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Úvodem – rozhovor

Pavel Simkovič:
„Že je vše horší a horší?
Nevěřme tomu.“
Začněme pěkně od konce, zamyšlením,
v jaké době se nyní nacházíme a že vše
rozhodně není jen horší. Pokračujme
přes družstevní výstavbu a její aktuální
vývoj. Navažme tématem, kam by
mělo směřovat školství, jaké proběhly
rekonstrukce školských zařízení a jak
začne nový školní rok. A jsme na začátku
rozhovoru s radním Pavlem Simkovičem…
plnohodnotně chodit do školy. Další uzavření
škol si opravdu nemůžeme jako společnost
dovolit, a to především z důvodu sociálního
dopadu na mladou generaci. Tady se
to bude velmi těžko dohánět, což je
Ideální by bylo, kdyby se nemumi líto nejvíce.
sela chystat žádná opatření,
Na vyučující i žáky budou určitě
s výjimkou těch, která poveDalší uzavření
čekat uklizené, někde i vymadou k přivítání dětí ve škoškol si
lované prostory. V některých
le v normálním režimu. To
nemůžeme
školách se rekonstruují učebale bohužel s ohledem na
jako společnost
ny. Školy se určitě dobře vyposituaci asi nenastane. Miniřádaly se změnou výuky Inforsterstvo zdravotnictví vydalo
dovolit.
matiky. A jsem přesvědčen, že si
na konci července doporučení,
přenesou dobré zkušenosti z diskterými by se školy měly na začáttanční výuky a dojde ke zpestření
ku školního roku řídit. Jejich právní
ukotvení by mělo být dáno opět formou mi- a určitě mnohdy i ke zatraktivnění prezenčmořádných ministerských opatření. Opatření ní výuky. Zlínský kraj byl hodnocen Českou
budou zcela jistě reflektovat vývoj aktuální školní inspekcí jako nejlepší v distanční výusituace. Pevně však věřím, že nadcházející ce. Za to jsem rád. I za to, že zlínské školství
školní rok již nebude natolik poznamenán dosahuje dlouhodobě velmi dobré výsledky
koronavirovou pandemií a žáci budou moci ve srovnáních. Na to můžeme být pyšní.
Jaká opatření se chystají v souvislosti se
zahájením školního roku? Co nového čeká
žáky a kantory?

Jaké rekonstrukce školních zařízení proběhly v průběhu léta?
Největší investice v hodnotě 41 milionů
korun byla vynaložena na rekonstrukci
školní jídelny na Hradské ulici. Díky novým
moderním technologiím bude v kuchyni zajištěna efektivnější příprava jídel a jejich
výdej strávníkům. Během následujících
dní by měla skončit rekonstrukce pavilonu
pro 1. stupeň na 16. ZŠ, který byl v havarijním stavu. Dále se investovalo do opravy
elektroinstalace a výměny vzduchotechniky kuchyně a zázemí ve školce Dětská,
modernizace hřiště školky Kudlov, obměny
technologického vybavení kuchyně základní školy na ulici Kvítková, softwarového
vybavení do škol nebo do montáže klimatizačních jednotek v nových serverovnách
na základních školách v rámci zajištění konektivity.

Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Pavel Simkovič: „Že je vše horší a horší? Nevěřme tomu.“
Dokončení ze str. 3
Celková výše investic do školských zařízení byla bezmála 53 milionů korun, šlo tedy
z hlediska rozpočtu města o významný počin. Rád bych ale v této souvislosti upozornil na to, že investice do učeben a vybavení
jsou sice důležité, jenže školu dělají především lidé. A na to se nesmí zapomenout.
Proto bych velmi rád poděkoval všem zaměstnancům škol za zvládnutí nelehkého
minulého roku a popřál jim výrazně klidnější ten nastávající. Sám si to přeji.
Ovlivňuje další investice do škol aktuální
plošné zdražování stavebních prací, materiálů apod.?
Každý rozumný hospodář vnímá situaci
v ekonomice, takže ano, určitě současný
trend prudkého zdražování ovlivňuje investice. A to nejen ve školství. Nikdo z nás
by v rámci domácnosti bezhlavě neutrácel
za dané situace, a tak by se mělo chovat
i město. Musíme si v městské radě aktuálně vyhodnotit zbytné a nezbytné investice.
Určitě by bylo škoda pozastavit ty, na které
jsou navázány dotační tituly, kdy si město
takto investici sníží. Potom investice, které
jsou připravené pro soutěžení dodavatele
a jsou nějakou přidanou hodnotou pro rozvoj města. Ale určitě budeme muset počítat s tím, že se mohou vysoutěžit za vyšší
než předpokládané ceny. A pak bude tedy
na vedení města si říct, zdali dofinancuje
z rozpočtu danou investici, či nikoliv. Bude
tedy nutné si říct, co je zbytné a co počká.
Tady bych rád zdůraznil, jak dobře je na
tom Zlín oproti jiným městům. Díky rozpočtové odpovědnosti za poslední dvě předcházející volební období, kdy město hospodařilo velmi dobře, jsme schopni tuto
komplikovanou situaci vcelku dobře zvládnout. Ukazuje se, že být dobrým hospodá-

řem a pamatovat na horší časy se vyplácí.
Tuto pravdu se snažím předat i svým žákyním a žákům v rámci finanční gramotnosti,
kterou na gymnáziu na Lesní čtvrti učíme.
Je nutné ale upozornit, že se nevyhneme
zdražení některých služeb poskytovaných
městem, pokud je tedy chceme zachovat
ve stávajícím rozsahu. Jsem ale přesvědčen o tom, že to nebude tak dramatické
jako v jiných městech.
Myslíte, že by měla proběhnout aktualizace školních osnov? Jaké předměty by se
měly podle vás nově vyučovat?
Aktualizace by určitě měla proběhnout.
Strategie vzdělávací politiky 2030+, za
mě zdařile, ukazuje směr. Bohužel změny
Rámcových vzdělávacích programů, z nichž
vycházejí školní vzdělávací dokumenty,
jsou podle mého názoru pomalé a mnohdy
neumožňují školám reflektovat potřebnou
změnu rychle. Je to tedy opět na vedení
škol a učitelích, jak se s tím vypořádávají.
Vzdělávací koronavirová doba to potvrdila.
V souladu s uvedenou strategií by se měly
školy snažit více zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní
občanský, profesní a osobní život. A není
to o učivu a předmětech, ale především
o formě výuky, provázanosti a zaměření na
praxi. A to je možné již nyní.
Jaká je aktuální situace kolem družstevní
výstavby?
Postupujeme správným směrem. Víme,
že očekávání lidí jsou velká, jak ukázaly
spuštěné webové stránky k družstevní výstavbě ve Zlíně. Nyní dolaďujeme stanovy
družstva, chceme se totiž vyhnout problémům, se kterými máme v našem městě
u družstevní výstavby neblahé zkušenosti
z minula. Pomáhám s tím paní kolegyni ná-

městkyni Kateřině Francové, jež má bytovou oblast v radě města na starosti a které
se velmi intenzivně věnuje. Máme stavební
povolení a dokončuje se prováděcí dokumentace. Věřím, že nejpozději v létě příštího roku bude výstavba spuštěna. V tu dobu
budou již známy výše zmíněné stanovy,
bude proveden výběr budoucích družstevníků, bude znám způsob financování, spoluúčasti, a hlavně budou jasně nastavena
pravidla. Kdy, jak a za jakou cenu a za jakých podmínek přejdou družstevní byty
na družstevníky. Věřím, že se tento pilotní
projekt povede a ukáže městu cestu, jak
rozběhnout družstevní výstavbu ve větším
měřítku. Družstevní bydlení umožní lidem
získat cenově dostupnější domovy. Je dobře, že se město nebojí, i přes ne zcela dobré zkušenosti v minulosti, opět družstevní
výstavbu rozběhnout.
Chtěl byste něco říct čtenářům závěrem
našeho rozhovoru?
Je to už třetí rozhovor, který pro magazín
dělám. Netradičně nebudu závěrem opět
přát do nového školního roku, ale dovolte
mi malé zamyšlení. Prožíváme komplikovanou dobu, která do značné míry odkrývá
i stav naší společnosti. I když nás mnozí
přesvědčují o tom, že je vše horší a horší,
nevěřme tomu. Z mnoha důvodů roste polarizace a netolerance. Když ale jde opravdu
do tuhého, stále se umíme semknout a pomoci. Velká většina z nás. Dokázali jsme šít
roušky, pomáhat ve zvýšené míře potřebným, pomoci obcím zasaženým tornádem.
Prostě najednou jde vše stranou, vnímáme
širší souvislosti. A to je důležité, neuvažovat
zkratkovitě a jednoduše, ale nad vším se zamyslet v širších souvislostech a komplexně.
Určitě nám to pomůže. Děkuji a krásné dny
všem Zlíňanům.
Tomáš Melzer

V soutěži turistických propagačních materiálů
získal Zlín zlato i bronz
Rovnou dvě ocenění si převzali zástupci oddělení cestovního
ruchu města Zlína v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiony
ČR v Lysé nad Labem.
V celostátní soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURIST PROPAG
obdržel Zlín 1. a 3. místo v kategorii Turistická informace roku 2021 – Turistický
průvodce.
„Výhru ve své kategorii získala publikace
s názvem Stopami Baťů. Třetí pozici pak
obsadila publikace s názvem Zlínská architektura. Oba materiály jsou k dispozici
4

v Městském informačním a turistickém
středisku v budově radnice,“ konstatovala
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu.
Zájemci o architekturu a fenomén Baťa
mohou využít i nové komentované prohlídky města s názvem Zóna Zlín.
Podrobnější informace naleznou na webu
www.ic-zlin.cz.
/fab/

Aktuálně

Prvním Zlínským patriotem je Petr Dvořák
Zdravý patriotismus, nezištná pomoc a prokazatelný přínos
svému okolí, to jsou atributy, na kterých stojí nové ocenění
primátora města Zlína, Zlínský patriot. Prvním držitelem
ocenění je Petr Dvořák ze Zlína.
Petr Dvořák žije ve Zlíně od narození. Jak
sám prozradil, líbí se mu, že stačí sednout
v centru na trolejbus a za chvíli je v lese. Ocenění primátora získal za své nezištné aktivity
v oblasti údržby veřejného prostoru.
„Ocenění má vyzdvihnout obyvatele města
či kolektivy, mimo podnikatelskou sféru, za
jejich pomoc a přínos v oblasti veřejného
života a rozvoje občanské společnosti. Velmi si cením nezištné pomoci městu a občanům města. Pan Dvořák společně se synem v době koronaviru například odplevelili
městský chodník. Když zveřejnil fotku, jak to
vypadalo předtím a potom, tak opravdu byl
vidět velký pokrok, stal se z něj opět široký
chodník skoro jako nový,“ ocenil dobrovolnické aktivity Petra Dvořáka primátor Zlína Jiří
Korec.
Historicky první Zlínský patriot Petr Dvořák
řekl: „Ocenění mě těší a děkuji za něj. Musím

říct, že v posledních letech je komunikace
mezi občanem a radnicí na velmi dobré úrovni, ač to tak možná někteří občané necítí. Ale
já osobně můžu říct, že podněty, které jsem
dal na zlepšení, vyčištění nebo opravení, byly
všechny z 80 % ze strany města vyřízeny. Některé za 3 dny, jiné za měsíc, podle náročnosti oprav. Toho si velice cením.“
Cena Zlínský patriot je udělována jedenkrát
za čtvrt roku a je určena zejména obyvatelům Zlína, není však striktní podmínkou,
aby nositel byl Zlíňan. Nominaci konkrétní
osoby může podat kdokoliv starší 15 let
prostřednictvím formuláře v systému Mobilní rozhlas, který naleznete na odkazu
zlin.mobilnirozhlas.cz. Návrhy na ocenění osobností druhého kola lze zasílat do
30. září 2021. Osobnosti, které nebudou
oceněny v aktuálním kole, se automaticky
posouvají do výběru následujícího období.
Ze zaslaných návrhů vybere primátor Jiří
Korec v každém kole vždy jednu osobnost,
která si jako cenu pak bude moci vybrat
jeden z produktů, které nabízejí městské
společnosti, jako jsou hokejový klub Berani Zlín, Lázně Zlín, Filharmonie Bohuslava
Martinů, Městské divadlo Zlín apod. /mel/

Veřejnost bude ještě více zapojena do chodu města
Hned na několik změn a novinek se mohou od září těšit
občané, kterým není fungování města lhostejné.
Setkávání primátora města Zlína s občany
v rámci pravidelného pořadu „Na Slovíčko
s primátorem Jiřím Korcem“ se z online prostředí posune i k osobnímu kontaktu. Veřejnost bude nově moci získávat informace ke
strategickým projektům města z úst odborníků a inovace se dočká i setkání zástupců
města s občany v jednotlivých místních částech.
Novinkou pro občany Zlína bude možnost
seznámit se s významnými a strategickými
projekty města. Na těchto setkáních budou
projekty představovat zpravidla odborné autorské týmy jednotlivých projektů. První setkání bude na téma Velké kino a uskuteční
se ve středu 8. 9. v kulturním institutu Alternativa. Na setkání bude přítomen primátor
Jiří Korec a vítězný návrh představí samotný autorský tým re: architekti. Návštěvníci
budou moci v rámci diskuse hovořit i se zástupci soutěžní poroty, která vybrala finální
návrh projektu. Bude vystaveno i všech šest
soutěžních návrhů včetně detailně propracovaných modelů, které vznikly z netradičního
procesu, tzv. soutěžního dialogu, během
kterého se jednotlivé návrhy postupně formovaly. „Myslím, si, že je špatně, aby město
realizovalo nákladné projekty, které jsou pak

negativně přijaty občany. Naopak by se
občané měli těšit, až budou tyto
projekty dokončeny a začnou jim
sloužit. Proto se chci s občany
k významným projektům potkávat, abychom vyvrátili případné
mýty a polopravdy a občané
města měli prostor se zeptat na
to, co je zajímá, nebo řekli, z čeho
mají u daného projektu obavy,“ sdělil primátor Jiří Korec. Další setkání se
plánují například na téma rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky nebo urbanistického návrhu na využití plochy pod sportovní
halou.
Pravidelná setkávání primátora s občany se
díky zlepšené epidemiologické situace přesouvají z online prostředí i do osobní roviny.
Od září tak budou setkání probíhat v obřadní
síni na radnici. Zároveň bude pořad i nadále
vysílán online prostřednictvím facebookové
stránky zlin.eu. V rámci pořadu „Na slovíčko
s primátorem Jiřím Korcem“ odpovídá primátor na dotazy či podněty zaslané předem
na email naslovicko@zlin.eu, nebo položené
v průběhu setkání. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. září od 16 hodin v obřadní
síni radnice.

