
milovaným rodičům, kteří
dokázali vytvořit nejkouzelnější sváteční chvějivou atmosféru, těmi nejhezčími a nejočekávanějšími
dny v roce. A tyto pocity jsou se mnou i v mé
rodině. Když byly děti malé, odlévali jsme olovo, pouštěli skořápky, rozkrajovali jablka, poslouchali koledy, dávali jsme šupinky z kapra
pod talíře pro štěstí a chystali jeden talíř navíc
pro náhodného hosta. Těch zvyků bylo ještě
víc. V poslední době dodržujeme jen některé
z nich. Ale neopakovatelná chuť tajemna s přísliby zůstává.
Každé byly ojedinělé. Asi nejpěknější bylo
období, než nás nenávratně začali opouštět
naši nejbližší a my s nimi mohli sdílet všechny
křehké radosti.
Jiří Korec
primátor Zlína
Vánoce pro mě znamenají zejména trávení času
s rodinou v pohodové atmosféře. U nás se dodržují
tradiční zvyky, čili večeříme
kapra, máme živý stromeček a k tomu bývá samozřejmě cukroví a jiné vánoční radosti, jako je
sledování pohádek.
Nejraději vzpomínám na Vánoce, kdy jsem byl
malý, byli jsme celá rodina spolu a dařilo se mi
potěšit blízké svými nečekanými dárky. Zároveň
se těším i na budoucí Vánoce, kdy syn bude poprvé vnímat a prožívat nadělování dárků Ježíškem a uvidím jeho rozzářené oči.

Petr Pivoňka
farář Českobratrské církve
evangelické ve Zlíně
Vánoce jsou pro mne jako
faráře časem ještě intenzivnější práce a zároveň radosti a povzbuzení. Z dobré
zprávy, že do naší všelijak svízelné a bídné lidské situace, do našich starostí, smutků a úzkostí, do našeho shonu a zmatku, přišel Bůh sám.
Jako milující člověk, který to vše s námi sdílí,
nese a přitom nám svou mocí z toho pomáhá
k nadějnému životu. K Vánocům v mé rodině
patří štědrovečerní bohoslužby a pak slavnostní
večeře v kruhu širší rodiny, s našimi dětmi, rodiči
a teď už i malým vnukem. Před nadílkou u stromečku společně zpíváme různé vánoční písně
a vzpomeneme na ty z rodiny i přátel, kteří mezi
námi už nejsou anebo mají nějaké těžkosti. Je
to vzácný čas.
Na ty, když naše tři už dospělé děti byly malé.
Na jejich napjaté očekávání a pak rozjasněné
oči a tváře, když se konečně rozzářil stromeček a dárky byly na dosah. Těším se, že něco
podobného nás teď čeká s naším vnoučkem.
Taky ale rád vzpomínám na každoroční vánoční hry s dětmi, zvláště v kostelíku v jedné zasněžené vesnici, kde jsem dříve sloužil.
Petr Vabroušek
triatlonista
Především krásný čas
v rodinném kruhu a radost z radosti obdarovaných. Vánoční prázdniny
často využíváme k cestování, a tak Vánoce často trávíme na lyžích
nebo na pláži.

Nejkrásnější Vánoce byly hned dvoje. V roce
1998 jsme se během Vánoc dozvěděli, že čekáme syna Filipa, a o 12 let později dceru Věru.
Zdeněk Rybka
absolvent Baťovy školy
práce a místopředseda
Klubu absolventů Baťovy
školy práce
Vánoce sice nejsou největším křesťanským svátkem, ale jsou svátkem nejradostnějším, na
který se většina lidí těší. Nejinak tomu bylo ve
válečných letech u Mladých mužů na internátech. Velmi jsme se těšili – vždyť Vánoce byly
spojeny s cestou domů.
Doma mne čekala radostná, sváteční atmosféra s již nastrojeným stromečkem. Samozřejmě
živým – umělé jsme ještě neznali. Pod stromečkem se nenápadně postupně kupily dárky – nedaleko byl jednoduchý betlém.
U nás se dodržovaly skoro všechny základní vánoční zvyklosti. Štědrovečerní večeře byla vždycky klasika: rybí polévka, kapr, bramborový salát,
maminčino cukroví. Krájeli jsme jablíčka s hledáním hvězdičky, která nám má přinésti štěstí.
Od maminky jsme dostali každý šupinu z kapra
do peněženky, aby se nás držely peníze.
Mívali jsme šťastné a radostné Vánoce,
i když válku z mysli vypudit nebylo možné.
Tatínek denně poslouchal zahraniční rozhlas
o válečných událostech. Nebylo možno vynechat ani Štědrý den. Čekali jsme na projev
prezidenta Beneše z Londýna, již také proto,
že jeho projevy byly vždy optimistické. Poslech
zahraničního rozhlasu se trestal smrtí. To si
vyžadovalo učinit řadu náročných bezpečnostních opatření. Takové byly válečné Vánoce
Mladých mužů. 
/red/
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Probíhá hlasování v projektu „Tvoříme Zlín“
Třetí ročník projektu participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“,
v jehož rámci mohli Zlíňané navrhovat proměnu veřejného
prostoru, vstoupil do poslední etapy.
„Do letošního ročníku lidé přihlásili 34 návrhů,
z nichž pouze šest bylo zamítnuto. Letošní novinkou je možnost hlasování formou aplikace
Mobilní rozhlas,“ uvedla radní Jana Bazelová.
Hlasovat je možné do 6. prosince. Hlasovat
mohou jak obyvatelé Zlína, tak lidé, kteří zde
bydlí kvůli práci či studiu, ale nemají zde trvalé
bydliště, a to od 18 let. Malé i velké projekty
mají svou samostatnou anketu. V každé anketě lidé mohou hlasovat pouze jednou. Toto
bude ověřeno unikátním kódem zaslaným na
mobilní telefon. Hlasovat je však možné i bez
technologických zařízení a přístupu k internetu
či bez mobilního telefonu. V těchto případech

