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Úvodem – rozhovor

Michal Čížek:
Strategickým stavbám
v dopravě věnujeme
zvláštní pozornost
Oblast dopravy má ve Zlíně na starosti
radní Michal Čížek. Poprosili jsme jej,
aby shrnul, co je v jeho resortu aktuální
a co by mohlo zajímat nejširší zlínskou
veřejnost.
Jaké strategické cíle a úkoly má před sebou Jsem pyšný na odbor dopravy, že se podařilo doměsto Zlín v oblasti dopravy?
táhnout tuto stavbu do realizace. Chtěl bych také
Jsem rád, že se podařilo ve městě definovat znovu poděkovat všem ostatním, kteří se podíleli
strategické stavby a těm věnovat zvláštní po- na získání dotací a na přípravě této strategické
zornost. Prvního října by měla být spuštěna stavby. Půjde o největší dopravní stavbu poslední
dekády. Město na ni získalo dotace ve výši
nová okružní křižovatka Vodní × Barkolem cca 190 milionů korun. Externí
tošova. Práce zde budou probíhat
zdroje poskytly Státní fond dopravaž do listopadu, ale už za provoU mnoha
ní infrastruktury, Ředitelství silnic
zu. Na jaře 2022 pak bude nástaveb nyní
a dálnic a fondy Evropské unie.
sledovat velká stavba v Příludochází
Začínáme v roce 2022 a hotovo
kách. Následovat bude v roce
k realizaci. Jsem
má být v dubnu 2023.
2023 křižovatka ulic Mostní
× Březnická. A jestli se nenapyšný na odbor
Letitým a zatím nikdy nezajde nějaký závažný problém,
dopravy.
hájeným záměrem dopravního
tak počítáme někdy kolem roku
plánování města je takzvaná pra2025 s realizací prvního úseku
vobřežní komunikace. Posunula se
pravobřežní komunikace.
tato myšlenka někam dál?
Zmínil jste se o stavbě v Přílukách. Jde O této stavbě toho bylo napsáno v dávné i blízo nové dopravní napojení průmyslové zóny ké minulosti hodně. Bohužel až teď se daří tuto
Zlín-východ odbočením ze silnice I/49 ideu postupně naplňovat. V tomto roce jsme zísmezi Želechovicemi a Příluky s přemostě- kali hotovou studii na nové vedení kolem areálu
ním železniční trati i řeky Dřevnice…
Rybníky a bylo vypsáno výběrové řízení na získá-

ní stavebního povolení pro úsek Prštné – Podbaba. Počkáme na výsledky soutěže a zadáme
i druhý úsek pravobřežní komunikace, a to Prštné – Louky. Tím by v budoucnu měla vzniknout
alternativa pro třídu Tomáše Bati. Všichni víme,
jaké to je, když se na této současné dopravní tepně stane nějaká nehoda.
Co se podařilo vybudovat na křížení ulic Vodní
× Bartošova?
Na této stavbě jsme se museli vypořádat s několika překážkami. Po prvotním nahlédnutí do
původní dokumentace jsme se rozhodli pro
riskantní krok, a to pokusit se o změnu územního rozhodnutí kvůli zvětšení křižovatky, přidat
sloupy pro trolejové vedení a rozšířit odbočovací
pruh z Vodní ulice do továrního areálu. Následně probíhala intenzivní jednání nad plánem výstavby. Stavba byla náročná také po technické
stránce. Beton na tuto křižovatku byl při pokládce podroben několika testům. Cílem je, aby hlavní křižovatka vydržela co nejdéle bez oprav.
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Rozhovor – aktuálně

Michal Čížek: Strategickým stavbám v dopravě věnujeme
zvláštní pozornost
Dokončení ze str. 3
Aktuálně by křižovatka měla být otevřena pro
silniční provoz a stavebně dokončována do listopadu. Bude to další realizovaná strategická dopravní stavba ve městě. Opět musím poděkovat
všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.
Zabýváte se aktivně také problematikou omezených možností parkování na Jižních Svazích?
Jsem rád, že se nám daří navyšovat kapacity
parkování na Jižních Svazích. V roce 2019 jsme
vytipovali lokality s městskou zelení a v nich postupně budujeme nové parkovací plochy. Hotovo je Torzo parkoviště, jehož celková kapacita je
70 vozidel. V tomto roce dokončujeme další plochy, kde vznikne asi 50 parkovacích míst. V roce
2022, doufám, zahájíme výstavbu parkoviště
pod točnou MHD na Podlesí, kde vznikne rovněž
asi 50 stání. Máme studie na dva kapacitní parkovací domy, ve kterých může vzniknout až 700
nových parkovacích míst. Zatím přemýšlíme, jak
tyto stavby zafinancovat, protože se pohybujeme v řádech stovek milionů korun. Realizovali
jsme na Jižních Svazích na Podlesí také zákaz
stání dodávek s větší délkou než pět metrů. Tuto
zónu chceme postupně rozšiřovat na další části
sídliště.
Uplatní se při parkování ve Zlíně i chytré elektronické technologie?
Platí heslo: Parkuj chytře. Plaťte mobilem a jen
tolik, kolik musíte. Podařilo se nám to uskuteč-

nit i ve Zlíně. Celý systém má umožnit placení
parkovného pomocí mobilního telefonu. Uživatelům tak odpadne starost správně odhadnout dobu parkování. V praxi jde o to, že při
úhradě parkování budou řidiči nově zadávat
registrační značku vozidla. Tady bych rád poděkoval Technickým službám, které se postaraly
o upgrade stávajících parkovacích automatů
a o implementaci plateb přes mobilní aplikaci.
Klíčovým prvkem městské mobility je městská hromadná doprava. Má vaši dostatečnou
podporu?
Máme super kvalitní MHD a velmi nízké jízdné,
které se nezvyšovalo od roku 2012. Koronavirus je nová výzva pro vedení Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, aby se s ní dokázalo
vypořádat. Město aktuálně doplácí na MHD ve
Zlíně cca 150 milionů korun za rok. V letošním
roce to kvůli koronaviru, podle posledních propočtů, bude navíc asi 5–13 milionů. Uvidíme
v budoucnu, jestli se politická uskupení odhodlají ke zdražení MHD nebo k omezení provozu.
Nebo budou příspěvek města například navyšovat tak, aby byla tato ekologická doprava
dotovaná stejně jako doposud.
Hodně dlouho se ve Zlíně hovoří také o rekonstrukci křižovatky ulic Mostní x Březnická. Výjezdy vozidel včetně MHD z Mostní na
Březnickou jsou stále obtížnější…
Prozatím jsme alespoň nechali nakreslit do-

pravní značení pro lepší řazení aut v této křižovatce. Tento projekt byl bohužel nešťastně
ukončen v roce 2018 kvůli majetkoprávním
tahanicím. Museli jsme se vypořádat s řadou
překážek a znovu získat stavební povolení.
Dnes mohu hrdě prohlásit, že se odboru dopravy podařilo překonat zásadní úskalí s touto
stavbou spojená a že se zahájení další strategické investice blíží. Rádi bychom zahájili rekonstrukci této křižovatky na jaře 2023.
Doprava ve městě, to ale nejsou jen automobily. Bude Zlín přívětivým prostorem také pro
cyklisty?
Město Zlín se pravidelně umísťuje na prvních
pozicích v takzvaném cyklobarometru. Máme
zbudováno téměř 30 kilometrů cyklistických
tras. U každého dopravního záměru je při projektové přípravě posuzována možnost zařazení
cyklostezky, případně cyklopruhu nebo smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Prostorové podmínky nebo i jiné zásadní důvody to bohužel ne
vždy umožňují. Poslední dokončenou stavbou
cyklistické infrastruktury je „Cyklostezka Zlín
– ulice Výletní, Tyršovo nábřeží“. Další v pořadí
je projekt propojení Čepkova a Jižních Svahů.
Je připraven k realizaci. Zadali jsme rovněž
propojení Jižních Svahů a centra města podél
ulice K Pasekám, kolem Vertikonu, kudy jezdí
velké množství cyklistů. Takto by mělo být sídliště propojené s centrem města hned ve dvou
trasách.
Vojtěch Cekota

Město modernizuje své byty, atmosféra bydlení
v segmentech se zlepšila
Statutární město Zlín v posledních letech pravidelně
investuje do modernizace bytů.
Při ukončení nájmu je při předání bytu posouzen jeho stav. Pokud je zhodnocen jako dožilý,
projde byt celkovou modernizací, která zpravidla zahrnuje novou elektroinstalaci, kuchyňskou linku, koupelnu a WC včetně obkladů,
nové podlahy i osvětlení a také vestavěné skříně. V tomto okamžiku prochází modernizací 40

Před
4

bytů, dalších 23 na ni čeká. Jde
o byty v domech na ulici Družstevní
a Vodní a také obou segmentech.
Největší zájem je o byty na ulici Vodní,
nejmenší pak o byty v segmentech. „Oba
domy se potýkají se špatnou pověstí, jsme však
přesvědčeni, že neopodstatněně,“ vysvětluje

Po

náměstkyně primátora Kateřina
Francová a dodává: „Situace se
výrazně zklidnila po zřízení vrátnic a instalaci kamer ve výtazích
a společných prostorách. V neposlední řadě se o zlepšení atmosféry
zasadila přísnější pravidla pro nájem
bytů.“ Že je atmosféra v obou domech
mnohem lepší, dokládá také nižší počet výjezdů hlídek městské policie.
Výsledkem důslednějšího výběru nájemníků je
snížení nově vzniklých dluhů na nájemném (za
všechny městské byty) na minimum, v posledních letech nemusely být tedy podávány žaloby
na neplacení nájemného, ani nařizováno vyklizení bytu.
Modernizované byty jsou pronajímány v kategoriích dostupné a seniorské a nájemné v nich
činí 100 Kč za m2 a měsíc. Žádosti o nájem bytu
přijímá oddělení správy bytových domů Odboru
majetkové správy na pracovišti magistrátu na
ulici Zarámí 4421 v úřední dny, tedy v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin.
/red/

Informace

Mobilní rozhlas umožní další způsob registrace
Zprávy o důležitých událostech ve městě, aktuální upozornění
z radnice nebo třeba pozvánky na společenské akce. To je
jen zlomek informací, které mohou obyvatelé Zlína získávat
prostřednictvím služeb Mobilního rozhlasu. Ten nyní nabízí
i možnost fyzické registrace.

„Prozatím existovaly dvě možnosti, jak se
k využívání služby Mobilního rozhlasu přihlásit – přes webové stránky www.zlin.mobilnirozhlas.cz,
nebo stažením mobilní aplikace. Nyní mohou zájemci nově
využít fyzickou registraci. Ta
vychází vstříc především lidem,
kteří nepoužívají chytré telefony a používají především e-mail,“
sdělil radní pro informační technologie Jiří Jaroš.
Zájemce o využívání služeb Mobilního rozhlasu si může vybrat mezi dvěma způsoby
registrace a zároveň rozsahem užívaných
služeb:

uvedením pouze telefonního čísla – v případě krizových situací bude informován
pomocí SMS (nebudou mu přicházet informace o kulturních akcích, odstávkách
el. energie atd.),

uvedením telefonního čísla a zároveň
e-mailu – občan si může zvolit skupiny

informací, o kterých chce, aby byl informován (v rámci krizových situací by
byl informován pomocí SMS, ostatní informace mu budou zasílány
e-mailem).
„Lidé se mohou přijít zaregistrovat do Městského informačního a turistického střediska do
budovy radnice nebo do kanceláří místních částí města. Vždy jim
bude nápomocen zaměstnanec, který
jim s registrací poradí,“ doplnila vedoucí odboru kanceláře primátora Monika Michálková.
Od registrace bude zájemce zařazen do systému Mobilního rozhlasu do týdne.
Mobilní rozhlas pomáhá k lepší
informovanosti Zlíňanů
Mobilní rozhlas kombinuje možnost rozesílek zpráv přímo do telefonu, hlasových
zpráv nebo e-mailů, čímž umožňuje přímou
komunikaci mezi magistrátem a občany.

Důležitá zpráva tak zastihne uživatele, ať už
je kdekoli.
„Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávky
el. energie mohou uživatelé získávat dopravní informace, informace z úřadu, informace pro seniory apod. Celkem je k dispozici na výběr z 19 zájmových skupin, mezi
které patří i velmi důležité krizové situace.
Cílit zprávy lze i například podle bydliště občana,“ upřesňuje Jiří Jaroš.
Obrovskou výhodou Mobilního rozhlasu je,
že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění ve městě, ale umožňuje uživatelům také na jednotlivá sdělení reagovat. Důležitým bodem je i zapojení platformy
Tvoříme Zlín. Zlíňané tak mohou mít přehled
o jednotlivých navrhovaných projektech přímo ve svém telefonu.
„Podstatou Mobilního rozhlasu je, aby se
potřebné informace vždy dostaly k příjemci.
Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením
a přečtením ze strany občana. Zapojte se
tedy a ujistěte se, že vám již z dění v obci
nic neunikne,“ vybízí Jiří Jaroš.
/mel/

MOBILNÍ ROZHLAS
V ČÍSLECH:
3334 uživatelů Mobilního rozhlasu
213 541 rozeslaných zpráv uživatelům
19 zájmových skupin
1753 pochval od občanů
215 vyřešených podnětů od občanů

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

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

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

Představujeme návrhy čtvrtého
ročníku Tvoříme Zlín
Spolurozhodovat o rozdělení pěti milionů korun a navrhovat
vlastní menší projekty k realizaci. Této možnosti již po čtvrté
mohli využít obyvatelé města Zlína. Od jara, kdy byl další ročník
projektu zahájen, veřejnost zaslala 39 návrhů. Pracovní skupina
sestavená z pracovníků jednotlivých odborů magistrátu pak
prověřovala a hodnotila, zda je možné návrhy realizovat.

