
v roce 2021



Výstupy činnosti pracovních skupin Analytika 
2021: rok, kdy jsme si uvědomili, jak obrovské množství nevyužitého 
potenciálu má Zlín ve svých odbornících, kteří v tomto městě žijí 

2021: S jistotou víme, že je třeba řídit se daty a učit se od druhých, 
kteří to umí lépe, než my sami.

24. 6. 2021   Konstruktivní model komunikace města s občany! 
Dlouhodobě upozorňujeme na neschopnost města komunikovat vstřícně s občany. 

24. 6. 2021  Zařazení rozvoje pěší dopravy mezi priority města Zlína 
(nakonec nepředloženo, vzhledem ke konstruktivnímu postoji radního pro dopravu a zájmem zavést 
navrhované záležitosti do praxe bez nutnosti projednání)

24. 6. 2021  Urbanistický masterplan města Zlín 2050 
(nakonec nepředloženo a ponecháno k projednání s ředitelem KAM po jeho nástupu)

Doprava	 	z činnosti	pracovních	skupin	vzešly	návrhy	na úpravy	cyklistické	a pěší	infrastruktury,	které		
byly	komunikovány	s radnicí,	resp.	s komisí	pro	dopravu.	Některé	z nich	byly	přijaty	pozitivně,	
jiné	méně.	Každopádně	jsme	rádi	za zahájení	konstruktivní	spolupráce	s odborem	dopravy	
a za možnost	pravidelné	konzultace	s představiteli	zájmových	skupin	i odborníky.	

Školství 	 	spolupráce	s radnicí	města	Zlín	při	řešení	problémů	vzešlých	z distanční	formy	výuky	–	technologie	
do škol,	zprostředkování	spolupráce	s odborníky	z UTB,	analytická	činnost;	Tvorba	rámcového	
návrhu	pro	rozvoj	vzdělávání	ve Zlíně	od roku	2023.	

Zimní stadion	 	dlouhodobě	intenzivně	spolupracujeme	s radnicí	na tématu	rekonstrukce	Zimního	stadionu;	náš	
názor	je	rekonstruovat	s rozmyslem	a určitě	ne	za cenu,	která	je	aktuálně	v projektovém	návrhu,	
tedy	cca	1mld	Kč.			

Velké kino	 	kontinuální	spolupráce	v procesu	tvorby	zadání	pro	budoucí	využití	budovy;	dle	našeho	názoru	by	
kino	mělo	odpovídat	svému	historickému	účelu	přenosu	informací	lidem,	a to	dle	nejaktuálnějších	
technologií,	které	jsou	k dispozici.		

Místní části	 	spolupráce	se	zástupci	lokálních	komunit	–	Letná,	Maják,	…;	dlouhodobě	se	snažíme	podporovat	
jak	komunitní	život,	tak	komunikaci	mezi	lidmi	a radnicí,	kde	spatřujeme	nedostatky;	jsme	pro	
podporu	tvorby	komunitních	spolků	či	komisí	po celém	městě.

Cyklodoprava	 	souhrnná	informace,	kterou	jsme	vytvořili	v závěru	roku	2020,	byla	v roce	2021	diskutována	
nejednou	se	zástupci	spolků	pro	cyklodopravu	a kontinuálně	na téma	diskutujeme	s vedením	
radnice.	Cyklodoprava	a pěší	doprava	jsou	naše	témata.	

Komise RMZ 	 	vyzvali	jsme	radnici	k přehodnocení	funkčností	komisí	Rady	města	Zlín;	diskuze,	kterou	jsme	
očekávali,	bohužel	neproběhla,	komunikace	k tomuto	materiálu	byla	podceněna;	změny	tedy	
nečekejme	do dalšího	volebního	období.	

Ekonomika	 	požadavek	na stanovení	investičních	priorit,	apel	na rozpočtovou	odpovědnost,	trvalý	apel	
na nedostatečné	projektové	kapacity

Barbora Raková, na mateřské dovolené
„Rok 2021 byl pro mě především rokem studijním. Mám to štěstí, že si k rodičovské dovolené mohu 

přidat studium regionální ekonomie se zaměřením na komunální politiku bydlení.“ 

Čestmír Vančura, podnikatel
„Kovárna VIVA a VIVA CV, Zlín Film Festival, Galerie Václava Chada, nově i projekt Libella 
a Zikmundova vila – krásné projekty, jichž součástí jsem i v roce 2021 mohl být. Jsem rád, že díky 
nim mám možnost se svými kolegy zúročit práci minulých let, pomáhat při vzdělání i zachování 
historie Zlína a rozdávat radost ze sdílených zážitků. Současně je to však i velký závazek. Zvlášť 
v případě Zikmundovy vily, kde bychom rádi spolu s Muzeem jihovýchodní Moravy přiblížili odkaz 
Miroslava Zikmunda veřejnosti. Věřím, že v roce nadcházejícím začneme naplňovat toto poselství, 
aby z naší činnosti měli radost a užitek spoluobčané i Mirek tam nahoře.“

