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Úvodem – rozhovor

Jana Bazelová:
Pandemie koronaviru má
i svá malá pozitiva
Pandemie koronaviru již více než rok
ovlivňuje pracovní i osobní životy nás všech.
S neuvolněnou radní Janou Bazelovou jsme
hovořili o tom, jak nynější doba ovlivňuje
přípravy oblíbených akcí pořádaných
městem, jaké městské projekty aktuálně
probíhají nebo jak se snaží cestovní ruch
přinášet zajímavé tipy pro Zlíňany.
Covid-19 již více než rok významně ovlivňu- hru. Orientujete se nyní více na propagaci
je naše pracovní i osobní životy. Jak ovlivnil lokálních destinací?
Vás?
Ano, snažíme se mimo jiné přinášet Zlíňanům
Stále je pro mě velmi náročný souběh pra- tipy na výlety do přírody v nejbližším okolí.
covních povinností a péče o rodinu,
Osobně jsem se v této době vydala do
zejména v tomto období, kdy jsou
přírody na nespočet výletů. Je skvělé
děti doma. Ale o tom by mohla
si pročistit hlavu procházkou na
vyprávět většina rodičů. Pročerstvém vzduchu. Když bych
Snad nám
tože jsem neuvolněná radní,
měla hledat na této době pozisituace dovolí,
činnost na radnici musím
tivní věci, tak jedna z nich by
abychom si
zvládnout i při svých dalších
byla, že objevujeme krásná
činnostech nejen pracovních.
místa v blízkém okolí. Přitom
akce užili bez
Já mám naštěstí velkou podv běžné době cestujeme daomezení.
poru zaměstnavatele. Nejsloleko za hranice města, aniž byžitější je vytvořit si pro práci na
chom znali věci, které máme koměstě nějaký časový prostor, prolem sebe. Druhým pozitivem je pak
tože pokud chcete dosáhnout smyslupluvědomění si, jak je kouzelná pozice Zlíného výsledku, musíte se dané problematice na, že do lesa a přírody je to z každého místa
věnovat a proniknout do ní.
opravdu blízko.
Jednou z Vašich kompetencí je spolupráce
s primátorem v oblasti cestovního ruchu,
který je nyní kvůli koronaviru zcela mimo

Poradíte čtenářům, kde mohou nalézt tipy
na výlety, které třeba doposud neznají?
Tipy na výlety najdou zájemci na turistickém

webu města www.ic-zlin.cz. Ty zveřejňujeme
průběžně i na Facebooku a Instagramu města Zlin.eu. Tipy lze čerpat i z publikace „Kam
z města do lesa“. Nově jsme vydali více než
stostránkovou publikaci Zlínská architektura,
se kterou může čtenář projít kolem ředitelských vil a kancelářských či továrních objektů
typických právě pro Zlín. Obě publikace jsou
ke stažení na již zmíněném turistickém webu.
Lze je získat i v tištěné podobě v Městském
informačním a turistickém středisku v budově
radnice. Doporučuji i trasy se Zlínského architektonického manuálu, kde je připraveno
9 tematických tras představujících proměnu
Zlína z malého rolnického města v moderní
Zlín úzce spojený s růstem firmy Baťa a zároveň jeho stavebně historický vývoj, který
se odehrál od konce 2. světové války do současnosti. Ty lze nalézt na webu www.zam.zlin.
eu. Nově jsme provázali turistický web města
s webem Zlínsko a Luhačovicko, který sdružuje tipy na výlety, akce a pod. turistické oblasti
Zlína a Luhačovic.
Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Jana Bazelová:
Pandemie koronaviru má i svá malá pozitiva
Dokončení ze str. 3
Ve Vaší gesci je i projekt participativního
rozpočtu „Tvoříme Zlín“. Jak je naplánován
jeho letošní průběh?
Letos mohou obyvatelé Zlína již počtvrté spolurozhodovat o rozdělení pěti milionů korun
v rámci projektu participativního rozpočtu
„Tvoříme Zlín“. Své návrhy mohou lidé podávat od 1. 4. do 31. 5. 2021. Během léta bude
pracovní skupina složená ze zaměstnanců
statutárního města Zlína prověřovat, zda
jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim
se uskuteční představení soutěžních návrhů
a veřejnost bude informována o možnosti hlasování. Těším se opět na podnětné návrhy, na

jejichž základě zjišťujeme, co Zlíňany nejvíce
zajímá a tzv. pálí.
Připravují se oblíbené akce pro veřejnost pořádané městem, které se pravidelně konaly
v druhé polovině roku, nebo se od těchto akcí
upustilo?
Přípravy na Kejklířský jarmark, Svatomartinské
slavnosti a v neposlední řadě i na Adventní vánoční Zlín probíhají. Budeme připraveni v případě nepříznivé situace pandemie koronaviru
operativně reagovat úpravou programu. Pevně
však věřím, že nám epidemiologická situace
dovolí, abychom si jednotlivé akce bez omezení
užili. Ale jak se říká, kdo je připraven, není za-

skočen. Nesmíme také zapomenout na Zlínské
filmové léto, což jsou letní kina konaná během
období prázdnin v různých částech Zlína. Živý
Zlín je taktéž připraven poskytnout obyvatelům
Zlína a okolí notnou dávku kulturního vyžití. Když
mluvíme o pořádání kulturních akcí, tak musím
říci, že soucítím s pořadateli kulturních, společenských i sportovních akcí, kteří věnovali přípravám spoustu energie i finančních prostředků
a doposud jejich snahy vyšly vesměs vniveč.
Chtěla byste čtenářům říci něco na závěr?
Jako nezdolná optimistka nám všem přeji,
aby se konečně začalo blýskat na lepší časy
ve všech oblastech života.
Tomáš Melzer

Město vybralo zhotovitele jezírka v Centrálním parku
Vybudování vodního biotopu s jezírkem v Centrálním parku
na sídlišti Jižní Svahy se výrazně přiblížilo k realizaci.
Město Zlín už nyní zná vítěze vyhlášeného výběrového řízení. Jako nejlepší nabídka se komisi jevila nabídka zlínské stavební společnosti
KKS, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 22 milionů a 749 tisíc korun.
„Tento krajinný prvek bude díky svým přírodním procesům pomáhat zlepšovat mikroklima
v dané lokalitě. Přispěje také k zadržení vody
v krajině při přívalových deštích,“ uvedl Bed-

řich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast
městské zeleně a životního prostředí.
Nově budovaná plocha bude mít rozlohu asi
hektar. Dominantou bude jezírko s rozlohou
1000 metrů čtverečních, na břehy budou vysazeny vodní rostliny. Jezírko však nebude určeno
ke koupání. Nádrž bude napájena z podzemního vrtu, počítá se však právě i s využitím dešťové vody svedené z nedalekých bytových domů

do podzemní retenční nádrže. Tato voda bude
po určité době od naplnění využívána jednak
jako zdroj pro doplňování vody v samotném
biotopu a jednak pro závlahu zeleně v parku.
Předpokládaná hodnota zakázky byla 24,8 milionu korun bez DPH. Výběrovým řízením se
tak cenu podařilo o několik milionů snížit.
Část financování zajistí evropské dotace. Jde
o další etapu dostavby Centrálního parku.
Předpoklad zahájení realizace je v první polovině tohoto roku. Práce samotné budou trvat
18 měsíců.
/fab/

Nové ocenění Zlínský patriot má vyzdvihnout pomáhající
občany
Zdravý patriotismus a nezištnou pomoc svému okolí má
ohodnotit nové ocenění primátora města Zlína, Zlínský patriot.
Ocenění bude moci získat ten, kdo bude
Cena Zlínský patriot bude udělována jemít prokazatelný přínos svému
denkrát za čtvrt roku a je určena
okolí ve Zlíně v jakékoliv oblasti
zejména obyvatelům Zlína, není
veřejného života. „Nově udělovšak striktní podmínkou, aby
Ocenění má
vaná cena nemá ambici konnositel byl Zlíňan. Nominaci
kurovat tradičně udělované
konkrétní osoby může podat
vyzdvihnout ty,
Ceně města Zlína. Má nakdokoliv starší 15 let prokdo jsou velkým
opak vyzdvihnout obyvatele
střednictvím formuláře v syspřínosem pro
města či kolektivy mimo podtému Mobilní rozhlas, který
město.
nikatelskou sféru za jejich nenaleznete na odkazu zlin.mozištnou pomoc a přínos v oblasti
bilnirozhlas.cz. Návrhy na oceveřejného života a rozvoje občannění osobností prvního kola lze
ské společnosti. Může se jednat napřízasílat do 20. června 2021. Osobnosti,
klad o pomoc seniorům či jinak potřebným které nebudou oceněny v aktuálním kole, se
občanům, odstranění nečistot nebo kultiva- automaticky posouvají do výběru následuce veřejných ploch apod.,“ vysvětlil primátor jícího období. Ze zaslaných návrhů vybere
Jiří Korec.
primátor Jiří Korec v každém kole vždy jednu
4

osobnost, která si jako cenu pak bude moci
vybrat jeden z produktů, který nabízí městské společnosti, jako jsou hokejový klub Berani Zlín, Lázně Zlín, Filharmonie Bohuslava
Martinů, Městské divadlo Zlín apod.
„Vím, že ve Zlíně máme hodně občanů, kteří pomáhají svému okolí. Právě tato skupina
obyvatel byla v minulosti poněkud přehlížena.
Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát,
jsou velkým přínosem pro město, proto bych
je chtěl vyzdvihnout,“ doplnil Jiří Korec./red/

Více informací
o novém ocenění
Zlínský patriot
naleznete po
naskenování
QR kódu:

Aktuálně

Online setkání s primátorem
Současná doba nepřeje osobním setkáním, proto se primátor
statutárního města Zlína Jiří Korec rozhodl, že se s občany bude
potkávat alespoň online prostřednictvím pravidelného pořadu
Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem.
Online setkání s občany bude probíhat pravidelně jednou za měsíc, vždy na konkrétní
téma, a to prostřednictvím facebookové stránky
zlín.eu. První setkání proběhne ve čtvrtek
13. května od 16 hodin. Dotazy či podněty mohou Zlíňané posílat na e-mail naslovicko@zlin.eu,
nebo je mohou klást v průběhu vysílání do ko-

mentářů. „S občany jsem se chtěl setkávat osobně již v minulém roce, bohužel nám to protiepidemická opatření neumožnila. Proto jsem zvolil
alespoň online variantu, v rámci které bych se
rád dozvěděl od Zlíňanů, co je trápí a co je podle nich potřeba zlepšit. Vždy se budeme věnovat
jednomu tématu, které budeme předem avizovat

Pokračuje zalesňování Tlusté hory
Také v letošním roce bude pokračovat zalesňování areálu
městských lesů Zlín na Tlusté hoře, který byl, tak jako zbytek
republiky, postižen kalamitním výskytem kůrovce ve smrkových
porostech.
Při jarním zalesňování tak nechá město Zlín
dodavatelským způsobem vysadit 25 tisíc sazenic, především dubu. Jarní práce navážou na
loňské výsadby.
„V loňském roce bylo použito k zalesnění přes
27 tisíc ks nových stromků, převážně buků
a dubů. Mimo to se daří obnovovat les přirozeně bez umělé výsadby,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast městské
zeleně a životního prostředí. Odbor městské

zeleně eviduje do 5 hektarů ploch s přirozenou
obnovou lesa a v této praxi hodlá odbor nadále
pokračovat. Přirozeně se velmi dobře zmlazuje
buk, javor, částečně i dub a v malém měřítku
i jasan a je tedy naděje, že v budoucnosti budou tyto lesy stabilnější a zdravější. Pro posílení
biodiverzity jsou ponechány na některých pasekách i hromady klestu, které již nejsou z hlediska kůrovce nebezpečné, ale mohou být úkrytem
pro užitečný hmyz.
/fab/

V novém objektu soc. rehabilitace
dojde k ucelení služeb
Investiční projekt s názvem „Objekt sociální rehabilitace Zlín“ se
po legislativních průtazích opět přibližuje k realizaci. Ta má být
zahájena ještě letos.
Objekt sociální rehabilitace ve čtvrti Letná bude
sloužit pro osoby s duševním onemocněním
v pobytové formě, kteří jsou ve stabilizovaném
stavu a pod kontrolou lékaře. V objektu bude
zabezpečena nepřetržitá služba sociálních pracovníků.
„Mrzí nás některé mýty a nepravdy, které projekt provází. Nechceme Letnou diskriminovat,
jak je nám někdy podsouváno, ale stavba je
na Letné navržena z toho důvodu, že podobná
služba zde dlouhodobě a bezproblémově fungovala a nyní dochází pouze k ucelení spektra
poskytovaných služeb. Tato sociální služba byla
navržena s respektem k místu, času a potřebě,“ uvedl Aleš Dufek, náměstek primátora pro
oblast sociálních služeb. Stavba bude mít kapacitu 11 jednolůžkových pokojů. Z toho budou tři
pokoje bezbariérově upravené. Objekt vyroste
v zahradě stávajícího komplexu, který nebyl

přístupný veřejnosti. Ani na přístupu veřejných
ploch se tak nic nemění. Předpokládané náklady na realizaci jsou ve výši 36 mil. Kč vč. DPH.
V IPRÚ Zlín bylo pro tento projekt vyčleněno
27 184 935,67 Kč. Ze státního rozpočtu pak
1 599 113,86 korun.
„Do Letné, stejně jako do ostatních částí také
investujeme nemalé prostředky i v jiných oblastech. Opravujeme hřiště či chodníky. Jen
do oprav propojovacích chodníků v této oblasti
bylo za poslední roky investováno více než dva
miliony korun,“ přiblížil Miroslav Chalánek, v jehož gesci jsou místní části. Více než dva miliony
korun byly v poslední době investovány také do
Střediska volného času v ulici Kotěrova. Magistrát města Zlína spolupracuje i se spolkem Letná žije. V rámci rozvoje komunitního života byly
například podpořeny akce konané pro občany
místní části Letná.
/fab/

společně s termínem setkání. Prvním tématem
bude volný čas,“ sdělil primátor Jiří Korec. Jakmile to situace umožní, budou setkání s občany
probíhat osobně, jednou za měsíc.
/red/

MĚSTSKÁ ZELEŇ SPOUŠTÍ
PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
spouští plánované rekonstrukce v centrální
části města a místní části Klečůvka.
Na Štefánikově ulici ve Zlíně bude od dubna
do června probíhat rekonstrukce stávajícího
hřiště č. 60. Rekonstrukce bude spočívat v obnově asfaltového povrchu včetně podkladních
vrstev, osazení nových obrubníků a výměně
záchytných sítí. Akce se realizuje na základě
dlouholetých požadavků místních obyvatel. Se
stavbou je spojena částečná uzavírka provozu
na pozemní komunikaci a úplná uzavírka komunikace pro pěší.
Kompletní výměny se dočká i zastaralý zastávkový přístřešek v místní části Klečůvka.
„Součástí rekonstrukce, která se bude realizovat od dubna do června letošního roku, bude
i předláždění zpevněné plochy. Jedná se o další etapu stavby navazující na akci „Úprava prostoru za obchodem ve Zlíně-Klečůvce“, která
byla provedena v loňském roce,“ sdělila Eliška
Gášková, referentka odboru městské zeleně.
Po dobu provádění stavby bude autobusová
zastávka přesunuta ke zpevněné ploše před
bývalou prodejnou. Stavba si vyžádá úplnou
uzavírku komunikace pro pěší a částečnou
uzavírku provozu na pozemní komunikaci. Po
dokončení stavby bude v okolí zastávky provedeno zatravnění, výsadba kvetoucích keřů,
trvalek a okrasných trav. Za dočasná omezení v rámci obou rekonstrukcí se omlouváme
a děkujeme za pochopení. Věříme, že s výsledky rekonstrukce budou obyvatelé dotčených
městských částí spokojeni.
/mel/
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Lázně Zlín se chystají na další rekonstrukci
Bezmála 26 milionů korun bez DPH. Takovou investici si vyžádá
IV. etapa rekonstrukce prostor budovy 25metrového bazénu ve
zlínských lázních.
Celkové opravy objektu probíhají postupně po jednotlivých etapách od roku 2013.
Nyní se město přiblížilo k zahájení poslední
etapy.
„Plánovaná čtvrtá etapa rekonstrukce dostala konkrétní podobu, co se týče zhotovitele i termínu zahájení prací. Stavební
práce provede akciová společnost Centroprojekt Group, která byla vybrána coby
zhotovitel akce v rámci vyhlášené veřejné
zakázky. Termín zahájení stavebních prací
je stanoven na 21. červen,“ uvedl ředitel
zlínských lázní Lubomír Matoušek.
V rámci tříměsíční rekonstrukce dojde k řešení havarijního stavu podhledu bazénové
haly, k výměně rozvodů vzduchotechniky
a osazení nových osvětlovacích těles. Zásadní úpravou je výměna dožité plastové
bazénové folie za nerezový 25metrový plavecký bazén s lepší hydrodynamikou kolování bazénové vody. V něm se také sníží
množství používané bazénové chemie. Podél bazénové vany řemeslníci nově položí
bezpečnostní protiskluznou dlažbu a vymění obklady stěn bazénové haly. Ty budou
replikou původního vzhledu. V rámci IV.
etapy bude nově vytvořena krycí markýza
nad bazénovou galerií jako replika původ-

ního a nedochovaného vlnitého podhledu.
Částečně se tak do interiérového prostředí haly navrátí původní tvarové řešení této
konstrukce.
„K obnově nemovité kulturní památky přistupujeme coby vlastník velmi citlivě a s důrazem na zachování původního vzhledu.
Z praktického hlediska pak všechny nové
dílčí technické prvky zajistí návštěvníkům
příjemnější uživatelský komfort i bezpečnost.
Neméně očekávaným přínosem je zlepšení
úrovně hygienických podmínek bazénové
vody i akustiky v hale,“ uvedl primátor města
Zlína Jiří Korec.
Celkové opravy objektu probíhají osmým rokem postupně po jednotlivých etapách. Nejprve proběhla rekonstrukce obvodového pláště a střech. Součástí II. a III. etapy prací byla
kompletní rekonstrukce a dispoziční úpravy
obou podlaží budovy 25metrového bazénu
lázní včetně vestavby nového nerezového
dětského bazénu. V rámci těchto etap došlo
i k vestavbě výtahu pro imobilní osoby. IV. etapou bude dokončena celková rekonstrukce
objektu 25metrového bazénu, který byl v roce
2001 zapsán na Státní seznam nemovitých
kulturních památek. Tím ale plány města se
zvelebováním zlínských lázní nekončí.

