magazín

8/2020

ŠKODY NA VEŘEJNÉM
MAJETKU

HLEDÁ SE
ZASLOUŽILÝ SENIOR

strana 5

strana 8

BIODIVERZITA
VE MĚSTĚ
strana 6

Hudební neděle před zlínským
zámkem / vždy od 16.30

9. 8. Živá hudební neděle: Sunday Session /16.30 /
před zámkem
12. 8. Cirkusové odpoledne /16.00 / zámek a okolí
16. 8. Živá hudební neděle: Cestující hudba /16.30 /

2. 8. Blueland SK (bluegrass)

před zámkem

9. 8. Sunday Session (funk, rock, pop)

23. 8. Živá hudební neděle & srpnový svátek hudby

16. 8. Cestující hudba (rock, pop)

/16.30 / nádvoří zámku

23. 8. Srpnový svátek hudby

23. 8. Koloběžkový biatlon / 14.00
25. 8. Rozloučení s létem, rodinná zážitková akce,

Letní Živý Zlín

Unie Kompas / Sad Svobody

2. 8. Procházka Potkej Zlín - ZAM - Nebaťovský Zlín /
Sraz náměstí Míru / 14.00
2. 8. Živá hudební neděle: Blueland (SK) /16.30 /
před zámkem
2. 8. Volné divadlo: Máj / před zámkem / 20.00
5. 8. Dětské odpoledne – Provazochodkyně a představení
On the road / 16.00 / zámek a okolí
7. 8. Divadlo a dílna pro děti, Zvěřinec / 16.00 / zámek
8. 8. Swing na zámku: kapela Swing shower / nádvoří /
19.00

29. 8. Gallery tour / tour po zlínských galeriích /14 - 21.00
30. 8. Procházka Potkej Zlín - ZAM - Lesní hřbitov /14.00
2. 9. Dětské odpoledne na zámku / divadlo: Truhlík
a Truhlička, Muzihrátky, Brick by brick - legohernička
/16.00 / zámek a okolí

Připravujeme:
13. 9. Sousedské besedování / zámek, Sad Svobody
19. 9. Žijeme středověkem / zámek, Sad Svobody
25. 9. Lampionový průvod a ohňová show /
zámek, Sad Svobody

více na webu zivy-zlin.cz a facebooku zivyzlin

Informace ze Zlína, které se vás týkají.
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Úvodem

Pavel Brada:
Naším záměrem
je zásadně oživit
centrum Zlína
Aktivita v rozvojových projektech,
výstavbě a tvorbě veřejných
prostranství města je stálým
cílem náměstka pro oblast
správy majetku a rozvojových
ploch Pavla Brady. V běhu je
hned několik projektů, které
mají zatraktivnit centrum Zlína
a dostat lidi zpět do ulic.
Začněme naši cestu připravovaným velkým se v plné podobě dokončit. Obnovili jsme jednání
projektem na okraji centra města. Jak je na s majiteli zanedbaných prodejen v podchodu.
tom plocha pod sportovní halou?
Jejich výkup by umožnil vybudovat nové, moderPřeměna strategického prostoru pod sportovní ní a atraktivní obchodní jednotky. Aktuální situahalou na Březnické ulici postupuje do další fáze. ce je taková, že se nám již podařilo vykoupit dvě
Na jaře proběhla „Výzva v srdci Zlína“, v rámci prodejny a jednáme o třetí provozovně. Vedeme
které mohli lidé, firmy či instituce pojednání i se zbývajícími majiteli stánků.
dávat záměry na využití plochy. Šlo
Pokud se dohodneme, rádi bychom
nám primárně o to zapojit co nejvykoupili všechny stánkové sestaširší veřejnost do tvorby města.
vy v podchodu a dokončili již před
Revitalizace
Budeme rádi, pokud budou oblety započatou rekonstrukci. Zátržiště Pod
čané Zlína aktivní a budou brát
roveň bychom chtěli uspořádat
Kaštany má
dění ve městě za své, budou se
ve spolupráci s Univerzitou Tostavební
zajímat o své okolí. Rada měsmáše Bati designerskou soutěž
povolení
ta Zlína poté schválila záměr na
na výtvarné řešení betonové
vyhlášení architektonicko-urbanistěny naproti prodejnám a celstické soutěže. Chceme v tomto úzekové oživení podchodu. Stejně tak
mí vybudovat novou funkční čtvrť, která
plánujeme ve spolupráci se studenty
přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel celéUniverzity Tomáše Bati oživení nevzhledného
ho města i čtvrti Letná. V dané lokalitě bychom podjezdu pod tratí v Dlouhé ulici.
chtěli vytvořit nový veřejný prostor, navrhnout
sportovní, kulturní, bytové i obchodní plochy, Pokračujme v pomyslné cestě do centra. Jaký
aby byl prostor atraktivní po celý den. Důležitý je stav rekonstrukce tržiště Pod Kaštany?
bude i moderní parkovací dům nebo Muzeum Mám radost, že mohu oznámit, že se nám poveteránů, které by mohlo být magnetem pro dařilo již získat pravomocné stavební povolení
turisty. Tato lokalita výrazně zvýší atraktivitu na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany.
centra města a zároveň vhodně doplní i připra- Pracujeme na tom, abychom co nejdříve mohli
vovanou rekonstrukci nedalekého Velkého kina, zahájit stavební práce. Veřejnost brzy seznámíkde již brzy vyhlásíme vítěze mezinárodní archi- me s finální podobou tržiště. Chceme, aby se na
tektonické soutěže.
tržišti prodávaly skutečně farmářské produkty
a byl zde široký sortiment potravinářských proPosuňme se do podchodu na náměstí Práce. duktů, které doposud na tržišti nebyly.
Připravuje se jeho rekonstrukce?
Zatím nemůžeme mluvit o rekonstrukci podcho- Co se plánuje s přilehlým zámkem?
du. Spíš bych to nazval tak, že chceme dotáh- V květnu jsme od společnosti Zlínský zámek
nout to, co bylo před lety započato a nepodařilo převzali velkou část tohoto objektu. Chceme,

aby se zámek, jako nejstarší budova ve městě, stal opět magnetem a kulturním srdcem
města. Během léta chceme vyhlásit výběrové
řízení na nové provozovatele kavárny, restaurace (bistra). Chtěli bychom, aby na zámku
byla například i cukrárna. Nechali jsme na
zámek přesídlit Živý Zlín – kulturní agenturu
města, kterou vede Jana Kubáčová. Její mise
je jasná. Zajistit oživení nejen města, ale především zámku. Živý Zlín pořádá na zámku například jazzové a swingové koncerty, divadelní
představení, promítání filmů a další akce. Ve
třetím podlaží zámku bychom rádi vybudovali
Muzeum historie města Zlína. Nově se nám
rýsuje i spolupráce s organizací Paměť národa. Nyní nás čeká výběr spolupracujícího
architekta na postupnou rekonstrukci zámku formou vyzvané architektonické soutěže.
Město obdrželo z ministerstva životního prostředí dotaci ve výši 40 procent na výměnu
oken v celém zámku. Okna by se měla obnovit
po konzultaci s NPÚ podle plánů rekonstrukce
zámku L. Bauera z let 1904–5 a do některých
částí oken by měly být vráceny zajímavě řešené vitráže. Pokud to mí kolegové v radě podpoří, budeme ještě letos realizovat.
A co v parku Komenského?
Chtěli bychom tento prostor ještě více zatraktivnit a vybudovat kavárnu v prostorách Zlínského klubu 204. Máme zpracovánu studii,
ve které je s kavárnou počítáno v prostoru
prosklené přístavby. Jsem přesvědčený, že
v dnešní internetové době je důležité, aby se
lidé setkávali.

