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Úvodem – rozhovor

Pavel Brada:
Chtěl bych, aby občané
i podnikatelé vnímali
město jako své partnery
Zatraktivnit centrum Zlína a dostat lidi zpět
do ulic, to je jeden z aktuálních cílů náměstka
primátora Pavla Brady. To se však neobejde
bez úzké spolupráce s podnikateli. Pro ty
chce být město vstřícným partnerem. Podle
náměstka Brady z toho budou těžit občané,
město i samotní podnikatelé.
Pane náměstku, jaký je stav rekonstrukce tr- bídku produktů, které doposud na tržišti nebyly,
žiště Pod Kaštany?
jako např. sýry, šunky, káva atd. V areálu novéDlouho připravovaná rekonstrukce zlínského ho tržiště budou i toalety, které na tržišti chyběly.
tržiště Pod Kaštany se po letech jednáPo dobu rekonstrukce se tržiště přesune
ní a příprav může konečně zahájit.
na parkoviště u bývalého Rya.
Poté, co krajský soud v Brně zaPřilehlý zlínský zámek čeká na
mítnul žaloby majitelů stánku
Nové tržiště
své oživení, jak se tahle mise
a došlo k obnovení platnosti
lidem zajistí
daří?
stavebního povolení, byla uzakvalitní farmářské
Zámek se nachází v bezprovřena i dohoda s majiteli dvou
potraviny přímo
střední blízkosti tržiště a výborstánků, kteří měli ke změnám
od výrobců.
ně se vzájemně doplňují. Rekonvýhrady. Jsem opravdu rád, že
strukce tržiště pomůže i zámku.
nakonec došlo k vyřešení všech
Pracujeme na tom, aby se zámek
sporných bodů. Soutěž na zhotovioživil a stal se opět místem, které butele tržiště je již vypsána. Práce by pak
dou lidé v centru města rádi vyhledávat. Dopoměly být zahájeny v září letošního roku a potrvají
přibližně rok. Chtěl bych, aby zde občané Zlína sud byl zámek spící kráskou, která čeká na své
mohli koupit skutečně kvalitní farmářské po- probuzení. Nedávno proběhlo výběrové řízení
traviny a produkty přímo od lokálních výrobců. na nového provozovatele kavárny, restaurace
Na novém tržišti budou mít stánkaři k dispozici – bistra, který připravuje skvělý koncept zámku
mimo jiné elektrické zásuvky, nové budou také jako místa první volby. Ještě v tomto roce by se
vodovodní přípojky do stánků, což umožní i na- měla na zámku otevřít kavárna, cukrárna a ře-

meslná pekárna. O kulturní oživení zámku se
mimo jiné stará kulturní agentura města Živý
Zlín, která po období koronaviru plánuje na
zámku například koncerty, divadelní představení, výstavy a další akce. Na obnově zámku spolupracujeme s architektem Mudříkem, který se
stal vítězem vyzvané soutěže na revitalizaci zlínského zámku a aktuálně se zabývá mimo jiné
výměnou oken v celém objektu zámku. Okna
by se měla obnovit po konzultaci s Národním
památkovým úřadem podle plánů rekonstrukce
zámku a v některých aspektech se navazuje na
práci L. Bauera z let 1904–5. Realizace této výměny by měla být zahájena ještě letos.
V samotném centru stále chátrá budova bývalého okresního soudu. S ní nemáte nějaké
plány?
S budovou bývalého okresního soudu, která je druhou nejstarší budovou ve Zlíně, je
spojen majetkový propletenec, a ten musíme vyřešit.
Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Pavel Brada: Chtěl bych, aby občané i podnikatelé
vnímali město jako své partnery
Dokončení ze str. 3
Hlavním problémem je, že okrajové části pozemku, na němž objekt stojí, jsou v majetku
soukromého subjektu. Z pozice města se snažíme tyto pozemky získat, popř. směnit a umožnit
tuto budovu právně a majetkově odblokovat,
abychom tuto druhou nejstarší budovu města
mohli rekonstruovat. Tento objekt tak zapadá
do našeho konceptu revitalizace centra Zlína
a naváže na prostor zámku. Blížíme se k vyřešení této komplikované situace a osobně bych
chtěl, abychom mohli již brzy výsledek naší práce oznámit veřejnosti.
Jak vypadá avizovaná rekonstrukce nebytových prostor na Dlouhé ulici?
Jsme téměř u konce s rekonstrukcí výloh objektu Dlouhá 94. Jedná se o zajímavý dům, kde
mimo jiné v minulosti bydlel známý herec Adamíra. Již nyní zaznamenáváme pozitivní reakce
na nově upravené prostory na ulici Dlouhá. Zajímavé je řešení skleněných oblouků výkladců,
které jsou ve Zlíně jedinečné, a bylo velmi obtížné je do prostoru instalovat. V další části ulice
Dlouhá ve spolupráci s SVJ připravujeme další
rekonstrukce nebytových prostor. Nově se podařilo získat nájemce pro provoz kavárny, která
rovněž přispěje k oživení ulice, a ve spodní části
Dlouhé sídlí realitní kancelář.
A co nebytové prostory na přilehlé Kvítkové
ulici?
Nebytové prostory v přízemí bytového domu na
Kvítkové naproti hotelu Ondráš o celkové rozloze 500 m2, byly dosud pronajímány jako celek.

Do takto velkých prostor byly pouze dva přístupy. Stav prostor zdaleka neodpovídal dnešnímu
standardu a poloze v centru města. Z těchto
důvodů připravujeme projekt, po jehož realizaci
by mělo vzniknout šest atraktivních obchodních
jednotek. Jsem pevně přesvědčen, že Kvítková
má potenciál být jednou z nejzajímavějších ulic
ve Zlíně. Máme zpracovaný prováděcí projekt
a plánujeme zahájit rekonstrukci těchto jednotek ještě letos v září.
Povězte nám, co se chystá v parku Komenského?
Uskutečnili jsme další kroky vedoucí k vybudování Kavárny ve Zlínském klubu 204. Myslím, že si
Zlíňané v parku Komenského zaslouží krásnou
kavárnu a bistro, které dnes v tomto prostoru
chybí. Zároveň chceme realizací kavárny doplnit
do parku nedostačující toalety. Bude se jednat
o jednu z největších kaváren ve Zlínském kraji
o výměře více než 300 m2. 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.
Zároveň bych rád vyzval zájemce o provozování kavárny o účast ve výběrovém řízení na
provozovatele. Zajímá nás rovněž koncept
provozu celé kavárny. Naším hlavním zájmem
je, aby nová kavárna a bistro byly provozovány
co nejlépe a podnik poskytoval špičkové služby pro celou veřejnost. Stavební práce plánujeme zahájit letos 1. 10.

Rád bych se teď v závěru vrátil k titulku. Jak
chcete dosáhnout toho, aby se město stalo
partnery pro podnikatele nebo občany?
Město Zlín má přibližně 200 nebytových prostor
v různých lokalitách, v centru i mimo něj. Máme
např. prostory na náměstí, na Dlouhé, Školní,
Kvítkové, segmentech atd.
Chci společně s odborem majetku pracovat na
tom, aby podnikatelé i občané vnímali město
Zlín a speciálně odbor majetku jako své partnery. Chtěl bych, aby se město Zlín stalo prvním,
na koho se např. podnikatel, který má zajímavý
nápad na nový obchod, obrátí při hledání své
provozovny. Nemusíme mít vždy odpovídající
prostor, ale budu osobně rád, pokud budeme
moci pomoct s našimi prostory např. s otevřením zmrzlinárny, květinářství, lékařské ordinace
či jiného provozu.
Budeme hledat i prodejce nových produktů na
tržišti Pod Kaštany, aby revitalizované tržiště
bylo skutečně místem, kde seženete jedinečné
výrobky, které nebudou nikde jinde ve městě.
Snažím se, abychom připravovali v centru zajímavé nebytové prostory, které inspirují podnikatele k tomu, aby vznikl nějaký zajímavý koncept nebo nový obchod. Vhodně to popsal kdysi
Dominik Čipera: „Žádná technika nevybuduje
obec, ale obec budují a drží jen občané.“
Chtěl byste ještě něco dodat v závěru?
Letošní koronavirový rok byl pro všechny extrémně únavný. Chtěl bych všem Zlíňanům popřát
hezké a pohodové léto a ať už si v průběhu léta
konečně odpočinou a načerpají sílu.

Tomáš Melzer

Zemřela bývalá primátorka Zlína Irena Ondrová
Na budově zlínské radnice zavlál černý smuteční prapor.
Ve věku nedožitých 72 let zemřela bývalá primátorka města
a senátorka za obvod Zlín Irena Ondrová.
„Úmrtí paní Ireny Ondrové bylo pro mě
nemilou a smutnou zprávou. Paní senátorka
a primátorka udělala pro město Zlín kus velmi
dobré práce a naše město posunula o velký
krok vpřed,“ sdělil primátor Jiří Korec. Obyvatelé města či bývalí spolupracovníci mohli napsat vzkazy do kondolenční knihy, která byla
umístěna v rámci pietního místa ve vestibulu
radnice.
Irena Ondrová se narodila v roce 1949 v Chomutově. Pracovala jako učitelka a ředitelka
v mateřských školách ve Zlíně, v roce 2003
vystudovala teorii kultury na Karlově Univerzitě v Praze.
Od roku 1992 byla členkou ODS, v jejíchž barvách se o dva roky později stala zastupitelkou
města. Šest let působila v pozici náměstkyně
4

primátora. Mezi lety 1996 až 2002 působila v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
a zastupovala zlínský region coby senátorka.
Primátorkou města byla od roku 2006, kdy
vystřídala Tomáše Úlehlu. „Irena byla zdatná
politička, úspěšně podporující kulturu ve Zlíně i celém regionu, a nemalou měrou se také
podílela na mezinárodní prezentaci našeho
města,“ nechal se slyšet Tomáš Úlehla.
Působila také jako místopředsedkyně výkonné rady české pobočky UNICEF. Za její éry
vzniklo Kongresové centrum, koupaliště Panorama či došlo k rekonstrukci Malé scény.
Velký podíl má také na vzniku zlínské Univerzity Tomáše Bati.
„Právě ona předkládala zákon v Senátu, přitom nebylo jednoduché to prosadit, ale byla

velmi vytrvalá a bojovná,“ řekl šéf zlínské ODS
a zlínský zastupitel Miroslav Chalánek.
Z postu primátorky odešla po volbách v roce
2010. K poslednímu rozloučení s paní Irenou
Ondrovou došlo v pátek 11. června ve smuteční síni zlínského krematoria.
/red/

Aktuálně

Zlín připravuje oslavy k 700. výročí města

Zlín čeká v nadcházejícím roce významné jubileum, bude slavit
700. výročí od své první písemné zmínky. Tuto významnou
událost si město připomene prostřednictvím různorodých akcí
po celý rok 2022.
„Účelem oslav je prezentovat město v národním a nadnárodním měřítku. Zlín je město
mimořádně osobité, kreativní a originální.
Oslavy místním obyvatelům připomenou, na co mohou být hrdí, a přilákají turisty, třeba proto, aby zde
také našli svůj budoucí domov,“
řekl k účelu oslav primátor města Jiří Korec.
Základní myšlenkou oslav je fakt,
že největší hodnota města spočívá
v lidech. Samotní obyvatelé města,
ať už se zde narodili, nebo přistěhovali
a nadále v něm působili a rozvíjeli se, jsou jeho
největším potenciálem.
Oslavy budou pracovat s číslem sedm, vycházejícím z počtu století, kterými si město prošlo
ve svém vývoji. Minulost, přítomnost i vize jednotlivých segmentů bude definovat sedm klíčových vlastností, kterými lze označit dnešní
obyvatele města, ale kterými jsou popisováni

i velikáni zlínských dějin a významní současníci. Klíčovými vlastnostmi jsou kreativita, vytrvalost, podnikavost, pracovitost, průkopnictví,
otevřenost a vzdělanost.
Program oslav se bude skládat
z dlouhodobých projektů i jednotlivých akcí. „Chceme příležitost
oslav 700. výročí využít k rekapitulaci dějin, vyhodnocení silných
stránek lokality v současnosti
a zároveň generovat výstupy, které
budou užitečné pro další růst města.
A to od podnikání, přes kulturu, vzdělávání, sport, až po rozvoj potenciálu obyvatel. Tyto
oblasti se vzájemně propojí,“ sdělila hlavní manažerka oslav Jana Kubáčová.
Jednou z největších akcí oslav bude v červnu
2022 velký festival s názvem Zlín žije. Přinese
několik multižánrových scén ve veřejném prostoru města, pouliční umění a zážitkový program. V rámci tří dnů se na scénách vystřídá

většina hudebních seskupení Zlína od folkloru
přes rock, folk, pop či folklor.
Další významnou akcí na programu oslav bude
Zlínský podnikatelský meeting, jehož cílem bude
upozornit na mimořádnou podnikatelskou historii města a představení podnikatelské současnosti a potenciálu do budoucna. Kompletní program bude představen v pondělí 1. 11. 2021.
Oslavy mají své vlastní logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Logotyp oslav 700. výročí první
písemné zmínky o městě Zlíně ve svém jádru
přímo odkazuje na vlastnosti neoddělitelně
spjaté nejen se samotným městem, ale především s těmi, kteří v něm položili základy svému
podnikání či obchodu. Dále pak umělecké tvorbě a inovacím v mnoha oblastech služeb a dalších činností. Symbol nekonečnosti, tzv. „ležaté
osmičky“, na místě nul v číslici „700“ k charakteru města i těchto osobností směřuje. Znázorňuje nekonečnou odvahu, invenci, podnikavost,
silnou vůli a téměř bezhraniční pole působnosti,
které město všem těm, kteří se rozhodnou své
kreativní a podnikatelské plány naplňovat, nabízí. Autorkou loga je Eva Šišková, která je absolventkou Univerzity Tomáše Bati.
„Město Zlín je od samého počátku formováno
příběhy lidí, kteří jsou přesvědčeni, že díky invenci, odvaze a podnikavosti lze dosáhnout i zdánlivě nemožného. Tato myšlenka se propisuje do
loga, audiovizuálního spotu i oslav samotných,“
řekl k propagaci Tomáš Melzer, tiskový mluvčí
města a manažer komunikace oslav.
Ryzí termín první zmínky o Zlínu je 28. 2. 1322 v listině vydané v Brně prodává Fricek z Egerberga královně vdově Elišce svůj podíl na majetcích
zděděných po otci, konkrétně Hustopeče, několik okolních obcí a městečko Zlín.
Audiovizuální spot můžete zhlédnout na YouTube kanálu Zlín TV.
/red/