2.

3.

1.
„Z přijatých návrhů je jich nyní vyhodnoceno
24 jako proveditelných. U některých návrhů
ještě řešíme s autory menší úpravy. Vyřadit
pro nesplnění pravidel projektu jsme museli 15 návrhů. Důvodem vyřazení byla
většinou velká finanční náročnost,
kdy rozpočet překročil maximálně
stanovenou hranici pro realizaci
návrhu,“ uvedla radní Jana Bazelová, která má Tvoříme Zlín
ve své gesci. Dalším z důvodů
pak byly nejčastěji majetkové potíže. Návrhy byly umístěny
na pozemku, který nepatří městu,
nebo v prostoru, který musí být řešen
jako celek. Důvodem zamítnutí byly také rozpory se strategickými a koncepčními plány
města.
„Dva návrhy pak byly vyřazeny z důvodu již
naplánované realizace v příštím roce,“ doplnila Jana Bazelová.
V tomto čísle Magazínu Zlín vám tak představíme návrhy, které byly do uzávěrky tohoto čísla magazínu po odborné stránce
již schváleny a o jejich realizaci rozhodnou
v hlasování přímo obyvatelé Zlína. V listopadovém čísle Magazínu Zlín pak budou představeny další návrhy, které prošly do hlasování. Se všemi návrhy se můžete již nyní
seznámit na webu tvorimezlin.cz. Naleznete
6

zde i vyřazené návrhy se zdůvodněním, proč
návrhy realizovat v projektu Tvoříme Zlín nelze.
V listopadu pak budou návrhy projektů představeny veřejnosti a bude zahájeno hlasování.
Z loňského ročníku Tvoříme Zlín
již byly zrealizovány návrhy na
zvýšení kapacity parkovacích
míst na Mokré, oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod Školou a veřejné
tábořiště na Podlesí.
/fab/
Bosá stezka Zlín /1/
„Bosá stezka“ pro děti i dospělé,
s různorodým přírodním povrchem, vodními
prvky a tabulemi s informacemi o nohách
a cvičením. Chůze naboso v přírodním terénu
přispívá ke zdraví a relaxaci nohou.
Umístění: Centrální park Jižní Svahy
Autor: Jana Vašková
Vrbové iglú s tunelem na ulici Zborovská
/2/
Přírodní hrací prvek iglú s tunelem poskytne
dětem skrýš a stinné místo v parních letních
dnech.
Umístění: ul. Zborovská
Autor: Barbora Suchá

4.

5.

6.

Aktuálně
Dětské hřiště č. 18 – mezi domy u Podvesné IV /3/
Dětské hřiště č. 18 mezi domy na Podvesné
IV si zaslouží revitalizaci a doplnění
moderních fitness prvků pro dospělé,
aby mohlo být využíváno nejen dětmi, ale
i dospělými.
Umístění: Podvesná IV
Autor: Bedřich Petráš
Oplocení dětského hřiště č. 96, Obeciny
III /4/
Navrhujeme oplocení hřiště, které by
naše děti chránilo a současně tak vznikla
bezpečná plocha pro jejich hry.
Umístění: Obeciny III
Autor: Tomáš Rozsypálek
Vícegenerační hřiště č. 312 Letná /5/
Toto hřiště je dětmi i dospělými sportovci
pro jeho zanedbaný stav míjeno. Umístění
nových cvičebních prvků a oprava
stávajícího chátrajícího vybavení tomuto
hřišti jistě pomůže vdechnout nový život.
Umístění: ul. Kotěrova, Lipová
Autor: Diana Trnová
Multifunkční hřiště /6/
Jedná se o návrh revitalizace stávajícího
sportoviště zejména pro menší děti, které
se zde můžou učit jezdit na in-line bruslích,
kole, koloběžce apod., samozřejmostí jsou
také kolektivní sporty.
Umístění: Mokrá II
Autor: Milan Baran
Bezbariérové hřiště /7/
Modernizace dětského hřiště v areálu kavárny
Slunečnice. Dojde k rozšíření o nové herní
prvky pro osoby trpící handicapem. Vznikne tak
platforma bez limitů. Každý si chce přece hrát...
Umístění: tř. Tomáše Bati 1276
Autor: Nela Vaculčíková

Realizací navrhované opravy dojde ke
zvýšení jeho bezpečnosti pro chodce.
Umístění: parcela č. 620/85
Autor: Helena Stráská
Rekonstrukce zastávky Příkrá s propojovacím chodníkem /11/
Oprava chodníku trolejbusové zastávky
a přiléhajícího průchozího chodníku na
ulici Příkrá. Chodníky a schodiště jsou ve
špatném stavu, potřebují rekonstrukci.
Zastávka i schodiště jsou velmi využívány.
Umístění: ul. Příkrá
Autor: Jiří Mahdalík
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Vyasfaltování parkoviště Hluboká /12/
Navrhujeme položení nového asfaltového
koberce na parkoviště ul. Hluboká
v dolní části. Vznikne tak možnost údržby
a parkování bez defektu.
Umístění: ul. Hluboká
Autor: Marie Suchomelová

7.

8.

Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická
/8/
Vybudování bezbariérové zastávky MHD
Dřevnická, která je nejbližší zastávkou
úrazové a chirurgické ambulance KNTB Zlín
a domu s pečovatelskou službou Broučkova,
kde žijí i lidé na vozíčku.
Umístění: ul. Dřevnická, výstupní zastávka
MHD – Dřevnická
Autor: Vladimír Ledvina

11.

12.

Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy
/9/
Mobiliář ke společenským hrám v parku.
Navrhujeme dva stolky s herním plánem
a židličkami. Na jednom stolku by byly šachy
a na druhém hra Člověče, nezlob se.
Umístění: Centrální park Jižní Svahy
Autor: Vlastimil Baránek
Oprava průchozího chodníku – ul. Kamenná, před bytovým domem č. p. 3856
/ 10/
Chodník před bytovým domem č. p. 3856,
ul. Kamenná je v nevyhovujícím stavu.

9.
7

Aktuálně

Teplo Zlín zahajuje projekty
fotovoltaiky a elektromobility
Střešní fotovoltaickou elektrárnu a dobíjecí stanici pro
elektromobily vybuduje na Jižních Svazích městská společnost
Teplo Zlín.
Obě investice jsou součástí další fáze firemní rozvojové strategie, která směřuje
k využívání obnovitelných zdrojů elektrické
energie. Zároveň budou kultivovat prostředí
sídliště, protože instalace elektrárny bude
příští rok provedena na celkově rekonstruované budově výměníkové stanice na Budovatelské ulici, ta bude dokončena již letos,
a z prostoru tak zmizí další nevzhledný objekt. Na ni naváže dobíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti u Billy. Společnost
pak také v roce 2023 provede rekonstrukci
teplovodních rozvodů v prostoru ulice Budovatelská.

„Problematice využití obnovitelných zdrojů
a diverzifikace podnikání naší společnosti do
dalších energetických oborů se věnujeme od
roku 2019. Máme zpracováno několik projektů a odborných studií, které ukazují na životaschopnost podobných instalací. Nyní tak
vstupujeme do etapy jejich využití na vlastním
zařízení,“ uvedl ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák.
Pilotní projekt na Jižních Svazích nese název
ENERGOCENTRUM Budovatelská ulice a jeho
účelem je ověření praktického využití fotovoltaických zdrojů elektrické energie a získání
praktických zkušeností s výstavbou a provozem
dobíjecích stanic pro elektromobily.

„Rádi bychom dále rozvíjeli naše aktivity
v oblasti solární energetiky a elektromobility
na půdorysu města Zlína. Tato cesta se nám
v případě těsné spolupráce s ostatními městskými, ale i privátními subjekty, jeví jako velmi
perspektivní. Například střešní instalace fotovoltaických článků v místech přímé spotřeby
vyrobené energie skýtají značný potenciál.
V žádném případě se ale nejedná o omezování našeho fungování v oblasti centrálního
zásobování teplem. Tento funkční a praktický koncept budeme i nadále podle možností
posilovat,“ řekl obchodní náměstek Tepla Jaroslav Kovařík.
/red/

DOTACE Z FILMOVÉHO FONDU
MĚSTA ZLÍNA

MĚSTO PRONAJME ŘIDIČŮM
PARKOVACÍ STÁNÍ

NA TECHNICKÉ SLUŽBY PRO
KOMPOST

Filmový fond vypsal výzvu na poskytnutí
dotace pro následující druhy audiovizuálních děl:
a) celovečerní hrané audiovizuální dílo,
b) celovečerní animované audiovizuální
dílo,
c) dokumentární audiovizuální dílo,
d) animovaná epizoda seriálu, pilot,
e) hraná epizoda seriálu, pilot.

Statutární město Zlín nabízí k pronájmu
garáže a krytá parkovací stání. Konkrétně
si motoristé mohou vybrat z podzemních
parkovacích stání na Jižních Svazích, a to
v ulicích Na Honech I, Na Honech II, Podlesí II, Podlesí III. Parkovací stání jsou volná
také v ulicích Středová – Okružní, Slunečná
a dále je volná garáž na Zálešné VI a garážový box na Podlesí IV 3559. Informace poskytne Odbor majetkové správy Magistrátu
města Zlína, tel. 577 630 315. Konkrétní
parkovací stání naleznete na www.zlin.eu
v období 14. 9. 2021 – 14. 10. 2021. Nabídky se odevzdávají do 15. 10. 2021 do 10:00
hodin.
/fab/

Od září si mohou občané kompost odebrat v kompostárně v areálu skládky Suchý důl dle podmínek odpadového kalendáře.
Bezplatný odběr do výše limitu je nově
rozšířen na všechny občany s trvalým pobytem ve městě Zlín. Občané si mohou
jednou za pololetí odebrat až 250 kg kompostu. Ten je však také nabízen i k prodeji – za jednu tunu zájemce zaplatí 500 Kč
(tedy 50 haléřů za kilogram).
Kompost lze odebrat vždy ve středu od 16
do 19 hodin a v sobotu od 7:30 do 12:30
hodin. Nakládku a odvoz si občané zajišťují sami.
/red/

Příjem žádostí do 22. října 2021. Informace u Barbory Kvasničkové, Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města
Zlína, tel. 577 630 325, e-mail: barborakvasnickova@zlin.eu.
/red/
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Aktuálně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se blíží
lístky, mohou o ně požádat okrskovou volební
komisi ve volební místnosti.
VI. Způsob hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Upozornění: Vzhledem k tomu, že
politické strany, politická hnutí nebo koalice
mohou kandidovat pouze v některých krajích,
nebude číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná.