Pokračování na str. 4
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Pavel Brada:
Naším záměrem je zásadně oživit centrum Zlína
Dokončení ze str. 3
Uvažuje se o posezení ve venkovním prostoru
před prosklenou přístavbou. Kavárna s bistrem
by funkčně doplnila městský park a veřejnosti
nabídla i dostatek sociálních zařízení, která nyní
v parku chybí. S realizací počítáme v příštím roce,
až doběhne udržitelnost předchozího projektu.
V Dlouhé ulici jsou některé nebytové prostory
vyklizeny. Plánuje se jejich rekonstrukce?
Dva nebytové prostory na ulici Dlouhá jsou nyní
prázdné a bude zde provedena kompletní rekonstrukce. Momentálně probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby pro výměnu výkladních
skříní a rekonstrukci vnitřních prostor. Zde nám
rekonstrukci komplikovaly kulaté rohy výloh, ale
věřím, že výsledek bude velmi povedený a ve

středu města opět vznikne atraktivní obchodní
prostor. Dále je plánována rekonstrukce navazujících nebytových prostor, které jsou velmi rozlehlé a táhnou se od bývalého Elkonu až k ulici
Vodní. Máme hotovou architektonickou studii
tohoto prostoru a brzy ukážeme vizualizace celé
ulice. Dojde zde k rozdělení velkých jednotek na
menší obchodní jednotky a k dobudování zázemí a vstupů. Chceme postupně vyměnit původní
výklady za nové. Rádi bychom vysadili v Dlouhé
ulici alej stromů. Podobný postup plánujeme též
v Kvítkové ulici.
Myslíte prostory, které jsou mezi kruhovým objezdem a Lešetínem I?
Přesně tak, jde o prostory po bývalém železářství, které nyní příliš atraktivně nevypadají. Na

tento nebytový prostor máme rovněž zpracovanou koncepční studii, na kterou nyní budou navazovat projekční práce. Zdejší nebytové prostory jsou nevhodné svojí velikostí, proto plánujeme
jejich rozdělení na cca sedm samostatných nebytových prostor včetně samostatného zázemí
a sociálního zařízení pro každou jednotku. Pokud
nenastanou žádné komplikace, tak kompletní
odevzdání projektu pro výběrové řízení zhotovitele s platným stavebním povolením bude v únoru
2021. Výsledkem by mělo být podobné oživení
uličního prostoru jako např. prostranství u Malé
scény, které velmi dobře funguje. Chtěl bych
vyzvat podnikatele, pokud mají nějaký zajímavý záměr nebo službu, ať osloví odbor majetku
a přihlásí se do výběrových řízení na nájem městských nebytových prostor. 
Tomáš Melzer

KE STRATEGII ZLÍN 2030 SE
VYJÁDŘÍ I VYBRANÉ PODNIKY

Byla dokončena lávka v Prštném
V průběhu měsíce července byla dokončena rekonstrukce
lávky pro pěší a cyklisty v Prštném.
Nová lávka nahradila lávku původní, která byla
již v havarijním stavu. Stavební práce začaly
v březnu a její realizace probíhala do první poloviny prázdnin. Celková cena lávky vyšla na téměř 5,4 mil. korun včetně DPH.
Vyhotovená lávka je monolitická, betonová
s ocelovou předpjatou výztuží, kdy po obou
okrajích je osazena mostním zábradlím. Lávka
se šířkou 3 metry a délkou přemostění 30,5

metru slouží pro přechod přes řeku nejen pěším, ale i pro jízdu cyklistům.
„Město se snaží sjednotit vzhled lávek, kdy nově
zbudovaná lávka v Prštném je v jednotném stylu jako nedaleká lávka přes řeku Dřevnici u prodejní zóny Terno a Uni Hobby v Loukách. Stejné
lávky jsou i na Tyršově nábřeží u fotbalového
stadionu, na Podvesné XIII a na Bartošově čtvrti,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.  /OD/

JSTE SPOKOJENI S INFOCENTREM? DEJTE MU HLAS
Asociace turistických informačních center vyhlásila 11. ročník ankety Oblíbené
turistické informační centrum. Anketu ve
spolupráci s asociací zajišťuje společnost
Kam po Česku. Hlasování probíhá na webových stránkách www.kampocesku.cz až do
4

31. srpna 2020. Lze hlasovat z jedné IP
adresy vždy pro jedno turistické informační
centrum v jednom kraji.
Vítězná informační centra v každém z krajů
budou slavnostně vyhlášena a oceněna při
podzimním členském fóru asociace.
/io/

Město Zlín zpracovává strategii svého rozvoje do roku 2030. Obyvatelé města to
mohli zaznamenat i díky dotazníkovému
šetření, které nyní probíhá a kde mají lidé
možnost sdělit svůj názor na život ve Zlíně.
Podobnou možnost k vyjádření získá i vybraná skupina nejvýznamnějších zlínských
firem, jež zde sídlí či působí a které budou
hodnotit podnikatelské prostředí ve městě.
Nejvýznamnější společnosti pak doplní i několik malých firem s růstovým potenciálem.
Nejméně půjde o tři desítky společností.
Šetření bylo zahájeno v pátek 3. července.
„Cílem těchto rozhovorů je zjistit, co si
zaměstnavatelé myslí o podnikatelském
klimatu, kvalitě služeb, správě a rozvoji
města, jaké problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou jejich plány do budoucna.
Názory a připomínky zlínských podnikatelů
jsou pro tvorbu tohoto dokumentu velmi
důležité. Spolupráce je dobrovolná, ale
dostatek tipů a připomínek umožní kvalitní zpracování této strategie,“ uvedl primátor Jiří Korec.
Průzkum naváže na Průzkum podnikatelského prostředí města Zlína, provedený
v roce 2006 společností Berman Group
s.r.o. s důrazem na zachycení změny a identifikaci trendů v klíčových ukazatelích.
„Na základě vznikající strategie Zlín 2030
by mělo být nastaveno jasné směřování
města. Naším cílem je, aby byl Zlín rodinným městem, které bude stavět na svých
silných stránkách. Těmi jsou bezpečnost,
životní prostředí, dostupnost kvalitního
školství i bohatý výběr z volnočasových
aktivit. Chceme, aby ve Zlíně zůstávali,
nebo sem přicházeli produktivní lidé, kteří
zde budou zakládat rodiny,“ doplnil primátor Jiří Korec. 
/fab/

Aktuálně

Město vloni hospodařilo s přebytkem.
Závěrečný účet schválili zastupitelé
Hospodaření statutárního města Zlína za rok 2019 skončilo
přebytkem ve výši 39,84 milionů korun.
Tento výsledek hospodaření schválili zlínští
zastupitelé na svém jednání 18. června 2020.
„Celkové příjmy města Zlína za rok 2019 dosáhly 1,830 mld. korun a v meziročním srovnání zaznamenaly růst o 67 milionů korun, zejména díky vyššímu příjmu ze sdílených daní.
Zadlužení města se v roce 2019 snížilo z 375
milionů na 362 milionů korun,“ informoval náměstek primátora Bedřich Landsfeld, v jehož
kompetenci je ekonomika města.
Při přezkoumání hospodaření statutárního
města Zlína za rok 2019 nezávislou auditorskou společností HZ Brno nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky. „Zároveň auditor neshledal žádná rizika, která mohou
mít negativní dopad na hospodaření města
v budoucnosti,“ doplnila vedoucí Odboru
ekonomického Magistrátu města Zlína Jana
Holcová.