„Potěšilo mě, že první dva díly pořadu Na slovíčko měly pozitivní ohlas. Občané ocenili, že
dostali odpovědi na otázky, které je zajímaly.
Přímý kontakt s občany a získání zpětné
vazby, je podle mě velmi důležité.
Těším se, že se budeme moci
konečně setkat osobně, avšak
vždy za dodržení aktuálních
hygienických opatření,“ popsal
primátor Jiří Korec.
Upraven bude i formát setkávání
s občany v městských a místních
částech. Před každým setkáním,
které probíhá v sálech a pořizuje se
z něj zápis, budou nově naplánovány neformální hodinové procházky v dané lokalitě,
které se však uskuteční v závislosti na počasí. „Trasa procházky bude naplánována
zaměstnanci kanceláří místních částí tak,
abychom prošli nejvíce problematická místa
v dané lokalitě a mohli pak o nich lépe diskutovat na oficiální části setkání v sále. Tato
místa mohou navrhnout sami občané právě
prostřednictvím kanceláře dané místní části. Podle mě je nejlepší problém vidět, než
o něm mluvit jen od stolu,“ zakončil primátor.
Kromě zmíněných novinek město Zlín již dříve zavedlo aplikaci „Mobilní rozhlas“, díky
které mohou občané zasílat podněty k vyřešení jednotlivých problémů a zároveň v ní
naleznou i informace o dění ve městě./mel/
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Aktuálně

Sdílené koloběžky mají špatná umístění stanovišť
Na přelomu července a srpna se ve městě začaly objevovat
sdílené elektrokoloběžky. Na rozdíl od sdílených kol Nextbike,
kde radnice platí lidem prvních 15 minut jízdy zdarma, není do
této nabízené služby město Zlín nijak zapojeno.
Dosavadní rozmístění koloběžek nebylo městem
schváleno a kvůli některým nevhodně zvoleným
lokalitám tak může docházet k nežádoucímu
blokování veřejného prostoru. „Některá stanoviště jsou provozovatelem umístěna naprosto
špatně, kdy kromě způsobení vizuálního smogu
ohrožují chodce, cyklisty a místy i bezpečnost
dopravy. Takovýto vstup provozovatele do města
považuji za naprosto neseriózní, a proto jsem jej
kontaktoval s důrazným apelem na vzájemnou
komunikaci a zejména nápravu vzniklé situace.

Provozovatel projevil vůli situaci vyřešit, takže
věřím, že během pár dní umístění stanovišť optimalizujeme,“ sdělil primátor města Zlína Jiří
Korec, který zároveň občany města vyzývá, aby
o nevhodně umístěných elektrokoloběžkách informovali městského cyklokoordinátora Lukáše
Fabiána (lukasfabian@zlin.eu).
Díky těmto vašim podnětům bude moci město
Zlín společně s provozovatelem najít řešení, které bude ve prospěch co největšímu počtu občanů města.
/fab/

Ve Zlíně jsou vsazeny první Kameny zmizelých
Součástí chodníků po celém světě se stávají Kameny zmizelých
tzv. Stolpersteine. Bývají vsazeny do dlažby před domem oběti
nacistického režimu a kolemjdoucí poutají mosaznou destičkou
s informacemi. Kdo si chce nápis přečíst, musí se sklonit, čímž
současně vyjadřuje čest památce obětí.
Na památku bývalých občanů Zlína, obětí holokaustu Bernarda a Sidonie Weinsteinových,
nyní upozorňují dva Kameny zmizelých. Od
21. července 2021 jsou umístěny před domem
č. p. 183 v ulici Rašínova, kde rodina žila. Manželé Weinsteinovi zahynuli v koncentračních táborech v Terezíně a Osvětimi. S podporou města
nyní památku svých prarodičů uctila vnučka zavražděného páru Eva Machanová. Kameny nechala vyrobit a nainstalovat do chodníku 78 let
poté, co byl Bernard Weinstein zavražděn.
Bernard Weinstein byl významný zlínský obchodník a majitel módní oděvní firmy. Za první
republiky v Rašínově ulici vlastnil obytný dům

s prodejnou galanterie a krejčovským módním
salonem. Manželé Weinsteinovi měli tři syny Arnošta, Josefa a Rudolfa, které v roce 1939 prozíravě poslali do zahraničí. Všichni tři válku přežili.

Domů do Zlína se po válce vrátil jen jeden syn,
který proti nacistům bojoval v britské armádě.
Kameny Stolpersteine, tedy „dlažební kameny,
o které je třeba klopýtnout“, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem a údajem o oběti, vsazené do chodníku, které připomínají osudy lidí,
kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni
v koncentračních táborech. Ve velké většině
případů se jednalo o osoby židovského původu.
Myšlenku na originální a pro všechny dostupné –
i když miniaturní – památníky na oběti nacismu dostal německý umělec Gunter Demnig již
v roce 1992. Inspiraci našel ve slovech Talmudu, kde stojí „Člověk je zapomenut pouze tehdy,
když je zapomenuto jeho jméno“. Demnig pak
vsadil první kameny do dlažby v Kolíně a Berlíně,
tehdy ještě bez povolení městských úřadů. Během několika let jeho iniciativa nalezla širokou
podporu veřejnosti. Akce má mnoho pomocníků
při zjišťování dat obětí a také přispěvatelů. /io/

Zálešná jako poslední velká lokalita dostane
„dvoutrubku“
Realizaci přechodu vytápění a dodávek teplé vody ze
zastaralého čtyřtrubního systému na moderní dvoutrubní znovu
připravuje Teplo Zlín na Zálešné.
Nový systém spočívající v přípravě teplé i topné
vody přímo v zásobovaném objektu ve finále
zajistí efektivnější dodávky, finanční úspory pro
obyvatele, vyšší kvalitu teplé vody a umožní individuální regulaci pro každé SVJ.
„K projektu, který byl už před spuštěním v roce
2011, se tak vracíme po deseti letech. Tenkrát
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ztroskotal na nesouhlasu některých SVJ. Od té
doby máme mnoho nových podkladů a zejména skvělé zkušenosti s realizací stejného
projektu na Obecinách v letech 2018 a 2019,
kde bylo nainstalováno 64 objektových předávacích stanic,“ uvedl ředitel společnosti Pavel
Mačák.

Zálešná je tak dnes jedinou větší lokalitou ve
městě Zlín, kde je morálně i fyzicky zastaralý
čtyřtrubní systém provozován.
„Jsme přesvědčeni o nezbytnosti realizace tohoto záměru, neboť navrhovaný systém je postupně úspěšně realizován v celém městě Zlín již od
roku 1992. Velmi si vážíme kvalitní spolupráce
s SVJ na Zálešné a především díky ní směřujeme k úspěšné realizaci tohoto řešení i v této
tradiční zlínské čtvrti,“ řekl Jaroslav Kovařík, obchodní náměstek společnosti. 
/red/

Aktuálně

Hlavním městským architektem byl vybrán Jindřich Nový
Novým hlavním architektem města Zlína se stane
jednačtyřicetiletý Jindřich Nový. Do funkce by měl nastoupit
začátkem září. Volbu odborné poroty již potvrdila i rada města.
Jindřich Nový tak stane v čele nově vzniklé organizace Kancelář architekta města. Nepůjde
o další radniční odbor, ale o projekční studio
města, které bude mít formu příspěvkové organizace.
„Jedná se o úspěšného architekta, za kterým
jsou velmi zajímavé projekty. Vybudoval také
fungující ateliér. Hledání vhodné osoby bylo
značně složité a zdlouhavé. Skutečnost, že
se nám přihlásil úspěšný architekt, považuji
za malý zázrak. Řada kvalitních architektů
nechce opouštět práci ve vlastním ateliéru,
proto mě těší, že jsme pro služby města pana
architekta Nového získali. Bude mít těžký úkol
vybudovat zlínskou KAM a jejím prostřednictvím dát Zlínu nový impuls,“ prohlásil Pavel Brada, náměstek primátora pro majetek
a rozvojové plochy.
Mezi zásadní úkoly nově vzniklé kanceláře
bude patřit především koncepční činnost,
tvorba strategických dokumentů, analýz
a podkladů pro projektovou činnost. Kancelář

bude rovněž organizovat architektonické soutěže. Mezi další úkoly kanceláře bude patřit
osvěta, propagace či zapojení veřejnosti do

plánování města. Mezi nejbližší úkoly KAM by
tak mohlo patřit prověření využití prostoru po
odstranění torza na Jižních Svazích či revitalizace nábřeží řeky Dřevnice.
„Zlín má vynikající architektonickou tradici, na
kterou chce navázat. Cílem je, aby veřejný prostor města byl realizován kvalitně, koncepčně
a byl přívětivý pro obyvatele města. KAM Zlín
má být respektovaný institut, který bude koordinovat jednotlivé stavby a procesy ve městě
a revitalizace veřejného prostoru tak, aby na
sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly.
Rovněž by měl sladit zájem obyvatel, města
a investorů,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.
„Architektura ovlivňuje tvář našeho města
i naše životy možná víc, než si uvědomujeme.
Úloha Kanceláře architekta města a jejího ředitele je proto velmi důležitá a rozhodně ne
jednoduchá. Proto doufám, že se tuto instituci
podaří ve Zlíně úspěšně rozjet,“ podotýká náměstek primátora Pavel Stojar.
„Rád bych do oblasti architektury a městského plánování vnesl svou energii,“ nechal se
slyšet Jindřich Nový.
V minulosti na pozici hlavního městského architekta působili například Pavel Novák nebo
Karel Havliš.
/fab/

Zlínské školy budou ve výuce využívat 3D tiskárny
Město Zlín společně s Regionální rozvojovou agenturou Východní
Moravy pořídilo v průběhu letních prázdnin 27 kusů 3D tiskáren.
Ty putovaly do všech zlínských základních škol,
včetně škol v přilehlých obcích Fryšták, Lukov,
Racková, Mysločovice, Želechovice nad Dřevnicí
a základních škol jiných zřizovatelů, které působí na území města Zlína. Dodávka 3D tiskáren
byla realizována v rámci projektu „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ a financována je z rozpočtu EU a města Zlína.
„Cílem této společné aktivity je sdílení zkušeností a tvorba společných výukových materiálů,
stejně jako prohloubení spolupráce mezi školami na území města a v jeho zázemí. Věříme, že
nové vybavení přinese nejen žákům, ale i peda-

gogům zlínských a přilehlých škol nové podněty
pro další zkvalitňování každodenní výuky,“
uvedla náměstkyně primátora města
Zlína Kateřina Francová.
Využití 3D tiskáren je velmi široké. Mohou být využity pro výrobu
pomůcek pro studenty (například
části lidské kostry do hodin biologie), tvorbu nejrůznějších materiálů
do výuky, nebo pro reálnou ukázku
objektů, které studenti sami vytvořili.
„Pro samotné studenty může být tento proces motivující, jelikož mají konkrétní výsledek

své práce před sebou a současně se seznámí
se základy 3D modelování. Pro pedagogy pak
tato tiskárna přináší nové možnosti v přípravě
a vedení výuky, zejména s možností ukázky
konkrétních hmatatelných předmětů,“ dodala Kateřina Francová.
Součástí pořízení vybavení bude
také série odborných školení pro
pedagogy zapojených škol, s cílem
vysvětlit a ukázat možnosti využití
3D tiskáren v pravidelné výuce.
Tato aktivita vychází z Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání
ORP Zlín II a současně také z Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína
do roku 2027. V ní je kladen důraz na podporu
využívání a zapojení moderních technologií do
vzdělávání, propojení s praxí a vazbu vzdělávání
na nové podmínky spojené se situací na trhu
práce.
/io/

Navrhujte nositele Ceny města Zlína
Až do 31. prosince 2021 můžete posílat své nominace na udělení
Ceny města Zlína za rok 2021.
Příjem nominací je na adrese: statutární město Zlín, sekretariát primátora,
nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Podání může být
písemné nebo elektronické prostřednictvím

online formuláře, který najdete na oficiálních internetových stránkách města Zlína na
www.zlin.eu. Na hlavní stránce je umístěn banner NOMINUJTE NA Cenu města Zlína, kdy

se po kliknutí otevře online formulář. Po jeho
vyplnění lze formulář odeslat elektronicky
e-mailem nebo datovou schránkou. Podrobné informace týkající se podání i vyhodnocení
návrhů jsou k dispozici ve statutu Ceny města
Zlína, který je zveřejněn na www.zlin.eu/cena-mesta-zlina-cl-81.html.
/red/
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Doprava

Nové silniční napojení průmyslové zóny v Přílukách na silnici I. třídy

Město zahájí stavbu nového dopravního
napojení průmyslové zóny Zlín – východ
Město Zlín zahájí na jaře 2022 realizaci další z plánovaných strategických staveb, a sice
nového dopravního napojení průmyslové zóny a městské části Příluky.

