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Zlínský kraj Zlínský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/ZlinskyDnes

ZLÍN Dopravní společnost Zlín – Ot-
rokovice (DSZO), která zajišťuje
městskou hromadnou dopravu,
změní od soboty 30. června jízdní
řád.
„Je zapotřebí, aby se cestující

před koncem června podívali na za-
stávkové jízdní řády nebo na inter-
net a ověřili si, v jaké časové poloze
bude jezdit jejich spoj. Odchylek
může být celá řada, i když nedochá-
zí k žádné změně v linkovém vede-
ní,“ upozornil vedoucí dopravního
úseku Pavel Nosálek.

Hlavní změnou je rozšíření pří-
mého spojení linky 2 ze Zlína na toč-
nu Otrokovice-Štěrkoviště také bě-
hem letního provozu. Celkem pů-
jde o osm spojů „dvojky“, která
sem začala jezdit v září 2017.
„Cestující si na tuto nabídku pří-

mého spojení zvykli a využívají ji.
Intervaly mezi spoji na linkách by
měly být pravidelnější než dosud.
V některých případech by se měly
zlepšit přestupní vazby mezi spoji
různých linek,“ sdělil mluvčí do-
pravního podniku Vojtěch Cekota.
Denně přibudou také tři přímé lin-

kymezi Kudlovem a Filmovými ate-
liéry: ve směru z Kudlova ve 4.30
a 19.22, ve směru na Kudlov 19.26.
Od září potom budou další nové
spoje také v 7.49 a 15.58 z Kudlova

a v 8.02 na Kudlov. Zvýší se i počet
spojů na lince 11 do průmyslové
zóny na východním okraji Zlína.
Odjezdy budou v 6.21 a 12.55 ze za-
stávky Náměstí Práce, zpět z Prů-
myslové zóny v 6.43 a 13.17 hodin.
Od září se přidají spoje s odjezdy
v 6.37, 12.55 ze zastávky Náměstí
Práce, z Průmyslové zóny ve 13.17.
„Rovněž od září budou dva nejvy-

tíženější spoje obsluhovány kloubo-
vým autobusem jedoucím na auto-
busové lince číslo 90, což je ve stej-
né trase jako linka 11,“ zmínil Nosá-
lek. Mírně se upraví i časy dalších
spojů, aby lépe navazovaly na začát-
ky a konce pracovní doby.
Z historických důvodů a pro lepší

orientaci návštěvníků Zlína se pak
změní název zastávky Krematori-
um na Lesní hřbitov.
Změnám jízdních řádů předchá-

zelo připomínkové řízení a vyhod-
nocování průzkumů. Dopravní spo-
lečnost oslovila i velké zaměstnava-
tele, školy či úřadovny místních
částí.
„Nemůžeme zcela vyhovět každé-

mu individuálnímu návrhu. Musí-
me zajistit potřebnou kapacitu ve
směrech, kde se přepravuje větší
počet cestujících. Jde o to, aby se
co nejvíce lidí ve Zlíně a Otrokovi-
cích dostalo veřejnou dopravou co
nejrychleji do míst, kam směřují,
a aby naše nabídka obstála i v kon-
kurenci individuální automobilové
dopravy,“ konstatoval ředitel
DSZO Josef Kocháň.
Jízdní řády platné pro víkendové

dny a pro prázdninový provoz jsou
už nyní na www.dszo.cz. Několik
dnů před koncem června se objeví
také na zastávkách. — Petr Skácel

VSETÍN Vsetínská radnice chce
zlepšit dopravu. Ve městě houst-
ne doprava, vznikají problémy
s parkováním nebo nenavazují
spoje veřejné dopravy.
Pomoci by měl Plán udržitelné

mobility, který chce město pro-
střednictvím odborné firmy zpra-
covat. Podobný dokument městu
zatím chybí.
Plán zmapuje dopravu ve městě

komplexně, všímat si bude provo-
zu automobilů, veřejné dopravy,
přepravy zboží, pohybu pěších či
cyklistů.
Měl by odhalit problematické ob-

lasti vsetínské dopravy. Město
chystá také dotazníkový prů-
zkum, který zjistí chování obyva-
tel, osloví i významné zaměstnava-
tele.

