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Pavel Brada:   
Věřím v další rozvoj Zlína.  
Už letos bude Zlín zase o něco 
lepším místem k životu
Jednou z priorit náměstka primátora Pavla Brady 
v rámci jeho mandátu bylo realizovat vizi oživení 
centra Zlína a koncepčního rozvoje. To se podle 
náměstka, který má ve své gesci rozvojové plochy 
a oblast správy, majetku a vnitřní správy i přes 
komplikace podařilo. Na jednotlivé projekty a další 
témata jsme se v rozhovoru zeptali.

U tržiště Pod 
Kaštany bude 

zásadní, aby zde 
byly potraviny 

od regionálních 
výrobců.

Jak probíhá rekonstrukce tržiště Pod Kašta-
ny a jaká je vize tržiště?
V současné době probíhají v rámci stavby Re-
vitalizace  městského  tržiště  Pod  Kaštany 
ve  Zlíně  bourací  práce,  realizace 
inženýrských  sítí,  dále  práce  na 
zastřešení  zázemí  tržiště  a  za-
stávky MHD Nám. Míru, zapo-
čalo budování opěrných zídek. 
Dále  byla  započata  II.  část 
prací,  a  to  odfrézováním  ko-
munikace spojující nám. Míru 
s  ul.  Soudní.  Stavba  doposud 
probíhá  i  přes  některé  kompli-
kace dle harmonogramu. Tržiště by 
mělo být otevřeno nejpozději v září letoš-
ního roku. Počítáme s tím, že na novém tržišti 
se bude primárně prodávat sortiment z farmář-
ských trhů, nicméně v části trhu by měla zůstat 
i možnost přeprodeje, nicméně ta by měla být 
i  vizuálně  odlišena  od  farmářských  výrobků. 
Považuji za zásadní, aby v nabídce byly kvalit-

ní potraviny, nejlépe z našich  lokálních farem 
a regionálních výrobců. Rádi bychom také na 
tržišti měli i možnost prodeje např. kávy a jsme 
tak  otevřeni  různým  gastro  konceptům.  Roz-

šířit  by  se měl  prodej  potravin,  včetně 
prodeje sýrů, šunek, pečiva. V části 
tržiště mohou být i např. food truc-
ky.  Rád  bych,  aby  naše  tržiště 
i po skončení trhů žilo, podobně 
jako např. pražská Náplavka po-
dél Vltavy, a byl zde možný pro-
dej i nápojů a občerstvení. Takže 
naším cílem a vizí pro tržiště Pod 

Kaštany  je,  aby  se  stalo  živoucím 
místem  uprostřed  Zlína,  místem  ná-

kupů  výjimečných  potravin,  produktů,  ale 
i místem relaxace a setkávání. Aktuálně se rov-
něž zpracovává celková nová koncepce tržiště. 
Pevně věřím, že se návštěva rekonstruované-
ho tržiště stane pevnou součástí života Zlíňanů 
i  návštěvníků Zlína. Podobně  jako město oži-
vila rekonstrukce Obchodního domu. Budeme 

rádi, pokud se na nás budou zájemci o prodej 
na tržišti obracet se svými nápady.

Jak to vypadá s kavárnou v objektu Klubu 
204 v parku Komenského?
Dost času nám zabralo získání stavebního po-
volení na úpravy Klubu 204 a vybudování bis-
tra  a  kavárny  a  aktuálně  dokončujeme  výběr 
zhotovitele  stavby. Realizace bistra  a  kavárny 
by se měla spustit v dubnu letošního roku. Před 
samotnou realizací jsme museli najít prostory, 
kam bychom přesunuli divadelní spolek a sou-
visející aktivity. To se nám povedlo a současně 
už pracujeme na rekonstrukci divadelního sálu 
na  ulici  Dřevnická,  který  podle  mého  názoru 
bude dokonce lepší než původní sál v budově 
Klubu 204. Myslím, že si Zlíňané v parku Ko-
menského zaslouží krásnou kavárnu a bistro, 
které dnes v tomto prostoru chybí, proto kavár-
na má i menší kuchyni a umožní provoz i bistra. 
Nový  provozovatel  by  měl  poskytovat  i  lehká 
jídla, pastu, saláty atd.   Pokračování na str. 4
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Pavel Brada: Věřím v další rozvoj Zlína. Už letos bude Zlín 
zase o něco lepším místem k životu
Dokončení ze str. 3
V  březnu  bychom  rádi  spustili  výběrové  řízení 
na provozovatele a budeme rádi, pokud se nám 
budou hlásit zájemci o tento prostor. Já osobně 
považuji tuto novou kavárnu s bistrem za takový 
obývací pokoj Zlína a tímto prostorem dokonču-
jeme i park Komenského. Zároveň bych rád po-
těšil veřejnost, že ještě nad rámec toalet v kavár-
ně jsme doplnili do budovy i další toalety, které 
nám všem citelně v parku chyběly. Teprve nyní 
bude park Komenského skutečně dokončen.

Jak jste se posunuli s nebytovými prostory na 
Dlouhé a Kvítkové ulici?
Všechny  prostory  na  Dlouhé,  které  byly  dlou-
hodobě  neobsazené,  se  podařilo  pronajmout. 
Prostory na Dlouhé 94 byly skutečně v havarij-
ním stavu. Museli  jsme přistoupit ke kompletní 
rekonstrukci prodejen. Jedná se o centrum měs-
ta  a  jsme  přesvědčeni,  že  i  tato  rekonstrukce 
přispěje k oživení Dlouhé ulice. Uskutečnili jsme 
nákladnou  rekonstrukci,  kde  jsme  zachovali 
původní  podlahy  z  30.  let  a  obnažili  betonové 
stropy a výkladce mají unikátní obloukové rohy. 
Trvalo  to  sice déle, ale  jsem s  výsledkem spo-
kojen.  Ve  spolupráci  se  společenstvím  vlastní-
ků  a  nájemci  pak  zároveň  připravujeme  větší 
revitalizaci  v  sousedních  objektech.  Jak  jsem 
již avizoval, mělo by dojít k výměně výloh v pří-
zemí a  rovněž ke sjednocení nápisů na  těchto 
jednotkách, podobně jako např. na Obchodním 
domě. V rámci revitalizace výloh na ulici Kvítková 
(bývalé železářství) běží aktuálně výběrové říze-
ní na dodavatele rekonstrukce, jejíž začátek by 
mohl být v dubnu či květnu letošního roku. Jak 
jsem již dříve zmiňoval, vznikne zde 6 menších 
nebytových jednotek. Jsem rád, že se tímto daří 
naplňovat naši dlouhodobou vizi živého a fungu-
jícího centra města Zlína. Aktuální stav přízemní-
ho parteru na Kvítkové ulici byl tristní. Zkultivu-
jeme jak samotné jednotky, tak návazně i část 
ulice Kvítkové. Tento prostor dosud nebyl nijak 
členěn a byl pronajímán jako celek, což nebylo 
pro město ani pro zákazníky nijak výhodné. Vý-
sledkem by měla být atraktivní nákupní plocha, 
kde mohou být umístěny různé provozovny, které 
budou pro občany přínosné a zároveň nebudou 
rušit obyvatele domu, jak se společenství vlast-
níků zavázalo. Zároveň bychom chtěli, aby měly 
prostory z vnějšku jednotný vizuální styl.

Sjednocení označení provozoven v městských 
nebytových prostorách proběhlo již na Benešo-
vě nábřeží č. p. 1739?
Přesně  tak.  Už  v  roce 2020  proběhla  výměna 
výloh  a  oken  a  sjednocení  označení  provozo-
ven  na  Benešově  nábřeží,  kde  je  např.  samo-
obsluha,  pekařství  a  v  druhém  nadzemním 
podlaží aerobik a  různé sportovní aktivity. Tam 
jsme spolupracovali s iniciativou Vizuální smysl  
a p. Šulákem z UTB, který nám s vývěsními štíty 
na  jednotkách pomohl.  Výrazně  jsme u  tohoto 
domu i jinde zefektivnili výběr nájmů. Jsem hlu-

boce přesvědčen, že město se musí dobře starat 
o své bytové i nebytové prostory a být co možná 
nejlepším partnerem pro nájemce.

Jak se změnil přístup města a Odboru správy 
majetku k pronájmu nebytových prostor v ma-
jetku města?
Začali  jsme aktivně přistupovat k jejich správě, 
což znamená na jedné straně realizovat opravy 
a rekonstrukce dožilých prostor, které nabízíme 
k pronájmu, jako v případě Dlouhé 94, Broučko-
vy 292, Benešova nábřeží 1739 anebo již zmí-
něné Kvítkové. Snažíme se zároveň být partnery 
a pomáhat našim nájemcům v jejich podnikatel-
ské  činnosti.  Někdy  nemůžeme  splnit  vše,  ale 
snažíme  se  dělat maximum.  Na  straně  druhé 
musíme  zvyšovat  i  nájemné  z  důvodu  rekon-
strukce prostor, nebo proto, že bylo dlouhodobě 
na velmi nízké úrovni. Taky bych rád zmínil,  že 
někdy přetrvává mylný dojem, že městské pro-
story jsou pro někoho domluvené, ale rád bych 
všechny  ubezpečil,  že  celý  proces  je  naprosto 
transparentní, inzerujeme pronájem i na serveru 
www.sreality.cz a snažíme se, aby skutečně vše 
probíhalo co nejotevřeněji.

Jak se daří spolupráce s podnikateli?
Snažíme se připravit prostory  vhodné pro pod-
nikání,  aby mohli  podnikatelé  otevírat  své pro-
vozovny a dobře se jim v nich fungovalo. Město 
Zlín  má  aktuálně  cca  200  nebytových  prostor 
lokalizovaných od centra města až po prostory 
umístěné v 1. a 2. segmentu, kde máme zejmé-
na  ordinace.  Konkrétně  tam  bychom  rádi  pro-
vedli nejpozději do září letošního roku kompletní 
rekonstrukce sociálních zařízení a tyto prostory 
po dohodě s lékaři revitalizovali, neboť součas-
ný stav je žalostný. Dále jsme pomohli např. při 
umístění  záměru na novou  zmrzlinárnu do ob-
jektu Dřevnická 4009, která se stala velmi ob-
líbenou zvláště v létě, nebo kavárnu na Dlouhé 
ulici. Těším se rovněž na spolupráci při otevření 
nového bistra, kavárny a restaurace na zámku, 
kde jsme již vybrali provozovatele. Tam jsme se 
bohužel zdrželi v souvislosti s výměnou oken, ale 
přesto věřím, že ještě letos dojde na zámku opět 
k otevření gastro provozu.

Můžete nám říci něco o Kanceláři architekta 
města a jak se její činnost začíná projevovat 
v přípravě projektů města?
V roce 2019 jsem zde v magazínu vyslovil přání, 
aby i Zlín měl podobnou kancelář, která existu-
je  v Praze, Brně, Ostravě a  rovněž v  zahraničí. 
Bohužel nás v hledání vhodného kandidáta na 
ředitele  zbrzdil  koronavirus  i  současný  staveb-
ní boom. I když to trvalo déle, než jsme čekali, 
mám velkou radost, že  jsme do čela této  insti-
tuce našli pana architekta Nového a podařilo se 
nám naplnit náš cíl. Ten se pustil do budování 
KAMu a nyní již byly i spuštěny internetové strán-
ky KAM Zlín. Jak jsme zamýšleli, KAM sídlí v bu-
dově zámku a již brzy by se s výsledky jeho práce 

mohla začít setkávat veřejnost. KAM Zlín by měl 
být projekční studio města, které se systémově 
a koncepčně bude věnovat veřejnému prostoru, 
územnímu plánu a rozvoji města bez ohledu na 
střídání politických reprezentací. Měl také praco-
vat s daty o městě a předávat je vedení města, 
aby mohlo lépe rozhodovat. Měl by rovněž tvořit 
strategické,  urbanistické  a  územně  rozvojové 
plány  a  také  organizovat  soutěže  a  zapojovat 
veřejnost  do  rozhodování  a  plánování  města. 
Očekáváme  zkvalitnění  práce  s  veřejným  pro-
storem a s rozvojovými plochami města. V sou-
časné době se vytváří tým architektů, urbanistů 
a  dalších  odborníků,  který  začíná  pracovat  na 
kultivaci veřejného prostoru, městského mobili-
áře a přípravě revitalizace důležitých lokalit pro 
rozvoj města.

Na začátku volebního období v roce 2019 jste 
v magazínu uvedl, že by město Zlín mělo být 
„hybatelem změn v rozvoji města“. Myslíte, že 
se to městu Zlín začalo dařit?
Jsem přesvědčen, že náš cíl oživit centrum měs-
ta a zasadit se o to, aby se město stalo hybate-
lem změn, se nám začal dařit. Jedním z velkých 
projektů je urbanistická soutěž na zástavbu lo-
kality Březnická, pod sportovní halou, která pro-
běhla v loňském roce a jejímž předmětem bylo 
zpracování  urbanistického  návrhu  území  pod 
sportovní halou. Rozvoj této lokality bude velkým 
impulzem pro rozvoj města Zlína. Nedá se před-
pokládat, že by bylo možné v centru Zlína v bu-
doucnu řešit tak rozsáhlé, a přitom tak zajímavě 
umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného 
města. Vítězný návrh počítá s celkem 10 objekty 
v tomto území. Mezi ně patří např. středoevrop-
ské muzeum veteránů, moderní parkovací dům, 
koleje pro UTB, kancelářský objekt a rovněž i by-
tová zástavba, včetně občanské vybavenosti pro 
centrum Zlína a čtvrť Letnou. Návazně na vítěz-
nou studii bude zpracován podrobný regulační 
plán, podle kterého následně budou všichni sta-
vebníci v tomto území postupovat. Nově zřízený 
KAM nám už  začíná s přípravou  tohoto území 
rovněž  pomáhat.  Dalším  projektem,  který  má 
velký potenciál,  je  lokalita Boněckého rybníku, 
kde se nám podařilo vykoupit několik důležitých 
pozemků a lokalitu scelit. Následně jsme připra-
vili studii zástavby pro městskou bytovou výstav-
bu pro celkem 280 bytů.

