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Úvodem – rozhovor

Miroslav Adámek:
Moc vám všem děkuji
Po deseti letech opouští
Miroslav Adámek Radu města Zlína.
I přesto, že v roli zastupitele
i nadále setrvává, ohlédli jsme se
s bývalým primátorem a nynějším
náměstkem pro kulturu
za poslední dekádou, kterou
věnoval práci pro město Zlín.

Končíte své působení v radě města, v za- Co považujete za svůj největší úspěch
stupitelstvu však zůstáváte. Co Vás k to- v rámci práce pro město?
muto kroku přimělo?
Sebe samotného je těžké hodnotit, to by
Těch důvodů bylo více. Hlavním je, že
měli dělat jiní… Osobně si vážím toho,
mi ve volbách dali občané silný
že se za mého působení na radnimandát k tomu, abych se poci nestala žádná kauza. Chovali
dílel na správě jejich města.
jsme se slušně, transparentNechci jejich důvěru zklamat,
ně, nejsou s námi spojené
Těch 10 let
hodně práce mohu udělat
žádné aféry. A práce se také
na radnici pro
i ze zastupitelstva, které je
udělala. Střed města je krásmě byla škola
vrcholným orgánem samoný, Památník Tomáše Bati
života
správy obce.
je obnoven, torzo na Jižních
Ještě bych se krátce vrátil
Svazích zmizelo, investovali
k tomu, proč vlastně radu měsjsme do škol, školek, chodníků,
ta opouštím. Je to hlavně kvůli
vznikl projekt Živý Zlín… když se
koronaviru, s ním je spojená nutnost
ohlédnu, mám docela dobrý pocit.
pro všechny zdravotníky přiložit ruku k dílu.
Nezachraňuji zdravotnictví, jen pomáhám, Co se podle Vás naopak nepovedlo?
v rámci svých schopností a specializace. Určitě šly dělat některé věci rychleji, viz
Hned na počátku pandemie jsem nabídl třeba tržiště Pod Kaštany. Rozpačitý dojem
pomoc nemocnicím, během služeb jsem si vzbudila modernizace podchodu na náale uvědomil, že té pomoci z mé strany je městí Práce. Osobně mě velmi mrzí, že se
potřeba větší. Takže se vracím na chirurgii. zastavila příprava výstavby nové nemocniAle jak jsem řekl, svou práci pro město ještě ce v Malenovicích, byť to je spíše problém
kraje. Všechny neúspěchy mají své důvody,
odvedu.

jsou za nimi objektivní problémy. Ale byl
jsem osm let primátorem, tak tu zodpovědnost beru na sebe. A věřím, že co půjde, ještě uděláme.
Zůstal Vám nějaký rest?
Nechci říct rest. Ale spousta práce je přede mnou, aby ne, mandát zastupitele mám
do podzimu roku 2022. Nebudu pasivní, to
mohu všem slíbit. Zlín mám rád a budu dělat nadále maximum pro to, aby se posouval
dopředu. V tomto volebním období se věnuji
sportu a kultuře, nadále se tedy těmto oblastem budu věnovat.
Jaký Miroslav Adámek přišel na radnici
a jaký z ní odchází?
Je o deset let starší (úsměv). Ale znovu
opakuji, úplně neodcházím. Opouštím radu
města, ale zůstávám zastupitelem. Dotaz
však chápu. Těch deset let na radnici pro
mě bylo další vysokou školou, nebo spíše
školou života. Je určitě velkým zážitkem být
u toho, když se Zlín mění. Těm změnám pomáhat. 
Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Miroslav Adámek: Moc vám všem děkuji
Dokončení ze str. 3
Pro mě jde o životní etapu, na kterou jsem
hrdý a na kterou budu vždy s láskou vzpomínat.
Jakou nejtěžší situaci jste na radnici musel řešit?
Těžkých, nebo spíše obtížných situací bylo
dost. Nebylo lehké, když deset dnů před volbami v roce 2018 navštívila radnici policie.
Až dlouho po volbách oznámila, že případ
odkládá, že se nic nestalo. Doteď s dojetím vzpomínám na to, jak mě a kolegy lidé

podpořili, třeba potleskem ve Velkém kině
při premiéře dokumentu Století Miroslava
Zikmunda. Obtížné to bylo s vodou, problémem, který jsme zdědili a museli řešit. Samotná politika je komplikovaná, bylo těžké
v určitém období držet koalici… ale jak říkám, to vše byla hlavně cenná zkušenost.
Jsem za ni vděčný.
V radě města Vás nahradí Pavel Stojar. Co
bude podle Vás pro něj nejdůležitější úkol?
Z krátkodobého hlediska je nutné, aby se co
nejdříve vpravil do problematiky. Z dlouho-

dobého hlediska, aby vyřešil maximum úkolů, které budou před ním stát. On to zvládne, o tom nepochybuji. A budu se snažit mu
maximálně pomáhat.
Co říct závěrem?
Rád bych poděkoval. Občanům Zlína za to,
jakou měli se mnou trpělivost. Svým kolegům za to, jak se mnou tu káru táhli. Svým
blízkým, že stáli při mně, že mě drželi pořád
při zemi. Moc vám všem děkuji.


Tomáš Melzer

Zastupitelstvo schválilo v zájmu získání dotace převod
Zimního stadionu Luďka Čajky do majetku města
V rámci jednání Zastupitelstva
města Zlína byl schválen
převod Zimního stadionu
Luďka Čajky do majetku města,
což je jedním z dalších kroků
pro realizaci rekonstrukce
hokejového stánku do podoby
multifunkční arény.
„Dotační titul Národní sportovní agentury nebude vypsán pro spolky, a proto bylo
nutné získat stadion do vlastnictví města
již teď. Získání až 300milionové dotace
z agentury je pro financování rekonstrukce zásadní. O realizaci rekonstrukce bude
rozhodovat až před podpisem smlouvy se
zhotovitelem stavby na základě aktuálních
informací a získaných externích zdrojů financování Zastupitelstvo města Zlína. Za
sebe předpokládám, že toto rozhodnutí budeme řešit na podzim,“ sdělil primátor Jiří
Korec.
Nynější záměr počítá s tím, že statutární
město Zlín a zapsaný spolek Berani Zlín
(dále jako spolek) budou společně postupovat při přípravě rekonstrukce a její realizaci.
Město hodlá stadion nabýt, realizovat a financovat jeho rekonstrukci, která umožní
jeho multifunkční využití pro sportovní aktivity, kulturní a společenské akce ve Zlíně
včetně vytvoření zázemí pro sportovní oddíly
působící v rámci spolku.
Zápis na vklad vlastnického práva ke stadionu a souvisejícím nemovitostem bude
podán na katastrální úřad v co nejbližším
termínu. K tomuto datu bude podepsána
darovací smlouva a nájemní smlouva na
stadion a související nemovitosti mezi městem jako pronajímatelem a spolkem jako
nájemcem.
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Vzhledem k zájmu města zajistit externí
financování rekonstrukce je ve smlouvě
upravena možnost odstoupení a vrácení
daru v případě, že se nepodaří toto externí
financování zajistit. Město má dále možnost
od smlouvy odstoupit a stadion spolku vrátit
také v případě, pokud zastupitelstvo města
rozhodne, že rekonstrukce nebude realizována, bez ohledu na získání dotací.
Předpokládaná hodnota rekonstrukce zimního stadionu je 959 mil. Kč včetně DPH.
Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu. Termín dokončení je 31. 3.
2021. Teprve až zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace, jejíž součástí
bude naceněný položkový rozpočet, dojde
k přesnému vyčíslení nákladů na rekonstrukci. Uvedená částka je tedy odborným
odhadem na základě propočtu k projektové

dokumentaci pro stavební povolení a aktuálních informací. Přesnou částku je možné
říct až po odevzdání rozpočtu projektantem.
„Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu rekonstrukce zimního stadionu je zajištění vícezdrojového externího financování
formou dotace a dále přijetí úvěru ve výši do
500 mil. Kč. V srpnu roku 2020 si nechalo SMZ zpracovat nezávislým ekonomem
Střednědobý výhled města Zlína s analýzou
financí a ratingem, ze kterého vyplývá, že
finanční zdraví města je ve velmi dobré kondici. Výše dlouhodobých úvěrů je poměrně
velmi nízká ve srovnání s ostatními městy
a budou do roku 2024 zcela splaceny. Je
zde tedy prostor pro následné bezpečné
splácení nového úvěru. V případě, že se nepodaří zajistit externí financování, nebude
projekt realizován,“ zakončil ekonomický
náměstek Bedřich Landsfeld.
/mel/

Aktuálně

Vytíženost kontaktního místa živnostenského úřadu
Jednotné kontaktní místo provozované Odborem
živnostenským Magistrátu města Zlína nabízí služby
podnikatelům již deset let. Z 15 jednotných kontaktních míst
v rámci celé České republiky se v roce 2020 zařadilo mezi
nejvytíženější.
A to jak z hlediska výkonnosti, tak zaevidovaných dotazů.
„Jsme rádi, že se na nás obrací podnikatelé
s velkou důvěrou. Výkon každoročně vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na
základě zaevidovaných a následně řešených
dotazů vedených v systému SINPRO tak dochází k přerozdělování finančních prostředků
na výkon státní správy. V loňském roce registrovala větší nápor pouze kontaktní místa v Brně
a Ostravě, tedy ve městech větších, než je Zlín,“
uvedla vedoucí Odboru živnostenského Magistrátu města Zlína Naděžda Hasíková.

Prostřednictvím Jednotného kontaktního místa živnostenského úřadu mohou podnikatelé
získat cenné informace. Ať už využijí služeb tuzemští podnikatelé, kteří chtějí rozšířit své podnikatelské aktivity do jiných členských zemí Evropské unie, nebo se o radu přihlásí zahraniční
podnikatelé, kteří se snaží zahájit své působení
v České republice.
„Na základě konkrétních dotazů poskytujeme
podnikatelům požadované údaje o možnostech získání příslušných oprávnění pro výkon
zamýšlené podnikatelské činnosti a zároveň je
směřujeme na příslušné instituce. Komunikace

probíhá jak v češtině, tak samozřejmě i v anglickém jazyce, a to vždy na profesionální úrovni,“
popsala Naděžda Hasíková.
Jednotné kontaktní místo zprostředkovává také
oznámení vůči jiným správním úřadům v České
republice, poskytuje informace o regulaci povolání či přijímá podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací. V poslední době například
pracovníci mimo jiné pomáhali osobám samostatně výdělečně činným s vyplňováním formulářů k získání příspěvků na ošetřování člena
rodiny v době uzavření škol z důvodu pandemie.
Jednotné kontaktní místo ve Zlíně lze kontaktovat prostřednictvím interaktivního formuláře
umístěného na internetových stránkách www.
zlin.eu/jkm, telefonicky na telefonním čísle
577 630 914, e-mailem na adrese jkm@zlin.
eu, nebo osobně či poštou na adrese Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský, Zarámí
4421.
/io/

Město Zlín pomáhá podnikatelům a snižuje nájmy
v městských prostorech
Rada města Zlína rozhodla o snížení nájemného
nájemcům městských nebytových prostorů. Úleva
v platbách za nájemné se týká období měsíců října,
listopadu a prosince loňského roku.
„Jsme si vědomi závažných dopadů pandemie na naše podnikatele, a proto se snažíme dočasným snížením nájemného tyto
ekonomické škody vzniklé epidemií koronaviru alespoň částečně zmírnit. Nájemcům
městských prostorů proto na základě jejich
žádosti snížíme na stanovenou dobu nájem.
Podmínkou snížení nájmu je, aby nájemce
k datu podání žádosti měl uhrazeny všechny závazky vůči statutárnímu městu Zlín za

období roku 2020,“ uvedl Jiří
Korec, primátor města Zlína.
Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 12.
března 2021. Celková výše snížení však musí
převýšit alespoň 2 000 Kč. Nižší slevy poskytnuty nebudou.
Nájemné bude sníženo:
 restauracím s výdejním okénkem, o 30 %,

 cestovním kancelářím,
o 30 %,
 spolkům, které nemohou vykonávat svoji
činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu
statutárního města Zlína,
o 100 %,
 nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních
opatření uzavřeny, o 50 %.
Nájemné bude snižováno stejným způsobem
jako v létě loňského roku. Žádost nemá předepsaný formulář, stačí běžný dopis, může být zaslán do datové schránky města, nebo na e-mail
najem@zlin.eu.
/io/

Cenu města Zlína za rok 2020 získala diabetoložka
MUDr. Anna Gregorová se stala nositelkou Ceny města Zlína
za rok 2020. O udělení ceny této lékařce rozhodlo tajné
hlasování zlínských zastupitelů v průběhu posledního zasedání
Zastupitelstva města Zlína.
„Při hlasování o udělení Ceny města Zlína za
rok 2020 panovala v zastupitelstvu naprostá
shoda. Z 39 zastupitelů vhodili hlasovací lístky do hlasovací urny všichni, s tím, že paní
doktorka Gregorová získala 37 hlasů. Dva hlasy byly vyhodnoceny jako neplatné. Chtěl bych
tímto paní doktorce velmi pogratulovat,“ uvedl
primátor města Zlína Jiří Korec.

Anna Gregorová vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce
1967 nastoupila na interní oddělení zlínské
nemocnice, kde pracovala až do roku 1993.
Během této doby složila atestaci I. stupně
z interního lékařství a poté atestaci z oboru
poruchy látkové výměny a výživy. Účastnila se
vypracování prvního diabetologického progra-

mu péče o diabetiky a také jeho postupného
zavádění do praxe. Věnovala se také vzdělávání mladých lékařů v oboru diabetologie. Od
1. března 1993 začala pracovat jako privátní
lékařka v diabetologické ambulanci Dia Zlín,
která zajišťuje kompletní ambulantní péči o pacienty s diabetem. Přestože patří v době epidemie k ohrožené skupině obyvatel, stále ještě 2x
týdně dochází za svými pacienty do ordinace.
MUDr. Anna Gregorová je vdaná, její manžel
působil ve Zlíně jako praktický lékař. Mají dvě
dcery, obě lékařky. V roce 2016 bylo úspěšné
lékařce uděleno čestné členství v České diabetologické společnosti. 
/io/
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Téma

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022

V pátek 9. dubna 2021 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd
základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to
od 13:00 do 18:00 hodin. Ve stejném termínu a ve stejném čase
se opět uskuteční zápis také do Církevní ZŠ a MŠ. Pouze na ZŠ
Kvítková proběhne v době od 08:00 do 17:00 hodin.
„Pokud budou přetrvávat současná omezení v rámci nouzového stavu, bude na webových stránkách škol a formou tiskové zprávy
upřesněno, jakým způsobem bude zápis probíhat. Řídili bychom se pokyny vlády a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ říká
Kateřina Francová, náměstkyně primátora
pro oblast školství.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY RODIČŮ:

1.

Jaká pravidla platí pro zápis dítěte
do 1. třídy základní školy pro školní
rok 2021/2022?