Nové propojení páteřní cyklotrasy na Vizovice

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
u záchytného parkoviště

Nová zastávka vlaku s přímou návazností
na zastávku autobusu (VHD) a MHD

Bude se jednat o největší dopravní stavbu poslední dekády, na kterou město získalo dotace
ve výši cca 190 mil. Kč. Externí zdroje poskytly
Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství
silnic a dálnic a fondy Evropské unie.
„Stavba nového silničního napojení bude jednou z největších nových dopravních staveb na
území města Zlína. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na získání dotací a přípravě této
strategické stavby. Stejně tak děkuji Ředitelství
silnic a dálnic za spolupráci v rámci tohoto projektu,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Nové silniční napojení bude řešit silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať, opravy
navazujících komunikací, stavbu nové okružní
křižovatky a záchytného parkoviště pro motorová vozidla. V neposlední řadě dojde k propojení
páteřní cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za
účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky
a Lužkovice.
Nová mostní konstrukce povede nad železniční tratí a řekou Dřevnicí a vyústí v okružní

křižovatku na místní komunikaci v ulici Cecilka. Od této křižovatky bude vybudován sjezd
k záchytnému parkovišti (tzv. P+R). Záchytné parkoviště bude sloužit jako přestupný
bod na veřejnou dopravu pro cestování dále
do centra města. Kapacita parkoviště P+R
bude přibližně 140 míst. U vybudovaného
parkoviště budou k dispozici cyklistům stojany na kola. Stávající most bude nahrazen
lávkou pro pěší a cyklisty, ta zajistí plynulou
návaznost stávajících cyklostezek směrem
na Vizovice.
/mel/
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Doprava

Vizualizace nového mimoúrovňového mostu
nad železnicí

Nové napojení místní části Příluky na I/49

Nové silniční napojení Příluk na I/49
a parkoviště P+R

Plán udržitelné mobility města Zlína představí první zjištění
Dnešním příspěvkem přinášíme stručné shrnutí podnětů, kterými jste v průběhu dvou měsíců

Plán udržitelné mobility Zlína představí první zjištění
návaznost spojů by mohla být řešena inovací informačních systémů a aplikací, dalšími možnostmi technologického

problémem zejména zdržení při vstupech
rozvoje je možnost
nákupupodnětů,
jízdného online nebo kartou, či ekologizace vozového parku. Výrazným problémem je pak
Dnešním příspěvkem přinášíme stručné
shrnutí
do města
(Březnická),
či lidem
ve městě
špatný stav a napojení zastávek, které cestující odrazují, ale i znemožňují
využívání
MHD zejména
se speci- samotkterými jste v průběhu dvou měsíců přispívali do mapy
ném. Podrobnější analýza problémů vníproblémů ve zlínské dopravě. Velmi
vám děkujeme, každý
maných, i zachycených v rámci dopravních
Při chůzi městem jsou problémem chybějící přechody a propojení, nebezpečná místa s ohrožením automobilovou
průzkumů,
bude
součástí
dokumentu
dopravou je
- často
na místech
škol, zastávek MHD, nebezpečných
zejména
pro děti.
Také upozorňujete
na stav Anapodnět i návrh, který jste zaznamenali,
pro
násblízko
velmi
lytické části Plánu udržitelné mobility Zlína.
důležitý. Co Zlín dle vašich názorů množství
nejvíce
trápí
dopravě?
parkovacích
aut v
a potřebu
areál více ozelenit, kromě nedostatku zeleně je častým problémem i vizuální
Na veřejném setkání pro obyvatele Zlína
V oblasti veřejné dopravy je to zejména nedostatečná obslužnost některých lokalit, vozy
MHD stojící v dopravních kolonách, chybějící linkové vedení v území a expresní spoje
mezi Zlínem a Otrokovicemi. Chybějící, nebo
nejasná návaznost spojů by mohla být řešena inovací informačních systémů a aplikací,
dalšími možnostmi technologického rozvoje
je možnost nákupu jízdného online nebo kartou či ekologizace vozového parku. Výrazným
problémem je pak špatný stav a napojení
zastávek, které cestující odrazují, ale i znemožňují využívání MHD zejména lidem se
specifickými potřebami.
Při chůzi městem jsou problémem chybějící přechody a propojení, nebezpečná místa
s ohrožením automobilovou dopravou – často na místech blízko škol, zastávek MHD, nebezpečných zejména pro děti. Také upozorňujete na stav chodníků – povrch, blokování
automobily nebo chybějící bezbariérovost
i pro kočárky. V areálu Svitu upozorňujete na
množství parkujících aut a potřebu areál více
ozelenit, kromě nedostatku zeleně je častým
problémem i vizuální smog. Problematická je
z pohledu obyvatel Zlína také přístupnost vlakového nádraží Zlín střed pro pěší.
Z pohledu cyklistiky je jednoznačně nejzásadnějším problémem řada chybějících
propojení cyklocest na území města, ale
i kapacita cest, nebo nebezpečná místa či

a okolí, které se uskuteční dne 23. 9. 2021
města, ale i povrch.
kapacita cest,
nebo nebezpečná
či nevhodný
trápí stav síni
komunikací
– zejména
stav
v povrch.
15:00Řidiče
v obřadní
v budově
Magistrátu
nevhodný
Řidiče
trápí stavmísta,
komunipovrchu,
hlučnost,stav
nebo nepřehlednost.
Velmi často
je také poukazováno
na nedostatek
parkovacích
míst,
či naopak
města Zlína
na nám.
Míru 12,
zpracovatelé
kací
– zejména
povrchu, hlučnost
nebo
potřebu omezit rychlost ve vybraných ulicích nebo čtvrtích, zavést rezidentní parkování a zklidnit tak dopravu a
z Centra
dopravního
výzkumu,
v. v.zdržení
i., přednepřehlednost.
Velmi často
je také
poukaomezit hledání parkovacích
míst v obytných
čtvrtích.
Z celoměstského
pohledu
jsou pak problémem
zejména
při vstupech
do města (Březnická),
či ve městě samotném.
zováno
na nedostatek
parkovacích
míst, či staví souhrnná zjištění o současném stavu
naopak potřebu omezit rychlost ve vybra- a vývoji dopravy ve Zlíně do roku 2035. PrePodrobnější analýza problémů vnímaných, i zachycených v rámci dopravních průzkumů, bude součástí dokumentu
zentovány
budou
odborné
výstupy
z dopravných
ulicích
nebo
zavéstZlína.
rezidentní
Analytické
části
Plánu čtvrtích,
udržitelné mobility
Na veřejném setkání
pro obyvatele
Zlína
a okolí, které
se uskuteční
parkování a zklidnit tak dopravu a omezit ních průzkumů a analýz, dopady z dopravy
dopravního
výzkumu, v. v. i.,míst
představí
souhrnná zjištění
stavu aavývoji
dopravy
ve Zlíně doaroku
2035.
na zdraví
životní
prostředí
celkové
vyhledání
parkovacích
v obytných
čtvr-o současném
hodnocení
situace
v
dopravě
Zlína.

/red/
tích.
Z
celoměstského
pohledu
jsou
pak
tředí a celkové vyhodnocení situace v dopravě Zlína.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
K PŘEDSTAVENÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI PLÁNU
UDRŽITELNÉ MOBILITY MĚSTA ZLÍN

Akce se uskuteční
ve čtvrtek 23. 9. 2021 v 15:00 hod.
v obřadní síni v budově Magistrátu města
Zlína na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín.

ZLINVPOHYBU.CZ
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Informace

Vytápíte svou domácnost ústředním topením s kotlem
na dřevo a uhlí? Pak by vás mělo zajímat, které kotle
musíte vyměnit
Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, tedy poslední
možné datum, do kterého si budou muset domácnosti
vyměnit stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná
paliva za nový ekologický zdroj tepla.
Povinná výměna se týká kotlů emisní třídy 1
a 2 a kotlů, u kterých nelze určit jejich třídu
(samovýroba). V tomto případě se nerozlišuje, zda kotel provozuje občan či podnikatel,
zda se jedná o hlavní či záložní zdroj tepla
pro vytápění. Měnit se nemusí lokální topidla,
jako jsou krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna, a to i v případě, že mají teplovodní
vložku a jsou napojeny na ústřední topení.
V případě, že fyzická osoba (občan) nebo
právnická či fyzická podnikající osoba bude
provozovat nevyhovující zdroj i po 1. září
2022, vystavuje se možnosti uložení pokuty
až do výše 50 tisíc Kč za porušení zákona
o ochraně ovzduší.

Od 1. září 2022 bude platit zákaz provozu
všech kotlů na uhlí a dřevo o jmenovitém
příkonu do 300 kW, které neplní emisní požadavky kladené na kotle minimálně třídy 3.
Tato povinnost vyplývá z § 17 odst. 1 písm. g)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
v platném znění, kdy provozovatel stacionárního zdroje je povinen provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen
rovněž pro přímé vytápění místa instalace,
v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.

po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný
kotel a dostanou další rok na jeho výměnu
bez finančního postihu.
Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem
roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to
z programu Nová zelená úsporám, zde bude
možné podávat žádosti od října letošního
roku.
/red/

Dýchejme čistší vzduch
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do
roku 2022 a budou se týkat především domácností s nižšími příjmy.
Domácnosti dostanou poslední možnost
k výměně starého kotle s dotací ještě před
jejich zákazem. Kotlíkové dotace se nově
soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy,
kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci
na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si
kotel s dotací mají stále i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %. Domácnosti si budou moci požádat o dotace do 1.
září 2022, odkdy začne platit zákaz provozu
starých neekologických kotlů, o kterém bylo
rozhodnuto již v roce 2012. Provozovatelé
starých kotlů, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly

MĚSTO VYHLÁSÍ
VÍTĚZE SOUTĚŽE
ROZKVETLÉ MĚSTO 2021

EKOCENTRUM
VE ZLÍNĚ-VELÍKOVÉ JE
FINALISTOU SOUTĚŽE

BLÍŽÍ SE SPLATNOST
MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Odbor městské zeleně pořádá slavnostní
odpoledne u příležitosti vyhlášení vítězů 25. ročníku soutěže Rozkvetlé město
2021. Uskuteční se 9. září 2021 v 16 h na
radnici. Součástí bude i výstava fotografií
všech přihlášených předzahrádek, oken
a balkónů. Výstava mapující letošní ročník soutěže bude k vidění do konce měsíce října v přízemí zlínské radnice.
Vítězové soutěže budou zveřejněni v říjnovém čísle magazínu.
/io/

Třetí ročník soutěže Adapterra Awards hledá inspirativní příklady toho, jak přizpůsobit
krajinu, města a domy dopadům klimatických změn. Odborná porota z rekordního
počtu 101 přihlášených projektů vybrala
do finálového kola 18 projektů, mezi nimiž
je i projekt Ekocentrum Na Pasece z místní
části Zlína – Velíkové.
Hlasovat pro nejsympatičtější projekt v soutěži
Adapterra Awards může veřejnost do 15. října
Více na: www.adapterraawards.cz.
/io/

Středisko místních poplatků upozorňuje
ty poplatníky, kteří mají zaregistrovanou
pololetní platbu poplatku, na blížící se
splatnost místního poplatku za komunální odpad (15. 9.) a ze psů (30. 9.).
K úhradě obou místních poplatků jsou
poplatníkům se zaregistrovanou e-mailovou adresou posílány podklady k platbě
na e-mail. Ostatním poplatníkům připomínáme, aby nezapomněli poplatek uhradit,
a to obvyklým způsobem.
/red/
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Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už
někdy přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické
přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které
se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej
v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do směsného
odpadu.
Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo
zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím
těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného
zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento
problém řešit, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji
rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech.