Chtěl byste říci něco na závěr?
Tři roky ve funkci náměstka primátora pro ma-
jetek  a  rozvojové  plochy  uplynuly  velmi  rychle. 
Jednou z mých priorit bylo realizovat vizi oživení 
centra Zlína a koncepčního rozvoje. Ačkoliv pro-
ces vyřízení stavebního povolení  je vždy nároč-
ný a procesy na městě trvají déle a do toho nás 
zasáhla  i  koronavirová omezení,  i  přesto mám 
radost, že se podaří centrum města výše popsa-
nými projekty oživit. Chtěl bych také poděkovat 
za spolupráci kolegům v radě a zaměstnancům 
magistrátu.  Tomáš Melzer
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Aktuálně

„Zastupitelé byli v hlasování o udělení Ceny 
města Zlína za rok 2021 velmi jednotní. V taj-

Cena města Zlína za rok 2021 udělena!
Zlínští zastupitelé rozhodli o udělení Ceny města Zlína za 
rok 2021. Novými nositeli Ceny města Zlína se stali: bývalý 
středoškolský učitel češtiny a dějepisu a současný kronikář města 
Zlína Bohumil Galásek a podnikatel, spoluzakladatel společnosti 
Tescoma Petr Chmela.

ném hlasování rozhodli tak, že cenu získaly obě 
navržené osobnosti. Panu Galáskovi i panu 
Chmelovi velmi gratuluji a těším se na osobní 
setkání při slavnostním předávání ceny,“ vzká-
zal primátor města Zlína Jiří Korec. Nositel 
Ceny města Zlína za rok 2021 Bohumil Galá-
sek vychoval několik generací studentů zlínské-
ho gymnázia na Lesní čtvrti. Cenu města Zlína 
získal za jeho vynikající pedagogickou činnost 
a významný přínos pro výchovu a vzdělávání 
mladé generace. Svým laskavým přístupem 
a postojem v nich dokázal i v dobách komuni-
stického režimu, který některá literární díla za-
tracoval, vzbudit lásku k dobré literatuře a být 
morální autoritou. V práci pro další generace 

nyní neúnavně pokračuje coby kronikář měs-
ta Zlína a je také aktivním členem Komise pro 
názvosloví a místní orientaci Magistrátu města 
Zlína. V roce 2008 získal Ocenění pedagogic-
kých pracovníků Zlínského kraje. Nositel Ceny 
města Zlína za rok 2021 Petr Chmela spolu 
s Jiřím Vaculíkem (†) vybudoval společnost 
Tescoma, která v roce 2022 oslaví 30. výročí 
od svého založení. V roce 2016 obdržel Petr 
Chmela od prezidenta České republiky Miloše 
Zemana vyznamenání za zásluhy, v roce 2017 
se pak stal i vítězem prestižního ocenění EY 
Podnikatel roku 2016 České republiky. /io/

Bohumil Galásek

Petr Chmela

Rok 2022 přinese parku na Jižních Svazích řadu změn
Návštěvníci zlínského Centrálního parku se mohou letos těšit 
na řadu novinek. Většina z realizací i plánovaných akcí bude 
směřovat na podporu relaxace, odpočinku a klidových aktivit.

Už v loňském roce se podařilo, zejména díky 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí, 
vysadit 64 ks stromů na celé ploše parku. Jed-
nalo se o výsadbu dřevin k sedacím prvkům 
u komunikací a piknikových setů, u dětských 
hřišť a sportovišť, do volných travnatých ploch 
či doplnění alejí podél hlavních pěších tras. 
Stromy byly vysázeny především za účelem za-
traktivnění parku a na podporu stinných míst 
v letním období.
Největší událostí letošního roku pak bude 
otevření nově vybudovaného vodního biotopu 
v samém středu Centrálního parku JS. Zpří-
stupnění prostor se odhaduje na první pololetí 
roku 2022.
„Areál bude zejména obohacen o vodní prvek, 
který bude dodávat parku náležitou atmo-
sféru. V centru vodního biotopu bude mož-
né obdivovat specifické vodní rostliny. 
Součástí plochy budou rovněž místa 
sloužící k odpočinku, která budou 
obklopena výsadbou keřů a stro-
mů. Samotný vodní biotop bude 
ohraničen dvěma valy, mezi ni-
miž se bude zvedat lávka odkrý-
vající úchvatný pohled do okolní 
krajiny,“ uvedl Bedřich Landsfeld, 
náměstek primátora pro oblast život-
ního prostředí a ekonomiky.
Severně od vodního biotopu bude dokončena 
rekonstrukce „travnatého schodiště“, tedy 
nově vymodelované terénní úpravy s travna-

tým porostem doplněné o mobiliář, jako jsou 
lehátka či mola, sloužící k volnočasovým akti-
vitám. Ty budou umístěny na slunci i ve stínu 
tak, aby mohly sloužit k relaxaci, opalování, 
čtení knih a dalším aktivitám spojeným s od-
počinkem.
Již ke konci roku 2021 proběhla v horní čás-
ti plochy vodního biotopu realizace jednoho 
z projektů soutěže „Tvoříme Zlín“, jehož zpří-
stupnění veřejnosti se uskuteční v letošním 
roce. Jedná se o prostor sloužící ke sportov-
nímu vyžití obyvatel, konkrétně pro pétanque, 
tzn. formu fyzicky nenáročné aktivity, které se 
mohou účastnit všechny věkové kategorie, ať 
již jde o jednotlivce, či skupiny.
V plánu je také realizace projektu, jehož stav 
je zatím ve fázi příprav, a tím je vybudování 
chybějícího WC. To bude situováno do střed-

ní části parku v blízkosti vodního biotopu 
a bude vyhotoveno ve formě buňky se 

zelenou střechou.
Dále se také počítá s realizací 
dalších dvou vítězných projektů 
v rámci soutěže „Tvoříme Zlín“, 
které byly letos vyhlášeny. Jedná 

se o projekt „Stolní hry v Centrál-
ním parku Jižní Svahy“, který smě-

řuje svou pozornost opět k volnočaso-
vým aktivitám, tentokrát ve snaze odpoutat 

obyvatele Jižních Svahů od počítačů a umožnit 
jim díky speciálně upraveným stolkům s pose-
zením vrátit se zpět ke stolním hrám.

Druhý projekt „Bosá stezka“, který představu-
je zajímavou aktivitu pro malé děti i dospělé 
v kontinuitě s příznivým vlivem na lidské zdra-
ví, na což budou upozorňovat i naučné popisky 
s informacemi o fyzioterapii lidského chodidla, 
bude realizován do roku 2023.
Mimo tyto hlavní akce bude městská zeleň 
nadále směřovat svou pozornost k drobným 
rekonstrukcím a údržbě zelených ploch a zá-
honů, úpravám dětských hřišť a sportovišť, 
kontrolám i opravám mobiliáře v prostorách 
celého parku.
Současně s budováním nových projektů a re-
laxačních ploch bude provedena aktualizace 
informačního panelu s návštěvním řádem 
parku, neboť park se rok od roku mění, roz-
růstá a jeho návštěvnost oproti minulým le-
tům výrazně narůstá. „Ve spojitosti všech no-
vých realizací i v propojení s výročím 700 let 
města Zlína tak bude jedna z dalších aktivit 
směřovat k přidělení jedinečného loga právě 
Centrálnímu parku Jižní Svahy,“ doplnila Do-
minika Baránková, technička Odboru měst-
ské zeleně. /fab/
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VYHLÁŠENÍ KONKURZU
Statutární město Zlín vyhlašuje konkurz na 
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní ško-
ly Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701.
Podání přihlášky včetně příloh:
a) poštou na adresu zřizovatele: Statutární 
město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, 
podací razítko pošty nejpozději s datem  
16. 3. 2022, nebo
b) osobně do podatelny zřizovatele: budova 
Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, 
nejpozději do 17. 3. 2022 do 12 h.
Podrobnosti ke konkurzu na www.zlin.eu. /io/

DOTACE Z KULTURNÍHO  
FONDU

Město Zlín vyhlašuje výběrové řízení na po-
skytnutí dotací z Kulturního fondu statutární-
ho města Zlína na kulturní akce/projekty pro 
oblasti:
  estetická výchova dětí a mládeže,
  kulturní akce významného charakteru na 

území SMZ,
  reprezentace na mimořádných kulturních 

akcích mimo území SMZ,
  rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová 

umělecká činnost,
  a další.

Informace jsou zveřejněny na úřední desce 
v sekci Zastupitelstvo a Rada města Zlína – 
schválená usnesení. Lhůta pro podání žádostí 
je od 6. 4. do 4. 5. Bližší informace poskytu-
je Odbor kultury a památkové péče, Zarámí 
4421, tel. 577 630 314. /io/

OZNÁMENÍ PRO ŽADATELE 
O MĚSTSKÝ BYT

Město upozorňuje žadatele o městský byt 
v kategoriích: byty seniorské, dostupné 
a sociální na blížící se termín potvrzení tr-
vání bytové potřeby.
„Dle platných Pravidel nájmu bytů ve 
vlastnictví statutárního města Zlína jsou 
žadatelé zařazení do pořadníku povinni 
své žádosti aktualizovat do 30 dnů od oka-
mžiku změny. A jednou ročně (v období od 
1. března do 30. dubna) potvrdit, že jejich 
bytová potřeba stále trvá, nebo požádat 
o své vyřazení z pořadníku,“ vysvětlila 
každoroční povinnost žadatelů o městský 
byt vedoucí Odboru majetkové správy Eva 
Husáková.
Kontakt: Oddělení správy bytových domů 
Odboru bytové správy sídlí v budově Ma-
gistrátu města Zlína, v ulici Zarámí 4421 
ve Zlíně (přízemí, kancelář č. 103). /io/

BONĚCKO III.
Zastupitelstvo města Zlína schválilo na 
únorovém zasedání nový název ulice. 
Nachází se v k. ú. Příluky a nese jméno 
Boněcko III. /red/

Setkání se Zlíňany se uskuteční ve čtvrtek 
24. března v 16 hodin v obřadní síni zlínské 
radnice. Pořad bude zároveň vysílán online 
prostřednictvím facebookové stránky zlin.
eu. Dotazy lze posílat předem na e-mail na-
slovicko@zlin.eu, nebo je mohou účastníci 

Primátor Jiří Korec se v březnu opět setká se Zlíňany
Pravidelné setkání primátora města Zlína s občany pokračuje. 
Zlíňané mohou pořad Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem 
sledovat online, nebo se jej za podmínky dodržení hygienických 
pravidel zúčastnit osobně.

setkání klást osobně. Dostane 
se i na otázky vložené do ko-
mentářů pod online vysílání. 
„Jsem velmi rád za zpětnou 
vazbu od občanů, kterou dostá-
vám v průběhu volebního období. 

Nechci se s nimi potkávat pouze na osob-
ních schůzkách nebo v rámci předvolební 
kampaně. Přímý kontakt s obyvateli měs-

ta a získání zpětné vazby jsou pro 
mě velmi důležité. Je dobře, že si 

čím dál více Zlíňanů najde čas 
a přijdou si osobně promluvit 
o věcech, které je zajímají nebo 
trápí. Zároveň mě těší, že obča-
né oceňují, že dostávají odpově-

di na otázky, které je zajímaly,“ 
sdělil primátor Jiří Korec. /mel/

Harmonogram setkání členů Rady města Zlína s občany
Každému setkání předchází procházka po lokalitě s primátorem. Ta bude začínat vždy v 16:00 h. Veřejné setkání v sále bude od 17:00 h. /io/

Název místní části, lokality Návrh termínu Místo konání 

Kudlov  středa 2. 3. 2022  místnost Klubu seniorů, Na Vrchovici 21, Zlín - Kudlov
Podhoří středa 9. 3. 2022  Jídelna pro seniory, Sv. Čecha 516, Zlín - Prštné
Bartošova čtvrť + Obeciny středa 16. 3. 2022 divadelní sál, Základní škola, Dřevnická, Zlín
Kostelec středa 23. 3. 2022 sál v multifunkční budově, Zlínská 133, Zlín - Kostelec
Podvesná, Benešovo nábřeží + Zálešná, Kúty + Zlín – 
centrum + Čepkov, Cigánov, Nivy + Kvítková, Díly

středa 6. 4. 2022 jídelna, Základní škola Komenského I, Havlíčkovo nábř. 3114, Zlín

Příluky středa 13. 4. 2022 Restaurace Přístav, Přístav 178, Zlín - Příluky 
Malenovice - stará část + Malenovice – sídliště středa 20. 4. 2022 jídelna, Základní škola Komenského 78, Zlín - Malenovice
Velíková středa 4. 5. 2022 sál v multifunkční budově, Dolní konec 53, Zlín - Velíková
Burešov, Vršava středa 11. 5. 2022 hospoda, Vršava I 2538, Zlín
Jaroslavice středa 18. 5. 2022 sál v multifunkční budově, Anenská 119, Zlín - Jaroslavice
Mladcová středa 25. 5. 2022 Klub zahradkářů, Zlín-Mladcová
Klečůvka středa 1. 6. 2022 sál v multifunkční budově, Klečůvka 16, Zlín - Klečůvka
U Majáku a Filmové ateliéry středa 8. 6. 2022 sál v multifunkční budově, K Majáku 5005, Zlín
Lhotka – Chlum středa 15. 6. 2022 sál v multifunkční budově, Lhotka 68, Zlín - Lhotka
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S vraky si město poradí rychleji

I letos lidé sami rozdělí 30 milionů korun

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
dala městům zelenou v odtahu vozidel, která zbytečně zabírají 
parkovací místa v obytných lokalitách. 

Město Zlín pokračuje v politice tzv. participativního 
rozpočtování. O konkrétním využití třiceti milionů korun 
z městského rozpočtu tak i letos rozhodnou občané 
prostřednictvím komisí místních částí, kterým se 
rozdělí 25 milionů korun. 

Město Zlín již několik let ze svých pozemků 
odstraňuje vraky, ovšem nově má možnost od-
tahovat i vozidla s dlouhodobě propadlou STK. 
Jelikož je definice vraku dle výše zmíněného 
zákona velmi přísná, většinou tvoří problém vo-
zidla právě s dlouhodobě propadlou STK. Tato 
vozidla začalo město Zlín ve spolupráci s Tech-
nickými službami Zlín, s. r. o., na přelomu roku 

2021/2022 odtahovat. Díky tomu byla na jeho 
území uvolněna již řada parkovacích míst. Vzhle-
dem k velkému počtu vozidel již evidovaných 
v minulosti však bude proces probíhat postup-
ně, v průběhu celého roku.
Problém s parkováním v okolí sídlišť, baťovských 
domků a dalších oblastech je v rámci města Zlí-
na dlouhodobý a odtah vozidla blokujícího par-

Omluva redakce:  Vážení čtenáři, v únorovém vydání Magazínu Zlín jsme avizovali článek o řešení situace s autovraky. Tento uvnitř čísla nebyl 
uveřejněn, a proto jej přinášíme v aktuálním čísle magazínu. Za chybu se omlouváme. Redakce Magazínu Zlín

O využití dalších pěti milionů pak rozhodují lidé 
přímo, formou hlasování v projektu Tvoříme 
Zlín.
„Letos tak rozhodnou naši občané o využití 
hned osmi procent z celkové částky, kterou 
máme určenou na investice. Ráda bych tedy 

obyvatele Zlína vyzvala, aby se nebá-
li zapojit do práce v místních komisích 
nebo sami navrhli v kancelářích místních 
částí své vlastní podněty. V neposlední řadě se 
mohou lidé zapojit a navrhnout proměnu veřej-
ného prostoru v rámci projektu Tvoříme Zlín,“ 

kovací místo může umožnit zaparkovat tomu, 
kdo své auto opravdu plně využívá. Zahájenými 
odtahy tedy město Zlín naplňuje svůj cíl zvyšovat 
kapacitu parkování v obytných lokalitách. /red/

sdělila radní Jana Bazelová, která má v gesci 
občanskou participaci. Místní části si 

25 milionů dělí každoročně už od 
roku 2009 a to na základě sku-
tečného počtu obyvatel. Snahou 
města je zapojovat finanční zdro-
je rovnoměrně ve středu města 
i v jednotlivých místních částech. 