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která
k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
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2.

Kdo a jakou formou podává žádost
 přijetí dítěte k plnění povinné školo
ní docházky?

K zápisu povinné školní docházky je dítě povinen přihlásit zákonný zástupce na základě písemné žádosti.

3.

Jaké doklady musím u zápisu předložit?

 písemnou žádost
 platný průkaz totožnosti, který je žadatel (zákonný zástupce) povinen na výzvu předložit
 rodný list dítěte

4.

Kdo rozhoduje o přijetí a jakým způsobem budu informován/a?

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých žáků je zveřejněn na veřejně přístupném
místě ve škole a na webové stránce školy. Informace musí být vyvěšena a zveřejněna po dobu
nejméně 15 dnů. Všichni uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem. Registrační číslo
obdrží zákonný zástupce u zápisu. Pokud nebylo
dítě na příslušnou školu přijato, obdrží zákonný
zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí.

5.

Mohu si vybrat školu, na kterou chci
dítě přihlásit?

Žák plní povinnou školní docházku v základní
škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem

ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž
má žák místo trvalého pobytu, v případě
cizince místo pobytu žáka (dále jen «spádová
škola»), pokud zákonný zástupce nezvolí pro
žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě
přijato na jinou než spádovou školu, oznámí
ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Ředitel spádové
školy je povinen přednostně přijmout žáky
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to
do výše povoleného počtu žáků uvedeného
ve školském rejstříku.
Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech, která je k nahlédnutí
na www.zlin.eu, dále bude přehled školských
obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do škol. Důvodem pro nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita
školy. V případě, že dítě nebude na školu přijato, zákonný zástupce má možnost odvolání
proti rozhodnutí ředitele.

6.

Jak mám postupovat, když budu žádat
o odklad?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud
ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní
docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.
Pokud se u žáka v prvním roce projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné
školní docházky na následující školní rok.

7.

Jak máme postupovat, když se nebudeme moci dostavit z vážných důvodů
k zápisu?

Zákonný zástupce dítěte informuje o této skutečnosti ředitele školy, kterou zvolil pro své dítě,
a domluví se s ním na dalším postupu.
Informace o základních školách mohou rodiče nastávajících prvňáčků získat na webových
stránkách těchto škol. Přehled škol, které zřizuje
statutární město Zlín, je uveden na web. stránkách města: www.zlin.eu – Magistrát – Popis
činnosti útvarů MMZ – Odbor školství – Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká škola Zlín.

Téma

JEDNOTLIVÉ FÁZE ZÁPISU:
Statutární město Zlín zavedlo před sedmi lety
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil v roce
2016 i pro zápis do 1. tříd základních škol (tehdy
ještě nebyla zahrnuta ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ
a MŠ), tyto se připojily v roce 2017.

1.

REGISTRACE DÍTĚTE NA
www.zapisdozszlin.cz

V době od 22. 3. 2021 do 8. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová
stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno
identifikační číslo (ID).
Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online
zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí
registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost
o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2.

REZERVACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ
ČAS

hod. Budou-li trvat opatření v rámci nouzového
stavu, školy a město na svých www. stránkách
zveřejní způsob odevzdání žádostí na základě
upřesnění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku
vygenerované žádosti nebo nemají možnost
elektronické registrace na www.zapisdozszlin.
cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu
v ZŠ.
Bude-li to možné, po odevzdání žádosti o přijetí
proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

4.

ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným
zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací
řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti
– rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do
1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ
při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je
uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat

Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na
www.zapisdozszlin.cz funkci rezervace termínu
zápisu, můžete si rezervovat Vámi vybraný čas
zápisu dne 9. 4. 2021.

3.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost
o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve
vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době
zápisu – pátek 9. 4. 2021 13:00 – 18:00 hod.,
pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338, 08:00 až 17:00

až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od
podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/
nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

5.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny
výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní
v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na
základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně
přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách
školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném
seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech
ZŠ. Na webových stránkách www.zapisdozszlin.
cz budou od 22. 3. 2021 zveřejněny nápovědy
a návody k veškerým krokům online registrace.
V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na
e-mailu info@zapisdozszlin.cz.
/red/

Rekonstrukce jídelny v Hradské ulici
bude zahájena až letos
Nově navržená technologie kuchyně ve školní jídelně Hradská
umožní vaření až 1 500 porcí denně, což je cca o 500 porcí více,
než je nynější výrobní kapacita, která má být zatím zachována.
Díky novým moderním technologiím bude v kuchyni zajištěna efektivnější příprava a rychlejší
výdej jídel a odbavení strávníků.
„V rámci rekonstrukce klademe velký důraz na
zajištění větší bezpečnosti dětí, zlepšení podmínek pro stravování v podobě snížení hlukové
zátěže v prostoru jídelny a zvýšení kvality přípravy jídel,“ uvedla již dříve Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství.
První část rekonstrukce objektu proběhla již
v roce 2019. V roce 2020 měla na již provedenou rekonstrukci výměníkové stanice navázat
rekonstrukce a modernizace samotné jídelny
a kuchyně, pandemie však přípravy odsunula.
Samotná realizace díla bude probíhat v letech

2021 a 2022. Zastupitelstvo města Zlína z rozpočtu pro tento rok schválilo na akci částku ve
výši 20 mil. vč. DPH a pro rok 2022 ve výši 21,5
mil. vč. DPH. Tak budou kryty předpokládané
náklady akce a může být vyhlášena nová veřejná soutěž.
Součástí rekonstrukce jídelny je i realizace přístavby objektu, díky níž dojde k rozšíření zázemí
kuchyně, rozšíření prostoru jídelny umožňující rozšíření šaten. Stávající prostory v kuchyni
projdou celkovou modernizací, v jídelně budou
nově vybudovány šatny, sociální zařízení a zabezpečený vstup pro strávníky, včetně zajištění
bezbariérového přístupu. V rámci rekonstrukce
bude objekt zateplen, budou provedena akustic-

ká, bezpečnostní a protipožární opatření, nové
povrchové úpravy stěn a podlah, budou nově
provedeny rozvody vody, ústředního vytápění,
kanalizace, elektroinstalace, slaboproudů, rozvodů vzduchotechniky včetně nových rekuperačních VZT jednotek. Provedené úpravy povedou
k úsporám vytápění. Objekt bude do budoucna
taktéž vybaven zcela novým interiérem.
Venkovní stavební práce včetně přístavby je
možné realizovat za provozu jídelny během školního roku. Vnitřní úpravy prostor budou prováděny o letních prázdninách. Předpokládané náklady na rekonstrukci jídelny a kuchyně jsou ve výši
41,5 milionů korun včetně DPH.
/fab/
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Doprava

Na Jižních Svazích přibudou parkovací místa
Město připravuje stavbu, v rámci níž budou na sídlišti Jižní
Svahy vybudována nová parkovací stání. K navýšení kapacity
parkovacích míst dojde v ulicích Podlesí V, Nad Vývozem
a Budovatelská.
„Ve spolupráci s Odborem městské zeleně
jsme vytipovali vhodné lokality, ve kterých
v tomto roce postupně vybudujeme celkem
padesát parkovacích stání. Shodli jsme se
na lokalitách, kde dojde k malému zásahu
do zeleně. V této chvíli máme stavební povolení a hledáme dodavatele stavby. Dokončení stavební akce je plánováno nejpozději na
měsíc říjen,“ uvedl radní pro oblast dopravy

Zóna se zákazem
stání vozidel
s délkou nad 5 m
od dubna 2021

8

Michal Čížek. V rámci realizace stavby dojde
konkrétně k rozšíření parkovacích stání před
bytovými domy na Podlesí V, a to u č. p. 5406
a 5411. V ulici Nad Vývozem bude vystaveno
10 parkovacích míst a dále v ulici Budovatelská - sever 18 parkovacích míst. Mezi domy
č. p. 4798, 4814 a 4815 v ulici Budovatelská
- jih pak získá nově parkovací prostor pro své
auto 11 řidičů.
/io/

Ve spolupráci s městskou policií jsme vytipovali lokality Podlesí
a Na Honech jako vhodné pro vyzkoušení funkčnosti zóny se
zákazem stání vozidel s délkou nad 5 m.
Tímto opatřením chce město zamezit parkování firemních dodávkových vozidel na parkovištích v sídlištní zástavbě, kde je obecně
nedostatek parkovacích kapacit. Zároveň ale

bude umožněno parkování těchto vozidel na
vyhrazených místech, která jsou pro toto parkování vhodná. Nicméně počet těchto míst
bude značně omezen. 
/red/

Doprava – aktuálně

Otevření nového parkoviště na Jižních Svazích (Torzo)
S ohledem na velký nedostatek parkovacích stání na sídlišti
Jižní Svahy bylo v prostoru bývalého staveniště „Torzo“
vybudováno parkoviště. Město Zlín chce tímto krokem navýšit
počet parkovacích míst.
„Omlouvám se, že se nám nepodařilo parkoviště otevřít před zimním obdobím. Samozřejmě
jsme chtěli otevřít ihned po dokončení, ale museli jsme počkat, až doběhnou všechny správní
řízení. Musel se i upravovat projekt během stav-

by kvůli maximalizaci parkovacích stání,“ sdělil
Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.
Nájezd na parkoviště je vybudován ze silnice III.
třídy z ulice Okružní. Pro umožnění bezpečného
přecházení chodců přes tuto silnici byl vybudo-

ván nový přechod pro chodce včetně ochranného dopravního ostrůvku a jeho přisvětlení. V návaznosti na přechod pro chodce se doplňují dva
úseky přístupových chodníků, které vedou ze
sídliště na ulici Okružní na dočasné parkoviště.
Součástí stavby bude i výsadba zeleně a osvětlení.
Celková kapacita parkoviště je 70 vozidel. Na
místě budou moci parkovat nejen osobní vozidla, ale mimo jiné i dodávky, pro které zde bude
vybudováno zhruba 20 stání. 
/red/

Zastupitelé schválili přidělení 25 milionů místním částem
Také v letošním roce může patnáct místních částí města Zlína
počítat s přidělením finančních prostředků pro své investiční akce
plánované nad rámec rozpočtu města Zlína. Přidělení
25 milionů místním částem schválili zastupitelé na svém
posledním zasedání.
„Tyto finance místním částem město přiděluje už
od roku 2009. O využití peněz budou rozhodovat přímo obyvatelé těchto částí prostřednictvím
svých komisí místních částí,“ vysvětlil primátor
Zlína Jiří Korec.
Území statutárního města Zlína je rozděleno na
vnitřní město a na příměstské místní části. Místní

části tvoří obce se samostatným katastrálním
územím historicky přičleněné k městu Zlín. Mezi
největší místní části statutárního města Zlína se
řadí Malenovice, Kostelec a Příluky. Nejmenšími
jsou Salaš, Klečůvka a Lhotka – Chlum. Částka
se dělí v poměru dle počtu obyvatel. Největším
Malenovicím s více než 6 800 obyvateli tak z cel-

kové částky náleží více než 7,8 milionů korun. Na
nejmenší část, kterou je s necelými dvě ma sty
obyvateli Salaš, připadá 226 tisíc korun.
„Tyto finance také nemusí být utraceny přímo
v daném účetním roce, ale komise si může přidělený rozpočet postupně šetřit na větší investiční akci v budoucnu,“ doplnil radní Miroslav
Chalánek. V posledních letech však mohou své
okolí a rozdělení rozpočtu ovlivnit také obyvatelé
vnitřního Zlína, a to prostřednictvím participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Ten letos vstoupí
do čtvrtého ročníku a obyvatelé vnitřního Zlína
mohou svými návrhy a hlasováním každoročně
ovlivnit rozdělení pěti milionů korun.
/fab/

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

Zlín TV

zlin.mobilnirozhlas.cz

zlin.eu

zlin.eu
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Aktuálně

Radní Zlínského kraje a města Zlína zasedli
ke společnému jednání
Oblast majetku a investic, doprava či odpadové hospodářství
patřily mezi hlavní témata, jimiž se na svém společném zasedání
zabývala Rada Zlínského kraje s Radou města Zlína. Jednání se
uskutečnilo ve středu 10. února na krajském úřadě.
„Do vedení kraje jsme přišli s tím, že se budeme pravidelně setkávat s představiteli místních
samospráv. Jako první jsme ke společnému jednání pozvali radu krajského města, abychom se
dozvěděli, jak si město Zlín a Zlínský kraj mohou
navzájem pomoci. Informovali jsme se mezi sebou o tom, co bylo v minulosti dohodnuto, na co
můžeme navázat či kde je naopak potřeba spolupráci teprve nastavit tak, aby se kraj i krajské
město ruku v ruce rozvíjely k plné spokojenosti
svých občanů,“ řekl hejtman Radim Holiš.
Primátor statutárního města Zlína Jiří Korec
k tomu doplnil: „Dnešní setkání bylo přínosné.
Otevřeli jsme několik témat, prošli jsme si je
a sjednotili jsme si informace a také dohodli
další postupy. Smyslem dnešního jednání nebylo dospět k definitivnímu výsledku u některého
z projednávaných bodů, ale spíše si nastavit
pracovní skupiny nebo určit zodpovědné osoby,
které spolu budou v rámci nastolených témat
dále komunikovat.“ Největší pozornost byla při
jednání věnována oblasti majetku a investic.

Debatovalo se například o budoucím využití
Čiperovy vily, která je v majetku kraje. Představitelé města i kraje se shodli na tom, že chtějí
aktivně spolupracovat na rozvoji myšlenky, se
kterou rodina Čiperova tuto vilu kraji darovala,
a do budoucna tak tuto památkově chráněnou stavbu zpřístupnit veřejnosti a využívat
ji jako místo pro edukační aktivity, výstavy,
konání společenských akcí, konferencí apod.