Mezi investiční akce, u kterých byl v roce
2019 proinvestován největší objem finančních prostředků, se řadí zejména:
■R
 ekonstrukce uličního prostoru v ul. 2. května, Zlín (40,89 mil. Kč),
■C
 yklostezka 1 – Zlín, Tyršovo nábřeží a ul.
Výletní (31,87 mil. Kč),
■U
 lice Středová, oprava komunikace a stezky pro cyklisty (22,18 mil. Kč),
■R
 ozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ul. Česká, Slezská a Moravská
(21,46 mil. Kč),
■ Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro potřeby MMZ a jeho
organizací (19,44 mil. Kč),
■ Oprava místních komunikací 16,32 mil. Kč,
chodníků 12,89 mil. Kč, významné opravy škol a sportovních zařízení ve výši
6,29 mil. Kč.
/io/

52. VÝROČÍ DNE OKUPACE

KONKURZ NA ŘEDITELE ZŠ

Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou
Den okupace Československa. Pietní akt se
uskuteční v pátek 21. 8. u pamětní desky na
rohu radnice, nám. Míru 12.

Statutární město Zlín vyhlašuje konkurz na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Zlín, Slovenská 3076. Předpokládaný
nástup je 1. 1. 2021.
Podat přihlášku je možno poštou na adresu statutární město Zlín, náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, podací razítko pošty nejpozději
s datem 28. 8. 2020, nebo osobně do podatelny zlínského magistrátu na náměstí
Míru 12 nejpozději do 31. 8. 2020 do 12
hodin. Podrobnosti na úřední desce www.
zlin.eu. 
/io/

55. VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA
ANTONÍNA BATI
Statutární město Zlín uctí vzpomínkou a květinami výročí úmrtí Jana Antonína Bati. Pietní
akt se koná v pátek 21. 8. v 10 hodin u sochy
J. A. Bati v Univerzitním parku. 
/io/

PŘIBÝVÁ POŠKOZENÍ
VEŘEJNÉHO MAJETKU. NIČÍ
SE STROMY I LAVIČKY
Po uvolnění opatření kvůli COVID-19 vzrostl
ve Zlíně počet vandalských činů. A to tak markantně, že Magistrát města Zlína chce i touto
cestou apelovat na všechny, kterým není okolí
a život ve Zlíně lhostejný.
„Pokud byste byli svědky těchto nešvarů, prosíme, kontaktujte neprodleně Městskou policii
na tel. 156 nebo Policii ČR, tel. 158. Do úpravy
a vybavení veřejného prostranství jsou ročně
vynakládány nemalé finanční prostředky. Ty
jdou pak kvůli pár jedincům, kteří ničí mobiliář, dopravní značení, zeleň či dětská hřiště,
vniveč,“ uvedla Kristýna Králová, inspektorka
dětských hřišť Odboru městské zeleně. Odstraňování škod způsobených vandalismem
vyžaduje velké úsilí i náklady, které by bylo
možné vynaložit účelněji, pokud by k těmto
událostem nedocházelo.
„Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k této problematice a mají s námi společný zájem na čistotě a upravenosti našeho
okolí,“ doplnila Králová.
Podstatou vandalismu je svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku,
které nepřináší pachateli žádné materiální
obohacení, většinou tak koná pro své potěšení, pro potřebu odreagovat se. Je to konání
neúčelné, nekulturní a primitivní. 
/fab/
inzerce
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Pestré louky s motýly, stabilizované lesy i sady plné ptáků
a hmyzu. To je cíl, na kterém město pracuje
lučních porostů v lokalitách Lhotka, Louky,
Malenovice, Příluky.
Letničkové výsevy
Od roku 2015 realizuje Zlín v městském prostředí podél komunikací a chodníků letničkové záhony z přímého výsevu. Vzhledem ke
stále rostoucí oblibě se plocha rozrostla z počátečních 200 metrů čtverečních na stávajících 1 800 metrů čtverečních. Cílem je opět
zvýšit biodiverzitu rostlinných i živočišných
druhů. Letničkové záhony můžete vidět v lokalitách Vodní, tř. T. Bati, u Polikliniky, Kvítková, Lidmilova louka, Nábřeží, Okružní, Prštné,
Malenovice, Příluky, Kudlov a dalších.

Biodiverzita. Toto dnes velmi užívané slovo vlastně
neznamená nic jiného než přírodní rozmanitost, pestrost
a s tím související nastolenou rovnováhou.
Čím více je biodiverzita v rovnováze, tím menší Sady
je riziko kalamitního výskytu nežádoucích Město pečuje o několik ovocných sadů. Jedná
škůdců, jako je třeba i dnes aktuální kůrovec. se o Skautský sad na Lazech V a dva sady ve
Znovu nastolit tuto přírodní rovnováhu i ve Lhotce, sad Kamenec, sad Růmy, sad Baba
městském prostředí průmyslového Zlína a sad Pod Babou, a dále hrušňový sad na
chce série opatření, ke kterým již několik let Mladcové. V těchto sadech zajišťuje zejména
postupně přistupuje Odbor městské zeleně.
odborné ořezy stromů, sečení, inventarizaci
„Jedná se o pestrou mozaiku opatření, kdy odrůd genofondu. V sadu Baba bylo postupjedna aktivita navazuje na další. Rozma- ně nashromážděno a je udržováno okolo 200
nitosti rostlinných i živočišných druhů
starých odrůd a variet jabloní, z nichž něktev městském prostředí lze dosáhré jsou rarity v rámci celé ČR. V rámci
nout především jeho zpestřením
sadů byly pod ovocnými stromy zaa rozčleněním. O to se již něloženy květnaté louky.
Také
kolik let snažíme a věřím, že
v městském
tyto naše aktivity začínají být
Keře pro ptactvo
již viditelné na první pohled,“
Každoročně v podzimních
prostředí usilujeme
uvedl Bedřich Landsfeld, náměsících
realizuje Odbor
o přírodní
městek primátora pro oblast
městské zeleně také výsadrovnováhu
životního prostředí s odkazem
bu kvetoucích keřů pro hmyz
na založená stromořadí, sady, byi ptactvo. Řádově se jedná
linné či letničkové záhony, květnaté
o stovky kusů ročně. Keře pro
louky i bezzásahová území v městských
ptactvo jsou vysazovány především
lesích. Opatření je celá řada a na dalších řád- v obydlených zónách, mnohdy plní také funkci
cích přinášíme jejich přehled.
protihlukových a hygienických bariér.
Aleje a stromořadí v krajině
Odbor městské zeleně již od roku 2010 zakládá aleje a stromořadí podél komunikací
a polních cest. Celkově se jedná již o více
než deset kilometrů výsadeb ovocných
a alejových stromů. Druhově jsou zde
zastoupeny jabloně, hrušně, švestky, třešně,
jeřáby, dříny, javory, lípy, habry. Stromořadí
a aleje se nachází především v místních částech Štípa, Velíková, Příluky, Lužkovice, Prštné, Lhotka, Chlum.
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Květnaté louky
Za účelem zvýšení biodiverzity odbor městské
zeleně vyhledává nové lokality, pečuje o stávající luční porost a zakládá nové květnaté
louky. V současné době pečuje o více než dva
hektary stávajících ploch, mezi kterými jsou
i například květnatá louka v sadu ve Lhotce,
Jižních Svazích, K Pasekám, v Centrálním
parku, na Podhoří, v sadu na Lazech V, v Malenovicích, na Kudlově a ve Štípě. Městská
zeleň dále připravuje další více než tři hektary