Mezi největší místní části statutár-
ního města Zlína se řadí Malenovice 

s téměř sedmi tisíci obyvatel či Kostelec, 
kde žijí bezmála dva tisíce obyvatel. Naopak 
nejmenší místní částí je Salaš. Zde je trvale 
hlášeno méně než 200 obyvatel. /fab/

Kompenzační pomůcky i aktivizační služby Svazu 
tělesně postižených ulehčují lidem život
Již dvanáctým rokem pomáhá Půjčovna kompenzačních 
pomůcek překonávat lidem tíživé období po úrazech 
a nemoci. 

Půjčovnu provozuje Okresní organizace Sva-
zu tělesně postižených v ČR v prostorách, 
které pro tyto účely poskytlo statutární měs-
to Zlín, na Podlesí IV/5348/B na Jižních 
Svazích.
„Jsem rád, že ve Zlíně funguje služba, která 
může výrazně ulehčit život jak lidem s han-
dicapem, tak i lidem, kteří o ně pečují. Zá-
roveň bych chtěl povzbudit všechny lidi, kte-
rých se to týká, aby se nebáli využít nabídky, 
kterou Svaz tělesně postižených nabízí,“ 
vzkázal Vojtěch Volf, náměstek primátora 
pro sociální oblast.
Lidé s trvalým i dočasným postižením si 
tady mohou zapůjčit kompenzační pomůc-
ku pro zmírnění svého handicapu, jako je 
například invalidní vozík, polohovací postel, 

chodítko, antidekubitní podložka, toaletní 
či sprchová židle a další. Součástí půjčovny 
kompenzačních pomůcek je i poradenství 
a instruktáž o manipulaci, ovládání a tech-

nických parametrech. Pomoc tady naleznou 
i osoby dočasně zdravotně postižené, které 
potřebují rychlou pomoc při akutních zraně-
ních.
Svaz tělesně postižených kromě služeb půj-
čovny poskytuje i sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením. Aktivizační služby zahrnují zájmové 
a vzdělávací aktivity a podporují sociální do-
vednosti klientů.
„Mezi oblíbené aktivity patří např. kurzy tré-
nování paměti, kroužky ručních prací, kon-
diční cvičení zaměřené na zlepšení nebo 
udržování zdravotního stavu seniorů a tě-
lesně postižených občanů,“ popsala Alena 
Merhautová z okresní organizace Zlín Sva-
zu tělesně postižených ČR.
Kontakt: Svaz tělesně postižených v ČR, 
okresní organizace Zlín, Podlesí IV/5348/B.
Telefon: 728 869 609, e-mail: stp.zlin@
gmail.com, www.stp-zlin.cz. /io/
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Dopravní řešení ve Zlíně nabízí tunel pod centrem města
Vybudování čtyřpruhového silničního tunelu pod částí třídy 
Tomáše Bati, který by zklidnil centrum Zlína, je technicky možné. 
Hloubený tunel o délce 1,1 kilometru by bylo reálné postavit za 
čtyři roky. Vyplývá to ze studie proveditelnosti tohoto záměru, 
kterou obdržela zlínská radnice od zpracovatele AFRY CZ.

Myšlenka na svedení intenzivní silniční dopravy 
v centru Zlína pod zem není nová. Objevila se 
v generelu dopravy v roce 2016. Zájem o tento 
způsob řešení narůstajícího problému centra 
Zlína s intenzivním provozem automobilů se 
podařilo dotáhnout do zadání studie proveditel-
nosti v roce 2020. „Prioritu dopravních staveb 
pro město Zlín mají stále stavby jako Prštenská 
příčka, obchvat Zálešné, Pravobřežní komunika-
ce, Mostní x Březnická a další. Prštenská příč-
ka je spjatá s modernizací železnice a obchvat 
Zálešné nám bohužel zatím brzdí spolky, které 
brzdily i výstavbu dálnice D49. Usilovně proto 
pracujeme na zdolání všech překážek. U Most-
ní x Březnické očekáváme stavební povolení 
v tomto roce a Pravobřežní komunikaci v prvním 
úseku chceme realizovat v roce 2025. Stavbu 
tunelu chápeme jako pomyslný diamant na 
konci všech staveb a dopravních opatření, kte-
ré město Zlín čekají v průběhu dalších osmi let. 
Nicméně chceme se dívat i dál do budoucnosti, 
protože takto rozsáhlá stavba se nepřipraví za 
dva roky. Drtivou část nákladů by mělo nést 
ŘSD. Stavba tunelu si neklade za cíl vyřešit do-
pravu ve Zlíně, ale maximálně zklidnit centrum 
jako takové. Stavba musí projít ještě schvalovací 
metodikou ŘSD, nicméně po celou dobu s ŘSD 

na této stavbě spolupracujeme,“ sdělil radní pro 
dopravu Michal Čížek. Hlavním účelem záměru 
je převedení tranzitní dopravy a zklidnění stře-
du města. Tunel by měl odvést z centra Zlína 
asi 18 000 aut denně. „Umožní vznik pěší zóny, 
zobousměrnění některých ulic, propojení parků 
apod. Tunel rovněž zlepší dostupnost centra pro 
chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost. Míst-
ní ocení nižší hluk a řidiči rychlejší a plynulejší 
průjezd v západovýchodním směru,“ vysvětlil 
Prokop Nedbal, vedoucí oddělení Koncepce 
dopravy architektonické, projekční a inženýrské 
společnosti AFRY CZ. Zpracovatel studie prove-
ditelnosti zvažoval několik variant, z nichž jedna 
byla doporučena k další projektové přípravě. 
Místním, chodcům, cyklistům a motoristům tu-
nel v centru do budoucna výrazně ulehčí pohyb 
po městě. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje 
je to pro Zlín nejvýhodnější řešení. „Pro výsled-
nou variantu jsme zpracovali kapacitní posou-
zení dotčených křižovatek, návrh postupu a or-
ganizace výstavby, spočítali odhad stavebních 
nákladů a připravili návrh architektonického ře-
šení oblasti,“ popsal Vojtěch Nižňanský, projek-
tant AFRY CZ. Tunel by měl být veden ve stopě 
třídy Tomáše Bati v délce přibližně 1 100 metrů. 
Zahloubení silnice je navrženo v úseku mezi kři-

žovatkami s ulicí Březnická a s ulicemi Hluboká, 
Lorencova. Počítá se s dvoutubusovým tunelem 
se dvěma plnohodnotnými jízdními pruhy v ka-
ždém směru. Oproti návrhu z generelu dopravy 
města Zlína, z něhož zadání studie vychází, bylo 
zrušeno napojení Dlouhé ulice na tunel. To by 
totiž bez zásadního zásahu do stávající zástavby 
nebylo technicky možné. A tunel byl prodloužen 
oproti původní myšlence přibližně o jednu třeti-
nu. V oblasti náměstí Míru a mezi parky dojde 
podle studie proveditelnosti k přeměně třídy 
Tomáše Bati na pěší zónu s přístupem MHD 
a zásobování. Náměstí Míru tak bude celistvé, 
nerozdělené frekventovanou komunikací. Park 
Komenského a sad Svobody se propojí. V ob-
lasti náměstí Práce navrhují zpracovatelé studie 
zcela zrušit třídu Tomáše Bati, což by přispělo 
k výraznému rozšíření veřejného prostoru v ji-
nak obtížně urbanisticky využitelné oblasti. Pod-
chod chtějí zpracovatelé nahradit přechodem 
pro chodce s přejezdem pro cyklisty a zároveň 
navrhují několik dalších nových přechodů s pře-
jezdy pro cyklisty. Lépe se tak pro nemotorovou 
dopravu propojí náměstí Práce s továrním are-
álem. Ulice Štefánikova a Osvoboditelů budou 
nově obousměrné a budou opatřeny jízdními 
pruhy pro cyklisty. Všechny přechody v této ob-
lasti se zkrátí a rozdělí ochrannými ostrůvky. Pro 
město Zlín by byla výstavba tunelu z vlastního 
rozpočtu finančně nedostupná. Předpokládá 
se však, že investorem by mělo být Ředitelství 
silnic a dálnic, protože jde o státní silnici. „Po 
celou dobu záměr komunikujeme s ŘSD, které 
na studii proveditelnosti také spolupracovalo. 
Poslali jsme jim i návrh společného memoran-
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da o této stavbě. Dalším krokem by mělo 
být uzavření smlouvy o spolupráci 
a o společném postupu zadavatelů. 
Potom by následovalo posuzová-
ní vlivu stavby na životní prostředí  
a zadání dokumentace pro územní 
rozhodnutí,“ nastínil další kroky Mi-
chal Čížek. Podle zpracovatelů studie 
proveditelnosti by zahájení stavby bylo re-
álné nejdříve v roce 2030 a ukončení o necelé 
čtyři roky později. Historickým centrem Zlína 

nyní prochází hlavní silniční tah – stát-
ní silnice I/49. Intenzita provozu 

v obou směrech dosahuje téměř 
40 tisíc vozidel denně, což tvoří 
výraznou bariéru v pohybu pěších 
a znehodnocuje městský prostor. 

Vzhledem k okolní zástavbě a te-
rénu ani není možné odvést dopra-

vu jinými ulicemi. Před zadáním studie 
proveditelnosti na tunel se zvažovalo několik 

variant převedení dopravy mimo centrum Zlína, 

všechny ale byly vyhodnoceny jako ještě dražší 
a méně účinné, protože velká část dopravy má 
svůj zdroj či cíl právě v širším centru města. Na 
tranzitní dopravu připadá ve Zlíně jen asi 8 pro-
cent vozidel, která projíždějí centrem města. „Je 
dobré si uvědomit, že neexistuje jednoduché 
a jednoznačné řešení. Řešení sestává z desí-
tek větších i drobnějších opatření, která budou 
přijatelným způsobem motivovat uživatele k do-
pravnímu chování naplňujícímu strategické cíle 
města,“ dodal Michal Čížek. /mel/
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V rámci vyšší informovanosti rodičů o prů-
běhu a podmínkách zápisu odpovídáme na 
nejčastější dotazy rodičů:

1. Jaká pravidla platí pro zápis dítěte 
do 1. třídy základní školy pro školní rok 
2022/2023?
Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šesté-
ho roku věku v době od září do konce června 
příslušného školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i dušev-
ně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zá-
stupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky podle věty druhé je 
také doporučující vyjádření školského pora-
denského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června dopo-
ručující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docházce, a to 
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendář-
ního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku.

2. Kdo a jakou formou podává žádost o při-
jetí dítěte k plnění povinné školní docházky?
K zápisu povinné školní docházky je dítě po-
vinen přihlásit zákonný zástupce na základě 
písemné žádosti.

3. Jaké doklady musím u zápisu předložit?
  písemnou žádost
  platný průkaz totožnosti, který je žadatel 

(zákonný zástupce) povinen na výzvu před-
ložit

  rodný list dítěte

4. Kdo rozhoduje o přijetí a jakým způsobem 
budu informován/a?
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozho-
duje ředitel školy ve správním řízení. Seznam 
přijatých žáků je zveřejněn na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (webové stránky školy). Infor-
mace musí být vyvěšena a zveřejněna po dobu 
nejméně 15 dnů. Všichni uchazeči jsou uvedeni 
pod registračním číslem. Registrační číslo obdr-
ží zákonný zástupce u zápisu. Pokud nebylo dítě 
na příslušnou školu přijato, obdrží zákonný zá-
stupce písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol
V pátek 1. dubna 2022 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd 
základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to 
od 13:00 do 18:00 hodin. Ve stejném termínu a ve stejném 
čase se opět uskuteční zápis také do Církevní ZŠ a MŠ. Pouze 
na ZŠ Kvítková proběhne v době od 08:00 do 17:00 hodin.

5. Mohu si vybrat školu, na kterou chci dítě 
přihlásit?
Žák plní povinnou školní docházku v základní 
škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem 
ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž 
má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), 
pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou 
než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na 
jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této 
školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, 
a to nejpozději do konce května kalendářního 

roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní do-
cházku. Ředitel spádové školy je povinen před-
nostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu a žáky umístěné 
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve škol-
ském zařízení pro preventivně výchovnou péči, 
a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 
školském rejstříku.
Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláš-
ka o školských obvodech, která je k nahlédnutí 
na www.zlin.eu, dále bude přehled školských 
obvodů uveden na plakátech, které budou dis-
tribuovány do škol.
Důvodem pro nepřijetí dítěte do vybrané školy 
je především kapacita školy. V případě, že dítě 
nebude na školu přijato, zákonný zástupce má 
možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele. Od-
volání se podává u ředitele příslušné základní 
školy a rozhoduje o něm krajský úřad. Poučení 
o odvolání je součástí rozhodnutí vydaného ře-
ditelem školy.

6. Jak mám postupovat, když budu žádat o od-
klad?
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vy-
spělé a požádá-li o to písemně zákonný zástup-
ce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Začátek povinné školní do-
cházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápi-
su do prvního ročníku základní škola informuje 
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu 
povinné školní docházky.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné 
školní docházky, informuje zákonného zástupce 
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné 
školní docházky projeví nedostatečná tělesná 
nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní 
docházky, může ředitel školy se souhlasem zá-
konného zástupce žákovi dodatečně v průběhu 
prvního pololetí školního roku odložit začátek 
plnění povinné školní docházky na následující 
školní rok.