Kraj pro zvelebení vily hodlá využít externího
financování prostřednictvím připravovaných
dotačních titulů.
Dalším diskutovaným tématem bylo odpadové hospodářství, zejména z hlediska měnící
se legislativy a požadavku na odklon od skládkování komunálního odpadu. Jak informoval
primátor Jiří Korec, město Zlín vlastní Technické služby, které se odpadovým hospodářstvím
zabývají a aktuálně řeší možnosti a potenciální moderní technologie pro budoucí zpracování odpadů. Ty jsou přitom závislé na určitém
objemu zpracovávaného odpadu, jeví se tedy
jako nezbytné zapojit do budoucna do tohoto
systému i další obce v kraji, které problematiku likvidace odpadů budou muset rovněž
řešit. Hejtman Radim Holiš v tomto městu
nabídl pomoc při komunikaci se starosty obcí.
Kraj také sestaví dvě pracovní skupiny, jednu
zaměřenou na odpady, druhou na energetiku,
jejichž součástí budou i zástupci města Zlína.
„S kolegy z krajské rady se chceme postupně
potkat s radami všech třinácti obcí s rozšířenou působností. Chceme za nimi aktivně jezdit, protože když nám starosta ukáže nějaký
konkrétní problém přímo na místě, je to vždycky lepší než se jen dívat do papírů,“ uzavřel
hejtman Radim Holiš.
/van/

Zástupci rady města představili
zastupitelům systém plánování
investic
Primátor Jiří Korec a náměstek pro ekonomiku Bedřich
Landsfeld společně představili zastupitelům města tzv.
Zásobník projektů, v němž jsou naplánovány projekty města
na několik let dopředu.
Prezentace systému plánování a zásobníku
projektů proběhla za dodržení přísných hygienických opatření ve čtvrtek 4. 2. 2021 v obřadní síni budovy radnice. Vzhledem k současné situaci omezující možnost setkávání
většího počtu osob byly jednotlivé politické
subjekty zastoupené dle komunálních voleb
2018 v zastupitelstvu SMZ vyzvány, aby na
prezentaci vyslaly maximálně dva své zástupce.
Zásobník projektů, ve kterém jednotlivé odbory magistrátu plánují větší či menší investice na několik let dopředu, pomáhá k lepšímu a přehlednějšímu výhledu strategického
plánování. Střednědobé plánování investic
s výhledem na pět let je na magistrátu běžnou praxí. Zásobník projektů se aktualizoval
do online verze, která je přehlednější a do10

stupná pro všechny odbory magistrátu. Díky
této znalosti připravovaných investic mohou
zaměstnanci Oddělení koordinace projektů
operativněji reagovat na možnosti externího
financování.
Zásobník projektů pomáhá k lepšímu systémovému plánování investic a přehledu o nutných průběžných krocích k jejich realizaci.
„K zavedení online Zásobníku projektů jsme
sáhli proto, abychom zajistili plynulý postup
příprav projektů potřebných pro rozvoj města a zároveň abychom aktivně vyhledávali
jak vypisované dotační tituly, tak možnosti
externího financování v podobě participace
kraje, státu či soukromého subjektu na jejich
realizaci. Rozvoj města není možné řešit dle
dotačních titulů. Je však výhodné si u plánovaných projektů pomoct jakoukoliv formou

externího financování a ušetřené finanční
prostředky využít na další projekty,“ sdělil
primátor Jiří Korec.
Náměstek Bedřich Landsfeld představil
i předpoklad čerpání úvěru pro strategické
stavby města, které má schvalovat zastupitelstvo na svém únorovém zasedání: „Mezi
plánovanými strategickými stavbami města
jsou například rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky, rekonstrukce Velkého kina,
stavba pravobřežní komunikace a jiné velké
dopravní stavby. V rámci financování plánovaných strategických staveb města počítáme
s tzv. černým scénářem, tedy maximálními
náklady na jednotlivé stavby bez zapojení
dotací. Dle pravidel Ministerstva financí si
musíme hlídat zadluženost města, která nesmí překročit 60 % rozpočtu.“
/mel/

Aktuálně

Od února posílilo řady Městské
policie Zlín osm nových strážníků
Od 1. února 2021 byl přímý výkon služby Městské policie Zlín
posílen o 8 nových strážníků. Tím bylo završeno více než půlroční
období od výběrového řízení, přes odbornou přípravu až po
řízenou praxi.
„Všichni prošli v létě loňského roku náročným výběrovým řízením a k 1. září nastoupili k městské
policii. Naše rozhodnutí, nikterak neslevit z dříve
nastavených požadavků na budoucí strážníky,
se ukázalo jako správné. Všechny totiž čekala
rekvalifikační příprava v Akreditovaném centru
profesní přípravy MP Zlín, kde uspěli a v závěru
loňského roku získali potřebnou licenci před
komisí Ministerstva vnitra ČR,“ uvedl ředitel MP
Zlín, Milan Kladníček.
Akreditované centrum profesní přípravy MP
Zlín je vlastním vzdělávacím zařízením, které
realizuje jednak přípravu nových zaměstnanců,
tak i navazující systém průběžného vzdělávání

a výcviku. Vedle strážníků MP Zlín zde mohou
přípravu absolvovat a rekvalifikaci získat také
budoucí a současní strážníci z jiných městských
a obecních policií v regionu.
„Legislativní změny právních předpisů, k nimž
došlo v minulém roce, nás donutily změnit dosavadní systém vzdělávání strážníků. Nově totiž
bylo nutno získat příslušnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo zajistit školení strážníků za úplatu v některém z externích zařízení, která budou držitelem takové
licence. Rozhodli jsme se proto vybudovat vlastní vzdělávací zařízení a akreditaci získat. To se
podařilo a jsem upřímně rád, že všichni studující

u zkoušky uspěli s vynikajícími výsledky,“ vysvětlil k důvodům vzniku centra profesní přípravy
primátor statutárního města Zlína, Jiří Korec.
Nástup nových strážníků přispěl k doplnění pracovních míst, která byla uvolněna v minulosti.
V současné době je u zlínské městské policie
111 tabulkových míst, z nichž 104 připadá
na strážníky. Případné výběrové řízení k doplnění na uvolněná pracovní místa předpokládáme opět na přelomu jara a léta 2021.
Zájemci, kteří uvažují o práci strážníka MP
Zlín, však již nyní naleznou všechny nezbytné informace na webových stránkách: www.
mpzlin.cz v sekci „kariéra“.
/jan/

Město a univerzita pokračují ve spolupráci
Pokračování spolupráce mezi statutárním městem Zlínem
a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
stvrdí rámcová smlouva.
O jejím uzavření na dobu neurčitou rozhodla
Rada města Zlína na svém zasedání.
„S Fakultou multimediálních komunikací
nás pojí dlouhodobá úspěšná spolupráce,
a proto bychom v ní rádi i nadále pokračovali a některé oblasti zájmů a činností ještě
více propojili. Věříme, že spolupráce bude
přínosná jak pro samotnou univerzitu, tak

i pro město,“ uvedl primátor města Zlína Jiří
Korec.
Účelem nově uzavřené rámcové smlouvy je
stanovit základní práva a povinnosti smluvních
stran a možnosti vzájemné spolupráce. Ty jsou
podle slov náměstka primátora města Zlína
Pavla Brady velmi široké. „Pohled studentů a jejich pomoc jsou pro nás cenné v mnoha smě-

rech. Rádi bychom využili nabídku spolupráce
například při tvorbě grafických návrhů tiskovin, tvorbě audiovizuálních děl propagace
a prezentace města, i při samotné propagaci
města. Široké možnosti vzájemného propojení vidíme i při zlepšování vzhledu veřejného
prostranství, odstraňování vizuálního smogu
nebo zapojení studentů do organizace aktivit
a osvětových akcí environmentální výchovy.
Studenti mohou také využít podpory města při
získávání praxe na Magistrátu města Zlína či
v městských organizacích a společnostech,“
popsal Pavel Brada.
/io/
inzerce

NEZMEŠKEJTE AKCI ROKU!
VELKÉ SLEVY! JEN 5.–6. 3.

opel24hodin.cz
Kombinovaná spotřeba 4,0–7,2 l / 100 km; emise CO2 104–163 g/km. Značková 5letá záruka se skládá z dvouleté výrobní záruky a dále tříleté smluvní záruky Opel.

Mikona Auto s.r.o, dealer OPEL, Zlín – Louky

www.mikona.cz
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Téma

Sčítání bude jednodušší a rychlejší než před deseti lety
Letos na jaře proběhne opět po deseti letech sčítání lidu, domů
a bytů. Lidé už při něm nebudou muset vyplňovat tolik údajů
a budou se moci sečíst online pohodlně a bezpečně přes počítač
nebo mobilní telefon.

Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání je
půlnoc z 26. na 27. března. Od tohoto okamžiku až do 9. dubna budou lidé moci vyplňovat
online sčítací formuláře na www.scitani.cz.
Formuláře jsou intuitivní a obsahují pokyny
a nápovědu přímo u otázek. Během vyplňování
se přizpůsobují již zadaným údajům, takže nebude nutné vypisovat vše znovu. Pro přihlášení
bude třeba zadat číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský
průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu nebo
vízový či pobytový štítek) a datum narození. Ti,
kteří využívají elektronickou identitu (eidentita.
cz) nebo datovou schránku fyzické osoby se
mohou přihlásit jejich prostřednictvím.
Vyplňovat se bude společný formulář za byt
a domácnost, který zjišťuje údaje o velikosti
obydlí v metrech čtverečních, o počtu místností a informace o způsobu odběru energií.
Vyplnění tohoto formuláře trvá cca 10 minut.
Druhý formulář za osobu je určen např. na
zaznamenání mateřského jazyka, adresy pobytu rok před rozhodným okamžikem sčítání,
nejvyššího dosaženého vzdělání, zaměstnání
a způsobu dopravy do zaměstnání. Tato část
zabere zhruba 8 minut. Následným kliknutím
na „odeslat“ splní občan svou povinnost a dál
se nemusí sčítáním zabývat.
12

Bezpečnost především
Online sčítání kromě toho, že je rychlé a jednoduché a lze ho provést odkudkoli, kde je
připojení k internetu, má ještě řadu dalších
výhod. Například tu, že za celou rodinu
může vyplnit sčítací formuláře jeden člen,
který má s používáním internetu největší
zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu
či mobilu vloží.
Online sčítání rovněž představuje ideální variantu z hlediska obrany proti šíření koronaviru. Není totiž třeba kvůli němu nikam chodit,
s kýmkoliv se potkávat, přebírat a předávat
formuláře a obávat se případné nákazy. Online sečíst se můžete pohodlně z domova,
i když budete třeba zrovna v karanténě.
Další výhodou je vysoká míra zabezpečení.
Data, která lidé do formulářů vyplní, se zakódují a putují rovnou do vysoce zajištěného
datového centra, do něhož má přístup jen
několik prověřených a slibem mlčenlivosti
zavázaných odborníků. Veškeré nakládání
s daty probíhá plně v souladu s přísnými
předpisy na ochranu osobních údajů a poté,
co se čísla zaznamenají do příslušných souhrnných kolonek, budou identifikační údaje
o konkrétních osobách vymazány.

U informací vyplňovaných online tedy nehrozí,
že by někdo cestou ztratil či rozlepil obálku
s formuláři nebo ji nechal ležet na nějakém
snadno přístupném místě.
K online sčítání bude také k dispozici snadno
dostupná nápověda, v níž si každý bude moci
najít potřebné informace, jak má postupovat
v konkrétní situaci.
Také listinné formuláře bez obav
Pro ty, kteří z nějakého důvodu online sčítání
nevyužijí, budou i letos připraveny listinné (papírové) sčítací formuláře. Získat je bude možné
od sčítacích komisařů, kteří se dostaví v předem oznámeném termínu a předají formuláře
sčítaným osobám venku před domem tak, aby
co nejvíce omezili fyzický kontakt a možnost
přenosu nákazy. Formuláře bude možné rovněž vyzvednout v kontaktních místech sčítání,
která budou zřízena na vybraných pobočkách
České pošty a jejich seznam bude v každé obci
či městské části včas zveřejněn. Na vyplnění
papírových formulářů budou mít lidé čas mezi
17. dubnem a 11. květnem. V těchto dnech
budou moci vyplněné formuláře odevzdávat
na kontaktních místech nebo je vložit do odpovědní obálky, kterou obdrží spolu s formuláři,
a vhodit do poštovní schránky. Obálka již bude
mít předtištěnou adresu a její odeslání bude
zdarma. Nebude tedy třeba lepit na ni známku
nebo s ní chodit na poštu. Tento způsob rovněž
maximálně omezuje vzájemné kontakty, a tedy
i možnost přenosu nákazy koronavirem.
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 bude bezpečné, jednoduché, raz dva. Nemusíte se ničeho
obávat, zvládne ho opravdu každý. V průběhu
sčítání bude v provozu kontaktní telefonní linka, na níž budou školení operátoři odpovídat
na dotazy a pomáhat s vyplňováním formulářů.
Číslo linky je 840 30 40 50. 
/red/

PRŮBĚH SČÍTÁNÍ
 Online sčítání:
27. března – 9. dubna 2021
Elektronické formuláře bude možné
vyplnit z mobilu, tabletu či počítače
s připojením na internet.
 Listinné sčítání:
17. dubna – 11. května 2021
Papírové formuláře dostanou pouze
ti, kteří se nesečtou online.
 Zpracování výsledků:
12. května – 31. prosince 2021
Údaje budou nejprve anonymizovány
a následně převedeny do výstupů za
územní celky.
 Zveřejnění výsledků:
od ledna 2022
Statistické výstupy ze sčítání budou
k dispozici zdarma.

ACADEMIC SCHOOL ZLÍN
PŘIJÍMÁ DĚTI
PRO ŠKOLNÍ ROK

2021 - 2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA
(DĚTI OD DVOU LET)

•
•
•
•

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(1. - 6. ROČNÍK)

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

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

DOMÁCÍ
ŠTĚSTÍ IVY
HÜTTNEROVÉ
každý den 7.40 a 14.40

Zlín | 97.5 FM | R-ZLIN

Chcete pracovat na projektech
světového formátu?
Jsme významný zlínský zaměstnavatel a působíme v 55 zemích
světa. Vyvíjíme a vyrábíme ty nejlepší silniční technologie. Máme
stále více projektů, a proto do týmu potřebujeme ty nejlepší posily.

Najdete se u nás? Dejte nám vědět na kariera@cross.cz
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Týmy, které posilujeme:
•
•
•
•
•

Výroba (elektrotechnici, instalační technici)
Vývoj (SW / HW inženýři, manažeři projektů)
Realizace (projektoví manažeři, rozpočtáři)
Projekce (projektanti a elektrokonstruktéři)
Marketing (on-line i off-line specialisté)

www.cross-traffic.com

zavřeno		
13.00 – 17.00
zavřeno		
13.00 – 17.00
zavřeno		
8.00 – 15.00
zavřeno		

Zimní období

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno		
13.00 – 17.00
zavřeno		
13.00 – 17.00
zavřeno		
8.00 – 12.00
zavřeno		

Zimní období

Jiráskova ul.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Louky

zavřeno		
8.00 – 18.00
zavřeno		
8.00 – 18.00
zavřeno		
8.00 – 12.00
zavřeno

Letní období

zavřeno		
15.00 – 18.00
zavřeno
15.00 – 18.00
zavřeno		
8.00 – 15.00
zavřeno

Letní období
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
8.00 – 12.00
zavřeno		

Zimní období

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9.00 – 17.00
zavřeno		
9.00 – 17.00
zavřeno		
9.00 – 17.00
8.00 – 12.00
zavřeno		

Zimní období

Malenovice		

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Zálešná

8.00 – 18.00
zavřeno
8.00 – 18.00
zavřeno
8.00 – 18.00
8.00 – 12.00
zavřeno

Letní období

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 12.00
zavřeno

Letní období

Podhoří, Louky, Malenovice, Vršava, Nivy, Čepkov: pátky - 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7.,
6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.