U nás v obci se sběrné dvory nacházejí v Malenovicích – ul. Zahradní, na Zálešné a v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. – Louky.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost
uvádět výši recyklačního příspěvku. Díky tomu
hned při placení zjistíte, že jste přispěli na
ekologickou recyklaci zakoupeného elektro
výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl
skončit v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.
Speciální nádoby na světelné zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob

určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat
s ostatním elektroodpadem. Díky recyklaci je
možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
/red/

NA SBĚRNÝCH DVORECH TECHNICKÝCH SLUŽEB ZLÍN LZE PLATIT KARTOU
pro oblast životního prostředí. Nové terminály
nyní ještě více posilují snahy Technických služeb Zlín a města Zlína o maximální možnou
digitalizaci procesů, která vede nejen k šetření
nákladů, ale i k vyloučení faktoru chybovosti.
Pro občany je při dodržení měsíčního limitu dle
seznamu odpadů jejich odložení zcela bezplatné, podnikatelé pak platí za odložení odpadu
dle ceníku. Zároveň je také zpoplatněno odložení nekompletního elektrozařízení apod. Aktuální ceník lze nalézt na webových stránkách
Technických služeb Zlín v sekci Pro veřejnost-Odpady-Sběrné dvory.
/red/

Pohodlnější způsob placení za uložení odpadu mají nyní firmy i obyvatelé města Zlína. Na
všech sběrných dvorech provozovaných Technickými službami Zlín mají k dispozici platební
terminály pro možnost úhrady kromě hotovosti
i platební kartou. Platební terminály pocházejí
od specializované firmy UCB a jsou plně integrovány do informačního systému Technických
služeb Zlín.
„Díky novým platebním terminálům také dojde
k dalšímu zvýšení komfortu pro občany města Zlína, což je pro nás dlouhodobě prioritou,“
uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

inzerce

Vedoucí elektromontér
Popis pozice:
instalace nových a servis stávajících ochranných systémů detekce a hašení
jisker GreCon instalovaných ve velkých průmyslových podnicích po celém
území ČR. Více na www.inte.cz
Požadujeme:
vyučení v oboru
platná vyhláška č. 50/1978 Sb.
řidičský průkaz sk. B
vysoká kvalita odvedené práce
spolehlivost a zodpovědnost
praxe v oboru nutná

Výhodou bude:
zkušenosti se systémy EPS, SHZ

znalost jednoho cizího jazyka (AJ, NJ)
Nabízíme:
dlouhodobý pracovní úvazek
samostatná a odborná práce
práce po-čt, volné pátky

20 let

pravidelná odborná školení

cestovní náhrady
beneﬁty, 13. plat
služební telefon, notebook
služební automobil
Mzda : 35 000 – 40 000 Kč
Kontakt:
INTE, s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín
tel: 577 011 722, e-mail: inte@inte.cz
11

CHCETE PRODAT
NEBO PRONAJMOUT NEMOVITOST?
OCENÍME VÁM NEMOVITOST A NAJDEME KUPCE
NEBO NÁJEMCE.
ZAJIŠŤUJEME: VYKLIZENÍ, STĚHOVÁNÍ,
REKONSTRUKCE A VYMALOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ.
Prodávejte a pronajímejte nemovitosti přes nás - nabízíme
kompletní servis bez starostí, máme širokou databázi
poptávajících klientů, kvalitní a intenzivní inzerci, poradenství.

MÁTE DLUH, EXEKUCI NEBO DRAŽBU
NA NEMOVITOSTI?
„NA NIC NEČEKEJTE!“
VYPLÁCÍME A VYKUPUJEME NEMOVITOSTI

Pomáháme řešit půjčky, dluhy, exekuce, dražby, insolvence,
refinancování. Zajišťujeme prodej nebo výkup nemovitostí
a zálohy na koupi.

REFINANCOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ HYPOTÉK U VŠECH
BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN.
Vyřizujeme hypotéky, úvěry a refinancování u všech bank
a stavebních spořitelen.

WWW.BENREALITY.CZ
VOLEJTE, NAPIŠTE KDYKOLIV:
TEL: 724 919 490, info@benreality.cz
TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3677, ZLÍN 760 01
(v centru Zlína - napravo od Filatelie)

od 3 měsíců do 19 let

ZÁPIS

ukázková lekce
ZDARMA

+420 773 628 552 | www.anglictinazlin.cz

Angličtina pro dospělé
NOVINKA – španělština
www.spanelstinazlin.cz | +420 773 628 552

Úrok od 1 %
Povinné ručení za 1 Kč
Bonus až 30 000 Kč
s prodlouženou zárukou

Golf Variant
Dlouhý za cenu krátkého
K modelu Golf nyní dostanete zdarma obrovský zavazadlový prostor. Rodinné kombi Golf Variant je totiž
nyní za cenu modelu Golf. K tomu nabízíme výhodné financování s úrokem od 1 % ročně od Volkswagen
Financial Services, povinné ručení za 1 Kč měsíčně a další bonus až 30 000 Kč s prodlouženou zárukou.
Volkswagen Golf Variant je nyní za cenu modelu Golf.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,6−5,7 l / 100 km, 120−148 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen

EURO CAR Zlín s.r.o.

www.eurocarzlin.cz, prodej@eurocarzlin.cz
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Jarmila Záhorová: Festival by bez diváků nebyl tím, čím je
Žena v pozadí festivalu, na níž spočívá veškerá odpovědnost za
přípravy a jeho chod. Největší a nejstarší filmový festival pro děti
a mládež na světě řídí již pátým rokem. S výkonnou ředitelkou
Jarmilou Záhorovou o tom, jaké to je připravovat mezinárodní
projekt v době koronavirové…
Zlín Film Festival, kterým ožívá město Zlín pravidelně na přelomu května a června, zatím ani
navzdory složité pandemické situaci nepřerušil
nikdy svoji kontinuitu. Letos se dokonce uskuteční ve dvou částech, proč?
Poslední rok a půl se i Zlín Film Festival musí
vyrovnávat se složitou pandemickou situací, ale
protože nepřetržitě pokračuje už 61 let, určitě
jsme nechtěli být ti, kdo tuto tradici poruší. Na
přelomu května a června, kdy byl festival původně plánován, byla situace velmi komplikovaná
a nejasná. To byl důvod pro rozhodnutí vyzkoušet
jarní online variantu. Samozřejmě to ale nebyl
festival v takovém rozsahu, jak ho Zlíňané znají,
na ten se mohou všichni těšit už v září. Jsme přesvědčení, že organizovat festival i v tomto složitějším období má smysl nejen pro diváky, ale také
pro filmové tvůrce.
V čem je jeho realizace složitější?
Každý ročník má svá úskalí a už loni jsme řešili přesun termínu a různá epidemická opatření,
v tomto roce tomu není jinak. Musíme mít nachystáno více variant řešení případných úskalí,
abychom mohli rychle reagovat. Ale aspoň se
učíme nové věci a rozšiřujeme tak obzory nejen
nám, týmu, který festival připravuje, ale i návštěvníkům.
Je něco, co vám letos při přípravách dělá opravdu starosti?
Určitě bychom byli o něco klidnější, kdyby bylo
jasné, jaké bude počasí, jaká budou platit opatření v souvislosti s koronavirem, ať už ve školách,
na letištích, v kinech, … a také kdybychom věděli, jak se bude návštěvníkům líbit festival. Mimo
posledního ale vlastně nic ovlivnit nemůžeme.
Co možná ano, a to díky čtenářům magazínu, je
počet dobrovolníků. Ti jsou nedílnou součástí festivalu každý rok a letos, kvůli přesunu termínu na
září, jich není přihlášeno tolik jako v jiných letech.
Ale všichni, kdo by chtěli prožít festival s námi právě z perspektivy organizátorů, jsou vítáni.
Zmínila jste jarní část, která se poprvé v historii
konala online. Jak ji hodnotíte?
Byla jsem velmi mile překvapena a musím poděkovat všem, kteří se na letošní 1. části festivalu
podíleli. Online variantu jsme zkoušeli poprvé
a měla pro nás mnoho neznámých. Dostali jsme
ale hezkou zpětnou vazbu od škol, a to i mimo
Zlín, které námi připravený program využívaly při
výuce přímo ve třídách. Skvělé ohlasy byly i ze zahraničí. Pásmo animovaných filmů, které jsme na
jarní část programu nachystali, viděly díky spřáteleným festivalům i Českým kulturním centrům
desítky tisíc dětí v zemích jako Indie, Japonsko,
Jižní Korea, Mexiko, Turecko, Kuba nebo Ukraji-

i u nás, podívat se do světa kouzel a něco se přiučit budou moci všichni ve speciální zóně kolem
zlínského zámku. Nebudou chybět ani zajímavé
workshopy, besedy, autorská čtení, ale i koncerty
známých kapel.
Odhalíte některé z letošních osobností?
Jsme moc rádi, že držitelem Zlatého střevíčku
se letos stane herec Ondřej Vetchý, který přijede
do Zlína si toto ocenění převzít. Anna Geislerová
a Klára Issová dostanu svou hvězdu na Chodníku slávy a věříme, že přijede i řada dalších jmen
nejen českého filmu. Také budeme v září na festivalu oslavovat společně s Barrandov Studiem
jejich 90. narozeniny a v rámci oslav připravujeme společně koncert filmových melodií Ondřeje
Soukupa s Filharmonií Bohuslava Martinů. Takže
si návštěvníci přijdou na své.
Hosty tedy necháme zatím zahalené tajemstvím. Co ale tajemstvím asi není, že vás do
Zlína přivedl sport…
Ano, do Zlína jsem se dostala díky házené, kterou
jsem hrála. Jsem tady od střední školy a přesto,
že mě práce zavála do různých měst, hezky se mi
tu žije už bezmála 40 let.
/mar/

na. Květnová online část festivalu nám umožnila
ohlédnout se za dlouholetou tradicí filmu ve Zlíně.
Už 85 let patří filmové ateliéry k historii Zlína. Zajímavé rozhovory jak o jejich historii, ale zejména
o současnosti a budoucnosti filmu ve Zlíně mají
možnost zhlédnout všichni na webových stránkách festivalu.
Vidíte tedy budoucnost filmu právě v onlinu?
Zlín Film Festival je hlavně pro lidi, bez diváků
v kinosálech a návštěvníků v ulicích by neměl tu
správnou atmosféru, která ho dělá výjimečným.
Určité možnosti zapojení festivalu do online prostředí se ale bránit nebudeme. Doba jde kupředu
a propojení live roviny s tou virtuální je nasnadě
v každém odvětví, tedy i u nás. I druhá část letošního ročníku v září bude mít část filmového
programu opět online, a to právě pro školy, jako
tomu bylo na jaře.
Festival ale není jen pro školáky…
Není a užít si ho mohou jak děti, tak i dospělí.
Nachystána je velká škála filmů pro děti, ale také
o nich. Tedy příběhy, kde děti a mládež hrají velkou roli a kde jsou ukazovány i zajímavé, ne vždy
lehké životní situace, kterými musí procházet.
Festival je ale i o tom, co se děje mimo kinosály
a doprovodný program k němu neodmyslitelně
patří. Ten si taky užijí všichni napříč věkovými kategoriemi.
Na co se tedy letos návštěvníci mohou těšit?
Tématem letošního ročníku je Literatura ve filmu,
a to jsme se snažili promítnout v celém programu. Určitě společně připomeneme 20 let od
uvedení do kin slavných nejen knižních ság Pán
prstenů a Harryho Pottera. A protože druhý jmenovaný má svou fanouškovskou základnu velkou

ZLÍN FILM FESTIVALU CHYBÍ
DOBROVOLNÍCI
Organizátoři Zlín Film Festivalu hledají
stejně jako v minulých letech zájemce,
kteří se společně s nimi zapojí do příprav
a realizace 2. dílu 61. Zlín Film Festivalu i Festivalového půlmaratonu MONET+
Zlín 2021. Přestože i letos čeká na dobrovolníky řada atraktivních benefitů, je
nábor oproti předchozím rokům mnohem
komplikovanější. Festival se uskuteční
v termínu 9. až 15. září.
„Letos je situace opravdu kritická, dobrovolníků máme přihlášených zatím jen
asi třetinu. Celkem jich potřebujeme
kolem sto padesáti v průběhu konání
celého festivalu,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová
a doplnila, že další stovku dobrovolníků
vyžaduje organizace festivalového půlmaratonu, který je letos přímou součástí
festivalu a uskuteční se 12. září. Zájemci
se mohou přihlásit na jan.lerl@zlinfest.cz
nebo na webu https://my.zlinfest.cz/cz/
prihlaska-dobrovolnika/.
/red/
O tom, jak
se stát
dobrovolníkem,
se dozvíte
naskenováním
QR kódu:
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Soutěž firemních
inovací zahájena.
Koho čeká
publicita?
Zvýšení prestiže a kreditu. To
je hlavní benefit, který díky
publicitě čeká na úspěšné
soutěžící v tradičním projektu
Inovační firma Zlínského kraje
roku 2021.
Firmy, které během předchozích dvou kalendářních let významným způsobem inovovaly produkt, služby či proces a získaly tak náskok před
konkurencí, se už nyní mohou do soutěže přihlásit. Termín uzávěrky přihlášek je 30. září, na
24. listopadu je pak plánováno slavnostní vyhlášení. Soutěž již po sedmé vyhlašuje Zlínský
kraj, pořádáním je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum Zlín. Podané přihláš-

ky posoudí tým odborníků. Budou
sledovat především přidanou hodnotu inovací a přínos pro zvýšení
konkurenceschopnosti. Udělení
ocenění je tedy uznáním za kvalitní práci v oblasti inovačních
aktivit. Vítězné firmy mají právo
používat logo soutěže při propagaci a budou
prezentovány v médiích. Účast v soutěži je

bezplatná a nepodléhá žádnému
registračnímu poplatku. Přihlásit
se lze přes webové stránky soutěže www.inovacnifirma.cz.
Soutěž Inovační firma Zlínského
kraje byla poprvé vyhlášena v roce
2009. Druhý ročník se uskutečnil
v roce 2010 a od té doby je soutěž organizována ve dvouletých intervalech.
/red/