I. Dny voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční v pátek 8. října
2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října
2021 od 8:00 do 14:00.
II. Volební místnosti
Na území města Zlína je 74 volebních okrsků
a stejný počet volebních místností. Volební
místnosti jsou totožné s volebními místnostmi
jako při volbách v říjnu 2020. Podrobný popis
území všech volebních okrsků města Zlína je
uveřejněn v Oznámení o době a místě konání
voleb na úřední desce Magistrátu města Zlína
a na výlepových plochách.
III. Volič
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Následně volič obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Volič je povinen se odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků. V opačném případě mu volební komise
hlasování neumožní.
Pokud volič nemá platný občanský průkaz nebo
mu končí platnost před termínem voleb, ztratí
ho nebo mu je odcizen, může k hlasování využít
platný cestovní pas. Nemá-li ho, pak má možnost požádat o vydání občanského průkazu ve
zrychleném režimu do 5 pracovních dnů. Správní poplatek je 500 Kč, žádost je třeba podat
nejpozději 1. října 2021. U vyřízení občanského
průkazu do 24 hodin pracovního dne je převzetí
možné pouze v Praze na pracovišti Ministerstva
vnitra ČR. Možnost vydat občanský průkaz bez

strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů na počkání byla zrušena. Ve dnech voleb (během doby
hlasování) bude na pracovišti občanských průkazů ve Zlíně, Prštném, L. Váchy 602 možnost
převzít již vyhotovený občanský průkaz nebo
cestovní pas pro voliče, kteří o vyřízení dokladu
požádali dříve. Bližší informace je možné získat
na telefonním čísle 577 630 616.
IV. Voličské průkazy
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Voliči si mohou o voličský průkaz již nyní požádat u úřadu, kde jsou zapsaní v seznamu voličů.
Žádost o voličský průkaz musí být doručena
na adresu Magistrátu města Zlína, evidence
obyvatel, L. Váchy 602, Zlín, Prštné, nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021.
Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky. Pokud žádá volič o vydání
voličského průkazu osobně, vypíše připravený
formulář na ohlašovně, evidence obyvatel, pracoviště Zlín, Prštné, L. Váchy 602. Osobně lze
požádat o vydání voličského průkazu do 6. října
2021 do 16:00 hodin.
Voličský průkaz lze vydat jen žadateli nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle.
V. Hlasovací lístky
Voliči obdrží nejpozději 5. října 2021 hlasovací
lístky spolu s informací o způsobu hlasování.
Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků
nebudou k dosažení, nemají dostupnou nebo
dostatečně označenou poštovní schránku,
takže jim nebudou moci být předány hlasovací

VII. Hlasování do přenosné hlasovací schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů Magistrát města Zlína,
Odbor občansko-správních agend, evidence
obyvatel, L. Váchy 602, Zlín, telefon 577 630
765 nebo 577 630 766 a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Další:
Bližší informace k volbám naleznete na www.
zlin.eu. Průběžné výsledky po uzavření volebních místností zveřejňuje Český statistický
úřad na svých stránkách www.volby.cz. /red/

JAK ZÍSKAT VOLIČSKÝ
PRŮKAZ
Voliči, kteří chtějí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky volit ve kterémkoliv volebním okrsku, mohou požádat o vydání
voličského průkazu osobním podáním,
a to až do středy 6. 10. 2021 do 16:00
hodin.
V případě žádosti o vydání voličského
průkazu poštou (listina žádosti musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče) nebo prostřednictvím datové schránky, je konec lhůty pro doručení již v pátek 1. 10. 2021.
Místem pro osobní podání žádosti o vydání příslušného voličského průkazu
nebo hlasovacího průkazu, pro voliče
s trvalým pobytem ve Zlíně, je pracoviště evidence obyvatel Magistrátu města Zlína v budově L. Váchy 602, dveře
č. 222.
Bližší informace k volbám lze nalézt na
webových stránkách města.
/fab/
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Doprava

Rekonstrukce Benešova nábřeží a Podvesné VI
Významnou investiční akci
zahájilo město Zlín, jedná
se o rekonstrukci vozovky na
Benešově nábřeží a celkovou
rekonstrukci ulice Podvesná VI.
Na Benešově nábřeží bude v září a v říjnu povolen pouze jednosměrný provoz vozidel v jednom jízdním pruhu, a to ve směru od křižovatky s ulicí Podvesná VI po křižovatku s ulicí
Dlouhá. V opačném směru budou automobily
používat objízdnou trasu přes Kvítkovou ulici.
Na ulici Podvesná VI potrvají práce až do konce listopadu, ale na komunikaci budou mít
silničáři vyhrazená pracovní místa a provoz vozidel zůstane zachován v obou
směrech. Chodci budou mít na
Podvesné VI k dispozici chodník
střídavě jen po jedné straně vozovky. V obou rekonstruovaných
úsecích se taktéž počítá o víkendech s krátkými úplnými uzavírkami pro frézování a pokládku nových
živičných koberců. Dočasná omezení se
budou týkat rovněž vjezdů na parkovací místa
podél obou ulic.
„Benešovo nábřeží a ulice Podvesná VI jsou
důležité a hojně využívané místní komunikace, po kterých denně projíždějí také autobusy
MHD. Motoristé, kteří tyto trasy využívají, i obyvatelé okolní zástavby si zaslouží jejich obnovu,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Důležité termíny uzavírek mohou být upraveny v závislosti na postupu prací a na počasí.

Informování obyvatel o úplných uzavírkách zajistí formou letáků zhotovitel stavby.
/red/

V ulici Vršavská probíhá rekonstrukce komunikace
Projekt rekonstrukce v ulici
Vršavská ve Zlíně řeší
opravu místní komunikace
a přilehlého chodníku.
Realizovat se bude i nové odvodnění ulice
a vybudování nových parkovacích míst. V neposlední řadě bude provedena překládka
rozvodu vysokého napětí a příprava na budoucí výměnu plynovodu položením nového
10

rozvodu plynu realizovaná správcem sítě tak,
aby nově opravená komunikace nebyla těmito stavbami v budoucnu dotčena.
Navazující sjezdy k domům a garážím budou
opraveny a vybuduje se jejich nové odvodnění. Komunikace bude provedená z asfaltobetonu, chodníky, sjezdy a odstavná stání pak
budou dlážděny.
Stavební práce byly zahájeny 4. 8. a měly by
trvat do prosince letošního roku. Náklady na
rekonstrukci činní 3 650 000 Kč.
/red/

Informace

Ve Zlíně startuje nový systém parkovacích automatů
a platba mobilem
Platba mobilem, rychle, snadno a s možností kdykoliv si
parkovací dobu prodloužit. Zásadní inovace čeká řidiče
v rámci parkování na městských parkovištích.

Chytré parkování se stává ve Zlíně realitou.
Parkovací automat mohou mít řidiči přímo ve
svém mobilu, odpadne jim tak starost správně
odhadnout dobu parkování. Platit mohou nově
prostřednictvím mobilního telefonu bez nutnosti
použití parkovacího automatu. V praxi to znamená, že při úhradě parkování budou řidiči nově
zadávat registrační značku svého vozidla.
Od pondělí 4. října budou ve Zlíně rozšířeny možnosti úhrady parkovného o službu MPLA. Webová aplikace či aplikace v mobilu umožní pohodlně zaplatit parkovné ve Zlíně všude tam, kde
jsou v ulicích parkovací automaty. Služba MPLA
je komfortní a bezpečný způsob bezhotovostní platby za parkování na ulici, na parkovištích
i v garážích. Jedná se o nejrychlejší bezhotovostní platbu parkovného. Bez hledání parkovacího
automatu a drobných po kapsách. S možností
kdykoliv a odkudkoliv si parkovací dobu prodlou-

žit. Stačí několik kliknutí a parkovací automat
budete mít v mobilu, tabletu nebo počítači.
Služba MPLA je uživatelsky jednoduchá a přívětivá. Jedná se o nejrozšířenější službu tohoto typu v ČR s více než 20 000 transakcemi za
den. Díky službě MPLA můžete platit platební
kartou MasterCard a Visa, palivovými kartami
CCS a Axigon (Shell Cards, Euro Oil), kartou
MPLA, Twisto kartou nebo lze využít jednorázové
platby prostřednictvím Google Pay a Apple Pay.
Stejnou aplikaci na platbu parkovného můžete
použít v zónách placeného stání nejen ve Zlíně,
ale také v Brně, Praze, Olomouci, Liberci, Pardubicích i v dalších městech.
„Přechod na platby za pomoci zadání registrační značky je důležitý první krok pro další
rozvoj logiky parkování. Jsem rád, že i ve Zlíně mohou motoristé využívat platbu pomocí
mobilu, která je komfortnější,“ sdělil radní pro

dopravu Michal Čížek. Cílem města je vybudovat další inteligentní prvky dopravy a vše spojit
do jednoho řídicího centra. Připravuje se proto
vybudování nového dispečinkového pracoviště,
které je nezbytné pro fungování a správu všech
dopravních systémů.
„Technické služby Zlín, s. r. o., v tomto roce již
modernizovaly parkovací automaty, které nově
umožňují zadávání registrační značky. Jelikož
podporuji rozvoj smart technologií ve městě,
jsem rád, že se nám daří jednotlivé technologie
ve Zlíně aplikovat. Chceme se však dívat dále
a hledat další využití tzv. chytrých technologií,“
uvedl Jiří Jaroš, radní pro oblast IT a smart
technologií. Parkovací automaty jsou nyní ovládány prostřednictvím dotykového displeje, to
umožní rozšiřování o další funkce a služby pouhými úpravami softwaru.
Ve Zlíně se již nyní využívají různé inteligentní
dopravní systémy. Jako příklad lze uvést světelnou signalizaci s dynamickým řízením a preferencí městské hromadné dopravy, informační
systém s dojezdovými časy apod. V příštím
roce se ve Zlíně plánuje všechna městská parkoviště vybavit novým navigačním a závorovým
systémem. Dále se má chytré dopravní řešení
rozšířit právě o napojení na navigační parkovací systém a digitální plnobarevné tabule. Testovací provoz a upgrade parkovacích automatů
na registrační značku úspěšně probíhal v posledních měsících. „Platba mobilem skýtá řadu
výhod. Uživatelé se například nebudou muset
vracet s lístkem do auta a budou mít přesný
přehled o délce parkování. Dá se tak snadno
pohlídat, aby kvůli několika minutám neplatil
uživatel řádově o desítky korun více za parkování tím, že započne další parkovací hodinu,“
upřesňuje Pavel Simkovič, jednatel Technických služeb Zlín.
/red/
inzerce

PRO PRODEJNU ZLÍN, NÁBŘEŽÍ

MZDA PO 3. ROCE

HLEDÁME PRODAVAČ/KA

35 HOD./TÝDEN

Nástupní mzda

Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

25 500 Kč

26 500 Kč

27 500 Kč

garantovaný růst mzdy kratší úvazky smlouva na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené stravenky v hodnotě 100 Kč MultiSport karta

Přihlaste se na
kariera.lidl.cz

VOLEJTE ZDARMA

800 115 435
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Aktuálně

Veřejnosti byl představen projekt rekonstrukce Velkého
kina, další setkání s občany budou následovat
Novinkou pro občany Zlína je možnost seznámit se
s významnými a strategickými projekty města z úst politické
reprezentace, a především odborníků na danou problematiku.
Ve středu 8. 9. byl představen a diskutován s veřejností projekt
rekonstrukce Velkého kina.

První setkání proběhlo v prostorách kulturního institutu Alternativa za účasti primátora Jiřího Korce, náměstků primátora Pavla
Stojara a Pavla Brady a vedoucího Odboru

prostorového plánování Magistrátu města
Zlína Ivo Tučka. Vítězný návrh rekonstrukce představil zástupce ateliéru re:architekti
Ondřej Synek.
Návštěvníci měli možnost po úvodní prezentaci v rámci diskuse hovořit se všemi
zúčastněnými. Položené dotazy se týkaly
především využití nové podoby Velkého
kina, řešení zachování patmátkově chráněné nosné konstrukce, důvodu zachování původní podoby kina z roku 1932 apod. Bylo
vystaveno i všech šest soutěžních návrhů
včetně detailně propracovaných modelů,
které vznikly z netradičního procesu, tzv.
soutěžního dialogu, během kterého se jednotlivé návrhy postupně formovaly.
„Diskuse s občany byla konstruktivní a věcná, za což jsem velmi rád. Myslím, že je
důležité, aby o nákladných projektech realizovaných městem měli občané správné
a nezkreslené informace. Občané by se měli
těšit, jak jim hotové projekty začnou sloužit.
Proto se chci se Zlíňany i nadále potkávat,
abychom vyvrátili případné mýty a polopravdy. Občané se zároveň mohou ptát na to, co

je zajímá, nebo říct, z čeho mají u daného
projektu obavy,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Další setkání se plánují například na téma
rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky
nebo urbanistického návrhu na využití plochy pod sportovní halou.
Občané mohou získávat informace i v rámci pořadu Na slovíčko s primátorem Jiřím
Korcem, který se díky zlepšené epidemiologické situaci přesouvá z online prostředí
i do osobní roviny. Upraven bude i formát
setkávání s občany v městských a místních
částech. Před každým setkáním, které probíhá v sálech a pořizuje se z něj zápis, budou nově naplánovány neformální hodinové
procházky v dané lokalitě, které se však
uskuteční v závislosti na počasí.
Kromě zmíněných novinek město Zlín již dříve zavedlo například i aplikaci Mobilní rozhlas.
/mel/

Dny otevřených dveří filmových ateliérů připomínají
výročí 85 let existence filmového areálu na Kudlově
Město Zlín v příštím roce oslaví 700 let od první písemné zmínky.
Zajisté se budou připomínat významné milníky historie, osobnosti
i oblasti, jimiž se Zlín ve světě proslavil.
K rodinnému stříbru města patří film.
Nedlouho před začátkem jubilejního roku
města máte příležitost oslavit 85 let filmových ateliérů. Do dějin města i československé (nyní české) kinematografie se zapsaly
zlatým písmem. Využijte příležitosti, kdy ateliéry uprostřed podzimu otevírají své brány
a nechají vám nahlédnout do své minulosti
i současnosti.
V pátek 15. 10. a v sobotu 16. 10. se můžete v areálu ateliérů zdarma přijít podívat
do historických expozic, studií, jedinečných
provozů, do malých projekčních sálků na
slavné i méně slavné zlínské filmy, ale také
na workshopy. Informace najdete na webové prezentaci nejstarší, nepřetržitě fungu12

jící společnosti – Filmových laboratoří Zlín,
a.s. www.filmlabzlin.cz. Avšak není třeba nic
studovat. Pojali jsme to jednoduše. Pátek
15. 10. dopoledne bude patřit školám.
Veřejnost může toho dne přijíždět kdykoliv v čase mezi 13.00 a 17.00. Po příjezdu
každého autobusu MHD bude na zájemce
čekat na bráně průvodce, který skupinku zavede na všechna zajímavá místa.
V sobotu 16. 10. se zájemci do ateliérů mohou
podívat mezi 9.00 a 17.00. Rezervace (s výjimkou škol) nepřijímáme. Do areálu je toho dne
(až na výjimky) vjezd zakázán, a protože i parkoviště u areálu má omezenou kapacitu, doporučujeme opravdu MHD. Přijeďte a my se o vás
postaráme. Ani o občerstvení nebude nouze.