Malenovice, Zálešná, ul. Fügnerovo nábřeží: čtvrtky - 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8.,
19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11.

Prštné, Letná, Ovčírny, Růmy, Mladcová, Mokrá, Jižní Svahy: středy - 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.,
7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.

Lesní čtvrť, Lazy, centrum: úterky – 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9.,
28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11.

Obeciny, Boněcko, Podvesná, Hornomlýnská, Díly, Zlínské paseky, Příluky: pondělky- 29.3., 12.4., 26.4., 10.5.,
24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.

Bioodpad bude svážen od dubna do listopadu ve 14denních intervalech, střídavě s komunálním odpadem. Mimo
tyto termíny je směsný odpad odvážen každý týden.

Přehled termínů svozu bioodpadu

Podrobný harmonogram svozu jednotlivých ulic je součástí plné verze Odpadového kalendáře pro rok 2021, oproti
minulému roku však nedochází k výrazným změnám.
Žádáme občany, aby domovní odpad odkládali pouze do určených nádob a udržovali kolem nich pořádek. Vyzýváme občany, aby v den svozu respektovali přístupnost nádob, především majitele parkujících vozidel a řidiče.
Děkujeme všem ukázněným řidičům, že toto dodržují a umožňují jak průjezd vozidel provádějících sběr a svoz
komunálních odpadů, tak i přístup k nádobám na odpady.
Svoz pro objekty mimo dostupná místa svozu komunálního odpadu probíhá v intervalu 1 x za 14 dní vždy v sudý týden, dnem svozu je čtvrtek nebo pátek. V zimním období může dojít z důvodu nepřístupnosti pro svozovou techniku
k neprovedení svozu, v takovém případě bude odpad odvezen v dalším pravidelném svozovém termínu.

Svoz směsného komunálního odpadu

Telefonní spojení: 
Louky – 577 111 442, Zálešná – 739 555 451, Jiráskova ul. – 604 295 337, Malenovice – 604 220 477

✃
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Na základě změny odpadové legislativy chceme
tímto upozornit na platbu za stavební odpady.
Nově si občané své stavební odpady – zeminu
a kamení, cihelné sutě, betony, střešní krytinu, sanitární keramiku atd. hradí při odevzdávání sami
a není možno využít žádných neplacených limitů.
Ve sběrném dvoře i na skládce Suchý důl je tedy
nutno počítat s platbou za předání těchto odpadů
dle platných ceníků Technických služeb Zlín.

Technické služby Zlín, s. r. o.
Záhumení V 321
763 02 Zlín
Tel. 577 111 411
e-mail: info@tszlin.cz
http://www.tszlin.cz

Sběrné dvory slouží pro odkládání tříděných složek komunálního odpadu, nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů, a dalších, které nepatří do nádob na
směsný odpad, a provádějí také zpětný odběr elektrozařízení (ne na Jiráskově ul.).

Provozní doby jednotlivých sběrných dvorů:
Zimní období: od 1. 11. do 31. 3.
Letní období: od 1. 4. do 31. 10.
Ve státní svátky zavřeno.

Sběrné dvory – Louky, Zálešná, Jiráskova ul., Malenovice

Statutární město Zlín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zarámí 4421
760 01 Zlín
Tel. 577 630 922, 577 630 945
e-mail: posta@zlin.eu
http://www.zlin.eu

Kontaktní adresy a telefony

Vážení občané, přinášíme vám opět souhrnné informace o termínech svozů jednotlivých druhů odpadů.
V nádobovém sběru došlo v minulém roce k rozšíření sběru kovových odpadů a navýšení počtu nádob na kuchyňské oleje. V následujícím přehledu najdete otevírací dobu ve sběrných dvorech, rozpis a termíny svozu bioodpadu,
pytlového svozu plastů, a především termíny mobilních svozů odpadu.

Odpadový kalendář na rok 2021

V roce 2021 dochází ke změně v systému mobilních svozů odpadu. Je zrušena „odpadová služba“
Jarní a Podzimní úklid, ovšem některá stanoviště
budou nahrazena mobilními svozy (přistavení techniky po určitý čas) nebo přistavením velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (sobotní dopoledne).
Mobilní svozy budou v jednotlivých lokalitách realizovány vždy ve dvou jarních a dvou podzimních
termínech. Přistavovaná technika je určena k odevzdání objemných a biologických odpadů, ve dvou
termínech v roce bude možno odevzdat i nebezpečné odpady.
Přehled mobilních svozů odpadu a přehled termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad naleznete v Odpadovém kalendáři na
rok 2021, který je součástí tohoto vydání Magazínu Zlín.
Pro odevzdávání odpadů mimo termíny mobilních
svozů využívejte sběrných dvorů a skládky Suchý
důl. Odkládání odpadů mimo pro ně vyhrazená
místa je přestupkem. Pokud máte velkoobjemového odpadu větší množství, je možno jeho přepravu
a likvidaci vyřešit objednáním kontejneru, např.
u Technických služeb Zlín.

Změna systému mobilních svozů odpadu na území města

Veřejné nádoby na bioodpad
Vzhledem k zájmu občanů o třídění bioodpadu rozmístí město Zlín další veřejné nádoby na bioodpad. Celkem tak bude na území města od března
k dispozici 235 nádob.
Patří do nich rostlinný odpad z kuchyní (kávová sedlina, slupky, zbytky ovoce
a zeleniny), kořenové baly, drobné větve a tráva. Žádáme občany, aby odpad
do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových
sáčků (nevkládejte ani rozložitelné a kompostovatelné pytlíky), aby mohlo proběhnout jejich bezproblémové zpracování na kompostárně v areálu
skládky Suchý důl.
Nádoby budou sváženy ve 2týdenním intervalu od začátku dubna až do
poloviny listopadu, v zimních měsících asi 1x za měsíc podle klimatických
podmínek.
Termíny pytlového svozu plastů
Před dnem svozu uložte pytle s plastem a nápojovým kartonem na místo obvyklé pro svoz komunálního odpadu nebo na tzv. shromažďovací místa.
Malenovice, ul. K Cihelně a V Olší, Obeciny, Boněcko, Lesní čtvrť, Lazy, Salaš,
Lhotka, Chlum: 3.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10.,
10.11., 8.12.
Příluky, Maják, Kudlov, Fabiánky, Jaroslavice, Lužkovice, Klečůvka, Letná,
Ovčírny, Růmy: 10.2., 10.3., 8.4., 5.5., 2.6., 30.6., 28.7., 25.8.,22.9., 20.10.,
17.11., 15.12.
Vršava, Nivy, Čepkov, Cigánov, Štípa, Kostelec, Velíková, centrum, Podhoří vč. T. Bati, ul. Růžová: 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,
Mladcová, Mokrá, Zlínské paseky, Jižní Svahy, Prštné, Louky: 24.2., 24.3.,
21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12., 29.12.
Pytle si občané mohou zdarma 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). Občany z nedostupných míst prosíme o odložení pytlů na místo obvyklé pro
svoz komunálního odpadu.
Přehled mobilních svozů odpadu
V roce 2021 dochází ke změně v systému mobilních svozů odpadu – zrušena
„akce“ Jarní a Podzimní úklid, některá stanoviště budou nahrazena mobilními
svozy nebo přistavením velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.
V níže uvedených termínech a časech se budou na určených stanovištích
sbírat objemné a biologické odpady:

točna MHD
ul. Březová – vedle obecní studny
křiž. Svažitá x K Dolině u stanoviště TO
křiž. Boněcko I x Ronzovy Paseky
křiž. Boněcko I x Želechovická

8,00 – 8,20
8,25 – 8,45
8,50 – 9,10
9,15 – 9,35
9,40 – 10,00

Klečůvka
Klečůvka
Příluky
Lužkovice
Lužkovice
Příluky
Bartošova čtvrť
Bartošova čtvrť

kancelář místní části
část k Lípě, u č.p. 77 u stanoviště TO
Přístav, parkoviště u stanoviště TO
náměstí
křiž. Zádědina x Rovinka
u kapličky
ulice Zborovská u č.p. 4158
křiž. M. Knesla x Dřevnická

Brigádnická
garáže na křiž. Růžová x Svat. Čecha
U Zimního stadionu u stanoviště TO
Kotěrova u ul. Krátká
Na Vrchovici, kancelář místní části
parkoviště Václavská x Zelená
Paseky (k Pindule)
ulice Zelená (tiskárna)
garáže Fabiánka I
parkoviště ul. K Majáku
kancelář místní části
naproti č.p. 71
u zastávky MHD
u točny MHD

10,15 – 10,35
10,40 – 10,50
11,05 – 11,15
12,10 – 12,30
12,35 – 12,55
13,05 – 13,25
13,35 – 13,55
14,00 – 14,20

8,00 – 8,20
8,30 – 8,50
9,00 – 9,20
9,30 – 9,50
10,05 – 10,25
10,30 – 10,50
11,00 – 11,10
12,15 – 12,35
12,40 – 13,00
13,05 – 13,25
13,40 – 14,00
14,05 – 14,25
14,40 – 15,00
15,05 – 15,20

b) 3.4.; 12.6.; 28.8.; 2.10. V sobotu 12.6. a 2.10. se budou spolu s objemnými
a biologickými odpady sbírat i nebezpečné odpady.
Malenovice
Podhoří
Letná
Letná
Kudlov
Kudlov
Kudlov
Kudlov
Fabiánka
Maják
Salaš
Salaš
Lhotka
Chlum

křiž. třída T. Bati x Díly IV
křiž. třída T. Bati x Široká
Podvesná VIII u stanoviště TO
křiž. ulice Prostřední x Štefánikova
křiž. Lesní x Lomená
křiž. Příční x Obeciny
Obeciny VI u stanoviště TO
točna MHD
parkoviště naproti spec. ZŠ
křiž. Pod Vodojemem x Kamenná
křiž. Kútíky x Hrabůvky

8,00 – 8,30
8,35 – 9,05
9,15 – 9,45
9,55 – 10,30
10,35 – 11,05
11,10 – 11,40
12,30 – 13,00
13,10 – 13,40
13,45 – 14,15
14,20 – 14,40
14,50 – 15,20

c) 17.4.; 22.5.; 11.9.; 16.10. V sobotu 22.5. a 16.10. se budou spolu s objemnými a biologickými odpady sbírat i nebezpečné odpady.
T. Bati
T. Bati
Podvesná
Lesní čtvrť
Lesní čtvrť
Lesní čtvrť
Obeciny
Lesní čtvrť
Lazy VI
Lazy
Prštné

točna MHD
u požární nádrže
křiž. Velikovská x Stará cesta u č.p. 102
Stará cesta mezi č.p. 277 a 623
u obchodu
u kostela
křiž. Štípská x U Řadovek
zastávka MHD u Lázní od Lešné
Zlínská, kancelář místní části
Okrajová č.p. 121
hasičská zbrojnice
křiž. Fryštácká x Přehradní

8,00 – 8,20
8,25 – 8,45
8,50 – 9,00
9,05 – 9,15
9,20 – 9,40
9,50 – 10,10
10,15 – 10,25
10,30 – 10,50
11,40 – 11,55
12,00 – 12,15
12,20 – 12,40
12,45 – 12,55

d) 24.4.; 29.5.; 18.9.; 23.10. V sobotu 29.5. a 23.10. se budou spolu s objemnými a biologickými odpady sbírat i nebezpečné odpady.
Velíková
Velíková
Štípa
Štípa
Štípa
Štípa
Kostelec
Kostelec
Kostelec
Kostelec
Kostelec
Kostelec

Zlínské Paseky
Zlínské Paseky
Mokrá
Mokrá

točna MHD
Klabalská u zastávky MHD
křiž. Mokrá II x Na Drahách
Stráže u stanoviště TO

Na Požáře u mostku k ul. Hradská
Sadová u kostela
Lorencova
Santražiny (vnitroblok)
Vodní
křiž. Smetanova x Pod Stráněmi
křiž. Nad Stráněmi x Družstevní
Nad Vývozem č.p. 4852 u stanoviště TO
křiž. Středová x Podlesí I.
Valachův žleb – parkoviště výjezd Česká
Středová nad veřejným sportovištěm
křiž. Luční x Jílová
Pod Babou
Nadhumení u stanoviště TO
hasičská zbrojnice

13,15 – 13,25
13,30 – 13,45
13,50 – 14,10
14,15 – 14,35

8,00 – 8,20
8,25 – 8,40
8,45 – 9,00
9,05 – 9,20
9,25 – 9,40
9,50 – 10,10
10,20 – 10,40
10,50 – 11,10
12,00 – 12,20
12,25 – 12,45
12,50 – 13,10
13,15 – 13,35
13,45 – 14,00
14,10 – 14,30
14,35 – 14,55

e) 15.5.; 19.6.; 4.9.; 9.10. V sobotu 19.6. a 9.10. se budou spolu s objemnými
a biologickými odpady sbírat i nebezpečné odpady.

Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Jižní Svahy
Jižní Svahy
Jižní Svahy
Jižní Svahy
Jižní Svahy
Jižní Svahy
Mladcová
Mladcová
Mladcová

Přehled termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD

/red/

Kontejnery budou přistaveny na vyjmenovaných stanovištích po dobu 8–12
hod. a jsou určeny pro větve, listí a trávu. Tento bioodpad ukládejte volně ložený
– bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery.