Pusťte si video
k výročí 700
let města Zlína
naskenováním
QR kódu:

SDÍLENÁ KOLA ZLÍŇANY CHYTLA. I PŘES DEŠTIVÝ START POČET VÝPŮJČEK STOUPAL
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 jednorázovému, respektive nahodilému použití.
Po několikaměsíčním užívání jsou známé první čísla a ohlasy.
„Jsem velmi rád, jak rychle vzali Zlíňané sdílená kola za své. Potvrzuje to, že tato služba
občanům je opravdu žádaným krokem vpřed.
Těší nás, že pozitivní ohlasy dalece převažují.
V tuto chvíli ve spolupráci s provozovatelem

sbíráme podněty uživatelů k dalšímu zlepšení
této služby,“ sdělil primátor města Jiří Korec.
V ulicích Zlína se pohybuje 120 mechanických kol a přibližně 25 elektrokol. Tato kola
jsou umístěna na předem určených stanovištích, kterých bylo ve spolupráci s městem vytipováno přibližně pět desítek. Pozitivní přijetí
potvrzuje i zástupce provozovatele.
„Ihned po startu jsme zaznamenávali velmi
pozitivní zpětnou vazbu na sítích, kde se obyvatelé Zlína vyjadřovali vesměs ve stylu „Konečně se doprava ve Zlíně posunula do 21.

století“. Čísla to potvrzují. Výpůjčky stále rostly, i když počasí úplně nepřálo, ale i přes to
se dosáhlo mety 400 výpůjček za den a tendence je rostoucí,“ prozradil manažer projektu Dan Rambousek.
Znamená to v průměru 2,5 výpůjčky na jedno
kolo za den. To Zlín řadí mezi top pět nextbike
měst v celém Česku (dnes již 23 měst). Drtivá
většina výpůjček je do patnácti minut, tedy díky
podpoře města Zlína pro uživatele zdarma.
Více o této službě včetně tarifů naleznete na
webu nextbike.
/red/
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Ve zlínské zoo se narodilo první mládě slona afrického
v České republice
V neděli 6. června o půl osmé ráno slonice Kali porodila zdravé
slůně. Je to první mládě slona afrického ve zlínské zoo, a také
vůbec první africké slůně v České republice.

CHOV SLONŮ V EVROPĚ
Slon africký: 44 institucí, celkem 181
slonů, za uplynulých 12 měsíců se
narodila 3 mláďata.
Slon indický: 90 institucí, celkem 288
zvířat, za uplynulých 12 měsíců se
narodilo 14 mláďat.

Foto: Archiv Zoo Zlín
Porod proběhl velmi rychle a bez problémů,
mládě se narodilo v pavilonu. Podle pozorování chovatelů je slůně vitální, samice Kali o něj
starostlivě pečuje.
„Je to sameček, je zdravý a aktivní. Samice
Kali se od prvních okamžiků projevuje jako
starostlivá matka, do péče o mládě se skvěle
zapojila také slonice Zola. Vše se prozatím jeví
v naprostém pořádku,“ uvedl ředitel Zoo Zlín
Roman Horský. Porod slůněte proběhl v termínu, posledních 14 dnů byla slonice Kali pod
pečlivým dohledem chovatelů, a to i v nočních
hodinách. „Díky instalovanému kamerovému
systému mohli chovatelé a zoologové nepřetržitě sledovat dění v pavilonu slonů i ve venkovním výběhu. V noci měli rozepsané služby, nechtěli jsme nic podcenit. Celému týmu
na sloninci děkuji za to nezměrné nasazení
a úsilí, které v posledních týdnech vynaložili,“
vyzdvihl práci chovatelů ředitel Horský.
Porod sedmadvacetileté slonice Kali proběhl
doslova během pár minut. Chovatelé ráno po
příchodu do pavilonu nezaznamenali žádné

odlišné chování stáda, nic nenasvědčovalo tomu, že se Kali chystá porodit. „Všechny
slonice byly pospolu do poslední chvíle před
porodem, vše probíhalo tak, jak je to obvyklé i v přírodě. Kali instinktivně nutila mládě
vstávat, čistila je, pomáhala jí i Zola. Slůně se
poprvé postavilo asi 20 minut po porodu. Vše
jsme měli možnost znovu sledovat díky kamerovému záznamu. Je to skutečně mimořádný

zážitek, plánujeme jej v blízké budoucnosti
zprostředkovat i našim návštěvníkům,“ přiblížil průběh narození slůněte ředitel Roman
Horský.
Ihned po porodu chovatelé umožnili slonicím
a mláděti vstup do venkovního výběhu. Kali
nezaváhala ani na chvilku, slůně ji okamžitě
následovalo. „K matce a slůněti se připojila
také Zola. Celá trojice se od té doby drží neustále pospolu. Dokonce to chvílemi vypadá,
že Zola přebrala vedení našeho stáda. Zájem
o mládě už projevila i slonice Ulu,“ doplnil ředitel Roman Horský. Prvních několik hodin se
slonice se slůnětem zdržovaly pouze v části
výběhu v těsné blízkosti pavilonu. Postupně
se procházky prodlužovaly, ve večerních hodinách si již stádo pohybovalo po celém výběhu.
Slonice Kali si dopřála i první bahenní „lázeň“,
při péči o kůži několikrát důkladně „osprchovala“ také malého samečka.
Pavilon i okolí venkovního výběhu pracovníci
zoo již v neděli ráno uzavřeli. „Chceme slonicím a mláděti dopřát maximální možný klid.
Pro stádo je to nová zkušenost, i když zatím
vše probíhá podle předpokladů, nemáme ještě zdaleka vyhráno. Chov afrických slonů je
naprosto odlišný a mimořádně náročný, přistupujeme proto ke všemu s velkou pokorou
a chceme být opravdu maximálně opatrní.
Tyto dny jsou pro zdárný vývoj slůněte nejdůležitější,“ zdůraznil Roman Horský. Chovatelé
od prvních okamžiků intenzivně také sledují
chování slůněte. „První dobrá zpráva je, že
slůně pije, že se o krmení zajímá. Teď sledujeme četnost a délku pití, budeme také zjišťovat, jak se váže na matku. Mládě se narodí do
stáda, musí se naučit, že se napije jen u vlastní mámy,“ zdůraznil Roman Horský.
/red/

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA PODPOŘILY ZOO
I letos se podařilo Dětskému domovu Zlín
zorganizovat tradiční sběr železného šrotu. O darování výtěžku z jeho prodeje pak
rozhodly jako každý rok děti. Ten letošní putoval zvířatům. „Výtěžek z letošní akce činí
krásných 10 000 korun, které společně vě6

nujeme na podporu tolik oblíbené Zoo Zlín
Lešná,“ uvedla ředitelka dětského domova
Eva Ledvinová. O zdárný průběh sběru se
ale kromě dětí a tet zasloužili i další účastníci. Dík patří všem sousedům z Lazů, kteří
na výzvu nachystali sběr a pomohli úspěchu

celé této akce, a kamarádům z řad dobrovolných hasičů z Fryštáku. „Byli senzační,
ochotní a pracovití. Věnovali nám celý svůj
volný den. Díky této akci se děti učí pomáhat tam, kde je potřeba, a odměnou je jim
dobrý pocit z odvedené práce,“ dodala./io/

Téma

Boj města s vandaly připomíná boj s větrnými mlýny.
Nápomocna může být veřejnost

Veřejné hřiště u Základní školy Zlín, Dřevnická na Bartošově čtvrti

Škody způsobené vandaly na veřejném majetku se ročně ve
Zlíně dají počítat v řádu statisíců korun. Obzvláště po uvolnění
proticovidových opatření případů poškození městského majetku
prudce přibylo. Jen škoda v květnu poničeného veřejného hřiště
na Bartošově čtvrti je předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.
„Veřejná hřiště u základní školy Dřevnická, jejichž součástí je skatepark, byla za posledních
pět let vícekrát výrazněji poškozena. Kvůli nynějšímu rozsáhlejšímu poničení teď musí být
z bezpečnostních důvodů pro všechny, až do
doby po rekonstrukci, bohužel uzavřena,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Kateřina
Francová.
Dalších 150 tisíc si ročně vyžádá i řádění vandalů na lavičkách v sadu Svobody, které mají vytrhané latě nebo jsou znehodnocené nezvanými
výtvarníky stylu graffiti. Na obnovu opakovaně
vyvrácených a zdemolovaných zabetonovaných
košů jen za první pololetí roku vydalo město
z kasy přes padesát tisíc korun a například škoda na odpadkovém koši roztrhaném dělbuchem
v Centrálním parku na Jižních Svazích činila 20
tisíc. Výčet cílů řádění vandalů by mohl pokračovat dál, své o tom ví například správci dětských
hřišť a sportovišť, na kterých dochází k poškozování hracích prvků, laviček, pryžových povrchů
či oplocení.
Kromě demolování městského mobiliáře se
také množí případy krádeží. Naposledy neznámý lapka odnesl kotvenou lavičku z Univerzitního parku, jejíž cena přesahuje 20 tisíc.
Mobiliářem to ale nekončí. Smutným terčem
vandalismu a krádeží se stává i stromová výsadba, do jejíž údržby a obnovy Odbor městské zeleně průběžně investuje kolem 300 tisíc ročně.
Z toho šestinu částky ukrojí právě náprava škod
způsobených vandaly.
„Nejčastěji se setkáváme s bezdůvodným poškozením dle momentální nálady pachatele,

tedy klasickým vandalismem, kdy dojde ke
zlomení nebo vyvrácení dřeviny. V některých
případech záměrným poškozením stromů vyjadřují lidé nesouhlas s výsadbou. Setkáváme se
i s účelovým poškozením jehličnanů, s tím, že
část stromku lidé využijí na Vánoce. V loňském
roce jsme řešili účelovou krádež třinácti ovocných stromů ve Lhotce, které byly přesazeny na
soukromý pozemek. Tento případ není ojedinělý,“ uvedla arboristka z Odboru městské zeleně
Magistrátu města Zlína Marie Surovcová.
Přestože část škod řeší a nahradí pojišťovna, ve
velké míře jdou škody na vrub města. „Odstraňování škod způsobených vandalismem spolu

s úklidem vyžaduje velké úsilí i náklady, které by
bylo možné v rámci správy městského majetku
vynaložit účelněji. Pokud by se tento problém
podařilo eliminovat. Částečným řešením jsou
kamerové systémy. Ty se osvědčily zejména
u školních hřišť, která jsou navíc chráněna oplocením, popřípadě mají správce, který areál na
noc uzavírá,“ dodala Kateřina Francová.
„Ničení majetku sportovišť, pokud se nejedná
o provozní opotřebení, máme hlášeno minimum, přesto se odehrávají a většinou je řeší
sami správci tohoto areálu. Větším problémem
jsou určitě veřejné prostory města a nemusí
se zrovna jednat o centrální parky či zastávky
MHD,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín Milan
Kladníček a dodal: „Je vidět jistá frustrace jedinců, kteří jsou bez sportu či adrenalinu. Jistě
i toto má negativní vliv na chování k cizímu, ale
společnému majetku ve městě. Ve velké míře
se jedná o přestupkové jednání jedince či skupiny, ale nejsou i výjimky poškození, které ve
smyslu způsobené škody jsou trestným činem.“
Město disponuje cca 40 kamerami Městského kamerového dohlížecího systému ve středu
města a dalšími 100 kamerami u školských zařízení, kde je záznam uchován mnoho dnů pro
důkazní prostředky orgánů činných v přestupkovém i trestním řízení. Stálé operační centrum
Městské policie Zlín aktivně sleduje kulturní,
společenské i sportovní akce na svém dohledovém pracovišti a monitoruje případné protispolečenské jednání. Přestože město využívá
veškeré možnosti prevence ochrany veřejného
majetku, velká jeho část zůstává obzvláště
v noci zranitelná.
„Velmi bychom uvítali součinnost veřejnosti. Pokud budete svědky projevů vandalismu či krádeže, neváhejte kontaktovat Městskou policii
Zlín na tísňové lince 156. V případě možnosti
pořiďte fotodokumentaci nebo záznam projevu
vandalismu. Vaše pomoc v boji proti vandalismu a ochraně společného majetku je nenahraditelná,“ zakončil Milan Kladníček.
/io/
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Aktuálně

Do letošního ročníku „Tvoříme Zlín“ zaslali lidé
39 návrhů na vylepšení veřejného prostoru
Stejně jako v přechozích letech i v tyto jarní měsíce mohli
Zlíňané zasílat návrhy na úpravu veřejných prostranství města.
V rámci projektu participativního rozpočtu tak
obyvatelé Zlína letos zaslali celkem 39 návrhů,
což je o pět návrhů více než loni. Na realizaci
jednotlivých projektů je připraveno celkem pět
milionů korun.
„Nyní budou zaměstnanci statutárního města
Zlína prověřovat, nakolik jsou jednotlivé návrhy realizovatelné. Na podzim jednotlivé návrhy

představíme veřejnosti a zveřejníme informace
o možnosti hlasování. Samotné hlasování bude
pravděpodobně zahájeno v listopadu,“ připomněla další postup radní Jana Bazelová.
Zlíňané mohli navrhovat dva druhy projektů,
a to tzv. malý projekt (do 0,5 milionu korun)
a velký projekt (až 1,5 milionu korun). Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich

vejde do stanoveného rozpočtu pět milionů korun. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního
telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez
přístupu na síť, a to odevzdáním hlasu v městském informačním a turistickém středisku na
radnici nebo v kancelářích místních částí.
Podrobná pravidla a další informace jsou k nalezení na webu tvorimezlin.cz nebo facebookovém profilu projektu. S dotazy se lze obracet
také přímo na e-mail koordinátorky projektu tvorimezlin@zlin.eu.
/red/

V rámci „Tvoříme Zlín“ jsou hotové další návrhy
V rámci projektu participativního rozpočtu Tvoříme Zlín se
podařilo letos zrealizovat další návrhy, které veřejnost navrhla
v minulých ročnících.