se bude moci hlasovat v Městském a turistickém informačním centru na radnici nebo
v kancelářích místních částí, včetně kanceláří
vnitřního Zlína. Pracovníci lidem i letos s hlasováním ochotně pomohou. Výsledky budou
známé 22. prosince.
Hlasovat bude možné i pro více projektů. Lze
udělit až 2 pozitivní a 1 negativní hlas pro tzv.
velké projekty a 3 pozitivní a 1 záporný hlas pro
tzv. malé projekty. Pro udělení negativního hlasu je zapotřebí nejprve udělit dva hlasy kladné. Tyto počty však není nutné znát. Hlasovací
aplikace umožní udělení jen tolika bodů, kolik
umožňují pravidla.

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.

 Malým projektům můžete udělit 3 kladné a 1 záporný hlas.
 Velkým projektům je možné dát až 2 kladné a 1 záporný hlas.
 Pro udělení záporného hlasu je nutné udělit 2 hlasy kladné.
 Není nutné využít všechny hlasy, které máte k dispozici.
 Pro každý projekt je možné hlasovat pouze jednou.
Dotazník je zabezpečen a odpovědi jsou zcela anonymizovány. /red/

BEZDOTYKOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM V MHD BUDE KROKEM DO BUDOUCNOSTI
Již delší dobu se snažím prosadit myšlenku zavedení elektronického odbavovacího systému
ve zlínské MHD. Pokusím se zde krátce seznámit čtenáře s přednostmi této investice. Elektronický odbavovací systém již v různé podobě
využívá řada jiných veřejných dopravců (Zlín je
poslední krajské město, kde není zavedený).
Spočívá v možnosti nákupu jízdenky buď platební kartou, nebo kartou vydanou dopravním
podnikem, na kterou si cestující „dobije“ peněžní kredit. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice,
s.r.o., uvažuje o modelu, kdy by cestu bylo možné zaplatit přímo platební kartou. Hlavním argumentem, proč bychom se zavedením elektronického odbavovacího systému v MHD neměli
20

váhat, je skutečnost, že Zlínský kraj spouští od
příštího roku projekt integrované veřejné dopravy, kdy cestující budou pro cestování krajem využívat čipovou kartu. Pokud zůstaneme u „lístků“, pak bude obtížné propojit integrovanou
krajskou dopravu se zlínskou a otrokovickou
MHD. Když například pojede cestující z Lukova
do Zlína a použije MHD, bude muset mít buď
časový kupon, nebo si musí koupit jízdenku
na MHD. Po zavedení elektronického odbavení
i v MHD cestující nemusí řešit nic a oba dopravci
si posléze vzájemně zúčtují část trasy, na které
cestující využil MHD. Další výhodou také bude
to, že systém automaticky zúčtuje nejvhodnější
variantu – například pokud budu muset během

dne víckrát využít MHD, elektronický systém vyhodnotí, že od určitého počtu cest se mi vyplatí celodenní tarif a strhne mi celodenní jízdné.
Při nákupu jednotlivých jízdenek už zpětně nic
zúčtovat nelze. V době koronavirové je pochopitelné, že firmy i obce zvažují, zda budou mít
finance na všechny zamýšlené projekty. Byla
bych nerada, kdyby takto „do koše“ spadl i projekt na odbavovací systém. První etapa (možnost platby kartou v MHD) se odhaduje na 15
milionů, 2. etapa (navázání časových kuponů na
platební kartu) se odhaduje na 3 miliony korun.
Přála bych si, abychom tento krok do budoucnosti pohodlnějšího cestování udělali i my. 

Zuzana Fišerová, zastupitelka

Informace

OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE

9. VÝROČÍ ÚMRTÍ VÁCLAVA HAVLA
Statutární město Zlín uctí zapálením svíček a tichou vzpomínkou 9. výročí úmrtí Václava Havla. Pietní akt se koná v pátek 18. prosince 2020
u Pomníku obětem totality na rohu radnice, náměstí Míru 12.
/io/

PORTÁL COVID-19 PŘINÁŠÍ INFORMACE
K NOVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM
V těchto dnech byl v pilotním režimu spuštěn informační COVID portál, který má ambici přehledně seznámit se všemi aspekty života ve
stavu nouze. Naleznete zde aktuálně platná nařízení, ale také popis
různých situací a návod, jak se v nich bezpečně chovat. Naleznete
zde podrobné návody jak postupovat při trasování, žádosti o kompenzace, jak zvládnout stres, které obchody a služby jsou v provozu apod.
Vše přehledně naleznete na webu www.covid.gov.cz.
/red/

PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO
Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy (vedle lékárny
u 1. segmentu) tel.: 777 711 130, www.medest.cz
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad - kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání
ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění
zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrobních
hal. Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, radiátorů,
podlah atd. Kvalita za dobrou cenu - vaše spokojenost.
tel. 737 261 262, e-mail: mnstavo@seznam.cz

ZRUŠENÍ MOBILNÍCH SVOZŮ

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

Magistrát města Zlína upozorňuje občany, že vzhledem k opatřením při
pokračujícím nouzovému stavu současné epidemiologické situace jsou
stále zrušeny mobilní svozy a přistavování kontejnerů na bioodpad. Děkujeme za pochopení a žádáme občany, aby pro odkládání odpadu využívali sběrných dvorů.
/red/

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodej vánočních stromků přímo od místního pěstitele začíná na adrese
Vítová 283 od 1. 12., ve Slušovicích od 10. 12. K prodeji budou jedle,
smrky, borovice, stromky v květináči.
Více informací na www.kupvanocnistromek.cz, tel.: 605 521 153

POZOR – ZMĚNA u pytlového svozu
směsných plastů a nápojových kartonů
v roce 2021
Upozorňujeme, že svozy neprobíhají v pravidelném termínu v měsíci tak,
jako tomu bylo doposud, ale dle termínů v následující tabulce:
Malenovice + K Cihelně,
V Olší; Salaš, Lhotka, Chlum,
Staré Obeciny, Boněcko,
Lazy, Lesní čtvrť

6. 1.

3. 2.

3. 3.

31. 3.

28. 4.

26. 5.

23. 6.

21. 7.

18. 8.

15. 9.

12. 10.

10. 11.

8. 12.

Letná, Ovčírny, Růmy, Příluky,
U Majáku, Fabiánky, Kudlov,
13. 1.
Jaroslavice, Lužkovice,
Klečůvka

10. 2.

10. 3.

8. 4.

5. 5.

2. 6.

30. 6.

28. 7.

25. 8.

22. 9.

20. 10.

17. 11.

15. 12.

Podhoří vč. T. Bati + Růžová;
centrum; Vršava, Nivy, Čep20. 1.
kov, Cigánov, Štípa, Kostelec,
Velíková

17. 2.

17. 3.

14. 4.

12. 5.

9. 6.

7. 7.

4. 8.

1. 9.

29. 9.

27. 10.

24. 11.

22. 12.

Podvesná, Hornomlýnská,
Díly, Zálešná, Fügnerovo nábřeží, Padělky IX, Jižní Svahy,
Mladcová, Mokrá, Zlínské
paseky, Prštné, Louky

24. 2.

24. 3.

21. 4.

19. 5.

16. 6.

14. 7.

11. 8.

8. 9.

6. 10.

3. 11.

1. 12.

1. 1.

27. 1.

Svozovým dnem jsou středy, výjimkou je termín, kdy je svoz ve čtvrtek.
 Pytlový svoz probíhá ve vyjmenovaných místních částech a v ulicích, kde probíhá svoz BRKO.
 V místech, která nejsou dostupná pro velkou svozovou techniku, budou pytle sváženy ze shromažďovacích míst na trase svozového vozidla.
 Pytle si můžete vyzvednout v kanceláři místní části příslušné lokality, v budově Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, na Odboru životního prostředí a zemědělství (3. patro) nebo na Oddělení místních poplatků (2. patro).
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2.

1.

3.

Za oponou:
Technické služby Zlín
V tomto čísle Magazínu Zlín
pokračujeme v nahlédnutí za oponu
technických služeb, konkrétně se
podíváme do technického zázemí.

4.

Foto 1) Svozový vůz po složení odpadu
Foto 2) Technické služby mají svůj vlastní
servis pro vozy i techniku
Foto 3) Zimní nástavba na posypový vůz
(kapacita 6 tun soli)
Foto 4) Uskladněná vánoční výzdoba
Foto 5) Uskladněné stánky, které se používají
při akcích na náměstí Míru
Foto 6) Uskladněná sůl na posyp
komunikací a chodníků

5.

Foto 7) Uskladněný písek na posyp
komunikací a chodníků

6.
7.

Rozhovor

„Linka SOS Zlín, dobrý den…“
Telefonní čísla 577 431 333, 778 400 170 nebo e-mailová adresa
sos@zlin.cz mohou zachránit lidský život. Patří totiž lince důvěry
„Linka SOS Zlín“, která je jednou z příspěvkových organizací MMZ.
Více informací prozradila její ředitelka Irena Majtnerová.
Linka SOS Zlín slouží 25. rokem. Jak se vyvíjela?
Linka vznikla v roce 1995 v rámci projektu města Program prevence sociálně patologických jevů
města Zlín jako organizační složka magistrátu
a od roku 2017 má Linka SOS statut příspěvkové organizace. V počátcích linka důvěry nabízela
pomoc hlavně dětem a mládeži, od roku 1996
začala sloužit všem věkovým kategoriím. Linka
důvěry se věnuje klientům, nacházejícím se v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné osobní
obtížné životní situaci, kterou volající není aktuálně schopen řešit vlastními silami.
S jakými problémy se na vás mohou lidé obrátit?
Volající se na linku obracejí s čímkoliv, co vnímají
jako nepohodu, obtíže, trápení nebo problém,
např. mezilidské vztahy (partnerské, rodinné,
manželské, vrstevnické, pracovní, školní), problémy se sebou samým (deprese, úzkosti, osamělost), problémy se závislostmi (alkohol, drogy,
gamblerství). Specifické potřeby klientů (právní,
zdravotní, stížnosti atd.) odkazujeme na následnou psychosociální síť - odborníky a konkrétní
instituce. Často se ozývají i osamělí senioři s tématy sociální izolace.
Kolik osob se na vás obrací?
Za poslední tři roky se počty volajících postupně
navyšovaly. Od roku 2017 (2 590 kontaktů) - do
konce roku 2019 (4 570 kontaktů), letošní rok
bude hodně přes 4,5 tisíce kontaktů i vlivem
pandemie Covid-19. Za loňský rok bylo realizováno v průměru měsíčně minimálně 240 hovorů,
denně 8 až 12 hovorů.

