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Úvodem – rozhovor

Jiří Korec:
Děkuji za důvěru,
pokračujeme v práci
Primátor Jiří Korec nastupuje do
svého druhého funkčního období
v roli primátora Statutárního města
Zlína. Dle jeho slov sám nečekal tak
výrazný volební úspěch, bere jej však
jako závazek k další práci.

Jak vznikala vládnoucí koalice?
Jak hodnotíte komunální volby?
Jsem velmi rád, že letošní volební účast Od prvopočátku jsem říkal, že bych byl rád,
byla druhá nejvyšší v historii Zlína u ko- abychom stavěli novou koalici na bázi té přemunálních voleb (42,99 %). Velmi za
dešlé (ANO, STAN a povolební trojblok KDU-ČSL, ODS a Česká pirátská strana),
to občanům děkuji. Za sebe jsem
s otevřenými dveřmi pro Zlín 21.
s výsledky naprosto spokojený.
Máme
První jsme se sešli s opětovně
Osobně jsem byl nohama na
nachystáno
vytvořeným povolebním trojblozemi. Čekal jsem, že jako
mnoho projektů.
kem ODS, KDU-ČSL a České
hnutí ANO získáme mezi 20
Budeme pracovat
pirátské strany a dohodli se na
a 25 procenty.
na tom,
spolupráci. Tím vznikl základní
Na druhou stranu jsme si
půdorys koalice. Otevřené dveře
s kolegy říkali: „Kdy jindy,
abychom je
pro rozšíření tohoto základu koakdyž ne teď.“ Práce na radnirealizovali.
lice jsme měli pro STAN a Zlín 21,
ci jsme udělali nejvíce, co v dase kterými jsme se následně potkali
ných podmínkách šlo a značka
a vyslechli si jejich nabídky a představy
hnutí ANO 2011 má aktuálně vysoké
o spolupráci. Potkali jsme se i s SPD, ale to
celostátní preference.
Nevím, do jaké míry u našeho úžasného bylo bráno jen jako zdvořilostní schůzka. Po
volebního výsledku takřka 32 % hrála roli důkladném zvážení všech variant jsme se
právě značka hnutí, ale věřím, že hlavním nakonec rozhodli, že koalici dále rozšiřovat
důvodem tohoto úspěchu bylo ocenění naší nebudeme. Potenciál dobré spolupráce je
totiž větší mezi dvěma spokojenými partnery
práce pro Zlín.

než mezi třemi nebo čtyřmi, kteří jsou více či
méně ukřivdění, že nemají funkce a gesce, které chtěli. Koalici pro období 2022–2026 tak
utvořilo ANO, ODS, KDU-ČSL a Česká pirátská
strana, které dohromady mají dostačujících 27
ze 41 zastupitelů. Důležitá však bude spolupráce bez politizování, což je náš společný cíl.
Je asi příjemný pocit obhájit funkci primátora…
Za projevenou důvěru voličů jsem velmi rád
a děkuji za ni. Je to však především závazek
pro mě i kolegy. V minulém volebním období
jsem říkal, že se projekty stihnou nachystat
a máloco zrealizovat. Během tohoto volebního období budou dochystány a budeme pracovat na tom, abychom jich co možná nejvíce
zrealizovali. Nesmíme však zapomínat ani
na budoucnost, a proto budeme pokračovat
i v přípravě projektů pro příští volební období.
Výhodou obhajoby funkcí je, že můžeme kontinuálně pracovat.
Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Jiří Korec: Děkuji za důvěru, pokračujeme v práci
Dokončení ze str. 3
Co pro vás bude v dalších čtyřech letech
prioritou?
Máme ambici dotáhnout projekty, které
jsme si nachystali, a zároveň posunout ty,
které jsou na delší dobu, jako je třeba pravobřežní komunikace v Prštném. Musíme
si ale také přiznat, že doba nebude jednoduchá kvůli zvýšení cen energií. Uvidíme,
kolik financí městu zůstane na investice.
Chci pokračovat v prosazení změny rozpočtového určení daní, aby se Zlín dostal na
úroveň Brna, Plzně a Ostravy či se jim alespoň výrazně přiblížil. Když se nám to podaří,
máme každý rok 500 až 700 milionů korun
navíc. To jsme pak úplně někde jinde, protože v současné době má město na investice asi 300 milionů korun ročně. Do té doby
budeme nuceni s projekty bouchat na dveře
vlády a naše velké i strategické projekty dělat dle získaného externího spolufinancování, nikoliv dle priorit města.
Jaké velké a strategické projekty město
chystá?
Jako nejzásadnější vnímám rekonstrukci
náměstí Míru s plochou pod kostelem, protože je to veřejný prostor v centru města
řešící i parkování a zeleň. Na začátku roku
2024 bychom měli mít stavební povolení na
rekonstrukci Velkého kina, které je posledních šest let zavřené. Měl jsem u předchozí
vlády předjednanou dotaci na jeho rekonstrukci, teď to oživíme. V centru se chystá
projekt na postupnou rekonstrukci zámku

nebo sousední budovy radnice čp. 10 (bývalá Minutka). Čekají nás také dopravní stavby, od pravobřežní komunikace po obchvat
Zálešné či záchytná parkoviště. Nesmím
zapomenout na tvorbu rozvojových ploch
a práci s územním plánem, která je pro rozvoj města klíčová. Velmi důležitá bude i bytová problematika.
Co bude důležité v bytové problematice
udělat?
Musíme dál investovat do rekonstrukcí, údržby a rozvoje současného bytového fondu
města s důrazem na dostatečnou kapacitu
sociálních a startovacích bytů a chráněného bydlení. Pro navyšování počtu obyvatel
Zlína je však nutné vytvářet nová území
pro bydlení hromadné i osobní, stejně tak
pro podnikání a další potřeby i služby. V minulém volebním období jsme tak chystali
plochu pod sportovní halou, kde nalezne
své uplatnění například bydlení, podnikání, muzeum veteránů, sociální služby nebo
i Univerzita Tomáše Bati. Stejně tak budeme pokračovat v přípravě plochy na bydlení
tzv. Boněcký rybník. Nabízí se pak možnost
postavit v těchto lokalitách městské bydlení
za finance z prodeje části takto připravených
projektů. Navíc se tím postaví celá rozvojová
lokalita koncepčně dle projektů města. Dále
bude důležité pracovat na úpravě územního
plánu, abychom vytvářeli další rozvojová území a případně i zvýšili výšky staveb, kde to
bude dávat architektonický, ale i kapacitní
smysl všech spojených potřeb.

Zlín patří mezi nejbezpečnější krajská města.
Potřebuje tato oblast nějakou péči?
V oblasti bezpečnosti je naším cílem udržet město Zlín jako nejbezpečnější krajské město. Stejně
jako v jiných oblastech je nutné pracovat kontinuálně, aby člověku neujel vlak. Ten se pak špatně
chytá. Za tímto účelem podpoříme činnost Městské policie Zlín a budeme pokračovat v podpoře
prevence kriminality a sociálně patologických
jevů. Chceme zavádět i moderní technologie
v oblasti bezpečnosti, které však musí přispět
nejen k větší efektivitě činnosti městské policie,
ale musí umožnit jejich využití také Policii České
republiky a dalším bezpečnostním sborům. Bez
vysoké míry spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému i dalšími participujícími
orgány veřejné moci se totiž neobejdeme.
Chcete se setkávat i po volbách s občany?
Rozhodně ano. Abychom mohli pro občany
něco udělat, je nutné vědět, jaké starosti mají
a co je zajímá. Proto budu pokračovat v pořadu
Na slovíčko s primátorem, které bude vysíláno
online a zároveň se budou moci zájemci zúčastnit i osobně. Budeme i nadále představovat chystané klíčové projekty města, aby měl
každý možnost vyjádřit svůj názor, protože
právě pro občany se tyto projekty dělají. Nebudou chybět ani setkání s rezidenty jednotlivých
místních částí. V minulém roce jsem do těchto setkání začlenil procházku, v rámci které
je prostor ukázat problematická místa v dané
lokalitě. Ta se osvědčila, protože sám vždy říkám, že je lepší věci reálně vidět, než o nich jen
opakovaně slyšet.
Tomáš Melzer

Soud dal městu za pravdu ve sporu s Národní
sportovní agenturou
Informaci o zastavení řízení obdrželo na přelomu roku město
Zlín od Národní sportovní agentury, ke které byla podána
žádost o finanční dotaci ve výši až 300 milionů korun
na rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky. Město se
rozhodlo bránit soudní cestou, přičemž soud shledal žalobu
důvodnou.
„Rozhodnutí o zastavení řízení nás velmi nemile
překvapilo. Obzvláště za situace, kdy nás celou
dobu nikdo z NSA nekontaktoval, a žádný problém, který bychom měli odstranit, s námi nekonzultoval. Přitom u ostatních dotací je takový
postup zcela běžný. Byli jsme přesvědčeni, že
jsme žádnou podmínku neporušili. Na pozemky
u sportovní haly, které jsou dle NSA problematické, máme stavební povolení a navíc jsme ani
žádné dotační finance na úpravu těchto pozemků nepožadovali. Nesouhlasili jsme se stanoviskem NSA, proto jsme se rozhodli bránit soudní
cestou,“ uvedl primátor města Jiří Korec.
4

V podané žalobě bylo město Zlín úspěšné.
Soud se ztotožnil s argumentací, že je třeba žádost o dotaci vykládat dle jejího obsahu a smyslu dotace. Ze žádosti vyplývá,
že na pozemky spolku se dotace nežádala
a neměla na ně být ani použita, a že by tedy
k užití dotace mimo rámec jejího účelu vůbec nedošlo.
Soud přiznal městu náhradu důvodně vynaložených nákladů soudního řízení, dále
shledal žalobu důvodnou, proto napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil NSA k dalšímu
řízení.

„Od začátku je stanovisko spolupracovníků
úřadu konzistentní a správné. Jsem rád, že
to i přes různé právní názory soud potvrdil.
Nyní budeme čekat na další postup Národní sportovní agentury. Proti rozsudku je totiž
možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od doručení,“ sdělil tajemník Magistrátu
města Zlína Tomáš Lang.
Zlín nemá při tomto externím financování
v současné chvíli dostatečné prostředky
pro realizaci původně plánované celkové
rekonstrukce, která byla svým rozsahem
spíše stavbou nového stadionu. „Chybným
rozhodnutím NSA jsme se dostali do situace, kdy místo rekonstrukce zimního stadionu
nás může hřát jen fakt, že chyba nebyla na
naší straně. NSA aktuálně nemá alokaci na
poskytnutí 300 milionů korun v tomto dotačním titulu a navíc se dá očekávat, že nová
soutěž by přinesla cenu o zhruba 25 % vyšší,
než byla původně vysoutěžena,“ doplnil Jiří
Korec.
/mel/

Aktuálně

Magistrát zná složení Rady města Zlína
Složení Rady města Zlína včetně gescí schválilo Zastupitelstvo
města Zlína na svém ustavujícím zasedání dne 20. října 2022.
Složení Rady města Zlína včetně jednotlivých
gescí:
Ing. et Ing. Jiří Korec (ANO 2011), primátor
•oblast realizace investičních akcí
•oblast strategického rozvoje
•oblast dotací a koordinace projektů
•oblast PR a cestovního ruchu
•řízení Městské policie Zlín
•spolupráce s UTB
•Kongresové centrum Zlín
•Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, příspěvková organizace
•správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Berani Zlín, s.r.o. a Pohřebnictví
Zlín, spol. s r.o.
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora, uvolněný (ANO 2011)
•oblast správy majetku
•oblast vnitřní správy
•oblast prostorového a územního plánování,
rozvojových ploch a architektury
•Kancelář architekta města Zlína, příspěvková
organizace
•správa majetkové účasti v kapitálové společnosti VaK Zlín, a. s.
Michal Čížek, náměstek primátora, uvolněný
(ANO 2011)
•oblast dopravy včetně cyklodopravy a jiných
alternativních způsobů dopravy
•oblast městské zeleně
•ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
•správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice,
s.r.o.

Jana Bazelová, náměstkyně primátora, neuvolněná (ANO 2011)
•oblast mládeže, tělovýchovy a sportu
•oblast zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti
•oblast spolupráce s komisemi místních částí
•správa majetkových účastí v kapitálových společnostech STEZA Zlín, spol. s r.o., Nemovitosti
města Zlína, spol. s r.o.
Václav Kovář, člen rady, uvolněný (ANO 2011)
•spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti
dopravy včetně cyklodopravy a jiných alternativních způsobů dopravy
•správa majetkových účastí v kapitálových společnostech Technické služby Zlín, s.r.o. a Technické služby Zlínsko, s.r.o.
Ing. Tomáš Krajíček, člen rady, neuvolněný
(ANO 2011)
•spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu
Miroslav Chalánek, náměstek primátora, uvolněný (ODS)
•oblast ekonomiky a financí
•oblast energetických úspor a obnovitelných
zdrojů
•oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií
•správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Teplo Zlín, a. s.
Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora, uvolněná (ODS)
•oblast školství
•oblast kultury

•oblast památkové péče
•Památník T. Bati
•Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace
•Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
•spolupráce se Zlínský zámek o.p.s. a Zlínský
kreativní klastr, z. s.
MUDr. Pavel Konečný, člen rady, neuvolněný
(ODS)
•spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti sociálních věcí a péče o zdravotně postižené
Vojtěch Volf, náměstek primátora, neuvolněný
(KDU-ČSL)
•oblast sociálních věcí a péče o zdravotně postižené
•oblast životního prostředí a zemědělství
•správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Lesy města Zlína, spol. s r.o.
Jiří Robenek, MBA, člen rady, uvolněný (ČPS)
•oblast bydlení
•oblast IT a eGovernment
•Bytové družstvo Podlesí
•správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Správa domů Zlín, s.r.o. 
/mel/

O novém složení zastupitelstva má už Zlín jasno
Komunální volby ve Zlíně
vyhrálo hnutí ANO 2011 v čele
s dosavadním primátorem
Jiřím Korcem, které letos získalo
31,97 procent hlasů. Druhý
skončil Zlín 21, následován ODS,
SPD, KDU-ČSL a STAN. Poslední
stranou, která překročila
pětiprocentní hranici, jsou Piráti.

Mezi nově či staronově zvolenými kandidáty
na zastupitele jsou tato jména:

Přinášíme seznam nově zvolených zastupitelů,
kteří složili zastupitelský slib. Oproti volebním
výsledkům se udála jedna změna. Zvolenou
zastupitelku za ANO 2011 Danu Kovaříkovou
nahradila Dana Mědílková.

