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Periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel magazínu: Statutární město Zlín | IČO: 00283924 | Ve spolupráci s HEXXA.CZ, s.r.o. 
| Registrace MK ČR 13000 | Vychází v nákladu 38 000 ks | NEPRODEJNÉ | Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce | Inzertní strany: 13-14, 19-20, 29, 31-32 |  
Redakce: MMZ (radnice), náměstí Míru 12 | Tomáš Melzer, šéfredaktor, tel. 577 630 211, tomasmelzer@zlin.eu | Irena Orságová, redakce, tel. 577 630 250, ire-
naorsagova@zlin.eu |Lukáš Fabián, redakce, tel. 577 630 152, lukasfabian@zlin.eu | Redakční rada: Tomáš Melzer (předseda), Olga Dolínková, David Grác, David 
Valůšek a Martin Gazda | Inzerce: HEXXA.CZ, s.r.o.; Radoslav Šopík, tel. 602 850 180, radoslav.sopik@hexxa.cz; Pavel Zapletal, tel. 777 708 489, pavel.zapletal@
hexxa.cz | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel. 954 303 013 | Statut Magazínu Zlín: www.zlin.eu/magazinzlin | Datum vydání: 25. listopadu 2021 | Uzávěrka dalšího 
čísla: 10. prosince 2021 

Pavel Stojar:  
Musíme tvořit město 
atraktivní pro všechny 
generace
Náměstek primátora Pavel Stojar v Radě 
města Zlína nahradil od 1. dubna Miroslava 
Adámka. Na starosti má oblast kultury, 
územního plánování a architektury, 
památkové péče, Památník Tomáše 
Bati, Městské divadlo Zlín a Filharmonii 
Bohuslava Martinů.

Problém  
většiny knih 

o historii Zlína 
je v tom, že se 

zabývají  
érou Bati.

Nahradil jste Mirka Adámka. Jak těžké bylo 
nasednout do rozjetého magistrátního vlaku?
Především musím říct, že Mirek Adámek je člo-
věk s velkým přehledem, spoustou důleži-
tých kontaktů a mimořádnou empatií. 
V tomto směru nasadil vysokou lať-
ku. Na druhou stranu prostředí 
magistrátu pro mě nebylo úpl-
ně nové. Zastupitelem města 
za hnutí STAN jsem už od pod-
zimu 2014, do roku 2018 jsem 
byl také neuvolněným členem 
rady města. To byla hodně cen-
ná zkušenost, která mi příchod na 
radnici usnadnila. Navíc mám na sta-
rosti oblast kultury, architektury a územ-
ního plánování, což jsou témata, která jsou mi 
blízká a už v minulosti jsem se jim věnoval. Stej-
ně tak jsem z minulosti znal většinu lidí, s nimiž 
teď na magistrátu a v radě města spolupracu-
ji. Jistě, někdy to skřípe a v některých věcech 
máme hodně odlišné názory. Přesto oceňuji, že 

když jde o město, o Zlíňáky a jejich potřeby, do-
vedeme se domluvit a věci posouvat dopředu.

Jaké jste si stanovil cíle do konce funkčního 
období?

Rok 2022 je nejen rokem volebním. 
Oslavíme 700 let od první písemné 

zmínky o našem městě a mým 
velkým přáním je, aby všechny 
události, které jsme na tento rok 
naplánovali, mohly proběhnout 
bez omezení a rizik, která nám 

současná doba přináší. V souvis-
losti s jubileem vzniknou i velké 

věci, které rok 2022 přesahují. Napří-
klad kniha a expozice o dějinách města. 

Na důležitých věcech pracujeme v oblasti archi-
tektury a urbanistického rozvoje. Klíčovými pro-
jekty jsou rekonstrukce Velkého kina, revitaliza-
ce náměstí Míru nebo oprava zlínského zámku. 
Hodně jsme pokročili, ale je to běh na dlouhou 
trať. Dobře připravit takto rozsáhlé projekty a za-

jistit jejich financování není vůbec jednoduché. 
Přiznám se, že jsem si před příchodem na radni-
ci myslel, že to vše bude jednodušší a rychlejší.

Na oslavu 700. výročí města se chystá i zmi-
ňovaná obsáhlá publikace. Můžete ji přiblí-
žit?
Existuje spousta knížek, které se věnují historii 
Zlína. Potíž je v tom, že se většinou zaměřují na 
baťovskou éru. Jistě, toto období je pro naše 
město a jeho rozvoj tím nejzásadnějším a nejú-
spěšnějším, ale Zlín tady byl už stovky let před 
tím. A existoval samozřejmě i po Baťovi. Ano, 
ani druhá polovina 20. století ve Zlíně, i když 
je nám vlastně časově nejbližší, dosud neby-
la důkladně popsána. To vše má napravit při-
pravovaná rozsáhlá publikace, která vyjde na 
podzim příštího roku. Podrobně mapuje histo-
rii města od prvních zaznamenaných dokladů 
lidského osídlení do roku 2000. Kniha bude 
dvousvazková, každý svazek bude mít kolem 
500 stran.  Pokračování na str. 4 
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Rozhovor – aktuálně

Pavel Stojar: Musíme tvořit město atraktivní pro všechny 
generace

Následoval jej úřad města Otrokovice a Valaš-
ské Klobouky. Vítězné úřady jsou, na základě 
hodnotících kritérií soutěže, považovány za nej-
přívětivější pro svůj ucelený přístup při přemýš-
lení o zvyšování kvality služeb.
Motivační soutěž Přívětivý úřad je postavena 
na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvali-
ty při poskytování služeb občanům. Úřady jsou 
hodnoceny podle více než sedmdesáti kritérií. 
V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad se hod-
notila například přístupnost a otevřenost úřadu, 
komunikace s klienty, digitalizace služeb, za-
pojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke 
zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také 
opatření přijatá během pandemie covidu-19. Cí-

Ve Zlíně máme Přívětivý úřad
Magistrát města Zlína bodoval v šestém ročníku soutěže Přívětivý 
úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. V rámci Zlínského 
kraje získal 1. příčku a stal se tak nejpřívětivějším úřadem v kraji. 

lem soutěže je ocenit zejména snahu představi-
telů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve 
zvyšování přívětivosti úřadu ke svým klientům.
„Hodnotí se zejména poskytování nadstandard-
ních služeb nad rámec běžných slu-
žeb nebo služeb realizovaných 
v nadstandardní kvalitě. O tyto 
cíle Magistrát města Zlína usi-
luje dlouhodobě, proto nás 
ocenění naší snahy velmi po-
těšilo. Stojí za ním práce mno-
ha kolegů, kteří se na zavádění 
inovací podílejí. Velmi jim děkuji 
a věřím, že ve své práci, která je 
mnohdy nad rámec stanovených postupů, bu-

dou i nadále pokračovat a ocení je nejen or-
ganizátor soutěže, ale především občané 

města Zlína,“ uvedl tajemník Magistrátu 
města Zlína Tomáš Lang.
K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů 
dobré praxe, která má sloužit dalším 
městům jako inspirace.

Podrobnosti o soutěži Přívětivý úřad 
jsou k dispozici na webu organizátora 

soutěže Ministerstva vnitra České republiky: 
www.mvcr.cz. /io/

Dokončení ze str. 3 
První se věnuje staršímu období dějin, druhý ob-
sáhne dynamický rozvoj ve 20. století. Nyní na ní 
pracuje tým 28 renomovaných českých odborní-
ků pod vedením Davida Valůška, ředitele Státní-
ho okresního archivu ve Zlíně.

Co ještě odbor kultury chystá v rámci jubilejní-
ho roku?
Především expozici o historii města. Chceme do 
Zlína přinést něco nového a originálního. Proto 
jsme oslovili s námětem kreativní tým vedený 
architektem Martinem Hejlem a Pavlem Kosatí-
kem, kteří stojí například za mimořádně úspěš-
ným, oceňovaným a inspirativním projektem 
Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou. 
Podle původních představ měla expozice vznik-
nout v sálech zámku, vzhledem k připravované 
rekonstrukci ale bylo umístění v jeho interiérech 
problematické, a tak architekt Hejl přišel s ori-
ginálním nápadem rozmístit ji v okolním parku. 
Teď vzniká podoba expozice i její náplň. Věřím, 
že bude opravdu velmi inovativní a netradiční, 
založená na multimediálních a interaktivních zá-

žitkových prvcích. Důležité pro nás je, že obsah 
pak bude z větší části přenositelný a využitelný 
ve stálé expozici, kterou v budoucnu plánujeme 
v interiérech zrekonstruovaného zámku.

Jaké jsou plány s Památníkem Tomáše Bati?
Památník Tomáše Bati v sobě nese dvojí velké po-
selství. Jednak je to spojení s osobností Tomáše 
Bati a jeho příběhem a za druhé je tu mimořádný 
význam architektonický. Na těchto dvou linkách 
chceme stavět programovou náplň. Nechceme 
se tedy omezovat jen na běžné prohlídky, přesto-
že i ty jsou pro návštěvníky velkým zážitkem, díky 
unikátnosti prostoru, a hlavně díky našim šikov-
ným průvodcům a průvodkyním. Chystáme také 
speciální prohlídkové programy pro děti a rodiny. 
Rozjezd památníku byl bohužel poznamenán epi-
demickými zákazy a omezeními, které přišly krát-
ce po jeho otevření. Nebyla tak dosud dostatečná 
příležitost ukázat, jaký potenciál skrývá. Přesto 
nyní jeho návštěvnost velmi utěšeně narůstá.

Jak funguje kultura ve Zlíně v této nejisté 
době?

Kultura patří k oblastem, které tato nešťastná 
doba koronaviru zasáhla nejvíc. Divadla, kon-
certní a výstavní sály byly dlouho zavřené a ná-
vštěvníci se do nich vracejí jen pozvolna. Potíže 
mají spolky a soubory, například ty, které pracu-
jí s dětmi. Udržet si děti, natož získat nové, je 
dnes velmi těžké. Úkolem města je zajistit pro 
tyto kulturní aktivity vhodné podmínky. Velkou 
naději vkládám do nově vznikající příspěvkové 
organizace města Živý Zlín, která by měla zdej-
ším kapelám či kulturním spolkům nabídnout 
další možnost uplatnit se a ukázat. Což už se 
vlastně nějakou dobu děje a dobře to bude pa-
trné i v programu jubilejního roku 2022. Myslím 
si, že kulturní život ve Zlíně je a zůstane mimo-
řádně bohatý. Díky divadlu, filharmonii i dalším 
institucím a aktivitám, za nimiž stojí už zmíněné 
kulturní spolky, a především činorodí a kreativní 
lidé, kterých tu také máme naštěstí dost. Samo-
zřejmě jsou tu rezervy, například v nabídce pro 
mladší generaci. Stále hledáme cesty, jak těmto 
aktivitám pomoci. Musíme tvořit město, které 
bude atraktivní pro všechny generace.
 Tomáš Melzer

Sledujte informace ze Zlína, které se vás týkají.

Zlín TV zlin.mobilnirozhlas.cz zlin.euzlin.euzlin.eu
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Informace

K požárům a jiným zásahům tak mohou vy-
rážet kromě cisterny také terénním vozem 
Toyota Hilux.
„Jsem přesvědčen, že jsme našim hasičům 
pořídili nejmodernější vozidlo ve své kate-
gorii, a to i ve srovnání s celou ČR,“ prohlá-
sil náměstek primátora Aleš Dufek, který 
techniku hasičům předával. 
Nový vůz je určen primárně pro technické 
zásahy, jako je pomoc při nehodách či při 

Byly předány Ceny města Zlína za roky 2019 a 2020

Hasiči města Zlína obdrželi novou špičkovou techniku

Světově známý restaurátor a biochemik František Makeš 
a uznávaná diabetoložka Anna Gregorová. To jsou další dvě 
jména, která přibyla na seznam nositelů Ceny města Zlína. 

Městská jednotka hasičů se sídlem ve Zlíně–Prštném byla 
svým zřizovatelem, kterým je město Zlín, vybavena o další 
zásahovou techniku. 

živelních pohromách, kdy je například po-
třeba odstranit spadlé stromy, které blokují 
komunikace.
„Jedná se především o záložní vozidlo pro 
technické zásahy. Obsahuje základní tech-
nickou výbavu, včetně například motorové 
pily nebo dřevorubecké lopatky a dalších 
nástrojů,“ doplnil velitel jednotky JPO II/1 
Zlín-Prštné Karel Fuksa. Pořizovací cena 
činí 1,6 milionu včetně DPH. /fab/

Odložené slavnostní předání za rok 2019 se 
uskutečnilo v obřadní síni radnice. Zatímco 
Anna Gregorová si cenu převzala osobně, ale 
preferovala předání v úzkém kruhu, předání 
panu Makešovi se uskutečnilo ve slavnostní at-
mosféře, kterou nepokazil ani fakt, že se oceně-
ný zúčastnil vzdáleným přístupem ze Švédska. 
Cenu za něj převzal synovec Petr Makeš.
„Chtěl bych panu Makešovi poděkovat za dobré 
jméno, které dělá městu Zlínu ve světě. Dokázal 
skloubit oblast kultury s biochemií. Je to člověk, 
který je oceňován po celém světě a zároveň se 
hrdě hlásí k městu Zlín,“ uvedl na slavnostní ce-
remonii primátor města Jiří Korec.
František Makeš se narodil v roce 1931 ve Zlíně. 
Vystudoval Akademii výtvarného umění v Praze 
u profesora Miloslava Holého. Poté absolvoval 

speciální studium restaurátorství. V 60. letech 
20. století se podílel na restaurování maleb 
Obrazárny Pražského hradu. Vytvářel také kopii 
obrazu Svatý Jeroným Mistra Theodorika pro 
Národní galerii.
František Makeš žije od roku 1968 ve Švédsku, 
kde byl jmenován hlavním konzervátorem a re-
staurátorem švédských královských sbírek.
Oceněný objevil biochemické metody využití 
enzymů při restaurování a analýzách umělec-
kých děl, jež jsou v oboru restaurování obrazů 
převratné. Získal dva biochemické patenty – od-
straňování plísní a enzymatické reakce, jejichž 
pomocí se podařilo odhalit mnoho padělků vý-
znamných světových malířů.
Pan František Makeš je nositelem nejvyššího vy-
znamenání švédského krále Carla Gustava XVI. 

za záchranu evropského kulturního dědictví, 
dále ocenění českého prezidenta Václava Hav-
la a Ceny ministra zahraničních věcí ČR Gratias 
agit za šíření dobrého jména České republiky 
v zahraničí. Ačkoliv se původně chtěl předání 
zúčastnit osobně, nakonec mu to zdraví nedovo-
lilo, a tak ze Švédska připutovala video zdravice.
„Všechny vás zdravím ze Švédska a chtěl bych 
poděkovat za udělení této ceny. Zlín je mé rodi-
ště, kde jsem vyrůstal a kde mám i rodinu. Zlín-
ští učitelé výtvarného umění mi dali perfektní 
základ pro další mé studium výtvarného umě-
ní v Praze a biochemie ve Švédsku. Přeji vám 
všem krásné dny, a ještě jednou děkuji,“ uvedl 
držitel Ceny města Zlína za rok 2019 František 
Makeš.
Držitelka ceny za rok 2020 Anna Gregorová 
vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. V roce 1967 nastoupi-
la na interní oddělení zlínské nemocnice, kde 
pracovala až do roku 1993. Po celé období pů-
sobení ve zlínské nemocnici se pod vedením 
profesora Jaroslava Rybky věnovala diabetolo-
gii, a to jak na lůžkovém oddělení, tak i v ambu-
lanci. Účastnila se vypracování prvního diabe-
tologického programu péče o diabetiky a také 
jeho postupného zavádění do praxe. V rámci 
pracovního úvazku v Institutu postgraduální-
ho vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha se 
lékařka Anna Gregorová věnovala vzdělávání 
mladých lékařů v oboru diabetologie. Od 1. 
března 1993 začala pracovat jako privátní lé-
kař v diabetologické ambulanci Dia Zlín, která 
zajišťuje kompletní ambulantní péči o pacienty 
s diabetem.
„Paní doktorka Anna Gregorová, která stále 
aktivně ordinuje, svým rozhodnutím o předá-
ní ceny pouze za přítomnosti svého manžela 
potvrdila, jak skromnou a pokornou osobou 
je. Oprávněně a zcela po zásluze je držitelkou 
Ceny města Zlína a věřím, že se ráda bude 
účastnit akcí, na které držitele tohoto nejvyš-
šího ocenění města zveme,“ uvedl primátor 
města Jiří Korec. /fab/

Primátor Jiří Korec předává ocenění Petru Makešovi, synovci Františka Makeše
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Aktuálně

Fyzická osoba musí být starší 30 let, žije nebo 
žila ve Zlíně a výrazným způsobem ovlivnila 
některé obory lidské činnosti. Zároveň svým ko-
náním významně působila ve prospěch občanů 
našeho města a šířila či šíří dobré jméno Zlína 
doma i ve světě.
Při nominaci právnické osoby je třeba vychá-
zet z následujících podmínek pro udělení ceny. 