DO ZÁŘIJOVÉ VÝZVY
SE MŮŽETE REGISTROVAT OD 1. ZÁŘÍ
Pořadatelé kampaně Do práce na kole vyhlásili už po páté na září celorepublikovou motivační výzvu. Akce do práce na kole, koloběžce, pěšky,
nebo poklusem se bude konat od 13. do 26. září. Od 1. září se můžete
zdarma registrovat na www.dopracenakole.cz. Jako obvykle se tato ekologická výzva termínově potká s Evropským týdnem mobility, který je od
6. do 11. září. „Opět máte vynikající příležitost nechat auta doma a do
práce cestovat na vlastní pohon. Sedněte na kola, choďte pěšky nebo
běhejte,“ vyzývá veřejnost Jana Vybíralová, koordinátorka kampaně Do
práce na kole za Zlín, Otrokovice a okolí. Cestu do práce cyklistům a koloběžkářům zpříjemní snídaně zdarma, kterou připravuje iniciativa CykloZlín na úterý 21. 9. od 5.00 do 8.30 na odpočívadle u cyklopodjezdu
na Čepkově.
Zatímco v minulém roce byla výjimečně Zářijová výzva symbolicky stokorunou zpoplatněná, letos se vrátili organizátoři k původnímu nastavení,
že bude tato výzva zdarma. Výzva zůstává stejně jako vloni čtrnáctidenní.
„Ostatní pravidla zůstávají stejná. Hlásit se mohou i jednotlivci a není
tedy třeba tvořit týmy. Jedinou kategorií je pravidelnost,“ upřesňuje koordinátorka.
/fab/
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Památník
Tomáše Bati
hledá průvodce
Památník T. Bati aktuálně
rozšiřuje tým stávajících
průvodců o nové kolegy
zapálené baťovskou tematikou.
Průvodce na DPP/DPČ
Požadavky:
 komunikační dovednosti
 
jazyková vybavenost minimálně AJ –
slovem, NJ výhodou
 
zájem o baťovskou tematiku
a architekturu výhodou
 časová flexibilita
 základní znalost práce na PC
 věk min. 18 let
Vhodné pro studenty, maminky na
mateřské dovolené, případně i pro seniory.
Nabízíme:
 
příjemné pracovní prostředí
 
stabilní zázemí
 
přátelský pracovní kolektiv
 
příplatky za práci o státních svátcích
 
možnost seberealizace
Nástup:
Co nejdříve, popř. dle domluvy.
Zaměstnavatel:
Statutární město Zlín
Svůj motivační dopis se strukturovaným
životopisem zasílejte na e-mail:
pamatnikbata@zlin.eu.
Případné dotazy zodpovíme i na tel.:
575 570 720. Vybrané uchazeče si
pozveme k osobnímu pohovoru.

Podzim v Památníku Tomáše Bati
Srdečně vás zveme k návštěvě perly světového funkcionalismu
také v podzimní sezóně! Těšit se můžete na rozmanitý program.
Ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně bude
v Památníku instalována výstava současného umění Zlínský salon
mladých s podtitulem Země pod nohama od 8. září do 31. října.
V rámci Dne architektury v sobotu 2. října je vstup zdarma.
Návštěvníci mohou zavítat na speciální komentovanou prohlídku od 16:00 a od 17:00
zhlédnout projekci filmu L‘esprit Le Corbusier v Infopointu Památníku T. Bati. Vedle
standardních prohlídek je připraven i nový
tematický okruh Mládí Tomáše Bati. Od lis-

topadu jsou v plánu opět pravidelné besedy s význačnými osobnostmi. Více info na
www.pamatnikbata.eu nebo na Facebooku
a Instagramu Památníku Tomáše Bati. Otevírací doba září–říjen: každý den kromě
pondělí od 10:00 do 17:30.
/red/
inzerce

OLOMOUCKÁ
POUŤ
27. 8.–3. 10.
Největší pouť v Olomouci
s atrakcemi z celé Evropy
a víkendovými festivaly.

santovka.cz
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Tenkrát ve Zlíně: Vzestup zlínského školství
Poměry ve Zlíně ještě na konci 19. století byly velmi skromné.
Nepříznivá situace byla třeba v oblasti vzdělávání. Vyššího školního
vzdělání než obecné školy, což je obdoba dnešního prvního stupně
základní školy, tehdy ve Zlíně nebylo možné dosáhnout.
a zámku jednou z hlavních dominant Zlína. Ve
dvacátých letech se ale poměry ve městě rychle
měnily díky expanzi firmy Baťa. Přibývaly stovky
nových domků a tisíce obyvatel. Školní budova
přestala dostačovat novým nárokům, kapacitou
i vybavením. Provizorní třídy byly umístěny na
radnici i v jiných budovách města.

Stará obecná škola u kostela.
Foto: MZA/SOkA Zlín
Zlínská čtyřtřídní obecná škola stála u kostela
v místech dnešního parkoviště. Původní školní budova stojící na stejném místě shořela při
požáru města v roce 1849 a v roce 1857 byla
postavena nová.
Vznik měšťanky
Od sedmdesátých let 19. století tak Zlíňané začali usilovat o zřízení navazujícího vzdělání, tedy
takzvané měšťanské školy. Cesta k ní byla dlouhá. Město nemělo pro školu vhodné prostory
a nová školní budova by byla na poměry Zlína
příliš drahá. Vedení města tak přišlo s plánem
na výstavbu velké veřejné budovy na náměstí,
v níž měla být vedle učeben také úřadovna radnice a okresní soud i s vězením. Tyto plány ale
u Okresního školního úřadu v Uherském Hradiště neprošly.
Zastupitelé města se proto nakonec rozhodli pro
vystavění samostatné školní budovy na tehdejší
Zahradní ulici, dnešní třída Tomáše Bati. Plány
i samotná stavba byly zadány mladému architektovi Dominiku Feyovi z Uherského Hradiště.
Celková cena stavby po dokončení byla 63 077
zlatých a 76 krejcarů, výkup pozemků přišel na
téměř 11 tisíc zlatých. Budova byla dokončena
v listopadu 1897 a od následujícího roku nesla
jméno Škola obecná a měšťanská císaře Františka Josefa I. To bylo připomínkou padesátiletého výročí vlády rakousko-uherského císaře,
jehož velká busta byla odhalena v parčíku před
školou. Tam vydržela až do vzniku republiky
o dvacet let později. Tehdy císař zmizel a nahradil jej Jan Amos Komenský. V názvu i na podstavci před budovou.
Zajímavostí je, že školní třídy tehdy byly striktně
rozděleny na dívčí a chlapecké, které se nacházely v samostatných křídlech budovy. Žákyně
a žáci dokonce měli oddělené vstupy do budovy –
dva hlavní vchody ze třídy Tomáše Bati jsou patrné dodnes.
V době dokončení byla škola, dnešní Zlínský klub
204, velmi honosnou budovou a vedle kostela
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Nová školní čtvrť
Továrník a zároveň starosta Tomáš Baťa si uvědomoval důležitost školství a v roce 1925 přišel
s velkorysou vizí rozvoje zlínských vzdělávacích
institucí. Vyučování podle něj mělo být cílené především k potřebám praktického života.
„Každý krejcar, který vydáme na účelné vybudování školy, se nám mnohokráte v životě vrátí,
a to nejen na nevypočitatelných požitcích mravních, ale i na zvýšeném blahobytu, kterého dosáhneme,“ řekl Tomáš Baťa.

Měšťanská škola s bustou císaře Františka
Josefa I.
Foto: MZA/SOkA Zlín

V plánech městského architekta Františka Lydie Gahury z roku 1927 tak vidíme celou novou školní čtvrť, která měla tyto požadavky naplňovat. Už koncem roku 1928 byla otevřena
dvojice škol pojmenovaných po tehdejším prezidentovi Masarykovi. Budovy tvořily dvoukřídlý komplex ve tvaru písmene V s tělocvičnou
a kreslírnou uprostřed a byly postaveny jako
první v západním čele pozdější školní čtvrti.
V osmdesátých letech musely být kvůli špatné statice zbourány a na jejich místě později
vyrostlo podle návrhu Evy Jiřičné Kongresové
centrum a budova rektorátu Univerzity Tomáše Bati.
Jak zdůrazňuje Zdeněk Pokluda v publikaci
Baťa – inspirace pro Československo, podařilo se takzvaným „pokusným diferencovaným
školám“ pod vedením ředitele Stanislava Vrány získat vynikající učitele, kteří vypracovali
pozoruhodné experimentální vzdělávací programy. Ty si získaly respekt po celé republice
a do Zlína směřovaly za zkušenostmi početné
exkurze učitelů.

Školní čtvrť se sportovištěm a koupalištěm
v roce 1938.
Foto: Josef Vaňhara, MZA/SOkA Zlín

Později ve školní čtvrti přibývaly další a další
budovy. V roce 1932 to byla živnostenská škola, v níž dnes sídlí Fakulta multimediálních komunikací, nová obecná škola, venkovní sportoviště a hřiště. Vznikla také školní aula, v níž
později sídlilo kino Svět, a nakonec hudební
klub Musicland A. V roce 1934 přibyla cizojazyčná škola a tělocvična, o rok později se uprostřed areálu otevřelo dokonce malé koupaliště
pro děti. Všechny tyto stavby již byly postaveny
v novém moderním funkcionalistickém stylu,
který je tak typický pro Zlín.
Menší školní budovy ale vznikaly také v obytných čtvrtích baťovských domků i v okrajových
městských částech, jako bylo Prštné a Louky.
Studijní ústavy
Pozoruhodným fenoménem byly dvě budovy
takzvaných studijních ústavů, které se nacházely vedle Památníku Tomáše Bati. Jednu
z nich dnes využívá gymnázium, druhou Policie České republiky. „Bezprostředním účelem
studijních ústavů bylo poskytovat širší vzdělání
zaměstnancům Baťova koncernu a obyvatelům města. Nejednalo se o běžná školská zařízení, svou koncepcí však ústavy navazovaly na
existující zlínské vzdělávací instituce. Studijní
ústavy disponovaly učebnami, laboratořemi
a speciálně upravenými výstavními sály. Exponáty byly zpřístupněny nejen k prohlížení, ale
u vybraných předmětů bylo možné vyzkoušet
si jejich funkčnost. Vedle uvedené náplně se
obě budovy využívaly i pro další pedagogické
účely. V budově I. studijního ústavu byly učebny určené pro Baťovu školu práce, ve II. studijním ústavu byly zase zřízeny učebny využívané
Spolkovým reálným gymnáziem a v roce 1939
zde získala prostory také Škola umění,“ píše
historik Martin Marek na stránkách Zlínského
architektonického manuálu zam.zlin.eu.
Samostatnou kapitolu našeho seriálu si zaslouží Baťova škola práce nebo prestižní Tomášov. Instituce, které sloužily přímo ke vzdělávání budoucích zaměstnanců firmy Baťa.
Stejně tak i historie vysokého školství ve Zlíně,
která vyvrcholila přesně před dvaceti lety založením Univerzity Tomáše Bati. A z předchozích
řádků je patrné, že tato škola nese jeho jméno
oprávněně.
Pavel Stojar

Informace

Zlín se zapojí do prestižního výzkumu
Do konce října bude ve Zlíně probíhat prestižní Mezinárodní
výzkum dospělých PIAAC (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies).
Výzkumu pořádaného Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se Česká
republika účastní po boku dalších 32 zemí
z celého světa.
Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/
MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude

trvat přibližně dvě hodiny a každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční
odměnu. Data budou uchována jako přísně
důvěrná a budou použita výhradně pro účely
výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané
v jednotlivých zemích připraveni na výzvy

současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií
v práci i v osobním životě. Výzkum se proto
zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, využívání informací či práci s novými technologiemi v každodenním životě. Výsledky výzkumu
dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu
systému a umožní lépe plánovat opatření pro
rozvoj dovedností českých občanů.
Další podrobnosti o výzkumu a kontaktní
údaje jsou uvedeny na webových stránkách
www.piaac.cz.
/io/

Uskutečnil se seminář k připravované strategii ITI
V obřadní síni zlínské radnice se uskutečnil informační
seminář k přípravě Integrovaných teritoriálních investic Zlínské
aglomerace pro období 2021–2027 (ITI).
Pro veřejnost ho zorganizovalo Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína.
Na semináři se účastníci dozvěděli podrobnosti týkající se teritoriálních investic, postup
přípravy strategie a relevantní operační programy, které mohou být v rámci ITI uplatněny