Zlín 21 – 7 mandátů
•Čestmír Vančura
•Petr Sáha
•Tomáš Dudák
•Kateřina Pešatová

Hnutí ANO 2011– 14 mandátů
•Jiří Korec
•David Vychytil
•Pavel Brada
•Lucie Pluhařová
•Miriam Chmelová
•Martin Mlčák
Holbová
•Zdeněk Lacina
•Michal Čížek
•Dana Mědílková
•Václav Kovář
•Roman Kaňovský
•Jana Bazelová
•Bronislav Janda
•Tomáš Krajíček

•Jaroslav Juráš
•Lukáš Trčka
•Martin Pášma

ODS – 7 mandátů
•Tomáš Goláň
•Pavel Konečný
•Hynek Steska
•Miroslav Chalánek

•Martina Hladíková
•Milan Foukal
•Lubomír Traub

SPD – 4 mandáty
•Pavel Sekula
•Stanislav Skála
•Monika Špalková
•Břetislav Prchal

KDU-ČSL – 3 mandáty
•Aleš Dufek
•Michaela Blahová
•Vojtěch Volf

STAN – 3 mandáty
•Kateřina Francová
•Ivo Mitáček
•Pavel Simkovič

Piráti – 3 mandáty
•Jiří Robenek
•Jiří Jaroš
•Zuzana Fišerová

/fab/
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Aktuálně

Přívětivý úřad: Ve Zlínském kraji obhájil Zlín první místo
V soutěži Ministerstva vnitra České republiky Přívětivý úřad
2022 získalo město Zlín v rámci Zlínského kraje opět první
místo.
Na příčce nejvyšší se umístilo už potřetí,
prvenství bralo i v letech 2019 a 2021. Za
Zlínem se letos umístily Otrokovice a Valašské Klobouky. Soutěž vyhodnocuje Odbor
strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy Ministerstva vnitra na základě osmdesáti předem daných kritérií.
„Tato cena kvality patří především pracovníkům našeho úřadu, mým kolegyním a kolegům, kterým bych rád za jejich nasazení
poděkoval. I do budoucna se budeme snažit
neustále vylepšovat chod a služby našeho
úřadu tak, aby bylo vyřizování úředních záležitostí co nejjednodušší,“ uvedl tajemník

zlínského úřadu Tomáš Lang s dovětkem,
že v budoucnu by chtěl být zlínský magistrát
úspěšný i na celostátním srovnání.
Tohoto ročníku soutěže se zúčastnilo
125 obcí s rozšířenou působností, což představuje 55 % ze všech. Soutěž mapuje kvalitu proklientského přístupu úřadů.
Sleduje míru online řešení agend, dostupnost služeb pro občany, otevřenost radnic,
úroveň komunikace nebo například rozvinutost participace občanů na věcech veřejných.
V rámci celorepublikového srovnání se na
první příčce umístilo město Kolín.
/fab/

Na podzim začala ve Zlíně výsadba stromů a cibulovin
Podzim je obdobím výsadeb stromů, keřů nebo cibulovin. Také
letos tak Odbor městské zeleně ve Zlíně vysadí v různých lokalitách
na 173 kusů stromů.
„Celkově bude vysazeno 152 ks listnatých
alejových stromů v zastoupení: javory, lípy,
buky, duby, habry, jasany, jírovce, lísky,
olše, jeřáby, okrasné třešně, višně, jinany,
temnoplodce, muchovníky, platany, ibišky
a jerlín,“ vyjmenoval Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora pro městskou zeleň.
Zbývajících 21 stromů tvoří jehličnany v zastoupení jedle, smrky, borovice, modříny, jedlovec a cypřišovec. „Kvůli výraznému suchu
během letošního roku i minulých let budeme
nahrazovat uhynulé stromy, které tvoří téměř
60 % plánované výsadby stromů, dva kusy

byly zničeny vandalismem. Další stromy budou vysazeny jako uložená náhradní výsadba za kácení stromů a na přání občanů,“
doplnil náměstek. Výsadby stromů se uskuteční v následujících lokalitách: sad Svobody,
park Komenského, park u UTB, tř. T. Bati, ul.
Štefánikova, Sokolská, Přílucká, Bartošova
čtvrť, Benešovo nábřeží, Obeciny, Jižní Svahy – v části Centrální park, ulice Družstevní,
Okružní, Česká, Křiby, Luční, v místních částech Mokrá, Mladcová, Malenovice, Prštné,
Štípa, Kudlov, Příluky, Klečůvka a Jaroslavice. V říjnu vypukne také výsadba cibulovin
a hlíz. V plánu je vysadit 82 900 ks cibulovin. Na jaře pak budou Zlín zdobit tulipány,
narcisy, krokusy, ladoňky, ladoničky, okrasné
česneky, hyacinty, sasanky, liliochvostce,
řebčíky a modřence.
/fab/

Město Zlín vypsalo výběrové řízení na odkup podílu
v hokejovém klubu Berani Zlín
Rada města Zlína schválila v srpnu letošního roku záměr prodeje
obchodního podílu Statutárního města Zlína ve společnosti Berani
Zlín, s.r.o. Město Zlín následně písemně oslovilo zbylé společníky
dané obchodní společnosti, zapsaný spolek HC Berani Zlín, z. s.
a společnost PSG a. s. s žádostí o vyjádření, zda mají zájem
o navýšení svého podílu v klubu.
„Zapsaný spolek HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl města nemá zájem. Společnost
PSG, a. s. projevila zájem o celý podíl města,
ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši
nabídnutého pravidelného ročního příspěvku,
by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu
6

„A“ teamu Beranů. Rada města Zlína tak schválila materiál, na jehož základě bylo vyhlášeno
veřejné výběrové řízení na potenciálního nabyvatele obchodního podílu města ve společnosti
Berani Zlín, s.r.o. Nechceme, aby se vlastnická struktura rozdrobila, a proto by bylo ideální

prodat až celý podíl města jednomu zájemci
a v něm získat silného partnera. Naším cílem je
však zajistit klubu v budoucích letech finanční
stabilitu, takže možnou variantou je i prodej našeho podílu po větších částech několika silným
partnerům,“ sdělil primátor Jiří Korec. Nabídky
je možné podávat od 24. 10. do 7. 11. do 9:00
h. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do konce listopadu. Rozhodujícími kritérii pro prodej až
celého podílu města je výše ceny, kterou potenciální nabyvatel za převod podílu nabídne, a také
výše pravidelného ročního finančního příspěvku,
který tento nabyvatel poskytnete společnosti
Berani Zlín od okamžiku převodu schváleného
obchodního podílu do 1. 1. 2028.
/mel/

Aktuálně

V úvodu listopadu dojde v části Příluky k otevření
nového mostu přes řeku Dřevnici

PEKÁRENSKÁ

Řidiči pozor. Od 7. listopadu bude platit při překonání řeky
Dřevnice v části Příluky zcela nový režim. Stávající silniční most
bude uzavřen a současně dojde k otevření nového napojení této
místní části na hlavní silniční tepnu I/49.

B24b

E9

„Práce v této lokalitě však ještě nekončí.
Provoz v křižovatce nového napojení tak
bude řízen kyvadlově mobilním semaforem. Standardní semafory na křižovatce
na Pančavě budou vypnuty,“ sdělil podrobnosti Michal Čížek, náměstek pro oblast
dopravy.
Na silnici I/49 od křižovatky Pančava až
za nové napojení tak budou nyní probíhat
práce na rozšíření silnice první třídy. V první etapě půjde o rozšíření směrem na Vizovice a ve druhé etapě směrem do Zlína.
Dokončení a návaznost prací však ještě
ovlivní podzimní počasí.

SSZ
-

Stávající semaforová
souprava bude vypnuta

Prakticky bude provoz upraven následovně:
Levé odbočení do průmyslové zóny (od Zlína)
bude umožněno pouze nákladním vozidlům
a autobusům. Pro osobní vozidla bude navržena objízdná trasa přes Želechovice nad Dřevnicí
a Lužkovice.
Provoz na ulici Cecilka, hned za křižovatkou
s ulicí Pekárenská, bude veden pouze v jednom směru, a to směrem do průmyslové zóny
tak, aby byl umožněn vjezd do průmyslové zóny
PANČAVA
kolem nemocnice.
Zjednosměrnění je zde tedy
záměrně, a to z toho důvodu, aby se předešlo
kolonám na výjezdu kolem nemocnice. Do konce roku 2022 je také naplánované zprovoznění
nové světelné signalizace v křižovatce nového napojení. Stavební práce budou průběžně
pokračovat až do dubna 2023. Žádáme řidiče
o vzájemnou ohleduplnost při průjezdu touto
oblastí, zejména umožnění výjezdu vozidel MHD
při odbočení.
/mel/

Zájemci o prodej na tržišti Pod Kaštany se dočkali
Přesný termín otevření tržiště Pod Kaštany sice ještě znám
není, stavební práce se však blíží ke svému závěru. Rada
města Zlína proto na své schůzi dne 17. 10. schválila ceník
poplatků za prodej na tržišti Pod Kaštany v roce 2023
a výběrovou komisi.
Zájemci o prodej mohou rezervační formuláře zasílat do 7. listopadu 2022 na e-mail:
trziste@zlin.eu, nebo doručit v listinné podobě na podatelnu Statutárního města Zlína na náměstí Míru 12 nebo na pracoviště
Zarámí 4421, nebo zaslat poštou na adresu:
Statutární město Zlín
Odbor majetkové správy
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Kritérii pro výběr zájemců budou mj. sortiment prodávaného zboží či počet rezervovaných dnů v roce. Výběr bude záviset také na
tom, zda bude počet zájemců o prodej vyšší
než počet prodejních míst. Vybraní zájemci
budou informováni do 30. listopadu 2022.
„Platby za prodej na tržišti nebyly minimálně
15 let zvyšovány. Věříme, že nově stanovená
výše poplatků bude pro prodejce přijatelná.
Naším cílem není za každou cenu vydělat,
není však také možné provoz tržiště nadále
dotovat,“ sdělil náměstek primátora Pavel
Brada.
Preferováni budou také prodejci lokálních
produktů, nicméně cílem je zajistit pestrý
sortiment, vyloučeno tedy není ani tropické
ovoce. Nabídku tržiště by mělo obohatit také
občerstvení.
/red/

HLEDÁ SE NOSITEL CENY MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2022
Statutární město Zlín přijímá nominace na
nositele Ceny města Zlína za rok 2022.
Kdokoliv z řad veřejnosti může na Cenu
města Zlína navrhnout fyzickou či právnickou osobu.
Fyzická osoba musí být starší 30 let, žije
nebo žila ve Zlíně a výrazným způsobem
ovlivnila některé obory lidské činnosti. Zároveň svým konáním významně působila ve
prospěch občanů našeho města a šířila či
šíří dobré jméno Zlína doma i ve světě. Při
nominaci právnické osoby je třeba vycházet

z následujících podmínek pro udělení Ceny.
Činnost právnické osoby má podstatný přínos pro obohacení života města a nejméně
tři roky před dnem, ve kterém je stanovena
uzávěrka přihlášek, je jejím sídlem město
Zlín. Podrobné informace týkající se podání
i vyhodnocení návrhů je ukotven ve Statutu Ceny města Zlína na www.zlin.eu/cena-mesta-zlina.
Nominace lze posílat do 31. prosince tohoto roku na adresu: Statutární město Zlín,
Odbor kanceláře primátora, nám. Míru 12,

760 01 Zlín. Podání může být taktéž elektronické prostřednictvím online formuláře,
který je umístěn na webu města Zlína: 1url.
cz/UMSgF. Po jeho vyplnění lze formulář
odeslat e-mailem, datovou schránkou nebo
vytisknout a učinit osobní podání. Cenu
města Zlína za rok 2021 získal pedagog
a kronikář Bohumil Galásek a podnikatel Petr Chmela, o rok dříve se nositelkou
Ceny stala lékařka Anna Gregorová. Cena
města Zlína je každoročně udělována
k 3. dubnu – dni narození Tomáše Bati./io/
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Zlín přilákal více návštěvníků, v trendu chce pokračovat
Zlín vznikl na rýsovacích prknech nejlepších architektů
a urbanistů své doby. Tady utopistická myšlenka o ideálním
místě, kde práce a život jsou v souladu, skutečně fungovala
a funguje do současnosti. S příběhem Zlína – města
nekonečných možností, se přijelo letos seznámit více turistů
než v předchozích letech.
„V letošním roce, kdy město slaví 700. výročí
od první písemné zmínky, se podařilo přivést
do Zlína více turistů než v předcovidovém roce
2019. To byl jeden z cílů, který jsme si v tomto
jubilejním roce předsevzali. I nadále chceme být
na turistické mapě České republiky vidět, proto
budeme pokračovat v započaté větší propagaci města. Řešíme i nové produkty
cestovního ruchu. Budeme taktéž
hledat formy spolupráce se soukromou sférou, abychom v rámci turistického ruchu profitovali všichni,“
sdělil primátor Jiří Korec.
Bydlení u Bati
Na začátku letošní turistické sezóny
představilo oddělení cestovního ruchu města
Zlína novou prohlídkovou trasu Bydlení u Bati.
Komentovaná procházka o baťovském bydlení
vede po nejstarší zlínské čtvrti Letná a seznamuje nejen s nejstarším typem baťovského firemního bydlení, ale také s experimentálními stavbami a typickými cihlovými domky, které se staly
jedním ze symbolů města. Trasa byla připravena
ve spolupráci s autory databáze Zlínský architektonický manuál (ZAM) a spolkem aArchitektura.
„Po úspěšném pilotním ročníku 2021 ZÓNY
ZLÍN, kdy zájem o prohlídkovou trasu Plánované město dosáhl počtu 800 účastníků, jsme se
rozhodli v letošním roce rozšířit nabídku o novou
trasu procházek Bydlení u Bati. Moc nás zájem
o komentované procházky těší a můžeme se pochlubit velmi dobrou zpětnou vazbou a i pozitivním hodnocením našich skvělých průvodců. Je
to pro nás všechny velká motivace pracovat na
další propagaci našeho jedinečného města. Na
další ročník procházek po architektuře s průvodci se mohou návštěvníci těšit opět v roce 2023,“

uvedla Pavla Julinová, vedoucí Městského informačního a turistického střediska Zlín.
Propagace města Zlína
Svou jedinečnost a nejvýznamnější památky
mělo město možnost představit při dubnovém
konání členského fóra Asociace turistických informačních center ČR. Smyslem tohoto setkání je představit to
nejlepší, co město nabízí a rozšířit
povědomí o turistické nabídce po
celé České republice prostřednictvím profesionálů v cestovním ruchu. Mezi tradiční formy propagace
patří i veletrhy zaměřené na podporu
incomingu a domácího cestovního ruchu. V letošním roce se Zlín prezentoval na pěti
tuzemských a jednom zahraničním veletrhu.
Zlín se představil také v autobusech a vlacích
Regiojet a Leo Express, a to prostřednictvím tzv.
„palubáků“. Nechyběl ani na palubě letecké společnosti SmartWings. Svůj prostor dostal také
v jedinečném magazínu AMAZING, jenž přináší
řadu zajímavých témat, rozhovorů se zajímavými osobnostmi a místa, která stojí za to navštívit. Tento lze zakoupit i v informačním středisku
na radnici. Na několika projektech na podporu
cestovního ruchu se oddělení podílelo také s Destinační společností Zlínsko a Luhačovicko. Byly
aktualizovány brožurky – Kam za architekturou,
Kam s dětmi, Kam na výlet a vznikl nový průvodce Kam na kolo. Brožurky jsou k dispozici v městském informačním středisku nebo ke stažení na
webu www.zlinsko-luhacovicko. Díky významnému milníku 700 let Zlína od první písemné zmínky se v letošním roce rozšířila nabídka informačního centra o propagační předměty a produkty
nesoucí logo „sedmistovky“. Řada jedinečných

designových kousků byla vytvořena ve spolupráci s místními podnikateli, organizacemi a tvůrci.
Speciální produkty vznikly i ke komentovaným
procházkám ZÓNA ZLÍN – tašky z bannerů ZÓNA
ZLÍN, bavlněné tašky, bloky nebo turistický deník
a turistické vizitky. Tyto předměty byly k dostání
také v INFOPOINTU umístěného v koma modulu
na náměstí Míru. Letos vyšla aktualizovaná brožura Zlínská architektura a úplnou novinkou je
brožura o Lesním hřbitově – Ze země do země.
V současné době se připravuje nový průvodce po
městě a průvodce zaměřený na tipy kam na výlet
do přírody v okolí Zlína. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism a A.T.I.C. ČR bylo provedeno
v Městském informačním a turistickém středisku hodnocení kvality služeb pomocí metody mystery shopping. V celkovém hodnocení obdrželo
MITS za své služby plných 100 %. „V hlavní turistické sezóně 2022 využilo služeb informačního
střediska 21 428 návštěvníků, z toho bylo 411
cizinců. Ve srovnání s předcovidovým rokem
2019 je to o 7 000 návštěvníků více,“ upřesnila
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu. 
/her/
Oddělení cestovního ruchu pořádá během roku i řadu kulturních akcí. V nejbližší
době bychom vás rádi pozvali na Mezinárodní festival outdoorových filmů (4.–9.
11. 2022), Svatomartinské hody (12. 11.
2022), Adventní Zlín – vánoční jarmark
(26. 11. – 23. 12. 2022), Povánoční období (26. 12. 2022 – 1. 1. 2023) a Novoroční
ohňostroj (1. 1. 2023).