7. Jak máme postupovat, když se nebudeme 
moci dostavit z vážných důvodů k zápisu?
Zákonný zástupce dítěte informuje o této sku-
tečnosti ředitele školy, kterou zvolil pro své 
dítě, a domluví se s ním na dalším postupu.
Informace o základních školách mohou rodiče 
nastávajících prvňáčků získat na webových 
stránkách těchto škol. Přehled škol, které zři-
zuje statutární město Zlín, je uveden na web 
stránkách města: www.zlin.eu – Magistrát – 
Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství 
a sportu – oddělení školství a správy zařízení 
– Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká 
škola Zlín. /red/

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD  
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zápis dětí do 1. tříd základních škol, 
které jsou zřizovány statutárním měs-
tem Zlínem, a do Církevní základní 
školy a mateřské školy pro školní rok 
2022–2023

1. DUBNA 2022 OD 13 DO 18 HODIN
POUZE ZŠ ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338  
OD 08 DO 17 HODIN

Bližší informace budou uvedeny na pla-
kátech a letácích, které budou vyvěšeny 
v aktuálním termínu na jednotlivých zá-
kladních i mateřských školách.
Registrace dětí v elektronickém systému 
pro zápis dětí k základnímu vzdělávání
bude možná od 1. do 30. 3. 2022.
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inzerce

Kombinovaná spot eba 4,9–7,3 l/100 km; emise CO2 128–166 g/km (WL ková p tiletá záruka se skládá z dvouleté výrobní záruky a dále eté smluvní záruky Opel.

OPEL GRANDLAND
NEOBY EJN GRANDIÓZN SUV

NOVÝ

Mikona Auto, Tř. Tomáše Bati 372, tel: 724 604 311 / 724 604 301   www.mikona.cz 

Již od 599 990 Kč s DPH

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:

1. Registrace dítěte na webových stránkách 
www.zapisdozszlin.cz
V době od 1. 3. 2022 do 30. 3. 2022 bude zá-
konným zástupcům dětí zpřístupněna webová 
stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zare-
gistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. 
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno 
identifikační číslo (ID).
Následně si zákonní zástupci vyberou základ-
ní školu (dále jen ZŠ) a dítě do dané ZŠ online 
zaregistrují. Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí 
registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost 
o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

2. Rezervace k zápisu na vybraný čas
Pokud zákonnými zástupci vybraná ZŠ nabízí na 
www.zapisdozszlin.cz funkci rezervace termínu 
zápisu, můžete si rezervovat Vámi vybraný čas 
zápisu dne 1. 4. 2022.

3. Příjem žádostí
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost 
o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve 
vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době 
zápisu – pátek 1. 4. 2022 13:00 – 18:00 hod., 
pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338, 08:00 - 17:00 
hod. Pokud nemají zákonní zástupci možnost 
tisku vygenerované žádosti nebo nemají mož-
nost elektronické registrace na webových strán-
kách www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost 
vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tis-
kem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.

Statutární město Zlín zavedlo před osmi lety pro zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém 
se osvědčil v roce 2016 i pro zápis do 1. tříd základních škol 
(tehdy ještě nebyla zahrnuta ZŠ Kvítková a Církevní ZŠ a MŠ), 
tyto se připojily v roce 2017.

Bude-li to možné, po odevzdání žádosti o přijetí 
proběhne v ZŠ „vlastní“ zápis s dítětem. Zákonní 
zástupci budou seznámeni s dalším postupem 
v přijímacím řízení.

4. Rozhodování
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným 
zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací 
řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti 
– rozhodování. Ředitelé jednotlivých ZŠ roz-
hodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 
1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ 
při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je 
uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat 
až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od 
podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/
nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředi-
tel/ka školy při zápisu.

5. Zveřejnění výsledků
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny 
výsledky přijímacího řízení. Každá ZŠ zveřejní 
v souladu se školským zákonem seznam re-
gistračních čísel žadatelů (dětí), které přijala 
na základě podané žádosti o přijetí, a to na 
veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových 
stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž regist-
rační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na 
zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati 
a zákonným zástupcům bude doručeno rozhod-
nutí o nepřijetí. Na internetovém portále bude 
zveřejněn statistický přehled výsledků přijímací-
ho řízení všech ZŠ.

Na webových stránkách www.zapisdozszlin.cz  
budou od 1. 3. 2022 zveřejněny nápovědy 
a návody k veškerým krokům online regist-
race. V případě dotazů a připomínek k online 
registraci můžete kontaktovat Ing. Petru Hol-
bíkovou na e-mailu info@zapisdozszlin.cz.
Seznam základních škol zřizovaných SMZ 
naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát – 
Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství 
a sportu – oddělení školství a správy zařízení 
– Základní školy, DDM ASTRA Zlín, Plavecká 
škola Zlín. /red/

ZÁPIS DĚTÍ  
K PŘEDŠKOLNÍMU  

VZDĚLÁVÁNÍ  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
do mateřských škol, které jsou zřizo-
vány statutárním městem Zlínem, a do 
Církevní základní školy a mateřské ško-
ly pro školní rok 2022–2023

12. KVĚTNA 2022 OD 8 DO 12 HODIN
A OD 13 DO 16 HODIN

Registrace dětí v elektronickém systému 
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
bude možná od 12. 4. do 10. 5. 2022.

Přehled 
základních 

škol naleznete 
naskenováním 

QR kódu:



12

Aktuálně

Probíhá výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 výběrové šetření 
o životních podmínkách domácností v České republice pod 
názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC). To navazuje na 
předchozí ročníky. 

Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekonomické situaci 
obyvatel v celkem 34 evropských zemích, tedy 
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České re-
publiky v 11 473 domácnostech, z nichž 6 723 
se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve 
Zlínském kraji je na základě náhodného výběru 
provedeného počítačem do zjišťování zahrnuto 
604 domácností z 59 obcí. Do šetření budou 

Zlín se připravuje na významné investiční akce
Téměř 300 milionů korun. Takovou finanční částku město 
vyčlenilo na významné investiční akce pro letošní rok. Mimo 
to disponuje rezervou na nárůst cen energií a další projekty ve 
výši cca 70 milionů korun. 

Projekty naplánované k realizaci se týkají zejmé-
na oblasti dopravy a investic do školských zaříze-
ní, ochrany životního prostředí, údržby městské-
ho bytového fondu, revitalizace veřejných ploch, 
obnovy dětských hřišť a sportovišť, rekonstrukcí 
objektů pro sociální služby, a v neposlední řadě 
také podpory oblasti kultury. „V tomto roce se 
chystáme zahájit řadu investičních akcí, z nichž 
ty nejzásadnější se uskuteční na úseku dopravy. 
Největší z nich je očekávané Silniční napojení 
průmyslové zóny Zlín-východ, opravy navazují-
cích komunikací a vybudování parkoviště, na 
kterou město vydá 80 milionů korun,“ uvedl pri-
mátor města Zlína Jiří Korec. Další významnou 
investiční akcí, která ukrojí z městského rozpoč-
tu cca 27 milionů korun, je rekonstrukce části 
silnice III/49018 v ulici Okružní na Jižních Sva-
zích. Tady dojde k vybudování nové okružní kři-
žovatky a nové koncové zastávky MHD, účelové 
komunikace a přilehlých veřejných prostranství. 
Rekonstrukce křižovatky a souvisejících silnič-
ních komunikací zajistí bezproblémový pohyb 
vozidel a autobusů v řešeném území a bezpeč-
nost chodců v prostoru přechodů k zastávkám 
MHD. Další investice za 15 milionů zkvalitní 
život i obyvatelům ulic Ševcovská a Díly II. Tady 
dojde k úpravě uličního prostoru. Významné 
investice se letos budou týkat i školských zaří-
zení a dalších městských objektů. Pokračování 
rekonstrukce školní jídelny Hradská si tento rok 
vyžádá sumu 21 milionů korun a dalších 20 mili-
onů korun pak bude stát rekonstrukce kuchyně 
v 7. ZŠ Kvítková. Město podpoří i zahájení pláno-
vané rekonstrukce kina Květen v Malenovicích. 
V této etapě dojde k přestavbě prostor využíva-

ných Českou poštou a také k opravě vnějšího 
pláště budovy. Na financování této etapy popu-
tuje z městské kasy 14 milionů korun. Z důvodu 
nedostatečné kapacity stávajícího kolumbária 
na Lesním hřbitově je nutné pro ukládání uren 
vybudovat nové místo. Stavba nového kolumbá-
ria přijde město na další 4 miliony.
K realizaci projektů chránících životní prostředí 
se letos zařadí například II. etapa projektu Pří-
rodní louky Boněcko, revitalizace Lidmilovy louky 
a Regenerace ploch Kamenec – rybník Maleno-
vice. Za letošní etapy vydá Zlín cca 4,5 milionů 
korun. „Regenerace ploch krajinné zeleně, kte-
rá povede k posílení ekologické stability a biodi-
verzity, je pro město velkým tématem. Snažíme 
se prosazovat projekty, jejichž cílem je zachovat, 
případně podpořit přírodní charakter na celém 
území města,“ uvedl náměstek primátora Be-
dřich Landsfeld. Dále investičním příspěvkem 
1,5 milionu dofinancuje město projekt Hospoda-
ření s dešťovou vodou v areálu ZŠ Štípa, jehož 
přínosem bude povodňová ochrana intravilánu 

a hospodaření se srážkovými vodami. K ochra-
ně životního prostředí přispěje i realizace napo-
jení stávající kanalizace v místní části Lhotka na 
kanalizaci vedoucí na ČOV v Malenovicích. Tímto 
opatřením se vyřeší letitý problém s vypouště-
ním odpadních vod do vodního toku. Investice 
se vyšplhá k 8 milionům korun. Co se týče úprav 
veřejného prostoru, tak bezmála 9 milionů vydá 
město na revitalizaci Podhradí v Malenovicích. 
Na revitalizaci panelového sídliště Podhoří ve 
II. etapě úprav počítá se 17 miliony. Zvelebo-
vání veřejného prostoru čeká i prostory kolem 
kanceláře místní části Velíková. Předmětem 
změn za 3 miliony bude úprava parčíku kolem 
budovy kanceláře. Za zmínku stojí i plán vybu-
dování Relax zóny na Farské louce u divadla. 
Tady 2 miliony dofinancují projekt, který byl vy-
braný z participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. 
Ve výčtu významných rekonstrukcí a oprav, 
které Zlín plánuje v roce 2022, nechybí ani 
chodníky. Ty se budou rekonstruovat například 
ve Lhotce směrem na Chlum, na ulici Hony I,  
na Jižních Svazích, na Vršavě u kurtů a rovněž na 
Lesní čtvrti. Významnou částku 10 milionů ukro-
jí z rozpočtu města pravidelná údržba a moder-
nizace bytového fondu a necelých 6,5 milionu 
budou stát opravy objektů, ve kterých jsou po-
skytovány sociální služby. Do zvelebení dětských 
hřišť a oprav povrchů hřišť poputuje částka ve 
výši 6,5 milionu. V oblasti kultury ukrojí největší 
díl městských financí Expozice o dějinách města 
Zlína. Příprava je v plném proudu, letošní inves-
tice je 8 milionů korun. Ojedinělý multimediální 
projekt vznikne v souvislosti s oslavou výročí 
700 let od první zmínky o Zlíně. „Výstava mapu-
jící celkovou historii našeho města tady dosud 
chybí. Jakmile se Expozice o dějinách města 
Zlína zrealizuje, bude k vidění v sadu Svobody. 
Následně své místo najde coby stálá expozice 
ve zrekonstruovaném objektu zámku,“ sdělil ná-
městek primátora Pavel Stojar. /io/

zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště. Díky jejich aktivní účasti 
na tomto významném statistickém šetření získá 
statistický úřad cenné informace o sociální situ-
aci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným 
jiným způsobem.
Vlastní šetření začalo 29. ledna 2022 a potrvá 
do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů.
„Terénní pracovníci zapojení do šetření se bu-
dou prokazovat průkazem tazatele a zároveň 

průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem 
totožnosti. Ve všech fázích zpracování je za-
ručena anonymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna. Český statistický 
úřad plně respektuje evropský právní rámec 
ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v sou-
ladu s ním,“ uvedla Hana Hruboňová, ředitelka 
Krajské správy Českého statistického úřadu ve 
Zlíně.
Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vá-
záni mlčenlivostí o veškerých šetřených skuteč-
nostech.
Případné dotazy mohou občané směřovat na 
vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ 
ve Zlíně Barboru Židkovou, tel. 577 004 956 
 a 736 466 401. /io/



STAVEBNÍ FIRMA

● 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

provádíme:

Pronájem  vybavené  garsonky  se 
sdílenou kuchyní a koupelnou s druhým 
pokojem.  Po provedené rekonstrukci 
ve Zlíně, ulice Zadní Luhy. K dispozici 
pračka, velká terasa a parkování. 

Měsíční nájem je 6.900 Kč 
bez energií + vratná kauce a provize 
RK.

Pronájem   vybaveného   bytu   1+kk 
po   nově   provedené   rekonstrukci 
ve Zlíně, ulice Vejvanovská. K dispozi-
ci prádelna s pračkami a sušičkou, 
velkou terasou a parkovacím stáním. 

Měsíční nájem je 7.900 Kč 
bez energií + vratná kauce a provize 
RK.

Nabízíme k pronájmu prostorný 
byt 2+kk přímo v historickém 
centru Napajedel. 

Měsíční nájem je 11.900,- Kč 
bez energií + vratná kauce a 
provize RK.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 103, 
NAPAJEDLA

PRONÁJEM GARSONKY 
VE ZLÍNĚ, ULICE ZADNÍ LUHY

PRONÁJEM BYTU 1+KK VE 
ZLÍNĚ, ULICE VEJVANOVSKÁ

Specializujeme se na prodej 
bytů po provedených 
kompletních rekonstrukcích

Výkup nemovitostí až 120% 
znaleckého posudku

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti

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!”

776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

776 797 007

www.g2reality.cz

● Prodej nadstandardního 
bytu 4+kk v cihlovém 
byt. domě, po nově 
provedené kompletní 
rekonstrukci ve Zlíně,  
ulice Přílucká. 
V prodeji od března 2022!

● Prodej  nadstandardního 
bytu 3+kk po nově 
provedené kompletní 
rekonstrukci ve Zlíně,  
ulice Benešovo nábřeží. 
V prodeji od března 2022!

● Pronájem nově zrekon-
struovaných bytů 2+kk 
a 1+kk ve Zlíně na ulici 
Štefánikova. 
K dispozici od dubna 2022!

připravujeme:nabízíme:



Čistě elektrické SUV

s pohonem všech kol

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.4 GTX: 18,6 kWh/100 km, 0 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01  Zlín, tel.: 577 057 111



15

O
dp

ad
ov

ý 
ka

le
nd

ář
 n

a 
ro

k 
20

22

K
on

ta
kt

ní
 a

dr
es

y 
a 

te
le

fo
ny

Sb
ěr

né
 d

vo
ry

 s
lo

už
í p

ro
 o

dk
lá

dá
ní

 tř
íd

ěn
ýc

h 
sl

ož
ek

 k
o-

m
un

ál
ní

ho
 o

dp
ad

u,
 n

eb
ez

pe
čn

ýc
h 

od
pa

dů
, v

el
ko

ob
je

-
m

ov
ýc

h 
od

pa
dů

 a
 d

al
ší

ch
, k

te
ré

 n
ep

at
ří 

do
 n

ád
ob

 n
a 

sm
ěs

ný
 o

dp
ad

, a
 p

ro
vá

dě
jí 

ta
ké

 z
pě

tn
ý 

od
bě

r e
le

kt
ro

-
za

říz
en

í (
ne

 n
a 

Jir
ás

ko
vě

 u
l.)