Jedná se o veřejné tábořiště na Podlesí,
rekonstrukci veřejného osvětlení u průchozího chodníku ulic Broučkova – Zborovská,
opravu průchozího chodníku mezi ul. Pod
Vrškem a ul. Pod Školou a také částečnou
proměnu parku u Kudlovské přehrady.

„Kromě realizace vítězných návrhů se však
inspirujeme i dalšími zajímavými náměty
obyvatel Zlína. Máme k dispozici řadu podnětů, které v hlasování neuspěly, ale jsou velmi
nápadité, a proto se budeme zabývat jejich
případnou realizací,“ uvedla radní Jana Bazelová, která má Tvoříme Zlín ve své gesci.
Odbor městské zeleně se nechal inspirovat
návrhem s názvem „Doplnění herního prvku – interaktivní a kreslicí tabule na dětské
hřiště č. 365“. Stejný odbor se také chystá
realizovat návrh projektu „Hřiště pro menší
i větší děti – Sokolská 622 Zlín“ (hřiště ulice
2. května). „Rádi bychom poprosili občany,
aby na novém tábořišti udržovali pořádek
a dodržovali noční klid a provozní řád,“ uvedla Kateřina Jurášová, koordinátorka projektu. Provozní řád naleznete na webu města.

V úvodu zmíněná proměna parku u Kudlovské přehrady v sobě zahrnuje výměnu
a doplnění mobiliáře, instalaci dřevěné sochy a výsadbu 2 000 ks sazenic modřence.
Chybí pouze doplnění chodníčků – nyní se
se zástupci památkové péče řeší jejich podoba.
/red/

Topná sezona byla jednou z nejdelších v historii
S ohledem na velmi chladné měsíce duben a květen
zaznamenala společnost Teplo Zlín jednu z rekordně dlouhých
topných sezon.
Jarní měsíce byly v rámci dlouhodobých meteorologických pozorování jedny z nejchladnějších za posledních zhruba 50 let a tomu
odpovídala i potřeba zásobování teplem pro
domácnosti i firmy ještě v květnu.
„Letošní zima, respektive jaro, byla skutečně z hlediska dodávek rekordní. Jsme rádi,
že byla opět prokázána vysoká spolehlivost
provozovaných tepelných technologií a ani
v této mimořádné topné sezoně nedošlo na
straně naší společnosti k žádné významněj8

ší poruše, která by měla za následek delší
než několikahodinové přerušení dodávek
tepla,“ uvedl ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák. Společnost provádí pravidelné kontroly, revize, servis a modernizace zařízení,
které zajišťují komfort odběratelům z centrálního zdroje tepla. Také proto v roce 2020
nedošlo k odpojení žádného odběrného
místa ze strany zákazníka, naopak k centrálnímu zdroji byli připojeni tři noví větší
odběratelé.
/red/

Aktuálně

Primátor s radními navštívili Letnou
Primátor Jiří Korec společně s dalšími zástupci Rady města Zlína
přijali pozvání spolku „Letná žije!“, aby se seznámili s aktuálními
problémy, které obyvatele nejstarší baťovské čtvrti ve Zlíně trápí.

Na diskusi a prohlídku Letné se zástupci
spolku „Letná žije!“ dorazili s primátorem
náměstek primátora Pavel Stojar a radní
Miroslav Chalánek. Zástupce rady města
doprovázeli vedoucí vybraných odborů Magistrátu města Zlína.
„Jsem velmi rád, že schůzka proběhla konstruktivně a bez emocí. Obyvatele Letné
chápu, že chtějí řešit věci, které je tzv. tlačí.

upozornili na problematiku nedostatečného odvodu vody a následného zatékání do
jednotlivých domů. Následovala procházka
ulicemi Letné, kde se na jednotlivých místech řešily s místními prostory pro komunitní setkávání, nedostatečná kapacita mateřské školy nebo rekonstrukce ulice bratří
Sousedíků.
„V rámci rekonstrukce ulice bratří Sousedíků se mají zástupci Letné potkat s projektantem a probrat případné možnosti úpravy.
Jestliže vynakládáme nemalé finanční prostředky města, tak chceme, aby byly vynaloženy účelně ke spokojenosti občanů. Co
se týče školky, ta má nyní kapacitu 26 míst,
navíc 13 míst je vyčleněno pro děti z celého
Zlína, které potřebují řešit logopedii. To je
dle mého soudu opravdu nedostačující. Dalšími připomínkami a podněty se budeme
zabývat na radě města,“ zakončil primátor
Korec.
/mel/

Za posledních několik let nastala na Letné
generační obměna a je tedy přirozené, že
s ní přichází i nové požadavky na občanskou
vybavenost. Cesta osobního setkání na místě samém je nejlepší možnou formou, proto
jsem pozvání spolku „Letná žije!“ bez váhání přijal,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Po oficiálním přivítání vedly první kroky
všech zúčastněných do lesa, kde místní

Ve Zlíně se uskutečnil zápis do mateřských škol
Ve Zlíně se uskutečnil fyzický zápis k předškolnímu vzdělávání
do mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem
Zlínem, a také do Církevní základní a mateřské školy.
Celkem bylo podáno 1 841 žádostí o přijetí, které podali rodiče 883 dětí. Pouze 424
rodičů podalo 1 přihlášku, 459 jich podalo
2 a více žádostí. Rekord vytvořil zákonný
zástupce, který podal 25 přihlášek. Z 883
dětí je však 272 dvouletých, které na přijetí
nemají zákonný nárok. Prozatím je přijato
podle věku dovršenému k 31. 8. 2021 565
dětí z 611 dětí ve věku 3–6 let. Ne všechny
děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášky k předškolnímu vzdělávání, mají trvalé
bydliště ve Zlíně.
Mateřské školy, které město zřizuje, mají
dle školského rejstříku kapacitu 2 430
dětí. V současné době, pokud je v MŠ volné místo, jsou přijímány i děti, které ještě
nedosáhly věku 3 let. Kapacitu ještě rozšiřují mateřské školy a dětské skupiny jiných

zřizovatelů, jejichž existenci na území města
vedení města podporuje a v případě potřeby s jejich působením vyslovuje Rada města
Zlína souhlas.
Pro děti ve věku 1–3 let zřizuje statutární
město Zlín troje jesle.
Ve městě žije 2 284 dětí ve věku 3–5 let.
Děti šestileté již MŠ navštěvují, letos bylo
podáno pouze 9 přihlášek této věkové kategorie. Obvykle se jedná o děti z rodin, které
se v průběhu roku přistěhovaly a nenastupují ještě k základnímu vzdělávání.
„Demografický vývoj je pečlivě sledován,
zpracovaná demografická prognóza udává do budoucích let, bohužel, snižující se
počet obyvatel věkové kategorie do 6 let
na území města Zlína. V roce 2020 se narodilo o 212 dětí s bydlištěm ve Zlíně méně
než v roce největšího babyboomu, tedy
v roce 2008,“ uvedla Kateřina Francová,
náměstkyně primátora pro oblast školství.
V září bývá přijímáno k předškolnímu vzdělávání dalších 20–30 dětí.
/red/
9

Doprava

Město má hotovou studii proveditelnosti pro druhou
část kapacitní pravobřežní komunikace
Statutární město Zlín má vytvořenou studii proveditelnosti
pro druhou část vedení pravobřežní komunikace v úseku
Prštné – Louky.
Cílem záměru bylo prověření vedení kapacitní komunikace podél pravého břehu řeky
Dřevnice od hranice katastru Tečovice a Louky nad Dřevnicí až za křižovatku ul. Nábřeží
s ul. Přímá, kde plynule navazuje na „Studii
vedení kapacitní komunikace v úseku Prštné
– Podbaba“.
„Odhadovaná cena nákladů pro stavbu pravobřežní komunikace v celé délce je 1 mld.
korun včetně DPH. Aktuálně bude město zadávat další stupeň projektu – dokumentaci
pro územní rozhodnutí, které bude obsahovat komplexní vedení kapacitní komunikace,
tedy od části pod Jižními Svahy Podbaba až
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po Louky. Zadání bude zpracováno ještě v letošním roce,“
uvedl Michal Čížek.
Tak jako studie první části
Podbaba – Prštné, tak i druhá
část Prštné – Louky řeší šířkové uspořádání komunikace na
základě intenzity provozu a kapacitního posouzení jednotlivých křižovatek.
Pravobřežní komunikace v celé délce navrhuje ucelenou dopravní síť řešící pohyb
pěších a cyklistů. Nedílnou součástí jsou
i návrhy přechodů pro chodce. Pro zajiště-

ní budoucí obsluhy územní studie řeší také
autobusové zastávky MHD. Plánovaná pravobřežní komunikace počítá po celé délce
s chodníky a smíšenou stezkou pro pěší
i cyklisty včetně přechodů pro chodce. Součástí budou také nové lávky pro cyklisty a chodce.
Nová kapacitní komunikace nahradí stávající místní komunikaci
a povede podél areálu Rybníky
v ulicích Nábřeží, Přímá a v části
ulic Gahurova a Mladcovská. Původní záměr vedení komunikace přes
areál Rybníky se ukázal jako velmi komplikovaný a drahý skrz soukromé vlastnictví pozemků. Navržená trasa byla proto upravena
a povede tak podél celého rybnického areálu. Současně byl upraven záměr na stavbu
okružní křižovatky, který byl nahrazen křižo-

Doprava

vatkou světelnou, tak aby mohla být koordinovaně řízena s novou mimoúrovňovou křižovatkou na silnici I/49 třídy Tomáše Bati.

Dále bude komunikace vedena přes křižovatku ulic Přímá a Nábřeží podél průmyslového areálu na Chmelnici směrem do
Louk. Na trase mají vzniknout další dvě
světelně řízené křižovatky v místní části
Louky. Studie vedení komunikace vyúsťuje
u obchodního řetězce Uni Hobby a Terno.
Zde je napojení navrženo na silnici I/49 třídy Tomáše Bati a na místní komunikaci na
ulici Zadní Luhy v Loukách, kde současně
končí katastrální území města Zlína.
Celá stavba kapacitní pravobřežní komunikace v délce od části Podbaba až po úsek
v Loukách je strategickou stavbou, jejímž
cílem je ulevit silnici I/49, která protíná
město a je páteřní spojnicí Zlína s dalšími
městy.