LETÁK, KTERÝ NAPOVÍ

SBÍRKA PRO UKRAJINU

Nevíte, na koho se obrátit v nepříznivé životní situaci? Prvním užitečným rádcem,
který vás nasměruje ke konkrétní pomocné ruce, může být informační skládací leták, vydaný Statutárním městem Zlínem.
Jsou v něm vypsány organizace, poradny,
krizová centra, linky pomoci i kontakty na
odborníky v oblasti psychologie ve Zlíně.
Pro lepší orientaci jsou jednotlivé druhy
pomoci rozčleněny podle oblasti pedagogické, sociální a psychologické. K dostání
je zdarma na informačním středisku v budově radnice.
/io/

Oblastní spolek Českého červeného kříže pořádá humanitární sbírku pro pomoc na Ukrajině.
Sbírka se nachází v ulici Zarámí pod Penny marketem, v provozu je v pondělí, středu a pátek
9–16 h. „Rádi bychom se obrátili na veřejnost
o pomoc při darování potřebných věcí, jakými aktuálně jsou sezónní oblečení, potraviny,
hračky, povlečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky,
hygienické a úklidové prostředky a ostatní věci
do domácnosti. Za každou malou i větší pomoc
děkujeme a velmi si jí vážíme,“ vzkázala za pracovníky oblastního spolku Českého červeného
kříže ve Zlíně Pavlína Štachová.
/io/
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Komunikace magistrátu patří mezi nejlepší v kraji
i celé republice
Která česká města komunikují nejlépe? Na to se zaměřil třetí
ročník soutěže o nejlepší radniční listy a profily na sociálních sítích,
kterou organizuje nezisková organizace Kvalikom. Magistrát
města Zlína se umístil na předních příčkách ve všech kategoriích.
„Naším cílem je neustálé zlepšování komunikace s občany města. Chceme předávat
informace jak v tištěné podobě, tak v online
formátech, abychom oslovili všechny generace. Jsem rád, že k několika předchozím
oceněním magazínu se přidaly i sociální sítě,
které dosahují vysokých standardů. Je však
nezbytné sledovat trendy a nadále posouvat
komunikaci ke spokojenosti Zlíňanů,“ sdělil
primátor Zlína Jiří Korec, do jehož gesce komunikace spadá.
Magazín Zlín patří mezi nejlepší městská
periodika
V krajském kole získal Magazín Zlín opět první
místo. V rámci celostátní soutěže bylo podrobně zkoumáno a hodnoceno 97 periodik měst
a městských částí s více než 10 tisíci obyvateli. V této velké konkurenci získal Magazín Zlín
5. místo, když odborná porota udělila magazínu 48 bodů z 50 možných.
Porota se shodla na tom, že zpravodaj je velmi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným periodikem, kterým radnice prokazuje
schopnost a vůli schopně, aktivně a moderně
komunikovat s obyvateli. Zpravodaj podává
velmi kvalitní zpravodajský přehled o dění,
nejen o činnosti radnice, ale i o záležitostech

Tomáš Melzer s oceněními za komunikaci
města
týkajících se místních spolků, sportovních klubů, referuje o kultuře, společenských i politických tématech. Vše je navíc zpracováno velmi
kvalitní novinářskou formou.
„Těší mě, že Magazín Zlín obstál v tak velké
konkurenci. Mám především radost, že byl
velmi dobře hodnocen obsah magazínu, což
je pro nás klíčový ukazatel. Pozitivní taktéž
je, že jsou kladně hodnocena grafická zpracování. Nyní již připravujeme úpravy a změny
některých rubrik, abychom magazín opět trochu oživili. Klíčové pro nás však je zachovat
informační hodnotu periodika,“ řekl šéfredaktor Magazínu Zlín a tiskový mluvčí magistrátu
Tomáš Melzer.
Uspěl i Facebook
V kategorií Zlatý lajk 2022 se Facebook města
umístil v Krajském kole na prvním místě. V ce-

lostátním kole, ve kterém bylo hodnoceno 97
municipalit nad 10 tisíc obyvatel, se umístil na
místě pátém.
Úřad prostřednictvím hodnocené facebookové stránky komunikuje od roku 2014. Dle
hodnocení poroty byla zpočátku síť využívána
spíše sporadicky, dnes se však jedná o aktivní, spolehlivý a moderně spravovaný komunikační kanál, který je obyvateli hojně sledován
a využíván.
Sociální sítě mají výhodu rychlého a prakticky
bezplatného dosahu, přičemž město Zlín této
výhody velmi dobře využívá ve prospěch obyvatel. Ti jsou prostřednictvím Facebooku informováni o důležitých organizačních záležitostech, o kulturně-společenském životě včetně
aktivit spolků, sportovních klubů a podobně.
Publikovány jsou i praktické informace, krizové informace, ale i rozličný odlehčený obsah.
Instagramu těsně unikla medaile
V kategorii Zlatý lajk 2022 se Instagram města umístil v Krajském kole na prvním místě,
v celostátním mezi 82 hodnocenými profily
pak obsadil čtvrté místo.
Instagramový profil města Zlína je podle poroty ukázkou velmi kvalitní komunikace ze
strany pracovníků radnice. Účet je spravován
na profesionální úrovni a obyvatelům města
i turistům přináší skvělý obsah, který řadíme
mezi to nejlepší, co české radnice na sociálních sítích produkují. Tím, že město spravuje
aktivně a pečlivě svůj profil na Instagramu,
přibližuje dění ve městě mladší generaci a cílové skupině, která tuto síť používá a úspěšně
podporuje turistický ruch.
„Mimo zmíněné komunikační kanály předáváme občanům informace i prostřednictvím
webových stránek, Mobilního rozhlasu nebo
YouTube kanálu Zlín TV. Je důležité říci, že
všechny platformy města spravují zaměstnanci magistrátu. Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich výbornou práci. Zároveň bude
pro nás výzvou se v komunikaci posunout
opět o krok kupředu, abychom i nadále patřili mezi nejlépe komunikující města,“ doplnil
Tomáš Melzer.
/red/

Rodný list obdrží maminky v porodnici
Zlínský magistrát zavádí od října tohoto roku novou službu, která
pomůže především čerstvým maminkám.
Ve spolupráci s Krajskou nemocnicí T. Bati se
budou nově vydávat rodné listy přímo v nemocničním areálu.
„Rodný list je základním identifikačním dokladem a prvním dokladem, který obdrží rodiče pro
své nově narozené dítě. Díky této novince dojde
k vyhotovení a předání rodného listu ještě v prů-

běhu poporodní hospitalizace,“ vysvětlila Elena
Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování. Matrikářka bude takto maminkám pravidelně k dispozici v určeném prostoru ve vestibulu porodnice Baťovy nemocnice. V některých
případech, kdy doklad nebude možné předat
přímo v porodnici, zašle Magistrát města Zlína

rodný list doporučeně do vlastních rukou matce,
případně otci. „Nově zaváděná služba zároveň
nebude mít vliv na standardní provoz pracoviště
oddělení matrik a ověřování, klienti zde i nadále vyřídí své záležitosti bez omezení,“ ubezpečil
Antonín Šrajer, vedoucí odboru občansko-správních agend. Nová služba je založena na
principech přívětivého úřadu, výrazně přispěje
ke zkvalitnění služeb občanům a navazuje na
vysokou úroveň předchozí dlouholeté spolupráce mezi městem a Baťovou nemocnicí. /fab/
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Aktuálně

V závěru listopadu se náměstí zaplní vánočními stánky
Adventní trhy na náměstí Míru odstartují v sobotu 26. listopadu,
kdy se náměstí zaplní vánočně ozdobenými stánky s tradičním
občerstvením. Vystoupí řada známých zpěváků, zpěvaček
a hudebních skupin. Nebudou chybět ani místní kapely, folklorní
soubory, cimbálová muzika a mnoho dalšího.
„Program zahájí formace špičkových zlínských
hudebníků F-Dur Jazzband. První adventní neděli 27. 11. společně rozsvítíme vánoční strom.
Po rozsvícení vystoupí hudební skladatel Jaroslav Uhlíř s kapelou,“ prozradila Eva Manišová,
vedoucí oddělení cestovního ruchu. Během dalších adventních nedělí vystoupí na hlavním pódiu česká rocková skupina SUPPORT LESBIENS,
zpěvák THOM ARTWAY s kapelou a zpěvačka
KATEŘINA MARIE TICHÁ + BANDJEEZ. V dalších
dnech budou připraveny koncerty dalších kapel
a zpěváků, jako jsou například Podjezd, Šufunky Gang, Tokyo, Lucie Redlová, Funny Fellows,

Poutníci, Klagenfurt a mnoho dalších. Každý adventní pátek bude patřit revivalu populární kapely či zpěváka – Schelinger revival z Valašska,
Joe Cocker Forever revival a Karel Gott revival
Morava. Kromě bohatého kulturního programu
nebude chybět ani ten doprovodný. Pro děti budou připraveny vánoční tvořivé dílničky, dětské
kinečko s pohádkami či vystoupení dětských
folklorních souborů. Od soboty 3. prosince přibydou na náměstí stánky s řemeslnými výrobky
a vánočním sortimentem. Adventní trhy potrvají do pátku 23. prosince. „Program Adventního Zlína bude pokračovat od 26. prosince do

1. ledna 2023. Na náměstí Míru zůstane opět
několik stánků s občerstvením a vánoční stodola s živou hudbou. V neděli 1. ledna 2023
bude na náměstí T. G. Masaryka připraven tradiční novoroční ohňostroj, po kterém bude následovat na náměstí Míru novoroční afterparty.
Procházku vánočním Zlínem i letos zpříjemní
vánočně vyzdobený park Komenského a sad
Svobody,“ popsal primátor Jiří Korec.
/her/

Jsou známi vítězové soutěže Rozkvetlé město 2022
Město vybralo a ocenilo vítěze soutěže Rozkvetlé město 2022.
Všichni soutěžící obdrželi jako poděkování malý dárek, majitelé
nejlepších květinových výzdob získali navíc peněžní odměnu.
•Péčková Lenka a Černoevičová Jarmila,
Zlín
•Vavrušová Libuše, Zlín
Zvláštní cena (zelená střecha)
•Ingrová Zdislava
Letní část soutěže
ROZKVETLÉ MĚSTO 2022

Vítězové soutěže Rozkvetlé město 2022:
1. místo:
•Hertelová Marie, Podhoří
•Matulová Jana, Malenovice
•Mňačková Andrea, Jižní Svahy
•Pospíšilová Zdenka, Zlín
•Schneiderovi Marcela a Jiří, Zlín
•Svinkásková Marie, Malenovice
•Vaňková Ylona, Zlín
•Zmeškalová Anežka, Podhoří
Speciální ocenění (azalky)
•Zelinková Zdena, Zlín
Speciální ocenění (progres)
•Geherová Ludmila, Jižní Svahy
•Krásná Miroslava, Zlín
Speciální ocenění (povzbuzení)
•Benešová Vlasta, Štípa
•Blažková Hana, Zlín
•Jonák František, Štípa
•Klinkovská Lila, Zlín
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I. a kategorie předzahrádky bytových domů:
1. místo:
•Dlouhá Eva, Zlín
•Hertelová Marie, Podhoří
•Mňačková Andrea, Zlín
2. místo:
•Manďák Jaromír, Zlín
•Podsedníková Ludmila, Zlín
3. místo:
•SVJ Mokrá – Krajča P. a Zavadil M., Zlín
•Vlasatá Hana, Zlín
		
I. b kategorie předzahrádky rodinných domů:
1. místo
•Matulová Jana, Malenovice
2. místo
•Klinkovská LiIa, Zlín
•Vaňková Ylona, Zlín
3. místo
•Jonákovi Petra a František, Štípa
4. místo
•Benešová Vlasta, Štípa
•Tomešková Věra, Zlín
•Vlčková Barboříková Jitka, Zlín

		
II. kategorie květinová výzdoba oken
a balkonů bytových domů:
1. místo
•Hoferková Eva, Zlín
•Vodvárka Jiří, Jižní Svahy
2. místo
•Blažková Hana, Zlín
•Pinterová Lucie, Zlín
3. místo
•Matějíčková Anna, Zlín
•Polepilová Marcela, Zlín
•Pospíšilová Eva, Zlín
III. kategorie úprava okolí baťovských
domků:
1. místo
•Horáková Hana, Zlín
•Janoušková Anna, Zlín
•Kadlčáková Iveta, Zlín
•Kašparová Marie, Zlín
2. místo
Pavlíková Jitka, Zlín
Zelinková Zdena, Zlín
3. místo
•Kamencová Miroslava, Zlín
•Vavrušová Libuše, Zlín
Kategorie Mladý zahradník:
1. místo:
•Šubovi Nela a Kristian, Jižní Svahy
2. místo:
•Foltýn Jan, Zlín
3. místo:
•Grulich Vilém, Zlín
•Podsedníková Sofie, Zlín
Zvláštní cena:
•Charita Zlín – Domovinka, Zlín
•Matoušková M. a Ostertagová M., Zlín

/io/

Informace

Z činnosti Kanceláře architekta města
Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace, je hlavní
koncepční pracoviště Zlína v oblasti tvorby města. Jejím cílem je
podpora urbanistického, architektonického, sociálního rozvoje
města a kultivace veřejného prostoru.
Jednou z oblastí, kterou se Kancelář architekta
města Zlína zabývá, jsou koncepční dokumenty
řešící rozvoj města. Vytváří urbanistické nástroje, které se stanou podkladem pro rozhodování
o tom, která část města se může přetvářet, kam
a jak se může město dále rozvíjet, jakým způsobem může zlepšovat podmínky pro jeho obyvatele. Jedním z nástrojů je rozdělení města na
oblasti s podobnou charakteristikou zástavby,
tzv. LOKALITY, na základě kterých je možné vytvořit pravidla týkající se výstavby, ale i úprav veřejných prostorů vždy s ohledem na danou část
města a její charakter. Při rozhodování v území
lze ve vzájemně podobných lokalitách postupovat obdobně a je možné vytvořit standardy pro
parametry zástavby, kvalitu veřejných prostranství, jejich povrchů, mobiliáře, veřejného osvětlení atd. Dalším nástrojem jsou OHNISKA AKTIVIT, což je zobrazení míst ve městě, která jsou
centrem různorodých aktivit a kde se z různých
důvodů sdružují lidé. Ohniska jsou rozdělena
do pěti kategorií dle významu – nadměstského,
městského, místního, sousedského a malého.