A co vlastně uvidíte? Kabinet filmové historie, filmové laboratoře, historickou filmovou
techniku, (možná) původní velký ateliér, určitě Filmový uzel Zlín a Creative Hill College
– Střední školu filmovou, multimediální a počítačových technologií. Připraveny budou až
4 projekční sálky se zlínskými filmy různého
stáří a žánrů. Občerstvit se můžete v kavárně Filmového uzlu či Kinohospůdce Malého
kina.
Za skupinu současných zlínských filmových
firem (FILMFEST, s.r.o., Kouzelná animace,
s.r.o., Filmové ateliéry s.r.o., Kudlovské ateliéry o.p.s., Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Film real
s.r.o., Golden Apple Cinema, a.s.) a další spolupořadatele srdečně zve společnost Filmové
laboratoře Zlín, a.s.
Tuto akci laskavě podpořilo statutární město
Zlín prostřednictvím kulturního fondu. Děkujeme.
/páš/

Volkswagen SUV
Vozy ihned k dodání

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Cross: 5,8−6,5 l / 100 km, 133−147 g/km, T-Roc: 4,9−8,7 l / 100 km, 127−197 g/km,
Tiguan: 1,5−9,9 l / 100 km; 16,8 kWh / 100 km, 38−224 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

EURO CAR Zlín s.r.o.

www.eurocarzlin.cz, prodej@eurocarzlin.cz
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Rozhovor

Kronikář by měl zachovat objektivní pohled,
říká Bohumil Galásek
Před deseti lety převzal pomyslný štafetový kolík psaní zlínské
kroniky bývalý středoškolský učitel Bohumil Galásek. Od té doby
shromažďuje a pečlivě zaznamenává události za celé město Zlín.

Jak vybíráte informace, které do kroniky zařadíte?
Pokouším se ve 20 kapitolách obsáhnout
dění ve Zlíně v co nejširším záběru. Samozřejmě všechno nevidím, nevšimnu si, nezjistím.
Často mě přepadá myšlenka: Proč v dnešní
době píšeme kroniky? Všechno najdeme na
internetových adresách, v elektronických encyklopediích, seznamech… Využívám denního
tisku, časopisů, televize, internetových zpráv.
Píšu na PC, postupně připisuji události.
Závěr tvoří tabulky, ocenění i propady města,
statistiky o Zlínu a kraji. Pro snadnější orientaci vytvářím rejstřík osob, o kterých se v kronice zmiňuji. Součástí kroniky jsou přílohy na
volných listech (fotografie, články).
Kolik času trávíte psaním?
Hodně, mohu říct, že každý den asi 2 až 3
hodiny. Nepracuji příliš rychle. Mnohokrát se
napomínám, že určitá událost nebude nikoho
zajímat, že jsem ji zapsal zbytečně. Ale třeba
bude pro někoho užitečná a pokračuji dál.
Je něco, co do kroniky nepatří?
Žádné urážky, vysmívání, vulgarismy a zjednodušování událostí. A také nespisovný jazyk!

„Jasné hvězdy (události, děje) svítí
pro nás, že člověk zrozen je,
aby v nich cosi našel." – B. Hrabal
Ty budou v podobě městské kroniky uchovány
v archívu pro budoucí generace. Kromě hlavní městské kroniky píšou kroniku také místní
části Louky, Klečůvka, Jaroslavice, Velíková
a nově i Prštné a Kostelec.
Malenovice si letos připomínají 700. výročí
od svého založení. Zlín je o rok mladší. Kde
„ztratil“ ten rok?
Rok – čirá náhoda. Jak píše dr. Z. Pokluda:
před rokem 1322 nemáme pro existenci Zlína doklady, ale podle nepřímých svědectví
lze vyslovit určité závěry. Zlín byl organicky
vřazen do řetězce osad podél toku řeky Dřevnice. V roce 1261 byl majetkem Viléma z Hustopečí. Ten zemřel po roku 1271, po Odolenu
z Hustopečí nastupují bratři Vilém a Fricek
z Egerberka, kteří drželi Hustopeče a Zlín.
Později je prodali královně vdově Elišce Rejčce: v Brně byly uzavřeny dvě smlouvy: 28. 2.
a 12. 12. 1322. První zmínka o Malenovicích
v roce 1321 je na listině Jaroslava z Částkova,
jenž daroval 6 lánů polí vizovickému klášteru,
je tam zapsán také Mikuláš „de Malehnawicz“,
píše v Dějinách Malenovic autor F. Mrlík. Jiné
listiny neexistují, možná je ještě někdo objeví.
Jak staré jsou kroniky, které se za město
Zlín dochovaly?
S naší městskou kronikou se setkáváme až
ve druhé polovině minulého XX. století. Před

tím se dochoval v archivu v Klečůvce ojedinělý
strojopisný svazek naší kroniky z roku 1937
(bez uvedení autora) o 44 stranách. Pak se
kronika celé čtvrt století nepsala. Kronikáři
však působili v obcích, které se v průběhu 20.
století postupně připojovaly ke Zlínu. Kroniku
sepisovali například na Kudlově, Jaroslavicích
i Malenovicích. Od roku 1963 se začala psát
městská gottwaldovská kronika, která má 25
svazků od pěti autorů. Porevoluční události
až do roku 2009 popsal můj předchůdce kronikář Jan Lamper ve Zlínské kronice. Má 20
svazků.
Které informace jsou nejdůležitější pro zápis do kroniky?
Každá informace, neboť co je důležité pro osobu A, nezajímá B a C se zeptá: Proč v kronice
není to a to, vždyť to chce vědět každý. Proto
je těžké psát o celém městě Zlín. I o jiném. Závidím Dalimilovi: „Tři roky po smrti Přemysla
(Otakar II. 1253-1278) navštívila českou zemi
zlá bída...Záchrana však byla nablízku. Příští
rok zas byl úrodný, že za korec žita v ony dny
platilo se jen šest penízků.“ Šest veršů a víte
vše o několika letech. Jak to dokázat dnes?
Obtížně, nikdy a nikdo dnes nezapíše tisíce
událostí, které se kolem nás odehrávají.
Je těžké psát o věcech, se kterými třeba nesouzníte?
Velice. Kronikář by měl zachovat objektivní
pohled. Snažím se o to, ale přiznám se, že někdy svůj názor (kladný či záporný) prezentuji.
Vím, že nemusí být správný, proto vždy připíšu
„Pohled kronikáře“.

Kromě kroniky za celé město, kterou píšete
Vy, mají svoji vlastní kroniku některé místní
části. Jakým způsobem jsou vedeny?
Čtyři kroniky místních částí jsou ještě vedeny
ručně, tři, včetně zlínské, kterou vedu já, elektronicky.
Vy jste bývalým středoškolským učitelem
češtiny a dějepisu. Jaké nezbytné osobnostní a profesní předpoklady potřebuje kronikář?
Trpělivost, vytrvalost, zájem o město Zlín.
Často podřídit svou touhu dělat něco jiného
a věnovat čas kronice. Kronikář by také měl
mít zájem o všechno, co se ve městě děje. Je
nutná také tolerance rodiny, v mém případě
manželky (úsměv).
Jste také členem Komise pro názvosloví
a místní orientaci. Které pojmenování ulice
by Vám udělalo největší radost?
Potěší mě, když některé části města ponesou
jména Milady Horákové, Jana Palacha a Václava Havla.
Jak hodnotíte deset let ve „službě“?
Učím se stále, poznávám, nacházím souvislosti. Obdivuji své kolegyně a kolegy, kteří píší
o své obci dvacet i více let. Hodnotit mě budou čtenáři a pokračovatelé. Snad někomu
kronika dá podnět k dalšímu poznání města
Zlína.

Irena Orságová

„Zlé je nevědění.“ – Tao
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Víme, kdo je vítězem soutěže Rozkvetlé město 2021
Město vyhlásilo za účasti náměstka primátora Bedřicha
Landsfelda vítěze soutěže Rozkvetlé město 2021. Všichni
soutěžící obdrželi malý dárek, majitelé nejlepších květinových
výzdob získali navíc peněžní odměnu.

 Vysloužilovi Jana a Marek, Tyršovo nábřeží
2369, Zlín
 Pečková Anna, Jarolímkovo náměstí, Malenovice
II. kategorie – květinová výzdoba oken
a balkonů bytových domů:
1. místo
 Vodvárka Jiří, Luční 4586, Zlín
 Hoferková Eva, T. Bati 1276, Zlín
2. místo
 Škodíkovi, Nad Humny 45, Prštné
 Svozilová Eliška, Santražiny 1623, Zlín
 Charuzová Dagmar, L. Váchy 515, Zlín
Ocenění
Lognerovi, Kúty 1950, Zlín
III. kategorie – úprava okolí baťovských
domků:
1. místo
 Kadlčáková Iveta, Dolní 2179, Zlín
 Janoušková Anna, Dolní 6623, Zlín
2. místo
 Máchalová Vlastimila, Kotěrova 910, Zlín
 Blažková Hana, Zálešná XI/3040, Zlín
 Štrojsová Emilie, Mostní 954, Zlín
3. místo
 Vavrušová Libuše, Štefánikova 2189, Zlín
 Blažková Miroslava, Mostní 991, Zlín
Mladý zahradník:

Rozkvetlé město 1. místo Zdena Zelinková
„Chceme vyjádřit dík všem, kteří věnují svůj
čas i peníze pro zkrášlení nejen svého bydlení, ale zároveň i města,“ uvedla hlavní
organizátorka soutěže Kristýna Králová
z Odboru městské zeleně Magistrátu města
Zlína.
Letošní ročník je zachycen na fotografiích,
které jsou vystaveny do konce měsíce
října v přízemí radnice.
Vítězové soutěže Rozkvetlé
město 2021:
„TOP“ zahrada
 Schneiderovi Jiří a Marcela, U Lomu 7051, Zlín
1. místo
 Podsedníková Ludmila,
Kúty 1958, Zlín
 Krásná Miroslava, Věžové
domy 861, Zlín
 Vaňková Ylona, Na Výsluní 324, Zlín
 Máčalová Zdeňka, Středová 4594, Zlín
 Hertelová Marie, L. Váchy 515, Podhoří
 Vaněčkovi, Nad Stráněmi, Zlín
 Zelinková Zdena, Pod Rozhlednou, Zlín
Ocenění
 Vavrušová Libuše, Štefánikova 2189, Zlín
 Zavadil Miroslav, Mokrá I/314, Zlín
 Holíčková Alena, Křivá 2750, Zlín
Zvláštní cena: zelená střecha
 Ingrová Zdislava, Náhorní 455, Zlín
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Letní část soutěže
I. a kategorie – předzahrádky bytových domů:
1. místo
 Mňačková Andrea, Slunečná 4548, Zlín
2. místo
 Hertelová Marie, L. Váchy 515, Podhoří
 Máčalová Zdenka, Středová 4594, Zlín
3. místo
 Vlasatá Hana, T. Bati 956, Zlín
 Dlouhá Eva, T. Bati 956, Zlín
Ocenění
 Péčková Lenka a Černoevičová Jarmila, Luční 4591,
Zlín
 Geherová Ludmila, Luční
4584, Zlín
I. b kategorie – předzahrádky
rodinných domů:
1. místo
 Matulová Jana, Švermova 104, Malenovice
 Pelčáková Pavlína, Lidická 1143, Malenovice
Ocenění
 Vaňková Ylona, Na Výsluní 324, Zlín
 Klinkovská LiIa, Na Výsluní 324, Zlín
 Bařinková Lenka, Ve Žlebech 180, Štípa
 Kolářová Edita, Hořejší 5400, Zlín
 Jonákovi Petra a František, Stará cesta 82,
Štípa
 Brázdilová Ludmila, Ve žlebech 136, Štípa
 Šlesingerová Martina, Modrá 585, Kudlov