Termíny: 27.3.; 1.5.; 5.6.; 21.8.; 25.9.; 30.10.
Zlínské Paseky – točna MHD
Lazy – parkoviště naproti spec. ZŠ
Lesní čtvrť – hřiště u křiž. Prostřední x Lesní čtvrť I

Termíny: 3.4.; 8.5.; 12.6.; 28.8.; 2.10.; 6.11.
Lužkovice – hasičská zbrojnice
Klečůvka – u hřiště
Jaroslavice – křiž. Svažitá x K Dolině
Jaroslavice – ul. Březová (vedle obecní studny)

Termíny: 10.4.; 15.5.; 19.6.; 4.9.; 9.10.; 13.11.
Lhotka – u zastávky MHD
Malenovice – ul. Zabrání
Salaš – u parkoviště vedle RD s č.p. 42

Termíny: 17.4.; 22.5.; 26.6.; 11.9.; 16.10.; 20.11
Kostelec – hasičská zbrojnice
Štípa – u obchodu
Velíková – u požární nádrže

Termíny: 24.4.; 29.5.; 3.7.; 18.9.; 23.10.; 27.11.
Maják – parkoviště ul. K Majáku
Kudlov – parkoviště Václavská x Zelená
Kudlov – Na Vrchovici, kancelář místní části
Fabiánka – garáže Fabiánka I
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a) 27.3.; 5.6.; 21.8.; 25.9. V sobotu 5. 6. a 25. 9. se budou spolu s objemnými
a biologickými odpady sbírat i nebezpečné odpady.
Jaroslavice
Jaroslavice
Jaroslavice
Příluky
Příluky

Téma

Informace

Zlín chce řešit spory vodárenské infrastruktury
Statutární město Zlín realizuje dlouhodobě veškeré možné
kroky vedoucí k dosažení dohody a stabilizaci situace týkající se
aktuálního způsobu provozování vodárenské infrastruktury na
Zlínsku a sporů s ním souvisejících.
Cílem je zvýšení vlivu podílu městských samospráv na řízení provozu vodárenské infrastruktury v regionu. Díky aktivnímu přístupu města
došlo od roku 2014 ke zvýšení investic a také
k zásadně pozitivním změnám postavení a vlivu
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., na
správu vodárenské infrastruktury v jejím vlastnictví. V současné době je společnost Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., účastníkem přibližně 10
soudních sporů, jejichž předmětem je především určení neplatnosti usnesení valných hromad společnosti, popř. platnost či neplatnost
smluvních vztahů, na jejichž základě funguje
tzv. provozní model provozování vodárenské
infrastruktury na Zlínsku. Předmětné soudní

UPPER SLAVÍ PĚT LET
Místo, které podporuje studenty a absolventy
univerzity v podnikání v oblasti kreativních průmyslů – to je UPPER, nebo také Centrum kreativních průmyslů a podnikání, které je součástí
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. UPPER je zároveň platformou pro spolupráci s firmami, veřejnou správou i neziskovými organizacemi. Také
pořádá přednášky, menší konference a další
akce, které se týkají mentoringu a coachingu
podnikatelů, studentů a absolventů – současně je ale otevřen i zainteresované veřejnosti.
Od doby svého založení v roce 2016 UPPER
pomohl s rozjezdem podnikání už více než
80 rezidentům. V prostorách co-workingu
a sdílených ateliérů v současnosti pracuje
přes 20 studentů a absolventů UTB na svých
projektech. 
/red/

spory trvají kontinuálně od roku 2002. V daných
sporech již rozhodovaly všechny soudní stupně
obecných soudů, soud ústavní a rovněž rozhodčí soud. Celkově byly vydány desítky rozsudků,
nicméně dosud nepadl jediný rozsudek, na základě kterého by bylo možno ukončit stávající
provozní model. V roce 2019 bylo zahájeno tzv.
mediační řízení, které může být řešením nynější
složité situace. Mediační řízení má být prostředkem ke smírnému řešení sporu za aktivní účasti
mediátora. V tomto případě jsou účastníky sporu
obchodní korporace Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s., Moravská vodárenská, a.s., a města Otrokovice a Fryšták. Jelikož se město Zlín neúčastní
žádného zmíněného soudního sporu, musí nyní

BYLA VYHLÁŠENA SOUTĚŽ
STAVBA ROKU 2020
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlásily již XIX. ročník soutěže Stavba roku
2020 Zlínského kraje. Hlavním cílem soutěže
je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů
v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické
i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade
za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské
subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které
realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků soutěže je ve čtvrtek 17. června 2021.
/red/

počkat na výsledek daného mediačního řízení.
Město, jako subjekt se zásadním postavením
v rámci Zlínského regionu, v minulém týdnu
oficiálně písemně vyzvalo generálního ředitele
společnosti Moravská vodárenská, a.s., Martina
Bernarda a předsedu představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Svatopluka Březíka, aby vyvinuli maximální úsilí vedoucí
k dosažení shody mezi zainteresovanými stranami. Cílem konsensu má být navrácení vlivu
a podílu akcionářů – obcí na správě a řízení provozu a nakládání s vodárenskou infrastrukturou
na Zlínsku. Splnění takového cíle však nesmí
mít negativní dopady na cenu vodného a stočného pro odběratele ve Zlínském regionu. „Jsme
připraveni využít veškeré relevantní nástroje
k dosažení cíle, kterým je zvýšení podílu měst
a obcí na fungování vodárenské infrastruktury
na Zlínsku tak, aby veškeré realizované kroky
měly pozitivní dopady na konečné odběratele,“
sdělil primátor Jiří Korec.
/mel/

PRODEJ BYTŮ
Magistrát města Zlína, Odbor majetkové správy, zveřejňuje záměr na přímý prodej jednotek
v termínu do 16. 3. 2021:
 Podlesí IV 5348–233, o velikosti 3+1 (celková podlahová plocha 78,45 m2), v domě čp.
5348, Zlín, k. ú. Zlín za minimální cenu ve výši
3 950 000 Kč;
 Podlesí IV 5348–331, o velikosti 2+1 (celková podlahová plocha 64,42 m2), v domě čp.
5348, Zlín, k. ú. Zlín za minimální cenu ve výši
3 400 000 Kč.
Bližší informace na www.zlin.eu - úřední deska - majetek SMZ - byty. Přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji a další informace jsou
k dispozici na Odboru majetkové správy Magistrátu města Zlína, oddělení správy bytových
domů, Zarámí 4421, tel. 577 630 316. /red/
inzerce

17

Seriál

Tenkrát ve Zlíně: Opomíjený olympionik Ladislav Vácha
Víte, kdo byl Ladislav Vácha? Muž, po kterém je pojmenována
ulice, na níž sídlí jedna z budov zlínského magistrátu? Dnes už
toto jméno Zlíňákům mnoho neříká.
Ve dvacátých letech 20. století byl ale skutečnou celebritou, jedním z nejúspěšnějších
sportovců naší historie. Počtem vybojovaných olympijských medailí se vyrovnal legendárnímu běžci Emilu Zátopkovi. Víc jich
z československých olympioniků získala jen
Věra Čáslavská.
Ladislav Vácha se narodil 3. března 1899
v Brně. V místním Sokole od mládí vynikal
v řadě disciplín sportovní gymnastiky. Nejlépe
zvládal bradla a kruhy, úspěšný byl i ve šplhu,
přeskoku koně našíř i víceboji. Mezi tehdejší
gymnastickou elitu se zařadil v roce 1920,
kdy se umístil na třetím místě na přeborech
Československé obce sokolské a nominoval
se na VII. olympijské hry v Antverpách. Tam se
závodilo pouze ve víceboji jednotlivců a třech
týmových soutěžích a jednadvacetiletý Vácha
se tehdy ještě vrátil bez medaile.
První cenný kov z olympiády
Členové Sokola měli pro účast na olympijských
hrách vynikající předpoklady díky všestranné
přípravě, kázni a vytrvalosti. Potvrdilo se to
na následující olympiádě v Paříži 1924, kde
získali devět cenných kovů. O tom, jak kvalitní tam měli Čechoslováci výpravu, svědčí
i pohled na pořadí ve víceboji. Ladislav Vácha
skončil na šestém místě, přesto byl až čtvrtý
z národní reprezentace. Z ostatních národů se
do první šestky vměstnali jen dva sportovci.
V Paříži Ladislav Vácha vyhrál svůj první cenný olympijský kov. Bronz získal nejprve na kruzích a pak i ve slavném závodě ve šplhu, ve
kterém jeho krajan Bedřich Šupčík vybojoval
vůbec první zlatou medaili pro samostatné
Československo. Byl o šest desetin vteřiny
rychlejší než Vácha.
Ze stejného kovu byla i medaile družstev
z mistrovství světa 1926 v Londýně, která
nakonec výrazně změnila Váchův život a předznamenala jeho zlínskou etapu. Takové úspěchy totiž neunikly zraku firmy Baťa, která do
Zlína stahovala vynikající osobnosti z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
Baťa Váchovi nabídl, aby se přestěhoval do
Zlína a pracoval pro firmu. Sportovec výzvu
přijal, a tak jeho další vítězství s ním už slavili
Zlíňané v čele se starostou Tomášem Baťou.
Velkolepý návrat z Amsterdamu
V roce 1928 přišel vrchol Váchovy sportovní
kariéry – olympijské hry v Amsterdamu, na
kterých sváděl úchvatné souboje hlavně se
soupeři z Jugoslávie. Legendární Leon Štukelj
ho ještě na kruzích těsně porazil, Josip Primozič se ale na bradlech musel před výkonem
zlínského sportovce sklonit. Vácha se tak stal
teprve druhým československým olympijským
vítězem v historii. Jen o pár dní později vybo18

joval nejcennější kov František Ventura v parkuru. Vácha v Amsterdamu navíc pomohl ke
stříbru i československému gymnastickému
družstvu a z nizozemské metropole odjížděl
s jednou zlatou a dvěma stříbrnými medailemi.
Příjezd zlatého olympionika domů byl velmi
podobný tomu, co zažili čeští hokejisté vracející se v roce 1998 z Nagana, jen u toho tehdy chyběly velkoplošné obrazovky. Ve středu
15. srpna 1928 připravili sokolové a další
zlínští občané Váchovi slavné uvítání. Událost
popsal baťovský týdeník Sdělení zaměstnanců fy. T. & A. Baťa: „Veliký průvod členstva
s hudbou a řady obecenstva doprovázely jej
na náměstí, kde před radnicí uvítal ho starosta města, p. Tomáš Baťa těmito slovy: Vítězi!
V daleké cizině, v boji národů na olympijském
závodišti vybojoval jste vítězství a obhájil čest
naší vlajky před zraky celého světa. Gratuluji
vám k vašemu velikému vítězství. Jest ku cti
vám, vaší jednotě, celé naší obci a všem vašim spolupracovníkům.“ Pak se průvod v čele
s dechovkou vydal směrem k sokolovně, kde
následovalo další provolávání slávy vítězi.

Ladislav Vácha na civilní fotografii.
Foto – MZA/SOkA Zlín

Konec závodní kariéry
Úspěšný nebyl Ladislav Vácha jen na olympiádách, ale i na dalších mezinárodních kláních.
Na mistrovství světa 1926 v Lyonu se podílel
na triumfu družstva a sám skončil ve víceboji na
třetím místě. Na světovém šampionátu v roce
1930 v Lucemburku byl znovu členem vítězného týmu, k tomu přidal bronz na bradlech.
Po šampionátu v Lucembursku ukončil závodní
kariéru a věnoval se výchově mladých gymnastů jako náčelník sokolské jednoty ve Zlíně.

Jedna z mála dochovaných fotografií, které
zachycují Ladislava Váchu při cvičení.
Foto – MZA/SOkA Zlín

Váchova popularita ve Zlíně, kde žil s manželkou a dcerou, byla stále velká. Podle pamětníků měl velmi veselou povahu a obětavě pomáhal ostatním. Dvakrát byl zvolen
náčelníkem místní sokolské župy.
Přestože už nezávodil, své dovednosti dál
předváděl při různých akcích. „V roce 1935
k nám přijel na besedu do gymnázia v Uherském Hradišti. Předváděl i cviky na kruzích,
měl neskutečnou výdrž a my jsme jen valili
oči. Byl to první olympijský medailista, kterého jsem viděla v akci. Možná to ve mně zasadilo semínko, bylo mi tehdy třináct,“ vzpomíná olympijská vítězka v hodu oštěpem
z Helsinek 1952 Dana Zátopková.
Mělo se na něj zapomenout
Německá okupace byla ránou pro sokolské
hnutí, Tělocvičná jednota Sokol byla zakázána. Většina Sokolů přesto pokračovala nejen
ve cvičení, ale také ve vlastenecké a protiněmecké činnosti. To neušlo pozornosti gestapa, které počátkem roku 1943 připravilo
v celém protektorátu velký zátah na členy
Sokola.
Ve Zlíně byl mezi zatčenými i Ladislav Vácha,
gestapáci si pro něj přišli 25. března 1943.
Byl vězněn a vyslýchán v Brně na Špilberku.
O dva měsíce později jej sice propustili, ale
výslechy a útrapy věznění trénovaného sportovce velmi poznamenaly. Zemřel 28. června
1943. Jako oficiální příčina úmrtí byla uvedena mozková příhoda.
Rozloučení s Ladislavem Váchou se stalo tichou manifestací proti nacistickému režimu.
Na pohřbu se sešli Sokolové z celé Moravy.
Nemohli si ovšem hrdě obléct své kroje, měli
jen civilní oblečení. Nenápadný hrob Ladislava Váchy najdete na hřbitově v Loukách.
Jak je ale možné, že pětinásobný olympijský
medailista upadl takřka v zapomnění? Jeho
slávu záměrně zadupali do země nejprve nacisté, po válce se ovšem stejně zachoval i nový
československý režim. Sokolové byli u komunistů v nelibosti a Váchu, jakožto prominentního pracovníka firmy Baťa, se zkrátka nehodilo
připomínat. Zkusme tedy tento dluh alespoň
trochu dohnat nyní...
Pavel Stojar

VaK
Zlín
fakta a zajímavosti
Významné projekty:
Lukoveček připojen na vodovod
Rekonstrukce ČOV Kašava
Rekonstrukce ČOV Luhačovice

Dodáváme
600 litrů vody
za sekundu

100 miliónů Kč
do infrastruktury
v roce 2021

Celoroční
pitný režim
90 Kč/osoba

Cena za kubík
vody je cca
3 piva

Vyrábíme
7 500 000 000
litrů vody ročně

Špičková kvalita
vody zajištěná
unikátní technologií
aktivního uhlí

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
www.facebook.com/vakzlin

Krizové a manažerské
centrum HUBGRADE®
centrum významně zvýšilo
efektivitu řízení vody
v regionu

Skryté úniky vody
hlídá nejmodernější
technologie, která
mj. hledá vodu
na Marsu

Slon vypije klidně
150 litrů denně

Kohoutková voda
je cca 100x levnější
než voda balená

Cena vody
ve Zlíně je 3 koruny
pod průměrem
ceny v ČR

Kubík vody
vám vystačí
na sprchování
skoro celý měsíc

Veškerá technologie,
trubky, vodojemy,
čerpací stanice jsou
v majetku měst a obcí

Máme 2 500
kilometrů potrubí
a 200 objektů

Více než
170 000
odběratelů
pitné vody

Eva Černá Daniekova
Nabízíme:
- realizaci trvalkových zahrad
- možnost následné péče
tel.: 602 783 673
e-mail: daniekovi@seznam.cz
www.evadaniekova.cz

Nabízíme k pronájmu vybavený byt
1+kk po nově provedené celkové
rekonstrukci ve Zlíně na Podhoří.
Byt je vybaven zcela novou kuchyní
se spotřebiči - trouba, varná deska,
mikrovlnná trouba. Dále lednicí
a pračkou. Rozkládací sedačkou
a stolem se dvěma židlemi. Byt je volný
k nastěhování ihned.