Tato vrstva pomůže definovat místa, která si zaslouží zvýšenou pozornost z hlediska jejich kvality, bezpečnosti, dopravy, technického vybavení
atd. Jsou to samozřejmě plochy náměstí, parků,
ale také lokální centra v podobě předprostorů
škol, obchodů, hřišť. Na tento nástroj navazuje
tzv. POTENCIÁL AKTIVIT, který určí, která z těchto center se mohou posilovat, případně kde vytvářet ohniska nová. Všechny tyto urbanistické
nástroje tvoří základní podklady pro zpracování

MANUÁLŮ, což jsou návody, jak se chovat například při opravách městských povrchů, umísťování zeleně, mobiliáře, laviček, odpadkových
košů, ale také budou tvořit pravidla města přívětivého pro seniory, pravidla pro developerskou
výstavbu, nebo regulovat reklamní smog.
„Naším cílem je vytvoření takových podmínek,
které by ve Zlíně podpořily udržitelný mix bydlení, podnikání i volnočasových aktivit. V současné době vidíme velké příležitosti k rozvoji
Zlína například na ploše pod sportovní halou,
na Jižních Svazích v místě bývalého „torza“,
ale i v dalších lokalitách, které mají ohromný
potenciál se proměnit ve fungující městský
organismus. Dokonce jsme se zaměřili na
úplně drobné zásahy do městského prostoru,
které ovšem mohou kvalitu života překvapivě pozdvihnout a které nebudou nákladné.
U větších investic budeme dbát o to, aby pro
město tvořily aktiva, nikoliv pasiva. Nejen ve
smyslu obchodním, ale také ve smyslu urbanistickém, to znamená, abychom vytvářeli atraktivní urbanistickou nabídku různých
funkcí, ze kterých potom město může zpětně
čerpat. A aby se město nezatěžovalo zbytečnými náklady na provoz a údržbu. Tedy aby se
ve výsledku jednalo pro nás Zlíňany o investice výhodné,“ vysvětlil ředitel KAM Zlín architekt Jindřich Nový.
Více o kanceláři na: www.kamz.cz.
/red/

DOTACE Z FONDU PRO MEZINÁRODNÍ STYKY
Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací na účel:
■p
 ropagace města v partnerských městech zaměřená na mezinárodní spolupráci a rozvíjející vztahy s partnerskými
městy, jednorázové akce v oblasti zájmových činností zaměřené na mezinárodní

spolupráci a akce reprezentující město
Zlín v zahraničí.
Příjem žádostí od 1. 11. 2022. Uzávěrka
příjmu žádostí je v pondělí do 16 hodin:
■ 1. kolo leden až červen 2023 – 28. 11.
2022,

■ 2. kolo únor až červen 2023 – 30. 1. 2023.
Elektronický formulář: formulare.zlin.eu/
zadostmezinarodnistyky.
Kontakt: Odbor kanceláře primátora, Michaela Novosadová, náměstí Míru 12, Zlín,
tel. 577 630 138.
/io/
inzerce
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Rozhovor

Šárka Šišková: Nikdy jsem nedostala nic zadarmo
Zlínskou rodačku Šárku Šiškovou proslavil ve světě oděvní design.
Za svoji tvorbu získala nejvyšší uznání, o jakých může módní
návrhář snít.

krajské knihovny na jeho slavnostní křest! Novinku mi uvede do života skvělá Petra Hřebíčková, která mou knihu pokřtí nejen v Praze, ale
tentokrát přijede i do Zlína. Moc se na to těším.
Srdečně zvu všechny, kteří si chtějí užít hezké
setkání nejen s mou novou knihou.
Kde berete inspiraci?
Inspiruje mě můj život, který mám díky své energii a povaze hodně barevný. A také lidé, které
jsem poznala, jejich charaktery a projevy jsou mi
předobrazem k mnoha mým postavám. Všechny mé knihy vyprávějí příběhy ze současnosti, ta
poslední se z části odehrává i ve Zlíně.
Jste akademickou malířkou, máte prostor pro
malování?
Maluju, když mám náladu, všude si s sebou
vozím akvarelové barvy, a když mám chuť, tak
neváhám. Všechny mé knihy jsou plné mého
malování na obálce i uvnitř. Malování, stejně
jako psaní, je pro mě plné svobody. Nemá jiné
hranice než ty, které jsou ve mně.

Šárka Šišková s herečkou Petrou Hřebíčkovou
Modely šatů prezentovala na přehlídkách
Fashion Week New York, v Museu Art and Design
New York i na výstavách Fashion and Technology
a Seduction v Museu FIT New York. Tady rovněž
o oděvním designu přednášela. K ocenění své
práce může přidat i zastoupení modelu z její
tvůrčí dílny do knihy Fashion Designers A-Z od
nakladatelství Taschen. Nyní v její tvůrčí práci
převažuje malování a psaní. I tady slaví úspěchy.
Na svém spisovatelském kontě má pátý román.
Dnes jste spisovatelkou, dříve jste však byla
úspěšnou módní návrhářkou, která představovala své modely například v New Yorku. Jaká
byla vaše cesta k módě?
Má cesta k oděvnímu designu začala už v dětství, bavilo mě kreslit, malovat, modelovat a žila
jsem naplno svůj svět, který byl plný fantazie. Mí
rodiče mě podporovali a mou „jinakost“ se mi nesnažili rozmluvit. A tak jsem prožila krásné roky
studia na „umprumce“ v Uherském Hradišti, kde
mě okouzlila tvorba obuvi a módních doplňků,
a později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. Pak už byla má cesta do světa oděvního
designu přede mnou otevřená…
Jak se vám podařilo dostat na módní vrchol?
Pomyslný módní vrchol je plný tvrdé práce. Nikdy jsem nedostala nic „zadarmo“. Žádná jízda
v limuzíně, ale spousta nervů, odříkání, nesnází,
zklamání i slz. Přesto to byla má cesta. Vy se mě
ptáte na „módní vrchol“, já nazývám tento svůj
zážitek svým Mont Everestem. Na začátku byl
můj sen o přehlídce v New Yorku. V době, kdy
mi bylo osmnáct a byly zavřené hranice, se rovnal letu na Měsíc. Sen se mi splnil, a to několikanásobně. V New Yorku v Museu Art & Design
jsem měla velkou módní přehlídku, která slav12

nostně otevírala velkou výstavu Zlín in NY, kde
se prezentovalo město Zlín, UTB a také všechny
ateliéry Ústavu produktového designu na FMK,
kterému jsem v té době dělala ředitelku. Den po
této velké přehlídce jsem zažila osudové setkání
s ředitelkou Musea at Fashion Institute of Technology dr. Valerií Steele. Ta si prohlédla fotografie
mých modelů a chtěla je vidět naživo! Se svými
kurátory si pak vybrala šest kousků, které jsou
od té doby uloženy ve stálých sbírkách tohoto
muzea. Pozvala mě také přednášet o mém přístupu k oděvnímu designu a dvakrát jsem měla
modely v půlročních výstavách tohoto věhlasného muzea. Pak následovaly roky s Fashion Week
NY atd. Pohádka? To ne, byla to odměna za neuvěřitelně tvrdou práci. Ale zažila jsem i reakce,
které nebyly radostné, a nakonec jsem byla donucena z univerzity odejít. Má povaha nevzdávat
se pomohla i tentokrát, a přišlo nové tvůrčí období, a já jsem si otevřela svůj Betlémský ateliér v Praze. Všechno má svůj smysl a jsem za to
vděčná.
Jak jste se dostala k psaní knih?
Maminka je vášnivá čtenářka a já jsem četla už
v dobách dospívání všechno, co mi ona vybrala
z naší velké domácí knihovny. Žila jsem pak s hrdiny příběhů, a když skončila kniha, začala jsem
psát její pokračování. Chuť vytvářet vlastní příběhy mě už neopustila. Psaní je totiž o nekonečné
svobodě. Neexistuje pro mě žádné omezení, jen
já a můj čas a má chuť tvořit. V roce 2018 jsem
se rozhodla, že psaní do „šuplíku“ už bylo dost
a vydala svou první knihu tří novel A co láska?
A před několika týdny vám vyšla už pátá kniha.
Ano, je to román Ještě je čas a 16. listopadu
od 17 hodin zvu všechny milovníky literatury do

Pomáhala jste založit Ateliér oděvního designu na zlínské univerzitě. Jak na to vzpomínáte?
Moc ráda! To byly krásné časy… Tehdejší děkan
Pavel Škarka mi dal velkou důvěru. Jsem mu za
to vděčná. Tato myšlenka se v době čerstvě vznikající Fakulty multimediálních komunikací zdála naprosto nerealizovatelná. Když jsem v roce
2010 odcházela, měl můj ateliér už za sebou
úspěšné prezentace v Praze, Vídni, Paříži i New
Yorku. Byli jsme na špici v České republice. Snažila jsem se studentům předávat všechno, co
jsem načerpala v průběhu let v oblasti oděvního
designu. Byla bych velmi ráda, kdyby současný
nový děkan fakulty měl také odvahu a chuť se
mnou spolupracovat. Jsem si jistá, že bych měla
studentům co předávat i dnes. A to by bylo krásné pokračování tohoto příběhu…
Jak vidíte Zlín vašima očima?
Zlín je svým způsobem jedinečné město. Má
nepochybně zvláštní a silnou energii. Přála bych
mu, aby v něm znovu ožil duch tvořivosti, kreativity, vlídnosti a zkusil se odpoutat od představ,
že je „pouhým regionálním“ místem k životu.
Není to tak. My můžeme být mnohem světovější, vždyť máme na co navazovat. Baťa byl odvážný, měl vize, chuť a sílu. Toto bych městu Zlínu
moc přála. Jsem velký zlínský patriot.
V čem je svět jiný oproti Česku?
To je velmi široká otázka. Kdybych na ni měla
odpovědět se všemi souvislostmi, byl by to další román. Myslím si, že svět je jen jeden. Nemá
žádné dělení. Je v něm dobro a zlo. A tyto energie spolu vytvářejí něco, co se děje kolem nás.
Je důležité vidět a vnímat svět s otevřenýma očima, být empatický, nesobecký. Přející. Ve chvíli, kdy odpovídám na vaši otázku, hraje v rádiu
píseň Imagine. Představ si. A já si představuji
– svět bez závisti, zlých úmyslů, přející, milující.
Jeden svět, náš svět.
Tomáš Melzer

nabízíme:

Prodej bytu 2+1 Zlín,
Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích, Na Honech III 4920
ulice Rumunská
krásný byt v osobním
vlastnictví
provedena
rekonstrukce

prodej bytu v novostavbě Rezidence Nela
poblíž lázeňského
centra Luhačovic

REALITNÍ SPOLEČNOST

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.

Prodej garáže, Zlín,
ulice Na Strážné

Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

Prodej třípatrové vily
v centru Zlína

G2 REALITY S.R.O
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Prodej bytu 5+kk, v Uherském
Hradišti

původní stav
vhodné jako kanceláře
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

nadstandardni 5+kk UH. Frant.
Kretze
k bytu náleží i přilehlý
pozemek
vhodný pro vetsi rodinu
cena na dotaz v RK

Prodej vybaveného penzionu poblíž Luhačovic
3 patra, restaurace, bar a
vybavená kuchyň
18 vybavených vícelůžkových
pokojů
velmi dobrý stav, ihned
ke spuštění provozu
možnost přestavby na
rekreační apartmány

Prodej bytu 1+1, Zlín, Družstevní
byt prošel kompletní
rekonstrukcí
k bytu náleží balkon
a sklep
cena dohodou

Prodej bytu 2+kk, Uherský Brod, Horní Valy
byt prošel kompletní
rekonstrukcí
k bytu náleží prostorný
zděný sklep

Prodej bytu 3+kk, Zlín, ulice Benešovo nábřeží
po kompletní nadstandardní rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici

Cena: 3.250.000 Kč

Cena: 5.000.000 Kč

+ provize RK

776 797 007

Prodej bytu 2+1 Zlín,
Malenovice
provedena rekonstrukce
součástí bytu je sklep

vjezd zabezpečen
kamerovým systémem
k dispozici ihned

Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.

Cena: 3.199.000 Kč + provize RK

+ provize RK

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAV E B N Í FIR M A

Máte zájem o rekonstrukci?
Ozvěte se nám:

776 797 007

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní
radost z vašeho domova.
Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

www.g2rekonstrukce.cz

G2 rekonstrukce

@g2_rekonstrukce

a
Audi Pneuservis

And go!

V našem autorizovaném servisu Vám nabízíme službu Audi
Pneuservis. Vybrat si můžete z nabídky pneumatik a kompletních
kol s PneuGarancí. Odborně Vám poradíme, zajistíme montáž,
sezonní uskladnění, očištění, ošetření a zdarma ekologickou
recyklaci těch starých. Využijte služby našeho Audi Pneuservisu
pro Vaši bezpečnou jízdu. Change and go!

www.eurocarzlin.cz

Audi Ser vice

Škola bruslení
Hokejová přípravka
Tréninky v sobotu a neděli ráno
Na první tréninky půjčíme helmu i brusle
Kontaktní osoba - Vladimír Sedlář,
sedlar@beranizlin.cz, 739 405 172

www.beranizlin.cz/mladez

Informace

Teplo Zlín radí: Jak na úsporu tepla (část 3.)
Vzhledem k dynamickému vývoji legislativy, ovlivňující výši
nákladů domácností za energie, Teplo Zlín využívá tohoto prostoru
k informování o aktuální situaci:
Dne 30. srpna 2022 bylo, zveřejněním ve sbírce
zákonů, vydáno Nařízení vlády č. 263/2022 Sb.,
kterým byl uveden v platnost tzv. „úsporný tarif“,
tj. příspěvek na úhradu energií domácnostem
na rok 2023. Společenství vlastníků (SVJ) nebo
družstva, která využívají centrální zásobování
nebo mají domovní kotelny, měla o příspěvek
na teplo pro příští rok žádat prostřednictvím určeného formuláře. Vláda ČR však 5. října 2022

úsporný tarif zrušila a nahradila jej zastropováním cen el. energie a plynu. Podání žádosti
o zmíněný příspěvek je tak nyní bezpředmětné.
„Zastropování cen bude platit po celý rok 2023
a bude se týkat nejen všech domácností, ale
i malých a středních podniků a dalších vybraných subjektů z řad vládních institucí, obcí, škol,
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb,
provozovatelů MHD apod. Vláda tímto naříze-

ním zastropovala i cenu plynu využívaného
v domovních kotelnách a centrálních plynových zdrojích,“ upřesnil Miroslav Chalánek,
náměstek primátora.
Limitní cena za dodávku silové složky elektřiny je stanovena ve výši 6,05 Kč/kWh včetně
DPH. U plynu bude cenový strop zaveden ve
výši 3,025 Kč/kWh včetně DPH. Stálý měsíční
plat za dodávku elektrické energie nebo plynu
je shodně stanoven ve výši 130 Kč/odběrné
místo a měsíc.
Zastropování začne platit od 1. ledna 2023
automaticky, domácnosti nebudou muset
o nic žádat.
/red/

Lidé se mohou zbavit dluhů. Pomůže jim Milostivé léto II
Lidé se mohou opět zbavit exekucí a splatit své dluhy, jejichž
penále se mnohdy vyšplhalo do výše, kterou již nejsou schopni
splácet.
Stačí využít akce s názvem Milostivé léto II, která umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení
pouhým zaplacením původní vymáhané částky
plus paušální náhrady nákladů exekuce ve výši
1815 Kč. Odpouští se tak úroky a penále, což
mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké
částky. Akce se vztahuje pouze na dluhy vymáhané soudním exekutorem, nikoliv na exekuce
správní nebo daňové. Město apeluje na občany, kteří mají vůči němu dluhy, aby se dluhové
amnestie Milostivé léto pokusili využít. Milostivé

léto je vyhlášeno na tři měsíce od 1. září 2022
do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této
doby mohou svou exekuci doplatit. Tato úleva
však platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním prvního kola oddlužovací
akce, tedy před 28. říjnem 2021. V uvedeném
termínu mohou dlužníci zaplatit jen tzv. jistinu,
tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně
může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen
poplatek exekutorovi za uzavření exekuce. Vše

ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní
částky bude dluh „smazán“.
Pozor: Milostivé léto trvá od 1. září 2022 do
30. listopadu 2022, ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu 2022,
a to doporučeně (případně prostřednictvím
datové schránky), jinak není garantováno, že
exekutor žádost vyřídí. Exekutor má nově povinnost odpovědět na žádost do 15 dnů od jejího
doručení. Oddlužovací akce vyhlášená státem
umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh
a komplikují tak jeho splácení. Podrobné informace naleznete na www.exekuceinfo.cz. /io/

„TVOŘÍME ZLÍN“ MÁ DALŠÍ HOTOVÉ REALIZACE
V rámci projektu „Tvoříme Zlín“ se podařilo dokončit několik dalších návrhů veřejnosti. Patrně
největší zájem vzbudilo graffiti na zastávce Čes-

ká. /1/ Dalším hotovým projektem je hřiště na
pétanque v Centrálním parku Jižní Svahy /2/,
které se otevřelo současně s vodním biotopem.