„Zajímá nás, jak se lidé dopravu-
jí do práce, jak dovážejí děti do
školy, proč vůbec do dopravního
prostředku sedají, jakou mají mo-
tivaci, jaké jsou návaznosti jednot-
livých linek,“ řeklmístostarosta To-

máš Pifka. Údaje město využije při
územnímplánování z hlediska do-
pravy či při zefektivnění veřejné
hromadné dopravy.
„Cílem Plánu udržitelné měst-

ské mobility je zajistit mobilitu
obyvatel tak, aby pohyb po městě
nebyl zbytečně omezován a vychá-
zel z potřeb lidí, kteří ve městě
žijí, a zároveň aby se zlepšovala
kvalita našeho života ve městě,
tedy aby se snižoval hluk či emise
výfukových plynů,“ uvedla pra-
covnice městského odboru život-
ního prostředí Miroslava Únaro-
vá.
Vytvoření plánu budeměsto stát

asi dva miliony korun, 70 procent
nákladů pokryje dotace. Plán by
měl být hotový do konce letošní-
ho roku. (ČTK)

Léčebné konopí, které
pomáhá desítkámpaci-
entů proti bolesti,
bude dostupnější. Fir-
ma Elkoplast vypěsto-
vala první čtyři kilogra-
my, které se v těchto
dnech dostanou do lé-
káren.

SLUŠOVICE K pacientům se po
roce a půl znovu dostane léčebné
konopí vypěstované v České re-
publice. Na konci týdne si ho ve
Slušovicích zkontrolovala a převza-
la zástupkyně Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (SÚKL).
V lékárnách by mělo být k dostá-

ní v nejbližších dnech. „Splnili
jsme všechny testy na sto procent.
Jak mikrobiologické, tak na těžké
kovy nebo pesticidy. Ale pro nás
to zase takové překvapení není,
protožemáme zavedené přísné hy-
gienické nařízení, které při pěsto-
vání dodržujeme,“ prozradil Ladi-
slav Krajča, majitel firmy Elko-
plast.
Slušovická společnost vyhrála

loni druhé výběrové řízení na čes-
kého pěstitele konopí. Už předtím
látku pěstovala a dodávala, ale po
sporech se Státním ústavem pro
kontrolu léčiv smlouva skončila.
Teď má uzavřenou novou.
„Konopí splňuje požadovanou

kvalitu pro léčebné použití. Z pod-
nětů, které od pacientů přicházejí,
víme, žemají o tuto léčbu velký zá-
jem,“ oznámila Irena Storová po-
věřená vedením SÚKL.
Oproti zahraničním látkám je

hlavní výhoda slušovického léčiva
v citelně nižší ceně, kterou za něj

musí nemocný zaplatit. Konopí to-
tiž zdravotní pojišťovny neuznáva-
jí jako lék a nepřispívají na něj.
Český pěstitel si za gram účtuje

141 korun bez DPH. V minulosti
bylo konopí dovážené z Nizozem-
ska dvakrát dražší, později se obje-
vila látka z Kanady za zhruba
250 korun.

První várka pro SÚKLmá 4,2 kilo-
gramu. Dohromadymá firma Elko-
plast podle smlouvy dodat 40 kilo-
gramů během několika let.
„Zatím jsme převzali první vár-

ku. Uvidíme podle zájmu lékařů
i pacientů, v jakémmnožství bude
ta další. Dá se ale očekávat zvýše-
ný zájem,“ upozornila mluvčí
SÚKL Hana Šindelářová.

Běhemposledního půl roku se to-
tiž zásadně zvýšil počet lékařů, kte-
ří chtějí a mohou předepisovat lé-
čebné konopí.
Zatímco v lednu jich bylo 26, teď

má zájem 52 ordinací z celé repub-
liky. To by mohlo znamenat, že se
vnímání léčebné látky změnilo
amá v ni důvěru stále více zdravot-
níků.
Předepisovat ji mohou lékaři