„Zbudování komunikace bude důležitým krokem v dopravě. Tato stavba má přímou návaznost na další strategickou stavbu, tzv. Prštenskou příčku, která bude spojovat třídu Tomáše
Bati s ulicemi L. Váchy a Nábřeží,“ uvedl radní.
Obě akce jsou významné, jelikož v rámci
dlouhodobě připravované stavby Modernizace a elektrizace železniční trati Otrokovice-Zlín-Vizovice má být změněno dopravní
napojení do místní části Prštné. Novým napojením bude vyřešena doprava v této části.
„V případě, že ve Zlíně budujeme nové stavby, počítáme u nich s kompletním řešením
dopravní obslužnosti, která zahrnuje hromadnou dopravu, pěší i cyklistickou. Nejinak
je tomu v plánu budování pravobřežní komunikace,“ uzavírá radní.
/vac/
inzerce

KONCERTY
A FESTIVALY
V OLOMOUCI
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Doprava

Systém povolování uzavírek pro stavby ve Zlíně
V období letních prázdnin
město opět čekají největší
dopravní omezení.
Stavby omezující dopravu ve městě jsou v čase
prázdnin prováděny z důvodů menšího provozu, který je způsobený školními prázdninami,
lidmi odcestovanými na dovolených, zavedením letního jízdního řádu MHD, ale především
se jedná o období, kdy vrcholí stavební sezona.
„Jsem rád, že na magistrátu vznikla pozice
koordinátora dopravních staveb. Tuto pozici
považuji za jednu z klíčových. Do budoucna
očekávám, že se městu podaří lépe skloubit
investiční záměry města, soukromých společností i jednotlivců a společností zajišťujících
služby pro město, např. VaK Zlín, Teplo Zlín aj.,“
okomentoval systém města radní pro dopravu
Michal Čížek. Všechny složky, které se podílejí na stanovování dopravního značení, mají za
cíl co nejmenší dopravní omezení. Stavba ale
musí být také proveditelná z hlediska technologických postupů stavby. Díky pandemické
situaci si přijíždějící lidé z okolních obcí odvykli
využívání veřejné linkové dopravy a při dojíždění za prací začali užívat osobní automobily.
„Návrat cestujících k osobním automobilům je
bohužel jedním z klíčových problémů, jelikož
dochází k zahlcování dopravy a přílivu vozidel
na nezpoplatněných ulicích, které mají sloužit
občanům bydlícím ve Zlíně. Město tedy chystá
tzv. modré zóny, které zaručí občanům parkovací místa u domů. Dále je v plánu vybudování
záchytných parkovišť na okrajích města s dalším využitím MHD, na kterou statutární město
Zlín ročně přispívá 150 mil. korun ze svého rozpočtu,“ sdělil hlavní myšlenku radní.

V rámci uzavírek a dopravních staveb obecně
padají tyto nejčastější dotazy:
„Proč se nepracovalo v době pandemie?“
Od prvního „lockdownu“ město proinvestovalo
v dopravních stavbách zhruba 150 milionů korun.
Finanční prostředky Rada města Zlína uvolňuje
v měsíci březnu a následně lze soutěžit zhotovitele stavby, jehož výběr trvá přibližně 2 měsíce.
Plná stavební sezona většinou začíná od konce
května daného roku. Nicméně v době pandemie
mnohé společnosti měly také omezený provoz
většinou z důvodů nemocnosti pracovníků.

„Stavba trvá dlouho, myslím, že by to měli
stihnout za poloviční dobu.“
Pokud se jedná o stavby v zastavěném území,
tak se většinou musí před samotným zahájením
stavby provést i nutné přeložky inženýrských sítí,
následně bourací nebo výkopové práce samotné stavby. Délka stavebních prací se odvíjí od
složitosti stavby, kdy se musí také dodržet technologické postupy.
„Nepracují o víkendu.“
Termín odevzdání finální stavby je smluvně určen na základě hrubého časového harmonogramu, který je součástí nabídky firem v rámci výběrových řízení na zhotovitele staveb. Přesný plán
organizace výstavby poté stanoví společnost,
která vyhrála výběrové řízení. V případě nutnosti
technologické přestávky je společnosti směřují
na víkendy, kdy také společnosti dodávající balicí materiál (asfaltovou směs) nebo betonárky
nejsou v provozu.

„Nemuselo se to ještě opravovat.“
Ačkoliv se veřejnosti může zdát povrch vozovky
relativně dobrý, nemusí tomu tak být. Včasnou
opravou asfaltového povrchu se dá zabránit dalšímu znehodnocení spodních vrstev komunikace, čímž se eliminuje náročnější oprava spojená
s dlouhodobější uzavírkou.
„Mají stavět v noci a přes den pustit provoz.“
Z hlediska technologického postupu, potažmo
ceny díla je tato možnost nereálná. Zhotovitel

ZLÍNSKÝ KRAJ BUDE
OD 1. 7. DO 25. 8. 2021
REALIZOVAT
REKONSTRUKCI
BŘEZNICKÉ ULICE.
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stavby by taktéž překračoval hlukové limity nočního klidu, a ačkoliv by mohli být uspokojeni řidiči, noční práce v zastavěném území nepovolí
hygienická stanice.

„Jak takovou stavbu mohl někdo povolit?“
Dopravní značení může navrhovat jen specializovaná firma. Vyjadřují se k ní dotčené orgány
státní správy, kterými jsou dopravní inspektorát
Policie ČR, silniční správní úřad a také vlastník
komunikace. Nejedná se tedy o rozhodnutí jednotlivého úřadu nebo odboru. Navrhnout objízdnou trasu není jednoduché a trasy jsou pak plánovány po stávajících komunikacích. To má pak
za následek zaplnění objízdných tras.
Postup při plánování uzavírek od roku 2021:
1. Plánování: Koordinátor staveb komunikuje se
společnostmi (např. ŘSD, ŘSZK, VaK Zlín, Teplo
Zlín aj.) a sbírá informace týkající se investičních
plánů v daném roce. Před samotnou realizací se
projednává návrh dopravního značení a posuzuje se termín realizace v daném roce.
2. Simulace: Plánovaná ulice je uzavřena v dopravním modelu města, pomocí kterého lze vypočítat přesměrování dopravy do okolních ulic.
Tento výpočet i plán uzavírek město předává
specializované firmě, která řeší koordinaci semaforů ve městě, pro provedení případných
opatření.
3. Aplikace: Připomínky z výpočtu nebo z terénu
jsou předávány do žádosti o dopravní značení,
přičemž musí být v souladu se zákonem. Vždy
jsou snahy o domluvu mezi zhotovitelem stavby
a objednatelem.
4. Informace: O všech uzavírkách jsou vydávány
tiskové zprávy na oficiálních stránkách města,
jsou plněny sociální sítě a vycházejí novinové
články, stejně jako jsou informovány složky IZS
i dopravní společnost.
5. Cíl: Všichni zúčastnění se snaží, aby omezení
byla co nejmenší a nepotkávaly se v čase celkové uzavírky ulic.
/vac/

REALITNÍ KANCELÁŘ S TRADICÍ
OD ROKU 1992

VYUŽIJTE AKTUÁLNÍ VÝHODNÉ SITUACE
NA TRHU A PRODEJTE ZA NEJLEPŠÍ CENU!
Tržní odhad ZDARMA

Plánek nemovitosti

3D SCAN nemovitosti

Homestaging

Profesionální foto
nemovitosti

Vyřízení hypotéky

6.290.000 Kč

PRODEJTE
S NÁMI
NEMOVITOST
A ZÍSKEJTE
TABLET

Podrobné podmínky
naleznete na www.zvonek.cz

ÚSPĚŠNĚ PRODANÉ NEMOVITOSTI:
2.490.000 Kč

AKCE!

7.500.000 Kč

3.530.000 Kč

530.000 Kč

Byt 1+kk Zlín - Ševcovská

Byt 6+kk Zlín - Lazy

Jednodomek Zlín - Letná

Pozemek Zlín - Velíková

Garáž Zlín - Malenovice

makléř Kateřina Kolomazníková

makléř Mgr. Anna Zvonková

makléř Michal Bartl

makléř Lucien Vaculín

makléř Mgr. Miroslav Zvonek

www.zvonek.cz

603 246 680

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“
REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě a prodeje
nemovitostí.
Výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku.
Specializujeme se na prodej bytů
po provedených kompletních
rekonstrukcích.

G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)
Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz
www.g2rekonstrukce.cz

NABÍZÍME

PŘIPRAVUJEME

• Pronájem vybavené garsonky ve zrekonstruované a nově vybavené Vile G2 ve
Zlíně, ulice Vejvanovská. Vila se nachází
v klidném prostředí ve Zlíně pod Jižními
Svahy. Nájemníci mají k dispozici společnou prádelnu s pračkami a sušičkou, velkou
terasu s posezením, parkovací stání a Wi-FI.

• Prodej rodinného domu
po nově provedené
kompletní rekonstrukci
v Oldřichovicích.

• Pronájem vybavené a zařízené garsonky
ve Zlíně, ulice Zadní luhy. Garsonka má
společnou kuchyň, vybavenou spotřebiči
včetně myčky a koupelnu se sprchovým
koutem, společná jen s vedlejší garsonkou. K dispozici velká terasa, parkovací
stání a Wi-Fi
• Pronájem další vybavené a zařízené garsonky ve Zlíně, ulice Zadní luhy. Garsonka
má vlastní kuchyň, včetně spotřebičů
a prostornou koupelnu s vanou a sprch.
koutem. K dispozici také velká terasa,
parkovací místo a Wi-Fi.

• prodej prostorného
bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci s balkonem
a sklepem. Byt se nachází
v 5. patře bytového domu
s výtahem ve Zlíně, na
ulici Budovatelská.
• prodej prostorného
bytu 2+1 po kompletní
rekonstrukci v bytovém
domě s výtahem na
Okružní ulici ve Zlíně.

PROVÁDÍME

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

Volný čas
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Informace

Strategii rozvoje města Zlíňané připomínkovali online
Vzhledem k epidemiologické situaci se veřejné projednání
návrhu dokumentu Strategie rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 přesunulo do online
prostoru.

K připomínkování dokumentu se prostřednictvím aplikace MS Teams připojilo 59
občanů. Úvodního slova se ujal primátor
města Zlína a zároveň garant strategie Jiří
Korec. Vyjádřil poděkování všem, kteří se
na přípravě strategie podíleli, a podotkl, že

se občané mohou obracet v této věci také
přímo na něj.
Za důležité hodnoty v dalším rozvoji města je
v dokumentu považována rodina a kvalita života všech jeho obyvatel. Budoucím cílem je navyšování počtu obyvatel, kteří v našem městě

najdou přívětivé prostředí k žití a budou tady
díky silným stránkám města zakládat rodiny.
Mezi priority města zajišťující kvalitu života patří zejména bezpečnost, kvalitní školství, nabídka volnočasových aktivit, zelené a čisté životní
prostředí, dostupné bydlení a kvalitní rozsah
služeb.
„Město Zlín by mělo být místem, ve kterém budou lidé chtít žít, pracovat a cítit se bezpečně
a spokojeně,“ uvedl primátor města Jiří Korec.
Podrobný proces přípravy a zpracování strategie pak účastníkům přiblížil vedoucí Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína Martin Habuda. Strategii ZLÍN 2030
představil jako manažerský, informační
a prezentační nástroj směřování dalšího
rozvoje města a zároveň sloužící jako opora
pro čerpání dotací na realizaci rozvojových
projektů a aktivit obsažených ve strategii.
Zmínil práci řady expertů z organizací působících ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, kteří se na zpracování strategického dokumentu podíleli. Návrh finální
strategie představil externí zpracovatel Jan
Beneš ze společnosti PROCES – Centrum
pro rozvoj obcí a regionů. Následně byl vyhrazen prostor pro dotazy a diskusi ze strany veřejnosti.
Strategie vychází ze současných potřeb území, identifikuje silné a slabé stránky města
i jeho příležitosti a ohrožení, stanovuje směr
a cíle jeho dalšího vývoje.
Dokumenty vztahující se ke strategii ZLÍN 2030
jsou k dispozici na webu www.zlin.eu.
/io/

Ve vodárnách se místo dohody házely klacky pod nohy
Město Zlín se intenzivně snaží vrátit vodu do rukou měst
a obcí. Na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s. (dále jen „VaK“) měl být na návrh města Zlína udělen
strategický pokyn představenstvu, jehož cílem byla změna
současného provozního modelu, a to bez negativního vlivu
na aktuální cenu vody, a zároveň se nesmí snížit investiční
prostředky VaKu do vodárenské infrastruktury.
Před tímto bodem jednání však odešli někteří
akcionáři včetně odpůrců současného provozního modelu. Valná hromada se tak stala
neusnášeníschopnou.
V úterý 25. 5. 2021 se konala valná hromada
společnosti VaK, která je nejvyšším orgánem
této společnosti, a zároveň i fórum pro setkání
všech akcionářů. Na programu bylo 8 bodů,
které se týkaly například výsledků hospodaření VaKu, změny stanov nebo schválení účetní
uzávěrky společnosti.
Jedním z bodů jednání byl pokyn, který předložilo statutární město Zlín, aby valná hromada
VaK Zlín uložila představenstvu téže společnosti povinnost realizovat veškeré kroky k zís16

kání vlastnické kontroly nad provozováním
vodohospodářské infrastruktury a ukončení
provozního modelu se současným provozovatelem, jímž je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Návrh statutárního města Zlína však na
jednání valné hromady nebyl vůbec projednán. „Město Zlín nenašlo bezpečný způsob,
jak vstoupit do probíhajícího soudního sporu, který je aktuálně řešen mediací. Proto
chceme pomocí udělení strategického pokynu představenstvu společnosti VaK podpořit
aktivitu Otrokovic a Fryštáku jako účastníků
této mediace a zároveň tak deklarovat zájem města Zlína jako největšího akcionáře

ukončit současný provozní model a vrátit tak
vodu na Zlínsku do rukou měst a obcí. Někteří
zástupci akcionářů však opustili těsně před
zahájením projednávání tohoto bodu jednání
valné hromady, díky čemuž se tato stala neusnášeníschopnou a její jednání tak muselo
být ukončeno. Je s velkým podivem, že z jednání odešli právě akcionáři, kteří dlouhodobě
provozní model s Moravskou vodárenskou ve
VaKu kritizují, ale nyní snahu statutárního
města Zlína o jeho odstranění nepodpořili,
resp. přímo znemožnili tím, že z jednání odešli. Přitom ještě dlouho po ukončení jednání
zůstávali v předsálí,“ sdělil k nastalé situaci
primátor Zlína Jiří Korec. Postup části akcionářů se tak zdá jako vysoce tendenční.
Jelikož valná hromada byla ukončena před
projednáním všech bodů jejího jednání,
bude nyní svolána náhradní valná hromada, na které bude návrh statutárního města
Zlína projednán. „Opětovné svolání jednání
valné hromady s sebou ovšem nese nemalé
náklady, které uhradí v konečném důsledku
i ti, kteří tento stav nezapříčinili,“ zakončil
Jiří Korec.
/mel/