1.

3.

Mezi další dokončené akce lze zařadit opravu
průchozího chodníku na ulici Příkrá /3/ a realizaci nástupiště zastávek v téže ulici /4, 5/. /fab/

2.

4.

5.
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Téma

Pokračujeme v představování návrhů
Tvoříme Zlín
O proměně veřejných prostor již popáté rozhodnou v hlasování
obyvatelé Zlína. Zlíňané tak opět mají možnost přímo ovlivnit své
okolí a přímo rozhodnout o rozdělení pěti milionů korun.
Celkem bylo po odborné stránce
schváleno 20 návrhů, které byly
rozděleny na „malé projekty“ – realizační náklady max. 500 tis. Kč
a „velké projekty“ – realizační
náklady přesáhnou 500 tis. Kč,
ale zároveň nepřekročí částku
1,5 mil. Kč. „Se všemi návrhy se
mohou čtenáři seznámit i na webu

Hlasovat můžete
naskenováním
QR kódu:

Návod k hlasování
Projekt Tvoříme Zlín se blíží do finále. Od 7. 11.
do 27. 11. 2022 máte možnost hlasovat a rozhodnout, které z 20 navržených projektů budou
realizovány. Výsledky budou k dispozici nejpozději 22. 12. 2022 na webových stránkách
www.tvorimezlin.cz. Podmínkou účasti v hlasování je bydliště ve Zlíně a dosažení věku 18 let.
Mohou tedy hlasovat i ti, kteří ve Zlíně „jen“ bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště, např. studenti
univerzity.

Jednotlivé návrhy jsou dle finanční náročnosti
rozděleny na projekty malé a velké.

Malým projektům můžete udělit 3 kladné
a 1 záporný hlas.

Velkým projektům je možné dát až 2 kladné
a 1 záporný hlas.

Pro udělení záporného hlasu je nutné udělit
2 hlasy kladné.

Není nutné využít všechny hlasy, které máte
k dispozici, ale je nutné hlasovat v každé kategorii.

Pro každý projekt je možné hlasovat pouze
jednou.
Dotazník je zabezpečen a odpovědi jsou zcela
anonymizovány.
Jak hlasovat?
Elektronické hlasování pomocí Mobilního rozhlasu

Je potřeba registrace do systému Mobilní rozhlas na adrese zlin.mobilnirozhlas.cz.
K hlasování je zapotřebí mobilní telefon.

Z jednoho telefonního čísla je možné hlasovat
pouze jednou.
Otevřete web Tvoříme Zlín a zvolte sekci hlasování
K hlasování je zapotřebí mobilní telefon.

Z jednoho mobilního telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou.
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1.

www.tvorimezlin.cz. Naleznou zde
i zamítnuté návrhy včetně odůvodnění zamítnutí. Chtěla bych
připomenout, že hlasovat mohou nejen přímo obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně „jen“
bydlí a nemají zde trvalé bydliště.
Příkladem mohou být studenti univerzity,“ uvedla Jana Bazelová.

VEŘEJNÁ PREZENTACE
NÁVRHŮ

2.

7. listopadu 2022 v 17:30 h
v Obřadní síňi zlínské radnice

Asistované hlasování v Městském informačním a turistickém středisku (budova radnice)
a v kancelářích místních částí

Hlasování je možné pouze v úředních hodinách.

Pokud vlastníte mobilní telefon, doneste si jej,
s hlasováním vám pomůžeme.

Pokud mobilní telefon nevlastníte, budete
moci vyplnit papírovou formu hlasování.
Rozdělení na velké a malé projekty
Malé projekty

700let Zlína: Stromy & Lidé

FootGolfové hřiště ve Zlíně

Kultivace autobusové linky č. 33 Broučkova –
směr Bartošova čtvrť

Multiherní prolézačka pro děti na hřišti Pod
Rozhlednou

Nové lavičky na celé ulici Družstevní

Obnova dětského hřiště na Letné – ulice Lipová

Osvětlení hřiště Pod Rozhlednou

Pohybové a relaxační centrum v přírodě Vršavy ve Zlíně

Revitalizace dětského hřiště č. 18 mezi domy
u Podvesné IV

Rozšíření stávajícího Discgolfového hřiště

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ Zálešná
Velké projekty

Bezpečné a kryté parkování dražších jízdních
kol, elektrokol a koloběžek u Lázní Zlín

Kuličková dráha ve Zlíně

Meteorologický sloup ve Zlíně

Modernizace skateparku BARTOŠKA

Multifunkční hřiště na Mokré

Oprava průchozího chodníku – ul. Kamenná,
před bytovým domem č. p. 3856, Zlín-Lazy

Prodloužení parkovacích stání pro vozidla na
veřejném parkovišti na ulici Díly III

Revitalizace dětského hřiště na Severní
Vršavě

Výměna dlažby chodníku na ulici Okružní

3.

4.

5.
5.

7.

6.

Téma
700let Zlína: Stromy & lidé /1/
ANOTACE
Společně vysadíme na počest 700. výročí
založení města Zlína 7 nádherných stromů.
1 strom = 1 významná osobnost. Před každým stromem bude umístěna cedulka se jménem významné osobnosti města Zlína, která
měla k městu přímou vazbu.
UMÍSTĚNÍ místní část Zlín – centrum
JMÉNO NAVRHOVATELE Michal „Brožík“ Brož
Kultivace zastávky autobusové linky č. 33
Broučkova – směr Bartošova čtvrť /2/
ANOTACE
Navrhujeme dobudování chodníku od zastávky k železničnímu přejezdu, kde by navazoval
na chodník k Lidlu nebo vybudování přechodu
pro chodce.
UMÍSTĚNÍ zastávka MHD autobusové linky
č. 33 Broučkova – směr Bartošova čtvrť
JMÉNO NAVRHOVATELE Petr Šaur
Multiherní prolézačka pro děti na hřišti
Pod Rozhlednou /3/
ANOTACE
Spolek Letná žije! nominuje multiherní hrací
prvek s parádní skluzavkou, prolézačkou a interaktivní tabulí pro menší i větší děti.
UMÍSTĚNÍ hřiště ulice Pod Rozhlednou, Letná
JMÉNO NAVRHOVATELE Iveta Pernická
Nové lavičky na celé ulici Družstevní /4/
ANOTACE
Pomáháme seniorům. Navrhujeme výměnu
nevyhovujících laviček na ulici Družstevní za
nové a doplnění dvou nových laviček.
UMÍSTĚNÍ ulice Družstevní
JMÉNO NAVRHOVATELE Kamila Bomská
Osvětlení hřiště Pod Rozhlednou /5/
ANOTACE
Spolek Letná žije! navrhuje umístit lampy šetrné ekonomicky i z hlediska světelného smogu za účelem prodloužení doby pobytu dětí
a pořádání akcí během provozní doby hřiště
na Letné.

UMÍSTĚNÍ hřiště na ul. Pod Rozhlednou
u vchodu do lesa
JMÉNO NAVRHOVATELE Ivo Fišer
Prodloužení parkovacích stání pro vozidla
na veřejném parkovišti na ulici Díly III /6/
ANOTACE
Úprava (prodloužení) parkovacích míst umožní bezpečnější průjezd a parkování vozidel
na ulici Díly III. Stávající dopravní situace je
nebezpečnou jak pro projíždějící, tak pro parkující řidiče.
UMÍSTĚNÍ Díly III
JMÉNO NAVRHOVATELE Jiří Knedla
Rozšíření stávajícího Discgolfového hřiště
/7/
ANOTACE
Discgolf je sportovní hra pro každého a v každé věkové kategorii. Cíl hry je téměř identický
jako v klasickém golfu, každý hráč musí projít
pevně danou trasu s co nejmenším počtem
hodů diskem.
UMÍSTĚNÍ Discgolfové hřiště Jižní Svahy
JMÉNO NAVRHOVATELE Tomáš Jurčák
Bezpečné a kryté parkování dražších jízdních kol, elektrokol a koloběžek u Lázní Zlín
/8/
ANOTACE
Bezpečné cyklo-boxy, to je kryté, elektronicky
uzamykatelné parkování především dražších
jízdních kol, elektrokol, koloběžek u Lázní Zlín,
které tam doposud chybí.
UMÍSTĚNÍ vedle stávajícího parkoviště aut
u Lázní Zlín – kolmé stání, ul. Růmy
JMÉNO NAVRHOVATELE Jana Vybíralová
Oprava průchozího chodníku – ul. Kamenná, před bytovým domem č. p. 3856, Zlín-Lazy /9/
ANOTACE
Chodník před bytovým domem č. p. 3856,
ul. Kamenná je v naprosto nevyhovujícím stavu, realizací navrhované opravy dojde ke zvýšení bezpečnosti pro chodce.

UMÍSTĚNÍ ulice Kamenná
JMÉNO NAVRHOVATELE Helena Stráská
Výměna dlažby chodníku na ulici Okružní
/10/
ANOTACE
Chceme-li Zlín krásnější, mějme důstojné
chodníky nejen ty vedlejší, ale především ty
podél hlavních ulic!
UMÍSTĚNÍ chodník pro pěší na ulici Okružní
v úseku mezi odbočkou na ulice Družstevní
a Slunečná
JMÉNO NAVRHOVATELE Tomáš Picek  /red/

8.

9.

10.
Fotografie jsou ilustrační nebo zobrazují
současný stav.
inzerce

SUV OPEL CROSSLAND A MOKKA

SKLADOVÉ VOZY IHNED K ODBĚRU

Kombinovaná spotřeba 4,4–6,6 l/100 km; emise CO2 116–143 g/km (WLTP).
Značková pětiletá záruka se skládá z dvouleté výrobní záruky a dále tříleté
smluvní záruky Opel.

www.mikona.cz
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Tenkrát ve Zlíně: Památné volby roku 1923
Letos v září Zlíňané zvolili nové zastupitelstvo a od října město
vede nová rada. Pojďme si proto připomenout památné volby do
obecního zastupitelstva v září 1923. Tehdy byla ve Zlíně atmosféra
mimořádně bouřlivá.

Rozestavěná radnice oblepená předvolebními plakáty baťovců
Foto: MZA-SOkA Zlín

Hlavními aktéry bylo tehdejší komunistické
vedení radnice v čele se starostou a zároveň
obuvnickým továrníkem Františkem Novákem, proti kterému stál jeho konkurent a nejvýznamnější zaměstnavatel ve městě, průmyslník Tomáš Baťa. Ten potřeboval rozvíjet svou
firmu a měl pocit, že mu komunističtí radní
házejí klacky pod nohy.
Vedení města tehdy sídlilo v provizorních podmínkách, protože stará renesanční radnice
v roce 1921 vyhořela a bylo nutné ji zbourat.
Nová radnice podle návrhu F. L. Gahury byla
ještě rozestavěná.
Právě stavba nové budovy na náměstí, v níž
magistrát dodnes sídlí, byla baťovcům trnem
v oku. Tvrdili, že je předražená a na zlínské
poměry zbytečně honosná. Ze stejných důvodů kritizovali přestavbu bývalého pivovaru
na okresní soud. Prý se marnotratně utrácejí
peníze za monumentální stavby namísto budování potřebné infrastruktury, především vodovodu a kanalizace.
Dalšími tématy, na kterých stavěli baťovci
kampaň, byly problémy s dodávkami elektřiny,
které byly nespolehlivé a předražené, ale také
neudržované rozblácené cesty a nekvalitní veřejná prostranství. Baťa prosazoval regulační
plán města a vybudování „velkého Zlína“.
„Naším cílem jest zahradní město, plné slunce, vody, občerstvující zeleně a čistoty, město
nejvyšších mezd, kvetoucích živností, obchodů a řemesel, město s nejlepšími školami,“
prohlásil v jednom ze svých projevů.
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Napjatá atmosféra
Předvolební kampaň rozhodně nebyla korektní. Bojůvky z obou táborů narušovaly schůze
svých soupeřů, vyvolávaly hádky a rvačky.
Atmosféra byla podstatně hustší než při současných volbách. V hospodách létaly pěsti,
sklenice i rozbité židle.
Městských zastupitelů tehdy bylo třicet. Tomáš Baťa se nechal napsat až na patnácté
místo kandidátky. Byl by tedy zvolen jen v případě mimořádného úspěchu a zisku poloviny
ze všech zastupitelů. A právě to byl neskromný Baťův cíl, protože jinak se bál toho, že se
bude muset „domlouvat o psí chlup s devíti
stranami řízenými z Prahy“.
„Chci býti buď starostou, nebo nechci býti
zvolen do zastupitelstva vůbec. Z té příčiny
jsem na 15. místě, proti vůli mnoha našich zaměstnanců, kteří si přáli, abych byl na místě
prvním. Kdybych byl na prvním místě a mých
několik přátel zůstalo za dveřmi, nebyl bych
nic platen, i kdyby mne ostatní politické strany za starostu pak zvolily. Odpovědnost vůči
občanstvu za všechno, co se stane za mé působnosti, chci převzíti sám na sebe. Na hádky,
na nekonečné smlouvání s četnými politickými stranami, bylo by škoda mého času i mých
sil,“ argumentoval tehdy Tomáš Baťa.
Dnes bychom jeho politické angažmá vnímali
jako pořádný střet zájmů. Baťa ovšem už tehdy hájil transparentnost a zdůrazňoval, jaký
bude mít město a občané užitek ze soužití
s firmou. „Nebudeme požadovati během příš-

tího období od obce ani sebemenšího nákladu ku pořízení veřejných cest, osvětlení, kanalizace a vodovodu, a čehokoli jiného pro naši
novou čtvrť Letná, kterou továrna buduje, ačkoliv považujeme za samozřejmé, že v ostatních nových čtvrtích, ne našich, tyto náklady
obec na sebe vzíti musí. Budeme se starati
o čištění ulic v obci na náklad naší firmy, bez
jakéhokoliv zatížení obecní pokladny. Každou
smlouvu, kterou obec uzavře s naší firmou,
vydáme tiskem na vlastní náklad a předložíme k posouzení obyvatelstvu. Každý účet,
který předloží naše firma za dodávky obci,
uveřejníme na svůj vlastní náklad, aby každý
z občanstva mohl jeho správnost posouditi,“
zdůrazňoval továrník.
Jednoznačný úspěch
Den voleb byl údajně příjemný a slunný. A výsledek zcela jednoznačný. Baťovci získali 17
míst v třicetičlenném zastupitelstvu! Šest
mandátů získali komunisté, po třech českoslovenští socialisté a lidovci a jednoho zastupitele měli živnostníci.
„První bouře jásotu rozlehla se před naší
prodejnou o půl šesté večer, když byl oznamován výsledek z první volební místnosti.
Výsledky z dalších místností následovaly
rychle za sebou a tak stupňovalo se i nadšení našich příznivců. O šesti hodinách
dovídáme se konečný výsledek hlasování.
Kandidátka zaměstnanců fy. T. & A. Baťa
obdržela 1322 hlasů, 17 mandátů, ostatní
strany 1015 hlasů a 13 mandátů. Nedá se
slovy vypsati nadšení, jež ovládlo lidi výsledky voleb čekající. Dvoutisícový zástup hnul
se dolů Kovářskou ulicí, odkud přijížděl na
autu náš šéf. Na náměstí uprostřed zástupu
promluvil krátce ku shromážděným. Projev
provázen byl ohlušujícím potleskem. Neustále tlačili se k autu naši zaměstnanci
a známí občané, aby šéfovi gratulovali. Veliké nadšení bylo zříti v očích každého přítomného,“ psalo se 19. září 1923 ve zvláštním
vydání továrních novin Sdělení zaměstnanců firmy T. a A. Baťa.
Tomáš Baťa byl zvolen starostou Zlína a zůstal jím až do své tragické smrti v červenci
1932, kdy jej vystřídal ředitel Baťových závodů Dominik Čipera.
Pavel Stojar