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O NEINVESTIČNÍ PODPORU
Správní rada fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína vyhlašuje výběrové řízení / program k podpoře sportovních akcí, které mají
soutěžní charakter a proběhnou na území statutárního města Zlína ve 4. čtvrtletí 2021. Příjem žádostí bude zahájen dne 26. 8. 2021 od
8 hodin s tím, že ukončení přijímání žádostí je
tímto stanoveno na 10. 9. 2021, do 14 hodin.
Na podporu sportovních akcí je rozdělována
předpokládaná poměrná část z celkových prostředků fondu ve výši cca 358 000 Kč.
Podmínky poskytnutí podpory
Maximální výše podpory na jednu akci je
stanovena ve výši 50 000 Kč. Akce musí být
uspořádána na území statutárního města Zlína. Podpora sportovní akce je poskytována
účelově, zejména na lékařský dohled, platby
rozhodčím, pronájem sportoviště, technické
zabezpečení.
RMZ schvaluje, popř. zamítá poskytování
podpor do 50 000 Kč včetně. ZMZ schvaluje,
popř. zamítá poskytování podpor nad 50 000
Kč, a to dle částek uvedených žadatelem v žádosti o přidělení dotace. Lhůta pro rozhodnutí
o žádostech přijatých v tomto výběrovém řízení
je 8. 11. 2021. Bližší informace: Odbor školství
a sportu, Zarámí 4421, p. Petra Bellayová, 5.
patro, kancelář č. 514, tel.: 577 630 361./red/

pro financování strategických projektů. Ty jsou
klíčové pro Zlínskou aglomeraci a významně
přispějí k rozvoji Zlínské aglomerace. Dále
byla představena pracovní verze Strategie ITI
Zlínské aglomerace. Schválení finální podoby
Strategie ITI Ministerstvem pro místní rozvoj

je podmínkou pro zahájení realizace projektů.
V současné době je hotova její analytická část
a probíhají práce na strategické části. V následujících měsících bude Strategie dopracována
a proběhne výběr projektů k zařazení do programových rámců.
ITI je nástrojem rezervace alokace dotačních
prostředků v území Zlínské aglomerace v rámci
nového programového období EU 2021–2027.
Dokumenty vztahující se k ITI i prezentace ze
semináře naleznete na www.zlin.eu.
/red/

Zlínské filmové léto skončilo
Filmové projekce pod širým nebem v rámci Zlínského
filmového léta si Zlíňané oblíbili. Že patří letní kino ve Zlíně
k vyhledávanému způsobu trávení volného času, potvrdila
statistika divácké návštěvnosti.
„Zlínské filmové léto má za sebou pátý ročník,
kterému přálo jak počasí, tak dobrý výběr filmů.
Díky tomu přišlo do venkovních kin na tři tisíce
diváků, což nás coby organizátory velmi potěšilo,“ řekl primátor města Zlína Jiří Korec.
V tomto roce se ve Zlíně promítalo v průběhu
měsíců června, července a srpna opět na několika místech. V sadu Svobody u zlínského
zámku, v parku Komenského, na fotbalových
hřištích v Přílukách a Malenovicích a poprvé na
discgolfovém hřišti v Centrálním parku na Jižních Svazích.
Nejvíce diváků dorazilo na akční film Rychle
a zběsile 9, který se promítal na fotbalovém
hřišti v Malenovicích. Tuto projekci pod širým
nebem zhlédlo 540 diváků. To byla zároveň nejvyšší návštěvnost ze všech rotujících letních kin
ve Zlíně. Oblíbeným místem, kde si návštěvníci
vychutnávali pohodovou letní atmosféru, byl bezesporu park Komenského. Zde byla průměrná
návštěvnost 300 diváků. O padesát diváků více
nad průměr pak do parku nalákal český film Bábovky, inspirovaný stejnojmennou knihou Rad-

ky Třeštíkové. Organizátor letního kina – statutární město Zlín – nabídl divákům na výběr
z 12 filmů, z nichž venkovní bijáky zahájil světový trhák Joker. Dále projekce pokračovaly
například životopisným dramatem Šarlatán,
oceněným Českým lvem, fantaskním muzikálem Rocketman o Eltonu Johnovi nebo romantickým dramatem Judy o hollywoodské hvězdě
Judy Garlandové. Nechyběly ani oblíbené animované komedie pro rodiny, jako je film Frčíme
či Duše. Vstup na Zlínské filmové léto byl bezplatný.
/io/
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1.

2.

Za oponou:
Filharmonie Bohuslava
Martinů

3.

Při koncertech můžeme sledovat brilantní výkony
filharmoniků. Nahlédněte s námi za oponu, jak probíhají
přípravy jednotlivců i celého souboru.
Foto 1: Pohled do šatny houslistek
Foto 2: Fagotové strojky
Foto 3: Fagotista se rozehrává před zkouškou v šatně
5.
4.

Foto 4: Šéfdirigent FBM
Tomáš Brauner při
studiu partitury
Foto 5: Na rozehrávání
se využívají i chodby
Foto 6: Zkouška
orchestru probíhá na
pódiu Velkého sálu
Kongresového centra
Zlín
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6.

Aktuálně

S učením pomohou zkušení lektoři
Terénní asistenční služba Zlín poskytuje pomoc a podporu
rodinám s dětmi v tíživé životní situaci.
Podpora dětí při školní přípravě je jednou z činností, které sociální pracovnice TAS ve Zlíně
a okolí nabízejí sociálně potřebným rodinám
při řešení jejich celkové životní situace. „Od
ledna letošního roku se nám podařilo prostřednictvím Nadačního fondu Tesco v programu
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ zajistit doučování pro 16 dětí ve Zlíně a okolí,“ sdělila
vedoucí služby Jarmila Studeníková a doplni-

la: „Děti byly podpořeny v předcházení školního
neúspěchu individuální podporou doučování
šitou na míru jejich potřebám a schopnostem.
V rodinách probíhalo doučování dětí prvního
i druhého stupně základní školy a jednoho studenta střední školy se zkušenými lektory, obvykle 1x týdně a dle epidemiologické situace
buď online, nebo v domácnostech.“
Na základě pozitivních ohlasů se společ-

nosti podařilo projekt pomáhající školákům
s učením obhájit podruhé. Sociální služba je
dobrovolná a bezplatná. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Kontakt: tel. 734 522 288,
www.azylovydum.cz.
/io/

Zlín žije díky Živému Zlínu! Těšte se na září!
Městská kulturní agentura Živý Zlín má za sebou úspěšné letní
měsíce. Návštěvnost akcí přesáhla deset tisíc návštěvníků,
na zlínském zámku a ve veřejném prostoru vystoupila řada
věhlasných interpretů a pouličních umělců.
Mezi nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími
byly Hudební neděle či Odpoledne pro děti.
S bohatou kulturní nabídkou vstupuje Živý
Zlín i do podzimních dnů – mladá cimbálová
muzika na nádvoří zlínského zámku, oblíbený
festival místních komunit a organizací, tradiční
lampionový průvod městem. To a mnohem více
můžete zažít s Živým Zlínem v září.
Projít se vesmírem, postavit sopku!
Dotkni se vědy! Malý svět poznání, to je nová
expozice vybraných exponátů zapůjčených
z olomoucké Pevnosti poznání. Děti, ale i dospělí, se mohou na vlastní kůži přesvědčit, jak
funguje svět kolem nás. Expozice je k vidění
ještě do 5. září v části druhého patra zlínského zámku a nabízí svět poznání z oblasti fyziky,

matematiky, geografie či biologie. V prvním zářijovém týdnu zde bude navíc pro všechny nadšené malé vědce připravena poznávací soutěž
o krásné ceny.
Začneme Haraficou a skončíme
lampioňákem
Září odstartuje Živý Zlín skvělým koncertem populární mladé cimbálové muziky z Uherského
Hradiště Harafica. Dále se konec léta ponese
ve znamení umění. Hned první sobotu v září
se můžete vypravit na Gallery tour. Projekt se
věnuje poznávání současného umění a architektury Zlína. Během jednoho dne můžete
pěšky, na kole či autobusem navštívit několik
výstavních prostorů se zajímavým programem.
Součástí budou komentované prohlídky výstav

a architektury, představení nových projektů,
site-specific instalace. Uvidíte průřez tvorbou
profesionálních umělců, architektů, designérů
i studentů.
Sousedské besedování pro vás i s vámi!
Festival Sousedské besedování je setkáním
místních nadšenců, komunit, umělců a organizací. Letošní ročník se uskuteční 5. září od
14.00 hodin a nabídne spoustu workshopů,
tvořivých dílen, sportovních aktivit, pouličního
umění, design, EKO zónu, dobroty a mnoho dalšího. Sousedské odpoledne budou doprovázet
skvělí zlínští muzikanti.
/red/
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Kultura

Hudba
CHYSTANÁ VYSTOUPENÍ
V ALTERNATIVĚ
7. 9. v 18 hodin
LAUREN HENDERSON QUARTET
(USA/D/CZ), jazz & latin jazz
Lauren Henderson (N.Y.C./USA) zpěv,
Walter Phishbacher (USA/A) piano,
Petr Dvorský (CZ) kontrabas, Ulf
Stricker (D) bicí.
29. 9. v 18 hodin
STEVE CLARKE baskytara (USA),
Walter Fischbacher (USA) klávesy,
Richard Münchhoff (D) bicí. /io/

Akce
ŽIJEME STŘEDOVĚKEM
Pátý ročník rodinné zážitkové akce připravil
spolek Inspirace Zlín za podpory Živého
Zlína. Program je zaměřený na rekonstrukci
dávných středověkých řemesel. Představí
se bednáři, krejčí, zpracovatelé vlny, kováři,
ranhojiči, písařka a další. Těšit se můžete na
ukázky soubojů, historické přednášky, středověké hry, mletí mouky, pečení placek či
výrobu svíček. Díky sdružení Čeládka řemeslná bude součástí akce také středověká
kuchyně. /red/

Výstava umění
ZLÍNSKÝ SALON MLADÝCH
2021
Zlínský salon mladých je nejvýznamnější
výstavou současného mladého umění,
kterou Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně pořádá. Osmý ročník proběhne
od 8. září do 31. října 2021 a nese
podtitul Země pod nohama. Záměrem
letošní přehlídky už ale není představení
širokého a reprezentativního průřezu
českou a slovenskou uměleckou scénou,
ale spíš představení témat, která v tvorbě
mladých umělců a umělkyň rezonují.
Popření klimatické změny udělalo v umění
poměrně silnou trendovou čáru. Zlínský
salon mladých se uskuteční v budově
14 a v Památníku Tomáše Bati.
Více na www.galeriezlin.cz. /io/

Výstava
PROJEKTY V ALTERNATIVĚ
do 18. 9.
VELKÉ KINO A ZÁSTAVBA BŘEZNICKÁ –
VÝSLEDKY DVOU SOUTĚŽÍ SITUOVANÝCH
V CENTRU ZLÍNA
Výstava prezentuje výsledky dvou
architektonických soutěží. Jednou z nich
byla i revitalizace objektu Velkého kina ve
Zlíně, navrženého zlínským architektem
Františkem Lydie Gahurou. Termíny
k zářijovým prohlídkám a další novinky
k výstavě budou upřesněny na webu
a sociálních sítích města. /io/

Charitativní koncert
FILHARMONIE ZAHRAJE
POD ŠIRÝM NEBEM
14|15 BAŤŮV INSTITUT zve na charitativní
koncert Filharmonie pod širým nebem,
který se uskuteční 2. září od
20 hodin. Filharmonie Bohuslava Martinů
zahraje pod vedením dirigenta Chuheie
Iwasakiho skladby P. I. Čajkovského
(polonéza z opery Evžen Oněgin, část
suity z Labutího jezera, Italské capriccio)
a Polovecké tance A. Borodina.
www.14-15.cz. /io/

Výstavy
GALLERY TOUR 2021
Pátý ročník Gallery Tour je tady. Začíná v sobotu
4. září v Galerii evangelického kostela ve Zlíně
ve 14 hodin. Po rozeznění zvonu se budou
účastníci přesouvat autobusem na další místa
až do desáté hodiny večerní. Vybrat si mohou
jednotlivé akce nebo absolvovat celou jízdu autobusem, přidat se na kole či koloběžce nebo
dojít pěšky. Součástí Gallery Tour 2021 budou
komentované prohlídky výstav a architektury.
Nabídne také site-specific instalace, zvukovou
instalaci i ukázku, jak instalace výstavy vzniká. Gallery Tour představuje průřez tvorbou
profesionálních umělců, architektů, designérů
a studentů. Gallery Tour 2021 je podpořená
Městem Zlín prostřednictvím projektu
Živý Zlín a je volně přístupná.
Více informací najdete na FB Gallery Tour. /io/

Konference
MEZI ETNOGRAFIÍ,
FOLKLORISTIKOU
A MUZEJNICTVÍM
Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně zvou na odbornou
konferenci k nedožitým devadesátým
narozeninám Karla Pavlištíka, významné osobnosti moravské etnografie
a folkloristiky. Konference proběhne
6. a 7. září 2021 v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně.
Více na www.muzeum-zlin.cz. /io/

Krajská galerie
GALEŘIŠTĚ
Krajská galerie provozuje výtvarné hřiště
Galeřiště. Je určené pro děti 2–5 let
v doprovodu rodičů. Otevřeno má každou
středu a čtvrtek od 10 do 11 hodin. Nutná
rezervace do úterý do 15 hodin na:
jana.svobodova@galeriezlin.cz.
Sobotní dílny v galerii
Dílny pro děti se konají 11.9. 14–16 h
Pejsek a Kočička v galerii (pro děti 5–10
let) a 25.9. 2021 14–16 h Záhada smutné
dívky (pro děti 10–14 let). /io/

Festival
31. SETKÁNÍ KYTARISTŮ. ZLÍN:
ZELENÁČOVA ŠOPA A PARK
KOMENSKÉHO
23. 9. – 24. 9. 2021 se ve Zlíně uskuteční 31. Setkání kytaristů. Téma letošního
festivalu kytarové hudby, „Back to the
Roots“, jsme nezvolili náhodou. Předně je
to jubilejních 40 let od 1. Setkání kytaristů
v roce 1981, kdy se na Malé scéně ve Zlíně
sešel zakladatel festivalu Lubomír Kovařík
s Lubošem Andrštem, Michalem Pavlíčkem,
Rudolfem Daškem a dalšími muzikanty, aby
poklepali na základní kámen nového festivalu. Setkání kytaristů proběhne opět v hudebním klubu Zelenáčova šopa a v parku
Komenského (naproti restaurace U Pštrosa
a obchodu Bůrger). Představitelé uvedou
základní informaci o svém žánru. /red/
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Sport

Nový ročník extraligy startuje, Berani cílí na vyšší
příčky než loni
Hokejisté PSG Berani Zlín odstartují v pátek 10. září novou
extraligovou sezonu Tipsport extraligy 2021/22. Ta bude pro
zlínský hokej v pořadí již čtyřiapadesátou v nejvyšší soutěži.
Nový ročník extraligy bude výjimečně čítat
patnáct celků, což znamená, že v nabitém
programu soutěže přibydou čtyři duely navíc. Celkem hokejisté odehrají v základní
části 56 zápasů.
„Program je ze začátku svižný, hrát se bude
třikrát týdně. Čtyři zápasy v sezoně navíc
jsou zanedbatelné. Bude podstatné, tak
jako v každé sezoně, aby se na začátku
uhrály body a mužstvo chytlo rytmus. Věříme, že jsme na začátek soutěže dobře připraveni,“ pověděl Robert Svoboda, hlavní
trenér PSG Berani Zlín. Před startem extraligové sezony si přeje především co nejméně
zraněných hráčů. „Stěžejní je, aby byl kádr
víceméně zdravý,“ řekl čtyřiapadesátiletý lodivod Zlína. Berani mají za cíl po roční odmlce opět účast ve vyřazovacích bojích v play
off. Loňská sezona ovlivněná pandemií koronaviru se nevydařila, Berani obsadili až
třináctou příčku.