Hledá se nositel Ceny města Zlína za rok 2021
Statutární město Zlín přijímá nominace na nositele Ceny 
města Zlína za rok 2021. Kdokoliv z řad veřejnosti může na 
Cenu města Zlína navrhnout fyzickou či právnickou osobu.

Činnost právnické osoby má podstatný přínos 
pro obohacení života města a nejméně tři roky 
před dnem, ve kterém je stanovena uzávěrka 
přihlášek, je jejím sídlem město Zlín. Podrobné 
informace týkající se podání i vyhodnocení ná-
vrhů jsou ukotveny ve Statutu Ceny města Zlína 
na https://1url.cz/gMSgT. Nominace lze posílat 
do 31. prosince tohoto roku na adresu: Statutár-

ní město Zlín, sekretariát primátora, nám. Míru 
12, 760 01 Zlín. Podání může být taktéž elek-
tronické prostřednictvím on-line formuláře, který 
je umístěn na webu města Zlína: https://1url.
cz/UMSgF. Po jeho vyplnění lze formulář odeslat 
e-mailem, datovou schránkou nebo vytisknout 
a učinit osobní podání.
Cenu města Zlína za rok 2020 získala lékařka 
Anna Gregorová, o rok dříve se nositelem ceny 
stal restaurátor, vědec a akademický malíř Fran-
tišek Makeš.
Cena města Zlína je každoročně udělována  
k 3. dubnu – dni narození Tomáše Bati. /io/

Baťovo letadlo už oficiálně patří Zlínu
Nadace Tomáše Bati oficiálně předala 22. 10. 2021 
statutárnímu městu Zlín věrnou maketu letadla Junkers F 13ge, 
ve kterém tragicky zahynul Tomáš Baťa. 

Podpisu darovací smlouvy v Památníku To-
máše Bati se zúčastnili primátor Zlína Jiří 
Korec, ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Ve-
lev a Baťova vnučka Rosemarie Blyth-Bata.
Baťův osudný letoun je dominantou pro-
storu Památníku a je důmyslně instalován 
tak, že vytváří dojem zastavení stroje v letu. 
Výrobu, financování a instalaci zajistila pro 
město Zlín Nadace Tomáše Bati, která výro-
bou pověřila olomouckou firmu TechProAvi-
ation.
„Jsem velmi vděčná městu Zlín a všem, kte-
ří se podíleli na instalaci letadla do budo-
vy Památníku. Také bych chtěla poděkovat 
panu Velevovi, který svým úsilím věc dotáhl 
do zdárného konce. Zároveň musím říct, že 
můj dědeček byl velmi statečný, když vidím, 
v jakém stroji létal. Jsem opravdu šťastná, 
že mohu po letech vidět letadlo na svém 
místě,“ sdělila své bezprostřední dojmy 
v Památníku Rosemarie Blyth-Bata. /red/

Foto: Jsf Abb

Změna programu vyhrazena.
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Téma

„Účelem oslav je především prezentovat měs-
to. Místním obyvatelům oslavy připomenou, 
na co mohou být hrdí. V neposlední řadě 
chceme do Zlína přilákat turisty. Již delší dobu 
pracujeme na obsahové stránce oslav, která 
bude mít tři části. Jedná se o programovou 
část, která skýtá konkrétní akce v rámci měs-
ta, publikaci a expozici města Zlína,“ sdělil 
k účelu oslav primátor města Jiří Korec.
Základní myšlenkou oslav je fakt, že největ-
ší 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 probíhat po celý rok 2022, 
začnou novoročním ohňostrojem a skončí 
vánočními trhy. Program oslav se bude sklá-
dat z dlouhodobých projektů i jednotlivých 
akcí. Do jednotlivých aktivit se zapojí řada 
městských i krajských organizací, komunit 
i umělců, také Univerzita Tomáše Bati a dal-
ší. Jednáme o spolupráci s Univerzitou Karlo-
vou, budeme rádi za spolupráci s baťovskými 
a partnerskými městy,“ popsala hlavní mana-
žerka oslav Jana Kubáčová.
Součástí dlouhodobých projektů bude aplika-
ce, která bude ve veřejném prostoru a bude se 
zabývat tématy, která Zlín zviditelňují. Vznikne 
databáze osobností, které osobní či pracovní 
život pojí se Zlínem. Zapojit se budou moci 
i obyvatelé města a spolupracovat na tvorbě 
živé kroniky výročního roku.
Oceňovaná sociální architektka Kateřina 
Šedá připravila pro Zlín participační projekt, 
ve kterém budou boty na nohách jednotlivých 
účastníků po dobu 4 měsíců chodit po Zlíně 
a navštíví řadu akcí vztahujících se k 700. 

výročí Zlína, ale postupně projdou i všechny 
ulice města. Boty, které se stanou unikátním 
průvodcem po místech a lidech, kteří dělají 
Zlín Zlínem.
Jednou z největších akcí oslav bude v červnu 
2022 velký festival s názvem Zlín žije. Přinese 
několik multižánrových scén ve veřejném pro-
storu města, pouliční umění a zážitkový pro-
gram. V rámci tří dnů se na scénách vystřídá 
většina hudebních seskupení Zlína od folkloru 
přes rock, folk či pop.
Další významnou akcí na programu oslav 
bude Zlínský podnikatelský meeting, kte-
rý se uskuteční v březnu a jeho cílem bude 
upozornit na mimořádnou podnikatelskou 
historii města a představení podnikatelské 
současnosti a potenciálu do budoucna. Část 
bude určena pro širokou veřejnost a druhá 
část bude určena pro podnikatelská setkání. 
Podzimní týdenní festival Baťa dny vrátí Zlín 
do doby jeho největšího rozmachu, nabídne 
popularizačně naučný program, ale také dny 
otevřených dveří, divadlo, koncerty, či malou 
konferenci o baťovské architektuře.
„Ve spolupráci s organizacemi, komunitami 
i jednotlivci, kteří se podílí na nabídce akcí pro 
veřejnost ve městě, vzniká programový kalen-
dář. Ten bude mít tištěnou podobu a rozšíře-
nou verzi najdou zájemci také na již spuště-
ném webu oslav www.zlin700.eu,“ upřesnila 
Jana Kubáčová.
Výjimečné datum první ryzí písemné zmínky 
je 28. 2. V tento den bude díky spolupráci se 
Státním okresním archivem možné zhlédnout 
originál listiny z roku 1322, ve které prodává 
Fricek z Egerberga královně vdově Elišce svůj 
podíl na majetcích zděděných po otci. Kon-

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.

Oslavy 700. výročí města budou programově pestré 
a potrvají celý rok 2022

krétně se jedná o Hustopeče, několik okol-
ních obcí a městečko Zlín.
Po logu oslav byl představen i vizuální styl pro-
pagace. „Žlutá barva typická pro Zlín je trans-
formována do slavnostní zlaté barvy respektu-
jící významnost výročí o první písemné zmínce 
o městě. Vizuální styl pracuje se symbolem 
ležaté osmičky, která je na místě nul v číslici 
„700“. Symbol nekonečna znázorňuje neo-
mezenou odvahu, invenci, podnikavost, silnou 
vůli a téměř bezhraniční pole působnosti, které 
město všem těm, kteří se rozhodnou své krea-
tivní a podnikatelské plány naplňovat, nabízí,“ 
popsal Jiří Korec.
Do oslav se mohou zapojit i zlínské firmy, živ-
nostníci a organizace vytvořením produktu či 
služby akcentující oslavy výročí. Společnosti 
a instituce se budou moci hlásit k oslavám 
například prostřednictvím tematické nálepky 
nebo logem výročí v online prostoru. Vznikne 
zážitková mapa města, která bude mimořád-
nou nabídkou pro místní i turisty.
Díky spolupráci se zlínskými firmami vzniknou 
i originální produkty a propagační předměty. 
Pro příležitost výročního roku vzniká unikátní 
kolekce šperků z dílny designérky Veroniky Ze-
lezníkové a doplňků vytvořených návrhářkou 
Kateřinou Vavrouškovou ze studia pro.story.
„Jsme domluveni i s pivovarem Zlínský švec na 
uvedení speciální edice piva nesoucí číslovku 
700. Spolupráci chceme navázat i s dalšími 
zlínskými firmami, které postupně oslovuje-
me. Pokud by byl ze strany dalších společností 
zájem, jsme otevřeni jednání. Kontakty na re-
alizační tým lze nalézt na již zmíněném webu 
www.zlin700.eu,“ zakončil Tomáš Melzer, kte-
rý má v projektu na starost propagaci a komu-
nikaci. /mel/
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Doprava

Byla zahájena strategická stavba silničního napojení 
průmyslové zóny Zlín–východ
Město Zlín se začátkem 
listopadu pustilo do 
jedné z nejvýznamnějších 
investičních akcí v dopravě za 
poslední roky. 

Poté, co proběhlo předání staveniště, moh-
lo město Zlín začít budovat strategickou 
dopravní stavbu Silničního napojení průmy-
slové zóny Zlín–východ a parkoviště P+R 
Zlín–Příluky, jehož slavnostní zahájení se 
uskutečnilo 8. listopadu 2021.
„Jde o investici ve výši okolo 288 milionů ko-
run. Povolit takovou stavbu a získat potřeb-
né zdroje nebylo vůbec jednoduché, 
ale jsem rád, že se nám to nakonec 
podařilo,“ oddechl si radní za ob-
last dopravy Michal Čížek. Akce, 
částečně financovaná z dotace 
ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury, Ředitelství silnic 
a dálnic a fondů Evropské unie ve 
výši 190 milionů, tedy 65 % z celko-
vého rozpočtu, zajistí větší komfort řidičů 
i obyvatel místní části Příluky.
„V plánu je vybudování přestupního terminá-
lů skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky 
meziměstské autobusové dopravy a zastáv-
ky vlaku. Dále bude nové silniční napojení ře-
šit silniční mimoúrovňové křížení přes želez-
niční trať, opravy navazujících komunikací, 
stavbu nové okružní křižovatky a záchytných 
parkovišť pro automobily i kola P+R a B+R,“ 
řekl radní pro dopravu Michal Čížek.
U pojmů P+R a B+R se jedná o záchytná 
parkoviště, která nabízí například takové 

Na Benešově nábřeží byl kvůli pracím povolen 
na podzim pouze jednosměrný provoz vozidel 
v jednom jízdním pruhu. Práce na obnově povr-
chu komunikací trvaly do konce listopadu.
„Benešovo nábřeží a ulice Podvesná VI jsou dů-
ležité a hojně využívané místní komunikace, po 
kterých denně projíždějí také autobusy MHD. 
Motoristé, kteří tyto trasy využívají, i obyvatelé 
okolní zástavby si jejich obnovu zasloužili,“ sdě-
lil radní pro dopravu Michal Čížek. /fab/

výhody, jako je možnost ponechat 
zde auto po celý den a přepravit 
se dále pomocí MHD, vlaku nebo 
autobusu a neřešit problematiku 

parkování v centru města. Také 
se zde naskýtá příležitost nechat na 

parkovištích své vozidlo při výletu do pří-
rody nebo možnosti komfortního parkování 
při zápasech FK Příluky. Kapacita tohoto 
parkoviště nebude nijak závratná. Jedná 
se přibližně o 130–140 míst, a to z důvodu 
vlastnictví pozemků, kterými je město limi-
továno. Současně se zde promítají i zájmy 
jiných subjektů.
Stávající most bude po dokončení nového 
přemostění odstraněn a nahrazen novou 
lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS. „V ne-
poslední řadě dojde k propojení páteřní 
cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení 

průmyslové zóny mimo zastavěné území za 
účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti 
a odlehčení obytné zástavby místním čás-
tem Příluky a Lužkovice,“ připomněl Michal 
Čížek. /cek/

Na Benešově nábřeží se jezdí po novém povrchu
Významnou investiční akci 
dokončilo před pár dny město 
Zlín. Jedná se o rekonstrukci 
vozovky na Benešově nábřeží 
a celkovou rekonstrukci ulice 
Podvesná VI. 
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Doprava

Nyní město, díky opoře v zákoně č. 13/1997 
Sb., nastavilo nový systém odtahů vozidel. 
Před novelizací zákona bylo možné provést 
odtah pouze vraku. Vozidlo označené za vrak 
je jasně specifikováno v zákoně jako „vozidlo, 
které je pro své závady zjevně nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích a ob-
novení způsobilosti vyžaduje výměnu, doplně-
ní nebo opravu podstatných částí mechanis-
mu či dokonce konstrukce vozidla“. Spousta 
dlouhodobě odstavených aut ale byla teo-
reticky schopna provozu, tedy definici vraku 
nesplňovala. A právě kvůli tomu byl tento pro-
blém pro město neřešitelný. Nová legislativa 
zjednodušila způsob, jak může město vozidla, 
která dlouhodobě zabírají místo, a přitom ne-
splňují definici vraku, odstranit.
„Nově zákon stanoví, že provozovatel dlouho-
době odstaveného auta, které má propadlou 
STK o více než 6 měsíců, se „jednoznačně 
dopouští přestupku“. V tomto případě může 

Problém s dlouhodobě odstavenými vozy již má řešení
V souvislosti se zvyšujícím se počtem automobilů má Zlín 
problém s nedostatkem parkovacích míst. Na druhé straně 
veřejná parkovací místa blokují nepojízdná auta. 

město dle platné legislativy zahájit správní 
proces, který v případě, že provozovatel vo-
zidla nesjedná nápravu, skončí odtahem, 
popř. dražbou vozidla,“ upozornil radní pro 
dopravu Michal Čížek a vysvětlil: „Provozo-
vatel má v průběhu řízení dostatek času pro-
blém napravit. Postup při řešení dlouhodobě 
odstaveného vozidla obnáší v prvé řadě 
upozornění provozovatele o tom, že se 
dopouští přestupku, a je vyzván k ob-
novení propadlé STK či odstraně-
ní vozidla z komunikace. Na to 
má lhůtu 2 měsíců. Až pokud 
se tak nestane, může město 
přistoupit k represivnímu řešení 
formou odtahu.“
Město Zlín muselo pro účely umístění 
odtažených vozidel zřídit hlídané odstav-
né parkoviště, na kterém musí odtažené 
auto setrvat 3 měsíce. Před tím, než by tedy 
mohlo město podat návrh na veřejnou draž-

bu vozidla, má jeho provozovatel možnost 
během těchto tří měsíců auto vyzvednout. 
V tomto momentu mu jsou ale již účtovány 
náklady ve výši 3000 Kč za odtah a 60 Kč 
denně za uskladnění vozidla. Pokud ani v této 
fázi nastaveného procesu provozovatel vo-
zidla nesjedná nápravu, může město podat 
návrh na veřejnou dražbu vozidla.
V letošním roce město Zlín eviduje na 150 
dlouhodobě odstavených vozidel, která mají 
propadlou STK o více než 6 měsíců, a jejich 
provozovatelé jsou postupně vyzýváni k ná-

pravě či odstranění vozidla.
Zástupci města Zlína jsou si vědomi 

dlouhodobého problému s parko-
váním, ať už se jedná o centrum, 

okrajové části či sídlištní loka-
lity. Takže pokud zabírají par-
kovací místa auta podobného 

charakteru, jako je zde popsá-
no, rádi přijmou od občanů infor-

maci, kde se takové vozidlo nachází. 
Informace mohou obyvatelé směřovat 

převážně Odboru stavebních a dopravních 
řízení, Odboru dopravy, případně Městské po-
licii Zlín. /io/

Ve Zlíně odstartoval nový systém parkovacích automatů 
a platba mobilem
Platba mobilem, rychle, snadno a s možností kdykoliv si 
parkovací dobu prodloužit. Řidiči se v rámci parkování na 
městských parkovištích dočkali inovace.