1. místo
 Foltýn Jan, T. Bati 1276, Zlín (Eva Hoferková)
2. místo
 Grulich Vilém, Dukelská, Zlín (Markéta Grulichová)		
Zvláštní cena:
 Charita Zlín – Domovinka, Zálešná I, Zlín
Sponzoři soutěže:
A+K úpravy zeleně spol. s r.o. – projekce, realizace a údržba zeleně, ACRIS zahrady s.r.o., AGROS
Moravia s.r.o. – Ivan Šoula - kompletní zahradní úpravy, ARBOEKO, s.r.o. – pěstování, prodej
a distribuce okrasných dřevin, ARBOREA BŘEZOVÁ s.r.o., BCServis CZ s.r.o. – prodej a servis
stavební, lesní a zahradní techniky, Blažej Stella
– Zahradnictví Stella – Holešov, Bruno Nebelung
GmbH – prodej cibulovin a osiv, Emseko Bike
s.r.o. – zahradnické, komunální a úklidové služby, prodej kol, Fantastic flowers – prodejna řezaných a hrnkových květin (ul. 2. května 1506),
Halka Adamová – květinářství Zlín, Jánský Lukov
– autorizovaný prodejce a servis Stihl a Stiga, Jiří
Batůšek – trvalky a okrasné trávy – Kudlovice,
mmcité a.s. – moravský výrobce městského mobiliáře se zaměřením na špičkový design, Patrick
s.r.o. zahradní technika ul. Kvítková, Pavel Miserovský spol. s r.o. - zahradnické práce Zlín, Pavel
Vyvlečka – zahradnické práce, Pavel Šoula – prodej zahradního nářadí a techniky WOLF-GARTEN
– www.wolfgartennaradi.cz, Plán 5, s.r.o. – Michal Šarata – komplexní péče o stromy a zahrady, Roman Kratina – zahradnické práce. /io/

Informace

Město pořádá Týden zdraví
Statutární město Zlín zorganizovalo další ročník akce Týden
zdraví. Koná se ve dnech 11.–17. října 2021 a ve svém programu
nabízí řadu aktivit, do kterých se mohou zapojit obyvatelé Zlína.
V oblasti péče o své zdraví jim pomohou načerpat inspiraci organizace, spolky a školy,
které se do Týdne zdraví pravidelně zapojují. V nabídce pro veřejnost mají připravené
například kondiční cvičení, pohybové hry,
rehabilitace, poradenství v oblasti nohou,
ukázky canisterapie či tipy na zdravé stravování včetně receptů. Nebude chybět ani
řada přednášek přibližující témata homeopatie, aromaterapie, poruch spánku či využití
bylinek pro zdraví. Prakticky si budou moci
lidé vyzkoušet techniky trénování paměti či

meditaci a spolu s Českým červeným křížem
i poskytování první pomoci. Jako každý rok
mohou zájemci dojít na radnici, kde se bude
měřit cholesterol, glykemie a tlak. Pro ty, jež
aktivity rádi spojí s pobytem v přírodě, bude
v nabídce několik organizovaných vycházek
v okolí Zlína, a to i s možností vyzkoušení
nordic walking. Dům dětí a mládeže ASTRA
Zlín zve mimo jiné na Drakiádu, Den zábavy,
sportu a her a na ukázky agility. Se zajímavými akcemi je zapojena i zdravotnická škola
a ZŠ Zlín, M. Alše 558.

Opravená cesta ke Svaté vodě
a do zahrádkářských osad
Zahrádkáři a turisté se mohou brzy těšit na nově opravenou
přístupovou komunikaci do zahrádkářských kolonií za
malenovickým hřbitovem směrem ke Svaté vodě.
Jde především o osady Dlouhé hony, Kálavy
a Kočkov. Státní pozemkový úřad, pobočka
Zlín, zde bude realizovat stavbu polních
cest a lokálního biokoridoru a od 6. září tak
došlo k omezení provozu na stávající přístupové cestě.
„Tyto práce navazují na již probíhající výstavbu protipovodňového opatření v podobě poldru. Ten má zadržet vodu při přívalových deštích,“ uvedl Bedřich Landsfeld,
náměstek primátora pro oblast životního

prostředí. Provizorní přístup po dobu provádění stavby bude souběžně po okraji stávajícího pole, kde bude po realizaci stavby
komunikace vysazen biokoridor. Termín
dokončení stavebních prací je stanoven do
poloviny listopadu.
Celková délka rekonstruované komunikace má být 1.255 metrů s jízdním pruhem
o šířce tří metrů. Na cestě budou vytvořeny celkem čtyři výhybny a dva hospodářské
sjezdy.
/fab/

Jednotlivé akce jsou popsány na webu města
Zlína www.zlin.eu, vytištěné letáčky s programem jsou k dispozici v informačním středisku na radnici. Změny konání akcí z důvodu
epidemiologické situace v ČR budou aktuálně zveřejněny rovněž na webu města. /io/

NA LODÍCH NA LABI SE
PREZENTOVALO
I MĚSTO ZLÍN
V Nymburce se uskutečnil devátý ročník
oblíbené akce Lodě na Labi. Kromě pestrého vodního programu, který zahrnoval
například ukázky práce převozníků, poříční policie či prohlídku hydroelektrárny, se
zde prezentovaly i turistické destinace z jiných krajů a měst. Nechyběl ani Zlín.
„Město Zlín se zde prezentovalo se svojí
nabídkou turistických cílů. Zájem ze strany
návštěvníků byl o zrekonstruovaný Památník T. Bati, Zoo Zlín, novou průvodcovskou
službu Zónu Zlín a cyklomapy, jelikož akci
navštěvuje hodně cyklistů,“ prozradila Eva
Manišová, vedoucí oddělení cestovního
ruchu a informací. Součástí akce byl také
pochoutkový a řemeslný jarmark. /fab/
inzerce
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Tenkrát ve Zlíně: Výbojný malenovický pán Blažej
z Podmanína
Městská část Malenovice si letos připomíná 700 let své historické
existence. V roce 1321 totiž jako jeden ze svědků obdarování
středověkého cisterciáckého kláštera Smilheimu ve Vizovicích
přivěsil svou pečeť k donační listině i jistý Mikuláš z Malenovic.

Hrad Malenovice, kterému vládl odbojný šlechtic Blažej z Podmanína.
Foto: Muzeum jihovýchodní Moravy

Jedná se o nejstarší dochovanou písemnou
zmínku o Malenovicích. A to je jistě dostatečný důvod, abychom si při této příležitosti
připomněli jednoho téměř neznámého středověkého malenovického držitele.
U nádraží Nyugati (Západní) v Budapešti se
táhne Podmaniczky utca (ulice). Nedaleko
od ní se nachází malebné náměstí Fridricha
Podmaniczkého (Podmaniczky Frigyes tér).
Místa jsou pojmenována po příslušníku starobylého uherského šlechtického rodu. Jedním z jeho dávných předků byl v 15. století
známý bouřlivák Blažej z Podmanína. Právě
tomuto jazykově slovenskému zemanovi, který válčil nejen v Uhrách, ale i Rakousku, na
Moravě či Balkáně, je věnován následující
článek.
Válka jako příležitost
Drobným uherským šlechticům, jakým byl
právě Blažej, skýtala ve středověku obživu
i naději na sociální vzestup především válka.
Není proto náhodou, že se s ním ponejprv
setkáváme uprostřed bratrovražedného boje
v sousedních Rakousích. Sloužil zde už tenkráte jako vojenský hejtman knížete Albrechta VI. Habsburského. Přispěl k vítězství svého
pána nad jeho bratrem, císařem Fridrichem III.
Neobdržel však od něho slíbený žold. Proto
spolu s dalšími příslušníky zvláštní vojenské
organizace (vznikla v Uhrách), česky zvané
18

„bratříci“, několik let strašlivým pleněním
a pustošením země vymáhal dlužné zlaťáky.
V roce 1466 se jako bratřický setník vrátil do
Horních Uher (dnešní Slovensko). Zde se hlavním centrem bratrských rot stal opevněný tábor
u Velkých Kostolan. Avšak zanedlouho se Blažej
od svých spolubojovníků odtrhl. Patrně jeho příbuzný Ladislav z Podmanína jej získal do služeb
uherského krále Matyáše Korvína. Proto ho již
na jaře 1467 zastihneme v postavení hejtmana
královského hradu Branč na moravsko-uherském pomezí.
Brzy však Podmanický znovu dostal příležitost
uplatnit své vojenské zkušenosti. V sousedních
českých zemích vzplál boj mezi husitským krá-

ovy
Hradní kaplička zasvěcená Janu z Pad
Foto: Jan Salač

lem Jiřím z Poděbrad a částí jeho katolických
poddaných. Mezi rebely na Moravě patřil i majitel hradu Malenovice Štefan Bítovský z Lichtenburka a jeho neblaze proslulý bratr Hynek
Cornštejnský. Jim a jejich straně vytáhl Blažej na
pomoc. V zemi napadal a hubil především statky
králových věrných stoupenců.
Na Moravě vskutku neobyčejně zle řádil. Dokládají to dva listy krále Jiřího z Poděbrad. Jeden
adresoval svému uherskému protějšku Matyáši
Korvínovi a druhý jeho přednímu rádci, ostřihomskému arcibiskupovi Janu Vitézovi. V obou
oznamoval, že jejich poddaný, jakýsi „Blasius
Bodmenczko“, se spřáhl s velezrádci Markrabství moravského. V této zemi loupí, drancuje
a pálí. Žádal proto oba mocné muže, aby Podmanického odvolali zpět do Uher. Nevíme, zda
král Matyáš Jiřímu odpověděl. V listu jeho rádci
a diplomatu Albrechtu Kostkovi z Postupic ze
17. srpna 1467 však uherský panovník tvrdil, že
Blažej jedná bez jeho vůle.
Získání hradu
Jak Podmanický přišel k držbě hradu Malenovice u Zlína, nemáme žádných zpráv. O tom, že na
něm skutečně vládl, se dozvídáme jen díky sporu, který měl se svým již zmíněným příbuzným
Ladislavem z Podmanína. Ten za česko-uherských válek bojoval jako Matyášův vojenský
hejtman na Moravě. V té době si dal u Blažejova
kastelána na hradě Malenovicích, Václava Kazalky z Malé Bytče, do úschovy válečnou kořist:
350 zlatých mincí, dobytek, 80 tučných prasat,
dvě bečky vína a koření. Vydání těchto věcí se
však údajně nedočkal. Proto ještě v roce 1477
žaloval Blažeje u uherského palatina. Svědci
vypovídali ve prospěch Ladislava z Podmanína.
Jak celý spor dopadl, nevíme. Jistá je jen vyvstalá náramná zášť, kterou ještě po smrti Blažeje
dal Ladislav jeho pozůstalým zřetelně pocítit.
Dá se předpokládat, že Blažej v roce 1467 nechtěl svou kůži prodávat lacino. Za své služby
vzbouřeným moravským šlechticům se tak patrně nechal odměnit malenovickým panstvím.
A to nebylo zrovna malé. K malenovickému
hradu náleželo tenkráte jedno městečko a 11
vesnic. Není známo, jak si jeho uherský držitel
na Malenovicích počínal. Víme jen, že tento hrad
v první polovině srpna roku 1470 obléhal samotný král Jiří z Poděbrad. Panovník právě v ležení
pod pevností zahájil jednání o nástupnictví polských Jagellonců na český trůn. Nejpozději po
Blažejově smrti, tedy v roce 1480, se hrad navrátil synům původního majitele Štefana z Lichtenburka. Ani to však už nic nezmění na skutečnosti, že se Blažej z Podmanína stal jedním
z prvních uherských šlechticů, kteří se legálně
majetkově zachytili na Moravě.

Milan Krajča

za přispění Pavla Stojara

Růžový říjen v Obchodním domě podpoří zlínskou onkologii
Některé podniky chystají na říjen speciální
„růžové“ nabídky, například:
Bistrotéka Valachy: Růžové menu
o 3 chodech, růžová vína
Bar 1931: Růžové menu a koktejly
DM drogerie: akce na růžové laky na nehty
House Deco&Flowers: růžové květiny
La Formaggeria Gran Moravia: růžové
prosecco za akční cenu
Knihkupectví Dobrovský Beta: „Růžová
knihovna“
Podpořte zlínskou onkologii! Říjen je
tradičně zasvěcen akcím, které podporují
boj s rakovinou prsu a s tím spojenou
osvětu. Letos se do kampaně, jejímž
neodmyslitelným symbolem se po celém
světě stala růžová stužka, zapojí také
Obchodní dům Zlín. Výtěžek z akce
Růžový říjen obdrží onkologické oddělení
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
„Z každého říjnového nákupu v prodejnách
Obchodního domu Zlín poputuje koruna
na transparentní účet ve prospěch zlínské
nemocnice. Mimo to budou moci zájemci
přispět na účet také přímo a to platbou
přes QR kód nebo převodem,“ říká manažerka Obchodního domu Soňa Ondřejová.

Akci „Růžový říjen“ doprovodí řada dalších
aktivit. Tou nejviditelnější bude nasvícení
budovy Obchodního domu na růžovo ve
spolupráci se společností ROBE Lighting,
výrobcem profesionální světelné techniky
z Valašského Meziříčí, a to po celý první
týden od 1. do 7. října.
V den zahájení, 1. října, jste také zváni od
18:00 na úvodní happening ve spolupráci
s Radiem Zlín, který doprovodí světelná
show a hudební vystoupení.
Chystají se také osvětové přednášky
ve spolupráci se zlínskou nemocnicí
nebo ﬁlmové projekce ve spolupráci
s Kofo-Kinem v Galerii Desítka.