Tomáš Baťa na balkoně zlínské radnice
Foto: MZA-SOkA Zlín

NOVÁ AMBULANCE

Sportovní medicíny
ve Zlíně

Sportovní prohlídky a zátěžové testy
na cyklistickém ergometru nebo běžeckém pásu.
Vyšetření jsou určena pro začínající, pokročilé
i profesionální sportovce,
od dětí po dospělé.

Pobočka Zlín
na nové adrese

J. A. Bati 5520, Zlín
22. budova
naproti krajského úřadu
Mediekos Ambulance, s.r.o.,
třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín

www.medisportzlin.cz

Objednávky termínů:
tel.: 734 132 130
e-mail: medisport@mediekos.cz

577 131 592

Střední průmyslová škola Zlín
Škola s tradicí
Škola s budoucností

Slavíme 90 let
Strojírenství

Elektrotechnika

Programování CNC
CAD/CAM systémy

Zabezpečovací systémy
PC v automatizaci a robotice

Stavebnictví
Pozemní stavitelství

Technické lyceum
Elektrotechnika
Stavebnictví

IT
Strojírenství

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče
i veřejnost na dny otevřených dveří:

Pátek 25.listopadu 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 26. listopadu 2022 od 9.00 do 13.00 hodin
Úterý 31. ledna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin
třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01
www.spszl.cz

Informace

MHD hlásí několik změn ve školních spojích
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice od října zakomponovala
několik dílčích změn. Ty se dotknou především spojů,
které zajišťují přepravu žáků do škol. V Otrokovicích bude
zprovozněna od 17. října nová zastávka na autobusovém
nádraží v části města Baťov.
„Od začátku nového školního roku jsme sledovali obsazenost vozů a poptávku cestujících po
přepravě a pečlivě jsme vyhodnocovali také
připomínky z řad zástupců škol, veřejnosti i našich řidičů. Vede nás to k přijetí několika dílčích
změn v jízdních řádech, především u tzv. školních spojů. Prosíme cestující, kteří tyto spoje
využívají, aby se před začátkem října podívali
na jízdní řády a s případnými časovými posuny spojů se včas seznámili,“ uvedl vedoucí

dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. Cílem
změn je lépe vyhovět většinovým potřebám
cestujících. Dílčí změny jízdních řádů se od 1.
října dotknou těchto linek: 3, 7, 8, 9, 10, 14,
31, 32, 33 a 38.
Jako příklad vybíráme:

podle návrhu Základní školy M. Alše bude
uspíšen spoj z Louk a posíleno spojení z náměstí Práce,


podle návrhu Gymnázia TGM bude opožděn
spoj k Památníku T. Bati, aby došlo k lepšímu
časovému rozložení odjezdů,

podle návrhu Komise místní části Maják bude
zaveden spoj k jazykové škole na Kvítkové,

na návrh cestujících z Malenovic dojde k posílení páteřní trasy ve směru na Jižní Svahy
v ranní špičce linkou 10,

na návrh Komise místní části Paseky/Mokrá
bude upraveno rozložení spojů, aby zde nedocházelo k opakovaným zpožděním,

podle požadavků cestujících budou uspíšením některých spojů linky 31 zajištěny lepší
návaznosti na spoje jiných linek.
„Věříme, že přijaté změny mnohým cestujícím
opět o něco zlepší podmínky pro každodenní
využívání MHD,“ dodal Pavel Nosálek. /red/

ODSTARTOVAL PROJEKT
MŮJ PRVNÍ MILION
Je tady další ročník akcelerátoru Můj první
milion. I tentokrát nabízí vysokoškolákům,
středoškolákům i zájemcům z řad veřejnosti
cenné zkušenosti, znalosti a know-how těch
nejlepších. Navíc nabízí lákavé finanční i věcné ceny. Vítěz hlavní kategorie získá na rozjezd
svého podnikání celých 70 tisíc korun a bojovat může o investici až 1,5 milionu korun.
Osvědčený model akcelerátoru Můj první milion je i letos největším lákadlem programu,
který za 16 let své existence pomohl na svět
mnoha originálním a stále živým nápadům.
Už nyní probíhá registrace. Poslední šance pro
přihlášení je 14. února 2023. V průběhu února 2023 porota vybere top 10 záměrů z obou
kategorií, které postoupí do akceleračního programu. Přihláška na webu: www.mujprvnimilion.cz.
/io/
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4.

Za oponou:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

5.

Na univerzitě studuje přes 9 000 studentů. Nabízí špičkově
vybavené objekty s ideálními podmínkami ke studiu a vědě.
Foto 1: Nově zrekonstruovaná
univerzitní aula v budově
Fakulty managementu
a ekonomiky na ulici Mostní

Foto 4: Moderně vybavené
specializované učebny
pro praktickou výuku
zdravotnických oborů.

Foto 2: Regionální výzkumné
centrum CEBIA-Tech na Fakultě
aplikované informatiky se
specializuje na IT technologie.
Na snímku bezodrazová
komora pro odstínění veškerých
vnějších signálů

Foto 5: Přednášková místnost
vzdělávacího komplexu Fakulty
humanitních studií

Foto 3: Elektronový mikroskop
v Centru polymerních systémů
slouží ke sledování struktury
materiálů

Foto 7: Nově zrekonstruovaná
ubytovací jednotka
pro studenty na kolejích U7

Foto 6: Atrium hlavní budovy
rektorátu a univerzitní knihovny
Univerzity Tomáše Bati
Koleje U7

2.

7.

3.

22

6.

Informace

Každý rodič dítěte má právo na odbornou pomoc
V nevlídných podzimních dnech se mnoho dětí potýká
s nepříjemnými virózami. Každý z rodičů to někdy zažil a vybaví
si, jak nemoc dítěte naruší režim celé rodiny a jaký je to pro
rodiče zápřah.
Mnohem větší zátěží si však procházejí rodiče, kteří si od lékařů vyslechnou závažnou
diagnózu, často během prvních měsíců po
narození miminka. V takové situaci jim mohou velmi pomoci poradkyně rané péče, na
jejichž návštěvy mají nárok všechny rodiny
s dětmi do 7 let.
Jsou to pracovnice terénní sociální služby,
které dojíždějí za rodinou domů a pomáhají jí
vše zvládnout. Umí citlivě vyslechnout obavy
rodičů a povzbudit je, zároveň přivážejí různé
speciální pomůcky a učí rodiče, jak mohou
s dětmi doma pracovat a rozvíjet je. Pomohou zorientovat se v systému sociálních služeb a zdravotnictví, u větších dětí pak poradí
třeba s výběrem školky.
„Nejvíce si cením toho, že jsem díky kontaktu
s naší poradkyní byla až v osobním vztahu
s někým, kdo ví a kdo mi rozumí. Chápejte –

NOVÁ NÁVES LOUKY
Komise místní části Louky v minulosti rozhodla o nutnosti úpravy chodníků a zastávky MHD v ulici Náves Louky. Zadala proto
prostřednictvím Statutárního města Zlína
vypracování studie prostoru Náves Louky
projekční kanceláři Ellement architects. Podrobné výkresy a informace jsou k dispozici
v Kanceláři místní části v Loukách. Obyvatelé mohou svůj názor nebo připomínky sdělit
osobně v kanceláři komise nebo e-mailem
na adresy uradovnalouky2@zlin.eu a martin.sebesta@spc.cz do 30. listopadu. /io/

my jako rodiče na začátku nevěděli o diagnóze Honzíka nic. Ona mi vše k jeho diagnóze
vysvětlila, uklidnila mě, řekla, co můžeme
pro něj dělat a jak to máme dělat. Tím, že
jsem rozuměla jeho vadě, jsem se opravdu
mohla zklidnit a zaměřit se na to, co prakticky cvičit. Na oční ambulanci, kam jsme

chodili na kontroly, na nás čas neměli. Vy
jste ho měli vždy. A naše poradkyně se svým
osobním přístupem pro nás byla nedocenitelná, protože jsme opravdu jako rodiče byli
velmi vystrašení. Ona nás uměla vyslechnout
a podpořit.“
V termínu od 7. do 13. listopadu probíhá celostátní osvětová kampaň Týden rané péče,
na www.tyden.ranapece.cz najdete přehled
zapojených organizací a aktivit. Cílem je znovu upozornit na to, že každý rodič pečující
o dítě s postižením nebo třeba i jen s rizikem
zdravotních komplikací má na bezplatnou
odbornou pomoc ze zákona nárok – a má
právo dozvědět se o ní co nejdříve. Organizátorem Týdne je Společnost pro ranou péči,
která v Česku působí více než 30 let a pomohla k lepšímu startu do života už tisícům
dětí. Pokud máte pochybnosti o zdravém vývoji svého dítěte, navštivte www.ranapece.cz
nebo se zastavte na stánku Společnosti pro
ranou péči na Dni nevidomých v obchodní
galerii Vaňkovka v Brně ve čtvrtek 10. 11. od
13 do 18 hodin. Na své starosti nemusí žádný rodič zůstávat sám!
/red/

DOTACE NA KULTURU
Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací na účel – kulturní akce/projekty v I. pololetí 2023 pro oblasti:
• estetická výchova dětí a mládeže, kulturní akce významného charakteru na území SMZ, reprezentace na mimořádných
kulturních akcích mimo území SMZ, rozvoj
amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních
kulturních aktivit, podpora uměleckých
řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentace profesionálních i amatérských kul-

turních aktivit a činnost knihoven a ediční
činnost zaměřená na uchování a rozvoj lokální kulturní gramotnosti.
Elektronický formulář:
formulare.zlin.eu/zadostkulturnifondakce.
Příjem žádostí od 7. 11. 8 hodin do 6. 12.
14 hodin.
Bližší informace poskytuje Odbor kultury
a památkové péče Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště Zarámí 4421;
tel. 577 630 314.
/io/
inzerce
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Kultura

Foto: Jsf Abb

Kultura

Památník T. Bati

Průvod

BARTOŠŮV SOUBOR SLAVÍ
70 LET

LISTOPAD V PAMÁTNÍKU
T. BATI

„MARTÍNCI“

Zvyky a lidovou kulturu na Zlínsku se
rozhodla kraji ukázat skupina mladých
lidí, kteří při Osvětové besedě v Gottwaldově v roce 1952 založili lidový
soubor a pojmenovali ho po Františku
Bartošovi. Na prknech Městského divadla ve Zlíně se představí s výročním
koncertem 27. listopadu. /red/

12. 11. od 17:00 repríza přednášky
Marie T. Baťová: První dáma Zlína. Na
Den boje za svobodu a demokracii se
ve čtvrtek 17. 11. přesně v 17:11 budova Památníku symbolicky rozsvítí do
barev trikolóry. Bližší informace a možnost rezervací na
www.pamatnikbata.eu. /PTB/

11. 11. 2022 v 15:30 od zlínského zámku. Již po dvacáté (a po covidové pauze)
se vydá průvod Martínků městem. Žáci
a učitelé Základní umělecké školy Zlín
připravili tradiční průvod, který v této
„dětské“ podobě je ojedinělý. V čele
jede Martin (žák literárně-dramatického
oboru) na bílém koni a za ním průvod
Martínků. /red/

Galerie

Koncert

Galerie

KRAJSKÁ GALERIE ZVE
V rámci doprovodného programu k trienále
Prostor Zlín 2022, přehlídky současného
umění ve veřejném prostoru, které organizuje krajská galerie, vznikne 7. listopadu v 10
a 17 hodin u instalace Pavly Scerankové na
svitovské bráně multižánrová jevištní koláž
Paprsek času, která propojí architekturu
a výtvarné umění s uměním divadelním
a tanečním. Více na galeriezlin.cz. /io/

KONCERT RODIN V ZUŠ
ZLÍN

LUBOMÍR JARCOVJÁK
… PRŮ | ŘEZ …

Zveme na jeden z nejoblíbenějších koncertů, na kterém naši žáci – profesionálové
vystoupí se svými rodinnými příslušníky.
Součástí koncertu je také to, že každá rodina se sama uvede – představí své členy, jak
společné vystoupení vznikalo a předem se
omluví, že nejsou profesionálové…
23. 11. v 17:30, Komorní sál školy. /red/

V krajské galerii je nyní k vidění průřez
dílem umělce a výtvarného pedagoga
Lubomíra Jarcovjáka. Ve své tvorbě se
zabývá malbou, grafikou, vytváří autorské papíry a knihy, buduje objekty
z betonu apod. Výstava trvá do
27. listopadu. Více informací
na galeriezlin.cz. /io/

Akce

Koncert

Koncert

HOKEJOVÝ HALLOWEEN

CONCERTINO: HUDBA
SVOBODNÁ I STATEČNÁ

CANTICUM CAMERALE

Tematické bruslení pro děti všeho věku
se uskuteční v pondělí 31. října od 18
do 19 hodin na PSG aréně. Návštěvníci
nechť přijdou v halloweenských kostýmech. Děti se budou moci kromě volné
ledové plochy těšit i na zábavný doprovodný program včetně fotosoutěže a vyhlášení nejlepší masky. Akce je určena
pro veřejnost, vstup je zdarma. /mel/
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Církev československá husitská ve Zlíně
zve na sváteční koncert souboru Concertino složeného z předních hráčů Filharmonie
Bohuslava Martinů. Koncert se koná
17. 11. v 16 h v evangelickém kostele a je
věnován nejen Dni boje za svobodu a demokracii, ale také letošnímu výročí 700 let
města Zlína. /io/

Smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale
zve na koncert duchovní hudby Canticum
Camerale – Hudba stará i nová (od Renesance až po současnost) – který bude
zároveň ohlédnutím za interpretovanými
skladbami za 40 let existence sboru.
Koncert se koná 20. 11. 2022 od 17 hodin
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Jižních Svazích. /io/

Kultura

Setkání

Hudba

Filharmonie

BESEDA SE SPISOVATELEM

CIMBÁLOVKA SLAVÍ

Ve zlínském zámku se uskuteční beseda
se spisovatelem, scenáristou a publicistou Pavlem Kosatíkem. Setkání se koná
7. 11. 2022 od 17 hodin. Pavel Kosatík
představí svůj osobitý pohled na vývoj
města Zlína a jeho okolí. Jeho texty doprovázejí expozici Zlínská zrcadla v sadu
Svobody. Autor současně představí i svou
literární činnost posledních let. /io/

U příležitosti 10. výročí Cimbálové muziky Valašského souboru Kašava se
uskuteční slavnostní koncert. Příznivci
cimbálovky jsou na něj zváni na
12. 11. 2022 do Malé scény ve Zlíně.
Koncert začíná v 17 hodin. Muzika
vznikla sloučením cimbálových muzik
ZUŠ Zlín a ZUŠ Morava. Prodej vstupenek na www.soubor-kasava.cz. /io/

FILHARMONIE BOHUSLAVA
MARTINŮ ZVE
Listopadová nabídka je pestrá. 10. 11. se
koná koncert Kouzla pohádek, putování do
cizích zemí i po vzdálených planetách čeká
posluchače koncertu Brauner/Planety dne
16. 11. a houslista Ivan Ženatý se předvede
24. 11. Listopadovou nabídku uzavře
30. 11. vokální skupina Fragile. Skupina
vystoupí i 1. 12. Začátky v 19 hodin. /io/

Kabinet T.