Poslední měsíce byly pro nás všechny velmi
náročné - projevilo se to ve vytíženosti linky?
Počty hovorů a délky volání jsou navýšené. Během vyhlášení nouzového stavu od 13. 3. do 31.
5. byl počet volání vyšší. Největší obtíž v tomto
období je pro klienty izolace, sociální a finanční
nejistota, strach, neventilované emoce apod.
Přes všechnu odbornou péči těchto klientů je
pro ně důležité mít záchytný bod v lince důvěry,
kam mohou volat prakticky kdykoliv a nebýt na
momentální akutní krizový stav sami.
Dozvíte se pokračování příběhu člověka, který
vám zavolal?
Zpravidla se toto nedozvíme, zvláště ne u jednorázových kontaktů. Zpětná vazba většinou chybí.
Služba je postavena na anonymitě. Někdy se
stává, že klient zavolá ještě znovu, aby pověděl,
jaké se mu podařilo najít řešení, občas klient
poděkuje za podporu nebo napíše vzkaz do internetové poradny. I když mohou některé životní
příběhy působit jako „začarovaný kruh“ bez pozitivního závěru, přesto hovory volajícím pomáhají
uvolnit napětí, ulevit si a vyplnit mezeru mezi návštěvami terapeuta.
Můžete nám prozradit, jak takový běžný hovor
probíhá?
Volání přijímáme až na třetí zazvonění, důvod
je prostý - pro volajícího je to otázka odvahy vytočit naše číslo a klient se potřebuje na hovor
připravit. Po přijetí volání konzultant představí
službu „Linka SOS Zlín, dobrý den“ a po navázání kontaktu mapujeme zakázku volajícího
(výzva k popsání problému a důvodu, proč nám
klient zavolal). Pokud volající mlčí a má obtíž vy-

jádřit své myšlenky - podporujeme komunikaci
povzbuzením. Pracujeme i s mlčením, oceníme
odvahu k zavolání na linku důvěry a případně nabídneme možnost zavolat kdykoliv jindy, až bude
připraven k hovoru. Každý hovor je originální
a vyžaduje individuální přístup.
Linka pracuje nepřetržitě. Kolik pracovníků se
ve službě linky střídá?
Od roku 1996 pracuje linka v nonstop režimu.
V týmu linky důvěry aktuálně pracuje 17 plně
kvalifikovaných konzultantů s vysokoškolským
vzděláním, kteří absolvovali odborné výcviky
a kurzy krizové intervence. Samozřejmostí je
pravidelná supervizní a intervizní podpora týmu.
Během jednoho dne se střídají vždy 2 pracovníci.
Výhodou naší linky SOS je její dostupnost. Často
se stává, že IZS - 155 či 112 nám přepojují hovor.
Spousta lidí se bojí zavolat - je zachována anonymita?
Pracovníci linky se řídí etickým kodexem, linka
důvěry je členem Asociace pracovníků linek
důvěry v ČR a každý konzultant je vázán mlčenlivostí. Klienta necháváme sdělit jen to, co je
sám ochoten a co považuje za důležité. Linka
vytváří bezpečný prostor, hovory nejsou nahrávány. V případě potřeby (ohrožení života, zdraví),
pokud by bylo nutné vyhledat lékaře, policii, tak
informujeme klienta, a žádáme o jeho informovaný souhlas.
Často máte na telefonní lince člověka, který
ztratil životní smysl. Co je na této práci nejtěžší?
Nejtěžší je, pokud se nemáme u volajícího čeho
chytit. V tuto chvíli jsme odkázáni na samotnou
záchranu života klienta, to znamená, udržet jej
za každou cenu při životě. Tyto hovory jsou obecně nejtěžší a emočně vyčerpávající. Na konec
života je vždy dost času…
/io/
inzerce

VÁNOČNÍ

STROMKY BAČA

z podhůří Hostýnských vrchů
Najdete nás:

v areálu firmy Kamenivo Zlín - Rybníky,
Nábřeží 596 – Prštné

www.vanocnistromkybaca.cz
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Aktuálně