„Naším záměrem, na kterém pracujeme, je
doplnění areálu zimních lázní o zábavně-relaxační část, čímž by z lázní vznikl ucelený
komplex služeb pro veřejnost, jaký nabízí aquaparky. Konkrétně se uvažuje například o protiproudu, masážních lavicích, dětském zábavném bazénku, a to přístavbou a rekonstrukcí
venkovního bazénu. Studie této dostavby je po
konzultacích s památkovou péčí hotová. Tyto
další kroky proměny areálu na městský aquapark by měly vést k vyšší návštěvnosti a poskytnutí občanům jimi tolik poptávané služby,“ dodal Jiří Korec.
Budova zimních lázní byla postavena podle návrhu Vladimíra Karfíka v roce 1952 na místě
bývalé cihelny. Uvnitř objektu se nachází bazén
o rozměrech 25 x 12 m. Na vedlejším pozemku
byl v roce 1985 postaven nový velký padesátimetrový bazén spolu s venkovním bazénem.
Obě budovy jsou dnes propojeny krčkem. /io/

Integrovaný plán rozvoje vyhlašuje poslední výzvy
Realizace Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období
2014–2020 (zkráceně IPRÚ Zlín) spěje do finále. Plán byl
připravován od roku 2014, v roce 2016 byl dokončen a definitivně
schválen.
Na jeho základě se podařilo pro území měst Zlín, Otrokovice a Fryšták a osmi dalších sousedních
obcí rezervovat dotační prostředky EU v celkové výši
950 milionů korun a dalších 45,5 milionů korun ze
státního rozpočtu.
„V současné chvíli je finanční alokace integrovaného
plánu zazávazkována z osmdesáti procent. To znamená, že na
realizaci konkrétních projektů již bylo
přiděleno 764 milionů korun z evropských
zdrojů. Nyní budeme vyhlašovat poslední
výzvy v celkové alokaci 145 milionů korun,
čímž vyčerpáme maximální alokaci finančních prostředků, kterou nám poskytovatel
dotací povoluje čerpat. Dle poptávky možných příjemců dotací očekáváme, že vyčer6

páme vše, co je aktuálně možné. Celkově bychom tak měli využít přes
95 % poskytnutých dotačních
prostředků,“ sdělil primátor
města Zlína Jiří Korec, který
je předsedou Řídicího výboru IPRÚ Zlín.
Poslední výzvy na předkládání projektů do IPRÚ Zlín
budou vyhlášeny v průběhu
května a června 2021. Tyto
prostředky pak bude možné dočerpat ještě v roce 2023.
„Celkem vyhlásíme osm výzev, kde počítáme s podporami ve výši 44,5 milionů korun
na nákup vozidel MHD, 9,5 milionů korun
na zvýšení bezpečnosti dopravy, 40,5 milionů půjde na výstavbu cyklistických stezek, 21 milionů na modernizaci silnic, 5,5
milionů na podporu technického a přírodo-

vědného vzdělávání na středních školách,
téměř 20,1 milionů na obnovu a zpřístupnění kulturních památek baťovského období,
1 milion na sociální byty a 2,5 milionu na
podporu sociálních podniků,“ doplnil primátor Korec.
Znění výzev bude vyvěšeno na úřední desce
města Zlína a také na www.zlin.eu v sekci
Jsem podnikatel -> Strategický rozvoj -> Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014–2020.
Postavení města Zlína jako nositele integrované rozvojové strategie do budoucna bude
ještě více posíleno.
„Pro nové programové období 2021–2027
nyní připravujeme Strategii integrovaných
teritoriálních investic Zlínské aglomerace.
Ta by měla být oproti stávajícímu integrovanému plánu více zaměřena na podporu
velkých strategických projektů. Na základě
dosavadních jednání očekáváme, že na její
realizaci získáme výrazně vyšší částku, ve
srovnání se stávajícím integrovaným plánem,“ doplnil Martin Habuda, vedoucí Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína.
/io/

Téma

Ve Zlíně jsou nově využívána sdílená kola
Město Zlín se letos na jaře zapojilo do projektu veřejného sdílení
jízdních kol (tzv. bikesharing).
V ulicích města tak lidé začali ve veřejném
prostoru vídat kola určená k nahodilému použití tak, jak je to známé ze zahraničí či i jiných českých měst. Službu do Zlína přivádí
společnost nextbike. Díky spolupráci s radnicí budou mít lidé ve městě Zlíně, nejen
obyvatelé, možnost využít prvních patnáct
minut jízdy bezplatně.
„Zatím se jedná o pilotní projekt na jeden
rok, čili do dubna 2022. Na konci roku
2021 na základě dat vyhodnotíme, zda je
ve Zlíně o tento druh sdílené individuální
přepravy zájem a stanovíme zadávací podmínky pro nové výběrové řízení,“ uvedl primátor města Jiří Korec. V ulicích Zlína tak
bude rozmístěno na 120 mechanických kol
a přibližně 25 elektrokol. Tato kola budou
umístěna na předem určených stanovištích,
kterých bylo ve spolupráci s městem vytipováno přibližně 50. Aby nedocházelo k blokování veřejného prostoru nebo hromadění kol
na exponovaných místech, budou na provoz

ve Zlíně dohlížet pracovníci společnosti.
Odstavná místa budou postupně označena
formou polepu a po několika měsících dojde
k vyhodnocení a revizi vhodnosti a počtu odstavných ploch. Více o připravované službě
včetně tarifů naleznete zde: www.nextbikeczech.com/zlin/.
Vstup do Zlína také připravují společnosti
Bolt a Lime, které se zaměřují na pronájem
sdílených koloběžek.
Účastníci Do práce na kole jezdí v květnu
na sdílených kolech zdarma
Každý registrovaný účastník výzvy Do práce
na kole může celý květen jezdit na sdílených
kolech nextbike zdarma. Poté, co si stáhnete nextbike appku, můžete s promokódem
absolvovat tolik 30minutových výpůjček, kolik jen budete chtít. To je super zpráva, ne?
Unikátní promokód pošleme všem registrovaným koncem dubna do mailu. Tak pozvěte
kamarády, rodinu a kolegy, ať se taky přidají

a užijí si vítr ve vlasech s jedním z více než
4 000 kol nextbike v 15 městech v České
republice. Nextbike navíc odmění členy vítězného týmu vouchery na roční využití sdílených kol zdarma!
/fab/

Jak se správně chovat na cyklostezkách?
Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona
č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
a ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném
znění.
Tato legislativa připouští tři druhy „cyklistických
stezek“: 1. stezka pro cyklisty, 2. stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem a 3. stezka
pro chodce a cyklisty s oddělený provozem. Ve
všech případech se jedná o pozemní komunikaci nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh).
Používají se jako tzv. segregační opatření, kdy je
s ohledem na bezpečnost potřebné oddělit pohyb cyklistů od automobilové dopravy.
Pro všechny tři druhy cyklistických stezek je společné, že jsou určeny pro cyklistickou dopravu,
jejich užití je přípustné též pro jezdce na kolečkových bruslích a lyžích apod.
Veškerá motorová doprava je odsud vyloučena. Rozdíly mezi těmito třemi druhy
„cyklostezek“ jsou v odlišné úpravě pohybu chodců. V následujícím textu je postupně rozebereme.
Stezka pro cyklisty
Její začátek je označen příkazovou dopraví značkou C8a a její konec značkou C8b. Cyklista se
zde pohybuje vždy při pravém okraji ve směru
jízdy. Chodci na takto označenou komunikaci nesmí vstoupit s výjimkou situací, kdy ji překonávají
napříč.
Z provozního hlediska se jedná o nejjednodušší
případ. Ve Zlíně je takto označeno minimum komunikací.

Stezka pro chodce a cyklisty se společným
provozem
Tato stezka je označena příkazovými dopravními
značkami C9a a C9b. Oproti pouhé cyklostezce
je přístupná též chodcům, cyklisté a chodci zde
sdílí stejný prostor. Z provozního hlediska se jedná o nejsložitější případ.
Cyklista se zde musí pohybovat vždy vpravo ve
směru jízdy, s výjimkou objíždění, předjíždění,
otáčení, odbočování a vjíždění na stezku; při
tom nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce.
Naproti tomu směr pohybu chodců zde zákon
neupravuje; chodci jsou povinni chovat se ohleduplně k cyklistům a umožnit jim bezpečný průjezd. Chodci by se zde zbytečně neměli zastavovat a už vůbec ne v hloučcích, aby neblokovali
pohyb cyklistů a ostatních chodců. Totéž platí
pro bruslaře. Nevhodné je zde venčení psů; vodítko natažené napříč cyklostezkou může způsobit situace s vážnými následky.
Cyklisté zde musí přizpůsobit rychlost jízdy dopravní situaci; je maximálně nevhodné a nebezpečné, aby chodce míjeli ve vysokých rychlostech. Chodci by neměli prudce měnit směr
a rychlost pohybu; rychleji jedoucí cyklista svou
trajektorii upravuje podle předchozího pohybu
chodců a náhlá prudká změna pohybu chodce
zvyšuje riziko nehody.

Žádný zákon ještě neudělal lidi lepšími, a tak
zde na prvním místě platí potřeba vzájemné
ohleduplnosti a také zvýšená pozornost a opatrnost. Takto označené cyklostezky ve Zlíně převažují. Vyskytují se i v lokalitách, kde je vysoká
intenzita pohybu různých skupin uživatelů, a to
z důvodu prostorových omezení, kdy nebylo
možné jednotlivé skupiny uživatelů vhodně oddělit.
Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným
provozem
Tato stezka bývá označena příkazovými značkami C10a a C10b. Cyklisté a chodci zde mají
zřetelně oddělené pruhy, což bývá zvýrazněno
vodorovným dopravním značením a někdy také
odlišnou materiálovou skladbou. Zde je chodec povinen užívat pruh vyznačený pro chodce
a cyklista pruh vyznačený pro cyklisty.
Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít
pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu
vyznačeném pro chodce.
Tento druh „cyklostezek“ je vhodné zřizovat
v lokalitách se zvýšenou intenzitou pohybu
chodců i cyklistů. Ve Zlíně byly takto nově zřízeny některé úseky Městské obslužné cyklistické
stezky v centru města, stejně tak je označena
cyklostezka v Centrálním parku na Jižních Svazích.
V případě centra města je pruh pro cyklisty
odlišen tmavě šedým (antracitovým) odstínem
čtvercové dlažby.
/red/
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Aktuálně

Začala příprava realizace nové kavárny ve Zlínském
klubu 204

Bar s přípravnou

Celkový pohled na kavárnu vč. prosklené a venkovní části

Město Zlín uskutečnilo další kroky vedoucí k vybudování kavárny
ve Zlínském klubu 204. S kavárnou v objektu Klubu 204 se
počítalo již v rámci „Revitalizace prostoru parku Komenského“,
realizovaném v letech 2013–2014. Z důvodu udržitelnosti projektu
se však na její výstavbu čekalo.
„Museli jsme počkat na dobu udržitelnosti původního projektu „Revitalizace prostoru parku Komenského“, při níž nebylo doposud
možné kavárnu v prostorách
bývalé knihovny zbudovat.
Nyní se do její realizace můžeme pustit. Náročné bylo
především najít prostory,
kam bychom přesunuli divadelní spolek a související aktivity. Myslím si, že park Komenského a Zlíňané si zaslouží krásnou
kavárnu a bistro, které dnes v tomto prostoru chybí. Zároveň chceme realizací kavárny doplnit do parku nedostačující toalety,“
vysvětlil náměstek primátora města Zlína
pro majetek a rozvojové plochy Pavel Brada.
Autorem konceptu Revitalizace prostoru parku Komenského, jehož součástí byla i přístavba objektu 204 pro budoucí kavárnu, je
architekt Pavel Mudřík. Jeho návrh byl vybrán
na základě architektonické soutěže. Ten
v loňském roce zpracoval architektonickou
studii, která měla za úkol vytvořit místo, kde
se budou lidé setkávat u dobré kávy a jídla
v klidné atmosféře, kultivovaném designu,
s jistotou kvalitních služeb a prostředí.
„Aktuálně jsme již požádali stavební úřad
o vydání stavebního povolení na realizaci kavárny v Klubu 204. Nyní budeme řešit detaily
interiéru, jejich konstrukční řešení, montážní
specifikace a postupy v souladu se zpracovanou dokumentací pro provedení stavby.
Bude se jednat o jednu z největších kaváren
ve Zlínském kraji o výměře více než 300 m2.
8

Bude mít celkem 3 části s rozdílnou atmosférou včetně venkovní terasy.
Jsme přesvědčeni, že tato kavárna a bistro bude v rámci
centra Zlína unikátní a vhodně doplní a dokončí park Komenského. Předpokládáme
vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele v průběhu léta
letošního roku. Naším hlavním zájmem je, aby nová kavárna a bistro bylo provozováno
co nejlépe a podnik poskytoval špičkové služby pro celou veřejnost,“ doplnil
Pavel Brada.
/io/

Posezení v prosklené části

Venkovní posezení

Zdroj fotografií: Architektonická studie KAFE PARK KOMENSKÉHO, PMa Pavel Mudřík architects

Pohled z kavárny do Parku Komenského

Aktuálně

Zlín má nová pravidla pro přidělování bytů
Od 1. dubna se pronajímání bytů ve vlastnictví města Zlína řídí
novými pravidly. Na jejich podobu mělo vliv i Ministerstvo vnitra
České republiky, které je v přípravné fázi připomínkovalo.
„Přestože jsou pravidla pro bydlení
v městských bytech nová, nadále
platí, že jsou vstřícná ke slušným
nájemníkům. Je jen dobře, že
magistrát je stále významným
hráčem v oblasti bydlení, že
může pomáhat řešit obtížnou
bytovou situaci ohroženým
skupinám obyvatel, například
seniorům, zdravotně handicapovaným nebo maminkám samoživitelkám. Této role se město
rozhodně nezříká,“ ujistila Kateřina
Francová, náměstkyně primátora pro oblast
bydlení.
Tvorba nových pravidel si vyžádala více než rok
příprav, během kterých bylo pozastaveno přijímání žádostí o nájmy v městských bytech. Dle
nových pravidel bude město mimo jiné přijímat
všechny žádosti o byt, proto zavedlo hodnocení
přijatých žádostí ještě předtím, než budou zařazeny do pořadníku. Cílem daného opatření
je zachovat dobrou platební morálku a uspokojivé sousedské vztahy, jelikož největší část
z téměř 2000 městských bytů je situována do
velkokapacitních domů, které mají více než
100 bytů. Nová pravidla myslí také na občany,
kteří tato kritéria nesplňují. Pro ně jsou vyčleněny byty ve vhodných lokalitách.
Hlavní změny a principy, dle nichž jsou koncipována nově zpracovaná pravidla
1. Město má povinnost zajistit bydlení za podporované nájemné těm občanům, kteří se
dlouhodobě nacházejí v nevyhovující bytové
situaci, nemohou bydlet u rodinného pří-

slušníka nebo se potřebují osamostatnit
či potřebují byt přizpůsobený jejich
speciálním potřebám, a současně si nejsou schopni pořídit
vlastní byt, nebo zaplatit tržní
nájem bytu. Klíčovým faktorem je tedy bytová potřeba
žadatele.
2. Od dubna se městské byty
člení do těchto kategorií:
■ byty s podporovaným nájemným: bezbariérové, seniorské, sociální;
■ byty dostupné;
■ byty nadstandardní.
3. Žadatelé se mohou obracet na oddělení
správy bytových domů Odboru majetkové
správy Magistrátu města Zlína, které sídlí
na Zarámí č. p. 4421. Podat žádost o byt
si může sice kdokoliv, ale prioritou bude
bytová potřeba. Při zjišťování bytové potřeby může probíhat u žadatelů o sociální byt
sociální šetření Odborem sociálních věcí
Magistrátu města Zlína, který přidělí žádosti body, ty však mají při dalším posouzení
žádosti pouze podpůrný význam. Oddělení
správy bytových domů Odboru majetkové
správy žádost předloží k projednání Komisi
bytového hospodářství, která doporučí či
nedoporučí Radě města Zlína schválit zařazení žadatelů do pořadníku. Přihlíží se ke
schopnosti žadatelů hradit nájemné a bydlet ve velkokapacitním domě. Při rozhodování o nájmu konkrétního volného bytu je
cílem nalézt pro tento byt nejvhodnějšího
nájemce.