13 odborností. Jsou mezi nimi ti,
kteří se specializují na neurologii,
klinickou onkologii, léčbu bolesti,
revmatologii, ortopedii, vnitřní lé-
kařství i psychiatrii.
Česká látka je navíc levnější, pro-

to se dá čekat, že i pacientů, jimž
by tato alternativní léčba mohla
ulevit, bude více.
Podle odborníků pomáhá kono-

pí zejména na neutišitelnou bolest
spojenou s onkologickýmnebo de-
generativnímonemocněním pohy-
bového systému nebo neuropatic-
kou bolest. Také pomáhá pacien-

tům s roztroušenou sklerózou,
HIV a Tourettovým syndromem.
Od začátku roku napsali lékaři

v republice 151 receptů na
824,5 gramu konopí. Léčí se jím
asi 26 pacientů měsíčně.
Za tři roky Češi v průměru spotře-

bovali dohromady 183,5 gramu ko-
nopí za měsíc. To je jen o něco
více než maximální dávka, kterou
podle pravidel daných státem
může lékař předepsat jednomupa-
cientovi na měsíc.
„To je ale maximální dávka, kte-

rá se předepisuje opravdu jen výji-
mečně. Většinou pacientům stačí
kolem třiceti gramů na měsíc,“
upozornil Ivan Dokoupil, mana-
žer lékárny v Uherském Hradišti,
která před čtyřmi lety vydala vů-
bec první léčebné konopí v histo-
rii.
Jeho manželka, revmatoložka

Eva Dokoupilová tuto alternativu
nabídla některým pacientům jako
první v republice.

Kdy pojede? Jízdní řád semění od
30. června. Foto: Z. Němec,MAFRA

MHD ve Zlíně mění jízdní řád
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korun bez DPH si
účtuje za gram
konopí firma
Elkoplast ze Slušovic.

Vsetín chce vylepšit dopravu.
Pomoci má plán mobility

141

„Zajímá nás, jak se
lidé dopravují do
práce, jak dovážejí
děti do školy, proč
vůbec do dopravního
prostředku sedají.“
Tomáš Pifka, místostarosta

Ve Zlínském kraji meziročněmír-
ně klesl počet ovcí. Zatímco loni
jich na začátku dubna měli cho-
vatelé v regionu 23 454, letos to
ve stejném období bylo 22 744
zvířat. „Za pokles může ukonče-
ní některých chovů staršími cho-
vateli, které mladší kolegové na-
hrazují pouze pozvolně,“ řekl na
Ovčáckém dni v Rožnově pod
Radhoštěm předseda Svazu cho-
vatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj

Pavel Slovák. Chov ovcí v regio-
nu přesto považuje za stabilní.
Ve Zlínském kraji je podle něj ak-
tuálně registrováno 126 chovate-
lů ovcí. „Chovatelé většinou
ovce chovají z titulu údržby kraji-
ny. Zvlášť tady na Valašsku jsou
oblasti, kde to je ideální,“ uvedl
Slovák.
Podle předsedy Okresní agrární
komory Valašska Jindřicha Šnej-
drly navíc neustále roste zájem

o skopové a jehněčí maso. K pro-
pagaci jeho konzumace přispíva-
jí mimo jiné akce, jako je právě
Ovčácký den. „Je to velmi dietní
a kvalitní maso, které obsahuje
celou řadu velmi pozitivních prv-
ků. Nemá tolik tuku jako vepřo-
vé,“ řekl Šnejdrla. Naopak po-
ptávka po ovčímmléku a vlně je
prý v posledních letech spíše
okrajovou záležitostí.
3x foto: Dalibor Glück, ČTK

Ovcí ubylo, zájem omaso je ale velký

UherskéHradiště

U školy vznikne
nový dětský park
Uherskohradišťská radnice vybudu-
je u základní a mateřské školy
v místní části Jarošov dětský park.
Práce jsou naplánovány na letní
prázdniny, náklady činí 3,2 milio-
nu korun. Hřiště vznikne v zahra-
dě vedle budovy školy. Žáci budou
mít po prázdninách k dispozici
oplocený víceúčelový areál s po-
vrchem z asfaltobetonu. Zacvičit si
budou moci na workoutovém hřiš-
ti tvořeném hrazdami a žebřinami.
Připraveno bude také hřiště s kolo-
točem pro menší děti. (ČTK)

Otrokovice

Tomaměla loni
mírně vyšší tržby
Otrokovická společnost Toma,
která poskytuje služby firmám ve
svém stejnojmenném průmyslo-
vém areálu, měla loni tržby 318
milionů korun, předloni 312 milio-
nů korun. „Mírně se zvýšily tržby
z prodeje energií,“ řekl ředitel
společnosti Radek Heger. Zisk po
zdanění loni klesl na 38,2 milionu
korun, v roce 2016 byl 45,3 milio-
nu. Firma zaměstnává 118 lidí.
(ČTK)

Ve Slušovicích vyrostlo
nové české léčebné konopí