Chytré parkování se stává ve Zlíně realitou. Par-
kovací automat mohou mít řidiči přímo ve svém 
mobilu, odpadne jim tak starost správně odhad-
nout dobu parkování. Platit mohou prostřed-
nictvím mobilního telefonu bez nutnosti použití 
parkovacího automatu. V praxi to znamená, že 
při úhradě parkování budou řidiči zadávat regis-
trační značku svého vozidla.
Webová aplikace či aplikace v mobilu MPLA 
umožní pohodlně zaplatit parkovné ve Zlíně všu-
de 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 prodloužit. Stačí několik kliknutí a parko-
vací automat budete mít v mobilu, tabletu nebo 
počítači.
Služba MPLA je uživatelsky jednoduchá a pří-
větivá. Jedná se o nejrozšířenější službu toho-

to 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, Pardu-
bicích i v dalších městech.
„Přechod na platby za pomoci zadání regist-
rační značky byl důležitý krok pro další rozvoj 
logiky parkování. Jsem rád, že i ve Zlíně mo-
hou motoristé využívat platbu pomocí mobilu, 
která je komfortnější,“ sdělil radní pro dopra-
vu Michal Čížek. Cílem města je vybudovat 
další inteligentní prvky dopravy a vše spojit do 
jednoho řídicího centra.
„Technické služby Zlín v tomto roce již mo-
dernizovaly parkovací automaty, které nyní 
umožňují zadávání registrační značky. Je-
likož 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. /red/
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Informace

Prostor, který vznikne místo parkoviště před 
kostelem Filipa a Jakuba, bude náměstím 
Jana Palacha, a jméno prvního porevoluční-
ho prezidenta Václava Havla ponese lokali-
ta za divadlem.
„Komise se zabývala také návrhy občanů, 
kteří preferovali přejmenování současných 

Zastupitelé schválili nové názvy nepojmenovaných lokalit
Ve Zlíně se brzy objeví nové názvy ulic a veřejných ploch. 
Zastupitelé města na svém posledním zasedání odsouhlasili 
vznik parku Milady Horákové, a to v prostoru u polikliniky. 

ulic. K přejmenování ulic a ostatních ve-
řejných prostranství na území města však 
ve Zlíně historicky docházelo většinou se 
změnou režimu, např. v době protektorátu. 
Proto od roku 1990 dodržujeme princip, že 
je možné pouze nově pojmenovávat, nikoliv 
přejmenovávat,“ vysvětlil primátor města 

Jiří Korec, proč zastupitelé nepřistoupili na 
návrh přejmenovat ulici Dvacátou či Desá-
tou v areálu Svitu.
Neprošel ani návrh občanů, aby jméno Vác-
lava Havla nesl sad Svobody. Dle zdůvodně-
ní byly první kroky prezidenta Václava Havla 
ve městě spojovány s Městským divadlem 
Zlín. Lokalita za divadlem je tedy ideální 
vzhledem jak k povaze, tak zároveň vnímá-
ním prezidenta jako dramatika. Sad Svobo-
dy byl pojmenován 22. června 1945 jako 
výraz radosti z osvobození. /fab/

„Hodnoceno bylo 64 měst. Šlo pouze o ta 
města, která mají 5letou historii v benchmar-
kingové iniciativě, což je neformální sdružení 
měst, která chtějí zvyšovat kvalitu a efektiv-
nost činností pomocí výměny informací, zku-
šenosti a dobré praxe,“ vysvětlil Jan Mareš, 
autor metodiky.
Součástí hodnocení ekonomické kondice 
je i ukazatel finanční zdraví města. Model 
hodnocení finančního zdraví zjednodušeně 

A a opět A. V hodnocení finanční kondice měst patří 
Zlín k nejlepším
Město Zlín se může pochlubit vynikající finanční kondicí 
i finančním zdravím. V obou dlouhodobě sledovaných 
ukazatelích dosahuje město Zlín hodnocení v kategorii A, což 
je nejlepší možný výsledek. Komplexní hodnocení ekonomické 
kondice je souhrnný ukazatel, kde je kromě finančního 
zdraví hodnoceno dalších sedm ukazatelů. Hodnoty tohoto 
ukazatele jsou A až C.

porovnává stav finanční zásoby města, uka-
zatele dluhové služby, stavy provozní-
ho salda, lhůtu splacení závazků 
z provozního salda a hodnotí 
poměr přebytku provozního roz-
počtu k dluhové službě a další 
doplňkové ukazatele, Model fi-
nančního zdraví je postaven na 
výpočtu dat ze systému MONI-
TOR Ministerstva financí ČR.

„V modelu finanční zdraví hodnotíme po-
sledních pět let, z nichž každý rok má ji-
nou váhu. Finanční zdraví nabývá hodnot 
A až F a hodnotíme všech 206 obcí s roz-
šířenou působností. Také v tomto ukazateli 
dosahuje Zlín nejlepšího hodnocení A, a to 
i přesto, že se řada měst vlivem dopadu 
korona krize na veřejné finance v hodno-
cení o jednu či dvě kategorie propadla,“ 
shrnul Jan Mareš. S hodnocením je tak 
spokojeno i vedení města.

„Výsledek hodnocení je pro nás potvr-
zením, že s financemi města na-

kládáme účelně a hospodárně. 
Jsme rádi, že jsme si dokázali 
dobrou finanční kondici udržet 
i přes dopady koronavirové kri-
ze,“ konstatoval Bedřich Land-

sfeld, náměstek primátora pro 
oblast ekonomiky. /fab/
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Informace

inzerce

třída Tomáše BatiOtevřeli jsme 
huňatou prodejnu 
ve Zlíně
Navštivte nás v obchodní pasáži Albert - Prštné 
nebo na e-shopu www.oveckarna.cz. 

Zastávka Zlín - Prštné

Místní akční plánování ve Zlíně
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II se blíží 
ke svému závěru. Zabývá se předškolním, základním, zájmovým 
a neformálním vzděláváním. 

Vychází z principů komunitně vedeného plá-
nování a usiluje o budování a zlepšování spo-
lupráce v daném území. Cílem je motivující, 
bezpečné, podporující a komunikující prostře-
dí ve školách i mimo ně, rozvoj osobního po-

tenciálu a gramotností každého dítěte spolu 
se snížením šikany a diskriminace ve škole 
i mimo ni, sdílení dobré praxe, prohloubení 
spolupráce s neziskovými subjekty v oblasti 
vzdělávání i v sociální oblasti a také udrže-

ní celostátně nadprůměrné úrovně výsledků 
vzdělávání. Hybnou silou projektu je pět pracov-
ních skupin, v nichž se scházejí pedagogové, 
rodiče, odborníci na projektové řízení a dotační  
management, zástupci vedení škol, příspěvko-
vých organizací, zřizovatelů, nevládních nezis-
kových organizací a sociální sféry.
Místní akční plánování v území pokračuje. Sta-
tutární město Zlín má v plánu navázat v rámci 
výzvy Akční plánování v území následným pro-
jektem a v těchto dnech čeká na odpověď z mi-
nisterstva školství. Projektu MAP II se podařilo 
propojovat lidi, prohlubovat jejich spolupráci 
a zapojovat aktivní osoby, kterým rozvoj vzdě-
lání v území leží na srdci. /red/

PAMĚTNÍ DESKA NA NÁMĚSTÍ MÍRU

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás in-
formoval, že v minulém měsíci jsme s mými 
přáteli a sympatizanty za podpory zaintere-
sovaných odborů Magistrátu města Zlína 
a současných i bývalých komunálních politiků 
umístili před dům č.p. 463 na náměstí Míru 
pamětní desku, která připomíná, že zde žil 
můj otec pan Jaromír Vrba, který byl za svoji 
účast v protikomunistickém odboji ve skupině 
Světlana odsouzen k smrti a popraven. Když 
půjdete okolo pietního místa, vzdejte, prosím, 
spolu se všemi, kteří k realizaci záměru při-
spěli, čest jeho památce! Jan Vrba

KLIENTŮM ZKRACHOVALÉ BOHEMIA ENERGY POMÁHÁ I SENIORSKÁ OMBUDSMANKA

Od loňského roku mají senioři ve Zlíně svou om-
budsmanku. Stala se jí Jana Strouhalová z Cha-
rity Zlín. V rámci pomoci a podpory zlínským se-
niorům ve složitých životních situacích od věku 

60 let bude poskytovat komplexní poradenskou 
činnost. Poradenství je k dispozici v občansko-
-právních záležitostech, v oblasti dávek, bydlení, 
bezpečnosti apod.

Obracet se na ni mohou také klienti zkrachovalé 
Bohemia Energy, kterým s touto situací pomůže. 
Kontakt: Mgr. Jana Strouhalová, tel. 739 245 973,  
e-mail: poradna@zlin.charita.cz. /fab/

DOTACE NA NÁJEMNÉ

Správní rada Kulturního fondu statutár-
ního města Zlína vyhlašuje program/vý-
běrové řízení na poskytnutí dotací z Kul-
turního fondu statutárního města Zlína 
na účel – nájemné prostor k pravidelné 
kulturní činnosti 2022. Žádosti o dota-
ce přijímá podatelna od 3. 1. 2022 do  
19. 1. 2022.
Bližší informace poskytuje Odbor kultu-
ry a památkové péče Magistrátu měs-
ta Zlína, detašované pracoviště Zará-
mí 4421, 5. patro, kancelář č. 527, 
tel. 577 630 314. /io/
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Aktuálně

První titul Zasloužilý senior za rok 2021 patří 
Aleně Lukešové. Je dlouholetá členka Zlínského 
klubu seniorů Zlín, Podhoří, kde vede klubovou 
pokladnu a kroužek ručních prací. V době koro-
navirové šila roušky a rozdávala je členům klu-
bu. Mimo to háčkovala chobotničky pro zlínskou 
porodnici. Ještě donedávna pletly členky tohoto 
kroužku pod jejím vedením z vlastních prostřed-
ků obinadla pro malomocné v Africe.
Druhý titul Zasloužilý senior za rok 2021 získa-
la Věra Březíková. Paní Věra je aktivní členkou 
Zlínského klubu seniorů – klubu Velíková, a to 
od jeho vzniku, před 21 lety. V rámci klubové 
činnosti je mnohaletou členkou výboru. Aktivně 
se podílí na pořádání většiny akcí klubu, a její 
zásluhou je také zpracována klubová kronika. 

Události do ní pečlivě zaznamenává 
dodnes.
Anna Ponížilová je spoluzaklada-
telkou spolku Parkinson Zlínsko. 
S touto nemocí se potýká již dva-
cet let. Svým pokorným přístu-
pem, obětavostí a láskyplností je 
pro všechny velkým vzorem. Zejmé-
na inspirující je její pozitivní přístup 
k této těžké nemoci. Paní Anna pravidelně 
také věnuje svůj čas péči o kapli ve Velíkové. 
Pro své přátele i členy spolku Parkinson Zlínsko 
váže krásné květinové vazby a vyrábí ozdoby. 
Ona je třetím Zasloužilým seniorem 2021.
Slavnostní předání pamětních listů a dárku se 
uskutečnilo v Městském divadle Zlín. Všech-

Senioři si zlepší kondici na simulátoru

K užívání mají k dispozici simulátor jízdy na 
kole, který do zařízení zkušebně umístilo 
město Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem 
a soukromým sektorem.
Přístroj, tzv. hand-bike simulátor v hodnotě 
100 tisíc korun, má posloužit jak k aktiv-
nímu trávení volného času seniorů, tak zá-
roveň k upevňování jejich fyzické i duševní 
pohody.
„Hand-bike simulátor, který jsme umístili do 
Domova pro seniory na Burešově, disponuje 
počítačem s virtuální realitou. Klienti si tak 
mohou vybrat různé trasy a podívat se buď 

na místa, která třeba v minulosti navštívili, 
nebo si naopak „vyrazit“ tam, kam je pro ně 
již problém reálně vycestovat. Věříme, že se 
jim stroj zalíbí, a že jej budou rádi využívat,“ 
uvedl náměstek primátora města Zlína Aleš 
Dufek.
Simulátor je jedním z asi 90 trenažérů, jimiž 
jsou v rámci projektu Cesta za snem v Čes-
ké republice vybaveny spinální jednotky, 
rehabilitační ústavy i fitness centra pro lidi 
s tělesným handicapem. Trenažér je přizpů-
soben pro osoby na vozíčku nebo s význam-
ně ztíženou mobilitou. /io/

Novou aktivitu mohou od listopadu provozovat klienti Domova 
pro seniory Burešov. 