Informace

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na rok 2021
Jako jeden z výstupů komunitního plánování je pro občany
k dispozici aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních
služeb Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně –
březen 2021. Jedná se o již 22. vydání, které připravili pracovníci
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína ve spolupráci se
zaměstnanci z Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s., a Z STUDIA,
spol. s r.o.
„Každý rok se v aktualizovaném vydání
brožury snažíme reagovat na poptávku lidí
a podle toho zařadit žádané a s nimi související služby. Již druhým rokem je v katalogu použito podrobného členění organizací
a zařízení v oblasti sociálních a souvisejících
služeb. Jako první je uvedena kapitola, která

se podrobněji věnuje informacím o sociálních službách. V této kapitole jsou přehledně
seřazeny konkrétní druhy sociálních služeb.
V abecedním seznamu je pak možno dohledat příslušné kontakty. V další části jsou související služby rozděleny do příslušných kapitol, např. domácí a hospicová péče, kluby

seniorů, svépomocné skupiny, orgány státní
správy a samosprávy apod.,“ sdělil náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast
Aleš Dufek.
V omezeném množství je katalog v tištěné
podobě k dispozici v sekretariátu Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína sídlícím
na tř. T. Bati 3792 a v Městském informačním a turistickém středisku na radnici. K nahlédnutí je dále v Krajské knihovně Františka
Bartoše vč. poboček. V elektronické podobě
ho lze nalézt na www.zlin.eu.
„Věřím, že katalog pomůže občanům v získávání informací o možnostech zapojení sociálních a souvisejících služeb při tak důležité
činnosti, jako je péče o osobu blízkou,“ doplnil Aleš Dufek.
/red/

Probíhá nominace na titul Zasloužilý senior roku 2021
Statutární město Zlín přijímá nominace na titul Zasloužilý senior
roku 2021. Ocenění si odnese jako každý rok pět kandidátů, kteří
jsou svým aktivním přístupem k životu a zapojením do činnosti
komunity inspirací a přínosem pro své okolí.
Nominaci může podat kdokoliv z řad veřejnosti,
podmínkou je pouze trvalé bydliště kandidáta,
jež musí být na území statutárního města Zlína.
V návrhu je nezbytně nutné uvést jméno a příjmení kandidáta, kontakt na něj (nejlépe telefonický, popř. e-mailový) a stručný popis jeho
zásluh. Je rovněž nutné uvést, že s předáním
těchto údajů pro uvedený účel kandidát souhlasí.
„Počátkem měsíce září členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína
vyberou pět seniorů, kterým bude v rámci tra-

dičního divadelního představení pro seniory
(pokud to epidemiologická situace umožní)
předán pamětní list s titulem Zasloužilý senior
2021 a drobný dárek,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Aleš Dufek. Návrhy na jmenování shromažďuje do úterý 31. srpna 2021
sekretariát Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína (detašované pracoviště v budově
Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, 2. etáž, dveře č. 229). Kontakt: Dana Piškulová, tel. 577 630 801, e-mail:
danapiskulova@zlin.eu.
/io/
inzerce
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Tenkrát ve Zlíně: Příběh Františka Štěpánka
Jednou z příčin fenomenálního úspěchu podnikání Tomáše Bati
byl jeho talent obklopovat se schopnými lidmi. Jedním z prvních
nejbližších spolupracovníků byl František Štěpánek, původním
povoláním učitel zlínské měšťanské školy. Z blízkých souputníků
se ale jednoho dne stali nesmiřitelní sokové a konkurenti.
Jak se to stalo?

Učitelský sbor zlínské měšťanské školy.
Štěpánek druhý zprava v horní řadě.
Foto: MZA/SOkA Zlín
Dnes je jméno Františka Štěpánka neprávem
opomíjeno. Mezi zlínskými průmyslovými podniky měla svého času Štěpánkova obuvnická
továrna významné postavení. Zabírala poměrně
velký prostor na Cigánově. V místech, kde se
dnes hraje prvoligový fotbal. Nedaleko od ní se
nacházela i Štěpánkova vila, dnes přestavěná
na penzion s restaurací. Zakladatel této továrny se vypracoval dlouholetým úsilím z kantora
až na jednoho z největších zlínských továrníků
a později i na starostu města.
Kantorské začátky
František Štěpánek se narodil v Luběnicích na
Olomoucku roku 1872. Dal se na kantořinu
a na zlínskou měšťanku přišel učit v roce 1892.
Projevoval ale širší zájmy i schopnosti. Už někdy
po roce 1895 se sblížil s mladým Tomášem Baťou i jeho starším bratrem Antonínem a vydatně
jim pomáhal s řízením začínajícího podniku.

Vedl obchodní knihy, účty, bilanci a korespondenci. Jeho znalosti němčiny i dalších jazyků
byly nenahraditelné. Ve firmě si vydobyl vlivné
postavení a v roce 1904 natrvalo opustil učitelský post, aby se věnoval jen práci pro Baťovu
továrnu.
Když se pak v roce 1905 vydal Tomáš Baťa na
dlouhou cestu za zkušenostmi do Spojených
států, řídil firmu František Štěpánek s Antonínem Baťou. Ten však vážně onemocněl tuberkulózou a nemohl se řízení podniku dostatečně
věnovat. Štěpánkova pozice se tak ještě upevnila a v roce 1906 s ním uzavřeli Baťové dohodu,
podle níž mu připadl dvacetiprocentní podíl ve
firmě.
Rozkol kvůli snoubence
Úzká spolupráce trvala až do března roku 1907.
Tehdy se dosavadní blízcí přátelé rozešli ve
zlém a stali se nesmiřitelnými rivaly. Za rozkolem společníků stála Marie Babičková, dcera
ředitele zlínské měšťanské školy Cyrila Babičky.
Byla snoubenkou Tomáše Bati a její sestra byla
zasnoubená s Františkem Štěpánkem. Jenže
Baťa se od lékaře Gerbece dozvěděl, že Marie
trpí tehdy nevyléčitelnou tuberkulózou, a to byl
pro pragmaticky smýšlejícího podnikatele důvod
vztah ukončit.
Když se to dozvěděl Štěpánek, rozzuřil se a okamžitě oznámil Baťovi odchod z firmy. Byl z toho
tehdy ve Zlíně veliký skandál. Baťa musel vyplatit bývalému společníkovi 55 tisíc korun a rodině
Marie Babičkové dalších 30 tisíc. Dohromady
to tehdy byly obrovské peníze, které nedokázal
Baťa splácet, a tak ho Štěpánek zažaloval.

stadionu. Foto: MZA/SOkA Zlín
Štěpánkova továrna stála v místě dnešního fotbalového
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František Štěpánek s manželkou.
Foto: MZA/SOkA Zlín

Po rozchodu s Baťou si v září 1907 František
Štěpánek rozjel vlastní obuvnickou firmu na Zarámí a v roce 1910 začal stavět velký výrobní
areál za Dřevnicí na Cigánově. V dobách rozkvětu to byl vedle Baťovy továrny jeden z největších
podniků ve městě. V jeho zlínské továrně pracovalo až 600 dělníků. V roce 1915 pak otevřel
další obuvnickou továrnu v Hostivaři u Prahy.

František Štěpánek, zlínský starosta
v letech 1908 až 1919.
Foto: MZA/SOkA Zlín

Úspěšný starosta
Kromě podnikání se Štěpánek věnoval i veřejnému dění. Od roku 1908 byl starostou Zlína
a už před Baťou prosazoval modernizaci města.
Zasloužil se například o elektrifikaci Zlína a výstavbu zdejší elektrárny. V roce 1913 byl navíc
zvolen poslancem Moravského zemského sněmu.
Po první světové válce se ale jeho zlínskému
podniku přestalo dařit. Po vítězství sociálních
demokratů ve volbách musel v roce 1919
opustit i křeslo zlínského starosty. Díky investicím do činžovních domů v Praze se Štěpánek
výrazně zadlužil, a navíc jeho podnik nezvládal
poválečnou krizi. V roce 1924 převzala továrnu
banka a v roce 1927 ji koupil Baťa. Nějaký čas
ji využíval, ale v roce 1935 nechal areál zbourat
a o pět let později zde vzniklo fotbalové hřiště.
Toho už se ale František Štěpánek nedožil. Zemřel v dubnu 1934.
Pavel Stojar

Slané dobroty se ve zlínském Vestu pečou už 25 let
Zlínská rodinná firma Vest, která peče trvanlivé slané pečivo,
v letošním roce slaví 25. výročí od zahájení výroby. Znáte příběh
této úspěšné společnosti, jež sídlí v Loukách?
První výrobní linka na pečení slaných tyčinek
se jim vešla do jedné větší místnosti rodinného domku. A o čtvrtstoletí později Vest
patří k jedněm z největších a nejúspěšnějších
českých výrobců trvanlivého slaného pečiva,
konkrétně slaných tyčinek, krekrů a preclíků.
Tyčinková vůně dnes již legendárních Vestek
se poprvé linula Bohuslavicemi u Zlína v roce
1996. „Jsem dodnes vděčná manželovým
rodičům, kteří nás nechali přestavět přízemí
svého rodinného domu a následně i zastavět zahradu. Začátky byly strastiplné. První
Vánoce nás překvapilo nečekané množství
objednávek. A jelikož jsme nedokázali sehnat
žádné brigádníky na vánoční svátky, tak jsme
sami zasedli k balení tyčinek. K lince jsme si
přinesli televizi a pohádky jsme sledovali při
práci,“ vzpomíná jednatelka společnosti Jana
Večerková, která Vest dodnes řídí spolu se
svým manželem, švagrem a švagrovou.
Celý příběh firmy Vest začal už ovšem v roce
1991, a to paradoxně u sladkého pečiva.
„Švagr se vyučil jako pekař/cukrář, rodiče mu
doma vytvořili malou cukrářskou dílnu a on
začal péct pro známé svatební koláčky. Ča-

sem chtěl zkoušet smažit i koblihy, ale nakonec
začal přemýšlet o produktech s delší trvanlivostí.
Tak jsme to dali dohromady a začali jsme péct
slané tyčinky. My s manželem jsme si vzali na
starosti obchod a distribuci a švagr výrobu. A tak
je to v podstatě dodnes, akorát v mnohem větším měřítku,“ usmívá se Jana Večerková.
Dnes už ve Vestu, který se v roce 2000 přestěhoval do větších výrobních prostor ve Zlíně v Loukách, pracuje zhruba 50 zaměstnanců a měsíčně
se zde vyrobí okolo jednoho a půl milionu kusů
slaných pochutin. Firma výrazně investovala do
modernizace naposledy před dvěma lety, kdy
rozšířila výrobní areál o novou halu a spustila

v ní novou špičkovou automatickou linku,
která je dlouhá téměř sto metrů a oproti starším linkám dokáže péct téměř dvojnásobné
množství za stejný čas. A k 25. výročí si letos
Vest nadělí další novou budovu, která rozšíří
stávající sklady a expedice.
Co se vlastně skrývá pod názvem značky
Vest? Odpověď je jednoduchá – jedná se
o zkratku pro „Večerkovy slané tyčinky“.
Během let však jemné solené tyčinky doplnily preclíky, krekry, mixy, tyčinky široké
i zatočené – zkrátka slané pečivo různých
tvarů a s různými příchutěmi, na jaké si
jen vzpomenete.
Největším hitem značky Vest jsou makové
krekry Makovky, pečené preclíkové chipsy
Precle nebo mixy slaného pečiva Quadro
mix a Magic mix. U maminek a jejich dětí
jsou oblíbené také Kinder tyčinky, které
jsou upečené bez posypu soli a obsahují
vlákninu a vápník. Ať už zkrátka hledáte
„zobání“ k televizi nebo chystáte pohoštění pro návštěvu, určitě si v obchodě nezapomeňte dát do košíku slané dobroty
od Vestu, které potěší malé i velké.
Celý sortiment značky Vest čítá aktuálně zhruba tři desítky produktů, které lze
koupit téměř ve všech prodejnách mezinárodních řetězců i v menších českých
obchodních sítích.