Máte ve Zlíně
svůj oblíbený podnik?
Hlasujte a dostaňte ho mezi
5 nejoblíbenějších míst.

4. V případě bezbariérových bytů jsou uvolněné byty nabízeny žadatelům dle pořadí
v pořadníku.
5. Byty seniorské a dostupné budou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Zlína, žadatelé na předních místech
pořadníku si tak budou moci podávat přihlášky na konkrétní byty.
6. Byty nadstandardní budou obsazovány na
základě výběrového řízení, kdy bude stanovena minimální výše nájemného a byt
bude pronajat fyzické osobě, kterát nabídne nejvyšší cenu.
7. Pokud žadatel hradí nájemné včas, nejsou
na něj stížnosti a řádně se stará o byt,
může být smlouva prodloužena o jeden rok,
následně až o dva roky, následně takto:
■ u bezbariérových bytů na dobu neurčitou;
■ u seniorských a dostupných bytů o 5 let
(opakovaně);
■ u sociálních bytů na 2 roky;
■ u nadstandardního bytu na dobu neurčitou.
Cílem je, aby nájemníci v bytech nezůstávali nastálo. Ten, kdo je nyní v sociálním
bytě, může být v budoucnu v lepší situaci
a může se tak posunout do dostupného
bydlení. Ti, kdo bydlí v dostupném bydlení, si mohou časem našetřit na vlastní
byt. Město tak bude moci uvolněný byt
nabídnout opakovaně a pomoci dalším
občanům.
8. Je zachován režim mimořádného přidělení, a to v případech hodných zvláštního
zřetele nebo při krizové situaci. V tomto režimu budou pronajímány přednostně byty
v segmentech na Jižních Svazích. Lze však
předpokládat, že těchto případů bude nyní
minimum.
9. Konkrétní formuláře žádostí bude vždy aktuálně schvalovat Komise bytového hospodářství RMZ.
/mel/

Načti přes
QRcode

#GastroZlin #Zlin

www.GastroZlin.cz
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Doprava

Finální vizualizace nového silničního napojení průmyslové zóny na Příluku na silnici I. třídy (ŘSD ČR)

Nové silniční napojení průmyslové zóny Zlín–Příluky
Stavba nového silničního napojení průmyslové zóny
v Přílukách má začít již letos na podzim. Jedná se
o náročnou stavbu, jejíž realizace bude probíhat ve
spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD
ČR), vlastníkem silnice I. třídy na ulici Vizovická.
Silniční napojení bude řešit nové přemostění,
opravy navazujících komunikací, stavbu nové
okružní křižovatky a záchytného parkoviště pro
motorová vozidla a v neposlední řadě propojení
páteřní cyklotrasy. Jeho cílem je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za
účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice.
Nové silniční napojení bude posunuto na západní okraj průmyslové zóny, dále od obytné zóny
místní části Příluky. Na silnici I. třídy vznikne
odbočovací pruh, jehož realizaci bude provádět
a financovat Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Nová mostní konstrukce již je stavbou města
Zlína a povede nad železniční tratí a řekou

Dřevnicí, poté vyústí okružní
křižovatkou na místní komunikaci v ulici Cecilka. Od této
křižovatky bude vybudován sjezd
k záchytnému parkovišti (tzv. P+R). Záchytné parkoviště bude sloužit jako přestupný
bod na veřejnou dopravu pro cestování dále
do centra města. Kapacita parkoviště bude
136 míst. U zbudovaného parkoviště budou
k dispozici cyklistům stojany na kola. Stávající
most bude nahrazený lávkou pro pěší a cyklisty. Nová lávka zajistí plynulou návaznost
stávajících cyklostezek.
„Nové silniční napojení je velkou a náročnou dopravní stavbou, a to nejen z hlediska
technického, ale také co se týče jeho finan-

cování. Řádově počítáme, že celková stavba nového silničního
napojení, včetně vybudování
záchytného parkoviště, bude
stát okolo 200 mil. korun
s DPH. Pro částečné financování stavby bylo zažádáno
o získání dotačních titulů ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP). Předpokládáme přidělení dotace
ve výši až 70 %,“ sdělil radní Michal Čížek.
Počátkem května bude zahájeno výběrové
řízení na zhotovitele stavby, které potrvá až
do srpna. Zahájení stavebních prací by mělo
začít v září 2021 a dokončení celé stavby je
plánováno na jaro 2023.
„Zahájení stavby v letošním roce je podmíněno
dvěma faktory – přidělením státní dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
a ukončeným výběrovým řízením na zhotovitele
celé stavby,“ uzavírá radní Michal Čížek. /mel/

Železniční přejezd s návazností na přechod pro
chodce přes silnici I/49

Nová lávka pro chodce a cyklisty na místě
stávajícího mostu a vlakové zastávky

Vizualizace smíšené stezky pro pěší a cyklisty
u záchytného parkoviště
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Doprava

Zlín plánuje městskou mobilitu. Zapojte se i vy
Vyšší bezpečnost na silnicích, zlepšení podmínek cestování pro
všechny obyvatele i návštěvníky Zlína, čistší ovzduší, méně hluku
a zvýšení kvality života, či čerpání evropských a národních dotací
na dopravní projekty. To je jen zlomek pozitiv, která může Zlínu
přinést Plán udržitelné městské mobility, jehož příprava právě
započala.
Záštitu nad plánem, který zpracovává brněnské Centrum dopravního výzkumu, převzal radní za dopravu Michal Čížek.
Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je
významný strategický dokument, jehož ambicí je překročit rámec tradičního dopravního plánování, které se v posledních desetiletích zaměřovalo převážně na motorovou
dopravu. Cílem PUMM je naopak soustředit
se na tzv. udržitelné módy dopravy – chůzi,
cyklistiku a veřejnou dopravu – a umožnit
obyvatelům a návštěvníkům jejich pohodlné a bezpečné využití pro jakékoliv cesty.
Kromě zlepšení životního prostředí přispívá podpora a rozvoj těchto forem cestování
také k narovnání podmínek a dostupnosti
mobility ve společnosti.
Automobilová doprava dlouhá léta utváří
vzhled našich měst, ale kromě nerovných
dopadů na zdraví a kvalitu života není vždy
snadno a stejně dostupná všem skupinám obyvatel (např. dětem a mladistvým,
ženám, nízkopříjmovým skupinám, seniorům, zdravotně znevýhodněným). Kvalitně
zpracovaný PUMM a jeho naplňování je
tak přínosem pro celou společnost i životní
prostředí.
Nedílnou součástí celého procesu je aktivní zapojování veřejnosti (participace).
Bez názorů a podnětů vás, obyvatel Zlína,
by dobrý plán, ušitý na míru našeho města, nemohl vzniknout. Díky vašim každo-

denním cestám po městě jste významnými
nositeli místních znalostí o dopravě i o veřejném prostoru. V průběhu tvorby PUMM,
která bude trvat do jara příštího roku, budete mít možnost podílet se na jeho tvorbě
hned několikrát. Poprvé se veřejnost může

zapojit již nyní, a to v tzv. pocitové mapě,
která je zaměřena na sběr problematických
míst ve zlínské dopravě i veřejném prostoru. Tuto lze nalézt na mapa.zlinvpohybu.cz
a na oficiálních stránkách plánu zlin.mestovpohybu.cz. Zde se mohou občané také
dozvědět podrobnější informace o projektu. Aktuality lze sledovat i na facebookové
stránce Zlín v pohybu.
„Díky spolupráci města a občanů můžeme získat plán, který nám umožní čerpat
evropské dotace do dopravních projektů
a pomůže ze Zlína vytvořit zase o něco příjemnější místo k životu,“ sdělil radní pro
dopravu Michal Čížek.
/mel/

inzerce

Rezidence Ševcovská

NOVÉ BYDLENÍ
V CENTRU
ZLÍNA

www.stdevelopment.cz
www.

www.eurorealityzlin.cz
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Informace

Investice v místních částech za rok 2020
Patnácti příměstským místním částem, které se nacházejí na
území města Zlína, jsou od roku 2009 přidělovány finanční
prostředky v objemu 25 mil. Kč ročně, a to prostřednictvím
rozpočtu schvalovaného Zastupitelstvem města Zlína pro
příslušný kalendářní rok.
Přes jednotlivé komise místních částí mohou obyvatelé navrhnout akce a zapojit se tak do rozvoje
svého bydliště.
„V loňském roce bylo evidováno celkem 210 akcí
a aktivit. Tradičně největší počet akcí byl v kompetenci Odboru dopravy, Odboru městské zeleně a v kompetenci Odboru kanceláře primátora.
V roce 2020 komise zařadily zejména opravy
komunikací, opravy a budování chodníků, budování veřejného osvětlení, opravy dětských hřišť,
doplnění hracích prvků, podporu společenského
a kulturního života v místních částech formou příspěvku na pořádání akcí a další,“ sdělil radní Miroslav Chalánek, v jehož gesci jsou místní části.
V následujícím přehledu jsou uvedeny akce, které se mj. podařilo v minulém roce dokončit.
Jaroslavice
Veřejné osvětlení okolo budovy občanského centra (82 500 Kč); Zřízení přípojky elektrické energie
(43 500 Kč).
Klečůvka
Úprava prostoru
(1 097 000 Kč).

severně

za

Lhotka – Chlum
Prodloužení chodníku na parc. č. 93/5, k. ú.
Lhotka u Zlína (338 000 Kč); Doplnění herního prvku na hřišti (67 500 Kč); Úprava
části svodného příkopu nad zástavbou č. p.
80 až 63 (16 000 Kč).
Louky
Zpracování studie rekonstrukce ul. Náves
Louky (115 000 Kč).
Lužkovice
Poskytnutí investiční dotace na zpracování
projektové dokumentace multifunkčního
domu v Lužkovicích pro Nemovitosti města
Zlína, spol. s.r.o. (730 000 Kč); Vybudování
dětského hřiště (60 500 Kč); Poskytnutí investiční dotace pro FK Lužkovice – Želechovice, z. s., na pořízení hracích prvků v lokalitě fotbalového hřiště (120 000 Kč).

obchodem

Mladcová
Veřejné osvětlení, ul. Nadhumení (45 000
Kč); Rekonstrukce oplocení u dětského hřiště č. 326 (38 500 Kč); Oprava kapličky ul.
Návesní (27 000 Kč); Realizace sond na MK
Stráně a Frant. Bartoše (50 000 Kč); Oprava chodníku ul. Návesní – Stráně (136 500
Kč); Oprava zpevnění stezky ul. L. Košuta
(116 500 Kč); Oprava obrub a žlabů proti
náplavové vodě u č. p. 2698 a 220 na ul.
Úlehla (120 000 Kč).
Prštné
Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů
(1 849 500 Kč); Realizace koncové zastávky
MHD (1 087 000 Kč).
Salaš
Opravy chodníku na návsi u vývěsek (70 000 Kč).
Štípa
Přetisk orientačního plánu u kostela (22 000
Kč); Instalace klimatizační jednotky do sálu OC
(135 000 Kč); Odstranění nánosu v úseku koryta Štípského potoka (60 500 Kč).
U Majáku a Filmové ateliéry
Zpracování projektové dokumentace na vybudování Parku Maják (182 500 Kč).

Kudlov
Doplnění zeleně u multifunkčního hřiště
(155 500 Kč); Oprava komunikace ul. Skalka I.
(180 000 Kč); Výkup objektu Václavská č. p. 185
(4 608 000 Kč).
Kostelec
Vybudování chodníku, ulice Zlínská – od ulice K Fojtství po zastávku MHD “U Pomníku“
(1 013 000 Kč).

Malenovice
Regenerace panelového sídliště – VII. etapa
(5 534 000 Kč); Oprava komunikace a chodníku – ul. Fügnerova (2 056 000 Kč); Oprava
komunikace v ul. Zabrání (2 410 500 Kč).

Nová zastávka v Prštném

Velíková
Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevnění plochy pro
sadu na tříděný odpad (942 000 Kč); Výšková
oprava cesty Pod Hotelem (198 500 Kč); Výměna silničních obrub u komunikace III/4912
(56 000 Kč).
/red/

SPORTOVNÍ AKCE

PODPORA TÝDNE ZDRAVÍ

TÁBORY

Město podpoří sportovní akce, které mají
soutěžní charakter a proběhnou na území statutárního města Zlína ve 3. čtvrtletí
2021.
Příjem žádostí bude zahájen dne 17. května 2021 od 8 hodin s tím, že ukončení přijímání žádostí je stanoveno na 1. června
ve 14 hodin.
Žádosti o dotace z fondu jsou podávány
v rámci vyhlášeného výběrového řízení/
programu elektronicky prostřednictvím
webové aplikace https://formulare.zlin.
eu/zadostfmtvakce.
Informace poskytuje Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ, p. Petra
Bellayová, tel. 577 630 361.
/io/

Finanční prostředky jsou určeny k podpoře
preventivních zdravotních akcí a akcí podporujících zdravý životní styl, které proběhnou
v rámci “Týdne zdraví“ ve Zlíně, tj. od 11. do
17. 10. 2021. Cílem trvalého projektu města je
podpora zdraví, udržitelného rozvoje a zlepšování podmínek pro kvalitní život obyvatel statutárního města Zlína. Předpokládaný objem
peněžních prostředků v programu je 100 000
Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 1. 6. 2021
(8:00 hod.) do 11. 6. 2021 (14 hod.).
Bližší informace poskytuje Oddělení prevence
kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421, 5.
poschodí, dveře č. 506), paní J. Richtrová, tel.
577 630 330.
/io/

Město přidělí dotace na účel: Letní pobytové
tábory dětí
■ min. 7denní pobytové tábory během školních prázdnin s min. počtem 15 účastníků
(dotace ve výši 50 Kč na dítě do 18 let – roč.
narození 2003–2016 a trvalým bydlištěm
ve Zlíně, na 1 den);
■ min. 5denní příměstské tábory během školních prázdnin s min. počtem 10 dětí (dotace
ve výši 20 Kč na dítě do 18 let – roč. narození 2003–2016 a trvalým bydlištěm ve Zlíně,
na 1 den).
Příjem žádostí od 17. května 2021 v 8 hod. do
1. června 2021 14 hod. Více informací: Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ,
p. Petra Bellayová, tel. 577 630 361/302. /io/
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SK JAROSLAVICE
pořádá

Ročníky 2008, 2009 a 2010
v termínu 12. – 16. 7. 2021

Ročníky 2011, 2012 a 2013
v termínu 19. – 23. 7. 2021
Podrobné informace na webu: www.skjaroslavice.cz
tel.: 732 452 852
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*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu,
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

„Naši lidé uvádí plasty do pohybu
a vize našich partnerů v realitu.“
Sídlíme ve zlínské průmyslové zóně a působíme jako vývojový
a systémový dodavatel zákazníků převážně z automobilového
průmyslu. Pro své zákazníky vyrábíme velkoplošné plastové díly.
Na trhu působíme již 30 let a jsme tak silným a stabilním partnerem nejenom pro naše zákazníky, ale také pro naše zaměstnance.