Bezzásahové zóny v areálu městského lesa
V areálu městských lesů Tlustá hora, který má
výměru 310 ha, bylo ponecháno cca 25 ha
jako bezzásahové zóny, kde by se mělo lesnicky hospodařit jen minimálně. Jedná se
o listnaté nebo smíšené porosty ve stáří 100
- 120 let, které se stávají útočištěm pro různé
druhy živočichů. Kromě toho je na Tlusté hoře
ponecháno 20 doupných stromů pro zvýšení
hnízdních možností doupných ptáků.
Na Tlusté hoře se nachází také lesní louka
o výměře cca 1 000 m2, kterou koncem léta
obletují stovky motýlů.
Vodní hospodářství
Město Zlín má ve své správě šest drobných
vodních toků, u kterých zajišťuje pravidelnou
údržbu. Znamená to dvakrát ročně posečení
břehů, podle potřeby pak také probírku břehového porostu, odstraňování případných
překážek v toku.
Ochrana ptáků, netopýrů a dalších chráněných druhů
Oddělení ochrany přírody a zemědělství se podílí rovněž i na ochraně ptáků a netopýrů, za
což obdrželo i ocenění od České společnosti
pro ochranu netopýrů. Ve zlínských parcích
tak byly rozvěšeny speciální netopýří budky,
které jsou každoročně monitorovány, stejně
jako budky, které byly pro kompenzaci ztrát
biotopů při zateplování budov nainstalovány
na některé zlínské bytové domy ve všech sídlištích města. 
/fab, OMZ/

Realitní kancelář

• zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po provedených kompletních rekonstrukcích

Připravujeme

• Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích
• Prodej bytu 3+1 po provedené kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí IV
• Prodej nadstandardního rodinného domu po kompletní rekonstrukci v Bojkovicích

Nabízíme
D Prodej bytu 2+kk v novostavbě ve Zlíně, Přílukách. Podlahová
plocha 52 m2 s velkou terasou a prostorným sklepem a parkovacím
místem, nadstandardní kompletně vybavená kuchyňská linka na míru
s vestavnými spotřebiči BOSCH
D Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 3+1 ve Zlíně na Jižních
Svazích ulice Polní, výstavba I. etapa. Cena 3 450 000 Kč
D Pronájem prostorného bytu 1+1 po rekonstrukci v Napajedlích,
přímo ve středu města. V bytě je nově zrekonstruovaná koupelna,
WC a kuchyň na míru od firmy Hanák včetně spotřebičů.
Cena 10 000 Kč / měs. + energie

Stavební firma
Provádíme:
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže,
dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek,
realizace bytového jádra, dodání a montáže
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní až po
závěrečný úklid
• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Zahájili jsme prodej atraktivních
bytů v Luhačovicích – Rezidence
NELA na Rumunské ulici

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz
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Volný čas

Obyvatelka Zlína oslavila 100 let
Věku 100 let se v červenci dožila obyvatelka města Zlína
Jarmila Zimmelová. Vitální dámě je už pět let domovem
Dům pokojného stáří Naděje na Jižních Svazích, a v něm také
ve svůj velký den v dobré náladě přivítala řadu gratulantů.
Na narozeninovou oslavu, kterou pro oslavenkyni připravil personál pečovatelského domu,
dorazili kromě jejích blízkých také zástupci
Zlínského kraje a z radnice pak náměstek primátora města Zlína Miroslav Adámek. Ten jubilantce spolu s přáním pevného zdraví předal
dárkový koš vybraných potravin a kytici květin.
Paní Jarmila Zimmelová se narodila v roce
1920 v Březnici, kde vyrůstala s rodiči a starším bratrem. Později absolvovala rodinnou
školu ve Zlíně. V roce 1941 se provdala
za svoji lásku Josefa Zimmela, který přišel
z Čech za prací do zlínské firmy Baťa. V manželství vychovali dvě dcery a společně strávili
54 let, až do jeho smrti. Jarmila Zimmelová
pracovala až do odchodu do starobního důchodu ve výdejně nástrojů v tehdejším podni-

ku Svit. Mezi její záliby patřilo pletení, vyšívání
ubrusů a péče o zahrádku.
Čerstvě stoletá paní Jarmila Zimmelová se
těší ze 4 vnoučat, 7 pravnoučat a 2 prapravnuček.
/io/

ZLÍN SE DRŽÍ V PRVNÍ PĚTICI MĚST, KTERÁ VYCHÁZEJÍ
VSTŘÍC CYKLISTŮM
Nejlepší podmínky pro cyklistickou dopravu
nabízejí Otrokovice. Krajské město Zlín se pak
dlouhodobě drží v první pětici nejlépe hodnocených měst. Rozhodly o tom výsledky analýzy
i účastníci celostátní výzvy Do práce na kole.
Do té se letos zapojilo padesát měst, která
usilují o rozvoj udržitelných forem městské
dopravy.
Soutěž o Cykloměsto roku vyhlašují každoročně spolek AutoMat a Nadace Partnerství.
„Na kole jezdí po našem městě všechny generace, na kole se u nás cítím bezpečně, pro cyk-

listy existuje dostatečná infrastruktura.“ Takové odpovědi v anketě mezi účastníky Do práce
na kole se týkaly měst, která uspěla v soutěži
o Cykloměsto roku. O vítězích rozhodly výsledky dotazníku cykloBAROMETR a také závěry
odborné komise z řad organizátorů.
Odborná komise posuzovala i další ukazatele jako podíl účastníků výzvy na počtu
obyvatel města, pravidelnost dojížďky do
zaměstnání ve městě, práci místního koordinátora, spolupráci s radnicí a perspektivu
budoucího vývoje. 
/red/

inzerce

2020

MUSICOTERAPIA (MUZIKOTERAPEUTICKÝ KONCERT)

19. 9. 2020 v 18.00
Kongresové centrum Zlín
Vystoupí: Pavel Fajt a 40 bubeníků, Ivo Šmoldas,
Lubomír Holzer, děti a učitelé ze speciálních škol Zlín,
Muzikoterapeutický orchestr, Tyátr Modrodiv Zlín
| Koncert řídí Lubomír Holzer.
Vstupné dobrovolné.
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HLEDÁ SE ZASLOUŽILÝ
SENIOR ROKU 2020
Město Zlín přijímá nominace na titul Zasloužilý
senior roku 2020. Ocenění si odnese jako každý rok pět kandidátů, kteří jsou svým aktivním
přístupem k životu a zapojením do činnosti komunity inspirací a přínosem pro své okolí.
Nominaci může podat kdokoliv z řad veřejnosti, podmínkou je pouze trvalé bydliště kandidáta na území města Zlína. Je třeba uvést
jméno a příjmení kandidáta, kontakt na něj
a stručný popis jeho zásluh. Počátkem měsíce
září členové Komise sociální a pro zdravotně
postižené Rady města Zlína vyberou 5 seniorů, kterým bude v rámci tradičního divadelního představení pro seniory předán pamětní
list s titulem Zasloužilý senior 2020 a drobný
dárek. Návrhy na jmenování shromažďuje do
pondělí 31. srpna 2020 sekretariát Odboru
sociálních věcí (detašované pracoviště v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve
Zlíně, tř. T. Bati 3792, 2. etáž, dveře č. 229).
Kontakt: M. Hověžáková, tel. 577 630 801,
e-mail: martinahovezakova@zlin.eu.
/io/