Divadlo vytvořilo Hladového Kašpárka,
podcasty na sedm dní v týdnu
V Městském divadle Zlín je v těchto dnech tma a ticho, z nařízení
vlády se nesmí hrát. Potřeba divadelníků tvořit je ale tak silná, že
se z ní zkrátka něco zrodit muselo.
A tak vznikl Hladový Kašpárek, podcastový pořad na sedm dní v týdnu. Pořady jsou k poslechu denně od 7.00 na www.hladovykasparek.
com.
„Hladový Kašpárek je jako Ježíšek, nikdo ho
nikdy neviděl, přitom nosí dárky. Tak jako máte
svůj vnitřní hlas, tak promlouvá Kašpárek,“ přiblížil ředitel MDZ Petr Michálek. Název vychází
z označení legendárního dávného klubu, který
se nacházel v podzemí divadla, a z nedávného
výroku prezidenta Miloše Zemana o hladových
umělcích.
„Když je to volno vynucené, není to nic příjemného a pro tvořivého člověka je to několikanásobné utrpení,“ doplnil umělecký šéf divadla
Patrik Lančarič. „Naše aktivita s šitím roušek
v první vlně byla skvělá, byla to služba společnosti. Hladový Kašpárek má plnit podobný účel
- formou krátkých relací zpříjemnit čas,“ dodal.

Pondělky nabídnou rozhlasovou hru na pokračování, Pondělní špíl. Prvním titulem je Bílá
nemoc Karla Čapka v režii Patrika Lančariče:
„Ten titul se úplně nabízel. Čapek hru napsal
krátce poté, co proběhla španělská chřipka.
Chování společnosti se vůbec nezměnilo.“
V Bílé nemoci posluchači uslyší Helenu Čermákovou, Evu Daňkovou, Zdeňka Julinu a další
zlínské herce.
Kašpárkovy úterky patří rozhovorům. Druhý
den v týdnu, který dostal název Principálovo
úterý, moderuje Petr Michálek a hosty si vybírá
nejen z divadelního světa.
Středa z herečáku je čistě v rukou herců.
„Všichni společně chystáme různé zábavné
rubriky,“ poznamenal herec Marek Příkazký.
Čtvrtek na tahu nazuje toulavé boty. V této rubrice vyrazíme do zlínských ulic a okolí s Blankou
Kovandovou, šéfkou vnějších vztahů divadla,
a podíváme se na místa, kam se dá ve Zlíně
vyrazit, i když se nikam vyrazit nedá.
Pátky z voleje jsou bláznivé a plné nepředvídatelnosti a improvizace. Takto zlínské herce
ještě neznáte!
Rubriku nazvanou Kandrdas v sobotu divadelníci předali do rukou teenagerům, žákům
literárně-dramatického oboru Petra Nýdrleho
při ZUŠ Zlín.
Tečkou za každým týdnem bude Nedělní
šlágvort – zamyšlení, úvaha, fejeton, krátká
povídka. Dramaturgové Katarína Kašpárková
Koišová a Vladimír Fekar v ní oslovují osobnosti spojené se zlínským divadlem: „S lidmi,
kteří jsou originální a mají co říct a které na
sebe divadlo nalepuje, se tak budeme potkávat aspoň skrze jejich slovo, glosu,“ těší se Vladimír Fekar.
/jur/

NOVÉ PŘEDPLATNÉ
DIVADLO ZATÍM NENABÍDNE
Městské divadlo Zlín zatím prodej nového
předplatného na příští sezonu nespustí.
„Tento slib z konce srpna bohužel nejsme
schopni dodržet. Předplatné mělo přejít na
roční cyklus kvůli jarní koronavirové vlně. Plán
byl, že do konce roku odehrajeme představení,
která našim abonentům dlužíme, a od ledna
vás nadchneme nabídkou nových titulů. Bohužel za stávajících okolností nelze předprodej zahájit. V tuto chvíli totiž nikdo neví, na jak
dlouhou dobu se společenský a kulturní život
nás všech zastavil. Prosíme vás o trpělivost.
Jakmile to bude možné, seznámíme vás s aktualizovanými plány,“ uvedl ředitel divadla
Petr Michálek.
/red/

SLEDUJTE DIVADLO I DOMA
Divadlo z pohodlí obýváku? Ano, takovou
možnost vymyslela společnost Dramox, která za měsíční předplatné nabízí ke zhlédnutí široký výběr divadelních záznamů.
Projekt podporuje divadelní umění jednak
tím, že spojuje diváka s jeho domovským
divadlem, ale má na výběr i hry jiných divadel. Navíc většinu peněz z předplatného
získávají divadla. Do projektu je zapojeno
i Městské divadlo Zlín. Sledováním záznamů podpoříte českou kulturu a zejména to
„své“ divadlo.
Více na www.dramox.cz. 
/io/

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
24

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 pro-

blém, 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 je zveřejněn na www.zlin.eu, naleznete jej také v tomto vydání Magazínu Zlín
NA PROTĚJŠÍ STRANĚ, bude distribuován do
Zlínských klubů seniorů apod. 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/