Aktuálně obsazujeme pozice především pro výrobní tým:

TADY
JSME
DOMA
ƒƒ
JARNÍ PRODEJNÍ AKCE
1. 4. – 31. 5. 2021
PATRICK, s.r.o.
Kvítková 248
760 01 Zlín
T 577 211 206, 724 553 772
E patrick.zlin@centrum.cz
W www.patrick-zlin.cz
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■ LAKÝRNÍK
■ OBSLUHA LISU
■ OBSLUHA CNC
■ MANIPULANT
■ PRACOVNÍK BROUŠENÍ A MONTÁŽÍ
Chcete být součástí našeho týmu?
Kontaktujte nás zasláním vašeho CV
na zlin.personalni@promens.com nebo
telefonicky na 577 051 174.
Více informací naleznete na www.promenszlin.cz

Rozhovor

Josef Kvasnička: Zlín je sám o sobě zajímavým místem
Tvář Josefa Kvasničky můžeme vídat na obrazovce České televize
již celé čtvrtstoletí, patří tak mezi televizní matadory, a natáčel
snad ve všech koutech Zlínského kraje.
Ačkoliv pochází z Bystřice pod Hostýnem, je
nyní již pevně spjatý se Zlínem. S reportérem
Josefem Kvasničkou jsme v rozhovoru probrali, jaká byla jeho cesta do České televize, jaké
reportáže se mu vryly pod kůži, jaký je jeho
vztah ke Zlínu a mnoho dalšího.

o čem jste ani netušili, jako například výbuch
muničních skladů ve Vrběticích, tak musíte
okamžitě reagovat. To má za důsledek zrušení nespočtu naplánovaných akcí. Člověk
pak musí mít neobyčejně tolerantní rodinu,
v mém případě partnerku, za což jí děkuji.

Jak dlouhá byla Vaše cesta k profesi moderátora České televize?
Žurnalistika byla vždy mým snem. Na fakultu žurnalistiky, která byla jediná v republice,
jsem se však opakovaně nedostal. Byl na ni
obrovský přetlak, hlásili se tam ti, kteří se
na ni dříve nemohli dostat například z politických důvodů. Můj sen jsem však nechtěl
zahodit, proto jsem nešel na vojnu a vyřídil
jsem si stáž ve Zlínských novinách. Mohl
jsem tak pozorovat Zlín v dynamickém rozvoji. Poté jsem byl rok na vojně a po ní nastoupil do Rádia Zlín jako zprávař. Následovala
pobídka od Roberta Sedláčka, dnešního výborného režiséra, abych se ucházel o místo
zpravodaje v České televizi. Překvapilo mě
to, ale říkal jsem si, že by se taková výzva neměla odmítat, a už vůbec ne z nějaké obavy.
Zanedlouho jsem jel do Prahy k Otovi Černému, který mě přijal do ČT.

Jak probíhá příprava na takovou reportáž?
Na některé věci, jako je vybuchlý sklad munice, se připravit nedá. Přijedete na místo,
snažíte se zorientovat a díváte se na danou
věc stejným pohledem jako divák. Rozhoduje souhra okolností a štěstí na respondenty.
Ideálem je, když mě jako redaktora a kameru takový respondent nevnímá jako obtížný
hmyz. Pak se rychleji vpravíte do daného prostředí a do jeho specifik. Zároveň nechceme
být netaktní a nechceme jít za hranu toho, co
by pro druhého mohlo být nepříjemné. Důležitá je taktéž souhra s kameramany. Po celou
dobu působení v ČT spolupracuji se dvěma
kameramany, Vítězslavem Farným a Jiřím Janiškou. Mohu říci, že jsou pro mě mnohem
více než jen kolegové.

Otakar Černý byl údajně velmi přísný a veliký
profesionál. Jak na celé přijetí vzpomínáte?
Ota Černý moderoval v tehdejší době politické debaty a byl hvězda. Měl jsem vůči němu
opravdový respekt. Jel jsem za ním s očekáváním, jestli na tu práci budu vůbec mít.
On byl absolutně v klidu, žádné velké zkoušky mě nečekaly. Spíše ho zajímalo, jak se
osvědčím v praxi.
Kam se posunula žurnalistika za posledních
25 let?
V době, kdy jsem začínal v České televizi, se
psal scénář k reportáži na psacím stroji a následně se faxem posílal do Prahy. Pak jsme
natočili hrubé materiály k reportáži, jako jsou
kamerové záběry a komentář. Potom jsme je
vzali a jeli s nimi na vysílač na Tlustou horu
odeslat do Prahy. Tam se ve střižně dala reportáž dohromady podle odfaxovaného scénáře. Člověk trnul, jestli reportáž vyzní, jak
měl namyšleno. Dnes díky moderní technice
můžeme okamžitě odkudkoliv vysílat. Navíc
rychlost získávání informací je díky internetu
a mobilním telefonům úplně jinde. Dříve jsme
museli vše vytelefonovat a kupovat noviny.
Jak flexibilní musíte ve své profesi být?
Jestliže pracuji pro Českou televizi, jejíž součástí je zpravodajská televize ČT24, je flexibilita klíčová. Máme rozdělené služby, nemusíme tak být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Ve chvíli, kdy se ale odehraje něco,

Je nějaká reportáž, která se vám z nějakého důvodu vryla pod kůži?
Negativně se mi nejvíc vryly pod kůži methanolová a lihová aféra, které převrátily naruby
chod celého Česka, a jejich prapůvod byl ve
Zlíně a jeho okolí. Natáčeli jsme na místech,
kde se skladoval závadný alkohol. A když
víte, kolik životů tato kauza zásadně ovlivnila, tak vás to zasáhne. Naopak pozitivně se
mi vryl pod kůži hokej, a to několika momenty. Těmi byly finálový zápas v roce 2013, kdy
Filip Čech srovnal skóre několik vteřin před

koncem třetí třetiny, druhý mistrovský titul
Zlína v roce 2014 a ukončení kariéry Petra
Čajánka v roce 2015, které sdělil první mně
na mikrofon při rozhovoru po skončení série
play-off s brněnskou Kometou.
Zmínil jste zlínský hokej, ze kterého pravidelně více než patnáct let děláte reportáže.
Baví Vás stále být ve hrací dny na zimním
stadionu?
Sportovní žurnalistika mě vždy lákala, navíc
hokej je moje srdcová záležitost. Kdyby nebyla, tak bych to dělat nemohl. Jen pro představu, na zimáku býváme přibližně hodinu
před zápasem a další hodinu po zápase, kdy
už jsou všichni fanoušci doma. Utkání si nejde ani moc užít, protože během něj řešíme
spoustu práce. Vstupujeme s aktuální reportáží během utkání do Buly hokej živě, píšu
si zápisky, děláme rozhovory s hráči a vše
stíháme na vteřiny. Na zimáku bývá ukrutná zima, která byla letos umocněna tím, že
na tribunách nebyli žádní fanoušci. Naštěstí
nás zachraňuje topení pod nohama. Musím
ale říci, že klub jako takový má své kouzlo
a Zimní stadion Luďka Čajky má jedinečnou
atmosféru. On Zlín je sám o sobě zajímavým
místem.
Vy jste původem z Bystřice pod Hostýnem,
čím to, že Vás to táhlo právě do Zlína?
Mně se Zlín vždy líbil, vlastně už od dětství,
kdy jsme do Zlína jezdili s rodiči, ať už za
nákupy, nebo na hokej. Pro mě bylo město
přiměřeně veliké, přiměřeně zelené, zkrátka
zajímavé. Já jsem měl Zlín ve svém žebříčku
postavený vysoko, mou ambicí nebylo jít do
Prahy nebo Brna. Cítíte, že lidi mají ve Zlíně
k městu opravdový vztah a natrefíte zde na
spoustu zajímavých osobností.
Co rád děláte ve svém volném čase?
Věnuji se rodině, protože si myslím, že jí
spoustu volného času dlužím. Moje partnerka, se kterou jsem nyní šest let, je velmi tolerantní, empatická a dokáže se mnou nést
i to břímě změn, které má profese nese, za
což jsem velmi rád. Když to trochu jde, tak
sportuji, běhám, jezdím na kole. Mám velmi
rád i cestování na vlastní pěst a poznávání
historie, speciálně pak té zlínské.
/mel/
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Našli se Zlínští andělé
Ocenění Zlínský anděl si za rok 2020 odnesou čtyři ženy.
Z nominovaných sedmi sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách je vybrala Komise sociální a pro zdravotně
postižené Rady města Zlína. Zlínským andělem se tak staly:
Michaela Stýblová, Jana Chovancová, Hana Božková a Pavlína
Slouková.
„Obětavé sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách hledáme a oceňujeme pátým rokem. Jejich náročná práce pro
ty nejohroženější z nás je často pro společnost bohužel neviditelná. Smysl ocenění
proto není jenom o samotném poděkování
konkrétním pracovníkům, ale také snahou
o posílení prestiže těchto profesí v očích
veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora
města Zlína pro sociální oblast Aleš Dufek.
Kdo jsou Zlínští andělé za rok 2020?
Jana Chovancová pracuje 11 let ve zlínské
Naději. Nejdříve působila v pozici vedoucí
Domu pokojného stáří, nyní je vedoucí dvou

denních stacionářů pro lidi s demencí, které vznikly pod jejím vedením. Šíří moto „na
život s demencí nemá nikdo zůstat sám“
a bourá mýty o demenci mezi občany města Zlína a okolí a v médiích. Pracuje také
pro Českou alzheimerovskou společnost
jako auditorka a koordinátorka.
Michaela Stýblová je ředitelkou Oblastního
spolku Českého červeného kříže Zlín, kde pracuje od roku 2009. Jakýkoliv požadavek o zajištění klientů pro ni není nikdy problém, ať už
se jedná o nemohoucího člověka bez přístřeší, nebo osamoceného seniora bez péče. Po
vypuknutí pandemie Covid-19 byla nápomocna Odboru sociálních věcí MMZ a do terénu
okamžitě poskytla první dobrovolníky. Sama

V BŘEZNICKÉ ULICI SE OPRAVUJE KANALIZACE
Do konce měsíce května potrvá oprava dešťové kanalizace v ulici Březnická. Provoz vozidel jedním pruhem tady řídí tzv. inteligentní
semafory. V čase dopravní špičky jsou práce
přerušovány a provoz je vždy navrácen do
obou jízdních pruhů. Dešťová kanalizace se
opravuje v úseku mezi zimním stadionem
a okružní křižovatkou v blízkosti Lesního hřbitova.
Inteligentní semafory nasadilo Ředitelství silnic Zlínského kraje na krajské silnici vůbec
poprvé. Laser monitoruje jízdní pruh před se-
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maforem a semafory pružně reagují na tvorbu
kolon z každého směru. Zelený signál VOLNO
dostávají přednostně a na delší dobu vozidla
ze směru, ve kterém se tvoří kolona. Je však
nastaven určitý limitní čas, aby se nestalo, že
by byla jízda vozidel z méně zatíženého směru
zcela blokována.
„Pokud se vytvoří kolony z obou směrů, tak
zařízení funguje jako standardní semaforová
souprava podle přednastaveného časového intervalu,“ upřesnil provozně-technický
náměstek ŘSZK Radek Berecka.
/io/

byla v tzv. první linii a zároveň koordinátorkou.
Její moto zní: I malá pomoc má smysl.
Pavlína Slouková pracuje pro organizaci ABAPO, v rámci níž poskytuje službu osobní asistence. O klienty pečuje s velkou starostlivostí,
pečlivostí a nad rámec svých pracovních povinností. Do života klientů, ale i jejich blízkých,
vnáší vždy úsměv, radost a pohodu, a to i v tíživých situacích, jako je nemoc a odcházení
ze života. Její péče a lidský přístup jsou příkladné.
Hana Božková je od roku 2006 pracovnicí
v sociálních službách Charity Zlín. Při práci
terénní pečovatelky ji charakterizuje profesionalita, ochota, zájem o člověka a laskavost.
Je vnímavá k problémům a starostem klienta
i jeho nejbližší rodiny. Podle kolegů v Charitě
je „sluníčko“ rozdávající úsměv. Péče o druhé
se jí stala posláním.
Ocenění s pamětním listem a dárkem bude
vybraným pracovnicím předáno, jakmile to
epidemiologická situace dovolí. Statut ocenění sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Zlínský anděl Rada města
Zlína schválila v roce 2016.
/io/

POZVÁNKA
Město zve občany na veřejné projednání návrhu Strategie rozvoje statutárního
města Zlína – ZLÍN 2030. Setkání se koná
26. května 2021 od 16 do 18 hodin. Strategie bude určovat směr rozvoje města
v příštích deseti letech a konkrétní opatření
pro podporu rozvoje města, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života. Všechny
informace jsou k dispozici na www.zlin.eu
→ Jsem podnikatel → Strategický rozvoj →
Strategie rozvoje statutárního města Zlína
do roku 2030 - ZLÍN 2030.
/io/
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Vzdělávání pro 21. století
V sobotu 10. dubna 2021 se v rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II uskutečnila plánovaná
konference pro rodiče i pedagogy Vzdělávání pro 21. století.

a pomáhají jim při řešení různorodých situací
a problémů: Unie Kompas – Poradna Logos,
SPC Zlín-Lazy, Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi, o.p.s., Vsetín – Terénní asistenční
služba pro rodiny s dětmi Zlín, školní psychoSčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme absolventů školy s Montessori programem ložka ZŠ Mánesova Otrokovice, OSPOD Zlín,
ovlivnit,
jak
bude
život
v
naší
zemi
vypadat.
Děkujeme
všem,
kteří
využili on-line prostředí, jak je to dnes již běž- v dalším vzdělávání, nebo se dozvědět více Socioklima, s.r.o., Espediente, z.s., a terapeuse konferencí
už sečetli.
Pokud
jsteOpratak ještě
neučinili,
čas
do 11.při5. tka
2021.
né. Celou
provázel
Mgr. Karel
o vznikajícím
Centrumáte
podpory
vzdělávání
Dotekové terapie.
vil. Díky našim hostům a jejich příspěvkům UTB i o službách Krajské knihovny Františka Jsme rádi, že i přes krásné slunečné počave Zlíně. Pracovní skupina pro rozvoj sí si téměř 90 rodičů, pedagogů, sociálních
jsme se
mohli dozvědět, jestli patří „Emoce Bartoše
Jednoduše
Bezpečně
do školy?“, nebo jaké pozitivní dopady on-li- čtenářské gramotnosti seznámila účastníky pracovníků a dalších účastníků konference
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
ne výuky zaznamenali na základní škole ve se svojí činností a projektem Knížky do lavice. našlo čas a mnozí se i aktivně zapojili do disje sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
nebo pomocí listinného formuláře při
Střílkách, co to je badatelsky orientovaná V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti kuse. Začít věci dělat jinak a měnit je k lepSečíst můžete nejen sebe, ale také
respektování aktuálních hygienických opatření.
výuka v DDM Astra a čím se zabývá pracovní proběhla pod vedením Mgr. Moniky Fojtácho- šímu je běh na velmi dlouhou trať. Hodně
celou
rodinu.
V bezpečí
samozřejmě
zůstanou
i vaše údaje.
podnětná
panelová diskuse.
Sešly
skupina pro rozvoj matematické gramotnosti. vé velice
výzev je nyní před námi. A právě tato konfeBylo zajímavé vyslechnout, jaké je uplatnění se na ní organizace, které pracují s rodinami rence by pro nás mohla být startem, jakýmsi
odrazovým můstkem k tomu, abychom na
27. 3. – 11. 5.
Sčítání online na scitani.cz
nových věcech začali pracovat a vnesli je jak
do rodinného, tak do školního prostředí. Má
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
to smysl,
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte
se týká se to především našich dětí.