PŘIDEJTE SVŮJ TIP
NA VÝLET DO PŘÍRODY
Nechcete trávit čas ve městě, ale rádi byste
do lesa? Inspirací vám může být náš turistický
web www.ic-zlin.cz, kde najdete tipy na výlety
do přírody. Kromě naučných stezek a stezek
zdraví zde naleznete tipy na další procházky a túry s překrásnými výhledy k zajímavým
místům. Pokud znáte další trasy a rádi byste
se o ně podělili s ostatními, zašlete nám je prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete
na našem webu http://www.ic-zlin.cz/vylety-do-prirody. Navrženou trasu můžete doplnit
o fotky a video.
/red/

Informace

Modernizujeme
informační kanály: nový
web i portál občana
Moderní a přívětivé město Zlín. To je
název projektu, do kterého se zapojí
zlínský magistrát a v jehož rámci dojde
k modernizaci a inovaci komunikačních
nástrojů města.
Obsahem projektu „Moderní a přívětivě komunikující město Zlín“
budou tři samostatné aktivity, které se předmětně dotknou všech
útvarů zlínského magistrátu.
„Součástí projektu je tak například návrh na podobu a strukturu nových webových stránek
města a vytvoření jejich grafického návrhu. Modernizace
čeká také na portál občana,
kde dojde k rozšíření celé řady
funkcionalit, jako například e-občanka nebo e-identita,“ prozradil
primátor Jiří Korec.
V rámci modernizace portálu
občana dojde i ke kompletní aktualizaci stávajících formulářů
a jejich rozšíření o další formuláře. „Počítáme také s vytvořením
videospotů zaměřených na elektronizaci veřejné správy a propagaci portálu občana. V rámci
projektu se také uskuteční řada
školení našich zaměstnanců
například na téma komunikace
s veřejností,“ doplnil Aleš Dufek,
náměstek primátora pro IT
a eGovernment. Odhadované náklady projektu jsou více než pět

milionů korun. Tento IT projekt
tak naváže na nyní spouštěnou
novinku Mobilní Rozhlas.
„Cílem projektu Mobilní Rozhlas je zlepšení informovanosti
obyvatel města prostřednictvím mobilní aplikace, která
umožňuje informovat obyvatele města i nerezidenty formou
SMS, e-mailu, push notifikací či
hlasových zpráv pro nevidomé
a slabozraké o aktuálním dění
ve městě, kultuře a sportu, dopravních uzavírkách nebo krizových situacích,“ řekl radní Jiří
Jaroš. Občané mohou v rámci
aplikace
přispívat
podněty
ke zlepšení ve městě nebo
upozornit například na černé
skládky. Důležitým bodem je
i zapojení platformy Tvoříme
Zlín, ve které mohou Zlíňané
hlasovat o vlastních projektech
v participativním rozpočtu.
Magistrát chce rovněž pomoci
občanské participaci vytvářením
dotazníků či minireferend, která
by samosprávě měla pomoci se
zlepšováním životních podmínek
pro obyvatele města. 
/fab/

K ČEMU SLOUŽÍ MOBILNÍ ROZHLAS
Statutární město Zlín nově využívá
systém Mobilní Rozhlas, který má
pomoci k efektivnější komunikaci
s občany. Získejte praktické i zajímavé informace ze Zlína, zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům
mnohem více. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů a push notifikací do aplikace, čímž umožňuje
přímou komunikaci mezi obecním
úřadem a občany. Důležitá zpráva
vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní
ho Rozhlasu navíc je, že neslouží
pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje
vám také upozornit na problémy.
Proč mít Mobilní Rozhlas?
■N
 eunikne vám žádná důležitá
informace týkající se vašeho
města

■S
 ami si volíte, jaké informace
chcete dostávat
■ Máte možnost se zapojit do
dění v obci a jednoduše sdělit
vedení svůj názor
■ Máte možnost nahlásit problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus apod.
■ Získáte informace o odstávkách elektrické energie
■ Získáte týdenní přehled kulturních akcí ve Zlíně a tipy na
výlety
■ Získáte informace o změně
svozu odpadů apod.
■B
 udete informováni o případných krizových situacích
Registrovat se můžete online na
webu obec.mobilnirozhlas.cz,
nebo přes aplikaci Mobilní
rozhlas v telefonu, která je ke
stažení zdarma. Zapojte se
a z dění ve Zlíně vám nic neunikne.
/mel/
inzerce
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Deník a klub PSG Berani Zlín Vás zvou na extraligovou sezonu

„Hrát za Zlín je pro mne priorita.
Jsem tady doma, máme skvělé
fanoušky, není co řešit.“

Zdeněk Okál,
útočník PSG Berani Zlín

Informace

Vzniklo druhé vydání
unikátní mapy USE-IT!
Zlín se opět dostal na světovou mapu měst,
která se mohou chlubit tzv. USE-IT mapou
- speciálním průvodcem městy pro mladé
cestovatele.
Zlínská USE-ITka je od začátku
července k dostání online i offline.
Unikátní mapa, která vás provede Zlínem očima místních, vyšla v české
i anglické verzi.
V České republice
se letos mapou
pyšní jen čtyři města: Praha, Brno,
Ostrava a Zlín. USE-IT mapa je mapa
tvořená místními lidmi
a funguje jako originální
příručka pro mladé cestovatele.
Nabízí nejen seznam lokací, kde
se místní cítí nejlíp, ale také přehled o významných akcích a festivalech.
Mapu si mohou zájemci vyzvednout v Turistickém informačním
centru Zlín nebo v galerii G18. Za
mapou stojí tým mladých Zlíňáků,
kteří chtějí ukázat svoje město
světu tak, jak je sami rádi zažívají.
Vznik mapy zaštítila Asociace DICE
a Kreativní klastr. Finanční podporu poskytly město Zlín i UTB.