Divadelní představení pro seniory

Představení se konalo v úterý 19. 10. 
2021. Účastnili se jej, kromě zlínských se-
niorů, i senioři z obcí Fryšták, Želechovice 
nad Dřevnicí. Přítomné hosty přivítala šéf-
ka vnějších vztahů Městského divadla Zlín 
Blanka Kovandová, náměstek primátora pro 
oblast sociální Aleš Dufek a předsedkyně 
Komise sociální a pro zdravotně postiže-

né Michaela Blahová. Protože jsme neměli 
možnost předat ocenění „Zlínský anděl“ 
2020 Janě Vrúbelové, vedoucí denního sta-
cionáře NADĚJE Zlín, na akci „I senioři umí 
žít naplno“, předala jí tuto cenu vedoucí Od-
boru sociálních věcí Radana Dundálková až 
zde. Z rukou uvedených představitelů města 
Zlína převzaly cenu „Zasloužilý senior“, za 

Naše město, tentokrát po roční pauze, uspořádalo bezplatné 
divadelní představení pro seniory. Herci Městského divadla Zlín se 
představili v komedii Saturnin autora Zdeňka Jirotky.

nezištnou práci pro druhé, tři aktivní seni-
orky, a to paní Anna Ponížilová, paní Alena 
Lukešová a paní Věra Březíková.
Byli jsme velmi rádi, že naše pozvání na di-
vadelní představení přijala Jana Pobořilová, 
dlouholetá vedoucí Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Zlína, a Alena Slováčko-
vá, bývalá vedoucí Zlínských klubů seniorů, 
a my jsme jim mohli poděkovat za jejich prá-
ci nejen pro seniory.
Divadelní představení mělo velký úspěch 
a už teď se těšíme zase za rok.
 Soňa Moravcová, OSV

Obdivuhodné ženy převzaly titul
Město Zlín ocenilo tři ženy titulem Zasloužilý senior roku 2021.  
Ten si každoročně odnesou osobnosti z řad seniorů, které jsou svým 
aktivním přístupem k životu a zapojením do činnosti komunity 
inspirací a přínosem pro své okolí.

ny tři obdivuhodné ženy tady převzaly ocenění 
z rukou náměstka primátora města Zlína Aleše 
Dufka.
„Bylo mi potěšením předat ocenění Zaslouži-
lý senior roku 2021 ženám, které i ve vyšším 
věku dokážou svůj čas věnovat ve prospěch 

ostatních. Na základě nominací z jejich 
okolí jsme se rozhodli jejich nezištnou 

práci ocenit a představit veřejnosti. 
Zaslouží si náš velký dík a obdiv,“ 
sdělil Aleš Dufek.
Právě do divadla sezvalo vedení 
města seniory ze zlínských i mimo- 

zlínských klubů seniorů a z organi-
zací poskytující sociální služby. Jako 

každoročně se tady mohli senioři setkat 
se zástupci vedení radnice a zhlédnout diva-

delní představení. Tentokrát se herci Městské-
ho divadla Zlín představili v komedii Saturnin 
autora Zdeňka Jirotky.
V loňském roce se tradiční setkání seniorů v di-
vadle nemohlo uskutečnit z důvodu koronaviro-
vé pandemie. /io/



NABÍZÍME

Zprostředkování koupě a prodeje 
nemovitostí.

Výkup nemovitostí až za 120 % 
znaleckého posudku.

Specializujeme se na prodej bytů 
po provedených kompletních 

rekonstrukcích.

PROVÁDÍME

• 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

PŘIPRAVUJEME

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

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“

STAVEBNÍ FIRMA

REALITNÍ SPOLEČNOST • Prodej domu 5+kk po nově 
provedené kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích. Vybaven novou 
nadstandartní kuchyň. linkou se 
spotřebiči Bosch. Aktuálně v prodeji, 
cena 5.750.000 Kč + provize RK.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk 
po nově provedené rekonstrukci ve 
Zlíně, ulice Štefánikova. K dispozici 
prádelna s pračkami a sušičku, 
velkou terasou a parkovacím stáním. 
Měsíční nájem je 8.500 Kč + energie, 
vratná kauce a provize RK.

• Prodej vybaveného nového bytu 
2+kk v Zlíně, Příluky. V bytě nad-
standartní kuchyň. linka, podlahové 
vytápění, vestavná skříň, TV, postel, 
sedačka, stůl a židle. Prostorná kou-
pelna se sprch. koutem a pračkou, 
samostatné WC. K bytu patří terasa, 
velký sklep a parkovací místo. Cena 
na dotaz v RK.

• Prodej bytu 4+kk 
v cihlovém byt. domě, 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
ve Zlíně,  ulice Přílucká. 
Nachází se ve 2. patře 
s dvěma balkony.

• Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů 
2+kk a 1+kk ve Zlíně 
na ulici Štefánikova. 
K dispozici od ledna 
2022!

• Prodej bytu 3+kk 
po nově provedené 
rekonstrukci ve Zlíně, 
ulice Benešovo nábřeží . 
V prodeji od února 2022!
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Volkswagen
Touareg

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touareg: 2,6−11,1 l / 100 km; 24,2 kWh / 100 km, 60−252 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

EURO CAR Zlín s.r.o.
www.eurocarzlin.cz, prodej@eurocarzlin.cz

KONFORM – Plastic, s.r.o., 46. budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín
personální oddělení, mob. 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz

www.konform-zlin.cz

NABÍZÍME 
PRÁCI:

Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem plastových 
dílů do všech interiérů evropských automobilů.

OBSLUHA  VSTŘIKOLISU
▶    ochota pracovat v třísměnném provozu 

(víkendy volné)
▶    práce je vhodná pro ženy, pracoviště 

v centru Zlína
▶    mzda až 140 Kč/hod.+ nadstandardní 

příspěvek na stravování, odměna za 
docházku, 5 týdnů dovolené, penzijní 
připojištění

▶    brigáda vhodná pro studenty od 18 let, 
mzda 110 Kč/hod.

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA
▶     třísměnný provoz, praxe v kontrole výhodou 

(víkendy volné)
▶     mzda od 26 500 Kč/měsíc

MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM
▶       požadujeme strojní vzdělání, ranní směna 
▶    svářečský průkaz pro mikrosvařování výhodou 

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ A ÚDRŽBÁŘ
▶       vyučen v oboru elektro podmínkou 

(vyhláška č. 50)
▶    údržba a opravy strojního vybavení 

a výrobního zařízení
▶ manuální zručnost VOLEJTE, NAPIŠTE KDYKOLIV:

TEL: 724 919 490, info@benreality.cz
TŘÍDA TOMÁŠE BATI 3677, ZLÍN 760 01

(v centru Zlína - napravo od Filatelie)

CHCETE PRODAT 
NEBO PRONAJMOUT NEMOVITOST?
OCENÍME VÁM NEMOVITOST A NAJDEME KUPCE 
NEBO NÁJEMCE.
ZAJIŠŤUJEME: VYKLIZENÍ, STĚHOVÁNÍ, 
REKONSTRUKCE A VYMALOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ.
Prodávejte a pronajímejte nemovitosti přes nás - nabízíme 
kompletní servis bez starostí, máme širokou databázi 
poptávajících klientů, kvalitní a intenzivní inzerci, poradenství. 
MÁTE DLUH, EXEKUCI NEBO DRAŽBU 
NA NEMOVITOSTI?
„NA NIC NEČEKEJTE!“ 
VYPLÁCÍME A VYKUPUJEME NEMOVITOSTI
Pomáháme řešit půjčky, dluhy, exekuce, dražby, insolvence, 
refi nancování. Zajišťujeme prodej nebo výkup nemovitostí 
a zálohy na koupi. 
REFINANCOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ HYPOTÉK U VŠECH 
BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN.
Vyřizujeme hypotéky, úvěry a refi nancování u všech bank 
a stavebních spořitelen. 

WWW.BENREALITY.CZ
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Rozhovor

Všem se v ní dostane praktické a konkrétní 
pomoci prostřednictvím některé ze služeb. 
Lidé mohou vybírat z nabídky pečovatelských 
a ošetřovatelských služeb, využít centra den-
ních služeb stacionáře pro seniory Domovin-
ka nebo například zajít pro radu do bezplat-
né občanské poradny. Ani maminky s dětmi 
v tísni nemusí zůstat v krizové situaci samy. 
Pro ně je vybaven azylový dům ve Zlíně, kam 
se mohou bezpečně uchýlit. Pomocníkem po-
třebných seniorů se stal ombudsman, na kte-
rého se mohou lidé s důvěrou obrátit. Všem 
bez rozdílu se pak v charitě dostane také du-
chovní podpory. O charitní službě hovořil ředi-
tel Charity Zlín Vlastimil Vajďák.

Charita si za 30 let existence vydobyla důvě-
ryhodné postavení na poli sociálních služeb. 
V čem je její síla?
Já jsem přesvědčený, že v poctivé práci. Za 
těch 30 let prošlo naší charitou velké množ-
ství spolupracovníků, ale mnohem větší 
množství je uživatelů našich služeb. Kdyby ta 
služba nebyla dobrá, stěží bychom mohli mlu-
vit o jakémkoliv výročí.

Jak hodnotíte vývoj organizace?
Podle mě je nejdůležitější pro naši práci ko-
lektiv, který zajišťuje pomoc potřebným. Proto 
je nesmírně důležité, aby se na práci tohoto 
kolektivu dalo spolehnout. Když vyhodnotím 
vývoj, tak musím konstatovat, že jdeme dob-
rým směrem.

Kterými vlastnostmi disponují pracovníci, 
kteří obstojí ve službě potřebným?

Pro rodiny, samoživitele, nemocné, seniory, maminky s dětmi…, 
zkrátka pro všechny, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, je 
tady už 30 let Charita Zlín.

Na jedné straně požadujeme po spolupracov-
nících profesionální výkon, ale považujeme 
za důležitou i určitou nadhodnotu. Sami po-
užíváme slogan „Ruka podaná v nesnázích“, 
ale lépe to možná charakterizuje „srdce na 
dlani“. Nejde nám jenom o kvalitní práci, ale 
v rámci možností i o zájem o klienta a vlídné 
slovo.

Je podle Vás nějaká sociální služba, která by 
si zasloužila větší pozornost a potažmo více 
financí?
S touto otázkou mám problém. Já si nesmírně 
vážím kolegů, kteří pracují ve všech službách. 
Pro mě si všechny služby zaslouží maximální 
pozornost. Práce v sociálních službách není 
jednoduchá. Mnohdy jsou situace, kdy není 
nikdo, kdo by kromě mých kolegů potřebným 
pomohl. Pokud nepřijde naše pečovatelka, 
aby provedla ranní hygienu u nějakého senio-
ra upoutaného na lůžko, není často nikdo jiný, 
kdo by ji provedl. Jsem hluboce přesvědčený 
o tom, že tato práce je nedoceněná. Zaslou-
žila by si mnohem větší finanční ohodnocení.

Charita staví na konkrétní pomoci. Nejde 
spočítat, kolika lidem se zapsala do životní-
ho příběhu. Utkvěl Vám osobně nějaký osud 
člověka, který Vás chytil za srdce?
Vzpomínám si na jednu bývalou klientku, kte-
rá k nám přišla ve velmi svízelné situaci. Po-
těšilo mě, když jsem ji později potkal jako pro-
davačku v jednom obchodě. U této dámy bylo 
důležité, že chtěla svoji situaci změnit. Také 
svojí snahou a pílí dosáhla možná mnohem 
víc, než sama čekala.

Vlastimil Vajďák: Na vytváření klidu a pohody se může 
podílet každý z nás

Jaké služby si průběžně „vyžádala“ doba?
My říkáme, že jsme schopni postarat se 
o člověka ve všech rovinách. Zdravotní, pe-
čovatelské, materiální i duchovní. Co se ale 
hodně rozvíjí, je pomoc v oblasti poradenské.

Koronavirová pandemie se dotkla každého 
z nás, ovšem pracovníků v přímé péči o to 
více, že oni si nemohli vzít home office. Jak 
se se situací popasovali?
Nejhorší byla náhrada těch, kteří nemohli 
pracovat. Měli jsme nejenom nemocné, ale 
i kolegyně, které musely zůstat se svými dět-
mi. Bohužel nemůžeme mluvit o tom, že je 
vše za námi. Musím přiznat, že jsme měli 
i kus štěstí. Nevím, jestli je výraz „popasova-
li“ správný, ale díky mimořádnému nasazení 
mých spolupracovníků můžu říct „popasova-
li“.

Na duševním zdraví seniorů se v tomto ob-
dobí podepsala izolace od společnosti. Za-
ujal mě nápad zlínské charity, která posíla-
la seniorům domácí úkoly…
Museli jsme přerušit provoz našeho Centra 
denních služeb. Nechtěli jsme ale přerušit 
kontakt s uživateli a tato forma se ukázala 
být velmi prospěšná.

Blíží se Vánoce a konec roku. Máte nějaká 
přání?
Mám – klid a pohodu. Žádná materiální věc 
nenahradí tyto dvě věci. Je spousta věcí, kte-
ré nemůžeme nijak ovlivnit, ale na vytváření 
klidu a pohody se může podílet každý z nás. 
Na druhé straně klidně můžeme říct, že to za 
nás nikdo jiný neudělá.

Začátek nového roku máme už tradičně 
spojený s koledníky v ulicích. Prozradí-
te informace o dalším ročníku Tříkrálové 
sbírky?
Celostátní termín bude teprve vyhlášen. My 
to směřujeme do druhého lednového týdne. 
Po zkušenostech s minulým ročníkem bych 
se jakýmkoliv podrobnostem rád vyhnul. Mi-
nulý ročník nemohli „naši“ koledníci „vyra-
zit“ do ulic. Byl bych velmi rád, kdyby to ten-
tokrát bylo jinak. Pokud se mluví o Tříkrálové 
sbírce, často se nemluví o ničem jiném než 
o výtěžku. Kam půjde a podobě. Peníze jsou 
samozřejmě důležité a díky nim jsme schop-
ni zajistit obrovskou pomoc potřebným, mně 
ale trochu vadí to, že se zapomíná na bez-
prostřední kontakt mezi dárcem a kolední-
ky. Velmi rád poslouchám zkušenosti „na-
šich“ koledníků a vím, že často mají radost 
jak dárci, tak koledníci. Když to shrnu, tak 
sbírka může obohatit nejen potřebné, ale 
i dárce a koledníky. Nesmím zapomenout 
poděkovat nejen dárcům, koledníkům, ale 
i všem spolupracovníkům, kteří se podílejí 
na přípravě! Irena Orságová
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Malenovice + K Cihelně, V Olší; Salaš, Lhotka, Chlum, Staré Obeciny, Boněcko, Lazy, Lesní čtvrť

5. 1. 2. 2. 2. 3. 30. 3. 27. 4. 25. 5. 22. 6. 20. 7. 17. 8. 14. 9. 12. 10. 9. 11. 7. 12.

Letná, Ovčírny, Růmy, Příluky, U Majáku, Fabiánky, Kudlov, Jaroslavice, Lužkovice, Klečůvka

12. 1. 9. 2. 9. 3. 6. 4. 4. 5. 1. 6. 29. 6. 27. 7. 24. 8. 21. 9. 19. 10. 16. 11. 14. 12.

Podhoří vč. T. Bati + Růžová; centrum; Vršava, Nivy, Čepkov, Cigánov, Štípa, Kostelec, Velíková

19. 1. 16. 2. 16. 3. 13. 4. 11. 5. 8. 6. 6. 7. 3. 8. 31. 8. 28. 9. 26. 10. 23. 11. 21. 12.

Podvesná, Hornomlýnská, Díly, Zálešná, Fügnerovo nábřeží, Padělky IX, Jižní Svahy, Mladcová, Mokrá, Zlínské Paseky, Prštné, Louky

26. 1. 23. 2. 23. 3. 21. 4. 18. 5. 15. 6. 13. 7. 10. 8. 7. 9. 5. 10. 2. 11. 30. 11. 28. 12.

Termíny pytlového svozu směsných plastů 
a nápojových kartonů v roce 2022

Svozovým dnem jsou středy, výjimkou je 
termín, kdy je svoz ve čtvrtek:
  pytlový svoz probíhá ve vyjmenovaných 

místních částech a v ulicích, kde probíhá 
svoz BRKO;

  v místech, která nejsou dostupná pro vel-
kou svozovou techniku, budou pytle svá-
ženy ze shromažďovacích míst na trase 
svozového vozidla;

  pytle si můžete vyzvednout v kanceláři 

místní části příslušné lokality, v budově 
Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, na 
Odboru životního prostředí a zemědělství 
(3. patro) nebo ve Středisku místních po-
platků (2. patro). /red/

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je 
potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je 
jejich další osud.

Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení?