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Sport

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

2019

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

podpis

www.seniorivkrajich.cz
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✁

Vzpomínka, volný čas

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
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Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR
Městská policie
Integrovaný záchranný systém

statutární město Zlín
náměstí Míru 12 • 760 01 Zlín

www.zlin.eu
✁

155
150
158
156
112

Soutěž

1. místo sport: Wakeboarding na mušovských jezerech

1. místo krajina: První paprsky

Známe vítěze fotosoutěže
OUTDOOR
Fotosoutěž OUTDOOR, která byla vyhlášena v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, již zná své vítěze. Letošním tématem byla Česká republika. Fotografie byly tradičně zasílány do dvou kategorií – krajina a outdoorové sporty. Vyhodnocování probíhalo zástupci organizátora
fotosoutěže.
Vítězové
(kategorie Krajina)
1. místo: Vinterová Michaela
z České Lípy
popis: Fotografie z teras Ještědu v lednu 2020
2. místo: Adler Zdeněk z Brna
popis: Stará kovárna v údolí
řeky Svitavy
3. místo: Tomčala Ondřej
z Frýdku-Místku
název: Krkonoše
popis: Mumlavský vodopád

Vítězové
(kategorie Outdoorové
sporty)
1. místo: Grobař Martin
z Ostravy
popis: Adrenalin ve Wake
Parku Merkur

2. místo krajina: Hamerský mlýn

2. místo: Julina Jan ze Zlína
popis: Jeseníky
3. místo: Gorcová Gabriela
ze Zlína
název: Parkur Tečovice
popis: závody

Vítězům srdečně gratulujeme! Výherci budou odměněni cenami ze
světa outdooru. Ceny darovala rodinná firma Force, která vyrábí cyklistické vybavení, lezecké centrum Vertikon a knihkupectví knihcentrum.cz.
/red/

2. místo sport: Zimní výšlap se snowboardem

ŽIVÝ ZLÍN SE VRACÍ S KULTUROU NA NETU. PROSTŘEDNICTVÍM KRÁTKÝCH
SNÍMKŮ PŘEDSTAVÍ VELKÉ KINO, ZAM, GALERIE ČI ZLÍNSKÉ ŠEVCE
Projekt „KULTURA NA NETU“ Živého Zlína
nabízí krátká videa o zajímavostech z oblasti
kultury, architektury či podnikání. Agentura
počítá také s live streamy z klubů. Cílem je
upozornit na potřebnost malé klubové scény
a kultury, která je v této době ohrožena existenčně.
První snímek věnovaný aktuálním site-specific
výstavám zlínských galerií Komnata a Garáž
bude mít premiéru tento čtvrtek v 19 hodin
na YouTube kanálu a Facebooku Živého Zlína
a města Zlín.

„Z dalších videí nás čeká v premiéře téma Velkého kina, kterému jsme se věnovali od jeho
vzniku až po možnou budoucnost. Za pozornost
stojí představení Zlínského architektonického
manuálu, budovy radnice, kultovního nahrávacího studia, Galerie Kabinet T i návštěva ševců
v areálu Svit,“ upřesnila vedoucí agentury Živý
Zlín, Jana Kubáčová.
Druhá série videí nabídne celkem sedm premiér a prolnou ji reprízy dílů ze série první. Živý Zlín
je odvysílá do konce roku vždy v 19:00 hodin.
„Jakmile to umožní rozvolnění opatření, máme

v plánu živě streamovat koncerty ze zlínských
klubů, jako je Gulliver velkokavárna, Blok 12, či
kavárna a klub Jedním tahem,“ řekla Kubáčová.
Z interpretů se představí kapela Dundee & FRIENDS, Eliška Lajdová, Štěpán Holík & Zdeněk
Marušák.
Živý Zlín připravil projekt KULTURA NA NETU na
podporu zlínské kultury už na jaře. Krátká videa
divákům ukázala zázemí míst, jako je Městské
divadlo Zlín, zimní stadion, filmové ateliéry a další. Archiv videí je ke zhlédnutí na webu Živého
Zlína www.zivy-zlin.cz.
/red/
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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
Prštné 86, tel. 777 478 088,
www.gambling.podaneruce.cz

PORADNA PRO RODIČE
A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM

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

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

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

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

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
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
Poradenství pro zdravé nohy
Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou. Přítomen lékař ortoped a odborník
na rehabilitační péči a výživu. Vyšetření je
vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti.
Koná se 1. prosince.
Realizuje Česká obuvnická a kožedělná
asociace. Objednávky a bližší informace na
tel.: 577 525 230, 724 613 910 nebo na
e-mailu info@coka.cz.
Podiatrická poradna „Pro zdravé nohy“
Vyšetření a diagnostika nohou, odborné
poradenství vč. konzultace s MUDr.
Holoubkem jsou také zdarma. Koná se
16. prosince.
Provozuje lékařské a rehabilitační pracoviště
Columna centrum, objednávky na tel.:
731 618 730 nebo na e-mailu vaskova@
prozdravenohy.cz.
Místo konání obou poraden bude zájemcům
sděleno při objednání.
/io/

svatební obřady
3. 10. 2020 jiná místa
Jaromír Kudlák (Zlín), Jitka Pončíková (Zlín)
Marek Štěpánek (Bohuslavice u Zlína), Zuzana Pinosová (Zlín)
Martin Iž (Zlín), Eva Hirková (Zlín)
3. 10. 2020 hrad Malenovice
Radim Ševčík (Zlín), Lenka Havrlantová (Zlín)
David Fenik (Zlín), Karolína Němcová (Zlín)