Co vlastně koncept USE-IT map
znamená? Mladí cestovatelé mají
jiné potřeby, a proto potřebují jiné informace.
„Kam jít na koncerty
zadarmo? Mám
čas jen na jedno
muzeum, které?
Platí tu holky za
sebe? Chci klub
bez turistů, kam
chodí
lokální?“
USE-IT mapa je projekt, který funguje od
roku 2005 a rozšířil se v rámci celé Evropy. Unikátností mapy
je její aktuálnost, všechny mapy
musí být jednou za 12-18 měsíců
aktualizovány. Ve Zlíně na něm
pracuje skupina lidí kolem Asociace DICE a Kreativního klastru.
Za grafickým designem stojí Matej Vázal. Pro konkrétní informace sledujte www.facebook.com/
useitzlin nebo instagram @useitzlin. Ostatní mapy měst a další informace jsou k dohledání na www.
use-it.travel. 
/red/

OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE
JÓGA S MICHAELOU ŠTEFÁNKOVOU
KASKÁDA: Zarámí 4432: Pondělí: 17.30-18.30 a 18.45-19.45. Úterý: 16.30-17.30 a 17.45-18.45. Čtvrtek: 10.00-11.00 a 12.00-13.00
a 16.30-17.30 hod. misa.stef@seznam.cz, tel. 737 868 069.
První lekce zdarma. Formování těla, harmonizace, posílení imunity, relaxace.
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad - kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
HODINOVÝ MANŽEL - ZLÍN
Údržbářské práce všeho druhu pro domácnost i firmy (elektro, voda, odpad, opravy nábytku, stěhování atd...) Provádíme i práce zednické, malířské, výkopové, podlahářské, venkovní dlažby atd... Tel.: 733 209 024
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
GALERIE ART – ZAS nabízí:
dekorační nádoby na květiny z břízy a z dubu s kůrou, vycházkové hole,
mísy na ovoce, servírovací tácy, hřebeny na zpevnění vlasů, hodiny, obrazy, americké řemeny, náramky, náhrdelníky, prsteny, i v kůži. Nápisy
rockových kapel. Tel.: 776 026 258
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

OKÉNKO Z ÚTULKU

FUNGUJE KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Další z návrhů projektu „Tvoříme
Zlín“ se dočkal realizace. Tentokrát
jde o projekt komunitního
kompostování v ulici
Vodní. Cílem projektu je umožnit
komunitní kompostování obyvatelům bytového
domu v centru
města a také rozšířit veřejné povědomí o správném třídění
bioodpadu.
„Obyvatelé ulice, kteří mají zájem o zapojení se do komunitního kompostování, dostanou kód
pro otevření zámku vhozu - „aktivní komory“ a budou poučeni
o základních pravidlech kompostování,“ vysvětlila princip
fungování Kamila Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme Zlín.
Kompostování je nejlepší způsob,

jak snížit objem komunálního odpadu. Podíl bioodpadu, který lze
zkompostovat, dosahuje až
40 procent objemu komunálního odpadu.
Jednotlivé komory
kompostéru jsou
u z a my k a te l n é ,
aby nebyl kompost
znečištěn
nežádoucími příměsemi. Kamenité lože
a rošty dna chrání kompostér proti hlodavcům,
zajišťují provzdušnění a umožní
odtok výluhu.
Vhazovat lze pouze:
■ zelené zbytky z kuchyně (ze
zeleniny a ovoce),
■ květiny i s kořenovými baly,
■ kávovou sedlinu i s filtry,
■ čaje i s papírovými sáčky,
■ podestýlku od býložravců.

/red/

ENDY / kříženec špice, 12 let, vhodný na dvorek s přístupem do domu,
zvyklý na staršího člověka, dobrý hlídač.

GUSTA / trochu vyplašený kocourek, 1 rok starý, kastrovaný,
očkovaný, je u nás od podzimu
2019.

TEREZA / americký buldog, fena,
6 let, vhodná do bytu s pravidelnými vycházkami, zkušenost s výcvikem vítána.
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Sport

Univerzitní tým amerického fotbalu
Zlín Golems hledá nové hráče
Tvrdý, rychlý, silný a týmový. Takový by měl být správný hráč
amerického fotbalu. A že vám některá z požadovaných vlastností
chybí? „Nevadí, vše u nás získáte,“ vzkazují hráči Zlín Golems.

Svět se pomalu probouzí z koronavirové
karantény a společně s ním se rozjíždí
i sportovní soutěže. Univerzitní tým Zlín Golems
se letos chystá reprezentovat svůj kraj ve 2.
nejvyšší soutěži v České republice a k tomu
hledá hráče.
„COVID-19 nám bohužel trošku zamával se
soupiskou. Někteří hráči měli práci a rodinné

plány zorganizovány tak, aby pasovaly na
jarní sezonu, a v červenci a srpnu už nemají
prostor pro tréninky nebo zápasy,“ postěžoval si
předseda klubu a hráč Marek Nieslanik. V klubu
tak z původních 45 hráčů zůstalo jen 30.
„Budujeme vlastně nový tým na jádru zkušených
kluků. Pokud někdo uvažuje o tomhle sportu,
je pravý čas,“ zdůrazňuje nový head coach
Golemů Alan Kosniovský, který je jednou
z nejúspěšnějších akvizic Golemů pro tento rok.
Bývalý quarterback týmu Ostrava Steelers je
jedním z veteránů amerického fotbalu v Česku.
Start nové sezony je prozatím neoficiálně
plánován na polovinu srpna, zájemci budou
mít tedy víc než dva měsíce, aby se do týmu
začlenili a pak pomohli reprezentovat město
Zlín i celý Zlínský kraj v tomto sportu.
Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od
18:30 na Stadionu mládeže. Více informací
získáte na facebooku Zlín Golems. 
/red/

ZLÍN LIONS SE ROZRŮSTAJÍ
Florbal je populárním sportem, který má díky
Zlín Lions své zastoupení také ve Zlíně. Klub
nedávno oslavil šesté narozeniny, stal se největším florbalovým klubem Zlínského kraje
a pokračuje v naplňování cílů. „V letošním
roce jsme překonali hranici 500 členů, za což
jsme nesmírně rádi. Chceme se však i nadále
rozrůstat, proto do svých řad stále přijímáme
nové hráče a hráčky všech věkových kategorií.
Samotný nábor do klubu pak probíhá celoročně a je možné se kdykoli zapojit,“ říká šéftrenér klubu Matěj Koňařík. O děti se postarají
zkušení trenéři, kteří vše ukážou, vysvětlí a pomohou objevit kouzlo a krásy tohoto mladého
a dynamického sportovního odvětví. Zájemci
se mohou zapojit také do ligových soutěží.
„Soutěže za Zlín Lions hrají kluci i holky od
šesti let, na trénincích ovšem s kamarády dovádí i děti mladší,“ dodává Koňařík. Hrát může
opravdu každý.
Na webu zlinlions.cz pod „Přidej se“ najdou
zájemci i rodiče vše podstatné. 
/red/

ROZHODNUTO. BARUM CZECH RALLY SE LETOS NEPOJEDE
Jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín se
poslední srpnový víkend nepojede. Hlavním
důvodem nakonec nebyl nedostatek financí,
kdy se jeho týmu i díky nedávné veřejné sbírce
nakonec podařilo zajistit potřebných 25 milionů
korun, ale spíše obavy z koronaviru a opatření
s ním spojených. Absolvovat na konci prázdnin
závod si přálo i vedení města, které si od něj

slibovalo mimo jiné nastartování ekonomiky.
„Byla by to velká podpora pro cestovní ruch,
ekonomika by dostala tolik potřebnou injekci.
Protože jsme si vědomi, že Barumka a Filmový
festival jsou naše nejvýznamnější akce, dělali jsme pro jejich uspořádání maximum. Ještě
v den tiskovky jsme jednali,“ potvrdil primátor
města Zlína Jiří Korec. 
/fab/

NA HOKEJOVÝ GENERALI ČESKÁ CUP S ROUŠKOU!