.

Pr
ov

oz
ní

 d
ob

y 
je

dn
ot

liv
ýc

h 
sb

ěr
ný

ch
 d

vo
rů

:
Zi

m
ní

 o
bd

ob
í: 

od
 1

. 1
1.

 d
o 

31
. 3

.
Le

tn
í o

bd
ob

í: 
od

 1
. 4

. d
o 

31
. 1

0.
Ve

 s
tá

tn
í s

vá
tk

y a
 n

ed
ěl

e 
za

vř
en

o.

Vá
že

ní
 o

bč
an

é,
 p

řin
áš

ím
e 

vá
m

 o
pě

t s
ou

hr
nn

é 
in

fo
rm

ac
e 

o 
te

rm
ín

ec
h 

sv
oz

ů 
je

dn
ot

liv
ýc

h 
dr

uh
ů 

od
pa

dů
.

V 
ná

do
bo

vé
m

 s
bě

ru
 d

oš
lo

 v
 m

in
ul

ém
 ro

ce
 k

 ro
zš

íře
ní

 u
 v

še
ch

 tř
íd

ěn
ýc

h 
od

pa
dů

 a
 n

a 
sí

dl
iš

ti 
Již

ní
 S

va
hy

 b
yly

 p
ro

 
vě

tš
í k

om
fo

rt 
př

i t
říd

ěn
í z

vě
tš

en
y 

ot
vo

ry
 la

m
in

át
ov

ýc
h 

ko
nt

ej
ne

rů
 n

a 
pa

pí
r. 

V 
ná

sl
ed

uj
íc

ím
 p

ře
hl

ed
u 

na
jd

et
e 

ot
ev

í-
ra

cí
 d

ob
u 

ve
 s

bě
rn

ýc
h 

dv
or

ec
h,

 ro
zp

is
 a

 te
rm

ín
y 

sv
oz

u 
bi

oo
dp

ad
u,

 p
yt

lo
vé

ho
 s

vo
zu

 p
la

st
ů,

 a
 p

ře
de

vš
ím

 te
rm

ín
y 

m
ob

iln
íc

h 
sv

oz
ů 

od
pa

du
.

Sv
oz

 sm
ěs

né
ho

 k
om

un
ál

ní
ho

 o
dp

ad
u

Po
dr

ob
ný

 h
ar

m
on

og
ra

m
 s

vo
zu

 je
dn

ot
liv

ýc
h 

ul
ic

 je
 s

ou
čá

st
í p

ln
é 

ve
rz

e 
Od

pa
do

vé
ho

 k
al

en
dá

ře
 p

ro
 ro

k 
20

22
, o

pr
ot

i 
m

in
ul

ém
u 

ro
ku

 v
ša

k 
ne

do
ch

áz
í k

 v
ýr

az
ný

m
 zm

ěn
ám

.
Žá

dá
m

e 
ob

ča
ny

, a
by

 d
om

ov
ní

 o
dp

ad
 o

dk
lá

da
li 

po
uz

e 
do

 u
rč

en
ýc

h 
ná

do
b 

a 
ud

rž
ov

al
i k

ol
em

 n
ic

h 
po

řá
de

k.
 V

yz
ý-

vá
m

e 
ob

ča
ny

, a
by

 v
 d

en
 s

vo
zu

 r
es

pe
kt

ov
al

i p
řís

tu
pn

os
t n

ád
ob

, p
ře

de
vš

ím
 m

aj
ite

le
 p

ar
ku

jíc
íc

h 
vo

zid
el

 a
 ř

id
ič

e.
 

Dě
ku

je
m

e 
vš

em
 u

ká
zn

ěn
ým

 ř
id

ič
ům

, ž
e 

to
to

 d
od

rž
uj

í a
 u

m
ož

ňu
jí 

ja
k 

pr
ůj

ez
d 

vo
zid

el
 p

ro
vá

dě
jíc

íc
h 

sb
ěr

 a
 s

vo
z 

ko
m

un
ál

ní
ch

 o
dp

ad
ů,

 ta
k 

i p
řís

tu
p 

k 
ná

do
bá

m
 n

a 
od

pa
dy

.
Sv

oz
 p

ro
 o

bj
ek

ty
 m

im
o 

do
st

up
ná

 m
ís

ta
 s

vo
zu

 k
om

un
ál

ní
ho

 o
dp

ad
u 

pr
ob

íh
á 

v i
nt

er
va

lu
 1

 x 
za

 1
4 

dn
í v

žd
y v

 s
ud

ý t
ý-

de
n,

 d
ne

m
 sv

oz
u 

je
 čt

vr
te

k 
ne

bo
 p

át
ek

. V
 zi

m
ní

m
 o

bd
ob

í m
ůž

e 
do

jít
 z 

dů
vo

du
 n

ep
řís

tu
pn

os
ti 

pr
o 

sv
oz

ov
ou

 te
ch

ni
ku

 
k 

ne
pr

ov
ed

en
í s

vo
zu

, v
 ta

ko
vé

m
 p

říp
ad

ě 
bu

de
 o

dp
ad

 o
dv

ez
en

 v
 d

al
ší

m
 p

ra
vid

el
né

m
 s

vo
zo

vé
m

 te
rm

ín
u.

Př
eh

le
d 

te
rm

ín
ů 

sv
oz

u 
bi

oo
dp

ad
u

Bi
oo

dp
ad

 b
ud

e 
sv

áž
en

 o
d 

du
bn

a 
do

 li
st

op
ad

u 
ve

 1
4d

en
ní

ch
 in

te
rv

al
ec

h,
 s

tří
da

vě
 s

 k
om

un
ál

ní
m

 o
dp

ad
em

. M
im

o 
ty

to
 te

rm
ín

y j
e 

sm
ěs

ný
 o

dp
ad

 o
dv

áž
en

 k
až

dý
 tý

de
n.

B
on

ěc
ko

, P
od

ve
sn

á,
 H

or
no

m
lý

ns
ká

, D
íly

, Z
lín

sk
é 

pa
se

ky
, M

ok
rá

, P
říl

uk
y:

 p
on
dě
lk
y 
– 
28
.3
., 
11
.4
., 
25
.4
., 
9.
5.
, 

23
.5
., 
6.
6.
, 2
0.
6.
, 4
.7
., 
18
.7
., 
1.
8.
, 1
5.
8.
, 2
9.
8.
, 1
2.
9.
, 2
6.
9.
, 1
0.
10
., 
24
.1
0.
, 7
.1
1.
, 2
1.
11
.

Le
sn

í č
tv

rť
, L

az
y,

 O
be

ci
ny

, c
en

tr
um

, P
říl

uk
y 

(s
íd

liš
tě

, p
rů

m
. z

ón
a)

: ú
te
rk
y –

 2
9.
3.
, 1
2.
4.
, 2
6.
4.
, 1
0.
5.
, 2
4.
5.
, 7
.6
., 

21
.6
., 
5.
7.
, 1
9.
7.
, 2
.8
., 
16
.8
., 
30
.8
., 
13
.9
., 
27
.9
., 
11
.1
0.
, 2
5.
10
., 
8.
11
., 
22
.1
1.

Pr
št

né
, L

et
ná

, O
vč

írn
y,

 R
ům

y,
 M

la
dc

ov
á,

 J
iž

ní
 S

va
hy

: s
tře
dy
 –
 3
0.
3.
, 1
3.
4.
, 2
7.
4.
, 1
1.
5.
, 2
5.
5.
, 8
.6
., 
22
.6
., 
6.
7.
, 

20
.7
., 
3.
8.
, 1
7.
8.
, 3
1.
8.
, 1
4.
9.
, 2
8.
9.
, 1
2.
10
., 
26
.1
0.
, 9
.1
1.
, 2
3.
11
.

M
al

en
ov

ic
e,

 Z
ál

eš
ná

, u
l. 

Fü
gn

er
ov

o 
ná

bř
ež

í: 
čt
vr
tk
y –
 3
1.
3.
, 1
4.
4.
, 2
8.
4.
, 1
2.
5.
, 2
6.
5.
, 9
.6
., 
23
.6
., 
7.
7.
, 2
1.
7.
, 4
.8
., 

18
.8
., 
1.
9.
, 1
5.
9.
, 2
9.
9.
, 1
3.
10
., 
27
.1
0.
, 1
0.
11
., 
24
.1
1.

Po
dh

oř
í, 

Lo
uk

y,
 M

al
en

ov
ic

e,
 V

rš
av

a,
 N

iv
y,

 Č
ep

ko
v:

 p
át
ky
 –
 1
.4
., 
15
.4
., 
29
.4
., 
13
.5
., 
27
.5
., 
10
.6
., 
24
.6
., 
8.
7.
, 2
2.
7.
, 

5.
8.
, 1
9.
8.
, 2
.9
., 
16
.9
., 
30
.9
., 
14
.1
0.
, 2
8.
10
., 
11
.1
1.
, 2
5.
11
.

Lo
uk

y
 

Zi
m

ní
 o

bd
ob

í 
Le

tn
í o

bd
ob

í 
Po

nd
ěl

í 
za

vř
en

o 
 

za
vř

en
o 

 
Út

er
ý 

13
.0

0 
– 

17
.0

0 
15

.0
0 

– 
18

.0
0 

St
ře

da
 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o 
Čt

vr
te

k 
13

.0
0 

– 
17

.0
0 

15
.0

0 
– 

18
.0

0 
Pá

te
k 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o 
 

So
bo

ta
 

8.
00

 –
 1

5.
00

 
8.

00
 –

 1
5.

00
  

Ne
dě

le
 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o

Ji
rá

sk
ov

a 
ul

.  
 

Zi
m

ní
 o

bd
ob

í 
Le

tn
í o

bd
ob

í 
Po

nd
ěl

í 
za

vř
en

o 
 

za
vř

en
o 

 
Út

er
ý 

13
.0

0 
– 

17
.0

0 
 

8.
00

 –
 1

8.
00

 
St

ře
da

 
za

vř
en

o 
 

za
vř

en
o 

 
Čt

vr
te

k 
13

.0
0 

– 
17

.0
0 

8.
00

 –
 1

8.
00

 
Pá

te
k 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o 
 

So
bo

ta
 

8.
00

 –
 1

2.
00

 
8.

00
 –

 1
2.

00
 

Ne
dě

le
 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o 

M
al

en
ov

ic
e 

 
 

Zi
m

ní
 o

bd
ob

í 
Le

tn
í o

bd
ob

í
Po

nd
ěl

í 
9.

00
 –

 1
7.

00
 

8.
00

 –
 1

8.
00

Út
er

ý 
za

vř
en

o 
 

za
vř

en
o

St
ře

da
 

9.
00

 –
 1

7.
00

 
8.

00
 –

 1
8.

00
Čt

vr
te

k 
za

vř
en

o 
 

za
vř

en
o

Pá
te

k 
9.

00
 –

 1
7.

00
 

8.
00

 –
 1

8.
00

So
bo

ta
 

8.
00

 –
 1

2.
00

 
8.

00
 –

 1
2.

00
 

Ne
dě

le
 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o

Zá
le

šn
á

 
Zi

m
ní

 o
bd

ob
í 

Le
tn

í o
bd

ob
í 

Po
nd

ěl
í 

9.
00

 –
 1

7.
00

 
8.

00
 –

 1
8.

00
Út

er
ý 

9.
00

 –
 1

7.
00

 
8.

00
 –

 1
8.

00
St

ře
da

 
9.

00
 –

 1
7.

00
 

8.
00

 –
 1

8.
00

Čt
vr

te
k 

9.
00

 –
 1

7.
00

 
8.

00
 –

 1
8.

00
Pá

te
k 

9.
00

 –
 1

7.
00

 
8.

00
 –

 1
8.

00
So

bo
ta

 
8.

00
 –

 1
2.

00
 

8.
00

 –
 1

2.
00

Ne
dě

le
 

za
vř

en
o 

 
za

vř
en

o

St
at

ut
ár

ní
 m

ěs
to

 Z
lín

Od
bo

r ž
ivo

tn
íh

o 
pr

os
tře

dí
 a

 ze
m

ěd
ěl

st
ví

Za
rá

m
í 4

42
1

76
0 

01
 Z

lín
Te

l. 
57

7 
63

0 
92

2,
 5

77
 6

30
 9

45
e-

m
ai

l: 
po

st
a@

zli
n.

eu
ht

tp
:/

/w
w

w.
zli

n.
eu

Te
ch

ni
ck

é 
sl

už
by

 Z
lín

, s
. r

. o
.

Zá
hu

m
en

í V
 3

21
76

3 
02

 Z
lín

Te
l. 

57
7 

11
1 

41
1

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
ts

zli
n.

cz
ht

tp
:/

/w
w

w.
ts

zli
n.

cz
 

Te
le

fo
nn

í s
po

je
ní

:  
Lo

uk
y –

 5
77

 1
11

 4
42

, Z
ál

eš
ná

 –
 7

39
 5

55
 4

51
, J

irá
sk

ov
a 

ul
. –

 6
04

 2
95

 3
37

, M
al

en
ov

ic
e 

– 
60

4 
22

0 
47

7.

Sb
ěr

né
 d

vo
ry

 – 
Lo

uk
y,

 Z
ál

eš
ná

, J
irá

sk
ov

a 
ul

., M
al

en
ov

ic
e

✃



16

Veřejné nádoby na bioodpad

Vzhledem
 k zájm

u občanů o třídění bioodpadu rozm
isťuje m

ěsto Zlín dal-
ší veřejné nádoby na bioodpad. 
Patří do nich rostlinný odpad z kuchyní (kávová sedlina, slupky, zbytky 
ovoce a zeleniny), kořenové baly, drobné větve a tráva. Žádám

e občany, 
aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo 
papírových sáčků (nevkládejte ani rozložitelné a kom

postovatelné pytlí-
ky), aby m

ohlo proběhnout jejich bezproblém
ové zpracování na kom

po-
stárně v areálu skládky Suchý důl.
N

ádoby jsou sváženy ve 2týdenním
 intervalu od začátku dubna až do po-

loviny listopadu, v zim
ních m

ěsících asi 1x za m
ěsíc podle klim

atických 
podm

ínek.

Term
íny pytlového svozu plastů

Před dnem
 svozu uložte pytle s plastem

 a nápojovým
 kartonem

 na m
ísto obvyk-

lé pro svoz kom
unálního odpadu nebo na tzv. shrom

ažďovací m
ísta.