Za přípravný tým
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky

Michaela Nutilová
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Sčítání
online
prodloužena
Získáte ho2021:
spolu s odpovědní
obálkouforma
od sčítacího komisaře

a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
Onlinepoštách.
sčítání 27.
3. – komisař
11. 5. 2021
jišťují sčítací
komisaři, což jsou
Sčítací
se dostaví v předem
oznámeném
zaměstnanci
pošty, příp.
Sčítánítermínu
2021 začalo
rozhodným
okamžikem
a vyčká
na váš příchod
před vaším
domem. České
Vyplněný
Českého
statistického úřadu.
o půlnoci
z 26.v na
27. 3. online
formulář
odpovědní
obálcesčítáním.
můžete vhodit
do poštovní
Z důvodu
epidemické
situace byla
případě potřeby
schránky
nebo odevzdat
na možnost
kterémkolivV kontaktním
místě.se můžete
sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elek- obrátit na infolinku 253 253
tronický sčítací formulář naleznete na webu 683, napsat dotaz na e-mail
scitani.cz
| 253 253 nebo
683 chatwww.scitani.cz
nebo |v dotazy@scitani.cz
mobilní aplikaci Sčí- dotazy@scitani.cz
tání21, která je dostupná v Google Play bota a online chat virtuální poi App Store.
radny na webu scitani.cz a v elektronickém
formuláři.
Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021
Vyplněné formuláře bude možné odeslat
Kdo se nesečte online, má zákonnou povin- v odpovědní obálce prostřednictvím schránost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat nek České pošty nebo odevzdat na kontaktlistinný sčítací formulář. Jeho distribuci za- ních místech sčítání. Na kontaktních mís-

tech sčítání bude možné si
formulář i vyzvednout.
Koho se sčítání týká
Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Za osoby mladší 18 let
či nesvéprávné osoby provádí sečtení jejich
zákonný zástupce apod. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
/red/
inzerce
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Tenkrát ve Zlíně: Proslulé Svátky práce
Spousta z nás si ještě s úsměvem vzpomene na povinné nudné
prvomájové průvody plné rudých transparentů, praporů, šustících
mávátek a soudruhů na tribunách. Velkolepé oslavy Svátku
práce ale mají ve Zlíně o dost starší tradici. A jako u mnoha jiných
věcí, jejich zlatá éra je spojena s firmou Baťa.
První prvomájová oslava ve Zlíně je doložena
v roce 1904. Pořádaly ji odbory obuvnického dělnictva a členové sociální demokracie.
Program býval čistě politický, hlavním bodem
byly proslovy významných levicových řečníků.
Věnovali se obvykle požadavkům na zlepšení
podmínek dělníků. Po projevech následoval
průvod účastníků městem.
Výrazněji se do historie zapsal 1. máj v roce
1918. Velké tábory lidu se tehdy konaly všude
po Čechách a Moravě a měly nádech prvního
otevřenějšího protestu proti monarchii. „Dne
1. máje 1918 manifestoval český národ za
mír. Manifestace stala se bezpříkladně památnou účastí všech vrstev a nesčítatelnou
účastí příslušníků jejich. Z Mlatcovy vyjeli
na třech vozech ověnčených s červenobílým
praporem – velezrádnými barvami – plných
účastníků. Ještě více jich šlo pěšky. Svolavatelem a pořadatelem této manifestace byl zemský poslanec a továrník František Štěpánek
ze Zlína,“ napsal tehdejší kronikář Mladcové
u Zlína Adolf Šiška.
V následujících letech, tedy už v samostatném Československu, opět převážila dělnická
témata. Průběh býval podobný – průvod v rudých barvách z nádraží na náměstí a proslovy
odborářů a levicových politiků.
Baťovské 1. máje
Pořádání původně odborářských a socialistických oslav firmou Baťa od roku 1924 je
poněkud paradoxní. Nejspíše souvisí se vstupem Tomáše Bati do komunální politiky o rok
dříve, kdy baťovci suverénně ovládli zlínskou
radnici.
První baťovský Svátek práce se konal převážně v zahradě kolem vily Tomáše Bati. Vila
byla bohatě ozdobena, v parku kolem byly připraveny různé atrakce a také výstava obuvi.

Máj 1924 - prvnÍ průvod baťovců ulicemi
Foto – MZA/SOkA Zlín
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Máj 1935 - alegorický vůz modeláren.
Foto – MZA/SOkA Zlín

Uskutečnil se zde také hlavní proslov továrníka Bati. Z Otrokovic byly na oslavy vypraveny
dva speciální vlaky.
Nechyběl ani tradiční průvod. Počasí ale účastníkům nepřálo, celý den hustě pršelo. Přesto
se do ulic vypravil průvod téměř dva kilometry
dlouhý, v němž se poprvé objevily později tak
oblíbené alegorické vozy, kterými se představovaly výrobky firmy i její jednotlivá oddělení. Přihlíželo kolem tří tisíc diváků. Program v zahradě
vily pokračoval až do večera, kdy byl zakončen
ohňostrojem.
Druhá baťovská oslava Svátku práce v roce
1925 se konala v ještě větším rozsahu. Epicentrem dění se ovšem stala nově továrna. Snad
kvůli nedostatečnému prostoru v zahradě vily,
anebo, jak tvrdily zlé jazyky, kvůli nepořádku,
který tam předchozí rok zůstal po návštěvnících.
Program i počet účastníků se i v následujících
letech stále zvětšoval. Stejně tak jako kreativita
jednotlivých firemních oddělení, která se v průvodu prezentovala například nápaditými alegorickými vozy.
Velkolepé představení pro tisíce lidí
Roku 1937 se ve Zlíně konaly vůbec největší
oslavy Svátku práce, jejichž vyvrcholením byl
návrat šéfa závodů Jana Antonína Bati z cesty
kolem světa.
Vše bylo pečlivě na minutu načasováno. Den začal o šesté hodině ráno budíčkem v provedení
šesti hudebních těles. Baťův přílet do Otrokovic
i následnou triumfální jízdu do Zlína dokumentovali zlínští filmaři. Jakmile šéf dorazil na tribunu
na náměstí Práce, rozezněla se tovární siréna
a ze všech stran se vyhrnuly proudy zaměstnanců slévající se v mnohatisícové moře v prostoru
před Velkým kinem.
Vše bylo dokonale zinscenováno tak, aby byl
účinek ohromující. Kromě tradičních alegoric-

kých vozů, mávátek a záplavy transparentů
byla úderná hesla i na všech plochách výškových budov na náměstí Práce, které se stalo
místem hlavních proslovů.
Jan Antonín Baťa řečnil z vysokého pódia před
kinem, jehož čelní fasádu zaplnila mapa s vyznačenou trasou jeho letu kolem světa. Střechu pódia tvořila obrovská šipka, na níž bylo
posazeno letadlo Zlín Z-XII.
Prostor náměstí působil jako velkolepé jeviště. Autorem této scénografie byl avantgardní
designér a architekt Zdeněk Rossmann. „Se
vzácným uměleckým cítěním pracoval architekt Rossmann z Bratislavy, který navrhl výtvarný ráz slavnosti. Dovedl obdivuhodně vniknouti
do ducha prostředí zlínské architektury, jakož
i ideí, kterými slavnost měla být naplněna,
a vyjádřil je prostými, působivými a vkusnými prostředky. … Nad tribunou, na níž šéf po
čtyřměsíční nepřítomnosti mohl opět pozdraviti 30.000 svých spolupracovníků, klenuly se
v pevném stisku dvě obrovské ruce s nápisem:
věrnost za věrnost. Vliv architekta Rossmanna
se šťastně uplatnil též při řešení alegorických
vozů,“ psaly tehdejší baťovské noviny.
Oživení tradice
Po příchodu německých okupantů byl s prvomájovými oslavami konec. Po válce se už Svátek práce slavil pochopitelně v režii komunistické strany, která se chopila moci ve firmě Baťa,
ve městě, a nakonec i v celém státě. 1. máj se
ve Zlíně, a později v Gottwaldově, stal každoroční největší manifestací režimu, stejně jako
tomu bylo v celém tehdejším Československu
i v dalších zemích východního bloku. Až do konce osmdesátých let.
Po sametové revoluci byl s velkolepými průvody městem konec, lidé si je příliš spojovali
s bývalým režimem. Až v roce 2012 přišly zlínské spolky v čele s kapelou Avion Big Band
s nápadem vzkřísit myšlenku baťovských
Svátků práce. Vznikla tak tradice nových
prvomájových průvodů v duchu baťovských
tradic, kterou teprve loni přerušila pandemie
nemoci Covid-19. Oslavy Svátku práce také
každoročně pořádá Nadace Tomáše Bati
v areálu Baťovy vily.
Pavel Stojar

Máj 1937 - Velké kino se proměnilo
v mohutnou tribunu.
Foto – MZA/SOkA Zlín

Šéfka Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová:

Zájem o kvalitní produkty roste, rozšiřujeme tým
Uplynulý rok zahýbal českou gastronomickou scénou, pandemie
přináší zánik řady podniků. Jedním z těch, které krizi nejen ustály, ale
dokonce se dál rozvíjí, je Bistrotéka Valachy ve zlínském Obchodním
domě. Tento originální podnik propojující bistro, kavárnu, cukrárnu,
obchod s pekárnou, kornuterii, Bar 1931 a školu vaření nejenže
nepropouštěl, naopak – plánuje rozšiřování. Více prozradila hlavní
manažerka Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová.
Foto: Marek Vojkovský

Většina provozů Bistrotéky Valachy je stále
zavřená, jak nyní fungujete?
Pomáhají nám stálí zákazníci, kteří si k nám dál
chodí pro obědy s sebou, a také fakt, že můžeme
dál provozovat náš obchod potravin. K němu
jsme napnuli všechny síly a ještě víc se zde
zaměřili na vlastní produkty z naší kuchyně,
pekárny a cukrárny. To se ukázalo jako správná
cesta. Podařilo se nám upevnit vztahy se stálými
zákazníky i získat nové. Jsme za to vděční. Už
bychom si ale moc přáli, abychom mohli začít
opět normálně pracovat. Těšíme se, že snad brzy
pozveme hosty na letní menu, na kterém už
pracujeme, a blíží se doba venkovních zahrádek.

Změnilo se nakupování v době koronaviru?
Utrácí lidé za potraviny a jídlo s sebou míň?
Rozhodně ne, naopak. Mnoha lidem zůstalo
dobré jídlo jednou z mála radostí, které se nemuseli a ani nechtěli vzdát, a rozhodně na ní nešetří.
Zájem o kvalitní a regionální produkty všeho
druhu i v této době roste a to se projevilo i u nás.
V Bistrotéce se to asi hlavně týká vašeho
vyhlášeného kvasového chleba..
Nejen chleba, ale veškerého pečiva: pečeme
i ochucené chleby, bagety, vánočky, bulky,
produkci pekárny jsme během uplynulého roku
díky zájmu zákazníků ztrojnásobili. Hitem se
v obchodě staly naše pomazánky, koláče,

Spoluvytvářet ze Zlína
světově úspěšný
software?

dezerty a další sladkosti nebo hotová jídla ve
skle. Rozšířili jsme výrobu dortů, přidali jsme
dorty slané, v kornuterii stále vymýšlíme novinky
rychlého občerstvení, Bar 1931 dělá drinky
s sebou a nově nabízí náš legendární tatarák
s hranolky, rozjeli jsme e-shop…
Jiné podniky propouští či rovnou zanikají,
jak to vypadá u vás?
Naštěstí jsme součástí silné a stabilní firmy HP
TRONIC, která nás podržela. Z osmi desítek
kolegů v kuchyni, pekárně, cukrárně, obsluze
bistra, kavárny, baru i obchodu jsme nikoho
nemuseli propustit. Máme pověst stabilního a
slušného zaměstnavatele, který platí řádně, včas
a poskytuje hodnotné benefity. I díky tomu se
nám letos začali hlásit noví zájemci. Novým
lidem jsme otevření, po obnovení provozu
budeme potřebovat posily, aktuálně se poohlížíme třeba po dalších kuchařích. Navíc nás čeká
nový projekt. Náročný, ale krásný.
Co konkrétně?
Už v létě se na střeše Obchodního domu otevře
nová Galerie Desítka, unikátní prostor s jedinečným výhledem na Zlín, který se bude
pronajímat na svatby, oslavy, firemní a další akce.
My zde budeme zajišťovat gastro služby. Do
obsluhy proto už nyní hledáme posily na brigády
– číšníky, servírky, barmany, barmanky. Je to
ideální příležitost k pravidelnému přivýdělku pro
lidi z oboru i studenty. Se zájemci se rádi
potkáme a probereme detaily.
Více: www.bistrovalachy.cz/pridej-se

TIP: u Obchodního domu můžete využít dvě
parkoviště s parkováním první hodinu zdarma.

Easy.
Hledáme nové členy zlínského týmu.
Již 14 let tvoříme software na řízení
projektů. A úspěšně ho prodáváme do celého
světa. Jsme česká ﬁrma, právě otevíráme
novou zlínskou pobočku a hledáme šikovné
lidi na vývojářské, obchodní i další pozice.
Chcete být součástí moderně smýšlející
společnosti, která stabilně roste i navzdory
krizi? Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám na easyproject.cz/zlin.
ES_HR_PRINT_190x136mm_150421_04.indd 1
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Hledáme zaměstnance, muže i ženy,

na pozice:

- Operátor šestivřetenových automatů
- Operátor a seřizovač CNC
- Seřizovač šestivřetenových automatů
- Pracovník třískového hospodářství
Nabízíme:
- 25 dnů dovolené
- Pracovní doba 7,5 h
- Příspěvek na dopravu
- Příspěvek na stravování
- Příplatky nad rámec zákona
- Příspěvek na penzijní připojištění
- Dvousměnný provoz, ne víkendy

HYDRAP, spol. s r.o.
Návesní 1, Mladcová
760 01 Zlín
Výroba rotačních součástí
hydrap@hydrap.cz
Kontaktní osoba: Pavla Vacková
tel.: 577 145 556, 577 149 355

VÝKUP AUT PO CELÉ ČR
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODVOZ ZDARMA
+ 420 722 666 222

Informace

Nejkreativnějším startupem Česka se stala aplikace
na čtení pohádek
Soutěž Creative Business Cup 2021, v rámci které představil
CzechInvest ty nejlepší startupy z oblasti kulturních a kreativních
průmyslů, zná své vítěze. První místo a možnost reprezentovat
Českou republiku na globálním finále online z Kodaně vyhrál
startup Readmio.
Jeho mobilní aplikace doprovází čtení pohádky zvukovým podkresem, hraným automaticky na základě rozpoznání předčítaných slov,
a tím oživuje rodinný zážitek. Na druhém
a třetím místě se umístily firmy s fyzickým produktem – ekologické tenisky Kave Footwear,
vyráběné z kávové sedliny, a hodinky Leitners Watch propojující tradiční hodinářské
řemeslo s moderními technologiemi.
„Misí CzechInvestu je pomáhat českým podnikatelům, abychom díky nim žili v prosperující, sebevědomé zemi. Všichni podnikatelé potřebují mít odhodlání, zápal pro věc,
nápad. Včerejší soutěžící však prokázali
ještě něco navíc – celospolečenský přesah,
schopnost najít tržní niky, nebo je dokonce
vytvořit. Povedlo se jim ukázat, že česká kreativita má globální potenciál,” komentuje
finalisty soutěže Creative Business Cup generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.
CzechInvest organizoval soutěž již počtvrté, tentokrát se slavnostní finále soutěže
konalo v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.
Zlín přitom nebyl vybrán náhodou, Zlínský
kreativní klastr vznikl totiž jako první klastr

v České republice zaměřený na kreativní
průmysly. U jeho zrodu stála i europoslankyně Martina Dlabajová, která se na problematiku kreativních průmyslů dlouhodobě
zaměřuje. „Ať už jsme politici, podnikatelé
nebo kreativci, naším hlavním úkolem je
prezentovat Českou republiku jako zemi
kreativity a inovací,” říká europoslankyně
Martina Dlabajová.
O ceny a možnost reprezentovat Českou
republiku na globálním finále bojovala desítka projektů z různých oblastí, například
nový druh cirkulární textilie, inovativní budík

nebo projekty propojující svět lidí se zrakovým postižením s širokou veřejností.
Pohádková aplikace i pro dospěláky
Readmio vzniklo proto, aby mohly rodiny trávit
více času společně čtením pohádek – příjemnou
aktivitou, která je spojí. A také aby dnešní děti,
zvyklé na moderní technologie, měly o čtení větší zájem. Mobilní aplikace pro iOS a Android tak
obohacuje čtení pohádek o profesionální zvukový doprovod jako z audioknihy. Zvuky se přitom
spouští automaticky na základě rozpoznání
předčítaných slov. Pohádková mobilní aplikace
nemá ve své kategorii konkurenci, stáhlo si ji již
100 tisíc rodičů a díky nim slaví úspěchy u dětí
po celém světě.
„Náš tým je z celého světa, podnikáme ale
z Česka. Partnery z řad startupů a firem hledáme rovněž primárně v Česku. Musím také poděkovat mému týmu za jejich tvrdou práci, a dále
CzechInvestu za jeho podporu na naší cestě za
globálním úspěchem,” říká ředitel Readmio Ilya
Novodvorskiy. 
/red/