Informace

Město pokračuje v roznosu gratulací
a dárkových balíčků jubilantům
Gratulace a dárkové balíčky budou roznášeny jubilantům
města Zlína.
„Všem jubilantům, kteří měli po dobu omezení roznosu gratulací narozeniny, budou dárkové balíčky rozneseny dodatečně. Prosíme
všechny o trpělivost, dobrovolní spolupracovníci města, kteří roznos gratulací zajišťují,
budou velmi vytíženi,“ uvedla Klára Čuříková z Odboru kanceláře primátora.
Předání gratulací se bude uskutečňovat za
přísných hygienických podmínek, dobrovolní
spolupracovníci města budou vybaveni respirátory a dezinfekcí. V případě, že by si někteří
z občanů nepřáli osobní návštěvu dobrovolného spolupracovníka města, či by si chtěli
vyzvednout dárkový balíček osobně na radnici, mohou se obrátit na paní Kláru Čuříkovou
z Odboru kanceláře primátora, a to telefonic-

ky: 577 630 159 nebo e-mailem: klaracurikova@zlin.eu. Dárkový balíček pro jubilanta
může převzít i rodinný příslušník.
/red/

MAGISTRÁT OBNOVIL VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Odbor občansko-správních agend Magistrátu
města Zlína obnovil slavnostní obřady vítání
novorozených dětí do života. V červnu se mu
po několikaměsíční pauze podařilo přivítat
většinu malých občánků narozených v době
koronavirové pandemie.
„Oddělení matrik a ověřování evidovalo cca
280 dětí, respektive rodičů dětí, kteří čekali,
až se pro ně bude společenský obřad vítání
dětí konat. Naštěstí se nám už podařilo přivítat
většinu čekajících. Variantu vítání jsme měli
připravenou i pro rodiče, kteří se v navržených
termínech nemohli obřadu zúčastnit. Využili
formy gratulace, tedy předání dárku v kanceláři matriky na radnici,“ uvedla vedoucí oddělení matrik a ověřování Elena Kovaříková.
Prozatím nebylo součástí obřadu vystoupení
dětských folklorních souborů. „Předpokládáme, že k obvyklému způsobu zajišťování obřadů se vrátíme od září,“ doplnila Elena Kovaříková./io/

ROZKVETLÉ MĚSTO 2021 POKRAČUJE LETNÍ ČÁSTÍ
Magistrát města Zlína vyhlašuje LETNÍ ČÁST
soutěže – ROZKVETLÉ MĚSTO 2021. Uzávěrka
přihlášek je 10. července 2021.
Obyvatelé Zlína, kteří by se soutěže o nejkrásnější zahradu či balkonovou výsadbu rádi zúčastnili, si mohou vybrat z následujících kategorií:
1a kategorie – předzahrádky bytových domů,
1b kategorie – předzahrádky rodinných domů,

2. kategorie – květinová výzdoba oken a balkonů obytných domů,
3. kategorie – úprava okolí baťovských domků.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o ceny
proběhne ve čtvrtek 9. září 2021 na zlínské
radnici. Stejně jako v posledních ročnících malý
dárek obdrží všichni soutěžící.
Vyplněný kupon – přihlášku přijímá Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína na adrese

Zarámí 4421, 761 40 Zlín. Popřípadě je na
přihlášky určena poštovní schránka umístěná před vchodem do budovy magistrátu na
Zarámí a je patřičně označena.
Přihlášku lze zaslat i na e-mailovou adresu
kristynakralova@zlin.eu, případně prostřednictvím webu www.zlin.eu, eventuálně na
telefonním čísle 577 630 363.
/io/
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1.

Za oponou:
Městská policie Zlín

3.

Tentokrát jsme navštívili strážníky zlínské městské policie,
jejíž činnost byla obnovena v roce 1992
a v ulicích krajského města tak opět působí již 29. rokem.
Foto 1: Pracoviště Stálého operačního centra je místem,
odkud je řízena činnost strážníků i provoz linky tísňového
volání.
Foto 2: Místnost krizového řízení slouží pro řešení
mimořádných a krizových stavů. Lze zde také ovládat
systém pro výstrahu obyvatelstva před hrozícím
nebezpečím.

4.

Foto 3: Udržování fyzické kondice je nezbytnou součástí
přípravy každého strážníka.
Foto 4: V době pandemie se tělocvična změnila na místo
k antigennímu testování.
Foto 5: Velké množství výstroje i dalšího materiálu vyžaduje
prostory pro jejich uskladnění, ale i pravidelnou a pečlivou
údržbu.
Foto 6: Pohled do služebního vozidla Útvaru operativního
zásahu napovídá, že k výkonu policejní práce patří také
prostředky pro poskytnutí první pomoci nebo práci ve
výškách.
5.

6.

Názory - aktuálně

Pro.story Zlín spojuje kreativní duše
Druhá výloha prvního internátu nad obchodním domem láká
na produktový design a umění. Ateliér Pro.story ji využil coby
výstavní místo, na které v interiéru navazuje showroom, tvůrčí
prostor a platforma otevřená pro kreativní setkávání.
Zároveň si zde může návštěvník zakoupit
umělecký předmět. Nyní jsou v nabídce
KŘEHKÁ díla českých a slovenských autorů,
kteří pracují se sklem, porcelánem a keramikou. Tvůrčí ateliér Professional story před
rokem založili autoři značek želé jewellery,
plody.work a cover ve Zlíně. Sídlí na zmíněném místě na náměstí T. G. Masaryka a za
tímto počinem stojí produktoví designéři
Veronika Zelezníková a Robert Urban spolu
s textilní výtvarnicí Kateřinou Vavrouškovou.

S jakými plány do společného projektu šli?
„Naším cílem bylo a je tvořit multifunkční
pro.stor, kde každého čtvrt roku prezentujeme současný design určité oblasti, nyní
KŘEHKÝ, představujeme jejich autory veřejnosti, fungujeme jako tvůrčí ateliér a pořádáme výstavy designu a výtvarného umění,“
uvedla za tvůrčí tým Veronika Zelezníková.
Letošní rok je v ateliéru ve znamení smyslů.
V rámci cyklu výstav Smysl Smyslů pět výtvarníků postupně představuje svoje pojetí
jednoho ze smyslů prostřednictvím výtvarného umění. Obecenstvu se tak dostane
interakce se zrakem, hmatem, sluchem,
čichem a chutí.
Výstava bude zahájena 13. července
v 17:00. Více na @pro.story a v podcastu
designkantýna.
/io/

OBČANE, ŘEKNI, CO BYS RÁD (TŘEBA V KULTUŘE!)
Na červnovém zastupitelstvu, posledním před
prázdninami, jsme navrhovali zahájení příprav
pro nový koncept obousměrné komunikace
mezi radnicí a občany. Ne té marketingové,
ale běžné – provozní – pracovní – konzultační, vzniklé za účelem lepší znalosti rady města
a magistrátu o situaci i preferencích v jednotlivých částech města. Tuto komunikaci mají
v jiných částech Evropy zvládnutou dobře,
prakticky je tu několik modelů, z nichž jeden
bychom si měli vybrat i my.
Řada občanů nevolí na základě programů, ale
dle celostátních lídrů, líbezných úsměvů a neutuchající pozitivity na sociálních sítích, či na
lístku jen hledají známá jména. Volby tak jsou
tržnicí vizí jen z malé části. Proto je povinností
radnice tázat se trvale občanů na jejich priority. Dle přání občanů mají radní konat. V dopravě, bydlení, pracovních příležitostech… a ved-

le dalších oblastí i v kultuře. U té zůstaňme.
Jaká je ta současná zlínská?
Město dává opravdu nemalé prostředky na
provoz divadla a filharmonie. Tento fakt je
naštěstí vyvážen radostnou skutečností, že
obě instituce jsou v současné době ve vrcholné formě. Napřímo město obsluhuje i mírně
bezbřehý kulturní institut Alternativa a stále
ještě nablejskaný Památník T. Bati. Lehčí, zejména rodinnou open-air kulturu zajišťuje sílící městská agentura Živý Zlín. Další kulturu ve
městě tvoří krajské organizace (např. muzeum – galerie – knihovna) a soukromé projekty
(např. dynamický ZFF). Zapomenout nesmím
ani na z ideálů žijící neziskovky (např. Inspirace Zlín) a hrdinné jednotlivce (za všechny
M. Čurda Juřík von Šopa). Velkou část z nich
město více či méně podporuje. To ale vysokou kulturu samo o sobě nezaručuje. Některé

segmenty kulturního a společenského života
v našem městě zcela scházejí. Také systém
podpory se jistě dá a má zoptimalizovat.
Byl zde napříč spektrem soulad v záměru vytvořit kulturní koncepci. Ta by jistě odhalila
nedostatky a nabídla řešení. Práce na ní započaly zkraje tohoto volebního období, poté
aktivita v kontextu okolností zatuhla. Vraťme
se k této myšlence. Klidně i v Akci Z! A pracujme s daty, ne dojmy. Kdyby mě dnes v rámci
průzkumu oslovil tazatel, vím, co bych odpověděl. Vydalo by to na celou A4. Proto tady a teď
jen jednu jedinou věc: chci pořádný a parádní
hudební klub hodný krajského města ve 21.
století. Jistě, město jej nemá zřídit, ani provozovat. Ale má nám k němu pomoci! A co chybí
vám?

S podporou svého klubu

Martin Pášma, opoziční zastupitel
inzerce

Návštěvnické centrum Vizovice

LETNÍ PROHLÍDKY AREÁLU R. JELÍNEK
ČERVENEC A SRPEN

pondělí – pátek v 11, 13 a 15 hod.
sobota ve 11 a 13 hod.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, M +420 725 653 115
E exkurze@rjelinek.cz
www.rjelinek.cz
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Chytré hračky

Fotografie

Knihy

FESTIVAL IQ PLAY

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

KNIHOBOX

Po celé letní prázdniny si malí i velcí budou
hrát s chytrými hračkami. Ve Zlíně se
chystá další ročník putovního Festivalu IQ
Play. Na akci budou k vidění, ale hlavně
k vyzkoušení hry a hračky vzdělávacího
charakteru, smyslové hračky, Montessori
pomůcky, dřevěné hračky, logické hry
a zajímavé stavebnice. Festival IQ Play
se bude konat ve 14|15 Baťově institutu
a otevřeno bude od 1. července do
31. srpna, denně od 10 do 18 hodin. /io/

O činnosti Terénní asistenční služby
pro rodiny s dětmi ve Zlíně informuje
výstava. Na fotografiích přiblíží veřejnosti
sociální práci v rodinách s nezletilými
dětmi, které se ocitly v nesnadné životní
situaci. Snímky Martina Davidova
vystihují široký potenciál terénní sociální
práce a její metody využívané přímo
v rodinách. Výstava se koná ve vstupních
prostorách 21. budovy Krajského úřadu
Zlínského kraje a je zdarma. /io/

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
zavedla novou službu Knihobox, díky které
si čtenáři mohou vyzvednout objednané
výpůjčky nezávisle na provozní době
knihovny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
První tři měsíce bude služba fungovat
ve zkušebním režimu. V tomto období je
čtenářům k dispozici zdarma, uživatelé
zaplatí pouze standardní cenu objednávky
či rezervace daného dokumentu, která
představuje částku 10 Kč. /io/

Výtvarné umění

Hudba

Výstava

TŘI NOVÉ VÝSTAVY

HUDEČEK VE ŠTÍPĚ BUDE

GALERIE KABINET T

Červenec bude v Krajské galerii výtvarného
umění ve Zlíně nabitý, návštěvníky čekají
tři nové výstavy. Od 6. 7. se vydáme na
průzkum barev s malířem Břetislavem
Malým, od 14. 7. se seznámíme s tvorbou
páru Ireny a Nikose Armutidisových,
21. 7. pokračujeme otevřením výstavy
architekta Pavla Šimečka.
Více informací na galeriezlin.cz. /red/

V neděli 1. srpna v 18 hodin rozezní prostory
barokního chrámu Narození Panny Marie ve
Štípě housle Václava Hudečka. Posluchači
se mohou těšit na sopranistku Barboru
Řeřichovou, trumpetistu Marka Zvolánka
a varhaníka Pavla Svobodu. Z Pardubic
přijede komorní soubor Barocco sempre
giovane. Vstupenky k zakoupení od 16:30
hodin na místě. /io/

Galerie Kabinet T zve na výstavu do
univerzitní galerie G18, kde bude k vidění
výstavní spolupráce Ondřeje Filípka a Stelly
Geppert /D/. Vernisáž se koná 16. července
od 17 hodin. Samotná výstava pokračuje do
19. srpna. Otevřeno má út–pá v čase 14–18
hodin. Přímo v galerii Kabinet T ve 12. tovární
budově pak probíhá výstava Patrika Pelikána.
Bude otevřena do 23. července. /io/

Festival

Výstava

Knihovna

LITERÁRNÍ JARO ZLÍN 2021

VĚJÍŘŮ SLADKÁ TAJEMSTVÍ

HANDICAP FRIENDLY

Festival autorských čtení a besed
Literární jaro Zlín 2021 vypukne
v prázdninovém Zlíně 14. července.
Festival zahájí jedna z nejoblíbenějších
současných českých autorek Alena
Mornštajnová. Spisovatelka ve středu
14. července představí svůj nový román
Listopád, který vyšel letos v dubnu.
Pořad doprovodí zlínská hudebnice
Eliška Lajdová.
Druhým červencovým hostem festivalu
bude reportér Jakub Szántó, laureát
ocenění Magnesia Litera a několika
prestižních novinářských cen. Oba pořady
se uskuteční na střešní terase
14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
V srpnu se pak příznivci literatury mohou
těšit na Michala Sýkoru (11. 8.),
Petru Dvořákovou (18. 8.)
a Karin Lednickou (25. 8.). /io/

To je název nové výstavy, kterou
zorganizovalo Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně.
Věnuje se kdysi nezbytnému módnímu
doplňku, vějíři.
Panelová část výstavy nabízí výlet
do historie vějířů, a kromě bohatého
obrazového materiálu nabízí informace
o jeho vývoji od starověkého Egypta
k současnosti.
Pro návštěvnice je připraven koutek
s kostýmy z různých historických období
a s řadou vějířů k vyzkoušení.
Speciální vitrínu zde najdou ale i pánové.
Aktuálně na www.muzeum-zlin.cz.
Výstava vějířů doplní tak další dvě
muzejní výstavy, u nichž byla prodloužena
doba trvání:
Jiří Hanzelka 100 let a Poslové z vesmíru,
meteority a tektity. /io/

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
splnila podmínky pro získání certifikátu
Handicap Friendly pro osoby se zrakovým
postižením. Jejich dodržení posuzovala
odborná komise podle Standardu Handicap
Friendly vypracovaného odborníky
z jednotlivých oborů a knihovníky ze sekce
Bezbariérové knihovny. Ta spadá pod Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České
republiky. Komise vyhodnotila zlínskou
knihovnu jako instituci, která v maximální
míře usnadňuje v ústřední knihovně
přístupnost skupině uživatelů se zrakovým
postižením.
„Získání certifikátu a možnost mít na dveřích
knihovny vylepené logo Handicap Friendly
je významným ukazatelem knihovny, že
naplňuje své poslání být přístupná všem bez
rozdílu dle knihovního zákona,“ uvedl ředitel
knihovny Jan Kaňka. /io/
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Skvělé akce, vědecká expozice na zámku i výjimeční
umělci. Začíná Zlínské kulturní léto s Živým Zlínem
Městská kulturní agentura Živý Zlín vstupuje do léta v nových
barvách, s novým webem, a především zážitkovým letním
programem na zlínském zámku i ve veřejném prostoru města.