M
alenovice, ul. K

 Cihelně a V O
lší, O

beciny, B
oněcko, Lesní čtvrť, Lazy, 

Salaš, Lhotka, Chlum
: 2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 

12.10., 9.11., 7.12.
Příluky, U

 M
ajáku, Fabiánky, Kudlov, Jaroslavice, Lužkovice, K

lečůvka, 
Letná, O

včírny, R
ům

y: 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8.,21.9., 19.10., 
16.11., 14.12.
Vršava, N

ivy, Čepkov, Cigánov, Štípa, Kostelec, Velíková, centrum
, Pod-

hoří vč. T. B
ati, ul. R

ůžová: 16.3., 13.4., 11.5., 8.6., 6.7., 3.8., 31.8., 28.9., 
26.10., 23.11., 21.12.
Podvesná, H

ornom
lýnská, D

íly, Zálešná, Fügnerovo nábřeží, Padělky IX, 
M

ladcová, M
okrá, Zlínské paseky, Jižní Svahy, Prštné, Louky: 23.3., 21.4., 

18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 28.12.

Pytle si občané m
ohou zdarm

a vyzvednout v kanceláři m
ístní části příslušné 

lokality, v budově M
agistrátu m

ěsta Zlína, Zarám
í 4421, na Odboru životního 

prostředí a zem
ědělství (3. patro) nebo na Oddělení m

ístních poplatků (2. pat-
ro). Občany z nedostupných m

íst prosím
e o odložení pytlů na m

ísto obvyklé pro 
svoz kom

unálního odpadu.

Přehled m
obilních svozů odpadu

V níže uvedených term
ínech a časech se budou na určených stanovištích 

sbírat objem
né a biologické odpady:

a) 2.4.; 14.5.; 3.9.; 8.10. V sobotu 14.5. a 8.10. se budou spolu s objem
ným

i 
a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.

Jaroslavice 
točna M

HD 
8:00 -8:20

Jaroslavice 
ul. Březová – vedle obecní studny 

8:25-8:45
Jaroslavice 

křiž. Svažitá x K Dolině u stanoviště TO 
8:50-9:10

Příluky 
křiž. Boněcko I x Ronzovy Paseky 

9:15-9:35
Příluky 

křiž. Boněcko I x Želechovická 
9:40-10:10

Klečůvka 
kancelář m

ístní části 
10:25-10:55

Klečůvka 
část k Lípě, u č.p. 77 u stanoviště TO 

11:00-11:20
Příluky 

Přístav, parkoviště u stanoviště TO 
12:15-12:45

Lužkovice 
nám

ěstí 
12:55-13:25

Lužkovice 
křiž. Zádědina x Rovinka 

13:30-13:50
Příluky 

u kapličky 
14:00-14:30

Bartošova čtvrť ulice Zborovská u č.p. 4158 
14:40-15:00

Bartošova čtvrť křiž. M
. Knesla x Dřevnická 

15:05-15:20

b) 16.4.; 28.5.; 17.9.; 22.10. V sobotu 28.5. a 22.10. se budou spolu s objem
-

ným
i a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.

M
alenovice  

Brigádnická 
8:00-8:20

Podhoří 
garáže na křiž. Růžová x Svat. Čecha 

8:30-8:50
Letná 

U Zim
ního stadionu u stanoviště TO 

9:00-9:20
Letná 

Kotěrova u ul. Krátká 
9:30-9:50

Kudlov 
Na Vrchovici, kancelář m

ístní části 
10:05-10:25

Kudlov 
parkoviště Václavská x Zelená 

10:30-10:50
Kudlov 

Paseky (k Pindule) 
11:00-11:10

Kudlov 
ulice Zelená (tiskárna) 

12:15-12:35
Fabiánka 

garáže Fabiánka I 
12:40-13:00

M
aják 

parkoviště ul. K M
ajáku 

13:05-13:25
Salaš 

kancelář m
ístní části 

13:40-14:00
Salaš 

naproti č.p. 71 
14:05-14:25

Lhotka 
u zastávky M

HD  
14:40-15:00

Chlum
 

u točny M
HD 

15:05-15:20

c) 7.5.; 11.6.; 1.10.; 5.11. V sobotu 11.6 a 5.11. se budou spolu s objem
ným

i 
a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.

T. Bati 
křiž. třída T. Bati x Široká 

8:00-8:30
T. Bati 

křiž. třída T. Bati x Díly IV 
8:35-9:05

Podvesná 
Podvesná VIII u stanoviště TO 

9:15-9:45
Lesní čtvrť 

křiž. ulice Prostřední x Štefánikova 
9:55-10:30

Lesní čtvrť 
křiž. Lesní x Lom

ená 
10:35-11:05

Lesní čtvrť 
křiž. Příční x Obeciny 

11:10-11:40
Obeciny 

Obeciny VI u stanoviště TO  
12:30-13:00

Lesní čtvrť 
točna M

HD 
13:10-13:40

Lazy VI 
parkoviště naproti spec. ZŠ 

13:45-14:15
Lazy 

křiž. Pod Vodojem
em

 x Kam
enná 

14:20-14:40
Prštné 

křiž. Kútíky x Hrabůvky 
14:50-15:20

d) 30.4.; 4.6.; 24.9.; 29.10. V sobotu 4.6. a 29.10. se budou spolu s objem
ný-

m
i a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.

Velíková 
točna M

HD 
8:00-8:20

Velíková 
u požární nádrže 

8:25-8:45
Štípa 

křiž. Velikovská x Stará cesta u č.p. 102 
8:50-9:00

Štípa 
Stará cesta m

ezi č.p. 277 a 623 
9:05-9:15

Štípa 
u obchodu 

9:20-9:40
Štípa 

u kostela 
9:50-10:10

Kostelec 
křiž. Štípská x U Řadovek  

10:15-10:25
Kostelec 

zastávka M
HD u Lázní od Lešné 

10:30-10:50
Kostelec 

Zlínská, kancelář m
ístní části 

11:40-11:55
Kostelec 

Okrajová č.p. 121 
12:00-12:15

Kostelec 
hasičská zbrojnice 

12:20-12:40
Kostelec 

křiž. Fryštácká x Přehradní 
12:45-12:55

Vršava 
Horní Vršava u č.p. 225 

13:10-13:30
Zlínské Paseky  točna M

HD 
13:45-14:15

Zlínské Paseky  Klabalská u zastávky M
HD  

14:20-14:40

M
okrá 

křiž. M
okrá II x Na Drahách 

14:45-15:05
M

okrá 
Stráže u stanoviště TO 

15:10-15:30

e) 9.4.; 21.5.; 10.9.; 15.10. V sobotu 21.5. a 15.10. se budou spolu s objem
-

ným
i a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.

Nad ovčírnou IV U č.p. 344 
8:00-8:20

Centrum
 

Na Požáře u m
ostku k ul. Hradská 

8:25-8:40
Centrum

 
Sadová u kostela 

8:45-9:00
Centrum

 
Lorencova 

9:05-9:20
Centrum

 
Santražiny (vnitroblok) 

9:25-9:40
Centrum

 
Vodní 

9:50-10:10
Centrum

 
křiž. Sm

etanova x Pod Stráněm
i 

10:20-10:40
Jižní Svahy 

křiž. Nad Stráněm
i x Družstevní  

10:50-11:10
Jižní Svahy 

Nad Vývozem
 č.p. 4852 u stanoviště TO 

12:00-12:20
Jižní Svahy 

křiž. Středová x Podlesí I.  
12:25-12:45

Jižní Svahy 
Valachův žleb – parkoviště výjezd Česká  

12:50-13:10
Jižní Svahy 

Středová nad veřejným
 sportovištěm

 
13:15-13:35

Jižní Svahy 
křiž. Luční x Jílová  

13:45-14:00
M

ladcová 
Pod Babou 

14:10-14:30
M

ladcová 
Nadhum

ení u stanoviště TO 
14:35-14:55

M
ladcová 

hasičská zbrojnice 
15:00-15:20

Přehled term
ínů přistavení velkoobjem

ových kontejnerů na B
IOODPAD

Kontejnery budou přistaveny na vyjm
enovaných stanovištích po dobu 8–12 

hod. a jsou určeny pro větve, listí a trávu. Tento bioodpad ukládejte volně ložený 
– bez pytlů a neodkládejte bioodpad m

im
o kontejnery.

Term
íny: 2.4.; 14.5.; 18.6.; 3.9.; 8.10.; 12.11.

Zlínské Paseky – točna M
HD

Lazy – parkoviště naproti spec. ZŠ
Lesní čtvrť – hřiště u křiž. Prostřední x Lesní čtvrť I

Term
íny: 9.4.; 21.5.; 25.6.; 10.9.; 15.10.; 19.11.

Lužkovice – hasičská zbrojnice
Klečůvka – u hřiště
Jaroslavice - křiž. Svažitá x K Dolině
Jaroslavice – ul. Březová (vedle obecní studny)

Term
íny: 30.4.; 4.6.; 9.7.; 24.9.; 29.10.; 3.12.

Lhotka – u zastávky M
HD

M
alenovice – ul. Zabrání

Salaš – u parkoviště vedle RD s č.p. 42

Term
íny: 16.4.; 28.5.; 2.7.; 17.9.; 22.10.; 26.11.

Kostelec – hasičská zbrojnice
Štípa – u obchodu
Velíková – u požární nádrže

Term
íny: 26.3.; 7.5.; 11.6.; 27.8.; 1.10.; 5.11.

M
aják – parkoviště ul. K M

ajáku
Kudlov – parkoviště Václavská x Zelená
Kudlov – Na Vrchovici, kancelář m

ístní části
Fabiánka – garáže Fabiánka I
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Informace

inzerce

Kam s nefunkční žárovkou?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou 
dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do 
popelnice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při 
rozbití unikat nebezpečné látky.

V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 
světelných zdrojů. V posledních letech postupně 
přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetr-
nější druhy. Podle místnosti a svých preferencí 
volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím 
dál častěji LED žárovky. Vybíráme různou inten-
zitu a charakter světla – výběr moderních světel-
ných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka 
dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem 
jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci 
znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kom-
paktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, 
kterou je třeba odborně zpracovat. Při špatném 
či neodborném zacházení a ve vyšších koncen-
tracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 

prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vy-
sloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním 
světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném 
dvoře v Malenovicích - ul. Zahradní, na Zálešné 
a v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. – Lou-
ky. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma 
převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, 
aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veške-
rých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení 
pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí 
také veškeré náklady na přepravu a recyklaci 
odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPU 
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, 
které bychom jinak museli použít na ekologic-
kou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací 
žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení 
nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme 
k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozaříze-
ními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP 
dočtete na www.ekolamp.cz. /red/

ZAHÁJENÍ SVOZŮ  
BIOODPADU NA ÚZEMÍ MĚSTA
V týdnu (od 28. 3. do 1. 4. 2022) bude zahájen 
svoz bioodpadu v hnědých nádobách od rodin-
ných domů. Tento střídavý svoz – lichý týden 
hnědá nádoba a sudý týden nádoba se směs-
ným odpadem, bude ve vybraných lokalitách 
probíhat až do konce listopadu. Na území měs-
ta jsou rozmístěny i veřejné nádoby na biood-
pad, které budou sváženy také ve 2týdenním 
intervalu. Od soboty 26. 3. 2022 začíná také 
přistavování velkoobjemových kontejnerů na 
bioodpad v místních částech dle Odpadového 
kalendáře. Kontejnery budou umístěny na sta-
novištích v čase 8–12 hod. /red/

OBČANÉ MĚSTA ZLÍNA VYTŘÍDILI LONI 1 586 KG BATERIÍ
Díky zodpovědnému přístupu občanů a ak-
tivní účasti v systému zpětného odběru, 
třídění a využití odpadních baterií, který na 
základě oprávnění Ministerstva životního 
prostředí zajišťuje kolektivní systém ECO-
BAT, Zlíňané přispěli k lepšímu životnímu 
prostředí a pomohli splnit sběrové kvóty 
EU. Ve sběrných dvorech bylo v minulém 
roce odevzdáno 1 586 kg použitých baterií, 
ze kterých bylo recyklací získáno 1 174 kg 
kovonosných druhotných surovin.
„Často si to už ani neuvědomujeme, ale 
baterie se pro každého z nás staly každo-
denní samozřejmostí. Objem prodaných 

baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká 
spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji 
a ke znečišťování životního prostředí, tím 
i k ohrožení lidského zdraví,“ konstatoval 
Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 
pro oblast životního prostředí.
Proto se každá zpětně odevzdaná baterie 
počítá! Jejich sběrem, tříděním a násled-
nou recyklací pomáháme šetřit přírodu 
a její nerostného zdroje.
Použité baterie je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech, vhodit do červených kontej-
nerů nebo do speciálních nádob v obcho-
dech. /fab/
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Seriál

Tenkrát ve Zlíně: Anna Železníková, 
nejúspěšnější zlínská pilotka
O tom, jak důležitá byla rychlá letecká doprava pro fungování 
firmy Baťa, jsme už psali v jednom z předchozích textů 
seriálu Tenkrát ve Zlíně. Vedle profesionálních firemních 
pilotů ale začala postupně vznikat stále početnější základna 
amatérských leteckých nadšenců. 