Celý stream
si můžete
prohlédnout
naskenováním
přiloženého
QR kódu:

Fashion Event Dotek pomáhal letos online
Devátý ročník neziskového projektu Fashion Event Dotek, který
připravili studenti kurzu Projekty neziskových organizací na FMK
UTB ve Zlíně, se uskutečnil letos v ojedinělé formě online.
Celý letošní ročník vzhledem k netradiční situaci proběhl rovněž netradičně. Ve dnech od
8. do 12. 3. 2021 nejen zájemci o módu, ale
současně i ti, kterým není cizí podat pomocnou
ruku druhým, se mohli vydat na pětidenní online cestu do světa módy, kde je čekala celá
řada zajímavých překvapení. Návštěvníci tak
měli možnost v průběhu pěti dnů užít si na několika internetových platformách řadu zajímavých přednášek, workshopů, rozhovorů a diskusí s významnými osobnostmi ze světa módy,
stejně tak jako i hudebních playlistů z bezpečí
a pohodlí domova. Každý den se také setkat
s jednou z oblastí fashion sféry a seznámit se
s lokální, digitální či udržitelnou módou.
V centru pozornosti pak byla v průběhu celé
akce dražitelná kolekce doplňků a oděvů, kdy
stačilo pouze pár kliknutí k zapojení se do
aukce na portálu aukro.cz, kde se designo-

vá díla dražila. Celkově se tak podařilo získat
10 285 Kč, které byly věnovány Alianci žen
s rakovinou prsu, o.p.s., která sdružuje 47 pacientských organizací. Aliance působí nejen jako
informační a edukační centrum pro veřejnost
i onkologicky nemocné, ale poskytuje také metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných.
„Hlavním cílem celé akce je každým rokem pomáhat, což se nám, myslíme, nehledě na aktuální situaci povedlo. Zorganizovat pětidenní online event v takovém rozsahu, obzvláště v této
složité době, bylo velkou výzvou a současně
nelehkým úkolem. Jsme rádi, že se vše
podařilo, a částka, která se v aukci vybrala,
pomůže v boji se zákeřnou nemocí, jakou
onkologické onemocnění prsu představuje,“
uvedli Aneta Zelenková a Marek Smyčka –
hlavní manažeři projektu.

Letošní Fashion Event Dotek by nemohl
proběhnout bez vstřícnosti a ochoty mnoha
lidí. Především bychom ale chtěli poděkovat
všem, kteří se i navzdory aktuální situaci rozhodli připojit a nechat se inspirovat dávkou
módy, designu a pomoci. Opět se potvrdilo,
že i móda pomáhá.
Tým FED
21

1.

2.

Za oponou:
Malá scéna Zlín

3.

Malá scéna Zlín je neoficiální název (ale pro Zlíňany
jediný) Společenského domu Díly, který byl postaven
ve 30. letech 20. stol. jako jedna z funkcionalistických
zlínských staveb - s kinem, tanečním parketem
a kavárnou.
Genius loci je spojen s divadlem. Nositeli tradice jsou
dnes divadelní soubory ZUŠ Zlín a soubory jejích
absolventů, u nichž převažuje vlastní autorská tvorba
a tvorba pro děti.
Foto 1: Pohled na budovu ze Štefánikovy ulice
1. nadzemní patro – kavárna a obchod s potravinami
2. nadzemní patro – učebny hudebního oboru ZUŠ
Zlín

4.

Foto 2: Velký divadelní sál – „Malá scéna“
Foto 3: Sklad kostýmů literárně-dramatického oboru
ZUŠ Zlín
Foto 4: Čekání na vyučovací hodinu zobcové flétny
Foto 5: Foyer školy s proskleným vchodem do
tanečního sálu – 2. nadzemní patro
Foto 6: Komorní sál – vznikl po rekonstrukci budovy
v roce 2006
5.

6.

Aktuálně

Most k domovu Zlín pomáhá
nemocným i pečujícím
Mobilní hospic Most k domovu Zlín působí pod vedením lékařky
Evy Hegmonové od dubna roku 2014. Jedná se o službu a servis
pro nevyléčitelně nemocné a paliativní pacienty.
Ještě před pár lety byl tento druh medicínské
péče v České republice v plenkách. Domácí
hospicová péče nebyla hrazena zdravotními pojišťovnami a část služeb si pacienti, respektive
jejich rodiny, hradili sami. Z toho důvodu manželé Hegmonovi založili nadaci Most k domovu
Zlín, pomocí jejíchž donátorů dodnes nadace
domácí hospic podporuje. Dobrou zprávou je,
že se situace v tomto druhu péče v posledních
letech výrazně zlepšila.
„Zdravotní pojišťovny nyní z velké části paliativní
servis multidisciplinárního teamu (paliativní lékař, specializované sestry, psycholog atd.) hradí
a povědomí o paliativní péči se i ve společnosti
výrazně zvyšuje. Cílem domácí hospicové péče
v ČR je, aby v každém okrese cca na 75 až 100
tisíc obyvatel působil alespoň jeden domácí
hospic. Ten zlínský se stará hlavně o pacienty z regionu Zlína, ale také Kroměříže, Vsetína
i Uherského Hradiště. Ideální pro pacienty a jejich rodiny je, aby místo ordinace paliativního
lékaře a hospicového týmu bylo maximálně ve
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vzdálenosti 30 km,“ uvedla primářka Eva Hegmonová.
V domácím hospici o klienta společně pečují
jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým domácího hospice Most k domovu Zlín. Pacient
přitom pobývá ve svém rodinném nebo sociálním prostředí, tam, kde to dobře zná, a kde
může být obklopen svými nejbližšími. Ve spojení
s profesionálním přístupem odborníků hospice
může komplexní zajištění péče o pacienta vést
ke zmírnění jeho duševního a tělesného utrpení.
„V týmu domácího hospice Most k domovu Zlín
jsou lékaři specializující se na paliativní medicínu. Lékař přijímá pacienta do hospice v rámci
tzv. domácí hospitalizace a v případě potřeby
úpravy léčby nebo změny zdravotního stavu pacienta je trvale k dispozici. Domů za pacientem
a za rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry. Zdravotní sestry i lékaři jsou přitom v nepřetržité pohotovosti, v případě potřeby se na ně
může rodina klienta telefonicky obrátit,“ vysvětlila Eva Hegmonová.

Pro rodinu nemocného pacienta to tedy znamená, že může požadovat radu, návštěvu
lékaře nebo sester 24 hodin 7 dní v týdnu.
„Právě trvalý dohled lékaře-specialisty je
jedním ze základních principů fungování
domácího hospice Most k domovu Zlín,“
podotkla lékařka a doplnila: „Reakce rodin
našich klientů jsou velmi pozitivní. Mnozí
pečující jsou za pomocnou ruku v těžkém
období celé rodiny velmi vděční.“
Mobilní hospic Most k domovu Zlín se tak
ročně postará o více než 200 pacientů
včetně dětských pacientů a jejich rodiny.
V současné době patří mezi 20 vyspělých
hospicových týmů v ČR splňujících vysokou
odbornou kvalitu na světové úrovni.
Více o službách zlínského mobilního hospice a nadaci na: www.centrumlb.cz a www.
nadacemdzlin.cz.
/io/

MĚSTO PÁTRÁ PO DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH KAPLIČKY
NA ZLÍNSKÝCH PASEKÁCH
Jedním z vítězných návrhů v rámci projektu
Tvoříme Zlín se stala i rekonstrukce okolí
kaple Panny Marie na Zlínských pasekách,
která je oblíbeným místem k odpočinku
i setkávání. Původní dřevěná kaple zde stávala v letech 1896–1935. Pro autentickou

úpravu okolí hledá město Zlín historické fotografie tohoto místa. Neskrývá váš rodinný
archiv poklad v podobě dobových fotografií
této lokality? Pokud ano, kontaktujte nás
prosím na eliskagaskova@zlin.eu, případně
volejte 577 630 321.
/fab/
inzerce

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 605 017 245

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.
po
př
ed

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín
Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně,
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu,
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo.

www.plicedomu.cz
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Pozor na dluhové podvody u starších lidí
Na službu Dluhové poradenství Samaritán se stále častěji
obracejí lidé ve vyšším věku s tím, že se stali obětí podvodu.
Začíná to téměř vždy stejně. Senioři přišli
o vlastní nemovitost na základě menších
dluhů a neoprávněného jednání lidí, kteří
jim „chtěli pomoci“. Ti jim půjčili finanční prostředky na řešení akutní dluhové krize. Jako
garanci vyžadovali „zajištění“ nemovitostí.
Hodnota nemovitosti ovšem daleko převyšovala výši dluhu. Po přepsání nemovitosti na
jejich osobu nebo někoho známého si následně tuto nemovitost ponechali, samozřejmě
s cílem ji dále zpeněžit.
Jako příklad může sloužit příběh více než
70leté klientky. „Paní si chtěla zapůjčit finanční hotovost v řádu několika desítek tisíc
korun, čímž chtěla uhradit jiné závazky. Dostala kontakt na člověka, který zprostředkovával půjčování peněz. Ten ji ovšem odkázal na
dalšího „pomocníka“. Paní dostala od pomoc-

níka radu, že bude nejlepší mu prodat svůj byt
v hodnotě několika milionů. Z prodeje se pak
uhradí dluh a následně bude možné ještě peníze společně investovat a zhodnotit a on jí byt
pak vrátí. Paní tedy byt v dobré víře přepsala,
peníze na uhrazení dluhu však ani nedostala,

a ještě musela zaplatit daň z nemovitosti. Investici a zhodnocování si onen pomocník již
obstaral sám na sebe. Klientka si nakonec
své dluhy uhradila z důchodu i v rámci exekučního řízení. V průběhu insolvenčního řízení bylo cílem, za pomoci tehdejšího advokáta
klientky, vyjmutí bytu z konkurzu. Na službu
Dluhového poradenství Samaritán se klientka
obrátila v době, kdy běžel soudní spor o předmětný byt. Klientka čelila žalobě na vystěhování z bytu a doplacení nemalého nájemného
za dobu, kdy v bytě, po jeho „prodeji“, bydlela.
Rozhodnutím Nejvyššího soudu a následně
Ústavního soudu bude však byt náležet klientce. I díky naší pomoci se klientka z bytu
nevystěhuje, ten nebude zpeněžen a nevzniknou jí další dluhy,“ uzavřela příběh s dobrým
koncem Jitka Švajdová, sociální pracovnice
Dluhového poradenství Samaritán. Více informací zjistíte na www.otrokovice.charita.cz
nebo na telefonu 734 435 003.
/red/

Slunečnice je tady stále pro vás
Zařízení Slunečnice je součástí Centra služeb a podpory Zlín
od 1. 5. 2018. Občané Zlína si Slunečnici spojují s oblíbenou
kavárnou v příjemném prostředí zahrady mimo ruch města.
Důležitou částí Slunečnice je ambulantní sociální služba Centrum denních služeb, která nabízí
mladým dospělým lidem s mentálním postižením ve věku 18-26 let možnost uplatnění a rozvoje po skončení školní docházky a dospělým
lidem s mentálním postižením ve věku 27-64 let
dává možnost seberealizace.
Individuálně s uživateli pracujeme na rozvoji
a udržení jejich schopností, získání nových dovedností. Uživatele vedeme k soběstačnosti.

Jde o trénink zvládání situací běžného života.
Pokud mají zájem, mohou pracovat s keramickou hlínou, naučit se vyrábět mýdlo, zahradničit, aj. S uživateli pracujeme na jejich aktivizaci,
k čemuž využíváme techniky muzikoterapie, aktivizace pohybem při relaxačním cvičení, vycházce v přírodě, plavání. Pravidelně využíváme při
práci s uživateli canisterapeutického psa, který
má pozitivní vliv na uživatele po psychosociální
i rehabilitační stránce.

Naše sociální služba je pro lidi s mentálním postižením místem bezpečným a přátelským, kde
se spolu navzájem setkávají, navazují a udržují
zde kamarádské vztahy díky společným zážitkům. Svůj čas zde vyplní smysluplnými činnostmi obklopeni lidmi s podobnými zájmy a někdy
i problémy, které k běžnému životu, jehož jsou
tito lidé součástí, patří.
V prostorách Slunečnice jsou dílny s chráněnými pracovními místy, kde někteří naši uživatelé
v minulosti našli pracovní uplatnění.
Slunečnici najdete v přízemí 2. Morýsova domu
na tř. T. Bati 1276 ve Zlíně. Kontaktujte soc. pracovnici Bc. Petru Pavelákovou, tel. 777 721 147,
e-mail: slunecnicesluzby@cspzlin.cz.
/red/

LETNÁ SE OJAŘILA, JINDE STÁLE HLUBOKÝ ZIMNÍ SPÁNEK
Kam se na Zlín hrabe Praha! Má jen jednu
Letnou. Sice obrovskou, s plání i stadionem,
ale jen jednu. My máme dvě. Jednak fotbalový stadion, ale hlavně o kus dál se rozléhající významnou baťovskou čtvrť – v poslední
době plnou nespokojenosti se záměrem radnice postavit zde objekty se sociální funkcí.
Článek jsem nazval jarní Letnou ne proto, že
jsem názory Letňanů sršící jiskrami nesouhlasu slyšel začátkem jara. Důvod je jiný. Ať
už mají či nemají pravdu, je patrné, že Letná
po mlčenlivých, avšak ne zcela spokojených
letech žije vzedmutím občanské vzájemnosti. Letná zažívá obnovu v přístupu svých
obyvatel, v jistém smyslu jakési občanské
jaro. Vím dobře od několika svých letenských
kamarádů, že se zde vyskytla početná skupina obyvatel zhruba stejného věku, kteří
si Letnou vybrali jako svůj domov – místo,
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kde chtějí harmonicky žít se svými rodinami.
Záleží jim na jejich domovské čtvrti, mají ji
rádi. Mají rádi sebe navzájem. Jejich profil na
jedné ze sociálních sítí čítá 644 přátel. A jakožto mladí a svobodní lidé se o své životní
podmínky rozhodli přihlásit, to je ctí. Škoda,
že na Letné není komise místní části a že v ní
nejsou tihle angažovaní Letňáci.
Je zřetelnou výhodou a pro radnici doslova
požehnáním, když jednotlivé části města
rozvíjejí angažovaní občané. Nejlépe pod hlavičkou komise místní části. Příkladem budiž
úderná jednotka z lokality Maják – Filmové
ateliéry. Ta pod občanským vedením tajemnice J. Němcové a předsedy M. Žilinského
dosáhla řady úspěchů a doslova proměnila
tvář této čtvrti. Jistě jsou i jiné komise místních částí úspěšné a prospěšné. Kéž by byly
všechny! Jenže to by nejprve musely komise

ve všech místních částech být. Nejsou! Ani
na Letné není. Komise totiž mají jen části tvořící vnější prstenec Zlína. Části uvnitř města
ostrouhaly. Vidíte v tom logiku? Nezaspal někdo?
Sdílení života je významnou hodnotou, větší
míra komunitní a sousedské podoby trávení
volného času v některých částech Zlína chybí. Rádi bychom tomu přispěli. Jako opozice
můžeme zatím nejen naslouchat společným
nápadům obyvatel jednotlivých čtvrtí a přemýšlet, jak je později zrealizovat. Úkol radnice, ať ji ovládá kdokoliv, je z našeho hlediska
jasný – vytvořit v místních částech takové
podmínky, aby tamní angažovaní obyvatelé
prostřednictvím komise svou čtvrť rozvíjeli ku
své spokojenosti.