Značkové prádlo: Post-surgery
podprsenka DIM pro ženy po operaci
Fyziogarden: Masáž 80 minut za cenu 50

Více informací na
www.obchodnidumzlin.cz/ruzovy-rijen

Informace

ADRA hledá dobrovolníky
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín hledá dobrovolníky jako
společníky a kamarády pro seniory, děti a lidi se zdravotním
postižením na Zlínsku.
Pro všechny zájemce o dobrovolnictví se koná
INFORMAČNÍ SCHŮZKA, která se uskuteční ve
středu 6. října 2021 od 16 hod. v prostorách
Křesťanského kulturního centra Zlín (Zlínský
klub 204, bývalá knihovna). Zájemci se dozví,
kde se mohou jako dobrovolníci zapojit, a mohou se také rovnou zaregistrovat. Dobrovolnictví
není časově náročné – stačí věnovat hodinu jed-

nou za týden. Více informací najdete na webových stránkách www.adrazlin.cz.
Hlavním úkolem dobrovolníků je zpříjemnit volný
čas klientů – povídat si s nimi, předčítat knihy, jít
na procházku, hrát hry nebo pomáhat dětem se
školní přípravou. Dobrovolníci se mohou zapojit v organizaci podle svého výběru – například
v Domově pro seniory na Burešově, v NADĚJI

nebo v klubech pro děti Unie Kompas. Dobrovolníci jsou ve všech zařízeních velmi vítáni. Dobrovolnictví je přínosem zejména pro klienty, ale
dobrovolníci také získávají – např. nové zkušenosti, přátele, a především příjemně a užitečně
stráví svůj volný čas. Zájemci o dobrovolnictví se
mohou přihlásit koordinátorce i kdykoli v průběhu roku (tel. 731 157 471, dc.zlin@adra.cz).
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín funguje na
Zlínsku již od roku 2008. Tato činnost by nebyla
možná bez podpory Zlínského kraje, města Otrokovice, města Zlín, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí.
/red/

Nominujte anděla
Kdokoliv z řad veřejnosti může podat návrh na ocenění sociálního
pracovníka či pracovníka v sociálních službách. Návrh na ocenění
Zlínský anděl město přijímá do pátku 29. října 2021.
„Prostřednictvím ocenění Zlínský anděl chceme
vyzvednout náročnou a často nedoceněnou práci v sociálních službách, za kterou stojí spousta
obětavých lidí. Uvítáme návrhy od kamarádů,
příbuzných či spolupracovníků, kteří mají ve
svém okolí takového oddaného „anděla“ své

profesi, aby nám o něm prostřednictvím nominace řekli,“ vzkázal náměstek primátora města
Zlína Aleš Dufek.
Do výběru budou zařazeni kandidáti s trvalým
bydlištěm na území statutárního města Zlína
nebo ti, kteří působí v některé z organizací na

jeho území. V návrhu je nezbytně nutné uvést
jméno a příjmení kandidáta, kontakt na něj
a stručně popsat jeho zásluhy. Je rovněž nutné
uvést, že s předáním těchto údajů pro uvedený
účel kandidát souhlasí. Počátkem měsíce listopadu z nominovaných členové Komise sociální
a pro zdravotně postižené Rady města Zlína vyberou 5 pracovníků, kteří budou oceněni v rámci vánočního koncertu.
Návrhy budou shromažďovány na Odboru sociálních věcí MMZ.
/io/
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1.

2.

Za oponou:
Hrad Malenovice

3.

Malenovice slaví v letošním roce 700 let od první písemné
zmínky, při této příležitosti nahlédneme za hradby jedné
z nejvýznamnějších středověkých památek Zlínského kraje.
Foto 1: Pohled z věže na budovu předhradí a Malenovice
Foto 2: Třetí patro (část) věže – veřejnosti běžně nepřístupné
Foto 3: Klenba a schodiště v nejstarší části hradu
Foto 4: Kancelář správce malenovického velkostatku
Foto 5: D
 etail sondy odkrývající rokokovou výmalbu
a jednotlivé vrstvy dalších maleb
Foto 6: H
 radní strážnice, kde se zdržovala stráž hlídající
vstup do hradu
Foto 7: Pohled do spodní části hradního sklepa

4.

5.

6.
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7.

Aktuálně

Kapli se vrátila někdejší krása
Město Zlín opravilo v průběhu
letních měsíců kapli v městské
části Louky.

Loucká kaple je jednou ze 103 evidovaných
drobných sakrálních staveb a uměleckých děl,
které má ve své správě statutární město Zlín.
„Původním záměrem renovace bylo očištění
fasády, která vzhledem ke své exponované poloze v blízkosti silnice a s tím spojené zvýšené
prašnosti značně trpěla. V průběhu prací došlo
ke změně záměru v plánu oprav, a tak se renovace dočkala nejen fasáda kaple, ale také
její další části a některé architektonické detaily. Především se jednalo o opravu soklu, nátěr
dřevěných a kovových prvků, ošetření nosičů
zvonů a výměnu okapů,“ uvedl Pavel Stojar,
náměstek primátora zodpovědný za oblast památkové péče.
Renovace vrátila zašlou krásu kapli vystavěné v roce 1856. Kaple upomíná na tragický
požár z března roku 1855. Během něj oheň
zničil téměř celou vesnici Louky a také starou
dřevěnou zvonici, jejíž zvon jako jediný událost
přestál bez úhony. Původní zvon byl později instalován do nově vzniklé kaple.
Vzpomínka na velký požár z poloviny 19. století je v Loukách živá dodnes. Obyvatelé si tuto
událost a znovuobnovení vsi připomínají při
každoroční velké pouti.
/mn/

OSLAVA PŘI PŘÍLEŽITOSTI 700 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY MALENOVIC.
ZVEME VŠECHNY ČAMLÍKY I PŘESPOLNÍ
NA POŘÁDNOU OSLAVU, NA KTERÉ ZAHRAJE
I NEJSLAVNĚJŠÍ RODÁK FELIX SLOVÁČEK!
Vstupné dobrovolné, areál VLW pod hradem
Kompletní
program
naleznete
po naskenování
QR kódu:

Zlínští občané sobě aneb Slavme 1400 let!
Má občanská aktivita přichází s názorem, že v roce 2022 Zlín
nemá oslavovat 700 let, ale dvojnásobek – tedy 1400 let.
První z akcí podporující tuto ideu se uskuteční v sobotu 23. 10. večer v klubu Zelenáčova
Šopa. Jmenuje se: Zlínští občané sobě 1: Rejčka. Při dalších setkáních ale budeme po zlínské časové ose šmejdit i hlouběji do historie,
před první zmínku.

23. 10. v Šopě uvidíte, jak královna Rejčka od
Fricka z Egerberku kupuje Zlín. Světlo do události vnese historik a šéf archivu David Valůšek,
vystoupí jazzové trio Pšouk a scénická jubilejní
formace Z-1400 (byvší Hroch & Pásovec). Zazní
úryvky z naší knihy Starozlínský poklat, která

rozšířená a v novém hávu při příležitosti výročí
opět vyjde. S nově napsanou povídkou k jubileu
Gdomá právo slavit.
Další pořady cyklu: Sámo 13. 11., Cedlar 27. 11.
Děkuji Kulturnímu fondu města Zlína, že se
rozhodl podpořit tuto občanskou, apolitickou,
benefiční, recesistickou aktivitu.
Srdečně zve


Martin Pášma
inzerce

Dejte nám vědět na kariera@cross.cz

PŘIDEJTE SE
Jsme úspěšní a rosteme.
Budujeme nové týmy a stavíme
si velké moderní sídlo. Hledáme
parťáky na tyto pozice:

•
•
•
•
•
•

Sales Engineer
Produktový manažer
Software developer
Projektový manažer
Servisní technik elektro v terénu
Direct Sales Online Marketing

• Technická podpora
• Instalační elektrotechnik
• Projektový manažer R&D

www.cross-traffic.com
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Kultura

Premiéru bude mít Paleček, Noc na Karlštejně se loučí
Pojďte v říjnu do divadla! V Městském divadle Zlín je z čeho vybírat.
Říjnová premiéra bude patřit nejmenším divákům. Pohádku
o Palečkovi nastudoval se zlínským souborem režisér Jiří Jelínek,
který je zárukou originality a také toho, že se budou bavit i dospělí.
Chybět nebudou krásné loutky a hravé písničky. V titulní roli se představí benjamínek
souboru Štěpán Princ. Premiéra bude v neděli 17. října ve 14.30 ve Velkém sále.
Po dlouhé odmlce zvou divadelníci na baladickou inscenaci Osobní poplach, která po
dobře našlápnuté premiéře dostala koronavirovou stopku a skoro rok a půl se nemohla
hrát. Naštěstí si premiéru nenechalo ujít několik kritiků, a to stačilo na to, aby vynesla
představiteli hlavní role Zdeňku Julinovi nominaci na Cenu Thálie. „Silný příběh řezníka
Jožky Slováka z Velké nad Veličkou, na motivy knihy zlínského autora Josefa Holcmana, jsme se rozhodli pro jeho výjimečnost
i přes tak dlouhou pauzu oprášit a divákům
ho ještě nabídnout v posledních třech re-

prízách,“ uvedla šéfka vnějších vztahů MDZ
Blanka Kovandová. První z nich bude 8. října v 19.00 ve Velkém sále. Derniéru bude
mít 15. října v 19.00 oblíbený muzikál Noc

na Karlštejně. Od své premiéry před čtyřmi
lety vyprodával Velký sál a úspěch sklízel
i na četných zájezdech. Celkem měl 58 repríz a vidělo ho skoro 32 000 diváků.
Novinkami v říjnovém programu Velkého
sálu jsou romantické drama Pýcha a předsudek podle románu Jane Austenové nebo
muzikál Šakalí léta, kde se v roli Bejbyho
představí skvělý Radovan Král. Ve Studiu
Z a Dílně mají diváci možnost navštívit některou z prvních repríz komornějších komedií Dnes večer nevařím, Harold a Maude
nebo Řidič slečny Daisy.
Pozorný divák si v divadelním programu na
říjen může všimnout i několika doplňujících
novinek. V rámci nové platformy Otevřené
divadlo připravuje MDZ lektorské úvody
zdarma. Povede je Petr Nýdrle, který zve
také na komentované prohlídky divadla,
kurzy herectví pro děti i dospělé a na seminář tvůrčího psaní (více o nich a možnostech, jak se na ně přihlásit, na www.divadlozlin.cz).
/red/

Byla vyhlášena fotosoutěž outdoor
Fotografujete? Baví vás zachytit v hledáčku fotoaparátu krajinu
nebo sportovní výkon? Pak své nejzdařilejší fotografie přihlaste
do fotosoutěže OUTDOOR, která se koná v rámci Mezinárodního
festivalu outdoorových filmů ve Zlíně 2021.
Vyhrát můžete outdoorové a cyklistické vybavení, publikace a další zajímavé ceny.
Fotosoutěž je rozdělena do dvou kategorií
– krajina a outdoorové sporty. Do každé kategorie je možné prostřednictvím elektronického formuláře zaslat max. 3 snímky v rozlišení 300 dpi pro tisk A3, ve formátu JPG. Své
snímky nám zasílejte do 17. 10. 2021.

V termínu 18.–22. října 2021 budou z doručených fotografií vybráni výherci, kteří budou
od 25. října 2021 zveřejněni na stránkách fotosoutěže. Ceny autorům vítězných fotografií
budou předány při slavnostním zahájení festivalu ve Zlíně 5. listopadu 2021.
Fotografie bude možné si prohlédnout také na
výstavě, o které vás budeme blíže informovat.