Letadla Zlin Z-XII 
Foto: MZA-SOkA Zlín

Anna Železníková
Foto: MZA-SOkA Zlín

Anna Železníková
Foto: MZA-SOkA Zlín

Pozoruhodné je, že mezi zlínskými piloty se obje-
vily i ženy. To byl v té době skutečný unikát.
Nejsilnější slovo ve sportovním letectví měl za 
první republiky celostátní spolek Masarykova le-
tecká liga, jehož cílem bylo podle stanov „organi-
zovati síly občanstva ku práci pro pokrok letectví 
a pro jeho využití k obraně i rozkvětu státu“.
Zlínská pobočka Masarykovy letecké ligy zača-
la být aktivní během roku 1932. Tato skupina 
leteckých nadšenců vedená konstruktérem 
Rudolfem Dohnálkem v budově druhého chla-
peckého internátu vyráběla vlastní bezmotoro-
vý kluzák. Dokončili jej v listopadu 1932, ale 
první let byl kvůli počasí odložený až na jaro 
příštího roku.
V listopadu 1932 byl ve Zlíně spuštěn teore-
tický kurz pro piloty-amatéry, do kterého se 
přihlásilo přes sto lidí – z toho dvě ženy. Zá-
jemců o létání bylo hodně, co ale chybělo, byla 
letadla. A tady pomohl čestný předseda zlín-
ské Masarykovy letecké ligy Jan Antonín Baťa, 
věnoval spolku letadlo Aero A-34 Kos, nabídl 
klubu možnost využívat zdarma letiště i han-
gár v Otrokovicích a také slíbil vybudovat dílnu 
na výrobu kluzáků v jednom z internátů. A tak 
vznikla řada školních bezmotorových letadel, 
která ve svém názvu nesla jméno Zlín. Během 
několika málo let ve Zlíně vznikl – i díky výrazné 
podpoře firmy Baťa – jeden z největších a nej-
aktivnějších aeroklubů v tehdejší republice. 
A odstartovala také úspěšná výroba malých 
sportovních letadel Zlín Z-XII.
Mezi zlínskými sportovními letci zaujmou jmé-
na dvou žen – Anny Železníkové a Leopoldy Ve-
letové. Postavení žen v baťovském Zlíně kore-
spondovalo s tehdejšími představami o ideální 
rodině. Počítalo se s tím, že po svatbě zůsta-
nou v domácnosti a vytvoří zázemí zaměstna-
ným manželům. Proto zpravidla neabsolvovaly 
výuku odborných předmětů a učily se spíše to, 

co mohly využít i v domácnosti. Zkrátka jejich 
místo bylo spíše u plotny, ne v kabině letadla…
Je tedy zřejmé, že cesta děvčat k pilotnímu prů-
kazu nebyla snadná. Ukažme si to právě na pří-
běhu zřejmě nejúspěšnější zlínské pilotky Anny 
Železníkové.
Narodila se v roce 1915 v Malenovicích u Zlína 
v rodině drobného zemědělce. Už od dětství se 
jí údajně létání velmi líbilo a obdivovala také 
stroje všeho druhu. Po absolvování měšťanské 
školy pracovala od roku 1930 u firmy Baťa jako 
šička v obuvnické dílně.
„Už v sedmnácti letech se chtěla naučit létat na 
kluzácích, tatínek to ale nedovolil. V den svých 
dvacátých prvních narozenin, 23. ledna 1936, 
složila v pokladně místní skupiny Masarykovy 
letecké ligy ve Zlíně částku 2000 Kčs a podala 
si přihlášku k motorovému pilotnímu výcviku. 
Předseda místní skupiny Bohuslav Ševčík ji ale 
s přihláškou třikrát vyhodil, než začal vážně 
uvažovat o jejím zařazení do výcviku,“ popi-
suje znalec zlínského sportovního letectví Jan 
Dúbravčík.
Nakonec uspěla a na jaře 1936 zahájila pilot-
ní výcvik na motorových letadlech Zlín Z-XII. Už 
v červnu složila teoretické zkoušky na výtečnou 
a praktické na velmi dobrou. „Pilotní průkaz pi-
lotky turistických letadel jí byl vystaven minis-
terstvem veřejných prací 27. října 1936. To už 
ale měla za sebou první velký úspěch v první 
letecké soutěži. Velmi usilovala o zařazení na 
práci při výrobě letadel, aby jejich konstrukci 
dobře porozuměla. Nakonec se jí podařilo zís-
kat práci u montáže leteckých motorů, dělala 
ale jen pomocné práce. V létání měla velké plá-
ny. Chtěla se stát pilotkou prodejního oddělení 
Zlínské letecké a. s. a prodávat a propagovat 
letadla Zlín-XII ve světě. Chtěla létat také ak-

robacii a účastnit se velkých mezinárodních 
závodů,“ popisuje Jan Dúbravčík.
V neděli 11. října 1936 připravila Masarykova 
letecká liga ve Zlíně svou vůbec první soutěž 
nazvanou I. letecký okruh Moravou. Na soutěž 
se přihlásilo celkem 18 dvoučlenných posá-
dek, z toho 11 bylo ze zlínského aeroklubu. 
„Do závodu se přihlásila, pravděpodobně po-
prvé v historii československého sportovního 
letectví, i kompletní ženská posádka, pilotka 
Anna Železníková a navigátorka Leopolda Ve-
letová. V soutěži obsadily velmi pěkné deváté 
místo. Byl to první velký sportovní úspěch Anny 
Železníkové, o kterém psal domácí i zahranič-
ní tisk. A další následovaly. Pěkného umístění 
dosáhla v roce 1937 ve II. ročníku Hallerova 
poháru v Plzni a na III. národním letu Republiky 
československé. Největšího úspěchu dosáhla 
Anna Železníková na mezinárodní letecké sou-
těži států Malé dohody na přelomu srpna a září 
1938, kde se s beznadějně nejslabším moto-
rem na svém Zlínu Z-XII umístila na desátém 
místě ve své kategorii, na třicátém druhém cel-
kově a ve zvláštní kategorii žen-pilotek na prv-
ním místě před zkušenou rumunskou pilotkou 
Nadio Russo,“ zdůrazňuje Jan Dúbravčík.
„Pro zlínské Dvanáctky skončil závod mimo-
řádným úspěchem se zřetelem na výkonnost 
a spolehlivost stroje. Stroj musel absolvovat 
závod za nejtěžších povětrnostních podmínek 
hlavně přes Transylvánské Alpy (na tratích 
Kluž-Bukurešť a pak Bělehrad-Arad), kde měly 
pernou práci i silné stroje. Pilotce Železníkové 
a pozorovateli Bejšovcovi patří za výkony na 
této etapě závodu upřímné a srdečné uznání,“ 
psaly 5. září 1938 noviny Zlín – pondělník zlín-
ského kraje.
Německá okupace v roce 1939 znamenala 
konec létání pro všechny československé spor-
tovní piloty, i pro Annu Železníkovou. V tomto 
roce se provdala za Františka Štěpánka, se kte-
rým vychovala dvě děti. Po válce byla členem 
Aeroklubu Zlín, aktivně už ale nelétala.
 Pavel Stojar s využitím publikace  
 Jana Dúbravčíka Věřili v křídla
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Rozhovor

S oblibou se Zlíňanů ptám, odkud pocházejí
Staré řecké báje a pověsti, objevitel Tróje Heinrich Schliemann 
a nakonec návštěvy archivu v rodném Vsetíně přivedly Davida 
Valůška k archivářství. Od roku 1997 je zaměstnán ve Státním 
okresním archivu Zlín, nejprve jako odborný archivář, od roku 
2008 působí ve funkci ředitele. 

Publikuje v řadě oborových a místních perio-
dik a je mimo jiné autorem několika odbor-
ných historických publikací. Téma rozhovoru 
se u příležitosti 700. výročí města Zlína od 
první písemné zmínky jasně nabízí.

Jak jste se dostal k historii?
Můj vztah k historii se formoval postupně na 
základní a střední škole. Po přečtení Starých 
řeckých bájí a pověstí jsem na dlouho propadl 
antické kultuře, především řecké. Na gymná-
ziu byl mým hrdinou objevitel Tróje Heinrich 
Schliemann. Dalším podstatným impulzem 
byly první návštěvy archivu v mém rodném 
Vsetíně. Vůně starých dokumentů a mírně 
tajemná atmosféra mne vzrušovala. Bylo roz-
hodnuto – chci být archivářem!

Co všechno můžeme v archivu najít?
Jak říká jeden můj kolega, prakticky vše, záleží 
jen na důkladnosti hledání. To je samozřejmě 
nadnesené, ale dokumenty uložené v archi-
vech jsou moderně řečeno paměťovou data-
bankou lidstva. Takže důležité je, jaké otázky 
si klademe, a archiválie nám mohou pomoci 
nacházet odpovědi. Ovšem laická předsta-
va je obvykle dnes taková, že archivář ťukne 
do počítače a vypadne požadovaný údaj. Ve 
skutečnosti si pátrání v archivu spíše zkusme 
představit jako puzzle. Hledáte jednotlivé díl-
ky, někdy jich naleznete více pohromadě, jin-
dy jsou roztroušené na mnoha místech a řada 
dílků v průběhu času nenávratně zmizela. Vý-
sledný obraz tak bývá různě úplný či neúplný.

První zmínka o městě je stará 700 let, kam 
až může sahat historie města?
Pokud tím myslíme počátky Zlína jako místa 
trvale osídleného lidmi, klademe 
je někam do poloviny 13. století. 
Dlouho patřil k majetkům pánů 
z Hustopečí, kteří z něj učinili 
lokální středisko na svých pod-
řevnických statcích. Proto se o něm v prvním 
písemném dokladu z roku 1322 hovoří jako 
o městečku.

Je podle Vás historie města zajímavá i před 
baťovskou érou?
Předbaťovský Zlín je možno nahlížet jako ty-
pické málo významné malé město, jakých 
bychom v naší republice našli desítky. Řešilo 
své každodenní radosti i strasti, které zají-
maly pouze místní, jejichž životů se dotýkaly. 
Nebude z mé strany velkou spekulací tvrzení, 
že kdyby nenastala radikální změna spojená 
s podnikáním Tomáše Bati, vypadal by dnes 
Zlín například jako Vizovice či Napajedla. Za-

jímavé je především ono vystoupení z těchto 
lokálních poměrů a postupná proměna v sídlo 
nadregionálního významu. Sportovní termi-
nologií řečeno, Zlín během velmi krátké doby 
překvapivě vystoupal z okresního přeboru až 
do extraligy, a navíc se v ní trvale udržel.

Jaký byl Zlín podle Vás v gottwaldovské éře? 
Upadal?
Nabídnu jednu z možných odpovědí. Roku 
1900 měl Zlín včetně obcí, které jsou dnes 
jeho součástí, více než 8 600 obyvatel, v roce 
1948, kdy byl přejmenován na Gottwaldov, 
tedy na vrcholu baťovské éry, to bylo více než 

46 000 a na konci socialismu měl 
téměř 87 000 obyvatel. Je to mož-
né označovat za úpadek? Myslím, 
že Gottwaldov je málo probádané, 
ale přitom nesmírně důležité a za-

jímavé téma. Baťové a mnoho dalších klíčo-
vých osob muselo z města nuceně odejít, ale 
zůstala zde většina z těch mladých mužů a žen 
formovaných myšlenkami a prací v předváleč-
ném Zlíně. A mne zajímá, jak se to projevovalo 
v podmínkách socialismu. Byl Zlín/Gottwaldov 
najednou stejný jako další města? Nebo se stá-
le v něčem lišil? Je náhoda, že například ino-
vace ve stavebnictví s využíváním panelových 
technologií má počátky právě zde?

V čem je Zlín podle Vás jiný oproti jiným 
městům?
S oblibou se Zlíňanů ptám, odkud pocháze-
jí. Diví se té otázce, ale když se dostaneme 

k prarodičům, není ze Zlína téměř nikdo. 
S nadsázkou můžeme říci, že i v tom Baťa 
přivezl do Zlína kus americké inspirace. 
U Newyorčana se celkem automaticky před-
pokládá, že je odněkud. Takže Zlín, na rozdíl 
od jiných měst, nemůže podle mého názoru 
stavět svoji identitu na tom, co je v Evropě tak 
typické, tedy na lokálních kořenech zapuště-
ných až hluboko do středověku. Ostatně je to 
vidět i na velice nesentimentálním přístupu 
k architektuře a památkám města po celé 
20. století, což svým způsobem pokračuje 
i nadále. Když jsem před pár lety byl součástí 
týmu promýšlejícího podobu letošních oslav, 
napadl mne slogan, který to pojmenovává: 
Zlín jsme my. Jak říkal Tomáš Baťa, podstat-
ní jsou lidé, nikoliv budovy a stroje. Moderní 
Zlín byl synonymem místa, které přitahovalo 
svou otevřeností. To je myslím genetický zá-
klad nového Zlína, který jej stále odlišuje od 
jiných měst.

Jak vznikla kopie listiny o první zmínce 
o Zlínu, která byla vystavena 28. února na 
zlínském zámku?
Popravdě řečeno, před 3/4 rokem jsem ne-
tušil, jak komplikované a náročné bude vy-
tvoření faksimile této pro Zlín tak důležité 
památky. Do značné míry se na tom samo-
zřejmě podepsala složitá doba plná omeze-
ní. Moravský zemský archiv v Brně, kde je 
listina uložena, má výborný tým restauráto-
rek, který pro nás listinu vytvořil. Muselo být 
odlito sedm pečetí, které jsou na originálu 
přivěšeny, a přestože se dnes jako základ 
pro faksimile používají vytištěné podklady, 
sestavují z nich restaurátorky výsledný tvar 
tak, aby co nejvěrněji odpovídal originálu.

Proč nemohl být vystavený originál listiny 
a jak moc je vzácný?
Ačkoliv je pergamen, tedy vyčiněná kůže, ma-
teriálem dosti odolným, je kvůli stáří, a pře-
devším křehkosti přivěšených voskových 
pečetí nesnadné zajistit možnost vystavení 
originálu. Ale myslím, že stejně dobře pro 
představu, jak originál vypadá, poslouží i po-
řízená faksimile.

Vzniká publikace o dějinách města. Na co 
se v ní čtenáři mohou těšit?
Naší snahou je představit Zlín od prapočátků 
do roku 2000. Na knize pracuje 28 autorů 
a výsledkem bude dvousvazkové dílo. Vznik 
takové knihy je velice náročný, protože autoři 
museli pro své texty nejprve provádět zevrub-
né studium dobových zdrojů. Výsledkem 
bude rozsáhlá dějinná freska a celistvý po-
hled na vývoj města Zlína. V rámci letošních 
oslav připravujeme na zlínském zámku sérii 
besed s vybranými autory, na které srdečně 
zvu všechny, kdo by se chtěli dozvědět více 
ještě před vydáním Dějin města Zlína. Po-
drobnosti naleznete na webu zlin700.zivy-z-
lin.cz. Tomáš Melzer
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Foto 1: Pohled na budované zastřešení zastávky MHD 
Nám. Míru.

Foto 2: Po bouracích pracích a výstavbě inženýrských 
sítí bude následovat výstavba podkladních vrstev 
komunikací.

Foto 3: Armování opěrných zdí, do kterých budou 
ukotveny zastřešení prodejních míst a lavičky.

Foto 4: Stavba zázemí tržiště, v němž bude kancelář, 
hygienické místnosti pro správce a prodejce a prostor 
pro kontejnery.

Foto 5: Dálkový pohled na západní část stavby 
revitalizace tržiště Pod Kaštany.

Foto 6: Bednění železobetonového stropu zastřešení 
zastávky MHD Nám. Míru.

Za oponou:  
Tržiště Pod Kaštany
V seriálu Za oponou se tentokrát podíváme  
na probíhající rekonstrukci tržiště Pod Kaštany, 
která je v plném proudu.

2.1.

3.

6.
5.