S podporou svého klubu

Martin Pášma, opoziční zastupitel

Útulek – informace

Další šťastný příběh
z útulku
Na naši práci v útulku navazují dobré skutky
lidí, kteří si zachráněná zvířátka vezmou domů,
teprve potom se celý kruh uzavře.
Pokud bychom nebyli obklopeni dobrosrdečnými lidmi, kteří
poskytnou “našim chlupáčům”
nový domov, útulek by praskal
ve švech. Velmi dlouho se známe s manželi Ráčkovými, kteří
se ujali staré fenky, o níž věděli,
že je nemocná. Umožnili jí prožít ještě krásné dva roky v milujícím domově. Dalším pejskem,
kterého adoptovali, byl starší
špic, kterého před přijetím do
útulku srazilo auto. Následkem
úrazu mu však zůstaly přetrhané vazy na přední pacce, o kterou se při chůzi nemůže opřít,
chodí tedy po třech nožkách.
Společnost mu dělají kočičky,
některé z nich jsou z našeho
útulku. Naposledy se ujali ko-

courka, kterého jsme v útulku
po autonehodě léčili celé tři
měsíce. V průběhu předchozích
let poskytli domov ještě čtyřem
dalším kočkám z našeho útulku
a pravidelně nás informují o aktuálním dění a zdravotním stavu svěřenců. Děkujeme!
Umístění starých, nemocných
a handicapovaných zvířat bývá
problematické, na druhou stranu ale můžeme říct, že právě
tato zvířata se dostávají k lidem
se srdcem na dlani.
Děkujeme nejen manželům
Ráčkovým, ale také vám všem,
kteří jste se ujali opuštěného
psa nebo kočky. Díky vám má
naše práce opravdu šťastný konec.
/red/

Obchody a služby | inzerce
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
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
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
PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO
Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy (vedle lékárny
u 1. segmentu).
Tel. 777 711 130, www.medest.cz
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. Lokalita: Zlín a okolí.
Tel. 733 209 024
JARNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz
WWW.DOZORNADSTAVBOU.CZ
Zajištění optimálního průběhu Vaší stavby – projekt, vyřízení stavebního povolení a kolaudace, výběr nejvýhodnějšího dodavatele,
kontrola realizace. Posouzení výše oprav při koupi nemovitosti.
Kontakt: tel. 728 176 680, capounm@gmail.com

TIMMY / kříženec labradora, 7 let, vhodný pro jednoho majitele, zvyklý
na vycházky a manipulaci

LUKOSTŘELECKÝ
KEMP 2021

ČANKY / kříženec labradora,
3–4 roky, vhodný k rodinnému
domu, pro zkušeného majitele

HEKTOR / kříženec velkého plemene, 9 let, klidný a přátelský
pes, vhodný do domu nebo bytu

Provozovatel: dp Lukostřelba
Zlín z.s.
Místo: REVIKA Vizovice
Termín: 25. 7. – 3. 8. 2021
www.dplukostrelba.cz
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Informace

Zlin Design Week nic nezastaví! Online se sejdou česká
i světová designérská jména a mladí tvůrci
Od pátku do pátku 7. až 14. května 2021 rozvlní vody českého
designu festival Zlin Design Week. Osmidenní program
nabídne kromě věhlasných jmen české i světové designérské
scény také řadu workshopů, výstav a doprovodného programu,
účastníci se mohou těšit i na online exkurzi Zlínem.
Zlin Design Week je festival neodmyslitelně
spjatý s Univerzitou Tomáše Bati a Zlínem,
kde figuruje jako jedna z největších kulturních
akcí. Za jeho vznikem stojí myšlenka propojování, sdílení, inspirace a celkové přiblížení
designu jako oblasti, která není určena pouze
úzké skupině lidí, ale naopak prostupuje život
nás všech.
I proto pořadatelé již po dvanácté ocení nové
talenty tohoto oboru v rámci soutěže Best in
Design. Ceny budou uděleny ve třech kategoriích, které letos pojmuly téměř 400 prací
z celého světa. A právě na hodnocení těch

nejvíce inovativních a přínosných myšlenek
se podílí i zástupci designu ze Zlínského kraje
– Richard Vodička z bílovického Egoé studia
nebo šéfdesignér Tescomy, Ladislav Škoda.
Kdo bude držitelem titulu, se dozvíte 7. 5.
2021 v 19:00 během přenosu na webu a sociálních sítích Zlin Design Weeku, kterým
provede herec Jan Cina. Program bude v následujících dnech pokračovat například konferencí. Řečníci, jako majitelka slovenské optiky IOKO Dana Prekopová, nebo Portugalka
Joana Lacerda, která se podílí na propojování
oděvního průmyslu s technologiemi, ukážou,

ALENKA V ŘÍŠI GIFŮ UČÍ, JAK
SE NEZTRATIT V KRÁLIČÍ NOŘE
INTERNETU

OBJEVUJTE VÝTVARNÁ DÍLA
NA PROCHÁZCE
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
již od roku 1991 pořádá trienále Prostor
Zlín. V rámci výtvarného sympozia vznikaly
každé tři roky ve městě umělecké objekty
od významných českých autorů. Výjimečná
architektura, urbanismus i celková historie
místa se staly zajímavými podněty pro zúčastněné umělce. Několik děl z těchto sympozií se stalo natrvalo součástí zlínského
městského parteru a jsou i dnes nejen výrazným dokladem doby. Po stopách výtvarných děl v exteriéru i veřejně přístupných
interiérech Zlína mohou zájemci vyrazit
s papírovou mapou nebo s její zkrácenou
online verzí.
Mapa je k dostání na recepci budovy 14
nebo 15, odkud lze trasu rovnou zahájit. Na
platformě 14|15 BAŤOVA INSITUTU je nyní
k vidění dílo Vlna Zdeňka Šmída, která je
zde dočasně umístěna u příležitosti výstavy
Zlínský okruh VII. U vchodu budovy 14 pak
dílo Petra Stanického s názvem #14. Dále
lze pokračovat podle libosti. Více informací
na www.galeriezlin.cz.
/io/
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Více než 50 % dětí je aktivní na sociálních sítích i ve věku, kdy by účty ještě správně mít
neměly. Nemá cenu je od online světa zrazovat, ale poskytnout vhodné informace, jak
se na internetu neztratit. Po úspěšném televizním seriálu, který se natáčel také ve Zlíně
a Zlínském kraji, vychází projekt Alenka v říši
GIFů i v knižní podobě. Ta zábavným způsobem vysvětluje, jak se na sítích zorientovat
a chovat se tu bezpečně, poznat skrytou reklamu nebo nenaletět dezinformacím. Knihu
vydává Edice České televize ve spolupráci
s autory seriálu: Sárou Valnohovou a Erikem
Bertou. Na koncepci se podílelo studio Cinebonbon a režisérka K. Zalabáková.
/red/

jak mohou souznít design a marketing. Na
první pohled odlišné, avšak vzájemně velmi
prospěšné obory. Festival vděčí za svou podobu především Fakultě multimediálních komunikací Univerzity T. Bati. Unikátní souhra
studentů designu, marketingu a audiovize
dává každoročně vzniknout akci s jedinečnou
atmosférou.
/red/

ZUŠ MALENOVICE ZVE
Zápis na školní rok 2021/2022 do všech
oborů Základní umělecké školy Zlín-Malenovice proběhne ve dnech od 10. do
28. května. Je nutné předem vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách www.zusmalenovice.cz.
/io/

CESTA ZA MĚSTO S MUZEEM
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přichází se zajímavými videotipy na výlety ve
vlastním cyklu Cesta za město. Vydejte se
s muzejní geoložkou Andreou Dovicovou za
nenápadnými přírodními skvosty ve zlínském
regionu a inspirujte se možná dosud neobjevenými místy. Více na www.muzeum-zlin.cz
nebo YouTube kanálu muzea.
/io/

KRAJSKÁ KNIHOVNA OTEVŘELA ČTENÁŘŮM
Po čtyřech měsících obnovila Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně částečně svůj provoz.
„Máme velkou radost, že po téměř čtyřech
měsících můžeme obnovit půjčování ve
volných výběrech. Své brány otevře čtenářům
ústřední knihovna, obvodní knihovny Díly, Jižní
Svahy a pobočky Kostelec, Mokrá, Podlesí,
Prštné, Příluky, Štípa a Velíková,“ uvedl ředitel
knihovny Jan Kaňka. Obvodní knihovna Jižní
Svahy své prostory čtenářům otevřela dokonce
po roční uzavírce, jejímž důvodem byla dlouho
plánovaná rekonstrukce. Návštěvníci tak
našli oddělení knihovny pro dospělé čtenáře

ve zcela novém designu. „Vedle moderního
příjemného interiéru naši uživatelé jistě ocení
novinku v podobě vhozu na knihy, který je
zabudován ve fasádě budovy, a bude tak nově
možné vracet knihy i mimo otevírací dobu
knihovny. Je zde možné vracet dokumenty
vypůjčené jak z Obvodní knihovny Jižní Svahy,
tak z dalších provozů Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně,“ upřesnila vedoucí
obvodních knihoven Kateřina Sobotíková.
Aktuální provozní dobu knihoven čtenáři
najdou na webu knihovny www.kfbz.cz/
provozni-doba.
/io/

Sport

Přípravy na jubilejní barumku pokračují v plném tempu
Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín pracují na přípravách
jubilejního 50. ročníku této oblíbené automobilové soutěže.
Ten je naplánován na tradiční termín o posledním srpnovém víkendu 27. – 29. 8. 2021. Organizační tým kolem dlouholetého ředitele Miloslava Regnera i v této nelehké situaci ovlivněné
celosvětovou pandemií koronaviru pracuje na
plné obrátky, aby se jubilejní barumka uskutečnila, a to i s diváky.
Zlínští pořadatelé oznámili začátkem července
loňského roku přeložení jubilejního ročníku na
rok 2021. Jednalo se o velmi těžké rozhodnutí, neboť až do poslední chvíle byla velká snaha
tradiční soutěž zařazenou do seriálu Mistrovství
Evropy v rally (ERC) uspořádat. „Rychle se šířící
nemoc Covid-19 nám sebrala naději uspořádat barumku v roce 2020. S odstupem času
se naše rozhodnutí rally, na základě doporučení Krajské hygienické stanice, zrušit ukázalo
v daný okamžik jako jediné správné,“ pověděl
Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.
Celý organizační tým barumky počítá s tím, že se
kulatý ročník odjede v letošním roce i s fanoušky rally. „Usilovně pracujeme, jednáme s úřady
i samosprávami, tvoříme plány a modelujeme
situace s přihlédnutím k aktuálnímu stavu, aby
se dal podnik uspořádat s diváky. Doufáme,

že pandemie v příštích měsících po vakcinaci
obyvatelstva ustoupí a situace se vrátí do stavu blízkého normálu. Jubilejní padesátý ročník
chceme zorganizovat tak, aby se jej fanoušci
mohli zúčastnit. Jsme optimisty a věříme, že koronavirus ustoupí,“ uvedl Miloslav Regner.
Barumka má dlouhodobě pevné místo v prestižním seriálu FIA Mistrovství Evropy v rally (FIA
ERC). Letošní šampionát starého kontinentu
proběhne opět pod křídly promotérské společnosti Eurosport Events, když kalendář čítá opět
osm podniků. „Rok 2020 byl hodně náročný
pro všechny, motoristický sport nevyjímaje.
V rámci mistrovství Evropy se podařilo uspořádat pět závodů, i tak to byl jeden z prvních
motoristických seriálů mimo okruhy, který po
nuceném jarním lockdownu začal a odjel se
v odpovídající kvalitě, byť bohužel bez barumky. Jezdci svým zájmem šampionát podpořili,
a tak se v loňské sezoně sešla neskutečně
nabitá konkurence. Ani letošní ročník nezačíná lépe, koronavir řádí všude kolem a aktuálně
byla odložena Azorská rally. Předběžné informace naznačují, že by jezdecká kvalita šampionátu neměla klesnout, spíše naopak,“ řekl

Petr Linhart, koordinátor soutěžních týmů ERC
a zároveň člen ředitelství zlínské rally.
Regner: Očkování je správná cesta
Dlouholetý ředitel zlínské rally Miloslav Regner
oslavil letos již jednasedmdesáté narozeniny,
a právě díky této skutečnosti mu byla nabídnuta
možnost očkování se proti koronaviru, které bez
váhání využil. „V letošním roce jsme s barumkou
v kalendáři opět na konci srpna, kdy by mohla
být situace jednodušší. Máme dostatek času na
přípravu,“ vzkázal Miloslav Regner fanouškům
barumky.
„Až to bude možné, rád bych viděl v ordinacích
nebo v očkovacích centrech i naše fanoušky,“
dodal Regner.
/ror/

ZLÍN LIONS PŘEDALI DAR DĚTSKÉMU CENTRU
Trénovat nemohou, rozhodli se pomáhat. Členové florbalového klubu Zlín Lions se v měsíci
březnu zapojili do iniciativy Běžííím a jezdííím
pro dobrou věc, která pomáhá a podporuje Dětské centrum ve Zlíně. Během měsíce března
uskutečnili členové klubu téměř 1 000 běhů
či cyklistických jízd, během kterých zdolali celkem 7 700 km. „Velké poděkování patří především dvěma partnerům v čele se serverem
fajn-brigady.cz, kteří se s námi do této iniciativy
zapojili. Díky jejich účasti jsme mohli následně
přispět Dětskému centru ve Zlíně za každý zdolaný kilometr částkou 1,50 Kč. Spolu s prodejem speciální edice triček našim členům a díky

zmíněné podpoře partnerů jsme předali finanční dar ve výši 15 500 Kč. Máme tak velkou ra-

dost, že jsme svým pohybem přispěli na dobrou
věc,“ přibližuje marketingový pracovník klubu
Michal Baroň.
A co říká na podporu od florbalistů ředitel Dětského centra Marek Mikláš: ‚‚Pomoc od klubu
Zlín Lions mě velmi potěšila. Věřím, že jim každý zdolaný kilometr nejen posílil tělo, ale přinesl jim i radost, že jsou součástí něčeho, co má
smysl. Darovaná částka nám v naší práci velmi
pomůže. Jménem mým i všech zaměstnanců
a klientů centra moc děkujeme.”
Florbalovému klubu Zlín Lions nejsou problémy
druhých lhostejné. O jejich odhodlání pomáhat
určitě neslyšíme naposledy.
/red/

BLIŽŠÍ INFORMACE K PRODEJI A VÝMĚNĚ PERMANENTNÍCH VSTUPENEK NA HOKEJ
Extraligová hokejová sezona 2020/21 je již minulostí a hokejisté PSG Berani Zlín již zahájili letní přípravu na následující náročnou sezonu. Od
28. dubna startuje prodej a výměny permanentních vstupenek na následující sezonu 2021/22.
„Celý proces jsme chtěli pojmout co možná
nejspravedlivěji. Velmi si vážíme všech našich
fanoušků. Pro Berany, kteří nám ponechají celou hodnotu jako dar klubu, máme připravený
dárkový balíček s šálou, odznakem a také dlouhodobý program, který pro ně bude velmi zajímavý. Veškeré peníze využijeme na následující

sezonu, která bude pro klub velmi důležitá,“ prozradil Libor Kožík, marketingový manažer.
V první vlně bude probíhat výměna permanentních vstupenek z minulé sezony a také bude
možný nákup nových vstupenek pro fanoušky,
kteří klubu darovali plnou hodnotu z předchozí
sezony. Prodej začne 28. dubna na pokladně
Zimního stadionu Luďka Čajky. Ceny zůstávají již
šestou sezonu na stejné úrovni, a to bez ohledu
na zvýšení počtu účastníků v následující sezoně. „Chceme se i tímto způsobem fanouškům
revanšovat za nepodařenou minulou sezonu.