Hokejový klub PSG Berani Zlín zahájil přípravu
na ledě na nadcházející extraligovou sezonu
2020/2021. V rámci přípravných utkání se Berani střetnou v D skupině se třemi týmy – Třincem, Vítkovicemi a Přerovem. Veškerá domácí
utkání se uskuteční za zpřísněných hygienických
podmínek. Ve Zlíně bylo vždy zvykem, že držitelé permanentní vstupenky měli volný vstup na
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přátelská utkání Beranů. Letošní nestandardní
situace spojená s šířením koronaviru COVID-19
si vyžádala specifická opatření. Z důvodu omezené kapacity přípravných utkání, budou mít
držitelé permanentní vstupenky nárok získat
zdarma vstupenku na jednotlivá přípravná utkání prostřednictvím portálu Ticketportal.
Přístup na jednotlivá přípravná utkání bude mít
nyní pouze 1 000 fanoušků. Ti musí dodržet
přísná hygienická opatření, jelikož zimní stadion patří s ohledem na vyšší vlhkost vzduchu
ke specifickému prostředí. Každý sektor bude
mít přidělen vchod, kterým musí návštěvníci
projít. U vstupu bude také umístěna dezinfekce, kterou by měl při příchodu každý návštěvník využít. Divákům nebude umožněn vstup
a pohyb v prostorách zimního stadionu bez
zakrytých úst a nosu. Aktuální informace naleznou fanoušci na webových stránkách klubu
www.hokej.zlin.cz. 
/red/

MÁME JUNIORSKÉ MISTRY
V KOLOVÉ
Na konci června se konal ve Svitávce finálový
turnaj mistrovství ČR v kolové juniorů, v němž
měla zlínská kolová početné zastoupení. Kombinovaná dvojice ve složení Vojtěch Baxa (Zlín)
a Tadeáš Červík z Favoritu Brno obsadila pátou
příčku. Druhá zlínská dvojice ve složení Václav
Vrzala, Jáchym Baxa obsadila příčku šestou.
Třetí zlínská dvojice hrající ve složení Dominik
Otásek, Vendelin Helis se pak stala mistrem
České republiky. Dvojice se v průběhu turnaje
prezentovala velmi soustředěnou hrou, díky
níž s přehledem vyhrála bez ztráty bodu svou
základní skupinu a vybojovala si tak finálové
utkání proti domácí dvojici ze Svitávky.  /mel/

Akce

turistika

koncert

Filmový uzel

ZA VIZOVSKŮ TRNKŮ

FILHARMONIE B. MARTINŮ

MODELOVÉ ŽELEZNICE

Již 18. ročník tradiční turistické akce se
uskuteční v sobotu 1. srpna. Start v sokolovně
ve Vizovicích od 6:30 do 11:15. Deset tras od
3,5 do 42 km v okolí Vizovic. Možnost exkurze
v likérce od 16. hodiny pro předem přihlášené
na tel. 737 005 174.

20. srpna se koná koncert B6 Fantastičtí
romantikové. Sólisty večera jsou členové
orchestru Jiří Kundl, klarinet, a Michal
Kubáč, fagot. Hudební festival Talentinum nabídne dva koncerty
25. a 28. srpna (B7 a A7).

Klub železničních modelářů Slovácko zve
na výstavu včetně venkovní parní železnice,
která sveze děti i dospělé, a to 22.–23.
a 29.–30. 8. v časech od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin.
Více informací na www.filmovyuzel.cz.

koncert

umění

hvězdárna

HUDEČKOVY HOUSLE

GALLERY TOUR 2020

POZOROVÁNÍ OBLOHY

Milovníci klasické hudby se mohou opět
těšit na koncert Krásné stavby s krásnou
hudbou. Nedělní podvečer nabízí společnost Václava Hudečka a laureátů Akademie
Pavly Tesařové a Antona Čonky, za varhany
tradičně usedne vynikající český varhaník
Pavel Svoboda a se souborem Barocco
sempre giovane se představí přední česká
sopranistka Michaela Katráková.
Koncert se uskuteční v poutním chrámu
Narození Panny Marie ve Štípě 2. srpna
od 18 hodin. Vstupenky budou k zakoupení hodinu před začátkem koncertu
v kostele.
Více na www.akademievhudecka.cz.

Čtvrtý ročník oblíbené akce Gallery Tour
se koná 29. srpna. Účastníci zahájí cestu
za uměním v evangelickém kostele ve
Zlíně ve 14 hodin, poté je čeká například
komentovaná prohlídka s historikem
u Hotelu Tomášov nebo setkání s mladým
umělcem ze Zlína Jiřím Žákem v galerii
Kabinet T. V programu je zahrnuta
i prezentace Zlínského architektonického
manuálu v infopointu baťovského bydlení,
site-specific instalace v galeriích Komnata
a GAG a hudební vystoupení na závěr
akce. Končí ve 21 hodin.
Více na www.facebook.com/
gallerytourzlin.

Pozorování noční oblohy pro veřejnost nabízí
zlínská hvězdárna. Pozorování se koná za
příznivého počasí v pondělí a v pátek od 21 do
23 hodin. Vstupné dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
Více na: http://www.zas.cz.

Získejte přehled
o kultuře ve Zlíně,
zaregistrujte se
zdarma na:

zlin.mobilnirozhlas.cz
inzerce

Nábor do výkonnostní přípravky
sportovního tance
Budova U10
Academic School
nám. T.G. Masaryka 1279

Standardní a latinskoamerické
tance

pohlodekj@seznam.cz
iDance Studio

602 288 846

idancestudiocz
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Informace

poradny pro
nohy
Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou, ve které je přítomen ortoped,
fyzioterapeutka a další odborníci, se koná
11. srpna. Vyšetření je vhodné pro děti
i dospělé.
Realizuje Česká obuvnická a kožedělná
asociace. Objednávky a bližší informace
na tel.: 577 525 230, 724 613 910 nebo
na e-mail: info@coka.cz.
Podiatrická poradna Pro zdravé nohy –
bezplatné vyšetření a diagnostika nohou,
odborné poradenství včetně konzultace
s MUDr. Holoubkem se koná
5., 12. a 26. srpna.
Provozuje lékařské a rehabilitační
pracoviště Columna centrum s.r.o.,
objednávky na tel.: 731 618 730 nebo
na e-mail: vaskova@prozdravenohy.cz
Místo konání obou poraden: Magistrát
města Zlína, Zarámí 4421.

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

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 (oblast bydlení,
dávek, bezpečnosti aj) osobám starším
60 let.