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před rtutí, která je v těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. V jedné 
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mno-
honásobně vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní prostře-
dí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek a dalších světelných 
zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 
%. Využitím recyklovaných materiálů při další 
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací 
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 za-
bývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajišťuje i pro naše město. 
Obyvatelé našeho města mohou nejen ne-
funkční světelné zdroje, ale i další elektro-

zařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném 
dvoře v Malenovicích, na Zálešné nebo v are-
álu Technických služeb Zlín v Loukách, nebo 
v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světel-
né zdroje a další vysloužilá elektrozařízení 
k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich 

pro opětovné použití získávány druhotné su-
roviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, 
mosaz a další kovy se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou 
vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plo-
tové dílce a sklo se používá jako technický 
materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2020 
recyklovalo 587 tun použitých světelných 
zdrojů a téměř 3 000 tun malých a velkých 
elektrozařízení. Díky EKOLAMPu se podaři-
lo opětovně využít přes 90 % materiálů ze 
všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá 
zpráva pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností ne-
recykluje a menší elektrozařízení včetně úspor-
ných žárovek hází do komunálního odpadu. Do 
půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, 
se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočte-
te na www.ekolamp.cz. /red/

TS ZLÍN ROZMÍSTILY VE MĚSTĚ 729 BEDEN POSYPOVÉHO MATERIÁLU 

Technické služby Zlín začaly s rozmísťováním 
beden posypového materiálu v jednotlivých 
lokalitách města Zlína. Pro zimní sezonu 
2021/2022 rozmístili pracovníci technických 
služeb 729 beden, což je více než v posledních 
letech. „Postupné doplnění posypového ma-

teriálu je zajišťováno na základě výzvy či upo-
zornění, maximálně čtyřikrát za zimní období. 
Celkem se tedy jedná o 2916 naplnění či do-
plnění nádob posypovým materiálem,“ uvedl 
Jakub Černoch, ředitel TS Zlín. Na točny MHD 
budou dány přednostně nádoby o objemu 550 

litrů. Ty budou sloužit k zajištění dostatečného 
množství inertního materiálu k ručnímu posy-
pu potřebných míst komunikace točny samot-
nými řidiči trolejbusů a autobusů MHD. Vyšší 
četnost doplnění bude zajištěna na základě 
samostatné objednávky. /fab/
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Zlín tel. +420 577 522 157   www.romaxcz.net   Topolná tel. +420 572 508 588   

Dokument, který byl slavnostně stvrzen podpisem zástupců 
společnosti Teplárna Zlín a Teplo Zlín, deklaruje zájem obou 
firem aktivně spolupracovat v oblasti zásobování teplem („CZT“) 
v lokalitě Zlína a okolí. 

Statutární město Zlín uspořádalo slavnostní pietní akt 
u příležitosti 32. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. 

Teplo Zlín a Teplárna Zlín podepsaly Deklaraci 
o spolupráci

Město Zlín uspořádalo pietní akt  
ke Dni boje za svobodu a demokracii

Cílem obou stran je dlouhodobě podporovat 
stabilitu, ekonomiku a rozvoj CZT. Deklarace 
řeší nejen synergie z pohledu pozitivního vlivu 
na cenu tepla, ale i snížení emisí znečišťujících 
látek a podporu připojování nových odběratelů.
„Teplárna vyrábí teplo pro zlínské domácnos-
ti, komunální objekty a firmy. Naším cílem je 
dodávat zákazníkům stabilně, ale i cenově vý-

hodně a ekologicky. Z tohoto důvodu 
jsme v letošním roce realizovali vý-
znamnou investici ve výši 16 mili-
onů korun do modernizace tech-
nologie. Na kotli K22, který slouží 
primárně k výrobě tepla, jsme na-
instalovali nízkoemisní hořáky za 
účelem snížení emisí oxidu dusíku. 

Vzpomínková akce se uskutečnila ve středu  
17. listopadu 2021 v 10 hodin dopoledne u Po-
mníku obětem totality umístěném na čelní stra-
ně budovy radnice.
Události se zúčastnili zástupci Rady města Zlí-
na v čele s primátorem Jiřím Korcem, který pro-
nesl projev k veřejnosti a všem zúčastněným. 
Následovaly projevy hejtmana Zlínského kraje 
Radima Holiše a rektora Univerzity Tomáše Bati 
Vladimíra Sedlaříka. Na konci ceremoniálu zú-
častnění u Pomníku obětem totality zapálili svíč-
ky a předali květiny k uctění památky těch, kteří 
za naši svobodu bojovali.

Díky této investici pokračujeme v postupné 
transformaci palivové základny pro zajištění 
stability dodávek tepla i v budoucnu,“ říká 
Milan Prajzler, jednatel zlínské teplárny.
„Jsme rádi, že došlo ke vzájemné dohodě 

a podpisu deklarace, která je v dneš-
ní době turbulentního vývoje cen 

energií velmi významná. Naším 
cílem je zachovat pro zákazníky 
stabilní dodávku tepelné ener-
gie za příznivé ceny,“ zakončil 
Miroslav Chalánek, člen Rady 

města Zlína a představenstva 
Tepla Zlín a. s. /red/

Dne 17. listopadu si Česká republika připomíná 
dvě významné historické události – uzavření 
českých vysokých škol v roce 1939 a pád ko-
munistického režimu v roce 1989. /mel/
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Tenkrát ve Zlíně: Vánoce v době baťovské
Vánoce na východě Moravy bývávaly ještě na počátku 20. století 
velmi skromné, byl to chudý kraj. Žádné velké hostiny a drahé 
dárky. Stejně tak tomu bylo ve Zlíně. To se změnilo ve dvacátých 
a pak hlavně ve třicátých letech.

Foto: MZA-SOkA Zlín

Foto: MZA-SOkA Zlín

Foto: MZA-SOkA Zlín

Platy v tehdejších Baťových závodech byly nad-
standardní. A díky tomu si zaměstnanci mohli 
dovolit i bohaté Vánoce. Na stolech nechybě-
lo exotické ovoce, jako pomeranče, fíky, datle 
a cukroví. Pod stromečkem byla spousta dár-
ků, které se v té době balily hlavně do červené-
ho a zeleného krepového papíru.
„Například mladí muži a ženy z Baťovy školy 
práce vydělávali na svou dobu mimořádné pe-
níze a mohli svým rodičům na venkově koupit 
věci, o kterých třeba ani netušili. Tatínkovi ho-
licí strojek, mamince drahou francouzskou vo-
ňavku. Díky vysokým mzdám a bohaté nabídce 
jste tehdy ve Zlíně běžně nakoupili zboží, které 
bylo jinde považováno za luxusní a nedostup-
né,“ zdůrazňuje Gabriela Končitíková z Nada-
ce Tomáše Bati.
Ve druhé polovině dvacátých let dostávali pra-
covníci před Vánoci poukázku na obuv, později 
dárkové koše, v nichž byly například potravi-
ny, co u nás nebyly běžně k mání. „Díky tomu 
mohli mladí muži v roce 1931 poprvé v životě 
ochutnat Colu nebo skořicové žvýkačky, které 
nechal Baťa dovézt přímo z Ameriky. To pro ně 
byl opravdu zážitek,“ dodává Gabriela Konči-
tíková.
Před devadesáti lety se možnosti předvánoč-
ních nákupů ve Zlíně ještě výrazně rozšířily. 
Začátkem prosince 1931 byl totiž otevřen nový 
desetietážový Obchodní dům, který nabízel do 
té doby nevídaný výběr. „Největší dům služby 
v Evropě,“ chlubily se tehdejší zlínské noviny.
Baťovský tisk byl plný reklam a inzerce, které 
vybízely především ke koupi zboží z produkce 
firmy. Koncem třicátých let to byly třeba hrač-
ky z pryže a umělých hmot, které byly velmi 
oblíbenou technologickou novinkou. Inzeráty 
z prosince 1937 ovšem lákaly i ke koupi plyno-
vých masek z napajedelských gumáren Fatra. 
Už tehdy tedy bylo cítit jisté předválečné napětí.
Během svátků se apelovalo na to, aby si za-
městnanci odpočinuli od práce a trávili čas 
s rodinou. Výzdoba domů bývala ve srovnání 

s dneškem skromná, patřily k ní svícny a lucer-
ničky u vchodu.
Na jídle se naopak nešetřilo. Kromě tradiční-
ho českého kapra byly na Štědrý den oblíbené 
také husí nebo kachní pečeně. To je ostatně vi-
dět i na bohatém jídelníčku baťovských jídelen, 
které vařily každý den i o svátcích.
A jak to vypadalo přímo u Baťů doma? „V ro-
dině Tomáše Bati bývalo na Štědrý večer tra-
dičně sedmichodové menu. Marie Baťová si 
potrpěla na etiketu stolování, a tak musely tyto 
chody následovat v přesném pořadí. Začínalo 
se kouskem chleba s medem, což byl symbol 
vděčnosti, a končilo se dezertem, kterým byl 
vánoční perníček. Svátky ve vile musely být 
provoněné několika druhy cukroví, zachovaly 
se nám recepty Marie Baťové s mnoha vari-
antami vánočního cukroví. Tomík Baťa junior 
třeba neměl rád rozinky v jakémkoliv jídle, 
a tak vánočka pro něj je plná nejrůznějšího 
kandovaného ovoce a oříšků, ale rozinky v ní 
nenajdete,“ popisuje zvyklosti rodiny Gabriela 
Končitíková.
Oblíbenou vánoční činností Tomáše Bati bylo 
také opékání jablek v krbu. Nejraději společně 
s přáteli. Nutno podotknout, že během svátků 
bylo ve vile návštěv nepočítaně. Mimo jiné to 
byly dlouhé zástupy dětských koledníků, které 
přicházely vinšovat pěkný Štědrý večer.
Už ve třicátých letech 20. století byla pro Zlín 
typická velkolepá světelná výzdoba. Zvláště 
na náměstí Práce, které se nacházelo u hlavní 
brány do továrny a stalo se novým obchodním 
a společenským centrem města.
„Z rozsáhlých bílých ploch zasněženého ná-
městí Práce tyčí se k černé obloze ozářené 
budovy s přímkami neonových světel, jež spolu 
s vánoční dekorací výkladů a několika vánoč-
ními stromky, zdobenými stovkami světel, budí 
v tisících přecházejících lidí pravou předvánoč-
ní náladu,“ popisuje atmosféru města zlínský 
tisk před Vánoci v roce 1935.

Do té doby nebyla obvyklá vánoční výzdoba 
obchodů, jak ji známe dnes. Firma Baťa patřila 
k prvním, co ji zavedly. Prodejny byly vánočně 
nazdobené, prodavači balili zakoupené dárky 
do krabic a vánočních papírů. Nesměly chybět 
ani typické vůně, v prodejnách bylo cítit jehličí 
nebo purpura.
Konaly se společenské akce, vánoční večírky 
i charitativní sbírky pro potřebné a děti, napří-
klad u vánočního stromu na náměstí Práce 
nebo na internátech mladých mužů a žen.
Na Štědrý den pořádal šéf závodů J. A. Baťa se-
tkání pro všechny zaměstnance, kteří neměli ve 
Zlíně rodinu a zůstali ve městě o svátcích sami. 
V 18 hodin večer byla ve francouzské restauraci 
Společenského domu připravena štědrovečerní 
večeře pro několik set osob. Nechyběla výzdo-
ba s vánočním stromečkem a vánoční nadílka. 
Večeři byl přítomen sám J. A. Baťa jako hostitel.
Ve Zlíně byste tehdy našli pestrou směsici mla-
dých lidí z celého světa, kteří se zaučovali v práci 
pro firmu. Nikdo z nich se o Vánocích neměl cítit 
sám, a tak mezi pozvanými byli všichni mladí 
muži ze zahraničí, bez rozdílu národnosti a ná-
boženství.
Večerem zněly štědrovečerní písně z různých 
koutů Evropy. „Češi zapěli koledu Půjdem spolu 
do Betléma, Angličané Good King Wencessles, 
Holanďané De Herdertjes lagen by nachte, 
Francouzi Mon beau sapin, Jugoslávci Narodil 
se kralj nebeski, Němci Stille Nacht, Poláci Gdy 
ale Krystus rodzi, Rumuni Mos Graciun a Švýca-
ři O Tannenbaum. Po rušné a přátelské besedě 
rozešli se mladí muži spokojeni do svých domo-
vů po večeru, který jim plně nahradil milé a útul-
né prostředí jejich vzdálených domovů,“ psaly 
baťovské noviny koncem roku 1936.

 Pavel Stojar, s využitím zdrojů Muzea 
 jihovýchodní Moravy a Nadace Tomáše Bati
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Informace

Úspěšné zakončení mezinárodního projektu Safnot  
na SPŠP–COP Zlín aneb Koronavirus nás nezastavil

Sever proti jihu aneb Hvězda Zlína

SPŠP-COP Zlín v průběhu let 2018–21 spolupracovala se středními 
školami ze čtyř zemí – Lotyšska, Rumunska, Turecka a Bulharska 
a koronaviru navzdory se podařilo splnit projektový plán na 100 %, 
i když se úkoly z posledních dvou z celkových pěti mobilit (výjezdů) 
musely plnit virtuálně. 

Kdo si projde listopadové, tedy předchozí vydání městského 
magazínu, musí pochvalně mručet, co všechno se v našem městě 
rekonstruuje a mění k lepšímu. 

Během tří let se studenti z Bulharska, Turec-
ka, Rumunska a Lotyšska osobně setkali tři-
krát a dvě projektová setkání probíhala u PC 
obrazovek přes ZOOM. Celkem se do projektu 
zapojilo asi 250 účastníků z pěti zemí. Během 
projektových úkolů účastníci postavili plot ve 
speciální zoo pro zvířata v nouzi v „Ecovillage 
Dobrozhuntsi“ v Bulharsku, v Lotyšsku zasadi-
li stromky v areálu hostitelské školy a navští-
vili sušárnu šišek, která má obrovský význam 
pro obnovu tamních i zahraničních lesů. Při 
návštěvě České republiky nemohli vynechat 
odbornou exkurzi Kovozoo u Uherského Hra-
diště ani přečerpávací elektrárnu Dlouhé 