Organizátorem fotosoutěže je oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Zlína. /fab/

Největší oslava kávy na Zlínsku už brzy!
Svátek všech milovníků kvalitní kávy, ale i těch, kteří do jejích tajů
teprve chtějí proniknout, se bude opět konat na Zlínsku.
Eta Kávafest přivítá zajímavé hosty v čele
s Lukášem Hejlíkem, nabídne hostům
spoustu příjemných kofeinových zážitků
i možnost vyhrát lákavé ceny.
„Kávafest se koná každý rok u příležitosti
Mezinárodního dne kávy, který připadá na
1. říjen. A stejně jako každý rok se lidé v rámci oslav opět mohou těšit na sedmidenní Kávatour, která propojí podniky nabízející kávu
ve Zlínském kraji a jednodenní akci Den
kávy v Kongresovém centru Zlín,“ uvedl po24

řadatel akce Jaroslav Střecha. Letos se do
Kávatour, v týdnu od 1. do 7. října, zapojí
na 15 kaváren či restaurací. Lidé zapojené
podniky poznají i podle toho, že jsou v nich
k dispozici časopisy Štamgast&Gurmán.
Návštěvníci si na Kávatour pochutnají na
kávových specialitách a ti soutěživí mohou
hrát také o lákavé ceny.
Pořadatelé Kávatour připravili pro návštěvníky rovněž fotografickou soutěž. Vyvrcholením oslav bude ETA Kávafest – Den kávy
Zlín, který se koná 16. října v čase od 10
do 17.30 hodin v prostorách Kongresového
centra Zlín.
/red/

Kultura

Akce

Festival

Výzva

JE TU DÝŇOBRANÍ 2021

FILHARMONIE ZVE

OPEN-CALL

Tradiční rodinná akce Dýňobraní se
uskuteční v sobotu 30. října od 15
do 18 hodin v parku Svobody před
zlínským zámkem. Pro rodiny s dětmi
bude připravena spousta tematických
aktivit. Před zámkem vyroste mini
jarmark a nebudou chybět dýňové
speciality. Jako vstupné se vybírá
jablíčko do jablečné spirály. /red/

V měsíci říjnu pokračuje 19. ročník
festivalu Harmonia Moraviae. Slyšet
můžete úžasnou mezzosopranistku
Markétu Cukrovou či klavírní koncert
v podání vynikajícího Jana Bartoše.
Festival zakončí 21. října 2021 Galavečer
zlínských linií, kterým FBM s V. Hudečkem,
Adamem Plachetkou, Kateřinou
Kněžíkovou …oslaví 75. výročí. /red/

Galerie Václava Chada vyhlašuje
otevřenou fotografickou výzvu pro
lidi mající vztah ke Zlínu nebo zde
působící. Tematicky se zaslané
fotografie musí vztahovat ke Zlínu a mají
zachytit atmosféru a tvář současné
architektonické podoby. Termín pro zaslání
fotografií je 30. 11. 2021. Přihláška na
webu galerie www.gvch.cz. /io/

Alternativa

Výstava

DĚTSKÝ FESTIVAL ŘEMESEL
A PROFESÍ BUDOUCNOSTI

VÝSTAVA PŘIPOMENE
JIŘÍHO VÁPA

IGRÁČCI ZAPLNÍ ZÁMEK

Zábavné, hravé i poučné seznámení
s řemeslníky a jejich obory. To je Dětský
festival řemesel a profesí budoucnosti,
jehož druhý ročník je za dveřmi. Akce pro
rodiny s dětmi se uskuteční ve 14|15
Baťově institutu ve Zlíně od 23. do 24.
října, od 10 do 18 hodin. Rukodělné dílny
doplní prezentace dalších profesí. /red/

Kulturní institut Alternativa pořádá
retrospektivní výstavu díla Jiřího Vápa.
Plánovaná výstava k 20. výročí úmrtí
tohoto významného zlínského keramika,
výtvarníka a pedagoga se měla konat
už v roce 2020. Z důvodu koronavirové
epidemie se však uskuteční až nyní,
v termínu od 6. října do 16. listopadu.
Výstavu zahájí 6. října v 17 hodin vernisáž, na které osobnost umělce Vápa připomene Jan Čančík.
Umělecká cesta Jiřího Vápa začala na
tříletém učebním oboru modelář keramiky
ve Znojmě. Poté pokračovala studiem
Oboru keramika, kde se naučil mistrovství modeláře keramiky sádrových forem.
Jiří Váp je autorem Ceny města Zlína let
1993-1995 a Ceny Hrnce smíchu pro
filmový festival v Novém Městě n/M.
Navrhoval také pohádkové kostýmy pro
divadlo. Díla Jiřího Vápa putovala po výstavách nejenom po republice, ale i do
zahraničí. Zemřel v roce 2000. /io/

Řemesla

Galerie
HLEDAJÍ SE UMĚLECKÁ DÍLA
A FOTOGRAFIE
Galerie Václava Chada hledá pro první
z výstav dobové materiály z osobních
archivů na téma vývoj města Zlína a jeho
částí v různých časových obdobích.
Naskenované fotografie je možno zaslat
na galerie@zlinskyzamek.cz do
30. 11. 2021. /red/

Inspirace Zlín pořádá od 1. do 28. října putovní výstavu Fenomén IGRÁČEK,
která se věnuje současnosti, vývoji
i historii výroby této hračky. Výstava
se koná ve 2. patře zlínského zámku.
Součástí expozice budou také unikátní
Igráčci. Tentokrát v podobě Tomáše
Bati, Emila Zátopka a dalších. Otevírací doba výstavy: 9–17 hodin. /io/

Pietní akt
103. VÝROČÍ DNE
VZNIKU
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA
Statutární město Zlín uctí slavnostním pietním aktem Den vzniku samostatného Československa. Pietní akt se koná ve středu 27.
října 2021 v 10 hodin u sochy T. G. Masaryka
před Kongresovým centrem Zlín.
/io/
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Zlínský aerobik s medailemi
Od pátku 10. do soboty 11. září se ve zcela novém Sportovním
centru Řepy v Praze konal mezinárodní CZECH AEROBIC
OPEN. Pořádající Česká gymnastická federace jej současně
vypsala i jako Mistrovství České republiky v gymnastickém
aerobiku.
Mezi výpravami z Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska a Slovenska se Česká
republika zaskvěla řadou medailí, přičemž
o osm se zasloužily závodnice Aerobik klubu Zlín. Největšího úspěchu dosáhla děvčata Veronika Blahová, Tereza Blahová, Agáta
Batoušková, Tereza Tichá a Izabela Bečková,
které se v kategorii AG1 Group staly mistryněmi republiky, přičemž na mezinárodní úrovni
vybojovaly bronz. Tým trenérek Moniky Rybáčkové a Johany Hořákové přivezl čtyři bronzové
(v kat. NG TRIO, NG GROUP, ND DANCE a AG1
GROUP), tři stříbrné (v kategorii TEAM TRIO,

AG1 TRIO MČR a AG1 TRIO) a již zmiňované
zlato. „Přes všechna úskalí koronavirových
online tréninků, které nás teď rok a půl provázely, se holky konečně dočkaly mezinárodních závodů a zvládly je na jedničku. V Praze
startovaly poprvé i naše nejmenší hvězdičky,
a i ty si přivezly domů cenný bronz. V nejmenší kategorii postoupila a získala 4. místo Karolína Hasíková. V kategorii mladších žáků se
bohužel Izabela Bečková svou chybou připravila o titul vicemistryně ČR. Vendula Řasíková
poprvé startovala v kategorii juniorek a získala krásné 5. místo na MČR. Pro všechny to
byla opět krásná závodní atmosféra a nespočet zkušeností do dalších tréninků. Děkujeme
městu Zlín a Zlínskému kraji za podporu, bez
níž bychom nemohly absolvovat náročnou
přípravu. Myslím, že na nás mohou obě organizace, odkud Aerobik klub Zlín čerpá dotace, být pyšné,“ zhodnotila závody spokojená
šéftrenérka Rybáčková.
/red/

Sledge hokejisté začali vítězně
Zlínští sledge hokejisté zvládli vstup do své 23. sezony,
když na úvod nového ligového ročníku zvítězili jak na ledě
pražské Sparty 7:5, tak i Karlových Varů poměrem 5:4. Mistři
z posledních pěti ročníků se tak po dvou kolech usadili na čele
tabulky.
Naposledy zlínský klub vyhrál titul v roce 2019,
poté byla dvakrát po sobě vinou pandemie
koronaviru soutěž nedokončena. Od startu sezony tak nikdo nevěděl, co čekat. „Šli jsme do
neznámého, vůbec jsme nevěděli, jak výkonnostně na tom budou soupeři a jak my. Téměř
rok žádný tým nehrál zápas, to je velmi dlouhá
doba,“ podotkl trenér SHK LAPP ZLÍN Tomáš
Sedláček, jehož kádr zůstal stejný jako loni.

V úvodních dvou kolech sice musel počítat absence v ofenzivě, znát to ale nebylo. Zlínu skvěle vyšel vstup do obou zápasů, když na Spartě
i ve Varech vyhrál první třetinu poměrem 3:0.
Koncovky obou duelů ale nakonec nabídly drama a tři body museli Zlínští hájit při power-play
soupeře.
„S výsledky panuje spokojenost, ale musíme
zlepšit koncovky zápasů. Jinak to bylo oprav-

du super, snad na to navážeme,“ mluvil spokojeně útočník Martin Joppa, jenž ve Varech
nasázel hattrick. Kapitán Ligda zase o den
dříve řídil triumf na Spartě šesti kanadskými
body (2+4).
Soutěž vyvrcholí dvojzápasem v superfinále,
do kterého postoupí první dva týmy po základní části. „Věřím, že budeme součástí tohoto
vrcholu sezony,“ doufá Joppa.
/red/

Vzpomínka na Karla Rachůnka
Hokejovým děním otřásla před deseti lety 7. září 2011 obrovská
tragédie. Nejčernější den v historii světového hokeje. Magistrát
uctil památku Karla Rachůnka položením kytice na jeho hrob.
Obránce Karel Rachůnek (32), odchovanec
zlínského hokeje, tragicky zahynul při pádu letadla s ruským týmem Lokomotiv Jaroslavl, který mířil na utkání Kontinentální hokejové ligy
do běloruského Minsku. Společně s Karlem
Rachůnkem zahynuli i další čeští hokejisté, mistři světa, útočníci Jan Marek a Josef Vašíček.
V troskách zůstalo pohřbeno osm členů posádky a 35 pasažérů včetně kapitána slovenské
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reprezentace Pavla Demitry. Katastrofu přežily
jen dvě osoby. O několik dnů později počet obětí ještě stoupl, neboť ruský útočník Alexandr
Galimov podlehl svým rozsáhlým popáleninám
v nemocnici.
Karel Rachůnek se stal svým skromným vystupováním a skvělými výkony vzorem pro mladou
generací hokejistů nejen v České republice, ale
i ve světě.
/red/

Sport

Staň se
moderním
šermířem!
Právě hledáme nové členy do
sportovního oddílu ve Zlíně.
Trénujeme ve zrekonstruované tělocvičně
Střední průmyslové školy Zlín na třídě Tomáše Bati 4187, a to každé pondělí a čtvrtek
v 17–19 hod. Vchod do haly je z Kotěrovy ulice přes halu do malé tělocvičny.
Přivítáme zájemce všech věkových kategorií,
ženy i muže, děti i dorostence. Zavolejte nám
nebo napište, rádi objasníme, jak trénink probíhá a co šerm obnáší. Výcvik je ve zbraních:
fleret, kord, šavle.

Jakub Gerža, předseda oddílu

+420 731 458 845, jgerza@gmail.com
A6_letak_tisk.indd 1

13.08.21 17:44

Mezinárodní turnaj házené HOLIDAY
CUP ZLÍN
Víkend 28.–29. srpna patřil ve Zlíně mládežnické házené. Konal
se zde 21. ročník turnaje HOLIDAY CUP ZLÍN.
Pro letošek bylo zvoleno schéma, kdy jednotlivé
kategorie odehrály svůj turnaj jako jednodenní
turnaj. 18 družstev ze všech koutů ČR přijelo
změřit své síly před začátkem sezony. Domácí
výběry potvrdily svůj vysoký standard, v kategorii
st. žaček děvčata skončila na 2., resp. 3. místě,
v kategorii st. žáků obsadily oba výběry domácích 3. a 4. místo. V mladších žákyních (žac-

tvu) skončili startující domácí kluci na 2. místě,
děvčata byla 5.
„Turnaj byl uspořádán za podpory města Zlína
a mnoha dalších partnerů a pevně doufám, že
se v příštím roce navrátí slovenští účastníci, kteří
mezinárodní konfrontaci vždy velmi okoření a již
nám druhým rokem chybí,“ vzkazuje David Divoka, organizátor turnaje.
/red/

Vítězství v půlmaratonu slavili Kučera a Poučová
Šestý ročník Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2021
vyhráli čtyřicetiletý Brňan Martin Kučera (Eleven Run Team)
a 24letá Petra Poučová z Nové Hradečné.
Nejúspěšnějšími regionálními vytrvalci v letošním ročníku byli Vojtěch Sklenář a Silvie
Zvonková. Závod pořádali organizátoři Zlínského filmového festivalu společnost FILMFEST s.r.o. společně se sdružením Běhy
Zlín.
Kučera dosáhl v 21,1 kilometru dlouhém
běhu, se startem u Kongresového centra
a cílem na zlínském náměstí Míru, času
1:15:23.
„Ve Zlíně jsem chtěl dosáhnout na lepší výsledek než v loňském roce, kdy jsem měl
zdravotní problémy. Letos jsem tady chtěl

vyhrát. V závodu jsem si však dával pozor,
abych nepřepálil tempo, protože už tuto
sobotu mě čeká Běh Emila Zátopka a za
tři týdny se postavím na start půlmaratonu v Hradci Králové. Proto jsem běžel, co
jsem potřeboval, a hlídal jsem si nástupy
soupeřů. Potěšilo mě, že na náročné trati
se spoustou zatáček mě v horkém počasí
nepotkala žádná krize,“ uvedl v cíli vítězný
Martin Kučera.
„Zlínský půlmaraton jsem měla dlouho
v hledáčku. Letos jsem váhala mezi Ostravským půlmaratonem a Zlínem. Proto jsem
ráda, že jsem se rozhodla pro Zlín. Podle
soupeřek jsem si ovšem myslela, že tady
skončím na čtvrtém až pátém místě. Zisk
zlaté příčky mě mile potěšil,“ užívala si pobyt v krajském městě Petra Poučová./red/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce

Podzim v útulku

PARNÍ ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A AUT

Během měsíce září jsme se připravovali na dvě
oblíbené akce pro veřejnost.