Informace

Ela dostala hračky a peněžní dárek
Jak už patří ke zlínské tradici, každé miminko, které se
narodí jako první v roce, dostane od města dárky. Letošním
obdarovaným novorozencem je holčička Ela Žůrková. Narodila se
mamince Petře Žůrkové 2. ledna 2021 ve 4:23 hodin v porodnici
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Malá slečna měřila
48 cm a vážila 3110 g.
Přestože se letos nemohla uskutečnit návštěva a předání dárků ještě v porodnici,
o dárky malá Ela nepřišla.
„Letos jsme bohužel museli přerušit tradici, v rámci níž navštěvujeme maminku
s prvním miminkem roku ještě v porodnici.
S maminkou Ely jsme se proto dohodly, aby
nemusela jezdit na radnici, že jí dárek od
města předáme v místě jejího bydliště,“ vy-

světlila Klára Čuříková z Odboru kanceláře
primátora.
Ela přišla do rodiny Petry a Martina Žůrkových jako druhá. Doma na Jižních Svazích
bude vyrůstat s o tři roky starší sestrou Karolínkou. Tomu, že by mohla být právě Ela
prvním miminkem Zlína, nic nenasvědčovalo. „Porodní termín jsem měla už 24. prosince! Když mi pak v porodnici řekli, že se ještě

první miminko Zlína nenarodilo, a že, pokud
si „pohneme“, mohlo by to být to naše, bylo
to překvapení,“ uvedla se smíchem mladá
maminka.
Petra Žůrková převzala od města pro holčičku hračky a také poukázku na finanční
dar ve výši 5 tisíc korun. Spolu s gratulací
se dvojnásobná maminka těšila i z kytice
květin.
/io/

Terezu vystřídala Eliška, Jakub je stále první
Kromě 2 212 dětí, které se narodily v porodnici Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, se další 4 děti narodily mimo
nemocniční zařízení. Ne všechny ale mají ve Zlíně trvalý pobyt.
Z celkového počtu je nových občánků města
Zlína 658 dětí – 335 chlapců a 323 děvčat.
Do knihy narození pracovnice oddělení matrik
a ověřování Magistrátu města Zlína zapsaly 1
126 chlapců a 1 090 dívek. Co se týče jmen,
tak největší oblibě se těšilo pojmenování dívek
jménem Eliška. Za loňský rok jich přibylo 45
a svým počtem vystřídaly předloňskou vítězku
Terezu. V rámci četnosti jmen u novorozených
chlapců se i v roce 2020 na prvním místě udrželo jméno Jakub s počtem 64.
Elišku následují ve shodném počtu 35 jména
Anna a Natálie, poté Adéla 32, Ema 28 a 20

dívek, které mají ve jméně zapsanou variantu zdvojeného „m“, tedy Emma. Vloni se na
vyšších příčkách žebříčku oblíbenosti držela
i jména Julie, Tereza, Terezie, Sofie, Karolína
a Amálie.
U chlapců se za Jakubem na druhém místě
umístilo mužské jméno Matyáš s počtem 52,
jméno David si od loňského roku nese 45
chlapců, Vojtěchů je 39 a Filipů 36. Mezi oblíbená jména stále patří i Adam, Jan, Matěj,
Lukáš a Tomáš. Zájem rodičů se upíral i ke
klasickým jménům. V rodném listě má nově
13 chlapců zapsáno jméno Václav a ve stej-

ném počtu přibylo i Marií. V loňském ročníku
nebudou chybět ani děti se jménem Antonín,
Antonie, Josef, Jindřich a František. Celkem 41
dětem nechali rodiče zapsat dvě jména. Jako
druhé jméno v pořadí mají zapsáno například
jméno Anna, Marie, Václav, Libuše, Josefína,
Jan, Dalin, Maya, Leonor, Thomas, Matyáš,
Alexandra nebo Magnus.
Paletu křestních jmen ve Zlíně ozvláštnila
i méně obvyklá jména, jako je u chlapců například Baltazar, Hugo, Kemal, Kevin, Ravi, Rayan
nebo Zachariáš a u děvčat Aida, Ailin, Aurora,
Doriana, Encarna, Floriana, Lota, Luna, Meriem, Selina, Zara nebo Zoey. Ne každé jméno,
které by chtěli někteří rodiče u svých dětí zapsat, však má správnou pravopisnou podobu,
kterou lze podle platné legislativy v České republice do matrik zapsat.
/io/

Loni se narodilo opět více dětí
V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně se v loňském roce
narodilo celkem 2 212 dětí. Zlínská porodnice je největší
v regionu co do počtu narozených dětí.
Ve srovnání s rokem 2019 tam počet novorozenců narostl o 88. Desítku z více než dvou
tisíc porodů provázela přísná epidemiologická
opatření, v těchto případech totiž rodily maminky, které aktuálně procházely onemocněním covid-19.
„Z hlediska počtu narozených dětí a také při
meziročním srovnání počtu porodů máme
za sebou úspěšný rok. Musíme ale také přiznat, že byl velice náročný, a to zejména
kvůli pandemii koronaviru a omezením nebo
opatřením, která s ní souvisela. Od března
do prosince u nás porodilo celkem deset co-

vid-pozitivních maminek, za stejnou dobu se
pak u dvaadvaceti dalších maminek potvrdila
pozitivita během hospitalizace po porodu,“
shrnul Martin Trhlík, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice
T. Bati.
Porodů se ve Zlíně v roce 2020 uskutečnilo
dohromady 2 160, přičemž v 599 případech
šlo o císařské řezy. „Jako zajímavost můžeme
uvést, že 176 porodů jsme odvedli v centru
porodní asistence, šlo tedy o porody vedené
pouze porodní asistentkou. Mezi maminkami
je o tento způsob vedení porodu velký zájem
a dá se říct, že stále narůstá,“ upozornila Kateřina Slováčková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení.
Mezi narozenými dětmi bylo v loňském roce
více chlapců než děvčat. 
/red/
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Za oponou: Zoo Zlín
V aktuálním čísle Magazínu jsme se podívali do
zákulisí Zoo Zlín, která i přes aktuální nepříznivou
situaci rozhodně nespí!
Foto 1: Aligátoři američtí si vytápěný skleník
v chovatelském zázemí opravdu užívají. Při krmení
pětice aligátorů spořádá kolem 15 kg sladkovodních
ryb.
Fota 2 až 3: Chovatelské zázemí zlínské zoo tvoří
rozsáhlá členitá budova. Je zde rozmístěno 30
kamer, chovatelé tak získávají všechny potřebné
informace, aniž by museli zvířata nějak rušit.
Foto 4: Kamila, samice žirafy Rothschildovy, měří na
výšku 4,5 metru. Návštěvníci se jí do očí podívají jen
díky návštěvnické trase, která vede zhruba ve výši
2 m nad podlahou pavilonu.

Fota 5 až 7: V suterénu pavilonu rejnoků se ukrývá
rozsáhlé technické zázemí pro výrobu mořské vody
a také jedinečná technologie jejího čistění a udržení
požadovaných hodnot.
4.

5.

6.

7.

Aktuálně

Vážicí systém MAWIS:
rychlá a spolehlivá evidence výsypu nádob

Aby mohly Technické služby Zlínsko neustále zlepšovat
kvalitu poskytovaných služeb a zároveň ušetřit finanční
prostředky, které se mohou vložit do jiných projektů,
ve kterých jsou potřeba, je také nutné využívat
nejpokročilejších technologií, které nahrazují
některé neefektivní metody. Díky tomuto kroku
nebude potřeba využívat ruční čtečky, které jsou
v dnešní době méně efektivní. Ruční čtečku musí mít
pracovník neustále v ruce, mnohdy jej také omezují
špatné povětrnostní podmínky.
Nový vážicí systém přitom může zcela nahradit lidský faktor a tím ušetřit nejen čas, ale
i finance. Veškeré informace z měření jsou
bezpečně uloženy na vzdáleném úložišti. Zapojením nového vážicího systému Technické

služby Zlínsko reagují na potřebu digitalizace, automatizace a neustálého zvyšování
efektivity.
Veškerou práci u vozidel vybavených touto
dynamickou vahou zajišťují elektronické čipy,

které si veškerá potřebná data už „natáhnou“
bez sebemenších komplikací. K vážení vozidel může dojít nejen u komunálního, ale i tříděného odpadu, v případě tříděného odpadu
se však mohou vyskytovat drobné odchylky
v měření. Vozidlo se pak skládá z podvozku,
nástavby a samotného evidenčního systému
MAWIS. Jedním z takových vozidel je i model
DAF CF FAN 6x2 s nástavbou GEESINK GPM
IV. Ten je vhodný pro svoz nádob o velikosti
od 120 litrů do 1 100 litrů. Snadno se tak
do něj vleze až 10 tun komunálního odpadu.
Automatický vyklápěč je vybavený dynamickým vážicím systémem MOBA s přesností
0,5 kg u malé nádoby a 2 kg u nádoby 1 100
litrů. Systém umožňuje identifikaci konkrétní nádoby, sleduje hmotnost, čas, polohu
výsypu a ve spojení s identifikačním čipem
může přiřadit nádobu konkrétnímu uživateli,
případně lze vývoz například neočipovaných nádob zcela zablokovat.
„Z výhod nového vážicího systému budou těžit hlavně samotné obce – v rámci pilotních projektů Technické
služby Zlínsko spolupracují s obcemi Dešná a Ostrata. Do budoucna je však
plánováno využití i u všech
dalších obcí s evidencí odpadů svážených Technickými
službami Zlínsko. Zapojením
nového vážicího systému, který
rychle a efektivně eviduje výsypy nádob,
Technické služby Zlínsko reagují na potřebu digitalizace, automatizace a neustálého
zvyšování efektivity,“ doplnil Jiří Jaroš, jednatel Technických služeb Zlín a radní města
Zlína.
/red/
inzerce

Poznejte Olomouc –
univerzitní město
23 000 studentů na 8 fakultách
přes 700 studijních kombinací
studenti z více než 100 zemí světa
nadstandardní ubytování a stipendia

Navštivte a zažijte www.univerzitnimesto.cz
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Teplo Zlín je spolehlivým dodavatelem tepla již 25 let
V letošním roce to bude již 25 let, která uplynula od založení
společnosti Teplo Zlín a s., spolehlivého dodavatele tepla pro
bezmála polovinu obyvatel města Zlína.
Celý rok se tak ponese v duchu sloganu
„Čtvrtstoletí tepelné pohody“, který odkazuje na dlouhodobé a úspěšné fungování této
městské společnosti. „Chceme si důstojně
a zároveň střídmě připomenout naši moderní
historii. Jsme významná městská firma ovlivňující kvalitu života řady občanů Zlína, která
během uplynulého čtvrtstoletí prošla znač-

ným technickým i organizačním vývojem. Naší
prioritou není přitom maximalizace zisku, ale
úroveň našich služeb a spokojenost zákazníka i vlastníka. V rámci narozeninového roku
bychom rádi tyto skutečnosti zdůraznili,“ uvedl ředitel společnosti Pavel Mačák.
Teplo Zlín dodává tepelnou energii do 16 tisíc zlínských domácností prostřednictvím cca

600 výměníkových a objektových předávacích stanic o celkovém tepelném výkonu ve
výši 244 MW, což představuje více než jednu
šestinu instalovaného výkonu jaderného bloku JE Dukovany. Délka provozovaných tepelných rozvodů činí zhruba 25 kilometrů. Jimi
distribuovaná tepelná energie je produktem
společné výroby elektrické energie a tepla ve
společnosti Teplárna Zlín s.r.o. sídlící v areálu
bývalého Svitu. Nabízené služby jsou zajímavé
i pro developery, kteří pro své projekty v řadě
případů napojení na síť centrálního zásobování teplem využívají.
/red/

Sociální komise
Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína
se schází pravidelně a na svém jednání řeší záležitosti, které se
dotýkají života mnohých občanů města Zlína.
Ze své pozice oceňuji většinovou účast a aktivní zapojení jednotlivých členů komise, připravenost sociálního odboru i aktivní účast
příslušného člena rady, která má přidělenou
sociální oblast. Všem členům leží na srdci zabezpečení občanů, kteří se dostali z různých
důvodů do nepříznivé a nepříjemné situace,
a nastavení pomoci situaci řešit. Proto jsme
se živě zajímali o zvládnutí zabezpečení základní pomoci lidem, zejména v době koronavirové. Zjistili jsme, že pracovníci sociálního odboru spolu s některými poskytovateli
sociálních služeb i dobrovolníky z řad např.

skautů, farnosti či sousedské výpomoci, zajišťovali nezbytnou pomoc potřebným. S potěšením vítáme, že ve Zlíně funguje krizová
Linka SOS, na kterou se mohou dovolat lidé,
kteří se dostali do neřešitelné životní situace. Mimo koronavirovou oblast jsme v komisi taktéž projednávali nová pravidla pro bydlení, k nimž jsme se vyjadřovali z pohledu
sociálního, vyhodnocovali jsme nominace na
cenu Zlínský anděl a Zasloužilý senior a dali
podněty na zpřesnění statutu těchto nominací. Pokud to situace dovolovala, svá zasedání
uskutečňovala komise v jednotlivých zaříze-

ních poskytovatelů sociálních služeb, abychom se více seznámili s jejich fungováním.
Doufáme, že se situace uvolní a my budeme
moci dále pokračovat ve svých výjezdních zasedáních, abychom mohli dále šířit podporu
o jednotlivých službách mezi občany. Zajímá
nás, jak funguje komunitní plánování a taktéž model zjišťování skutečných potřeb pro
seniory, osoby se zdravotním postižením, ale
také pro rodiny s dětmi a osoby sociálně vyloučené. Naši komisi hodnotím jako pracovitý
orgán s poradním hlasem pro vedení města
Zlína a těší mě, že složení komise odpovídá
její odbornosti. Proto si touto cestou dovoluji
ještě jednou poděkovat svým kolegům, sociálnímu odboru i příslušnému náměstkovi Aleši Dufkovi.
Michaela Blahová,

předsedkyně komise KSaZP RMZ

Opozice k magazínu: Opozice v magazínu!
Možná jste si všimli, že v magazínu občasně publikuji své názory.
Skutečně obvykle k termínu uzávěrky odevzdám text. Někdy se
stane, že do příslušného čísla není zařazen.
Jako teď v únoru, kdy jsem v pozitivně laděném
textu nejen zastupitele vyzýval: mějme dobrou
vůli, buďme k sobě vstřícní, jednejme věcně,
konstruktivně, na úrovni. Má dnešní úvaha není
o obsahu magazínu, čímž možná některé nespokojence zklamu. Je přísně o pravidlech: pro
publikaci názorů i jiných.
Každý ví, že úvod – první strany magazínu, patří členům rady města. Opakovaně vidíme jejich
dobrotivé tváře a čteme víceméně o úspěších.
Ostatně s kolegy jsme zanalyzovali, kolik prostoru který představitel města v magazínu v tomto

volebním období dosud měl. Pozoruhodné výsledky jsou k mání v našich médiích.
Vydavatelem magazínu je statutární město Zlín.
Jeho nejvyšším orgánem je zastupitelstvo. To
tvoří zastupitelé vládnoucí koalice a zastupitelé
opoziční. Že koaliční představitelé města na prvních stranách informují občany o správě města
a jeho vývoji, je obvyklé nejen u nás. Ovšem
mělo by být stejně samozřejmé, a je to můj návrh, že i každý opoziční zastupitelský klub (vzniklý mandátem od voličů) má mít v každém čísle
svůj přesně vymezený prostor odpovídající jeho

volebnímu výsledku. Ať je jen na konkrétním
subjektu, zda jej a jak naplní. A když je někdo
zvolen například za stranu Zlín má na víc, měl
by mít i právo uvést za podpisem: zastupitel za
stranu Zlín má na víc.
Máme jednoduchý návod na řešení. Strany
a hnutí v zastupitelstvu do nové redakční rady
nominují své zástupce. Ti ihned zpracují statut
a pak už se můžeme konečně pustit do potřebné diskuse o obsahu. V něm je (podle mě) pro
čtenáře stejně důležitý jako vize vůdců přehledný informační souhrn o dění ve městě, včetně
kultury. Lifestylových žurnálů jsou plné trafiky,
my potřebujeme něco jiného. Náš magazín ať je
o tom, co se děje ve Zlíně.