Pětadvacítka, tržiště, městské domy na Dlou-
hé, máme nový kruháč na Vodní, opravenou 
Březnickou a další znamenitosti. Listopadový 
magazín je takovým katalogem úspěchů. Ne-
chci je zpochybňovat či brát na lehkou váhu, 
jsem rád, že se konečně někdo snaží. Však to 
bezvětří trvalo už poněkud dlouho.
Současně si ovšem uvědomuji, jaké strašné 
dardy nás teprve čekají. Jen si vezměte Velké 
kino, zámek, zimní stadion… ostatně řada dal-
ších objektů by si to též zasloužila, např. spor-
tovní hala. A to nezmiňuji věčně flikovanou in-
frastrukturu ve starších čtvrtích. Avšak i když 
to všechno bude úžasné, moderní a funkční, 

stráně, kde se všichni dozvěděli spoustu za-
jímavých a poučných věcí. Během workshopů 
probíhajících ve školách vytvořili z volných 
papírů ze starých sešitů nové, ušili kabelky, 
batohy a pouzdra ze starých džínů; z plasto-
vých lahví, papírových ruliček, zavařovacích 
sklenic a dalších odpadových materiálů vy-
robili kancelářské potřeby, hračky, dekorační 
ozdoby i šperky. Dozvěděli se o recyklačních 
programech v jednotlivých zemích a sami si 
stanovili, jakým způsobem může každý z nich 
přispět k ochraně přírody.
Nezapomnělo se ani na kulturu, tradice a zvy-
ky jednotlivých národů. Každý tým si před jed-

notlivými setkáními vždy připravil prezentaci 
své země i s ukázkami tradičních tanců, písní, 
krojů, typických zvyků a samozřejmě ochut-
návku národní kuchyně. /red/

pořád nám ve městě zbývá hrůzostrašný dluh.
Rozděluje Zlín na dvě poloviny. Sever a jih, 
které naštěstí zatím nejsou znesvářené a ne-
bojují spolu. Je hlučná, začouzená motorový-
mi výpary, ale hlavně nebezpečná! Pokud ji 
označíme jako tepnu, pak rozhodně nejsou 
nepatřičné obavy o výskyt trombózy. Čtyřprou-
dovka třída T. Bati. Hovořím zejména o úseku 
od Obecin po polikliniku.
V moderním krajském městě by děti s aktov-
kami či staroušci o holi neměli chodit přes 
několik desítek metrů dlouhý přechod, který 
před obřími těžkými kamiony „chrání“ jen 
červená na semaforu. V moderním vyspělém 
městě by neměly proudit od rána do večera 

centrálními náměstími proudy aut. Palec na-
horu za jakékoliv zkvalitnění života ve Zlíně, 
za zkrášlení města, za snahu řešit po léta 
neřešené nešvary. Ale obyvatelům opravdu 
užitečně poslouží a hlavní hvězdou se stane 
až ten, kdo vyřeší dopravní zátěž v centru, 
čili kdo odkloní tranzit nebo jinak zbaví střed 
města tisíců aut.
Blíží se jubilejní rok 2022. Raději než osla-
vovat bychom měli diskutovat. Jaké město 
Zlín bylo, je, a hlavně má být. Je to příležitost 
zastavit se a zapřemýšlet. Nemusíme mít 
nutně plán na dalších sto let dopředu. Ale 
co nás aktuálně trápí nejvíc, bychom si měli 
umět říct. Mě, jak zde čtete, štve ten mohut-
ný proud aut táhnoucí se bezohledně srdcem 
města.
Zůstávejte zdrávi, milí spoluobčané! Vše 
dobré do roku 2022.
 Martin Pášma, s podporou svého klubu

Cenu si odvezlo dalších sedm projektů, z toho 
i jeden přeshraniční v Rakousku. Mezi vítězi na-
jdeme příklady šetrného hospodaření v lesích 
i na zemědělské půdě, zelené bydlení pro se-

Další ocenění pro ekocentrum ve Zlíně-Velíkové
Odborná porota vybrala ve čtvrtek 4. 11. 2021 nejzajímavější 
adaptační projekty, které získaly letošní cenu Adapterra 
Awards. Mezi výherci je také Ekocentrum Na Pasece Velíková 
sídlící ve slaměném domě s biosolární střechou. 

niory, moderní a ekologické pracovní prostředí 
univerzity či dlouhodobý projekt výsadeb alejí. 
První příčku v kategorii Zastavěná území obsa-
dilo Ekocentrum Na Pasece Velíková z městské 

části Zlína. Projekt je postaven na spolupráci 
podnikatelského a neziskového sektoru. Sou-
kromý investor vybudoval čistě z vlastních zdrojů 
zázemí pro ekocentrum a lesní školku provozo-
vanou neziskovou organizací Na Pasece. Stavba 
slaměného domu byla sice placena ze soukro-
mých zdrojů, avšak celý provoz a další náklady 
ekocentra i lesní školky spadají pod neziskovou 
organizaci Na Pasece. Proto se tato organizace 
rozhodla vypsat sbírku na Donio.cz. /red/
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Foto 1: Zlínská expozice PRINCIP BAŤA a jedna z jejich 
částí věnovaná cestovatelství
Foto 2: Konzervátorské pracoviště v Otrokovicích – Anika 
Grabec při rekonstrukci dřevěných sbírkových předmětů
Foto 3: V posledních letech je prioritou konzervátorů 
záchrana nesmírně vzácných starých tisků ze sbírek 
muzejní knihovny
Foto 4: Názorná ukázka významu práce 
konzervátorských dílen – na příkladu ošetřeného 
a neošetřeného sbírkového předmětu
Foto 5: Lucie Pivoňková při konzervaci a restaurování 
předmětů z archeologických sbírek
Foto 6: Nepatrná část etnografických sbírek v úložišti 
nové haly depozitáře v Otrokovicích

Za oponou:  
Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně
Odborná pracoviště muzea zahrnují archeologii, 
historii, přírodovědné obory, etnografii, oddělení 
dokumentace a muzejní knihovnu. Je členem 
Asociace muzeí a galerií České republiky 
a Mezinárodní rady muzeí ICOM.

2.1.

3.

6.5.

4.
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Aktuálně

V Městském divadle ve Zlíně budou k vidění 
autentické fotografie zkázy pořízené místními 
obyvateli, objekt zlínského výtvarníka Lubomí-
ra Jarcovjáka vytvořený ze sutin poničených 
domů a vrak automobilu z Moravské Nové Vsi 
umístěný jako upoutávka výstavy na čerpací 
stanici MOL v Prštném. „I půl roku po neštěstí 
je situace mnoha rodin v zasažených obcích 
velmi špatná,“ vysvětluje Dalibor Gabriel, 
jeden z dobrovolníků, kteří výstavu připravili. 
„Přes ohromné úsilí a veškerou pomoc, kte-
rou místní obyvatelé dostali, tady bude letošní 
zima pro mnoho lidí mimořádně složitá.“ Sku-
pina dobrovolníků, kteří v zasažených obcích 
pomáhali, se proto rozhodla pomoci ještě 
tímto způsobem. „Rádi bychom požádali ná-

vštěvníky výstavy o peněžní příspěvek pro ty 
nejpotřebnější obyvatele zasažených obcí.“ 
Vybrané peníze pod notářským dohledem 
spočítají a pak rozdělí potřebným přes spolek 
Pár kapek v moři spravovaný zlínskou účetní 
kanceláří ADUZ. Dobrovolní organizátoři výsta-
vy zaručují, že takto předají všechny vybrané 
peníze. Vernisáž proběhne v Městském diva-
dle ve Zlíně 4. 12. od 17 hodin. Vystoupí na 
ní dětský pěvecký sbor Jatelinka. Hosty budou 
dobrovolníci, kteří pomáhají s opravami už od 
prvních dní. Exponáty budou k vidění a svým 
příspěvkem můžete pomoci do 3. ledna 2022. 
Výstava v divadle je jen pro návštěvníky před-
stavení. Lze ji také zhlédnout na www.benefi-
cakmorave.wixsite.com/zlin. /red/

Probíhat bude od 28. listopadu do 5. prosince 
na náměstí Míru ve Zlíně v rámci vánočního jar-
marku Adventní Zlín. Jedná se o charitativní akci 
s mnohaletou tradicí. Při tom posledním, který 
se konal v roce 2019, se podařilo získat přes 
70 000 Kč, které kompletně putovaly směrem 
k Rotary klubem podporovaným organizacím 
a aktivitám. Akce je postavena na aktivitě čle-
nů klubu, kteří bez nároku na odměnu prodávají 
svařák a punč. Kompletní výtěžek z prodeje pak 

Od 4. prosince mohou návštěvníci výstavy „Benefičák pro Moravu“ 
pomoci peněžními dary lidem zasaženým na jihu Moravy 
pustošivým tornádem. 

Po loňské pauze, zaviněné koronavirovou pandemií, chystá opět 
zlínský Rotary klub tradiční prodej svařáku. 

Výstava „Benefičák pro Moravu” 

Vánoční svařák od Rotary pomáhá

inzerce

www.martoni.cz

RODINNÁ FIRMA

PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ
NEJEN PRO SENIORY ilustrační foto

K PASEKÁM 5680, ZLÍN

tel.: 577 001 314 | 792 304 293

Vánoční
sleva až 
30 %

QR kód pro platbu 
přes internetové 

bankovnictví:

Transparentní účet č.: 665651/0300 
Variabilní symbol: 24062021

jde na dobročinné účely a je zcela rozdělen. Ze 
získaných prostředků nejsou hrazeny žádné ná-
klady. Na provozu stánku se podílí mimo členy 
Rotary klubu též členové zlínského Rotaract klu-
bu či místní skauti.
Zlínský Rotary klub od svého znovuzaložení 
v roce 1993 představuje ve Zlíně zástupce me-
zinárodní organizace Rotary International, která 
má 1,4 milionu členů na celé planetě. Jejím 
posláním je služba ve prospěch společnosti. 
Hlavním pilířem Rotary International je globálně 
působící projekt pro boj s dětskou obrnou. Zlín-
ský klub podporuje organizace Educo, SONS či 
Salesiánský klub mládeže ve Zlíně. /red/
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Kultura

SILVESTR V DIVADLE
S rokem 2021 se Městské divadlo 

rozloučí 31. 12. v 18 h komedií 
Saturnin. V průběhu večera potěší 

poctivá porce prvorepublikové 
elegance a hravost jazyka. Saturnin 

je zkrátka pojem. Ne náhodou zvítězil 
stejnojmenný román Zdeňka Jirotky 
před časem v anketě Kniha mého 

srdce. /io/

ADVENTNÍ TRH POSLOUŽÍ
V Kavárně Továrna se už pošesté 

uskuteční Adventní dobročinný trh. 
Prostory kavárny zaplní výrobky od 

regionálních firem, řemeslníků i umělců 
6. prosince 2021 od půl deváté ranní 

a potrvá do 18. hodiny. Od 16:30 bude 
probíhat dražba nevšedních předmětů. 
Výtěžek z tohoto trhu podpoří Dětské 

centrum Zlín. /io/

KAMARÁD-NENUDA ZVE
Pondělní kurz Rozvoj smyslů v kouzelné 

místnosti pro rodiče s dětmi s ADHD. 
V čase 16:45–17:30 h pro děti od 3 do 
6 let a 17:35–18:20 h pro děti od 7 do 

11 let.
Volná místa také v kurzu Snoezelen pro 
rodiče dětí se specifickými potřebami. 
Přihlašování na kamarad@nenuda.eu 

nebo na 777 779 027. /io/

KONCERTY FILHARMONIE
Prosinec ve filharmonii přinese 

kouzelnou vánoční atmosféru. Hned 
1. 12. jsou diváci zváni na klasickou 

pohádku Tři oříšky pro Popelku, 
jejíž promítání bude doplněno živým 

doprovodem orchestru. V neděli 12. 12. 
se koná koncert pro děti O zázračné 
notě. A samozřejmě nemůže chybět 

Rybova Česká mše vánoční. /io/

Kavárna

Kurz

Muzeum

Divadlo

KoncertyDivadlo

VÁNOČNÍ DAN BÁRTA  
V DIVADLE

Americký časopis DownBeat ho zařadil 
mezi 10 nejlepších big bandů světa. 
Loni Rozhlasový Big Band Gustava 

Broma oslavil 80 let existence a letos 
si připomíná 100 let od narození 

zakladatele. Na svůj koncert přizval 
zpěváka Dana Bártu. Koncert se koná 
2. 12. v 17 h v Městském divadle. /io/

Hudba

PO PALEČKOVI PŘIJDE 
MIKULÁŠ

2. adventní neděle v Městském divadle 
Zlín bude Mikulášská. Po hravé Pohádce 

o Palečkovi s loutkami a písničkami 
na ně bude ve foyer čekat Mikuláš se 
svojí družinou a s nadílkou! Pohádka 
začíná ve 14:30 h. Děti do 12 let se 

nemusejí prokazovat žádným dokladem 
bezinfekčnosti. /io/

NOMÁDI EVROPY – 
PŘÍBĚH SLOVENSKÉHO 

DRÁTENICTVÍ
Výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně představuje typicky slovenské 
lidové zaměstnání – drátenictví, dnes 

považované za národní kulturní dědictví. 
Výstava je k vidění do  

27. února 2022. www.muzeum-zlin.cz. /io/

VÁNOČNÍ ČAS  
V GALERII

Sobotní divadelní výtvarné dílny 
v krajské galerii se konají 4. 12. 
ve 14 h, kdy přijde i sv. Mikuláš 

s doprovodem. Druhá dílna se koná 
18. 12. ve 14 h, v rámci níž nebudou 

chybět vánoční příběhy. Více na 
galeriezlin.cz. /io/

GalerieDílny

ZDEŇKA SALETOVÁ.  
Z – NIT – RA

Krajská galerie výtvarného umění zve 
na výstavu Zdeňky Saletové. Autorka 

od počátku inklinuje k sochařství, 
její tvorba se ale vyznačuje citem 

pro kombinaci rozmanitých technik 
a přístupů. K vidění do 27. 2. 2022. 
Kom. prohlídka 14. 12. v 17 h. /io/
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Kultura

Výročí

Duchovní hudba

Akce

Představení

Akce

VÝROČÍ ÚMRTÍ 
Zlín uctí pietním aktem 10. výročí úmrtí 
Václava Havla. Setkání se koná 17. 12. 

v 10 hodin u Pomníku obětem totality na 
budově radnice, nám Míru 12. /io/

ADVENTNÍ KONCERT 
Koná se 4. 12. v 16 h v kostele sv. 

Filipa a Jakuba. Účinkují: Concertino – 
komorní orchestr s hostem Barborou 

Novákovou. /io/

ZUŠ ZVE
Základní umělecká škola Zlín-

Malenovice 
Zve 2. prosince od 16:30 h na divadelní 

představení Lesní víla. Uskuteční se 
v zrcadlovém sále ZUŠ.  

7. 12. od 17:30 h se ve stejném sále koná 
Žákovský koncert  

a 21. 12. od 17:30 h se koná v kostele 
v Malenovicích Adventní koncert.

Základní umělecká škola Zlín 
Zve na Mikulášský večer, který se 

uskuteční 1. 12. v 17:30 h v Komorním 
sále školy. Koncert je naplánován  

na 8. 12. v 18 h v evangelickém kostele. Je 
spojen s výstavou keramického betlému, 

o kterou se postarají žáci výtvarného 
oboru. Žáci tanečního oboru se předvedou 

na Tanečním koncertě 16. 12. v 17 h 
v sále Malá scéna. Muzikálová pohádka 

Popelka je na programu 19. 12.  
od 15:30 h ve stejném sále. /io/

CO NABÍZÍ ALTERNATIVA
do 6. 1. 2022

Jaroslav Kovanda – Obrazy, sochy, 
knížky

1. 12. v 18 h
Koncert F. U. T. – František Uhlíř Team

Kvartet hudebníků vystupující pod 
názvem „František Uhlíř Team“ 

(F.U.T). Skupina interpretuje s velkým 
porozuměním a citem jazzové standardy, 

často okořeněné vlastní úpravou.

6., 14. a 15. 12. v 18 h
Žákovský koncert ZUŠ Harmonie

7. 12. v 18 h
Koncert Musica Angelica

Krásná hudba a zpěv Magdalény 
Malaníkové, kterou na harfu doprovodí 

Lucie Fajkusová. Na programu zazní 
např. F. Schubert, F. Sinatra, K. Svoboda 

a další.

8. 12. v 18 h
Žákovský koncert ZUŠ Jižní Svahy

DIVADLO OPONA
Zve na představení Kazimíra Lupince – 

Sága rodu Rassiny. Komedii z mafiánské-
ho prostředí je možno zhlédnout  

5. 12. v 18 h ve Zlínském klubu 204. /io/

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Filipa 
a Jakuba ve Zlíně v roce 2021
  24. 12. pátek – Štědrý den 

15.00 „půlnoční“ mše svatá pro rodiče 
s dětmi, po ní rozdávání Betlémského 
světla 
19.30 „půlnoční“ mše svatá se zpěvy 
koled 
21.00 „půlnoční“ mše svatá se zpěvy 
koled

  25. 12. sobota – Slavnost Narození 
Páně 
Mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (zpívá 
chrámový sbor), 11.30, 18.30

  26. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny, 
při každé mši svaté bude obnova man-
želských slibů. Mše svaté v 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 18.30

  26. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny 
16.00 Živý Betlém na náměstí Míru 
(s ohledem na aktuální pandemická 
opatření)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

  Koncerty v kostele v době vánoční: 
27. 12. v 16.00 – Česká mše vánoční, 
umělecký sbor Dvořák

Mimo bohoslužby je kostel volně přístupný.