10. 10. 2020 jiná místa
Petr Dlabač (Zlín), Eva Vlková (Kroměříž)
16. 10. 2020 radnice
Jan Štěpán (Zlín), Radka Rochlová (Horní
Újezd)
Jan Jandl (Slavičín), Leona Kudláčová (Zlín)
Michal Jedlička (Zlín), Hana Gášková (Vlachovice-Vrbětice)
17. 10. 2020 jiná místa
Tomáš Bártek (Zlín), Denisa Tichotová (Zlín)
30. 10. 2020 radnice
Vlastimil Šimurda (Zlín), Pavla Trojanová
(Zlín)

jubilanti od
devadesáti let
Barboříková Marie, Bendová Dagmar, Bistrá Marie, Bittner Ladislav, Bořutová Marie,
Bradová Anna, Bumbálková Milada, Čillík
Štefan, Dlabajová Anna, Dolníková Miluška,
Drbohlav Rudolf, Ernstová Marie, Fiala Emil,
Fuksová Marie, Háj Bohumil, Havlík František, Houška Miroslav, Huďová Marie, Kadlčková Jiřina, Karlíková Růžena, Kolaja František, Kolčava Jiří, Konečná Jarmila, Kopcová
Štěpánka, Košková Dana, Krajčová Anděla,
Kratochvílová Ludmila, Krpec Duchoslav,
Krulišová Eva, Křemenek Radim, Křížková
Anna, Kubelková Božena, Kvapilová Alžběta,
Labuťová Indra, Lapčíková Božena, Lochová
Marie, Masaryková Jindřiška, Mifka Svatoslav, Michková Marie, Mikel Oldřich, Navrátilová Anežka, Nepevná Růžena, Nováková
Jelenka, Pagáčová Danuša, Pánková Anežka, Pavlovská Libuše, Pekař Vladislav, Plšková Olga, Polášková Ludmila, Riesová Edith,
Samohýlová Ludmila, Skřivánková Anežka,
Slonková Jindřiška, Stodolová Milada, Strnadel Karel, Ševčíková Věra, Šimanová Helena,
Šmédková Hedvika, Šteklová Marie, Talaša
Karel, Taťáková Josefa, Vašková Růžena,
Vavřík Dušan, Včelařová Věra.

knižní tipy

Válečné osudy baťovců
v Singapuru

Zlínská univerzita vydala
novou knihu o Baťovi

Na podzim vyšla knížka Pátrání po Silvestrovi,
kterou napsal Jan Beránek. Z pátrání po
rodinných kořenech se zrodila kniha popisující
válečné drama na druhém konci světa.

Cestovat napříč kontinenty, probádat
pozoruhodný svět legendárního podnikatele
Tomáše Bati a objevit spoustu nových, dosud
nezveřejněných informací a materiálů.

Jan Beránek vypráví příběh
prastrýce Silvestra Němce, který jako mladíček ve třicátých letech přišel k Baťovi
do Zlína a těsně
před
vypuknutím
války byl vyslán firmou do dalekého
Singapuru. Tam jej
zastihly boje s Japonci, kterých se
účastnil jako dobrovolník v řadách
britské
armády.
A právě tehdy s nej-

To vše mohou čtenáři při četbě
nové publikace, kterou připravil
tým historiků a odborníků na baťovskou problematiku z Informačního centra Baťa při Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).
„Kniha Baťa na všech kontinentech shrnuje sto let působení této
společnosti napříč světem od jejího založení v roce 1894, a vůbec
poprvé tak předkládá ucelený
příběh firemního počínání v takto
dlouhém časovém úseku,“ představuje knižní novinku jeden z autorů Zdeněk Pokluda.
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větší pravděpodobností zahynul, přestože jeho smrt nebyla
nikdy zcela objasněna.
Na konec října byl
naplánován křest ve
Zlíně. Kvůli pandemii byl ale zrušen.
„Křest jsme museli
uspořádat on-line.
Besedy se čtenáři ale určitě chci
udělat v příznivější
době. Moc rád i ve
Zlíně,“ podotýká autor.
/ps/

Kniha seznámí čtenáře se začátky
obuvnické firmy a provede téměř
150 zeměmi světa, ve kterých se
Baťa prosadil. 
/red/

Nejlevnější
vnitřní a venkovní
parapety na míru
Možnost
montáže i se
zaměřením

Servis oken,
dveří, stínící
techniky

Okenní
Vnitřní
a dveřní
horizontální,
sítě proti
vertikální
hmyzu
žaluzie
Látkové
roletky,
roletky
DEN/NOC

WWW.MACH ALAR EALITY.CZ

Prodejna a vzorkovna
info@intermen.cz
www.intermen.cz
tel.: 577 224 151
777 333 108

Cecilka 386 (areál KKS)
prům. zóna Zlín – Příluky

Pondělí – Pátek
7.30 – 16.00

e-shop: www.vsenaokna.cz
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DĚ KUJ E M E K LI E NT ŮM ZA PŘÍZ EŇ
V ROCE 2020
(AŤ BYL, JAKÝ BYL)

ALE PŘEJME SI DO TOHO PŘÍŠTÍHO, ABY BYL JEŠTĚ LEPŠÍ.