HUDEBNÍ NEDĚLE přinesou skvělé kapely
Tradičně v neděli, vždy od 16.30 před zámkem
vystoupí skvělé kapely napříč hudebními žánry.
Tokyo, Reggay, Pro tebe, Cestující hudba a další.
Koncerty jsou zdarma, v případě špatného počasí se ruší.

„Až do začátku září je otevřena naše interaktivní vědecká expozice Malý svět poznání
v prostorách zámku, dále si užijete skvělé
kapely v rámci oblíbeného cyklu Hudební
neděle, nedělní půjčovnu koloběžek, vědecké show pro děti, divadla a skvělý hudební
program,“ upřesnila Jana Kubáčová, vedoucí Živého Zlína.
Živý Zlín chystá LÉTO PLNÉ AKCÍ
Zámek a jeho okolí v létě slibuje program pro
děti i dospělé – přijede divadlo KJÓGEN, které
mělo vloni mimořádný úspěch, těšit se můžete
na fenomenálního VOJTĚCHA SZABÓ s jeho jazz
bandem a hostem Eliškou Lajdovou, hudební
lahůdkou bude loutnista Ondrej Jaluvka žijící
ve Francii a vyhlášený umělec a cimbalista Petr
Pavlinec s pořadem „EJ, ŽENY, ŽENY!“.

Mimořádnou poctou bude barokní koncert s velkými osobnostmi klasické hudby. Představí se děkanka JAMU a špičková
cembalistka Barbara Maria WILLI, či jeden
z nejlepších českých dirigentů současnosti
Tomáš NETOPIL, tentokráte však v roli skvělého houslisty, koncertního mistra barokního souboru. Těšte se na SWINGOVÝ VEČER
nebo živelný koncert LATINO JAZZ NIGHT!
Příznivce cimbálových muzik potěší návštěva jedné z nejzajímavějších skupin současnosti, CM HARAFICA.
Děti se mohou těšit na sérii ODPOLEDNE
PRO DĚTI, kdy je čeká divadlo, letní olympiáda s Krajskou knihovnou Františka Bartoše,
žonglování i hravé a tvořivé dílny.
Každou neděli je na zámku PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK ve spolupráci s Centrem koloběžek.

MALÝ SVĚT POZNÁNÍ. Dotkněte se vědy!
Na zámku je interaktivní vědecká expozice
Malý svět poznání, to je název nové expozice
vybraných exponátů zapůjčených z olomoucké
Pevnosti poznání. Děti, ale i dospělí se tak mohou na vlastní kůži přesvědčit, jak funguje svět
kolem nás. Expozice je v části druhého patra
zlínského zámku a bude otevřena od úterý do
neděle vždy od 14 do 18 hodin. Nabídne svět
poznání z oblasti fyziky, matematiky, geologie či
biologie. V rámci letního programu Živého Zlína
děti mohou zažít i vědecké show. Výstavu připravil Živý Zlín s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
/red/

Navštivte web
Živého Zlína
naskenováním
přiloženého
QR kódu:
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Fotbalisté odstartují sezonu s novým generálním
sponzorem
Fotbalisté A týmu jsou po letní pauze již druhý týden v plné
přípravě na nadcházející sezonu 2021/22. V minulém týdnu
navíc představil nového generálního partnera, který bude
zdobit hruď žlutomodrých dresů.
Tou se stala společnost Climax, která sponzorovala například i letošní fotbalová utkání ČR
reprezentace.
„Velmi mě těší, že generálním partnerem
zlínského fotbalového klubu se stává právě
společnost Climax. Je to silná rodinná firma
z našeho kraje, jejíž fungování je postaveno
na stejných hodnotách, jaké vyznáváme i my
ve vedení města – pomáhat lidem kolem sebe
a měnit věci k lepšímu. Dlouhodobě usilujeme o to, aby byl Zlín atraktivním rodinným
městem, kde najdou uplatnění a vyžití lidé
napříč všemi věkovými skupinami. Z tohoto
důvodu vnímáme podporu sportu jako jednu
ze zásadních priorit vedení města, protože
sportovní aktivita vede nejen ke zdravějšímu
životnímu stylu, ale i k lepší fyzické i psychické pohodě našich občanů. Město Zlín dlouhodobě podporuje i mladé fotbalisty a zároveň
nám není lhostejná ani podoba současného
fotbalového stadionu. Proto budeme pokračovat v diskuzi a spolupráci týkající se otázky jak
stavu stadionu, tak jeho budoucnosti. Našim
cílem je, abychom v budoucnu měli reprezentativní fotbalový stadion, který bude chloubou
našeho města, a na který atraktivní hrou při-

lákáme mnoho věrných fanoušků,“ doplnil primátor města Jiří Korec.
„Sponzoring klubů ve Zlínském kraji vnímáme
jako důležitou součást našich marketingových
aktivit. Když jsme hledali nové možnosti kam se
v oblasti sportovního sponzoringu posunout, fotbal byl jasnou volbou. Jsme velcí fanoušci a zároveň jsme hrdí na svůj region, ve kterém jsme
vyrostli. Od nové spolupráce očekáváme, že se
nám bude dařit krok po kroku posunovat zlínský
fotbal kupředu. Aktivní hrou a doprovodnými aktivitami se budeme snažit na stadion přitáhnout
co nejvíce fanoušků napříč všemi věkovými kategoriemi a mnohem větší prioritu chceme dát
výchově fotbalových talentů v naší mládežnické

akademii,“ sdělil v rámci tiskové konference, na
níž byl generální sponzor představen, ředitel společnosti David Žabčík.
„Spojení s tímto partnerem si velmi vážíme. Je
pro nás ctí, že můžeme v naší fotbalové zlínské
rodině přivítat stabilní a kvalitní společnost,
která má ve svém oboru na českém i zahraničním trhu silné jméno. Věříme, že postupně budeme společně měnit věci k lepšímu,“ doplnil
generální manažer Zdeněk Grygera.
Vzhledem k blížící se nové sezoně se navíc
klub rozhodl automaticky prodloužit platnost
současných permanentních vstupenek. V praxi
to tedy znamená, že držitelé stávajících permanentek nebudou muset procházet celým
procesem znova a fyzicky chodit permanentky
vyměňovat. Ty zůstávají v platnosti i na nadcházející ročník 2021/2022. Pokud by se však
mezi fanoušky – permanentkáři našel někdo,
kdo by chtěl podpořit klub v této nelehké době,
bude možnost si permanentku znova zakoupit
na stejné či jiné (neobsazené) místo. Prodej se
uskuteční v průběhu července, aktuální informace naleznete přímo na webových stránkách
www.fcfastavzlin.cz.
„Naším přáním i cílem je, abychom se společně v příští sezoně sešli všichni na tribunách,
a to v hojném počtu. Vaše role při domácích
utkáních je pro nás důležitá, jelikož pravá fotbalová atmosféra, kterou tvoříte, je zkrátka
nezaměnitelná,“ doplnila mluvčí FCFZ Zuzana
Molková.
/mol/

Vyhlášení výsledků „Do práce na kole“ 2021 v Otrokovicích
Již poosmé se společně zapojili v měsíci květnu účastníci
z měst Zlín a Otrokovice v motivační kampani Do práce na
kole 2021. Hlavní organizátor projektu Auto*Mat z.s. Praha
spolupracoval letos s 51 městy po celé republice.
Cílem soutěže je hravou formou přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a podpořit rozvoj
infrastruktury pro cyklisty i chodce. Kromě cyklistů a koloběžkářů se zúčastnili akce také běžci, chodci a ostatní, kteří se dopravují do práce
a zpět „na vlastní pohon“.
Společně soutěžící města Zlín a Otrokovice se
umístila za celou republiku v první desítce. Ve
Zlíně, Otrokovicích a okolí se letos zapojilo do
kampaně 1133 cyklistů, koloběžkářů, chodců a běžců, v minulém roce to bylo 960. Je to
o 173 více než minulý rok. Ve Zlíně se letos zaregistrovalo 587 nadšenců. V Otrokovicích soutěžilo 546 přihlášených. A nejvyšší procento
obyvatel za celou republiku zapojených do Do
práce na kole vzhledem k počtu obyvatel mají
zase Otrokovice! Za celou republiku se přihlásilo rekordních 22 114 účastníků a účastnic
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z 51 měst. Společně v květnu ujeli, nachodili a uběhli skoro 5 425 000 km. To je asi
tolik, jako kdyby šlapali sedmkrát na Měsíc
a zpět. Zároveň ušetřili téměř 700 tun emisí
CO2, což je zhruba takové množství, jaké absorbuje 700 stromů za 100 let. S nadsázkou
se dá říct, že všichni společně vysadili takový
malý virtuální les. Všem za to patří velké poděkování!
Slavnostní vyhlašování výsledků květnové motivační výzvy za obě města bylo letos 10. června na náměstí 3. května v Otrokovicích. Celou
akci výborně moderovala Romana Pastuszková, tisková mluvčí města Otrokovic. Losování
a předávání cen se ujali hejtman Zlínského
kraje Radim Holiš, společně s otrokovickou
starostkou Hanou Večerkovou ve spolupráci
s cyklokoordinátory měst Zlín a Otrokovice
Lukášem Fabiánem a Renátou Krystyníkovou.
Hlavní cena v kategorii Pravidelnost se losovala z 38 týmů, které zvládly 100 % svých cest
do práce na vlastní pohon. Vítězný cyklistický
tým MikMik z Otrokovic (zaměstnanci Senior
Otrokovice p.o.) získal koloběžky KOSTKA, které věnovala města Zlín a Otrokovice. /fab/

Sport

Charitativní cyklotour na podporu onkologicky
nemocných dětí se zastavila ve Zlíně
Charitativní cyklotour Na kole dětem zamířila v rámci své
druhé etapy do Zlína. Jednalo se o již tradiční zastávku.
Peloton vedený známým velocipedistou Josefem Zimovčákem již dvanáctý rok projíždí
krásy české a moravské krajiny a při té příležitosti vybírá peníze na rekonvalescenční
pobyty pro děti po onkologické léčbě.
„Jsme rádi, že se mohl letošní ročník Na
kole dětem uskutečnit tak, jak jsme jej znali z dřívějška. Je vidět, že lidé jsou nyní po
pohybu a sportu hladoví,“ pronesl primátor
Zlína Jiří Korec, když přišel uvítat Josefa
Zimovčáka a na náměstí právě vjíždělo na
150 cyklistů.

„Každý rok se lidé těší na účast, letos mám
pocit, že vše bylo ještě intenzivnější. 150
účastníků je na všední den krásné číslo.
Město Zlín je naším partnerem dlouhá
léta a do tohoto regionu jezdíme vždy moc
rádi,“ uvedl Josef Zimovčák, který také
připomněl, že tento každoroční peloton
v sobě obsahuje tak zvané čtyři P. Pomoc
dětem, partnerství mezi účastníky, poznávání krás naší země a pohyb. Ze Zlína zamířili cyklisté na Slovácko. Druhou etapu
zakončí v Bzenci.
/fab/

P. Stojar, J. Bazelová, J. Zimovčák, J. Korec

Do startu jubilejní barumky zbývají dva měsíce
Padesátý ročník mezinárodní automobilové soutěže Barum
Czech Rally Zlín již klepe na dveře. Oblíbená rally, která je
každoročně součástí seriálu Mistrovství Evropy v rally (ERC), se
pojede v tradičním termínu o posledním srpnovém víkendu ve
dnech 27. – 29. srpna 2021.