KRIZOVÁ POMOC

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

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

Karel Holčák		
Denisa Majerová

(Zlín)
(Fryšták)

Tomáš Langer
Tereza Römerová

(Zlín)
(Zlín)

Miroslav Zapletal
Veronika Martínková

(Zlín)
(Zlín)

Jiří Horák		
Tereza Opravilová

(Zlín)
(Zlín)

6.6.2020 – ZÁMEK LEŠNÁ
Lukáš Šebestík
Ivana Dlabajová

(Zlín)
(Zlín)

Jan Král		
Božena Bilíková

(Zlín)
(Zlín)

Lukáš Dudešek
Kamila Hönigová

(Zlín)
(Zlín)

12.6.2020 – RADNICE
Libor Fojtík		
Martina Galandrová

(Zlín)
(Zlín)

Michal Košulič
Zuzana Janečková

(Zlín)
(Zlín)

13.6.2020 – RADNICE
Jiří Vinklárek		
Veronika Kurialová

(Zlín)
(Zlín)

Drahomír Zavadil
Libuše Mrlinová

(Zlín)
(Zlín)

Miloslav Štanc
Agata Tomková

(Borohrádek)
(Zlín)

19.6.2020 – RADNICE
Vít Kuděla		
Kristýna Juřinová
Jakub Zapletal
Aneta Koplíková

(Zlín)
(Zlín)

kluby

Dalibor Luky		
Michaela Slováčková

(Slušovice)
(Zlín)

SENIOR POINT ZLÍN

20.6.2020 – ZÁMEK LEŠNÁ

tel. 739 522 801, T. Bati 204, Zlínský klub
204, www.senior-point-zlin6.webnode.cz
otevřeno: po a st 10–17 hodin + nabízené
programy
1.–31.8.
VÝSTAVKA: PLAMEŇÁKOVÁ MÁNIE
5. a 19.8. 10–17 h
HRAJEME SI S VNOUČATY
(šachy, karty, šipky, ping-pong, stavebnice)
12. a 26.8. 10–17 h
VYRÁBÍME S VNOUČATY
(malování na kameny, ubrousková
technika)
14.8. v 9.45 Napajedla
VÝLET NA PAHRBEK
Sraz na autobusovém nádraží!

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
I pro seniorskou veřejnost!
18.8. zájezd koupaliště Podhájská

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

e- mail ludmilapelechova@seznam.cz,
Kvítková 7176
srpen středy od 8 h
CVIČENÍ A BESEDY
Další setkání se uskuteční 3. září.
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6.6.2020 – JINÁ MÍSTA

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

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

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

svatební obřady

SEKCE UČITELŮ A ŠK.
PRACOVNÍKŮ

(Zlín)
(Zlín)

20.6.2020 – JINÁ MÍSTA

Roman Zábojník
(Zlín)
Marcela Maňáková
(Blatnice pod Svatým Antonínkem)

27.6.2020 – RADNICE
Robert Gajdůšek
Jana Čamková

(Šarovy)
(Zlín)

Robert Heim
Eva Zapalačová

(Zlín)
(Zlín)

19.6.2020
Klára Maya Beneda, Ondřej Kubina,
Kateřina Weinhönigová, Darina Kolářová, Jiří Petr Domaník, Isabella Leonor
Nunes Alexandre, Ema Bernátková,
Samuel Klátil, Valerie Krčmová, Matyáš
Lekeš, Stela Hořáková, Darina Hnilicová, Klára Mikulková, Nikolas Kos, Adéla
Lužová, Ella Kusáková, Jakub Dulík,
Tereza Benedová, Vilém Hanigovský,
Alžběta Vašíková.

26.6.2020
Štěpán Pýcha, Lily Dřevojánková, Adam
Šlampa, Matyáš Čuřilla, Jan Gajdošík,
Sára Kuchovská, Robin Osoba, Dominik Dubovecký, Elif Bağci, Oliver Vlček,
Zuzana Kubecová, Mikuláš Panoš, Valerie Martišková, Radek Štarha, Klaudie Gajdůšková, Tadeáš Rudolf Petrák,
Jiří Levec, Jakub Petr Veit.

jubilanti od
devadesáti let
Srpen
Bařinová Anna, Baťková Anna, Brhlová
Marie, Březíková Aloisie, Čáp Václav, Čech
Jaromír, Černá Jarmila, Čunková Anna,
Eichlerová Sonja, Hanačíková Marie, Hanáčíková Marie, Hauserová Vanda, Hofmanová Zdenka, Hrdličková Jaroslava, Jahůdková Marie, Janovský Václav, Jašková
Marie, Jelínková Miloslava, Juřík Rudolf,
Koutná Ludmila, Kučerová Adela, Lejsalová Marie, Lukášová Ludmila, Lukášová
Věra, Macková Růžena, Mikisková Růžena, Mikulenka Miroslav, Mišurec Oldřich,
Novák Josef, Novotná Eliška, Ondrášová
Anežka, Pavlištíková Marta, Pfeffer Ferdinand, Pokorný Miloslav, Polášková Eva,
Prokop Vladimír, Pšenková Lubomíra,
Sedlářová Marie, Skaunicová Jana, Skopalová Milada, Soukal Antonín, Staňková
Zdeňka, Sychrová Milada, Šestáková Božena, Táborský Jaroslav, Teplíčková Marie, Tesaříková Drahomíra, Topolánková
Drahomíra, Trávníček Milan, Urbanová
Marie, Urubová Jarmila, Vaculík Vladislav,
Vajíková Blažena, Vávrová Anna, Vlčková
Marie, Volný Lubomír, Vraník Jaromír, Vyoral Ladislav, Záslocká Drahomíra.

PRONÁJEM GARÁŽÍ
ŘIDIČŮM
Statutární město Zlín nabízí k pronájmu
garáže a krytá parkovací stání. V nabídce je 52 míst. Motoristé si mohou
vybrat například z podzemních hromadných stání na Jižních Svazích a na Padělkách IX ve Zlíně.
Informace jsou na webu www.zlin.eu
– úřední deska – majetek SMZ – nebytové prostory, garáže, garážová stání
– záměr na nájem garáží.
Odbor majetkové správy MMZ, oddělení správy bytových domů, Zarámí 4421,
tel. 577 630 315. Nabídky se odevzdávají do 12.8.2020 do 11 hodin.

27.6.2020 – HRAD MALENOVICE
Ondřej Lukáš
Kateřina Knedlová

(Zlín)
(Zlín)

vítání dětí
do života
12.6.2020
Magdaléna Mořinglová, Kryštof Martiník,
Sára Čechová, Damián Peřina, Eliška
Ondrašíková, Rebeka Bernátková, Tobiáš
Stuchlík, Meda Škarvadová, Anastázie
Tomšů, Amálie Zicháčková, Ena Pospíšilová, Matyáš Havran, Adéla Vyrutová,
Anna Mikelová, Stanislav Kozel, Nikol
Latináková, David Pokluda.

MĚSTO OCENILO
STUDENTA
Na Univerzitě Tomáše Bati se uskutečnily slavnostní promoce absolventů. Jako první si své diplomy převzali
studenti Fakulty technologické, z nichž
jeden – Zdeněk Sedlář – získal ocenění navíc – Cenu primátora města Zlína.
Tuto cenu město každoročně uděluje
nejlepším studentům za vynikající studijní výsledky a přínosnou diplomovou
práci v příslušném roce. Úspěšný absolvent univerzity Zdeněk Sedlář získal
ocenění za diplomovou práci s názvem
Optimalizace optického tlustostěnného dílu pro automobilový průmysl.

� nabízíme kamennou
mulčovací kůru
od 4,50 Kč/kg
� sněhobílé valounky z Řecka
od 10 Kč/kg
� žulové valouny 100-400 kg
� kamenné solitéry
� kamenné obklady a dlažby
a mnoho jiného

tel.: 777 770 788 | www.dudastone.cz
ne..cz

nabízíme dodávky hélia
k výzdobě balónkových dekorací
dětské akce, oslavy, svatby a pro další příležitosti
Informace na tel: 577 220 766, e-mail: plynarna-pb@seznam.cz
PLYNÁRNA PB s.r.o. , U Slanice 684, 763 02 Zlín
15

Zlín, Tyršovo nábřeží

www.riverf ront.cz

VELKÉ KARLOVICE
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www.polanskydvur.cz