Představujeme

Představujeme útulek
Útulek pro zvířata v nouzi na Vršavě plní svou funkci již
od listopadu roku 2004. Majitelem je město Zlín
a provozovatelem spolek Útulek Zlín, z.s.. Kapacita útulku je
maximálně 80 opuštěných nebo zatoulaných psů a 40 koček.
Jen na přechodnou dobu jsou zde umísťována
zraněná volně žijící zvířata, která si přebírá záchranná stanice Buchlovice.
O zvířata a celý areál útulku se starají 4 ošetřovatelky, 2 pracovnice v kanceláři a 2 veterinární lékaři. Velkou oporou útulku jsou dobrovolníci. V dřívějších letech se útulek potýkal
s problémem překračování kapacity, hlavně
u psů. Poslední dva roky se průměrně staráme
„pouze“ o 52-55 psů. Lidé mají větší zájem si
pořídit domů psa nebo kočku. I když je v útulku
méně psů, práce neubývá a finanční podpory
ze strany dárců je potřeba stejně. V útulku nám
totiž zůstávají psi velkých plemen, psi staršího
věku nebo se zdravotním problémem. Hodně
také přibývá případů, kdy se musíme postarat
o nemocné nebo zraněné kočky a koťata. Jejich péče je pak nákladná.
Jak pomoci útulku

FINANČNÍ DAR: zasláním jakékoliv částky na náš darový účet banky Creditas
102987600/2250.

VIRTUÁLNÍ ADOPCE: přispívat na konkrétního
psa měsíční částkou dle darovací smlouvy.
Tato forma podpory pomáhá hlavně u zvířat,
která berou pravidelně léky, speciální krmivo
nebo je u nich třeba podrobnější vyšetření.

ZAKOUPENÍ PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ: ve
spolupráci se studenty projektu Němá tvář
a jinými podporovateli útulku vznikly tyto
propagační předměty - taška, pexeso, kalendář, hrníček, batůžek, náramek, placka,
přívěšek.

MATERIÁLNÍ POMOC:
● granule pro psy Calibra, Brit care, SamsField, Petkult;
● kočičí kapsičky a paštiky (jakékoliv značky);
● kočičí stelivo (jakékoliv značky);
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● desinfekční prostředky – savo nebo chloramin;
● deky, povlečení, ručníky.
Spolupráce s organizacemi a propagace
útulku
V útulku se zpravidla během roku konají tři velké akce. Dvě akce jsou pořádány studenty projektu Němá tvář z FMK UTB, jedná se o Útulkové jaro a o Útulkové Vánoce (tato akce je
organizována ve spolupráci se ZŠ Komenského II). Obě akce jsou u veřejnosti velmi oblíbené, studenti je organizují již od roku 2008, úroveň organizace je velmi profesionální, o čemž
svědčí i vysoké výtěžky pro útulek. Letos budou
Vánoce v útulku probíhat alespoň virtuálně.
Jsme moc rádi, že studenti vymysleli způsob,
jakým mohou lidé útulku pomoci i přes nepříznivost dnešní doby. Sledujte prosím Facebook

útulku, kde vás čeká od studentů plno nápadů,
jak pomoci.
Třetí akcí je Podzimní setkání útulkových psů
a jejich páníčků, což je akce, kterou si organizujeme svépomocí a pro radost.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem
jednotlivcům i organizacím, kteří dlouhodobě
podporují náš útulek. Bez této podpory bychom
nebyli schopni zajistit tak kvalitní péči o zvířata,
jakou jim díky vám můžeme dopřát. Nechceme
se však spoléhat jen na pomoc zvenčí, proto každoročně připravujeme útulkový kalendář, plný
krásných fotografií a příběhů. Letos jsme za
finanční podpory sponzorů nechali vytisknout
1 600 ks.
Co chystáme
I když náš útulek pravidelně navštěvují v rámci
exkurzí děti mateřských škol a žáci základních
škol, rádi bychom se více zapojili do vzdělávání
a osvěty dětí prostřednictvím přednášek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Nadále bychom chtěli zachovat výcvik a socializaci psů, v mnohých případech vidíme, že tato
aktivita má smysl a zvyšuje tak pravděpodobnost návratu psů do normálního života.  /red/

Příjem a výdej psů v letech 2010–2020
Příjem a výdej psů v letech 2010–2020
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SUV specialista z Koreje

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

... prožijte těhotenství v klidu.
www.unicars.cz

ZLÍN ұ MALENOVICE

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

www.prediko.cz

UŽ POSLOUCHÁŠ?

www.podcast.utb.cz

NOVÉ MODERNÍ BYDLENÍ VE ZLÍNĚ

DOWNTOWN INVEST
RIVERFRONT GARDENS
6 bytových domů, 110 moderních
bytů
sklepy a krytá parkovací stání
dispozice bytů 1+kk až 5+kk
3 N.P. s výtahem
1 000 m² komerčních prostor
s parkováním

40 % BYTŮ PRODÁNO

předpokládané dokončení 2022
A1.201b
byt 41, 1 m²
terasa 33 m²

www.riverf ront.cz

Zlín, Tyršovo nábřeží

POLANSKÝ DVŮR

Zkolaudováno !

BYDLETE UŽ LETOS

dokončené apartmány
k prodeji
klidná lokalita Velkých Karlovic
parkovací stání, sklepní kóje

www.polanskydvur.cz

a sportoviště k dispozici