Kondiční příprava byla částečně obměněná
a zpestřením byly tréninkové jednotky na
ledové ploše, Berani vyjeli na led poprvé
v nové sezoně již v závěru května. Usilovně
mezi mantinely trénovali činnosti, které je

nejen v loňské sezoně trápily, a to zakončování, střílení branek a individuální dovednosti hráčů. Trénink probíhal výhradně ve
zlínských podmínkách. Berani po letní dovolené zahájili finální přípravu koncem července. „Nechtěli jsme jít na led dříve, aby
měli kluci správnou chuť a motivaci. Velmi
pozitivní zprávou je, že Tomáš Žižka se rozhodl pokračovat v kariéře, neboť se jedná
o velmi důležitého hráče pro tým. Jsme rádi,
že jsme přivedli trio letních posil. Věřím, že
týmová chemie bude během celé sezony
fungovat,“ uvedl kouč Svoboda. V novém
dresu se představí v nadcházející sezoně
posily, a to obránci Ondřej Němec, Peter
Trška a útočník Tomáš Mikúš.
Zlínští hokejisté zahájí extraligu desátý zářijový den doma s Litvínovem, za dva dny pojedou do Brna. Poté je čekají v týdnu hned
tři domácí zápasy: v úterý 14. září přijedou
České Budějovice, v pátek poté Vítkovice
a v neděli Hradec Králové. Další informace
včetně aktuálních informací ohledně epidemiologické situace a přítomnosti fanoušků na ZS Luďka Čajky najdete na oficiální
webové stránce beranizlin.cz.
/ror/

Mistři šachu opět ve Zlíně
Ve druhé polovině září se do Zlína sjedou nejlepší šachisté
České republiky, aby se utkali v turnaji, který určí mistra ČR
v šachu pro rok 2021. Mistrovství se účastní deset hráčů, kteří
se sem kvalifikovali na základě loňského přeboru, postavení na
žebříčku, či z kvalifikačních turnajů.
Bohužel na startu nebude současná jednička žebříčku a suverénně nejlepší účastník
tohoto turnaje v celé jeho historii s deseti
mistrovskými tituly, David Navara, který bude
ve stejném termínu se svým týmem startovat v evropském klubovém poháru. I tak se
ovšem ve Zlíně sejde silná konkurence. K favoritům mistrovství patří Jiří Štoček, Vlastimil
Babula či Tomáš Polák, kteří již v historii nejméně jednou byli přeborníky republiky. První
titul bude chtít získat Thai Dai Van Nguyen,
který bude nejvýše nasazený.
Pozornost bude jistě věnována startu teprve
jedenáctiletého Václava Fiňka, který je na
čele světového žebříčku ve své věkové kategorii, svedl již hodně vyrovnaných soubojů
s velmistry a patří k největším talentům našeho šachu.
Ve Zlíně se bude tento prestižní turnaj hrát
počtvrté ve své více než stoleté historii. Poprvé zde v roce 1950 zvítězil velmistr Miroslav Filip. V devadesátých letech se zde hrály
přebory hned dva, v roce 1997 vyhrál Pavel
Blatný a o rok později se stal přeborníkem
26

Sergej Movsesjan, v současnosti reprezentující Arménii. Obou těchto přeborů se zúčastnil Vlastimil Babula, který je na startu i nyní
a bude se snažit rozšířit svou sbírku medailí
z těchto turnajů. V historických tabulkách se
se ziskem dvou titulů, dvou stříbrných a čtyř
bronzových medailí řadí na jedenácté místo
hned za legendárního velmistra Oldřicha Durase.
Program turnaje: příjezd účastníků a losování turnaje je naplánováno na 17. září. Od
18. do 25. září budou vždy ve tři hodiny zahájeny boje prvních osmi kol přeboru. Závěrečné kolo turnaje je naplánováno na neděli
26. září od deseti hodin a hned po něm bude
následovat vyhlášení vítězů turnaje.
Celé mistrovství se uskuteční v hotelu Moskva a je volně přístupné pro diváky, Kromě
soubojů hráčů zde budete moci sledovat také
živý komentář šachových mistrů během celého turnaje. V jeho průběhu se navíc uskuteční křest knihy nejlepších velmistrů České
a Slovenské republiky, Davida Navary a Jána
Markoše.

Zveme mladé šachisty
Šachový klub Zlín se ovšem stará i o výchovu
nástupců stávajících šachových mistrů. Proto
v září vedle MČR pořádáme náborový turnaj.
Je to příležitost pro děti ve věku cca 6-10
let přijít si vyzkoušet a zahrát královskou
hru. Na zájemce se budeme těšit v sobotu
18. září v naší herně. Bližší informace a přihlášky u pana Veselého na tel.: 603 287
585. Přijít mohou samozřejmě i děti, které
ještě pravidla šachu neovládají, ale chtěly
by se je naučit. Co návštěvníky čeká? Krátký
turnaj v šachu, seznámení s dalšími deskovými a smart hrami a pro všechny drobné
věcné ceny.
V současné době trénuje v šachovém klubu
cca třicet dětí. Kromě výuky šachu mají děti
možnost se účastnit různých soutěží a turnajů, kde mohou porovnat své dovednosti
v konkurenci hráčů a hráček i z jiných měst.
Ti nejúspěšnější se probojují až na Mistrovství ČR a odtud pak vede cesta případně na
mistrovství Evropy nebo mistrovství světa.
Šachy jsou nejen zábavná hra, ale u dětí
rovněž rozvíjejí myšlení, zlepšují např. soustředění, představivost, paměť. Děti se učí
nejdříve myslet a až pak konat. Tréninky
probíhají obvykle jednou týdně pod vedením zkušených trenérů. Do šachových
kroužků se můžete přihlásit na výše uvedeném kontaktu nebo také napsat na e-mail:
sachzlin@seznam.cz.
/red/

Sport

Festivalový půlmaraton omezí dopravu ve Zlíně
V neděli 12. září se uskuteční 6. ročník Festivalového
půlmaratonu MONET+ Zlín, který pořádá Zlín Film Festival
společně s Běhy Zlín. Největší běžecká akce v kraji je letos
přímou součástí filmového festivalu, který se koná
od 9. do 15. září.

S ohledem na některá omezení v dopravě,
která souvisejí s přípravou i organizací závodu a také s letošní změnou trasy, žádají organizátoři veřejnost o shovívavost a respektování pokynů.

Hlavní závod odstartuje nově od Kongresového centra ve Zlíně v neděli 12. září v 15.00
hodin, kdy se od Kongresového centra Zlín
závodníci vydají dolů po Gahurově ulici, kolem parku Komenského, na jehož rohu odbo-

čí na třídu Tomáše Bati a poběží v protisměru.
Dále budou závodníci pokračovat dalším novým úsekem trasy přes Dlouhou, Zarámí, na
ulici Vodní na jejímž konci se opět napojí na
Dlouhou a již tradiční okruh přes Benešovo
nábřeží, Podvesnou na Čepkov, Rybníky přes
bývalý Baťovský areál zpět na náměstí Míru.
Z důvodu bezpečnosti samotných běžců i diváků bude v návaznosti na trasu v některých
částech centra města omezena nebo zcela
uzavřena doprava a také linky MHD budou
odkláněny. Kromě ulic, které jsou vždy v souvislosti s festivalovým půlmaratonem pro
motoristy uzavřeny, bude letos nově neprůjezdná i ulice Zarámí, část ulice Gahurova (od
křížení s Hradskou po křížení s třídou Tomáše
Bati), část tř. Tomáše Bati (od křížení s Gahurovou po křížení s Osvoboditelů/Dlouhá)
a také další část ulice Dlouhá (po křížení se
Zarámí/Kvítková).
Součástí Festivalového půlmaratonu je již
tradičně také Festivalový VIVA rodinný běh
na 1400 metrů, který stejně jako v minulých
letech odstartuje z náměstí v 11.00 hodin.
Podrobné informace na webových stránkách
www.zlinskypulmaraton.cz.
/red/

Mladí hasiči z Malenovic se
probojovali až na mistrovství
Družstvo dorostenců Sboru dobrovolných hasičů (SDH) ZlínMalenovice se probojovalo až na Mistrovství České republiky
v požárním sportu. To se konalo v červenci v Zábřehu na
Moravě.

„Je to velká čest a mnohdy neopakovatelná
příležitost. Na takové mistrovství se musí
každý kolektiv probojovat přes oblastní kola,
kdy prvním postupovým kolem je okresní kolo
a dalším kolem je kolo krajské,“ uvedla vedoucí družstva dorostenců Veronika Beníčková a doplnila: „Navíc není jednoduché složit
družstvo dorostenců, proto je tým SDH Zlín-Malenovice složen i z členů SDH Napajedla
a SDH Zádveřice. Většina kluků spolu soutěží
již několik let a letos práci zúročili účastí na
mistrovství.“

Postupem z krajského kola začala pro družstvo dorostenců SDH Zlín-Malenovice tvrdá
každodenní příprava na tartanu. Tam se
nacvičovala soutěž jednotlivců a zároveň na
tréninkovém hřišti v Napajedlech probíhala
cvičení požárního útoku: „Buďme upřímní,
bylo to velmi náročné. Navíc horké dny a vidiny možnosti ležet raději u vody, nás mnohdy
nutily k velkému přemlouvání se do tréninku.
Ovšem ten konečný zážitek, ten stál určitě za
to,“ netajil radost starosta Okresního sdružení hasičů Zlín Vlastimil Nevařil.
V celkovém součtu družstvo dorostenců SDH
Zlín-Malenovice skončilo v náročném konkurenčním boji na 14. místě.
„Mistrovství ČR jsme si velmi užili, byla to pro
nás cenná zkušenost, obrovský zážitek a kluci se ukázali jako dobrá parta. Teď už jen
doufáme, že nám situace dovolí se i nadále
zúčastňovat hasičských soutěží, abychom
mohli být co nejvíce mezi svými přáteli,“ uzavřel Vlastimil Nevařil.
Pod Zlínem funguje 12 akceschopných Jednotek sborů dobrovolných hasičů.
/io/

OBJEVTE KOUZLO FLORBALU
SE ZLÍN LIONS!
Největší florbalový klub ve Zlínském kraji
Zlín Lions přijímá i pro nadcházející sezonu do svých řad nové hráče a hráčky všech
věkových kategorií. „Nejsme kroužek, se
sportováním mládeže to myslíme vážně
a ambice máme vysoké. Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet dynamický týmový sport
založený na pohybu, technických dovednostech, rychlém rozhodování a objevte jeho
kouzlo. Radost, zábava, skvělá atmosféra,
zážitky, kamarádi, zkušení trenéři – na to
vše a mnoho dalšího se můžete těšit,“ láká
nové zájemce šéftrenér klubu Matěj Koňařík. Rozpis tréninků a všechny další potřebné informace najdou zájemci na webových
stránkách www.probudvsobelva.cz. /red/
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Léčíme s vaší pomocí

JÓGA S MICHAELOU ŠTEFÁNKOVOU

Během léta jsme si připadali občas jako
v nemocnici.