Vánoční bohoslužby v kostele Panny  
Marie pomocnice křesťanů v roce 2021
  24. 12. pátek – Štědrý den 

16.00 Dětská mše svatá 
22.00 Vánoční bohoslužba

  25. 12. sobota – Slavnost Narození 
Páně. Mše svaté v 7.30, 8.30, 10.00, 
11.30, 20.30

  26. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny.
Mše svaté v 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 20.30

  Koncerty v kostele v době vánoční:  
28. 12. v 19.30 – Varhanní koncert Ludví-
ka Šuranského z díla J. S. Bacha

Kostel bude otevřen v tyto dny od 13.00, bude 
k dispozici Betlémské světlo.

Vánoční bohoslužby v kostele Narození  
Panny Marie ve Štípě

  24. 12. pátek 
7.30 roráty 
23.00 půlnoční

  25. 12. sobota 
9.45 mše svatá

  26. 12. neděle 
9.45 mše svatá s obnovou manželských 
závazků 
15.00 koncert Pěvecký sbor RADOST

  31. 12. pátek 
17.00 děkovná bohoslužba za uplynulý rok

  1. 1. 2022 sobota 
9.45 mše svatá /red/
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Kultura

Jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších so-
chařů naší umělecké sochařské scény – profe-
sor Kurt Gebauer, který v letošním roce oslavil 
významné životní jubileum 80. narozeniny. 
Svým dílem a pedagogickou činností zejména 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
(UMPRUM) ovlivnil celou generaci tvůrců, mezi 
kterými můžeme jmenovat Davida Černého, 
Jana Stolína, Lenku Klodovou, Václava Magida, 
Matouše Lipuse nebo šperkařku Janju Prokić.
Socha vznikla ve Zlíně v roce 2001 u příležitosti 
výstavy Kurta Gebauera a jeho studentů z praž-
ské UMPRUM, následně byla instalována na 
Václavském náměstí v Praze, v expozici soch 
důlního skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Klad-
na, před Veletržním palácem nebo na Vítězném 
náměstí v Praze. „Navržena byla již v roce 1997 

v reakci na tehdejší společenskou atmosféru, 
ale k jejímu vzniku došlo až u příležitosti výsta-
vy ve Zlíně, kam se socha vrací a bude zde na-

Téměř po dvou dekádách se do svého domovského města Zlína 
v nejbližších dnech vrátí socha Housenka raného kapitalismu 
a oživí tak veřejný prostor města Zlína.

Housenka Kurta Gebauera se vrací do Zlína
dále ve stálé instalaci. Město Zlín se tak brzy 
pomyslně připojí k několika městům, v jejichž 
veřejném prostoru si tvorba Kurta Gebauera 
našla své místo již před časem. Patří mezi ně 
například Praha, Opava, Ostrava nebo Brno,“ 
uvedl náměstek primátora Pavel Stojar.
Podobně jako svým ostatním dílům, vtiskl au-
tor i „zlínské“ Housence raného kapitalismu 
mnoho atributů typických pro svou tvorbu. Pa-
tří mezi ně především jednoduchost, lehkost, 
humor, výborná práce s materiálem, použití 
netypického materiálu nebo kritické poselství 
pro diváka. „Jedná se o jedno ze zásadních 
děl tohoto autora, které obohatí veřejný pro-
stor města Zlína,“ dodal Pavel Stojar.
V průběhu měsíce listopadu bude socha in-
stalována v blízkosti Krajské galerie výtvar-
ného umění ve Zlíně a shodou náhod se 
ocitne nedaleko sochy Partyzána, jejíž autor 
Vincenc Makovský patřil společně s Karlem 
Lidickým mezi Gebauerovy vysokoškolské 
pedagogy.  Martina Neoralová

V únoru jste oslavil osmdesátku. K tomuto vý-
znamnému jubileu Vám Alternativa přichys-
tala výstavu OBRAZY, SOCHY, KNÍŽKY. Jaké 
období Vaší práce vystavovaná díla odráží?
Obrazy jsou převážně z posledních let, sochy – 
malé, jak šel život, ty větší dřevěné z věku dů-
chodového.

Na co se může návštěvník těšit?
Možná na cyklus desek – ilustrací k povídkám 
mého „duchovního guru“ Isaaca Babela, rusko-
-ukrajinského autora židovského původu, kte-
rý zahynul ve stalinském gulagu někdy kolem 
roku, kdy jsem se narodil.

Když se ohlédnete zpět, která léta patřila 
k těm umělecky neplodnějším?
Nejplodnější zdálo se mně toto léto, kdy jsem 
dokončoval asi pět reliéfů, a tento podzim, 
kdy jsem řadu obrazů, již dokončených, ještě 
přemalovával. Hodně obrazů jsem namaloval 
kdysi na umprumce v Uherském Hradišti, ale 
ty jsem většinou spálil. Sochy ze sádry se roz-
padly.

Máte nadání snad na všechno, co je spojeno 
s tvůrčí prací. Zkrátka všestrannost. Střídaly 
se vaše malířské, sochařské a další tvůrčí 
role s psaním poezie či prózy dle období, nebo 
momentální nálady?

Známý zlínský básník, spisovatel, malíř, sochař a pedagog v jedné 
osobě, Jaroslav Kovanda, oslavil významné kulatiny. U této 
příležitosti galerie Alternativa přichystala výstavu umělcových děl 
s názvem OBRAZY, SOCHY, KNÍŽKY. K vidění budou do 6. ledna 
2022.

Výběr děl Jaroslava Kovandy je k vidění v Alternativě

Taky podle toho, kdy byl čas. Celý život jsem 
byl zaměstnán, coby topič třeba nebo kulisák. 
Takže nálada nenálada, Antoníne, topiči elek-
trárenský, do kotle přilož, jak tvrdí klasik…

Co převažuje teď? Na čem pracujete?
Do jistého nakladatelství jsem odevzdal 
román převážně o mém otci s názvem 
„SPOLHAUS“, v Meandru v Praze by mně měla 
na jaře vyjít knížka pro děti „Příběh opravdové 
lokomotivy“.

Je pravda, že jste první literární dílo vydal 
až dva roky před šedesátkou?

Je a není. Časopisecky jsem publikoval na 
konci šedesátých let, a v gottwaldovské 
„ókáesce“ mně vyšla knížečka veršů Milý 
bratranče o deset let dříve než „Za oknem 
Erben“ v roce 1999 v Brně.

To by mohlo být inspirací pro všechny, kdo 
tvoří do šuplíku a třeba kvůli věku si nevě-
ří. Co byste jim vzkázal?
Ať si to vydají soukromě, ať si udělají radost.

Píšete i pro děti. Bude nějaká novinka?
Kromě „lokomotivy“, o níž byla řeč, píšu 
další drobnost; ale hřib, na který se v trávě 
předčasně podíváte, znáte to, pak už neros-
te.

Náš rozhovor uvede malba, mohl byste se 
se čtenáři Magazínu Zlín na závěr podělit 
o ukázku z poezie?
Když jsem včera záhon plel,
anakonda trávou, hle,
růžová se plazila.
Rychle jako Hamilton
přes plevel to valila.
Zavolal jsem na ni:
Kam spěcháte, paní?
Že prý leze do kina.
Co dávají? volám já.
Že zadarmo na ruce krém a
„Ze života žížal“ od Brehma!

P. S. Tato báseň vyšla předloni ve sbírce 
Moje přítelkyně žížala v pražském naklada-
telství Albatros a krásně ji ilustrovala moje 
žačka Alžběta Zemanová ze Zlína.
 Irena Orságová
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Finále zahájili muži RC Zlín docela slušným tla-
kem a poměrně brzy položili první pětku utká-
ní. Ve 4. minutě pokládal Thomas Geldmacher, 
naše posila z Jihoafrické republiky, který má 
českou matku a nyní bude žít a studovat v ČR. 
Jan Smiřický přidal dva body z kopu po pětce, 
a tak byl stav 0:7. Hra byla hodně vyrovnaná, 
žádný z týmů nedal tomu druhému nic zadarmo 
a obě obrany fungovaly výborně. Ve 22. minutě 
však domácí přece jen dotlačili míč do brankovi-
ště. I když situaci před položením ještě rozhodčí 
konzultoval se svými pomezními, pětku nakonec 
uznal. S následně proměněným kopem po pět-
ce tak domácí srovnali na 7:7. Tak skončil i první 

poločas. V druhém poločase – ve 44. minutě  
měl možnost trestného kopu na branku z do-
cela velké vzdálenosti Smířa, ale jeho kop byl 
krátký. V 48. min. rozehrály Petrovice rychlý 
trestný kop, ale jejich přihrávku vystihl David 
Sluštík a položil pětku únikem přes půl hřiště. 
Rozhodčí pětku napřed uznal, ale po protestech 
domácích a další konzultaci s pomezními pětku 
odvolal pro předchozí nedodržení vzdálenosti 
10 m našeho hráče, jenž bránil v rozehrávce. Vy-
rovnaná bitva tedy pokračovala dál za nezměně-
ného stavu. V 51. min. jsme si však vybrali snad 
jedinou slabší chvilku v utkání – ztratili jsme své 
autové vhazování na půlce hřiště a následoval 

V sobotu 30. 10. 2021 sehráli ragbisté RUGBY CLUBU Zlín velmi 
dramatické finále 1. ligy v Praze-Petrovicích. K určení vítěze 
nakonec nestačilo ani 80 minut normální hrací doby a muselo 
se prodlužovat 2x 15 minut. RK Petrovice – RC Zlín 12:22 po 
prodloužení, v normální hrací době 12:12 (7:7).

Muži RC Zlín jsou vítězem 1. ligy!
únik soupeřovy rychlé tříčtvrtky (mimochodem 
také z JAR), kterou postupně nedokázali složit 
čtyři naši hráči, a tak hráč č. 13 položil pětku 
u autového praporku. Následný KPP však ten-
týž hráč neproměnil – 12:7. V 55. min. Smířův 
další trestný kop na branku z velké dálky i úhlu 
skončil mimo… Podobnou situaci neproměnili 
ani domácí cca o 10 minut později. Zlínští hráči 
pak stále více tlačili na soupeře ve snaze o vy-
rovnání, ale petrovičtí nepovolovali v obraně. Až 
cca tři minuty před koncem měli naši hráči dva 
tři trestné kopy 5 m před brankovištěm, po jed-
nom z nich domácí hráč provedl vysokou sklád-
ku a po žluté kartě byl vyloučen na deset minut. 
Naši hráči rozehráli, ale v následném rucku udě-
lali předhoz a rozhodčí nařídil mlýn pro domá-
cí na 5 m od brankoviště. Ragbisté Zlína však 
dokázali domácí rojníky přetlačit až do bran-
koviště, kde Marek Jandouš přiklepl míč, což 
znamená dosažení pětky. Rozhodčí však znovu 
celou situaci konzultoval se svými asistenty, ale 
pětku uznal – 12:12! A měli jsme samozřejmě 
možnost kopu po pětce. Jan Smiřický už byl v té 
době vystřídán, tak se kopu ujal Denis Juřík. 
Jednalo se o poslední akci normální hrací doby 
a Denis tak mohl určit vítěze utkání. Kop se mu 
ale vůbec nepovedl a následovalo prodloužení!
Hned v 6. min. prodloužení dostal žlutou kartu 
náš Tomáš Kotík a za další minutu se vrátil do 
hry petrovický „hříšník“ z konce normální hrací 
doby, takže domácí byli v přesile. Ale i v osla-
bení jsme ve 12. min. prodloužení dokázali po-
ložit pětku – na konci ofenzivní akce byl David 
Končák. A kop po pětce proměnil náš třetí exe-
kutor kopů na branku Lukáš Škrobák – 12:19. 
A hned v 15. min. si Lukáš věřil i na trestný kop 
téměř z půlky hřiště a proměnil ho – 12:22. Celé 
utkání bylo skutečně vyrovnané, tvrdé a fyzicky 
náročné. Našim hráčům patří gratulace a po-
děkování za celou podzimní sezonu, kdy vyhráli 
všechna utkání. Věřme, že našim hráčům vydrží 
nadšení z podzimu i na jaře a navážou tak na 
dobré výkony! /red/

Když se zrodí taneční hvězdy
Taneční klub Fortuna Zlín je znám svými úspěchy při výchově 
juniorských tanečních párů v tanečním sportu, o čemž vypovídá 
nejen 15 titulů Mistra České republiky, ale také pravidelná 
reprezentace České republiky na soutěžích mistrovství světa. 

V současné době však roste ve zlínském 
tanečním klubu naprosto mimořádně talen-
tovaný taneční pár světové úrovně. Dvanác-
tiletí Patrik Pařízek a Julie Ptáčková mají 
jako jediný taneční pár z ČR v letošním roce 
na svém kontě všechny tři tituly Mistr ČR 
(v latinskoamerických tancích, ve standard-
ních tancích i v kombinaci deseti tanců), 
a všechny získali suverénně s nejlepším 
možným hodnocením, ojedinělým za několik 

posledních desítek let. Patrik s Julií však ne-
září jen na domácích tanečních parketech, 
ale úspěchy sbírají i na mezinárodních sou-
těžích po celé Evropě, ze kterých pravidelně 
odjíždějí se ziskem medailí. A co je klíčem 
k jejich úspěchu? „V tomto případě se sešel 
obrovský talent, píle, nasazení, podpora rodičů 
i podpora tanečního klubu,“ řekl Radek Felc-
man, vedoucí TK Fortuna Zlín. Přejeme to-
muto páru hodně splněných snů. /red/
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Inzerce – útulek

PARNÍ ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A AUT
Čistíme párou sedačky, koberce, matrace, čalounění, dlažby, ku-
chyně, 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

ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
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

HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domác-
nost. Lokalita: Zlín a okolí.  
Tel. 733 209 024 

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i vý-
robních 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

PODZIMNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci 
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradní-
ho odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu. 
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.

NABÍZÍM SLUŽBU TERÉNNÍ PEČOVATELKY
Lidem se sníženou soběstačností, seniorům, handicapovaným. 
Pomůžu při zvládání běžných úkonů péče o sebe, provedu drobný 
úklid, nákup, doprovodím k lékaři, na úřad.  
Jsem akreditovaná, jezdím autem, mám dlouholetou praxi a pra-
cuji srdíčkem.
Tel.: 731 609 117

LEVNĚJŠÍ TELEVIZE
•Satelitní karta od 125 Kč
•Nova sporty a Eurosporty do Vaší TV!
•Televize přes internet od 80 Kč
Tel. 778 880 006,  www.satelitnidotace.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

Obchody a služby | inzerce Vánoce v útulku
Bohužel i tento rok nám tato doba nedovolí 
s Vámi oslavit „Vánoce v útulku“ osobně při 
vůni svařáku a cukroví za štěkotu našich 
útulkových svěřenců. 