S přáním všeho nejlepšího

Martin Pášma, opoziční zastupitel

Poznámka redakce: Řídíme se tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., který stanovuje pro splnění povinnosti uveřejnění zastupitelského příspěvku tříměsíční lhůtu. Pokud je to technicky možné, publikujeme článek v nejbližším čísle magazínu. Vzhledem k omezenému rozsahu magazínu je běžnou
praxí, že část textů, včetně magistrátních, bývá posunuta do dalšího vydání.
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Informace – útulek

OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE
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
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO
Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy (vedle lékárny
u 1. segmentu).
Tel. 777 711 130, www.medest.cz
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. Lokalita: Zlín a okolí.
Tel. 733 209 024

WWW.DOZORNADSTAVBOU.CZ
Zajištění optimálního průběhu Vaší stavby – projekt, vyřízení stavebního povolení a kolaudace, výběr nejvýhodnějšího dodavatele,
kontrola realizace. Posouzení výše oprav při koupi nemovitosti.
Kontakt: tel. 728 176 680, capounm@gmail.com
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
– KOVTRANZ ZLÍN DYNKA MAREK
 vyplatíme vám až 1 500 Kč za autovrak
 na místě vystavíme ihned platný protokol ekolikvidace vozidla
 doprava zdarma, vy nic neplatíte
tel. 603 972 558, e-mail: marek.dynka@seznam.cz
STĚHOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZLÍN S.R.O.
Kompletní profesionální stěhovací a úklidové služby.
Byty, domy, firmy, vyklízecí práce.
www.stehovanizlin.cz, tel.: 773 953 048
www.zlin-uklid.cz, tel.: 606 167 200
ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Zpracování přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob.
Přehledy OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění.
Možnost podat daňové přiznání až do 1. 7. 2021.
Účetní a daňové poradenství.
www.udzlin.cz, tel.: 731 434 666
danovyporadce@tomasheczko.cz

Útulek: Příběh ovčáka Dana
Dovolte nám upozornit na příběh německého
ovčáka Dana, který stojí za pozornost. Dan
k nám přišel v červenci 2018 ve věku 8 let. Do té
doby žil s majitelem na samotě a nebyl zvyklý
na kontakt s jinými lidmi.
Po smrti majitele stále svědomitě
hlídal své teritorium a na všechny
vrčel. Pozůstalí ho chtěli z těchto
důvodů utratit. Veterinář odmítl
jinak zdravého psa utratit (zákon
to ani neumožňuje), a proto byl
v narkóze Dan přivezen k nám.
Od prvního dne v útulku se jevil
jako dobrý hlídač. Bylo od první chvíle patrné, že není zvyklý
na komunikaci s člověkem. Pro
ošetřovatelky začala dlouhá cesta socializace. Zvykal si pomocí
pamlsků na přítomnost ošetřovatelky, vyvedení z kotce, připínání
vodítka, nasazení náhubku atd.
Později se účastnil pravidelných
výcviků, zvykal si na česání a manipulaci ve veterinární ordinaci.
Po čase začal chodit na procházky s dobrovolníky, kteří chodí pejsky do útulku pravidelně venčit
a mají zkušenosti s takovými psy.
Když byl Dan připraven odejít do
nového domova, u zájemců vždy
nakonec z osvojení sešlo, ať už
z důvodu vyššího věku Dana,

nebo byl překážkou fakt, že je to
pes, který si nezvykne na člověka hned, a je potřeba trpělivého
přístupu a respektování určitých
pravidel tak, aby nedošlo ke zbytečnému pokousání. Proto jsme
byli moc rádi, když se po dvou
a půl letech Danova čekání ozval
muž, který byl ochoten za Danem
celý měsíc pravidelně několikrát
týdně jezdit. Postupně se seznamovali, naučili se spolu komunikovat a sympatický „pán v klobouku“ si doma pro Dana zatím
připravil podmínky. Víme, že se
nejednalo o žádné ukvapené rozhodnutí a nový majitel se snažil
zodpovědně udělat maximum
pro to, aby Danův příchod do nového domova proběhl hladce. Za
to bychom mu chtěli moc poděkovat.
Způsob, jakým se do útulku dostal Dan, bohužel nijak výjimečný není. Mnoha útulkovým psům
zemřel majitel a mnoho z nich
má problém v komunikaci s lid-

MONTY / anglický kokršpaněl, 7 let, zvyklý na ostatní psy, pravidelně
chodí na vycházky, kastrovaný, svéhlavé povahy, v útulku čeká 2 roky

KARINA / fenka křížence belgického ovčáka, 11 let, hodná
k lidem, poslušná, kastrovaná,
v útulku čeká již dlouhou dobu
mi. Ale výjimečný je zodpovědný
přístup nového Danova majitele.
Nic neuspěchat, snažit se na příchod nového člena domácnosti

KEVIN / německý ovčák, 8-9
let, hodný k lidem, aktivní, původně nalezenec, v útulku od
12/2020
co nejlépe připravit, a hlavně nelitovat času, který do adopce psa
z útulku vložíte, protože se vám
jistě brzy odvděčí.
/red/
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Aktuálně

Magistrát města dostal tisíc
respirátorů pro sociální služby
Tisíc respirátorů FFP2 daroval poslanec Marek Novák
organizacím působícím v sociálních službách statutárního
města Zlína, učinil tak prostřednictvím primátora města
Jiřího Korce.
Rozhodl se tak v době, kdy jsou respirátory potřebné k zajištění péče o klienty i bezproblémového chodu organizací.
„Dobře vím, jak náročnou práci lidé v sociálních
službách odvádějí. Respirátory této kategorie
jsou nyní v sociálních službách nezbytné z dů-

vodu ochrany pracovníků a klientů. Proto jsem
neváhal a rozhodl jsem se pomoci. Respirátory
jsem nakoupil a pro sociální služby je daruji,“ vysvětlil Marek Novák. O rozdělení jednotlivým
organizacím následně rozhodne samotné
město dle aktuálních potřeb, k tomu dal po-

slanec volnou ruku. „Za dar v podobě respirátorů velmi děkujeme. Tyto jsme ihned předali Odboru sociálních věcí, který nyní bude
řešit distribuci mezi nejpotřebnější skupiny
obyvatel města,“ ocenil dar primátor města
Jiří Korec.
/mel/

Šetřete přírodu a zkuste si „dát do těla“ s květnovou
výzvou Do práce na kole 2021!
Registrace ke květnové výzvě Do práce na kole 2021 letos
výjimečně začala již začátkem února na www.dopracenakole.cz.
Hlavním tématem letošní jízdy na kole, koloběžce, chůzi
i běhu do práce a zpět (v pravidlech je i kombinace s MHD) je
bezpečnost.
„Zlín, Otrokovice a okolí se společně zapojí
již po osmé. Minulý rok společně soutěžilo
za Zlín, Otrokovice a okolí 960 nadšenců.
Podaří se nám letos překonat tisícovka?“ ptá
se koordinátorka soutěže pro Zlín a Otrokovice
Jana Vybíralová. Hlavní organizátor AutoMat,
z.s., Praha, přichází s novým vizuálem od
výtvarnice Toy_Box, vlastní appkou od firmy
Ackee k zapisování cest do práce a zpět na
vlastní pohon, a také s možností soutěžit, i když
pracujete z domova. Bezmotorová doprava
dostává v době pandemie nový smysl a firmy

mohou akci využít jako bezpečný teambuilding.
Loni se do akce zapojilo z celé České republiky
50 měst a 16 tisíc účastníků.
V soutěži se hodnotí především pravidelnost
bezmotorového pohybu. Na týmy o 2-5
členech, ale i jednotlivce, čeká řada velmi
příjemných cen. Města Zlín a Otrokovice zase
věnují krásnou koloběžku pro každého člena
nejlepšího vylosovaného týmu. Soutěžící se těší
též na květnové akce na triko nebo nákrčník.
Velmi oblíbené jsou snídaně zdarma a různé
akce od regionálních partnerů, kde stačí ukázat
aktuální triko nebo nákrčník DPNK a účastníci
dostanou kávu, zmrzlinu, nebo jim zkontrolují
kolo. Zaměstnavatelé mohou soutěžit také
o titul Cyklozaměstnavatel roku. Minulý rok se
vyhlašovaly výsledky a předávaly ceny ve Zlíně
a letos to bude 10. června v Otrokovicích na
náměstí 3. května.
/red/

Krmit, či nekrmit?
Rok od roku u nás vzrůstá obliba v krmení zejména vodních
ptáků. Jen na území města Zlína je takových krmných míst
u řeky Dřevnice hned několik.
Vzhledem k tomu, že ne vždy je taková činnost
vhodná, je třeba vědět proč. Pokud v zimním
období není vodní tok zcela zamrzlý, ptáci si
mají možnost potravu zajistit sami. Ovšem
v případě, že se dostanou k potravě schůdnější cestou, tedy přikrmováním, volí raději tento
způsob obživy. A v tomto okamžiku je třeba,
aby věděli ti, kteří se snaží ptákům všemožně přilepšit, co je vhodné a co může ublížit.
S ohledem na skutečnost, že základem přirozené potravy kachen jsou vlhkomilné rostliny
a jejich semena, jsou pro jejich krmení vhodné obiloviny (pšenice, oves, žito a další), dále
26

hrách, cizrna, kukuřice, hlávkový salát, listová
zelenina, vařené brambory, odřezky nebo slupky ze zeleniny či přímo speciální granule pro
vrubozubé ptáky, které lze zakoupit v chovatelských potřebách. Zcela nevhodné je pečivo
(kořeněné, slané, sladké), mastné potraviny,
krmivo s ostrými hranami, které může ptákům
poranit jícen apod. Ovšem není to jen zimní
období, kdy lidé ptáky krmí. Tato činnost se
děje během celého roku a často dochází i ke
zbytečnému hromadění potravy, což opravdu
není vhodné, neboť krmná místa významně
devastují břehy kolem řeky a rovněž dochází

k znečištění vodního toku a podpoře množení
bakterií a plísní, čímž se zvyšuje riziko ptačích
nemocí. Navíc jsou současně s vodními ptáky
krmeny i jiné živočišné druhy, které jsou cíleně
hubeny, a to např. potkani, myši, holubi a také
nutrie, které Evropská unie v roce 2017 zařadila na seznam invazivních druhů, jejichž počet
je třeba regulovat.
/red/

Informace

Hlasujte pro Památník T. Bati v soutěži o „nej“ proměnu
Projekt obnovy Památníku Tomáše Bati, jehož autorem je
architekt Petr Všetečka, je zařazen do celorepublikové soutěže
Má vlast cestami proměn.
V rámci této národní putovní výstavy probíhá
veřejné hlasování, ve kterém mohou občané
podpořit náš zlínský klenot. Za současné nelehké situace způsobené koronavirem a nesoucí

s sebou restrikce a omezení každý hlas opravdu
velmi pomůže. Hlasování je rychlé a snadné. Na
webu www.cestamipromen.cz/hlasovani stačí
zvolit u předposledního řádku dole pro „ZLÍN-

MĚSTO PODPOŘÍ
VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

BŘEZEN MĚSÍC
ČTENÁŘŮ
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se tradičně zapojuje do celostátní akce
na podporu čtenářství Březen měsíc čtenářů. Jeho letošní ústřední téma Udržitelnost bude námětem březnového podcastu
knihovny Na vlně s… i online besedy. Připravena je Zašifrovaná procházka Zlínem, online setkání Klubu milovníků knih a chybět
nebude ani vyhlášení Čtenáře roku. Podrobný program na kfbz.cz.
/io/

Správní rada Fondu prorodinných aktivit vyhlašuje výběrové řízení na přidělení dotací.
Účelem dotace je podpora celoročních pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže
s trvalým bydlištěm na území Zlína.
O finanční podporu své činnosti si mohou
zažádat právnické osoby, zajišťující celoroční
pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Zlína, o nichž jsou známy
výsledky činnosti nejméně za jeden kalendářní
rok.
Příjem žádostí začíná 15. 3. 2021 v 8 h, a končí 19. 3. 2021 ve 14 h. Bližší informace jsou
zveřejněny na webových stránkách www.zlin.
eu, nebo budou žadatelům poskytnuty tajemnicí Fondu prorodinných aktivit SMZ, Alenou
Podanou, tel. 577 630 845, e-mail: alenapodana@zlin.eu.
/io/

SKÝ KRAJ“ číslo 115 a dát „Hlasovat“. Odhlasovat lze z mobilu, notebooku, PC apod. opakovaně za cca 14 dní od posledního hlasování,
a to až do 30. 4. 2021, kdy hlasování končí. Do
letošního ročníku o nejkrásnější oživené památky s historií je celkem přihlášeno 118 proměn.
Předem děkujeme všem, kteří vrcholné dílo zlínské funkcionalistické architektury svým hlasem
podpoří! Více na www.pamatnikbata.eu. /PTB/

DOTACE NA KULTURU
Město vypsalo výběrové řízení na poskytnutí
dotací 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) výstavy a prezentace profesionálních i amatérských kulturních aktivit,
h) činnost knihoven a ediční činnost zaměřená
na uchování a rozvoj lokální kulturní gramotnosti.
Informace jsou zveřejněny na úřední desce
v sekci Zastupitelstvo a Rada města Zlína –
schválená usnesení. Žádosti o dotace přijímá
podatelna od 7. 4. 2021 do 5. 5. 2021. /io/

BUĎTE VŠÍMAVÍ!
Magistrát města Zlína si dovoluje požádat
všechny obyvatele města, aby byli v těchto
dnech všímavější nejen ke svým blízkým, ale
také k sousedům, lidem na ulicích či v dopravních prostředcích. Díky všímavosti nás všech
se může potřebnému dostat záchrany.
„Pokud víte o osamělém seniorovi či jinak
ohroženém občanovi, který by potřeboval za-

jistit pomoc, kontaktujte Odbor sociálních věcí,
oddělení sociální práce Magistrátu města
Zlína na telefonním čísle 577 630 808. Pro
ohrožené občany jsme schopni zprostředkovat vhodnou sociální službu nebo jinou formu
pomoci a poskytnout poradenství vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace,“ vzkázala Radana Dundálková.
/io/
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Informace – servis

Pokladničky Tříkrálové sbírky vydaly štědrý obsah
Charita Zlín spočítala finanční příspěvky od dárců a oznámila
výnos Tříkrálové sbírky 2021 na Zlínsku.
„Charita Zlín ve 44 obcích a 4 městech zapečetila celkem 265 obalů. I když zdaleka
ne všechny se zaplnily, jejich obsah je ohromující. Výnos (ne)putujících pokladniček je
1 170 434 koruny! Sekunduje kasička virtuální, jejíž výnos k dnešnímu dni je 244 131 Kč.
Toto číslo nemusí být konečné díky trvání
této formy koledy až do konce dubna,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky na Zlínsku
Pavla Romaňáková.
„Výsledek letošní sbírky mě velmi překvapil.
I když nemohlo proběhnout klasické koledování, tak nám výtěžek umožní poskytnout

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.
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pomoc těm nejpotřebnějším formou přímé
pomoci. Všem dárcům velmi děkuji,“ vzkázal ředitel Charity Zlín Vlastimil Vajďák.
Projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé
životní situaci primárně na Zlínsku je realizován pravidelně. V minulém roce na něj
byla vyčleněna částka 650 000 Kč, za posledních pět let to byly 2 779 063 koruny.
Jedná se o podporu poskytovanou jednotlivci či rodinám po vyčerpání dostupných možností pomoci.
„Může jít o podporu rodin zakoupením pračky, ledničky, přispět lze na léky, rehabilitace,

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.