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 12.0013.00 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
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. Lokalita: Zlín a okolí.
Tel. 733 209 024
JÓGA S MIRKOU BOUCOVOU
Od září opět kurzy v centru Zlína, Malenovicích, Jižních Svazích
i okolních obcích. Lekce jsou vhodné pro ženy i muže každého
věku a zkušeností. Zdarma si lekci můžete vyzkoušet v týdnu od
6. září.
Více na: https://www.jogazlin.cz/ nebo na tel: 777 117 116
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
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
NEVÍTE, KAM SE STARÝMI ELEKTROSPOTŘEBIČI?
Obraťte se na bezplatnou linku Chytré recyklace nebo navštivte
náš web. Rádi vám poradíme, kam vysloužilá elektrozařízení odevzdat, či kde objednat jejich bezplatný odvoz.
Tel. 800 976 679, www.chytrarecyklace.cz.
LETNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.
PSJ STAV ZLÍN
Elektroinstalace, zednické práce, sádrokartony, doprava materiálu, hodinový manžel, výkopové a bourací práce.
Tel.: 604 827 244, e-mail: elektropracezlin@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
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Spoustu času jsme věnovali léčbě koček, které onemocněly panleukopenií, nebezpečným infekčním onemocněním, zvaným pro
svou zákeřnost kočičí mor. Boj
s touto kočičí nemocí je velmi intenzivní a náročný. Samozřejmostí byla aplikace všech dostupných
léků, spoustu koček jsme měli
na kapačkách i dvakrát denně
a neustále jsme vše dezinfikovali. I přes veškerou snahu se nám
bohužel některé kočky zachránit
nepodařilo, věřte, že tyto dny jsou
pro všechny pracovníky útulku
velmi psychicky náročné a demotivující.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli ať už materiálně, finančně,
nebo tím, že nalezeným koťatům
hledali domov na vlastní pěst,
aby nemuseli do útulku zamořeného nebezpečnou nemocí. Zde
si neodpustíme opět apelovat na
nutnost kastrací, jen tak zamezíme nekontrolovatelnému množení koček a následnému přenosu
infekčních nemocí mezi nimi.
Pokud víte, že ve vaší lokalitě žije
kočka, kterou je potřeba vykastrovat, zakročte prosím. Kontaktujte
nás na tel. 577 244 444.
Dalšími pacienty v naší útulkové
nemocnici přes léto byli – pejsek
Alex (operace nádoru u kořene
ocasu), kocour Mikeš (operace
starého poranění oka), pejsek
Ryko (operace vazu v koleni), pes
Kent (odstranění polypu konečníku), pes Hektor (kastrace), fenka
Betynka (odstranění bradavic +
čištění zubů), císařský řez u kočky Maminy aj. drobnější ošetření

u dalších zvířat. Děkujeme za
podporu, zákroky jsou hrazeny
z vašich darů.
/red/

KENT / kříženec NO a dogy, 5 let,
kastrovaný, vhodný pro aktivního
pejskaře, v útulku čeká 1,5 roku

KAREL / kříženec teriéra, 12 let,
hodný a přátelský, vhodný pro
staršího člověka

ELIÁŠ / kříženec velkého plemene, 8 let, vhodný do domu se
zahradou pro zkušeného majitele

CHARITA POŘÁDÁ BARVY PODZIMU
Zábavní multigenerační setkání s hudbou v zahradě Domovinky – centra
služeb seniorům. To jsou Barvy podzimu, které Charita Zlín pořádá už od
roku 2007. Letošní ročník se koná 9. září od 14 hodin. Více na: www.zlin.
charita.cz, tel. 731 453 386. Podmínky vstupu na akci dle aktuálních vládních opatření.
/io/

MALÁ VONICA PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY
Dětský folklorní soubor Malá Vonica zve mezi sebe nové členy. Děti si osvojí
obratnost, správné držení těla, základy tanečních kroků a zlepší tělesnou
kondici pomocí her, rytmiky, zpěvu i prvků dramatické výchovy. Děti lze dovést do Zlínského klubu 204, vedle parku Komenského. Harmonogram
zápisu: od 3. 9. pátky 16:30–18:00 h (děti 6–12 let) a 17:30–19:15 h
(děti 11–16 let), úterky od 7. 9. 16:15–17:00 h (děti 4–6 let).
/io/

/ Zlínské reality
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

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

Informace

pozvánky
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Na náměstí Míru 19. září od 15
hodin zahraje dechová hudba
skupiny Fryštácká Javořina. Nebude ale vyhrávat sama. Diváky
potěší i Dechová hudba Bludověnka.
OSLAVA DNE SENIORŮ
Krajská rada seniorů Zlín pořádá
oslavu Dne seniorů. Koná se 30.
září od 14. hodiny v hotelu Moskva ve Zlíně. K poslechu i tanci
bude vyhrávat dechová hudba.
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.

poradny
LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD.

Anonymní nonstop linka důvěry pro děti,
mládež a dospělé
Telefonická krizová pomoc 577 431 333,
778 400 170
Internetová poradna: e-mail: sos@zlin.cz
Schránka SOS pro děti a mládež:
www.sos.zlin.cz.

OBČANSKÁ PORADNA STROP

Dlouhá 2699, tel. 571 110 896,
www.strop-zlin.cz
Bezplatné odborné sociální poradenství.

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO
RODINNÉ A PARTNERSKÉ
VZTAHY

U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,
www.centrum-poradenstvi.cz
Poradenské centrum – psychologické,
sociální a právní poradenství
Intervenční centrum – pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
Centrum náhradní rodinné péče –
poradenství pro náhradní rodiny

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN

Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz,
tel. 739 245 974
Bezplatné sociální a dluhové poradenství.

PORADNA NA DLANI

Domino, Dětská 4698,
tel. 800 888 942, www.idomino.eu,
e-mail: info@idomino.eu
Psychologicko-poradenské
a psychoterapeutické služby a rodinná
mediace.

LOGOS – PORADNA PRO DĚTI,
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505,
tel. 734 440 027, www.unko.cz
Individuální a rodinné poradenství
a terapie, podpůrné skupiny pro děti
s ADHD.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

Gahurova 1563, tel. 774 256 540,
www.podaneruce.cz
Poradenství pro uživatele drog a jejich
blízké
30

PŘEDNÁŠKA
Návrat těla po porodu 1. s lektorkou se koná v Domě kultury Zlín
17. září od 8:30 do 11 hodin. Více
informací na www.muzihratky.cz,
Facebook Muzihrátky.
KABELKOVÝ VELETRH
Benefiční akce Kabelkový veletrh se koná 13. září od 13 do 19
hodin v Městském divadle Zlín.
Naděje Zlín nabídne k prodeji darované kabelky a výtěžek promění
ve speciální pomůcky pro seniory
a lidi s demencí v Domě pokojného stáří. „Přijďte si vybrat a osvěžit svůj šatník,“ zvou organizátoři.
Více na: www.nadeje.cz/zlin.

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
Voženílkova 5563, Naděje Zlín,
www.alzheimerzlin.cz
Tel. 575 758 131, 775 889 644.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

Zlínský klub 204, tř. T. Bati, www.asociacesos.cz, tel. 775 709 056

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
Bezplatné poradenství v občansko-právních
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

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

PPORADNY PRO NOHY
Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou se koná 21. 9. 2021. Přítomen
lékař ortoped, odborník na rehabilitační
péči a výživu a další odborníci. Vyšetření je
vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti.

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
KS Podhoří pořádá zájezd na zámek Raduň a Hradec nad Moravicí. Koná se 15. září 2021. Sraz
je v 6:45 h u Městského divadla.
Klub také dává na vědomí, že
prozatím jsou všechny kroužky
v činnosti!
SETKÁNÍ ČLENŮ
Organizace SPCCH ZO DIA Zlín
pořádá setkání členů. Místem
setkání dne 8. září od 15:30 h je
Centroprojekt.

gramu je plánování zájezdu, platby aj.
ODSTARTUJE ZLÍNSKÁ 50
Tradiční závod na horských kolech Zlínská 50 se koná 3. října.
Startuje se od Sportovní haly
Datart. Závodu se pravidelně
účastní 300–450 startujících
z široké veřejnosti i špiček. www.
zlinska50.cz.
SPORTOVNÍ ŠKOLA JUDO

Klub pořádá 1. září od 9 hodin
„postkovidové“ posezení. Na pro-

Pořádá zápis od 7. září vždy v úterý a čtvrtek 16:30–18:00 hodin.
Zaměřeno na všestrannou pohybovou průpravu od 5 let. www.
judo-anicka.com.
/io/

Objednávky na tel. 577 525 230,
724 613 910 nebo mail info@coka.cz.
Podiatrická poradna Pro zdravé nohy.
Bezplatné vyšetření a diagnostika nohou
i odborné poradenství se koná 20. 9.
2021. Provozuje lékařské a rehabilitační
pracoviště Columna centrum. Objednávky
na tel. 731 618 730 nebo na mailu:
vaskova@prozdravenohy.cz. Místem konání
obou poraden je Magistrát města Zlína,
Zarámí 4421, místnost č. 130. 
/io/

30. 7. 2021 radnice
David Valkovič (Zlín), Adéla Drlíková (Zlín)
31. 7. 2021 radnice
Radek Máša (Zlín), Petra Kocourková (Zlín)
Otakar Kozubík (Slopné), Michaela Kopecká
(Zlín)
Marek Mališka (Zlín), Alžbeta Urgelová (Slovensko)
31. 7. 2021 jiná místa
Marek Pohoda (Zlín), Michaela Veselá (Zlín)

svatební obřady

jubilanti
od devadesáti let

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ –
SEKCE UČITELŮ

2. 7. 2021 radnice
Marek Vyoral (Zlín), Hana Jašková (Zlín)
Aleš Jordán (Zlín), Jana Stehlíková (Hulín)
3. 7. 2021 jiná místa
Richard Červinka (Zlín), Kateřina Bendová
(Zlín)
Ondřej Vyoral (Zlín), Magda Zacharová (Zlín)
8. 7. 2021 jiná místa
Radek Gajdošík (Pohořelice), Veronika Křemečková (Zlín)
9. 7. 2021 radnice
Radim Bílek (Rusava), Eva Pilčíková (Zlín)
10. 7. 2021 zámek Lešná
Nikola Koncer (Vsetín), Veronika Kopečková
(Zlín)
12. 7. 2021 jiná místa
Petr Nehoda (Zlín), Jana Kopečná (Zlín)
16. 7. 2021 jiná místa
Tomáš Muhar (Zlín), Martina Leicmanová
(Zlín)
17. 7. 2021 radnice
Karel Kasálek (Zlín), Nikola Skrášková (Zlín)
Pavel Johaník (Zlín), Andrea Haničincová
(Zlín)
Pavel Marušák (Zlín), Marcela Vaňharová
(Zlín)
17. 7. 2021 jiná místa
Jiří Mozola (Zlín), Karin Adamcová (Zlín)
Radek Riedel (Nový Jičín), Pavlína Hubíková
(Zlín)
Dušan Brada (Zlín), Petra Vaumundová
(Veselá)
24. 7. 2021 hrad Malenovice
Petr Kovár (Nedachlebice), Olga Kučerová
(Zlín)
24. 7. 2021 jiná místa
Petr Zavadil (Zlín), Zuzana Trlidová (Zlín)

Beránková Věra, Blažek Stanislav,
Bobčík Jaroslav, Bogdanovičová
Ludmila, Cahová Miroslava, Čelůstková Ludmila, Čunek Oldřich,
Darivčáková Libuše, Divilová Anna,
Dostálková Marta, Drabinová Jiřina,
Drábová Helena, Dreksler Josef, Evjáková Vlasta, Hlaváčová Alenka,
Hlobilová Marie, Hochvaldová Anna,
Houšková Magdalena, Hvozdenská
Marie, Janků Drahuše, Jenáčková
Jarmila, Junášková Božena, Klabal
Josef, Knápek Svatomír, Kociánová
Valentina, Konopásková Ludmila,
Krajčová Marie, Kuchařová Marie,
Kulendová Marie, Majíček František, Masaříková Božena, Matušková Dagmar, Morávková Marie, Mudřík František, Novotná Květoslava,
Opálková Dagmar, Petřík Josef, Plhalová Olga, Rajnohová Marie, Reifová Libuše, Roháčková Ludmila,
Rochovanská Marie, Saitlová Jana,
Slavíková Marie, Soumarová Jolanta, Strnadlová Božena, Šestáková
Karla, Šindlerová Anna, Škývara
Zdeněk, Štěpánová Emilie, Šůstková Alena, Totušková Hana, Tureček Miloš, Valtr Jaroslav, Vendolská
Marie, Vesecká Marie, Vicherková
Radoslava, Výletová Marie, Zabloudilová Drahomíra, Zelníčková
Marie, Zezulková Marie, Žádníková
Jarmila.

13. a 15. září 2021 v 15:00h
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HLEDÁME KOLEGY
NA POZICE:

» POPELÁŘ
26.000 Kč

» ŘIDIČ

33.000 Kč

www.tszlin.cz/kariera
Nabízíme:

Benefity:

� stabilní práci
� nástup možný ihned – dle

� dovolená pět týdnů
� příspěvek na stravu (stravenky
120 Kč)
� příspěvek na důchodové
pojištění
� příspěvek na bydlení,
zvyšování kvalifikace

dohody

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

NOVÉ BYTOVÉ DOMY

www. riverf ront .cz

RIVERFRONT
GARDENS
nové byty v centru Zlína

70 %

BYTŮ PRODÁNO

atraktivní lokalita
moderní architektura
6 bytových domů, 114 bytů
sklepy, krytá parkovací stání, výtah
dispozice bytů 1+kk až 5+kk
800 m² komerčních prostor
s parkováním

STAVBA V PLNÉM PROUDU
s bankou v zádech

michal.malanik@re-max.cz

+420 603 177 361