ZUŠ

Kultura

PROSTOR MEZI NÁMI/
RAUM ZWISCHEN UNS

ZUŠ ZLÍN-MALENOVICE ZVE

ALTERNATIVA

V Kabinetu T. vystavují umělkyně Karíma
Al-Mukhtarová a Nicole Wendel. Obě pracují na instalacích a performancích, experimentálně používají techniky hraniční,
které samy vynalézají. Karíma vyšívá sklo,
Nicole kreslí rozkomíhaným pohybem
vlastního těla. Obě řeší styčné obsahy
jinými formami. /io/

8. 11. v 17:30 h, zrcadlový sál školy –
koncert studentů konzervatoře, 10. 11.
v 16:30 h v sále školy – Představení
O královně, co tancovala s čerty, 15. 11.
na zlínské radnici – Flétnový recitál,
22. 11. od 17:30 h v zrcadlovém sále
školy – Žákovský koncert. Žesťový kvintet zahraje při rozsvícení vánočního stromu v Malenovicích 27. 11. v 16 h. /io/

Knihovna

Galerie Garáž Zlín

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

SOCHAŘSKÁ VÝSTAVA

V sobotu 3. 12. bude Krajská knihovna
F. Bartoše patřit dětem. Od 9 do 12 h se zde
uskuteční tradiční akce na podporu dětského čtenářství. Malí návštěvníci se mohou
těšit na divadelní představení Truhlík a Truhlička – vánoční hvězdička, tvořivé dílničky,
hodnocení a vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže nebo třeba knižní swap a mnoho
dalšího! Více na kfbz.cz/ddk2022. /red/

V Galerii Garáž Zlín se koná výstava sochařky Eriky Velické: Unseal the Untold
2. Autorka libovolně pokračuje v námětu zobrazení figur psů, ale zde usazených v pevné a jasné struktuře kamenné architektury. Celistvost určitého až
magického výjevu podtrhuje jak detail,
tak i celek instalace v prostoru garáže.
Výstava potrvá do 15. 11. 2022. /io/

Kolektivní dům;
otevřeno po–pá 8–12 a 13–17 hodin,
so 10–16 hodin (mimo 25. 11. a 9. 12.).
Pro více informací navštivte webové
stránky www.zlin.eu/alternativa.
5. 11. v 16 h
KOSTARIKA – 50 ODSTÍNŮ ZELENÉ
6. 11. v 16 h
PŘEŽIL JSEM K2
7. 11. v 16 h
GAMBIE: USMÍVAJÍCÍ SE POBŘEŽÍ
AFRIKY
9. 11. v 18 h
KONCERT: ANNA KOLCHINA
15. 11.–17. 12.
JINDŘICH ŠTREIT: VZPOMÍNKY
16. a 23. 11. v 18 h
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ JIŽNÍ SVAHY
21. a 29. 11. v 18 h
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ HARMONIE
30. 11. v 17 h
LIBANON: ZEMĚ HOR, CEDRŮ
A UPRCHLÍKŮ
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Kultura

Jindřich Štreit: Vzpomínky
Prostor v Alternativě zaplní
výstava fotografií s názvem
Vzpomínky. Výstavu uvede
vernisáž dne 15. 11. 2022
v 17 hodin, přičemž samotná
výstava potrvá do 17. 12. 2022.
Na co se můžeme těšit prozradil autor snímků,
fotograf Jindřich Štreit.
Po jak dlouhé době Zlíňané uvidí vaše fotografie?
Poslední výstavu ve Zlíně jsem měl v galerii na
zámku, jmenovala se Ze tmy ke světlu. Byla asi
před dvěma či třemi lety.
Téma je vzpomínkové, které období reflektuje?
Výstavu jsem nazval Vzpomínky, protože jsem byl
požádán, abych vybral fota z předrevolučního období, a to už je doba, na kterou jen vzpomínáme.
O čem budou vyprávět?
Jsou to fotografie především o vztazích mezi lidmi. Mám rád příběhy, a tak každá foténka je pro

mne událost. Foténky budou o vztazích mezi mužem a ženou v pokročilejším věku, ale i mladými,
dialogu mezi dvěma muži, matky s dítětem, kluci
v zákristii...
Zachycujete člověka v jeho nejryzejší podobě,
bez příkras. Mění se doba a kulisy, jak se mění
podle vás lidé?
Lidé se příliš nemění. Chodí snad jinak oblečení,
protože móda se mění, ale základní vlastnosti
lidí jsou stejné.
Jsou nějaká témata či situace, které byste rád
sdělil fotografiemi? Takový nesplněný sen?
Každé foténkování je veliké dobrodružství. Nikdy
nevíte, co přijde. Je to také o štěstí a někdy náhodě. Jsou chvíle, kdy se vám vše daří, a jindy zase
to nejde a nejde. Čím více se snažíte, tím je to
složitější. Máte představu, jak by to ideálně mělo
vypadat, ale život to nedá. Je nutné být o sekundu dopředu, naučit se trochu předvídat a čekat...
Je to nádherné dobrodružství.
Tématům a situacím můžete jít naproti a čekat.
Jaká jsou? Nejkrásnější je obyčejný život, který je
věčný a přece vždy jiný. Sny si plním už jen tím,
že vezmu fotoaparát do ruky a ukazováčkem

zmáčknu spoušť. Je to tak jednoduché a prosté.
Život je nádherný, fascinující a v každé sekundě
senzační, protože každá vteřina je neopakovatelná.
/io/

Podílejte se na zlínské kultuře!
Máte chuť přinést do zlínského veřejného prostoru akci, která by
v něm rozhodně neměla chybět? Nevíte jak na to a potřebovali
byste podat pomocnou ruku? Přesně pro vás je určena výzva
Živého Zlína, jejímž cílem je přinést do zlínských ulic zajímavé
aktivity.
charakter. Vybrané projekty se stanou součástí kalendáře akcí kulturního centra Živý
Zlín, které vybraným pořadatelům poskytne mentorskou podporu a pomůže událost
zrealizovat.
Veškeré další informace, včetně přihlašovacího formuláře, naleznete na webu www.kulturazlin.cz v sekci Hledáme projekty. Hlásit se
můžete až do 25. listopadu. Vaše otázky rádi
zodpovíme na e-mailu info@kulturazlin.cz.
Tato výzva je určena komunitám, neziskovým organizacím, jednotlivcům, nadšencům
či umělcům, kteří by chtěli pořádat kulturní,
společenské i sportovní akce s realizací ve veřejném prostoru města Zlína. Váš nápad musí
být inovativní, neotřelý a mít nízkorozpočtový
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Zlínské akce pod jednou střechou. Nový
web Živého Zlína poslouží veřejnosti i pořadatelům
Nejen akce Živého Zlína, ale také kulturní
události jiných pořadatelů najdou nově Zlíňané pohodlně na jednom místě. Se začátkem
října spustilo kulturní a kreativní centrum Živý

Zlín web www.kulturazlin.cz poskytující návštěvníkům přehledný kalendář a pořadatelům
novou formu propagace.
„Poptávka po takové platformě ve Zlíně byla
dlouho. Jsem ráda, že po několika měsících
příprav se nám podařilo kulturní web spustit. Poskytuje přehled akcí ve městě, přičemž
umožňuje vkládání událostí také externím
pořadatelům. A samozřejmě zde najdete program Živého Zlína,“ popisuje novinku ředitelka
kulturního a kreativního centra Živý Zlín Jana
Kubáčová. „Věřím, že komunity, spolky i organizace uvítají další možnost, jak své akce zviditelnit,“ dodává. Pořadatelé se mohou registrovat zdarma. Návštěvníci si pak v kalendáři
filtrují akce v seznamu dle svých preferencí.
Nejdůležitější složkou webu ovšem zůstávají
události samotné organizace, které se zobrazují v úvodní části stránek. Živý Zlín v rámci
své činnosti také spravuje část prostor zlínského zámku, kde pořádá nejrůznější programy a nabízí je k pronájmu i široké veřejnosti.
Vše důležité se zájemci dozví právě na webu.
V nejbližších dnech se ke stránkám přidá
také nový e-shop a kulturní newsletter organizace.
/red/

Sport

Lukostřelci hostili mezinárodní soutěž
Sportovní klub DP Lukostřelba se stal pořadatelem GP
Evropského kola 3D lukostřelby. Do Zlína dorazili kromě českých
sportovců také reprezentanti z dalších pěti států – Slovenska,
Maďarska, Německa, Rakouska a Slovinska.
„Požádali jsme Magistrát města Zlína o záštitu nad akcí a skloubili klubové zapojení v projektu Zlín 700 vyvrcholením tohoto závodu
na konci sezony. Podobná akce se v ČR několik let nebude opakovat a byla to příležitost
pro všechny zúčastněné strany. Soutěžící byli
nadšeni z vybudovaného zázemí klubu, stejně jako z propojení krásných lesů a centra
města. Je to za námi a lukostřelci se mohou
těšit na další závody a akce, které už umíme
uspořádat podle zajeté šablony s cílem pro-

pagovat tento zajímavý sport mezi veřejnost
a prosadit 3D lukostřelbu vedle sportů jako
je hokej nebo fotbal,“ řekl předseda Sportovního klubu DP Lukostřelba Zlín Martin
Žáček.
Ve dvoudenním závodu jednotlivců, si každý
sportovec musel odstřílet tři tratě v terénu na
3D terče. Dvě tratě se střílely v sobotu a jedna v neděli. Na každé trati je čekalo 20 terčů.
V neděli odpoledne se navíc střílelo finále pro
šest nejlepších z každé kategorie. Nejvzácnější
umístění za Českou republiku obsadil zlínský
lukostřelec startující za domácí pořadatelský
klub DP Lukostřelba Zlín Tomáš Rožnovský, aktuálně mistr ČR 2022. Skončil ve finále na 3.
místě v kategorii dospělí – muži – TRRB. Ze
zlínského klubu si dobře vedly i děti.
/io/

Mistrovství světa juniorů 2022
v plavání
Na juniorské mistrovství světa v plavání (MSJ), které se letos
konalo v peruánské Limě 30. 8. – 4. 9. 2022 se nominovalo šest
závodníků z celé ČR, a z toho hned dva závodníci Plaveckého
klubu Zlín, kteří studují ve sportovní třídě Gymnázia T.G.M. ve
Zlíně.
Jsou jimi Jana PŘIBYLOVÁ a Miroslav KNEDLA.
Oba dva v Limě plavali ve svých osobních rekordech a současně jimi překonávali i zlínská klubová maxima.
Mira KNEDLA se probojoval do závěrečných
finále hned ve třech disciplínách, kde dokázal
pro ČR a zlínské plavání vyplavat dvě bronzové medaile na 50 a 100 metrů znak v časech
25,12 s a 55,08 s. Časem na 50 m znak zaostal za seniorským rekordem ČR jen o 0,04 s.
V doplňkové disciplíně 400 metrů polohový závod si v dopoledních rozplavbách vylepšil osobní
rekord o 7,02 s a tím rovnou postoupil do odpoledního finále, kde se ještě dokázal zlepšit
až na čas 4:25,59 s a dohmátl na nečekaném
skvělém 7. místě.
I Janě PŘIBYLOVÉ se podařilo probojovat do
odpoledních finále rovněž ve třech disciplínách,
kde bojovala o medaile. Po vynikajícím semifinálovém představení na 50 metrů prsa, kde

novým klubovým rekordem 31,81 s postupovala do finále z druhého místa, se jí tento čas nepodařilo zopakovat a časem 32,01 s doplavala
na výborném 5. místě jen pět setin sekundy od
bronzové medaile. I v disciplínách 100 a 200 m
prsa plavala v závěrečných finálových bojích,
kde obsadila shodně 8. místo.
Po úspěšném účinkování na světovém šampionátu byla celá výprava pozvána na Velvyslanectví ČR v Limě, kde v příjemné atmosféře bylo poděkováno všem našim závodníkům za skvělou
reprezentaci ČR na těchto závodech (www.mzv.
cz/lima/cz/index.html).
Celkově si naše ČR výprava vyplavala dvanáct
finálových účastí, a z toho vezeme šest do Zlína.
Vylovila čtyři medaile a opět polovinu (50 a 100
metrů znak) přivezl Miroslav Knedla do Zlína.
Bylo zaplaváno historicky pět nejlepších výkonů
českých plavců na MSJ a opět o jeden z těchto výkonů se postarala Jana Přibylová disciplí-

nou 50 metrů prsa. V historii zlínského plavání
jsme nikdy neměli současně dva plavce na MSJ
a jako bonus oba dva ve finále a k tomu dvounásobného medailistu.
Jana Přibylová již v juniorské kategorii skončila
a zařadila se do reprezentační kategorie U21
a Mira Knedla ještě bude moct v příštím roce
opět reprezentovat na MEJ i MSJ 2023.
Velká gratulace patří oběma plavcům k předvedeným výkonům nejen na závěrečném MSJ
v Limě, ale v celém letošním školním roce
2021/2022.
/red/