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

výjimkou není oblečení či školní pomůcky
pro děti. Je to velmi individuální,“ popsala
Jana Strouhalová, vedoucí odborného poradenství zlínské Charity. Lidé se mohou zapojit do pomoci potřebným na Zlínsku a vložit
do Tříkrálové sbírky příspěvek hned několika způsoby:
■ darovat
převodem
na
sbírkový
účet 66008822/0800, variabilní symbol 77707043, má-li dar pomáhat na
Zlínsku,
■ darovat online platbou, na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz; pro pomoc
na Zlínsku je koledující Charita Zlín,
■ darovat přes SMS na číslo 87 777 jednorázově DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 či
trvale DMS TRV KOLEDA 30, 60, 90. /io/

KRIZOVÁ POMOC

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

svatební obřady
2. 1. 2021 – jiná místa
Lukáš Černý (Zlín), Hana Němcová (Zlín)
9. 1. 2021 – radnice
Petr Gaja (Zlín), Aneta Baďurová (Zlín)
Pavel Suchánek (Veselí nad Moravou),
Kristýna Kuběnová (Zlín)

jubilanti
od devadesáti let
Balejová Karla, Bartošík Josef, Blešová
Iljuška, Buriánová Ludmila, Čagánková
Drahomíra, Dostálková Františka, Egnerová Františka, Fišerová Naděžda, Foretová
Anděla, Froncová Miroslava, Gajdůšková
Ludmila, Gruniková Jindřiška, Hanačíková Vlasta, Hemzová Vlasta, Hochfelderová Zdenka, Horáková Svatava, Hudeček
Miroslav, Charvátová Anna, Chlud Josef,
Chytráčková Štěpánka, Jarošová Anna,
Kličková Božena, Konečný Josef, Křížková
Anna, Kubová Oldřiška, Kudělová Libuše,
Kulichová Jiřina, Kundrát Miroslav, Kupská Jaroslava, Kutalová Emilie, Kvapilová
Františka, Lečbychová Rita, Máčelová Eva,
Machourková Květoslava, Machowská
Růžena, Marečková Libuše, Mišurcová
Jindřiška, Mlýnková Julie, Mojžíšová Anna,
Navrátilová Františka, Nedoma Josef, Nováková Květoslava, Novosadová Mojmíra,
Ohnůtková Anna, Ondrušková Bohumila,
Orságová Jiřina, Pavlovská Marie, Peková
Božena, Perničková Yvonne, Petrová Jiřina,
Píštěk Bonifác, Pospíšil Bohumil, Románková Anna, Rosík Miroslav, Rothmüllerová
Arnoštka, Rybnikář František, Seltsamová
Květuše, Semelová Emilie, Smejkal Josef,
Šafranová Ludmila, Ševelová Zlatuška,
Šiflová Anna, Šimčíková Vlasta, Šimka Ja-

roslav, Šnaidrová Jana, Špačková Milada,
Velísková Marie, Vinklárková Marie, Vlach
Vladimír, Výkrutová Josefa, Zajíček Vojtěch,
Zelinková Marie.

Vzpomínky
7. 3. Narození T. G. Masaryka
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou a květinovým darem 171. výročí narození T. G. Masaryka. Tichý pietní akt se
uskuteční v pátek 5. března 2021 u sochy
T. G. Masaryka před Kongresovým centrem.
7. 3. Narození J. A. Bati
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou a květinovým darem 123. výročí narození J. A. Bati. Tichý pietní akt se koná
v pátek 5. března 2021 u sochy J. A. Bati
v Univerzitním parku.
/io/

Vzpomenutí
V lednu tohoto roku zemřel pan RNDr. Jaromír Neužil, dlouholetý pedagog gymnázia
na Lesní čtvrti.
Objevil se v pedagogickém sboru tehdejší
tzv. Střední všeobecně vzdělávací školy
(nemohla se jmenovat gymnázium) počátkem 60. let minulého století. V šedorudém
„orloji“ tehdejších pedagogů, z nichž snaha i těch výborných mizela pod nánosem
ideologického balastu, zářil a rychle nás
přesvědčil, že i tak obtížné a neoblíbené
předměty, jakými pro studentstvo vždycky
byly fyzika a chemie, lze vysvětlit, učit efektivně a dodat jim zajímavosti s prvotřídní
odborností, potřebnou mírou přísnosti,
pozitivního cynismu, osobního charismatu,
a především netolerancí k hlouposti. Považoval totiž naši „esvévéešku“ za výběrovou
a podle toho se k nám choval.
Profesor Neužil byl výjimečný. Své žáky
stylem výuky zaujal, naučil a ty schopné
připravil na „útrapy“ vysokoškolského studia, a to vše bez tehdy zdánlivě nezbytné
ideologie. Za všechny, kteří sdílejí podstatu
mého vzpomenutí, si je dovolím uzavřít.
Díky, pane profesore!

František Petr, bývalý žák

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
pro středisko ZLÍN
NA POZICI PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB
Požadované vzdělání SŠ nebo VŠ stavebního směru

NABÍZÍME:

/ Zlínské reality

- Příjemné pracovní prostředí v mladém a zkušeném kolektivu
- Spolupráce na zajímavých a významných stavbách v ČR
- Technické zázemí s využitím moderního software a metod
projektování
- Zajímavé platové ohodnocení a odměňování
- Možnost čerpání firemních benefitů a další výhody

Zprostředkování
• prodeje, koupě a směny nemovitostí
• pronájmu nemovitostí k bydlení
• pronájmu komerčních nemovitostí
• vypracování znaleckého posudku
• zajištění ﬁnancování
Kvítková 2434, 760 01 Zlín

731 403 496

www.mareal.cz

Ing. Filip Struhár, vedoucí střediska Zlín
K majáku 5001, 760 01 Zlín
email: f.struhar@dpova.cz
mobil: 731 614 433

Představujeme

Představujeme městské
společnosti: STEZA Zlín, spol. s r.o.

tepla a elektrické energie. V letních měsících při společném provozu areálu Hradská
a obou koupališť je personál navýšen až o 40
brigádníků s absolvovaným kurzem plavčíka, kteří pracují hlavně na koupalištích.
Společnost STEZA Zlín, spol. s r.o., vznikla v prosinci
„I přes složitou situaci jsme
roku 2001 jako obchodní společnost se 100%
I přes aktuální
v průběhu roku 2020 realizomajetkovou účastí statutárního města Zlína. Hlavní
vali drobné opravy, kterých
nepříznivou
si návštěvníci při návštěvách
situaci
činností společnosti je zabezpečení provozu bazénů
lázní možná ani nevšimnou,
plánujeme další
a koupališť pro širokou veřejnost i sportovce.
včetně tří nákladnějších a výopravy
raznějších oprav, jako byla vý„Staráme se o areál Hradská, jehož součástí „Krédem naší společnosti je
měna bazénové fólie v dětském
je budova 50m bazénu, kde je dětský bazén, umožnit milovníkům vody a plaváa 25m plaveckém bazénu na Zeod roku 2018 i samostatný whirlpool, wellness ní co největší vyžití po co nejdelší část
leném koupališti, výměna dávkovacích
s finskou saunou, párou, ochlazovacím roku, a proto máme obvykle otevřeno 362 stanic bazénové chemie na koupališti Panobazénkem a odpočinkovou místností. A dále dní v roce až 15 hodin denně. Kromě pobytu rama a především rekonstrukce vstupní haly
památkově chráněná budova 25m bazénu v bazénu, whirlpoolu, sauně a páře nabízíme 50m bazénu. Všechny opravy a úpravy se
s prostory tzv. Sportcentra, do něhož patří ne- i kurzy aqua aerobiku a výuku plavání pro do- snažíme provádět za provozu s co nejmenším
rezový bazén využívaný především pro aqua spělé, ať už pro úplné neplavce nebo naopak omezením služeb a k co největší spokojenosti
aerobik, prostor tělocvičny a nově i prostor pro plavce, kteří si chtějí zdokonalit plavecké našich zákazníků,“ říká Lubomír Matoušek.
posilovny,“ prozradil ředitel společnosti Lu- styly,“ uvedl ředitel.
V průběhu roku 2020, který byl pro všechny
bomír Matoušek. Do areálu Hradská patří O zajištění základních provozních potřeb se velmi specifický, přivítali v areálu na Hradi venkovní 25m bazén s nedávno rekonstru- stará cca 45 stálých zaměstnanců, a to plav- ské cca 162 000 návštěvníků a sportovců,
ovaným nerezovým bazénkem pro nejmenší číci starajících se o bezpečnost návštěvníků; 20 518 návštěvníků přišlo na koupaliště Zeděti. Mimo areál Hradské se společnost stará lázeňské a pokladní, které se starají přede- lené při 50 otevřených dnech a 17 776 náo dvě zlínská koupaliště, a to koupaliště Zele- vším o úklid, čistotu a dezinfekci veškerých vštěvníků navštívilo koupaliště Panorama při
né na Bartošově čtvrti a koupaliště Panorama vnitřních prostor, a pracovníci údržby, kteří otevřených 52 dnech, které deštivé léto nana největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, kte- hlídají, opravují a udržují veškeré technologie bídlo. Samotný areál Hradská byl třikrát v průrá jsou v provozu od června do září.
a zajišťují dostatek správně upravené vody, běhu roku 2020 vládním nařízením uzavřen
a celkem 145 dní neposkytoval své služby
veřejnosti a sportovcům. Poslední uzavření
vyhlášené 18. prosince 2020 trvá doposud.
„Přestože rok 2021 nezačal pro naši společnost nejlépe, plánujeme a připravujeme další
opravy. Ve spolupráci se statutárním městem
Zlín se chystáme na poslední etapu rekonstrukce památkově chráněné budovy 25m
bazénu, jejímž výsledkem by měla být bazénová nerezová vana, nový podhled splňující
nejvyšší požadavky na kvalitu akustiky a tzv.
„dozvuku“, nová protiskluzná dlažba okolo
bazénu, vytvoření repliky zvlněného podhledu
nad ochozem, včetně rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení. Až to situace umožní, budeme velmi rádi, když naše bazény a koupaliště navštívíte, využijete námi nabízené služby
a chvíli „pobudete“,“ shrnul ředitel společnosti STEZA Zlín.
/fab/
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C#
ASP.NET

XSLT

jQuery
Javascript

AJAX

HTML5
TFS

MS SQL

JSON

T-SQL

Angular
CSS3

Patříme mezi největší dodavatelé e-commerce řešení na českém
a slovenském trhu. Vyvíjíme a provozujeme profesionální B2B a B2C portály
s vlastními týmy vývojářů a programátorů, avšak stále hledáme do týmu další
nadšence v oboru IT.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME TYTO POSILY
(Ostrava, Zlín)
.NET Programátor/vývojář

IT Analytik

Databázový specialista

Obchodní ředitel

Flexi beneﬁtní kredit až 21 000 Kč za rok
Příjemné moderní prostředí, přátelský kolektiv, profesní rozvoj, jistota kvalitního
a stabilního zaměstnavatele, osobní prostor a především ČAS jsou hlavními
přednostmi, které u nás můžeš najít!
stravenky
karta Multisport
25 dní dovolené
celoﬁremní
teambuildingové
akce

kurz AJ 1x týdně
v pracovní době
rozvojový program
– talent
management
až 3 sick days/rok

Ing. Dominika Dobiášová
HR Specialist
NetDirect s.r.o.

734 857 205
596 115 633

chill out zóna –
fotbálek, šipky, relax,
PSko 5
2x týdně zdravé
svačinky
káva/voda kdykoliv

prace@netdirect.cz
www.netdirect.cz

Varenská Oﬃce Center, Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava
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HLEDÁME KOLEGU NA POZICI:
Správce IT junior
Požadujeme:  zpracování pasportů / GIS Gramis /
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

 analýzu požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení
 školení uživatelů v oblasti využívání MS Office
a IS společnosti
  dobrou znalost MS Access, MS Excel

 výhodou je znalost systému WinyX / MS SQL /


Nabízíme: 
stabilní práci
 motivující mzdové ohodnocení
 nástup možný dle domluvy, nejpozději 1. 5. 2021

K

Benefity:
 dovolená pět týdnů
 příspěvek na důchodové
pojištění
 zvyšování kvalifikace

 příspěvek na stravu
(stravenky 120 Kč)
 příplatek na ubytování

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

www.tszlin.cz/kariera

MODERNÍ BYTOVÉ DOMY
V CENTRU ZLÍNA

RIVERFRONT GARDENS

www.riverf ront.cz
6 bytových domů, 110 moderních bytů

KOMERČNÍ PROSTORY

RIVERFRONT GARDENS

sklepy a krytá parkovací stání

dispozice bytů 1+kk až 5+kk

3 N.P. s výtahem

Zlín, Tyršovo nábřeží

A1.K2
plocha
33, 6 m²

B2.K1
plocha 45, 7 m²
terasa 13, 8 m²

prodej 11 komerčních ploch
dobrá pěší dostupnost z centra
k dispozici prostory 33 až 141 m²
parkování
předpokládané dokončení 2022

POLANSKÝ DVŮR

Ihned k nastěhování !

UŽ JEN 6 APARTMÁNŮ K PRODEJI

k prodeji dokončené apartmány
v srdci valašské přírody
klidná lokalita Velkých Karlovic,
tradiční architektura, moderní
interiéry

www.polanskydvur.cz

k dispozici parkovací stání,
sklepní kóje a sportoviště