HARRY / čau-čau, 4 roky, klidný, 
vhodný spíše pro znalce tohoto 
plemene

KAREL / kříženec teriéra, 12 let, milý a vitální, kastrovaný, čeká v útul-
ku půl roku

ARGO / kříženec německého 
ovčáka, 6 let, přátelský, vhodný 
do rodiny

Studenti projektu Němá tvář 
však jsou tvořiví a nápadití a bu-
dou pro nás pořádat vánoční 
sbírky v měsíci prosinci prostřed-
nictvím facebookových stránek. 
A Základní škola Komenského 
II pro nás už sbírá potřebné věci 
v rámci školy. Jsme moc rádi, že 
to nebude jenom ona, ale i další 
školy a organizace, které nám 
pravidelně o Vánocích pomáhají.
U nás v areálu v útulku bude pro 
Vás svítit vánoční stromeček, 
takže budeme rádi za Vaše dá-
rečky pro naše „útulkáčky“. A co 
přinést, aby to pro naše pejsky 
a kočičky bylo vhodné a pro-
spěšné? Rádi uvítáme jakékoliv 
balení superprémiových granulí 
(nejčastěji krmíme granulemi 
Calibra nebo Brit care), dále pa-
mlsky v podobě sušeného masa, 
kapsičky a granule pro kočky, 
kočičí podestýlku, sušené mlé-
ko pro koťata, náhubky pro větší 
plemena (např. německý ovčák), 
kvalitní kožené obojky, jednorá-
zové rukavice, sava, jary… Děku-

jeme moc, že si na naše zvířata 
v adventním čase vzpomenete!
Máme pro Vás přichystány pro-
pagační předměty, které mohou 
sloužit jako krásný dárek, ale zá-
roveň i podpora dobré věci. Krás-
ná trička, tašky, hrníčky, kalendá-
ře, dárkové poukazy, omalovánky 
a další věci Vám rádi nabídneme 
jak v útulku, tak na našich webo-
vých stránkách. Vše můžeme za-
slat i poštou, stačí se jen ozvat na 
náš mail utulekzlin@volny.cz.
Konec roku je vždy obdobím bi-
lancování a my chceme moc 
poděkovat dárcům, příznivcům, 
sponzorům, dobrovolníkům a fa- 
nouškům útulku, kteří vždy na-
bídli pomocnou ruku, ať už v po-
době financí nebo potřebné ma-
teriální pomoci. Děkujeme moc, 
že jste tu s námi a pomáháte se 
nám starat o útulkové psí a ko-
čičí duše!
Do nového roku Vám přejeme 
spoustu drobných „okamžiků 
štěstí“ s Vaší rodinnou smeč-
kou. /red/

PEČUJÍCÍ ROVNĚŽ POTŘEBUJÍ PÉČI
Setkání, podpora, povzbuzení, sdílení – 14. 12. v 16 h, Zálešná 
I/3222; tel. 739 245 973.  /io/



www.vitcafe.cz

Děkujeme našim zákazníkům
a přejeme pevné zdraví 

do roku 2022.

VŠECHNY INFORMACE NALEZNETE NA

WWW.TIGERSZLIN.CZ
SEKCE ROZPIS LEDU.

SKILLS TRÉNINK 
PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

PRONÁJMY LEDU
PRO FIRMY, OSLAVY, 

AMATÉRY
I KRASOBRUSLAŘE

TURNAJE A ZÁPASY 
PRO AMATÉRSKÉ
I VÝKONNOSTNÍ 

SPORTOVCE

VEŘEJNÉ
BRUSLENÍ
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jubilanti  
od devadesáti let
Bendová Dagmar, Bittner Ladi-
slav, Bobalová Ludmila, Bořutová 
Marie, Bumbálková Milada, Čillík 
Štefan, Dlabajová Anna, Dolní-
ková Miluška, Drbohlav Rudolf, 
Ernstová Marie, Fiala Emil, Fianta 
Jaroslav, Fiřtová Jarmila, Fuksová 
Marie, Hain Josef, Havlík Fran-
tišek, Houška Miroslav, Jánová 
Ludmila, Kadlčková Jiřina, Klu-
ková Marie, Kobzinek Josef, Kol-
čava Jiří, Kopcová Štěpánka, Ko-
tulanová Jiřina, Krajčová Anděla, 
Krpec Duchoslav, Křemenek Ra-
dim, Kučová Františka, Kvapilová 
Alžběta, Lhotská Marie, Locho-
vá Marie, Lyčková Věra, Makeš 
František, Masaryková Jindřiška, 
Mifka Svatoslav, Michková Ma-
rie, Navrátilová Anežka, Nepevná 
Růžena, Nováková Jelenka, Pán-
ková Anežka, Pavlovská Libuše, 
Pekař Vladislav, Riesová Edith, 
Samohýlová Ludmila, Skřivánko-
vá Anežka, Slonková Jindřiška, 
Stachová Vlasta, Strnadel Karel, 
Šarmanová Ludmila, Ševčíková 
Věra, Šimanová Helena, Šméd-
ková Hedvika, Štefanová Vlasta, 
Talaša Karel, Taťáková Josefa, 
Včelařová Věra, Živníček Josef.

poradny 
LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD.
Anonymní nonstop linka důvěry pro děti, 
mládež a dospělé
Telefonická krizová pomoc 577 431 333, 
778 400 170
Internetová poradna: e-mail: sos@zlin.cz
Schránka SOS pro děti a mládež: 
www.sos.zlin.cz.

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

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO 
RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,  
www.centrum-poradenstvi.cz

Poradenské centrum – psychologické, 
sociální a právní poradenství

Intervenční centrum – pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím

Centrum náhradní rodinné péče – 
poradenství pro náhradní rodiny

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

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

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

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

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

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE PRO 
HAZARDNÍ HRÁČE

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
8. 12. MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
22. 12. NAŠI JUBILANTI 2020, 2021
29. 12. SILVESTR V KLUBU S TOMBOLOU

KLUB SENIORŮ – SEKCE 
UČITELŮ
objekt Kvítková 7176
1. 12. VÁNOČNÍ HARFA S LUCIÍ 
FAJKUSOVOU
8. a 15. 12. CVIČENÍ, BESEDY, VÝSTAVY, 
KOLEDOVÁNÍ

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.asociace-sos.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

svatební obřady
2. 10. 2021 – jiná místa
Vladimír Vaníček (Zlín), Petra Zakrevská 
(Zlín)

16. 10. 2021 – radnice
Jindřich Hapala (Kaňovice), Vlasta Berková 
(Zlín) • Michael Mlýnek (Praha), Anna Ma-
derová (Zlín) • Dušan Krajčovič (Zlín), Mar-
tina Doleželová (Zlín) • Martin Hudek (Zlín), 
Lenka Knirschová (Zlín) • Jan Pechanec 

vítání dětí  
do života
1. 10. 2021
Michaela Frnochová, Adéla Plšková, Tobiáš 
Fiedor, Nina Zelinová, Marie Fajgarová, Jan 
Zámoravec, Stella Hájková, Sofie Zatlouka-
lová, Tobias Štěpán Havelka, Valentina Bráz-
dilová, Tomáš Illek, Izabel Slavkovská, Adam 
Horáček.

15. 10. 2021
Karolína Krupová, Julie Sýkorová, Jakub Krá-
lík, Anna Kořenková, Nataly Blahová, Jakub 
Churý.

22. 10. 2021
Stanislav Benýšek, Ella Halíková, Radim 
Divoký, Lilien Lev, Josef Nosálek, Ema Fojtí-
ková, Filip Gloger, Tereza Vašulková, Michal 
Friedlaender.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
tel. 775 030 411,  
e-mail: kspodhori@seznam.cz
po – němčina pro začátečníky a pokročilé, 
st – jóga, čt – angličtina, cvičení, ruční práce, 
němčina aj.
6. 12. ve 14 h MŠ Podhoří
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S OSLAVOU JUBILANTŮ
16. 12. Horní Lideč
NÁVŠTĚVA DŘEVĚNÉHO MECHANICKÉHO 
BETLÉMU
Doprava autobusem z AN s odjezdem 
v 8:45 h. Přihlášky na tel. 603 234 406 
nebo 737 005 174.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
2. 12. NÁCVIK KOLED
4. 12. ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
9. 12. PŘEHLÍDKA KLOBOUKŮ
16. 12. DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
23. 12. LIDOVÉ VÁNOČNÍ ZVYKY
30. 12. OSLAVA SILVESTRA

(Horní Lideč), Soňa Búřilová (Zlín) • Tomáš 
Vendolský (Zlín), Lenka Neubauerová (Zlín)

16. 10. 2021 – jiná místa
Miroslav Šenkeřík (Zlín), Magdaléna Ebringe-
rová (Zlín)

22. 10. 2021 – radnice
Tomáš Skoupil (Zlín), Iveta Minaříková (Zlín)
Andrei Munteanu (Řecko), Lenka Strouhalová 
(Zlín)

23. 10. 2021 – jiná místa
David Březík (Zlín), Soňa Vojáčková (Zlín)
Jakub Vítek (Zlín), Iva Juráková (Zlín)

30. 10. 2021 – radnice
Radim Mendlík (Zlín), Dominika Lysáková 
(Brumov-Bylnice)
Luděk Hulvan (Zlín), Zuzana Valčíková (Zlín)
Tarmo Nool (Zlín), Hana Kolářová (Zlín)

ZEMŘEL ANTONÍN CEKOTA PROHLÍDKY LESNÍHO HŘBITOVA MĚLY ÚSPĚCH

Jaroslavické občany zasko-
čila zpráva o úmrtí míst-
ního rodáka Antonína 
Cekoty. Zemřel náhle 
v pátek 13. listopadu 
ve věku 66 let. Zesnulý 
pocházel z Jaroslavic, kde 
žil s rodiči do svých sedmi 
let a zde také navštěvoval místní 
školu. Poté 30 let žil v Praze. Na 
začátku 90. let se vrátil do rodné-

ho domu a plně se zapo-
jil do života Jaroslavic. 
Začal pracovat v teh-
dejší místní regionální 
komisi, na jejíž činnost 
navázala v roce 2001 

nově ustanovená komise 
místní části. Často neváhal jít 

s „kůží na trh“ a aktivně prosazo-
vat řešení místních problémů.
 Josef Pala, kronikář Jaroslavic

Komentované prohlídky s názvem 
Poznejte Lesní hřbitov!, které pro 
období Dušiček připravila městská 
společnost Pohřebnictví Zlín, měla 
u veřejnosti velký úspěch. Zájem 
byl o oba termíny, prohlídek se do-
hromady zúčastnilo cca 170 lidí.
Lesní hřbitov, který je umístěný 
nad Zlínem, byl postupně zřizován 
v letech 1931–1932. Je unikátní 
tím, že v jeho areálu roste něko-

lik tisíc stromů, které umožňují 
intenzívní pocit souznění s příro-
dou. V současné době je na Les-
ním hřbitově evidováno 11 583 
hrobových míst, z toho tradičních 
do země 4 600, urnových míst 
2 519 a vsypových míst 4 464. 
Pohřbena je zde řada osobností, 
například zakladatel obuvnického 
impéria Tomáš Baťa a další členo-
vé jeho rodiny. /red/



Jediné komplexní centrum
prenatální diagnostiky
ve Zlínském kraji ...

• Těhotenský screening
chromozomálních aberací
a vrozených vad u plodu
2D a 3D/4D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Prenatální kardiologie
Invazivní prenatální diagnostika
Neinvazivní prenatální testování
Gynekologická ambulance

www.prediko.cz
Lešetín I 6966, 760 01 Zlín

Příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchů

v novém roce 2022 přeje tým

centra prenatální diagnostiky a genetiky

... prožijte těhotenství v klidu.

Kontaktujte nás

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

www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra

Připoj se ke špičce
CNC obrábění jako
 seřizovač

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ - CENTRUM ODBOR-
NÉ PŘÍPRAVY Zlín nabízí obory strojírenské, polygrafi cké, elektrotech-
nické a informační technologie. Škola navázala na baťovské tradice a vy-
učuje v odborných učebnách, které svým vybavením představují špičku 
nejen ve zlínském regionu, ale i v celé ČR. K životu školy již neodmyslitel-
ně patří účast na mezinárodních projektech v rámci programu ERASMUS +.
SPŠP-COP Zlín v průběhu let 2018–21 spolupracovala se středními 
školami ze čtyř zemí – Lotyšska, Rumunska, Turecka a Bulharska a covidu 
navzdory se podařilo splnit projektový plán na 100 %, i když se úkoly 
z posledních dvou z celkových pěti mobilit (výjezdů) musely plnit virtu-
álně. Během tří let se studenti z Bulharska, Turecka, Rumunska a Lotyšska 
osobně setkali třikrát a dvě projektová setkání probíhala u PC obrazovek 
přes ZOOM. Celkem se do projektu zapojilo asi 250 účastníků z pěti 
zemí. Během projektových úkolů účastníci postavili plot ve speciální zoo 
pro zvířata v nouzi  v „Ecovillage Dobrozhuntsi“ v Bulharsku, v Lotyšsku 
zasadili stromky v areálu hostitelské školy a navštívili sušárnu šišek, 
která má obrovský význam pro obnovu tamních i zahraničních lesů. Při 
návštěvě České republiky nemohli vynechat odbornou exkurzi Kovozoo 
u Uherského Hradiště ani přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, kde se 
všichni dozvěděli spoustu zajímavých a poučných věcí.  Během worksho-

pů probíhajících ve školách vytvořili z volných papírů ze starých sešitů 
nové, ušili kabelky, batohy a pouzdra ze starých džínů; z plastových lahví, 
papírových ruliček, zavařovacích sklenic a dalších odpadových materiálů 
vyrobili kancelářské potřeby, hračky, dekorační ozdoby i šperky. Dozvěděli 
se o recyklačních programech v jednotlivých zemích a sami si stanovili, 
jakým způsobem může každý z nich přispět k ochraně přírody.
Nezapomnělo se ani na kulturu, tradice a zvyky jednotlivých národů. 
Každý tým si před jednotlivými setkáními vždy připravil prezentaci své 
země i s ukázkami tradičních tanců, písní, krojů, typických zvyků a samo-
zřejmě ochutnávku národní kuchyně.
Žáci SPŠP-COP Zlín také v rámci oslavy Dne Země uklidili prostor v okolí 
školy a zapojili se do akce Ukliďme Česko.
Na závěr projektu bylo vytvořeno několik vzdělávacích SAFNOT videí, která 
čerpala inspiraci z projektových aktivit a všechna jsou volně dostupná 
na YouTube. V rámci diseminace projektu SPŠP-COP Zlín bylo vytvořeno 
několik workshopů na základních školách Zlín Slovenská, ZŠ Nová cesta 
Štípa, Církevní ZŠ Zlín a ZŠ Velký Ořechov a žáci podle vypracovaných 
plánů hodin SAFNOT šili kabelky, batohy, pouzdra na brýle, mobily i psací 
potřeby, a také vyráběli stojany na tužky a hračky.  
                          Mgr. Kateřina Dvořáková MBA

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU SAFNOT NA SPŠP-COP ZLÍN 
aneb COVID NÁS NEZASTAVIL (spolufi nancováno z prostředků EU).

Spolu nancováno z 
prostředků Evropské unie



michal.malanik@re-max.cz +420 603 177 361

80 % BYTŮ PRODÁNO

předpokládané dokončení 2022

KOMERČNÍ PROSTORY

RIVERFRONT GARDENS

k prodeji dvě poslední plochy

prostory 45, 7 až 95, 1 m²

parkování

dobrá pěší dostupnost z centra

KOMERČNÍ PROSTOR
A3.K2.01
95, 1 m²

KOMERČNÍ PROSTOR
B2.K1.01
45, 7 m²

www.riverf ront.cz

6 bytových domů, 110 moderních bytů sklepy a krytá parkovací stání dispozice bytů 1+kk až 5+kk 3 N.P. s výtahem