Čistíme párou sedačky, koberce, matrace, čalounění, dlažby, kuchyně, okna a také provádíme parní ruční mytí aut v centru Zlína.
Pára důkladně vyčistí a dezinfikuje.
www.paromax.cz, tel. 775 405 209
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost. Lokalita: Zlín a okolí.
Tel. 733 209 024
PODZIMNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrobních hal. Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku,
radiátorů, podlah atd. Kvalita za dobrou cenu – vaše spokojenost.
Tel. 737 261 262, e-mail: mnstavo@seznam.cz
PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO

Podzimní setkání je už známá tradiční akce, kterou si pořádáme
sami a máme z ní velkou radost,
protože se tak setkáme s novými
majiteli a šťastnými psíky, kteří
byli původně z našeho útulku.
Po dvou letech jsme se rádi zúčastnili akce „Mladcovská hoblovačka“, kde jsme prostřednictvím
stánku s našimi milými brigádnicemi, dvou fenek Bony a Lízy
a koťat z útulku představili a prezentovali naši práci a účel útulku. Byla to moc hezká akce pro
širokou veřejnost a my jsme také
díky prodeji našich propagačních
předmětů získali pro útulek dar
ve výši 4 700,-.
V souvislosti s útulkovými předměty vás chceme nalákat na
naše nová trička. Máme je pro vás
nachystaná v černé barvě s krásnými motivy „Otiskni si tlapku do
svého srdce“ a „Život bez zvířat
je jako obloha bez hvězd“. Tyto
motivy pro nás vytvořili studenti
projektu „Němá tvář“ a za to jim
patří velký dík. Snažili se tak po-

moci našemu útulku i v době, kdy
pro nás nemohli uspořádat reálné
akce. Trička máme připravená
i pro děti, a to v modré a limetkové barvě. Náhledy můžete vidět
na našich webových a facebookových stránkách. Existuje i možnost zaslat tričko poštou.
Finanční výtěžek využijeme např.
na úhradu veterinární péče.
V těchto týdnech stále platí, že se
staráme o zhruba 50 koček a koťat, takže dary směřují na léčbu
nalezených koťat, jejich vakcinaci,
na kastraci dospělých koček a nákup podestýlky a granulí pro koťata. Znovu prosíme majitele koček,
aby své kočky kastrovali, jelikož
péče o nalezená nemocná koťata
je velmi obtížná a často smutná
práce. Po telefonické domluvě
s námi je také možnost zapůjčení sklopce pro odchyt bezprizorní
polodivoké kočky. Jsme rádi, když
se problém řeší zavčas a nenarůstá tak počet toulavých koček
a opuštěných koťat v našem městě a okolí.
/red/

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
TELEVIZNÍ DOTACE
•Novasport 3,4 a Eurosporty do Vaší televize
•Montáž nového satelitu u Vás zdarma
•Nemůžete mít satelit? Zprovozníme televizi přes internet
s 50% slevou
Tel. 778 880 006, www.satelitnidotace.cz
ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE
Přijmu na zkrácený úvazek člověka pro výkon údržbářských prací
(nejlépe čerstvý důchodce). Pracovní doba dle dohody (cca 3 dny
v týdnu). Podmínka: ŘP sk. B. Logické myšlení a samostatnost. Nástup ihned. Zlín a blízké okolí. Tel. 602 517 130
ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA

BONA A LÍZA / fenky hladkosrstého foxteriéra, matka s dcerou (10 a 8
let), jsou na sebe fixované, zvyklé žít uvnitř v domě

Prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků - oznamuje
změnu pracovní doby:
Po - Čt 9:00-17:00 hod, Pá 9:00-16:00 hod, So - zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín - za Baťou), tel. 731 350 132,
604 975 565

Nábor
MV team Univerzity T. Bati zve děti do pohybové přípravky (od 3 let do 20
let), závodního i nezávodního aerobiku. Cvičíme na U5 UTB, Pod Stráněmi
4511, JS; kontakt Monika Váňová, tel. 776 769 400, Monika.Vanova@
seznam.cz.
/io/
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ROCKY / bílý švýcarský ovčák,
5 let, temperamentní mladý pes
vhodný na zahradu, v útulku čeká
od 5/2021

LORD / německý ovčák, 12 let,
vhodný do domu se zahradou,
hledáme mu domov na dožití, je
nenáročný na vycházky

pěstování a prodej
ovocných stromků
MALENOVICE
+420 725 208 082

Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín
www.arbia.cz

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

731 403 496

www.mareal.cz

Informace

pozvánky
PODZIM NA OBECINÁCH
Tradiční akce Jablečné Obeciny
se uskuteční v neděli 3. října od
14 hodin na Obecinách X. Během celého odpoledne můžete
popíjet čerstvě vylisovaný mošt,
ochutnat jablečný kompot či
vyzkoušet nejrůznější dobroty
připravené z jablek. Nedělnímu programu bude předcházet
sběr jablek na moštování i pro
vlastní spotřebu, a to v sobotu
2. října. Vše potřebné (žebře,

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.

kbelíky, rukavice) zajistí organizátor. Sraz ve 14 hodin u prodejny Enapo.
ZUŠ ZLÍN-MALENOVICE
V úterý 19. října 2021 se v Zrcadlovém sále ZUŠ od 17:30 hodin koná
žákovský koncert. Škola také zve
veřejnost na několik výstav – ve
vestibulu hudebního oboru „Distanční výuka“ a „Letní dílny“, ve
vestibulu výtvarného oboru pak výstavu prací absolventů a v knihovně v Malenovicích výstavu keramiky „Moře“.
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

OBČANSKÁ PORADNA STROP

Centrum služeb a podpory Zlín, Mostní
4058
e-mail: horizont@cspzlin.cz,
tel. 777 721 137

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO
RODINNÉ A PARTNERSKÉ
VZTAHY

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ
ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI

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

U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,
www.centrum-poradenstvi.cz

Poradenské centrum – psychologické,
sociální a právní poradenství
Intervenční centrum – pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
Centrum náhradní rodinné péče –
poradenství pro náhradní rodiny

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN

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

PORADNA NA DLANI

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

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

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

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

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE
ZLÍNSKÉM KRAJI
30

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

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

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

SENIORSKÝ OMBUDSMAN

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

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

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

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

PORADNY PRO NOHY
Bezplatná poradna a celkové vyšetření
nohou se koná 19.10.2021. Přítomen
lékař ortopéd, odborník na rehabilitační
péči a výživu a další odborníci. Vyšetření je
vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti.
Objednávky na tel. 577 525 230, 724 613
910 nebo mail info@coka.cz.
Podiatrická poradna Pro zdravé nohy.
Bezplatné vyšetření a diagnostika nohou
i odborné poradenství se koná 13.10.2021.
Provozuje lékařské a rehabilitační

OD KOSMY PŘES DALIMILA
Do 6. března 2022 se koná v budově 14 Výstava tapisérií. Ty jsou
replikami nejstarší česky psané
a veršované Kroniky tak řečeného
Dalimila z let 1331 až 1333. Její
iluminované ilustrace inspirovaly
textilní výtvarnici Věru Mičkovou
k jejich převedení do tkané podoby, která vytvořila soubor dvaceti
gobelínů. Gobelíny jsou doplněny tištěnými kronikami ze sbírek
muzeí Zlínského kraje jako živými
poselstvími, která i přes propast
několika staletí zůstávají stále ak-

tuálním inspiračním zdrojem české
kultury a umění.

pracoviště Columna centrum. Objednávky
na tel. 731 618 730 nebo na mailu:
vaskova@prozdravenohy.cz. Místem konání
obou poraden je Magistrát města Zlína,
Zarámí 4421, místnost č. 130.
/io/

14. 8. 2021 – radnice
Michal Dočkal (Zlín), Karolína Korandová
(Zlín)
Michael Šustr (Zlín), Kristýna Kozmíková (Zlín)
Jaroslav Bartošek (Zlín), Kateřina Kovářová
(Zlín)
Ondřej Blahuš (Otrokovice), Eva Vykopalová
(Zlín)
Miroslav Mikulička (Zlín), Lenka Řezníčková
(Zlín)

kluby
KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ, ZLÍN
tel. 732 123 048, 575 570 772
Po, Út, Čt – pěvecký kroužek, angličtina,
taneční kroužek, turistika
St – klubový den – zpěv, hudba, tanec,
přednášky, besedy
Čt – kuželky, šipky, taroky, šachy
27. 10.
KLOBOUČKOVÁ STŘEDA (zábava
s tombolou)

SPCCH ZO DIA ZLÍN

13. 10. v 15:30 h Centroprojekt
SETKÁNÍ DIABETIKŮ

KLUB SENIORŮ – SEKCE
UČITELŮ
Kvítková 7176
6. října
ZÁJEZD DOLNÍ KOUNICE

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
21. 10.
ZÁJEZD DO VELKÝCH LOSIN

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ

tel. 775 030 411,
e-mail: kspodhori@seznam.cz
kroužky dle rozvrhu
13. 10. ve 14 h - MŠ Podhoří
PŘEDNÁŠKA: HISTORICKÝ VÝVOJ ZLÍNA
Přednáší spisovatel Jindřich F. Bobák.

svatební obřady
7. 8. 2021 – jiná místa
Jurij Holubka (Zlín), Maryna Hryhorivna Vudmaska (Ukrajina)
7. 8. 2021 – zámek Lešná
Antonín Kajš (Zlín), Iva Svobodová (Zlín)
13. 8. 2021 – radnice
Jan Vojáček (Zlín), Urszula Burgetová (Zlín)
Lubomír Lahola (Spytihněv), Jitka Viternová
(Zlín)
Martin Dlouhý (Zlín), Iva Kociánová (Zlín)

RADIM UZEL: EKONOMIE SEXU
21. STOLETÍ
Ožehavá témata s humorem a nadhledem! Tak se dá charakterizovat
vyprávění předního českého sexuologa R. Uzla. Přednáška se koná
4. října 2021 od 19 hodin v hotelu
Moskva. Více na www.delfa.cz, rezervace vstupenek na tel. 605 928
018. Elektronický předprodej vstupenek na www.smsticket.cz, tištěné vstupenky ke koupi v informačním středisku na zlínské radnici.

14. 8. 2021 – jiná místa
Josef Kubáček (Zlín), Karolina Hausnerová
(Zlín)
Martin Daněk (Uh. Brod), Andrea Čagánková
(Zlín)
Miroslav Zelinka (Brno), Adéla Winklerová
(Zlín)
14. 8. 2021 – hrad Malenovice
Tomáš Kratochvíl (Zlín), Jana Svačinová (Zlín)
21. 8. 2021 – jiná místa
Roman Gurský (Zlín), Hana Červenková (Zlín)
Roman Kolařík (Zlín), Olga Kocourková (Zlín)
Tomáš Maryník (Zlín), Klára Pavlíčková (Zlín)
Jiří Dlabač (Zlín), Pavla Slavíková (Zlín)
21. 8. 2021 – radnice
Martin Šebesta (Zlín), Lucie Polanská (Zlín)

jubilanti
od devadesáti let
Adámková Marie, Baťová Zdenka, Černá Věra, Dušková Božena, Filínská Zdenka, Gergelová
Drahuše, Hanulík Josef, Honek
Josef, Husáková Božena, Janů
Věra, Julinová Jindřiška, Kašpárková Věra, Knápková Věra, Krejčí
Marie, Luža František, Macová
Jiřina, Mádrová Ludmila, Maulová Drahomíra, Míčková Anežka,
Michalovská Hedvika, Mišurcová
Marie, Mynaříková Anděla, Nováček František, Olivíková Milada,
Pospíšilová Zdeňka, Potočná Jarmila, Sandtnerová Zdenka, Šatná
Marie, Šebíková Marie, Ševců Jarmila, Škrabalová Anna, Šlampa
Zdeněk, Šlapalová Emilie, Trlida
Zdeněk, Vaněčková Zdenka, Vlčková Vlasta, Vozdek Libor, Zbranková Marie.
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NOVÝ

A MODERNÍ
Už jste navštívili naši zrekonstruovanou prodejnu?
Najdete zde opravdu širokou nabídku elektra.
Přijďte se k nám podívat!
#elektrospecialista
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www.DATART.cz

NOVÉ BYTOVÉ DOMY

Zlín, Tyršovo nábřeží

www.riverf ront.cz

STAVBA V PLNÉM PROUDU
s bankou v zádech
atraktivní lokalita

RIVERFRONT
GARDENS
nové byty v centru Zlína

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

michal.malanik@re-max.cz

+420 603 177 361