Cena zůstane stejná i v případě 15 týmů v extralize. Chceme tím zvýšit výhodnost celosezonní
vstupenky oproti jednotlivým vstupenkám. Jak
je již zvykem, každý držitel permanentní vstupenky obdrží jako poděkování dárkovou krabičku s drobnostmi,“ uvedl manažer Kožík.
Možnost finanční kompenzace bude probíhat
od 17. května také na pokladnách Zimního stadionu Luďka Čajky. Více informací najdete na
www.beranizlin.cz, kde naleznete kompenzace
nevyužité hodnoty z uplynulé sezony a ceny permanentek na příští ročník.
/red/
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Informace – servis

ZEMŘEL PROF.
FRANTIŠEK RYBNIKÁŘ

VZPOMÍNKA NA ZDEŇKA
SVOBODU

Smutnou zprávu oznámila
rodina prof. Ing. Františka
Rybnikáře, CSc., který zemřel 13. března 2021 ve
věku nedožitých 94 let.
Pro jednoho náročný pedagog na Fakultě technologické, pro druhého polymerní
odborník na slovo vzatý, a pro třetího laskavý
člověk, vždy ochotný vyslechnout a pomoci
dobrou radou nebo přiložit ruku k dílu. Též
polyhistor, polyglot a člověk vysokých morálních zásad. To byl emeritní profesor František
Rybnikář.
Prof. Rybnikář byl po celý život otevřený novým myšlenkám a úhlům pohledu. Mezi jeho
zásady patřilo úsloví, že „věda není jen pro
několik vyvolených, ale s dostatečnou pílí
a tvrdou prací je schopen se bádání věnovat
téměř kdokoliv“.
/UTB/

Ve věku 93 let navždy odešel
farář, básník a překladatel
Zdeněk Svoboda. Rodák
ze slováckého Slavkova
jako farář sloužil v mnoha
farnostech Církve československé husitské, nejdéle v Nové Pace a v Kyjově, po
odchodu do důchodu ještě jako pomocný duchovní ve Zlíně. Zde také začátkem 90. let pomáhal při zakládání křesťanské mateřské školy. Zkušenosti z práce s dětmi využil například
v knize pohádek O princích Áránovi a Árámovi
či v půvabné knížečce Doma.
Své texty uveřejňoval v církevním tisku od 40.
let a v církevním prostředí také nejčastěji publikoval. K významným pracím na tomto poli patří knížky pro duchovní péči o děti a dospělé,
například O radosti víry, třídílná Tak Bůh miloval svět či O deseti značkách.
/ms/

poradny
LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD.

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

OBČANSKÁ PORADNA STROP

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

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

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN

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

PORADNA NA DLANI

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

LOGOS – PORADNA PRO DĚTI,
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505,
tel. 734 440 027, www.unko.cz
Individuální a rodinné poradenství
a terapie, podpůrné skupiny pro děti
s ADHD.
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SPOLEČNOST PODANÉ RUCE
Gahurova 1563, tel. 774 256 540,
www.podaneruce.cz
Poradenství pro uživatele drog a jejich blízké

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE
ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 778 417 681; poradna pro
látkové závislosti.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE PRO
HAZARDNÍ HRÁČE VE ZLÍNSKÉM
KRAJI
Prštné 86, tel. 777 478 088,
www.gambling.podaneruce.cz

PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉ
LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Centrum služeb a podpory Zlín, Mostní 4058
e-mail: horizont@cspzlin.cz,
tel. 777 721 137

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ
ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI
Naděje Zlín, Kvítková 4703,
www.alzheimerzlin.cz
Objednání na tel. 575 758 131,
775 889 644.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ
Zlínský klub 204, tř. T. Bati, www.asociacesos.cz, tel. 775 709 056

SENIORSKÝ OMBUDSMAN
www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
Bezplatné poradenství v občansko-právních
problémech (bydlení, dávky, bezpečnost aj.)
osobám starším 60 let.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
pro rodiny s dětmi i dospělé osoby
s poruchou autistického spektra (PAS).
Za sklem, ul. Sedmdesátá 7055;
tel. 603 816 230,
poradna@zasklem.com, www.zasklem.com

ODEŠLA KRONIKÁŘKA
Zemřela dlouholetá kronikářka Klečůvky paní
Ludmila Březíková. Celý život prožila v Klečůvce, kde kromě péče o rodinu se aktivně
zapojovala do dění v obci. V minulosti byla
předsedkyní místní organizace Československého červeného kříže. Bude chybět nejenom
své rodině, kterou nadevše milovala, ale také
klečůvským občanům, kteří ji měli rádi a vážili
si její práce pro své okolí a obětavost. Čest její
památce!
/io/

MĚSTO HLEDÁ KRONIKÁŘE
Zlín má v současné době pět kronikářů. Jeden
zaznamenává veškeré události města, čtyři
mapují dění v místních částech Velíková, Louky,
Jaroslavice a Klečůvka. Nyní město uvítá další
zájemce. Předpokladem je výborná znalost
češtiny a zájem o účast na dění v obci. Více na
577 630 250 či irenaorsagova@zlin.eu. /io/

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

PÉČE O NOHY

Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou. Přítomen lékař ortopéd a odborník
na rehabilitační péči a výživu. Vyšetření
je vhodné nejen pro dospělé, ale i pro
děti. Datum: 18. 5. 2020. Realizuje
Česká obuvnická a kožedělná asociace.
Objednávky a bližší informace na tel.: 577
525 230, 724 613 910 nebo na e-mail:
info@coka.cz. Místo konání poradny
bude zájemcům sděleno při objednání.
Podpořeno z Fondu zdraví statutárního
města Zlína.

svatební obřady
13. 3. 2021 – radnice
Marián Zelík (Zlín), Pavlína Záleská
(Varnsdorf)
Jan Stavěla (Zlín), Zdeňka Kyčerková (Zlín)
19. 3. 2021 – radnice
Pavel Halenčák (Zlín), Eva Juřenová (Zlín)

Vzpomínky
2.–8. 5. – 76. výročí osvobození
Statutární město Zlín uctí položením květin
a tichou vzpomínkou 76. výročí Dne osvobození. Pietní akt se uskuteční 30. dubna
2021 u Památníku obětem II. světové války
v sadu Komenského.
28. 5. – 137. výročí narození Dr. Edvarda
Beneše
Statutární město Zlín uctí položením květin
a tichou vzpomínkou 137. výročí narození
Dr. Edvarda Beneše. Vzpomínkový akt se
koná 28. května 2021 u busty Dr. E. Beneše na Benešově nábřeží.

jubilanti
od devadesáti let
Beseda Jiří, Bláhová Terezie,
Brejšková Ludmila, Březíková
Květoslava, Buryánová Františka, Cvičková Marta, Červinková
Danuška, Červínková Zdeňka,
Doležel Jan, Faldíková Radmila,
Flekačová Božena, Fremunt Jaroslav, Fritscherová Jitka, Fuchsová Květoslava, Galová Josefa,
Gaťařík Jan, Gorcová Ludmila,
Hašpica Bohumil, Helštýnová
Maria, Hrdinová Marie, Hubáčková Vlasta, Cholastová Jarmila,
Chromý Stanislav, Ján Miroslav,
Josefíková Františka, Juračková Věra, Jurák Zdeněk, Kašná
Anna, Koutný Květoslav, Krajčíková Katarina, Krejčová Františka, Kukulová Oľga, Ladmanová
Vlasta, Mecnarowski Roman,
Mezírková Vlasta, Navrátilová
Anna, Odstrčilíková Růžena,
Okůnková Vlasta, Plačková Anděla, Plačková Věra, Polášková
Ludmila, Řezáčová Zdenka, Sedláčková Marie, Skácelíková Vlasta, Slováková Ludmila, Starobová Marie, Šlesingerová Jindřiška,
Špačková Zdenka, Štěpánová
Františka, Štuler Jaromír, Šůstková Ludmila, Tichavská Amália,
Vaďura Karel, Váhalová Marie,
Valla Stanislav, Velcerová Vlasta,
Veverková Božena, Vlachynská
Božena, Vraníková Naděžda,
Vyorálek Oldřich, Zábojníková
Františka, Zahradníčková Anna,
Zajícová Marta.

ZLÍN
604 460 786

zahradnicentrumzlin.cz
Areál Rybníky, Nábřeží 297

MALENOVICE
725 208 082

arbia.cz
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

OTEVŘENO

/ Zlínské reality
Zprostředkování
• prodeje, koupě a směny nemovitostí
• pronájmu nemovitostí k bydlení
• pronájmu komerčních nemovitostí
• vypracování znaleckého posudku
• zajištění ﬁnancování
Kvítková 2434, 760 01 Zlín

731 403 496

www.mareal.cz

Představujeme

Alternativa
Chcete si zpříjemnit večer poslechem příjemné a povzbuzující
hudby? Nebo pohladit duši pohledem na krásný obraz nebo
sochu? Máte chuť cestovat a poznávat? Obohatit svůj přehled
o zajímavé informace? To všechno vám nabízí organizační
složka Magistrátu města Zlína, kulturní institut Zlín pod názvem
Alternativa.

Svoji činnost zahájila v září 2003 jako organi- toň a další. Každému jubilantovi je věnován
zační složka se začleněním pod Odbor kultury i krátký filmový medailon.
a památkové péče Magistrátu města Zlína. Koncerty mezi obrazy. Toto propojení hudebSídlem se stala budova Kolektivního domu ní produkce a výtvarného umění v Alternativě
v centru města, která je představitelkou jeho funguje od začátku a těší se mezi návštěvníky
typické architektury.
velké oblibě. Také vystoupení převážně jazzoPo citlivé rekonstrukci bývalé kavárny, poté vých světových špiček přivedlo do Alternativy
vysokoškolské menzy, byl vytvořen
řadu příznivců tohoto žánru a dalo vznikmultifunkční prostor s rozlohou
nout i novému hudebnímu cyklu
270 m2, doplněný o kvalitní techDámy hudební scény.
Návštěvnický ohlas mají besenické vybavení, s možností koAlternativa
merčního využití. Jak již název
dy s osobnostmi veřejného
podporuje
instituce, Alternativa, napoi kulturního života. Na vlnách
vídá, díky variabilitě je vhods posluchači rozhlasové remladé hudební
portérky
Marie Woodhamným prostorem pro pořádání
talenty.
prezentačních akcí, přednášek,
sové, oblíbené Černé večery
konferencí, besed, školení, kuls Miroslavem Černým, zlínským
turních a vzdělávacích programů,
pedagogem a hudebníkem. Za
kouzlem vzdálených krajů se vypravystoupení základních uměleckých
vuje v besedách pod názvem Cestou neškol, divadel malých forem, komorních koncestou Pavla Bičíková.
certů apod.
„Alternativa měla od začátku vlastní vizi – vy- Důležitou součástí programů Alternativy je
profilovat se, i na základě zkušeností a komu- podpora mladých hudebních talentů. Kvůli
nikací s veřejností, do instituce, která jde vlast- nim se Alternativa několikrát do roka mění
ní cestou,“ uvedla vedoucí kulturního institutu v koncertní a výstavní sál k prezentaci činnosti
Jitka Černínová a dodala: „A to se nám po- výtvarných a hudebních oborů zlínských zádařilo. Vytvořili jsme si vlastní programy, které kladních uměleckých škol.
postupně rozvíjíme nebo upravujeme.“
Výsledkem dlouhodobé spolupráce s Fakultou
Jedním z nich je dlouhodobý projekt pod ná- multimediálních komunikací Univerzity Tomázvem Výstavy k významným životním jubileím še Bati jsou výstavy práce studentů a pedavýtvarníků zlínského regionu. Představuje gogů a možnost využití prostor k závěrečným
tvorbu sochařů, malířů, grafiků, kteří svým zkouškám jednotlivých ateliérů.
uměleckým vyjádřením přispěli k obohacení Snaha Alternativy prezentovat návštěvníkům
kulturního života v regionu i za jeho hranice- připravený bohatý a zajímavý program byla
mi. Byli to například Otilie Demelová-Šutero- v loňském i letošním roce do značné míry ovlivvá, Renata Švecová, Hana Exnarová, Taťána něna vypuknutím onemocnění Covid-19.
Havlíčková, Naďa Čančíková, Josef Ruszelák, „Ačkoliv musel být z velké části v rámci vládZdeněk Šutera, Pavel Škarka, František Kvě- ních opatření omezen, podařilo se nám za
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zpřísněných podmínek některé akce uskutečnit. V roce 2020 proběhla výstava zlínského
fotografa Josefa Řezníčka s názvem I love Zlín
+… díky. Je poděkováním a uznáním všem,
kteří se aktivně zapojili do boje proti koronaviru. Expozice je nyní přesunuta do foyeru
v Městském divadle a připravena ke zhlédnutí,
jakmile se mimořádná opatření uvolní,“ sdělila Jitka Černínová.
K tradičně nejvíce navštěvovaným patří výstavy dobových fotografií a artefaktů, které
Alternativa spolupořádá se Státním okresním archivem Klečůvka každé dva roky. Na
své návštěvníky čeká nyní nainstalovaná
výstava 1. máje ve Zlíně/Gottwaldově. Představuje historii prvomájových průvodů jako
nejvýznamnější hromadnou veřejnou akci
pro Zlín ve 20. století.
Prostory Alternativy jsou pohledem předních
vystavovatelů jedny z nejkrásnějších míst
k prezentaci uměleckých děl v České republice, pohledem architektů velmi zajímavým,
čistým a důstojným prostorem. S tím souvisí
i péče o interiér. Například v letošním roce došlo k opravě klimatizačních jednotek, zatemňovacího systému, obnově mobiliáře a úpravě
malé konferenční místnosti.

Do konce letošního roku má Alternativa
v plánu uskutečnit zajímavé akce
V plném proudu jsou přípravy výstav dalších
osobností zlínské výtvarné scény, jubilantů Jiřího Vápa a Jaroslava Kovandy, cestovatelská
setkání rozhlasového reportéra Petra Voldána
z cyklu Očima Petra Voldána, autora televizních Postřehů odjinud, a cestovatelky Pavly
Bičíkové. V listopadu jsou naplánovány několikrát odložené koncerty Rudyho Linky a F. U. T.
Františka Uhlíře, vystoupení Luboše Soukupa
s Davidem Dorůžkou. Hudba promlouvající
prostřednictvím tónů harfy Lucie Fajkusové
a andělský hlas Magdaleny Malaníkové. To
je Musica Angelica – hudební souhra dvou
úžasných a talentovaných dam dává návštěvníkům na chvíli zapomenout na starosti a přenést se do světa fantazie. I na tento přerušený
cyklus koncertů určitě v druhém pololetí Alternativa naváže.
Informace o aktuálním programu Alternativy
a množství fotografií a odkazů na akce, které
se již v Alternativě konaly, naleznete na www.
zlin.eu/alternativa, Facebooku, https://zlin.
cz/, https://www.informuji.cz/.
/red/

Jsme výrobcem kol,
otočných i pevných kladek
pro všechny druhy skladové
a manipulační techniky.

Z důvodu nárůstu výroby a expanze firmy hledáme
nové zaměstnance na pozice:

• Kontrolor OTK
• Skladník
• Manipulant
• Pracovník
gum. provozu

• Plánovač
• Expedient
• Obsluha CNC stroje
• Seřizovač CNC strojů
• Mistr

Nabízíme
• Zázemí stabilní, nadnárodní společnosti
s dlouholetou tradicí se sídlem ve Slušovicích
• Nadstandardní ohodnocení
• Prémie, 13. a 14. plat
• Příspěvek na stravování a dopravu
• Bonus zdraví
• Věrnostní prémie

Kontakt: 577 983 540 nebo 725 063 599
E-mail: prace@wicke-cz.com
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HLEDÁME KOLEGU NA POZICI:
Správce IT junior
Požadujeme:  zpracování pasportů / GIS Gramis /
 analýzu požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení
 školení uživatelů v oblasti využívání MS Office
a IS společnosti
  dobrou znalost MS Access, MS Excel

 výhodou je znalost systému WinyX / MS SQL /

 řidičský průkaz sk. B


Kariéra

Nejmodernější
CNC stroje hledají
svého seřizovače

Nabízíme: 
stabilní práci
 motivující mzdové ohodnocení
 nástup možný dle domluvy, ideálně 1. 6. 2021

Benefity:
 dovolená pět týdnů
 příspěvek na důchodové
pojištění
 zvyšování kvalifikace

 příspěvek na stravu
(stravenky 120 Kč)
 příspěvek na ubytování

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

www.tszlin.cz/kariera

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

www.ace-tech.cz/kariera

NOVÉ BYTOVÉ DOMY
ve Zlínském kraji

50 %

BYTŮ PRODÁNO

RIVERFRONT
GARDENS

nové byty v centru Zlína
6 bytových domů, 110 bytů
sklepy, krytá parkovací stání, výtah
dispozice bytů 1+kk až 5+kk

www.riverf ront.cz

1 000 m² komerčních prostor
s parkováním

OBVODOVÁ

nové byty v Kroměříži

POSLEDNÍ

bydlení pro všechny generace
bezbariérové bydlení s výtahem
sklep v ceně bytu
nízké provozní náklady
možnost dokoupení park. stání

www.obvodova.cz
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BYTY K PRODEJI