MEZINÁRODNÍ UTKÁNÍ V RAGBY
V sobotu 12. 11. 2022 se od 14 hodin na
Stadionu mládeže ve Zlíně uskuteční zápas
v ragby mezi týmy České republiky a Moldavska.
Zlín se již po třetí za posledních 10 let ujímá
pořadatelství mezistátního zápasu v ragby,

kdy v roce 2013 hostil tým Ukrajiny a v roce
2018 tým Polska. V obou předchozích utkáních se vždy mohl spolehnout na vydatnou
podporu zlínských diváků. Zveme proto
všechny příznivce ragby, aby přišli podpořit
český národní tým.
/red/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce
TEPLO ZLÍN, A. S., HLEDÁ INSTALATÉRA-TOPENÁŘE
Náplní práce je údržba technologií centrálního zásobování teplem ve
Zlíně. Podmínkou je výuční list a/nebo praxe v oboru, řidičský průkaz sk. B a svářečský průkaz. Průměrná měsíční hrubá mzda činí
32 000–36 000 Kč. Kontakt: info@teplozlin.cz
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
PARNÍ ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A AUT
Čistíme párou sedačky, koberce, matrace, čalounění, dlažby, kuchyně, okna a také provádíme parní ruční mytí aut v centru Zlína. Pára
důkladně vyčistí a dezinfikuje. www.paromax.cz, tel. 775 405 209
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
ŠIKULOVÉ ZL
Chcete to mít doma hezčí? Třeba vymalovat, smontovat nábytek,
nebo vyměnit starou podlahu za novou? Volejte nás.
Šikulové ZL – vaši pomocníci v domácnosti.
Tel. 734 353 574, 603 858 849
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka dle
domluvy šetrnými čisticími prostředky a profesionálními stroji.
Krátká doba schnutí.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009 PO-PÁ 9.00-17.00. Zlín a okolí.
PODZIMNÍ 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. Nově také prodej
palivového dřeva.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.
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
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy
i domácnost.
Lokalita: Zlín a okolí. Tel.: 733 209 024
ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků.
Otevřeno: Po–Čt 9:00–17:00 h, Pá 9:00–14:00 h, So – zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín – za Baťou),
tel. 731 350 132, 604 975 565
PRODEJ BYTŮ 2+KK, LORENCOVA
Realitní kancelář CENTURY 21 Bonus Brno nabízí prodej dvou bytů
o dispozici 2+KK (61 a 69 m2), novostavba, po kolaudaci.
Ihned k nastěhování. Včetně kuchyňské linky na míru a vestavných
spotřebičů. Více informací na tel. 775 674 550, David Gablas
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Jak vypadá běžný
útulkový den?
Dnes vám po dlouhé době chceme
představit, jak povětšinou probíhá běžný
útulkový pracovní den. Vždycky, když se tady
objeví exkurze dětí nebo studentů, často je to
zajímá a ptají se nás na to.
Pracovní doba v útulku začíná
v 8:00 h a končí v 18:00 h, jedná se tedy o desetihodinovou
směnu, která je někdy nečekanými případy prodloužena.
Na směně jsou vždy dvě ošetřovatelky a jedna pracovnice
v kanceláři. Často nám také
pomáhají s prací praktikanti ze
středních škol. Ošetřovatelky
vždy na začátku směny zkontrolují zdravotní stav zvířat, podávají krmení mláďatům, rozdávají léky nemocným zvířatům.
Všichni psi jsou puštěni do výběhu, některé je potřeba vyvenčit na vodítku. Pak následuje
dopolední úklid, tzn. vystříkání
70 kotců, 12 voliér a 20 klecí
pro kočky. U koček je práce náročnější, protože se vyměňuje
podestýlka a ložní prádlo, které mají pod sebou. Pracovnice
v kanceláři přijímá a vydává zvířata, vyřizuje e-maily a telefonáty, zajišťuje propagaci zvířat,
věnuje se konkrétním zvířatům,
když je potřeba. Často je také
potřeba zajistit nákup ve městě
nebo zajet do veterinární ordinace do Slušovic.
Po polední přestávce se tlakovým zařízením stříkají venkovní výběhy u psů, v této době
také přijíždí veterinární lékař.
Ve 14:00 h začínají návštěvy.
Ošetřovatelky tak průběžně
vydávají psy dobrovolníkům na
vycházky, některé psy dávají do
travnatého výběhu. Pokud je
trochu časový prostor, sami se
věnují komplikovaným psům,
kteří ještě nejsou připraveni
chodit na vycházky mimo areál
útulku. V kanceláři je prostor
věnovat se zájemcům o adopci
psa nebo kočky z útulku, prodeji propagačních předmětů nebo
seznamovat nové dobrovolníky
s podmínkami venčení.
V 17:00 h je čas hlavního krmení, opět se rozdávají léky
a probíhá individuální venčení.
V 18:00 h se útulek zavírá a během noci má do areálu přístup
jen městská policie.

KAZAN / přátelský německý ovčák, ale i hlídač, 11 let, kastrovaný, v útulku již čeká jeden rok

ALMA / fena belgického ovčáka,
8 let, kastrovaná, pro zkušeného
aktivního kynologa

MAX / kříženec amer. staford.
teriéra, 8 let, hodný, temperamentní, pro aktivního člověka
Každý, kdo v útulku pracoval
nebo pracuje, ať už jako ošetřovatelka nebo zaměstnanec
v kanceláři, říká, že u nás strašně rychle ubíhá čas a často člověk nestihne udělat tzv. věci navíc. Je to však práce, která vás
chytne za srdce a zanechává ve
vás mnoho nezapomenutelných
zážitků.
/red/

-15%

a
sleva n é byty
vybran

71

bytových jednotek

84

boxů na kola

92

parkovacích stání

6/2024
termín dokončení

www.apartmanystrane.cz

Nové byty Zlín - Jižní Svahy
SKLEP
BYT DISPOZICE PLOCHA
A3N.1 3+KK
77,30 m² 2,95 m²
A3N.6 3+KK
142,83 m² 4,51 m²
A5N.4 1+KK
33,44 m² 1,89 m²
A6N.1 3+KK
77,30 m² 2,88 m²
A6N.2 1+KK
40,92 m² 2,95 m²
B1N.5 2+KK
69,37 m² 3,02 m²
B3N.1 2+KK
63,34 m² 3,02 m²
B3N.5 3+KK
142,98 m² 4,46 m²
B4N.1 2+KK
63,34 m² 3,02 m²

CENA

NOVÁ CENA

5 925 472 Kč
9 304 524 Kč
3 542 174 Kč
7 625 261 Kč
4 142 034 Kč
5 714 471 Kč
5 180 970 Kč
8 628 258 Kč
5 559 539 Kč

5 332 925 Kč
7 908 845 Kč
3 187 957 Kč
6 862 735 Kč
3 727 831 Kč
4 857 300 Kč
4 662 873 Kč
7 334 019 Kč
4 998 026 Kč

Informace

EKOCENTRUM KOORDINÁTOREM MEZINÁRODNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOŠKOLA
Ekocentrum Na Pasece Velíková působí ve Zlínském kraji od února 2022 a specializuje se na
vzdělávací program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro mateřské, základní a střední školy. Nyní se zapojilo také do
rozvoje programu Ekoškola ve Zlínském kraji.
Jedná se o program, díky kterému se žáci učí
aktivně a samostatně řešit problémy životního
prostředí ve svém okolí. S metodikou sedmi
kroků umožňuje žákům, aby zažívali opravdovou spoluúčast na pozitivních změnách ve své
škole.

poradny
LINKA SOS ZLÍN – 24 H

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.

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.

„Životní prostředí není pro žáky jen učivo, ale
stává se něčím, co se jich týká a co mohou
sami ovlivňovat,“ vysvětluje náplň programu
jeho auditorka a krajská koordinátorka Kateřina Patáková a dodává, jaké benefity z účasti
v programu plynou i vzdělávacím institucím:
„Škole může zapojení do programu přinést
mezinárodní ocenění, finanční úspory a další
výhody.“
„Program je otevřený pro všechny mateřské, základní a střední školy. Dáváme učitelům návod
a podporu pro práci s žáky, učíme je být partne-

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

Zlínský klub 204, tř. T. Bati,
www.asociace-sos.cz, tel. 606 171 157

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
Bezplatné poradenství v občanskoprávních problémech (oblast bydlení,
dávek, bezpečnosti aj.) osobám starším
60 let.

KRIZOVÁ POMOC

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

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

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

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
SAMARITÁN

Bří Jaroňků 6989, Zlín, tel. 737 408 599,
dlpzlin@otrokovice.charita.cz,
www.otrokovice.charita.cz
Poskytuje bezplatné sociální poradenství
zaměřené na pomoc s řešením dluhů.

PODIATRICKÁ PORADNA PRO
ZDRAVÉ NOHY

Otevře 16. 11. v budově Magistrátu
města Zlína, Zarámí 4421. Vyšetření
a diagnostika nohou. Provozuje lékařské
a rehabilitační pracoviště Columna
centrum. Objednávky na tel. 731 618 730
či e-mailu: vaskova@prozdravenohy.cz.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

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

kluby

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE
ZLÍNSKÉM KRAJI

KLUBÍČKO (volnočasové aktivity pro
handicapované osoby)
M. Knesla 4056, Zlín; tel. 773 765 204,
klub.icko@zlin.eu, www.klub-icko.eu.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE PRO
HAZARDNÍ HRÁČE VE ZLÍNSKÉM
KRAJI

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ

Prštné 86, tel. 778 417 681
Poradna pro látkové závislosti.

Prštné 86, tel. 777 478 088,
www.gambling.podaneruce.cz

PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉ
LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Centrum služeb a podpory Zlín,
Zálešná XI/1273, 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
30

rem při řešení problémů. Vzdělavatelům nabízíme metodické materiály, konzultace, akreditované semináře a webináře, workshopy a sdílení
dobré praxe,“ dodává Kateřina Patáková.
Program Ekoškola v České republice zaštiťuje
vzdělávací centrum TEREZA. Ta začala s pasením tří koz, 17 ovcí a praktickou ochranou
Prokopského území v Praze r. 1979. Dnes TEREZA vzdělává přes 200 000 dětí, spolupracuje s více než 900 školami a 5 000 rodičů si
od nás bere tipy, jak smysluplně trávit čas se
svými dětmi.
/red/

pokročilé, cvičení dopoledne, ruční práce,
němčina.
1. 11. ve 14 h MŠ Podhoří Zlín přednáška
bylinkáře Karla Štenbaura, 1. 11. vycházka
po trase Zelené údolí-Drdol-Lípa
(cca 5,6 km). Odjezd z AN Zlín v 8:50 h.
Info tel. 737 005 174.
7. 11. 2022 ve 14 h MŠ Podhoří beseda
s poslancem Radkem Vondráčkem.

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Objekt Kvítková
Každou středu v 8:30 h setkání,
komentovaná návštěva Lesního hřbitova,
9. 11. cvičení s jógou, prezentace
klubového zájezdu s promítáním, cvičení,
besedy, výstavy.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY

Každou středu cvičení.
3. 11. výlet – vycházka po okolí, 10. 11.
hodové veselí, 17. 11. trénování paměti,
24. 11. společenské hry.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
29. 11. Termály Velký Meder.
Akce pro širokou veřejnost.

svatební obřady
2. 9. 2022 – radnice
Ivan Juřena (Zlín), Kateřina Juřenová (Zlín)
3. 9. 2022 – radnice
Petr Hluchý (Zlín), Kristýna Doležalová (Zlín)
Lukáš Jasenský (Zlín), Andrea Pekárková
(Uh. Brod)
Marek Machálek (Zlín), Mária Zelinková
(Brno)
9. 9. 2022 – radnice
Vladimír Doležel (Zlín), Gabriela Šustková
(Uherský Brod)
10. 9. 2022 – radnice
Jaroslav Baleja (Zlín), Oldřiška Oli Stejskal
(Lhota)
Ondřej Kaláč (Zlín), Jarmila Chovancová
(Zlín)

Tel. 732 123 048
Po, út – pěvecký kroužek mužů a žen,
schůzka Kamarádů, turistický kroužek,
st – klubový den – zpěv, hudba, tanec,
přednášky, besedy, tvoření, čt – sportovní
aktivity.
9. 11. Vinobraní, 16. 11. Klobouková
zábava, 23. 11. Kateřinská zábava,
24. 11. Klubová soutěž bowling.

10. 9. 2022 – hrad Malenovice
Radek Telička (Zlín), Kateřina Sanitrníková
(Zlín)
Jiří Strik (Zlín), Marcela Vyoralová (Zlín)

KS PODHOŘÍ

24. 9. 2022 – radnice
Jiří Urban (Zlín), Lenka Klívarová (Zlín)

Tel. 603 234 406,
e-mail: kspodhori@seznam.cz
Po – němčina pro začátečníky a pokročilé,
út – cvičení dopoledne, st – jóga, angličtina
pro začátečníky, čt – angličtina pro

17. 9. 2022 – jiná místa
Ladislav Minařík (Zlín), Marie Svobodová
(Zlín)
David Kopečný (Zlín), Nikol Gazdová (Zlín)
Jan Kotrba (Zlín), Veronika Bučková (Zlín)

24. 9. 2022 – jiná místa
Ondřej Pisklák (Zlín), Petra Synčáková
(Šumice)

vítání dětí do
života dne 30. 9.
Kryštof Mališka, Matouš Černý, Ela
Menzlová, Jindřich Martínek, Robin
Karlík, Beáta Dardová, Tobiáš Baránek,
Eliška Zapletalová, Štěpán Bastl, Amálie
Zapletalová, Tobiáš Chromčák, Stella
Vykoukalová, Milan Mareček, Ela Výborná,
Matěj Pražan, Lili Trubelíková, František
Doležel, Adriana Petříková, Simona
Boudová, Elisabeth Kolenčíková.

vzpomínky
Sametová revoluce
Statutární město Zlín uctí slavnostním pietním
aktem 33. výročí Dne boje za svobodu
a demokracii. Vzpomínkový akt se koná ve
čtvrtek 17. listopadu v 15:30 h u Pomníku
obětem totality před radnicí.
/io/

jubilanti
od devadesáti let
Adamíková Dagmar, Apolenářová
Jaroslava, Bartuněk Milan, Brázdilová Františka, Čiklová Vlasta, Fux
Jan, Gajdošík Milan, Hasala Miroslav, Hrbáčková Ludmila, Chovancová Jiřina, Chrastina František,
Jansenová Vlasta, Kotásková Jindřiška, Kouřilová Jindřiška, Krajčová
Jarmila, Králíková Božena, Křížková
Růžena, Kuchařová Marie, Kusáková Leopolda, Kvasnička Karel,
Lacinová Milada, Maňas Čeněk,
Marinovová Anna, Nádeníčková
Věra, Nekolářová Marie, Obalová
Marie, Pekárková Zdenka, Pětovský
Jiří, Pilušová Drahomíra, Potůčková
Božena, Prčková Marie, Prokopová
Anna, Pýchová Vlasta, Rajchová Božena, Richter František, Romanová
Jarmila, Sámek Jaroslav, Sedláčková Zdeňka, Semotam František,
Slovák Miloslav, Smolka Ivan, Smržová Jiřina, Soukupová Božena,
Staňková Miluška, Stráský Jaroslav,
Ševčíková Jiřina, Šmiraus Jaroslav,
Štěchová Soňa, Velikovská Jitka,
Vránová Františka, Vrátný Josef,
Walachová Milada, Zouharová Josefka, Zouharová Olga.

Zelený internet
ve Zlíně a okolí
od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz
800 80 70 60

Magazín Zlín _ červen - 92 x 136 mm
středa 15. června 2022 14:27:22

Realitní služby, jaké si přejete

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT?
Máte možnost začít podnikat
při zaměstnání.
Makléřům dáváme až 80 % z provize

www.remax-via.cz
Odhady nemovitosti on-line ZDARMA