Tomáš Dudák, podnikatel
„Rok 2021 byl pro mě dalším rokem vývoje a výroby nano produktů. Jsem rád, že se naší firmě 
podařilo zajistit dostupnost spolehlivých ochranných pomůcek v rámci Zlína i Zlínského kraje, 

a především zabezpečit nejlepší ochranu pro zdravotníky v nemocnicích. Hlavně to byl pro mě rok, 
který mě utvrdil, že covid tu s námi možná zůstane napořád. My se tomu jako občané, společnost 

i firmy musíme přizpůsobit tak, abychom nejlépe ochránili rizikové skupiny a přitom co nejméně 
pocítili pokles životní úrovně a vzdělávaní dětí, a také lépe cílili naši pomoc skutečně potřebným 

a slabším.“

Dušan Sviečka, marketingový manažer
„Každá krize je také příležitost! Díky tomuto mentálnímu nastavení se mi v roce 2021 podařilo 
s kolegy realizovat významné projekty v oblasti inovačního ekosystému i kulturních a kreativních 
odvětví ve Zlínském kraji, za což jsem velmi rád. V rodině nás situace také posunula výrazně 
vpřed a díky většímu společně strávenému času máme se ženou a dětmi silnější vztah než kdy 
předtím :)“

Jaroslav Juráš, advokát
„Rok 2021 byl pro nás plný náročných výzev, právo je sice až v druhém sledu za COVID-19, to ale 
neznamená, že si vzalo prázdniny. S našimi klienty jsme řešili problémy vyvolané pandemií – 
výpadky v dodavatelských řetězcích, opatření pro zabezpečení chodu jejich podniků, personální 
obtíže. Vedle toho naši klienti realizovali řadu rozvojových aktivit. V dobách krize jako vždy platí, 
že silní vyjdou posíleni a slabí žel bohu ještě více oslabí. I to je ale pro nás příležitost.“

Magazín Zlín – jaký je obsah a komu slouží + doprovodná prezentace 
Přívětivá komunikace města s občany
Pěší doprava města Zlín
Byty v majetku města Zlín 
Financování sociálních služeb  
Pomoc měst občanům v krizi COVID-19

Články v Magazínu Zlín 

2021: rok, kdy se z pohledu opozice opět vyjadřujeme 
k aktuálním tématům v městském magazínu 

Březen 2022  Opozice k magazínu: Opozice v magazínu! 
o magazínu Zlín a absenci pravidel pro publikování stran v opozici 

Květen 2021   Letná se ojařila, jinde stále hluboký zimní spánek 
o komunitním životě a potřebě podpořit vznik komisí místních částí po celém městě

Červen 2021  Chodím po Zlíně – píseň z dob, kdy zlínské chodníky byly nové a v pořádku 
o kvalitě infrastruktury pro pěší 

Červenec 2021  Občane, řekni co bys rád (třeba v kultuře!) 
o neschopnosti radnice komunikovat s lidmi o rozvoji města a proč je to špatně

Prosinec 2021  Sever proti jihu aneb Hvězda Zlína 
o tom, jaké investiční akce jsou v běhu a jaké jsou stále před námi

Spolupracujeme s řadou zájmových skupin a jsme si vědomi hodnoty zapojení do místní komunity, v níž žijeme ať už 
geograficky, nebo zájmově. Komunitní život se v poslední zrychlené době vytrácí, covid nám snad ale hodnotu této aktivity 
opětovně ukázal a my se ji snažíme uvést v život.

Spolupráce se spolky a zájmovými 
skupinami

Činnost zastupitelů Zlín 21 

2021: rok, kdy jsme byli vděční za čas s lidmi 

2021: rok, kdy jsme měli spoustu práce, v níž jsme se navzájem podporovali 
a na kterou jsme společně hrdí 

https://zlin21.cz/2021/06/11/predkladame-navrh-na-cervnove-zastupitelstvo-konstruktivni-model-komunikace-mesta-s-obcany/
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/05/Material-do-zastupitelstva_Pesi-doprava.pdf
https://docs.google.com/document/d/1kJg8sjapM1idlp_n6ZciHIJE9XSLT4GN/edit?usp=sharing&ouid=117566010374364196328&rtpof=true&sd=true
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/03/Analytik-21_Magazin-Zlin.pdf
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/03/Prezentace_Zlin21_Magazin-Zlin-1.pdf
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/06/analytik21_komunikace.pdf
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/05/Analytik-21_Pesi-doprava.pdf
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/04/Analytik-21_-Bydleni.pdf
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/02/Financovani_socialnich_sluzeb.pdf
https://zlin21.cz/wp-content/uploads/2021/01/Covid_infografika.pdf
https://drive.google.com/file/d/15LYcduHkX7TlNLeMhq0v-iCdrJVEVgNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1e1htW6G14sYoN4CGu13WW4mFsDu8mL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104OONcAakZVYdoaLLr_aSwPKSnU022RM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JuNVUVvvmr1gZaKWJKEQi4A_exg51ndS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh4zbb1NOMm9lDnM8fUKLHbiGJggwRbc/view?usp=sharing