Po loňském přeložení jubilejního ročníku na
letošní rok z důvodu rychle se šířící nemoci
Covid-19 organizátoři počítají, že i v této nelehké době ovlivněné celosvětovou pandemií
proběhne kulatá barumka s diváky.
Zlínští pořadatelé mají výhodu, že celá soutěž se jede v otevřených prostorách a pomyslné pódium je rozprostřeno o šířce 210
km, což je délka rychlostních zkoušek. „Počítáme se všemi diváky. Hledáme a dělá-

me opatření s fanoušky, neboť bez nich by
neměla barumka tu správnou atmosféru.
V každém případě chceme soutěž odjet za
podmínek, jaké nám budou stanoveny. Věříme, že přítomnost fanoušků na rychlostních
zkouškách nebude problém,“ pověděl Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.
Rušno bude opět na zlínském náměstí Míru
před budovou radnice, kde proběhne v pátek
27. srpna v odpoledních hodinách slavnostní

start rally a o dva dny později zde přivítáme
nejlepší posádky.
Stalo se tradicí, že pořadatelé Barum Czech
Rally Zlín vedle samotné automobilové soutěže každoročně připravují také projekty, do
kterých se může aktivně zapojit nejen motoristická veřejnost. Na úspěšnou kampaň
Jedu na dřeň či cyklistickou vyjížďku Zlínská
kola při jubilejním ročníku naváže program
s názvem Barumka sportuje! zaměřený na
sportovní aktivity pro děti, mládež i dospělé.
Slogan „Zlín, město sportu“ tak dostane zcela nový rozměr daleko za hranicemi vytyčenými samotnou rally. Během pátku a soboty
se v parku Komenského, parku Svobody, na
náměstí Míru a v OZC Zlaté Jablko představí místní sportovní kluby, které budou moci
prezentovat své aktivity a oslovit potenciální
nové členy a sportovce. Celá akce bude navíc komunikována skrze mediální platformy
Barum Czech Rally Zlín s potenciálním dosahem dalších desítek tisíc lidí. Další informace budou zveřejněny na internetové stránce
www.barumkasportuje.cz.
Organizátoři barumky připravili v letošním
roce pro fanoušky premiérový ročník kreativní
soutěže Maluj, vyhrávej a pomáhej. Do sídla
stálého sekretariátu soutěže postupně doputovalo 45 originálních děl. „Takový zájem jsme
v prvním ročníku rozhodně nečekali. Podpora
barumky je opravdu velká, včetně značného
zájmu fanoušků, což nás nejen motivuje, ale
také zavazuje k pokračování v příštím roce,“
pověděl Jan Regner, zástupce ředitele. Všechna díla budou společně putovat výstavou
v rámci doprovodného programu. V plánu je
také vystavení v prostorách Magistrátu města
Zlína. Všechny obrazy budou navíc i pomáhat,
neboť v závěru přijde avizovaná dražba, kdy
její kompletní výtěžek poputuje na pomoc malým onkologickým pacientům.
/ord/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce

Separační úzkost u psů

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

Děti se vrátily do škol a lidé částečně do práce,
a tak se v poslední době často stává, že se na
nás lidé obrací s problémem, že jejich psík doma
vyje a štěká, když se ocitne sám.

ÚDRŽBA ZAHRAD

Bohužel tento stav se po době, kdy se psem stále někdo byl doma, dal
očekávat. Toto chování se může objevit i u útulkového psíka, který už
se na rodinu hodně navázal, zvykl si a teď se bojí, že jeho nový pán ho
opět opustí.
Velmi pěkně řešení tohoto problému popsala v dopise jedna pěstounka,
která si od nás vzala před čtvrt rokem fenku Fili. S jejím souhlasem si
dovolíme uveřejnit pár řádků, které mohou pomoci někomu, koho tento
problém také trápí…
„I přes postupný a pravidelný nácvik, kdy jsme žili v domnění, že Fili zvládá bez problémů být sama doma, jsme celkem náhodou po nahrání videa zjistili, že trpí silnou separační úzkostí a po našem odchodu zoufale
běhá po bytě, kňučí, štěká a vyje. Po přestěhování se zdálo, že nové bydlení toleruje lépe, nicméně i tady se separační úzkost projevila a po tom,
co byla schopná štěkat a výt téměř celé dopoledne, jsme byli celkem
zoufalí. Naštěstí manžel objevil skvělou aplikaci do mobilu – psí chůvičku, kdy můžeme sledovat, co Fili v naší nepřítomnosti dělá a případně
na ni promluvit. Jelikož máme celkem dobře zvládnutou základní poslušnost, tak Fili na tento experiment jako zázrakem skvěle zareagovala
a opravdu naše povely přes chůvičku v mobilu respektovala. Naštěstí
měl manžel stále možnost pracovat z domu, takže spolu asi 14 dní poctivě nacvičovali a simulovali ranní ochody do práce spojené s dobrotou.
Pořídili jsme lízací (krmící) podložku, kterou před odchodem naplníme
konzervou, a postupně prodlužovali intervaly, kdy byla Fili sama doma.
Teď se zdá situace v rámci možností zvládnutá, jezdíme už normálně do
práce a Fili s chůvičkou zvládne i běžnou pracovní dobu v klidu sama
doma. Ráno je sice smutná, ale už se těší na dobrotu, kterou dostane,
takže si to spojuje s něčím příjemným.“
/red/

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
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
LETNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.
ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE
Přijmu na zkrácený úvazek člověka pro výkon údržbářských prací.
Pracovní doba PO-PÁ cca od 08:00 do 16:00. Víkendy a svátky volno. Logické myšlení a samostatnost vítána. Nástup možný ihned.
Zlín a blízké okolí. ŘP sk B výhodou. Mobil: 704 241 447
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Dlouho připravovaná rekonstrukce
zlínského tržiště Pod Kaštany se po letech
jednání a příprav, může konečně zahájit.
Po zamítnutí žaloby a tím obnovení
platnosti stavebního povolení došlo i na
dohodu s majiteli dvou stánků. Kompletní
informace naleznete ZDE.

DASTY / kříženec retrívra, 10 let, kastrovaný, pro zkušeného majitele,
vhodný k rodinnému domu

Registrace ZDARMA na:
Zlin.MobilniRozhlas.cz
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RUMBURAK / umazlený, přítulný kocour, očkovaný, kastrovaný, má zhruba 8–9 let

ZORO / kříženec teriéra, hodný,
přátelský a aktivní psík, 3 roky,
vhodný i do rodiny

/ Zlínské reality

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

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

Informace - servis

CHCETE OSLAVU, KTERÁ SE DOBŘE FOTÍ A DLOUHO PAMATUJE?
PŮJČTE SI HISTORICKÝ AUTOBUS
Jednou z doplňkových služeb, které nabízí
firmám i jednotlivcům Dopravní společnost
Zlín – Otrokovice, je půjčování historických
autobusů nebo trolejbusů včetně vleků.
Kvalitně renovovaná vozidla MHD, kterými
se vozili cestující v minulém století a která
již z běžného provozu v ulicích nenávratně
zmizela, se mohou stát ozdobou svatby, narozeninové oslavy či firemní akce.
Hledáte originální zpestření pro svatební
oslavu, narozeniny, firemní výročí či jinou
významnou událost? Možná jste ještě nezkusili povozit pozvané hosty historickým
vozidlem MHD. Jde o jednu ze služeb, které
nabízí široké veřejnosti Dopravní společnost
Zlín – Otrokovice.
„V minulých letech jsme renovovali jeden
historický trolejbus, dva autobusy a dvě
vlečky. Jde o plně provozuschopná vozidla, která využíváme jak při vlastních nebo

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.
30

VZPOMÍNKA
Od tragické smrti Tomáše Bati uplyne 12. července 89 let. Památku světově uznávaného
podnikatele uctí město Zlín tichou vzpomínkou
a květinami v pondělí 12. července na třech
místech. U sochy Tomáše Bati v Univerzitním
parku, před fakultou managementu a ekonomiky a u jeho hrobu na Lesním hřbitově. V neděli
11. července 2021 proběhne také speciální
doprovodný program v Památníku Tomáše Bati.
Veřejnost je zvána od 10 do 21 hodin. Vstup
zdarma. Více na www.pamatnikbata.eu. /io/

SPOLEK PARKINSON ZLÍNSKO
městských slavnostních příležitostech, tak
je rádi pronajímáme na komerčním principu i dalším zájemcům. Historická vozidla
půjčujeme objednavatelům i s řidičem, a to
v období od března do října. Ročně evidujeme kolem dvaceti až třiceti výpůjček,“ uvedl
ředitel DSZO Josef Kocháň.
/red/

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

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

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

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

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

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

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

Spolek Parkinson Zlínsko zve do svých řad
nové členy. Hl. činností je cvičení, ale také výlety, kulturní akce apod. Cvičení probíhá v pátky
2., 9. a 30. 7. a 13. a 27. 8. od 10 hod v Klášterním domě Regina a cvičení na podložkách
v pondělky 12. a 26. 7. a 2., 16. a 30. 8. od 10
hod v Aerobik klubu na Benešově nábřeží./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

PORADENSTVÍ PRO ZDRAVÉ NOHY

Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou se koná 20. 7. a 17. 8. 2021.
Přítomen bude lékař ortopéd, odborník
na rehabilitační péči a výživu a další
specialisté. Vyšetření je vhodné pro děti
i dospělé. Objednávky na tel. 577 525
230, 724 613 910 nebo e-mailu info@
coka.cz.
Místo konání poradny: 41. budova
areálu Svit, kanceláře obuvnické
asociace.
Podiatrická poradna Pro zdravé nohy
nabízí své služby v termínech
14. 7., 11. 8. a 25. 8. 2021. Vyšetření
a diagnostika nohou i odborné
poradenství jsou zdarma. Pořádá
lékařské a rehabilitační pracoviště
Columna centrum. Objednávky na tel.
731 618 730 nebo na e-mail vaskova@
prozdravenohy.cz. Místo konání:
Magistrát města Zlína, Zarámí 4421,
přízemí.
/io/

svatební obřady
15. 5. 2021 – radnice
Dalibor Kovář (Zlín), Kristýna Kozubíková
(Zlín)

jubilanti
od devadesáti let
Bakulová Jindřiška, Bednaříková
Jarmila, Bystřická Marie, Černá
Danuše, Doubravský Jaromír,
Ducháčová Anna, Fibrichová Ludmila, Fojtík Jiří, Gajdůšková Františka, Hansliánová Anna, Holková
Libuše, Hozík Vlastislav, Hrabinová Vlasta, Hrabovský Miroslav, Hrbáčková Marie, Hrubanová Anna,
Hrůzková Anna, Janoušková Eliška, Juříčková Božena, Kaliszová
Eliška, Knotková Vlasta, Krajcarová Anna, Krampolová Jaroslava,
Kuneta Oto, Kusbach Antonín,
Kvapilová Marie, Malaník František, Mazochová Ivanka, Mecnarowská Vlasta, Mrlík Miloslav,
Palová Zdenka, Pokorný Jaroslav,
Punčochář Josef, Reisiegelová Juliana, Rosíková Ludmila, Svozilová
Marta, Sýkorová Libuše, Šimlíková Vítězslava, Šimurdová Božena,
Tomanová Marie, Válek Václav,
Vaňková Helena, Vavrečková Marie, Vilímková Ludmila, Zajíčková
Zdeňka, Žaludková Vlasta.

15. 5. 2021 – jiná místa
Jan Štach (Zlín), Pavla Zvonková (Zlín)

ŠACHOVÝ KLUB
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY

29. 5. 2021 – jiná místa
Jaroslav Mejta (Zlín), Svatava Juráková
(Zlín)
Michal Pelánek (Zlín), Barbora Krajčová
(Zlín)
Pavel Urbánek (Zlín), Petra Slováčková
(Zlín)

Láká vás srovnávat své herní dovednosti s dalšími hráči v turnajích a soutěžích? Šachový klub Zlín přijímá nové
zájemce. Vhodné pro děti od 6 let, nové
tréninkové skupiny zahájí činnost od
září, přihlašovat se můžete již nyní.
Bližší informace na tel.: 603 287 585,
e-mail: sachzlin@seznam.cz.
/red/

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
Elektrikář - silnoproud
Požadujeme:  vyhláška 50 § 6  práce na elektrickém zařízení NN
 řidičský průkaz sk. B  vyučení v oboru

Stavební dělník, zedník, dlaždič
Požadujeme:  vyučení a praxe v oboru 5 let  dobrý zdravotní stav
 ŘP sk. B

Manipulační dělník odpadového hospodářství
Požadujeme:  výborný zdravotní stav  práce ve dvousměnném provozu
 výhodou vazačský průkaz  možnost zaučení – ZŠ, vyučen

Brigádník
Požadujeme:  na skládku Suchý důl  výběrčí na parkovišti
 třídírna odpadů

Nabízíme:
 stabilní práci
 motivující mzdové ohodnocení

Benefity:
 dovolená pět týdnů
 příspěvek na důchodové
pojištění

 nástup možný ihned
- dle dohody

 příspěvek na stravu
(stravenky 120 Kč)
 příspěvek na bydlení

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

www.tszlin.cz/kariera

inzerce_magazín zlín_92 x 136 _cerven 2021_tisk
pondělí 14. června 2021 11:47:18

Komerční
prostory
k pronájmu
v centru Uherského Brodu

NOVÉ BYTOVÉ DOMY

www. riverf ront .cz

RIVERFRONT
GARDENS
nové byty v centru Zlína

70 %

BYTŮ PRODÁNO

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

AKTUÁLNĚ ZE STAVBY

michal.malanik@re-max.cz

+420 603 177 361