4.
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Informace

inzerce

DOTACE Z FONDU PRO-RODINNÝCH AKTIVIT  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA NA ROK 2022

Správní rada Fondu pro-rodinných aktivit 
statutárního města Zlína (dále jen „SMZ“) 
vyhlašuje výběrové řízení/program na při-
dělení dotací z Fondu pro-rodinných aktivit 
SMZ na rok 2022, jehož účelem je podpo-
ra celoročních pravidelných volnočasových 
aktivit dětí a mládeže s trvalým bydlištěm 
na území SMZ.
O dotace si mohou zažádat právnické oso-
by, zajišťující celoroční pravidelné volnoča-
sové aktivity pro děti a mládež na území 
SMZ, o nichž jsou známy výsledky činnosti 

nejméně za jeden kalendářní rok. Příjem 
žádostí začíná 10. 3. 2022 v 8:00 hod. 
a končí 18. 3. 2022 ve 14:00 hod. Bližší 
informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách SMZ www.zlin.eu, nebo budou 
žadatelům poskytnuty tajemnicí Fondu 
pro-rodinných aktivit SMZ, Mgr. Alenou 
Podanou, tel. 577 630 845, e-mail: ale-
napodana@zlin.eu, Odbor sociálních věcí 
Magistrátu města Zlína (detašované pra-
coviště tř. T. Bati 3792, budova Okresní 
správy sociálního zabezpečení). /red/

SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE  
O DOBROVOLNICTVÍ

Centrum ADRA Zlín hledá dobrovolníky na pod-
poru seniorů, dětí a lidí se zdravotním postiže-
ním. Pro všechny zájemce o dobrovolnictví se 
koná INFORMAČNÍ SCHŮZKA, která se usku-
teční ve středu 16. března 2022 v 16 hod. 
v prostorách Křesťanského kulturního centra 
Zlín (Zlínský klub 204, bývalá knihovna). Zá-
jemci se dozví, ve kterých organizacích mohou 
pomáhat a budou se moci také rovnou zare-
gistrovat. Dobrovolníkem se může stát každý 
člověk starší 15 let. Více informací najdete na 
webových stránkách www.adrazlin.cz. /red/

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN VYHLAŠUJE  
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

ZAHRADNÍK, LESNÍK

Požadavky:
  vyučen v oboru zahradnictví  

nebo lesnictví výhodou,
  řidičský průkaz sk. „B“.

Klíčová náplň práce:
  odborné zahradnické práce,
  kácení a ořezy stromů,
  sečení a péče o trávníky.

Pro pozici zahradník, lesník je stanovena  
6. platová třída.
Předpokládaný nástup od 1. 4. 2022, pra-
covní poměr bude uzavřen na dobu určitou 
1 rok s perspektivou změny na dobu neur-
čitou.
Pro bližší informace a zařazení do výběrové-
ho  řízení  kontaktujte Bc. Tomáše Polehňu,  
tel. 604 220 342. /red/

PŘEKONÁ LETOS ZLÍN ČÍSLO 
700 V KVĚTNOVÉ AKCI DPNK 

2022?
Registrace do celorepublikové květnové výzvy 
Do práce na kole začala již 1. února a potrvá 
do 30. dubna na www.dopracenakole.cz.
Zlín, Otrokovice a okolí se společně zapojí již 
podeváté. Obě města se umístila v počtu při-
hlášených účastníků v roce 2021 za celou re-
publiku v první desítce. Ve Zlíně, Otrokovicích 
a okolí se minulý rok zapojilo do kampaně 
1 133 cyklistů, koloběžkářů, chodců a běžců. 
Ve Zlíně to bylo 587 nadšenců a v Otrokovicích 
se přihlásilo 546 účastníků. Překoná letos Zlín 
slavné číslo 700 v počtu přihlášených? Město 
Zlín totiž slaví v roce 2022 výročí 700 let od 
první písemné zmínky. Do oslav se můžete 
zapojit i vy tím, že podpoříte motivační výzvu 
DPNK 2022.
Za celou republiku se v roce 2021 přihlási-
lo rekordních 22 114 účastníků a účastnic 
z 51 měst. Společně v květnu ujeli, nachodili 
a uběhli skoro 5 425 000 km. Zároveň ušetřili 
téměř 700 tun emisí CO2, což je zhruba tako-
vé množství, jaké absorbuje 700 stromů za 
100 let. /red/
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Kultura

„Pozvali jsme Divadlo Verze Praha s no-
vinkou Vášnivost, thriller, velmi napínavou 
hořkou komedií plnou překvapivých zvratů 
a konfliktů, jež se odehrávají na půdory-
su komorního dramatu,“ prozradila šéfka 
vnějších vztahů divadla Blanka Kovando-
vá.
Představení se uskuteční 16. března 
v 19.00 ve Velkém sále. V hlavních rolích 
se představí Linda Rybová, David Matásek, 
Jana Janěková a Jan Holík. Divadelní reži-

sér Koos Terpstra a mladá herečka Nhung 
Dam spojili své síly a napsali vášnivý romá-
nek a domnělý thriller v jednom. Žena se 
vrací domů z výletu o dva dny dříve. Hledá 
svého manžela, ale dům je prázdný. Volá 
mu, kde je, a on jí tvrdí, že je doma, dívá se 
na televizi a trochu si čte… Řetězec faleš-
ných stop a nedorozumění se začíná pro-
dlužovat...
Předplatitelé mohou na nákup vstupenek 
uplatnit bonusy z předplatenek. /red/

V duchu názvu románu zlínského spisovatele 
a duchovního otce festivalu Antonína Bajaji se 
letošní ročník Literárního jara zaměří na regi-
onální autory. Festival zahájí 16. března Josef 
Holcman, který ve Zlíně premiérově předsta-
ví za hudebního doprovodu zlínských Mužá-
ků svou nejnovější knihu Třetí cesta. Dalším 
vzácným hostem bude 22. března světově 
významný zlínský rodák – malíř, sochař, grafik 
a básník Karel Zlín, žijící od roku 1976 trvale 

Literární jaro Zlín 2022

V divadle hostuje Rybová a Matásek

Také Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a jí od roku 
2011 pořádaný festival autorských čtení a besed se spisovateli se 
připojují k oslavám 700. výročí první písemné zmínky o Zlínu. 

V servírování toho nejlepšího divákům pokračuje Městské 
divadlo Zlín. 

v Paříži. 23. března představí tvorbu (nejen) 
ze Zlínské literární tržnice autoři Milan Libiger, 
Vladimír Cetkovský, Jiří Pejla a Vít Kolmačka 
za hudebního doprovodu folkového tria Žam-
boši. 30. března se mohou příznivci literatury 
a historie města Zlína těšit na komponovaný 
pořad s Miroslavem Černým. Mezi další hosty 
budou v dubnu patřit například Benjamin Ku-
ras, Jan Vilímek nebo Jaroslav Kovanda. Více 
informací na www.literarnijaro.cz. /red/

V Otrokovicích odhalí sochu J. A. Bati
Jednotlivci i velké společnosti se zapojili do veřejné sbírky, 
kterou v březnu 2020 vyhlásilo město Otrokovice na 
vybudování sochy Jana Antonína Bati. 

Celkem 27 dárců vybralo částku ve výši 242 258 
korun. Radnice nyní připravuje slavnostní odha-
lení, které se uskuteční v pondělí 7. března. Sou-
částí bude celodenní program pro veřejnost, do 
kterého se zapojí studenti ze Zlína a Otrokovic 
i odborníci na baťovskou tematiku. Na začátku 
roku 2020 se vedení města Otrokovice rozhod-
lo, že chce občanům připomínat pro Otrokovice 
mimořádně významnou osobnost Jana Antoní-
na Bati, který stál u rozkvětu města, a zároveň 
vytvořit důstojné pietní místo pro uctívání jeho 
památky. Vzniklo tak umělecké dílo zasazené 
do parku před Společenský dům.
„Otrokovice, jak je známe dnes, byly doslova na 
zelené louce vybudovány firmou Baťa, jejímž 
byl Jan Antonín po svém tragicky zesnulém ne-
vlastním bratru vlastníkem a šéfem. Zejména 
v době jeho vedení firmy byla zbudována vět-
šina z toho, co je pro dnešní Otrokovice cha-

rakteristické. Vybudováním pomníku v samém 
srdci baťovských Otrokovic v parku mezi býva-
lými pomocnými závody a Společenským do-
mem splatíme alespoň částečně dějinný dluh, 
který město vůči svému velkému budovateli 
má. Současně bude důstojným doplněním již 
existujícího pomníku Tomáše Bati,“ objasnila 
smysl vybudování nového pomníku starostka 
Otrokovic Hana Večerková. Do třicátých let 
se přenesou obyvatelé i návštěvníci Otrokovic  
7. března 2022. V souvislosti s odhalením sochy 
J. A. Bati se tento den ponese v baťovském du-
chu. Program je rozdělen do dvou částí. Dopole-
dne bude pozornost směřovaná k Otrokovické 
BESEDĚ. Zde se od 9 hodin uskuteční odborná 
beseda na téma „Baťovské příběhy z dob první 
republiky“. Následovat bude panelová diskuze 
„Motivace mladých lidí v dnešní době a baťov-
ské inspirace pro jejich vzdělávání“. Na své si 

v tento den přijdou i milovníci veteránů. Na lin-
ce hromadné dopravy sveze cestující v průbě-
hu dne historický autobus. Před Otrokovickou 
BESEDOU proběhne v době od 13.30 do 14.30 
přehlídka historických vozidel ze stáje Samohýl 
Motor Veterán, která se poté přesunou do par-
ku před Společenským domem, kde celý pro-
gram vyvrcholí od 15 hodin odhalením sochy  
J. A. Bati za účasti významných hostů. Pro zá-
jemce je připravena také komentovaná pro-
hlídka na téma baťovské architektury v Otroko-
vicích, kdy zkušený odborník provede veřejnost 
parkem před Společenským domem a upo-
zorní na zajímavosti v místě. Celý den zakončí 
vernisáž „Jan Antonín Baťa doma i za mořem“ 
v Městské galerii Otrokovice. Poutavá výstava 
bude spojena s promítáním filmů „Brazilské 
stopy Jana Antonína Bati“ a „Šumné stopy – 
Jan Antonín Baťa“. /red/
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Akce

TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYK A JAN ANTONÍN 

BAŤA
Zlín si připomene narození Tomáše 
Garrigue Masaryka. Tichý pietní akt 

proběhne 7. března 2022 u sochy před 
kongresovým centrem. Tentýž den 

proběhne i tichý pietní akt k výročí narození 
Jana Antonína Bati u sousoší Baťů 

v univerzitním parku. /red/
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VzpomínkyAkce

Koncerty

Kniha

JAN HONSA: SAMOTÁŘ SE 
SRDCEM VENKOVANA

Krajská galerie pořádá další výstavu 
z cyklu významných osobností české 

výtvarné scény přelomu 19. a 20. 
století. Je věnována malíři a grafikovi 

Janu Honsovi. Prezentovaná kolekce děl 
pochází z mnoha veřejných i soukromých 

sbírek a sleduje postupné proměny 
Honsovy tvorby. Výstava začíná 16. 3. 

2022 a potrvá do 5. června 2022. /io/

Výstava

KNIŽNÍ TIP
Zlínské rodačce Kateřině Karolové 

vychází nový knižní thriller „Odbočka 
v lesích“. Příběh o partě lidí, kteří 

vyrazí na dovolenou do Beskyd. Výlet 
se zvrtne v momentě, kdy přátelé 

objeví neudržovanou cestu v lesích. 
Vydají se po ní, nikdo z nich však 

netuší, jak hluboce budou rozhodnutí 
litovat. /red/

Představení

„KDO JE TADY VLASTNĚ 
BLÁZEN?“ PTAJÍ SE 

V DIVADLE
Nezkušený režisér chystá svůj debut.  

Ovšem ne v divadle, ale v psychiatrické 
léčebně s místními klienty. V hlavní roli 

bipolární porucha, pyromanie, narkomanie, 
autismus… Komedie Noc bláznů nabídne 
inteligentní humor v režii Zdeňka Duška. 
Městské divadlo Zlín chystá premiéru na 

12. března 2022. /red/

ZUŠ ZVE 
ZUŠ Zlín-Malenovice pořádá 22. 3. 

v 17:30 h Žákovský koncert a 30. 3. 
2022 v 18 h Večer s dramatickou 
tvorbou. Zároveň zve na výstavy 

výtvarného oboru. Veřejnost může 
obdivovat také výkony žáků v okresním 

kole soutěže ve hře na bicí nástroje. 
Soutěž se koná 4. 3. od 9 do 15 h 

v prostorách školy. /io/

FILHARMONIE BOHUSLAVA 
MARTINŮ ZVE

V březnu nabídne Filharmonie Bohuslava 
Martinů pestrý program – španělské rytmy 
(10.3.) s kytaristkou Carlottou Daliou a diri-
gentem Petrem Altrichterem, světové popu-
lární hity v podání COVER PARADISE s Mar-
kem Čaněm a Terezou Maškovou (16.3.), 
ale i symfonickou klasiku a houslového 

virtuosa Pavla Šporcla pod vedením šéfdiri-
genta FBM Roberta Kružíka (31.3). /io/

8. 3. od 10 do 16 h Vstup zdarma pro ženy 
k MDŽ.
12. 3. od 17 h Premiéra speciálního přednáš-
kového cyklu „Ženy v životě Tomáše Bati“ v In-
fopointu památníku. Po prezentaci exkluzivní 
možnost nafotit si slavnostně nasvícený interiér 
Baťova památníku.

PROGRAM PAMÁTNÍKU  
T. BATI

30. 3. od 17 h Přednáška Zlínský architektonic-
ký manuál. Téma mapující vývoj zlínské archi-
tektury v průběhu minulého století až do sou-
časnosti představí Lucie Šmardová, historička 
umění a projektová manažerka ZAM.
Více na www.pamatnikbata.eu. /red/
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Sport

Sedmistovkový TIP
Věděli jste, že historie zlínského divadelnictví sahá až do roku 
1869? Spolek divadelních ochotníků tehdy založilo několik 
studentů s podporou zdejších měšťanů a koncem srpna toho 
roku sehráli první představení – Klicperův Divotvorný klobouk. 

Působení divadelních ochotníků pokračovalo 
i v dalších desetiletích. Chcete se o svém měs-
tě dozvědět víc? Nenechte si ujít 100 mezníků 
zlínské historie, které pro veřejnost připravil 
historik Zdeněk Pokluda a jeho kolega Jiří 
Madzia! Najdete je na výročním webu www.
zlin700.eu.

Zlínští kronikáři ukazují město svýma očima. 
Stanete se dalším právě vy?
Kronika psaná samotnými Zlíňany už se rozje-
la naplno! První kronikáři se s námi již podělili 
o svůj týden a my tak můžeme nahlédnout pod 
pokličku různorodých zlínských životů. Tento 
výjimečný projekt nazvaný Živá kronika je sou-
částí 700. výročí města Zlína od první písemné 
zmínky.
Do svátečního roku vkročila s perem v ruce 
jako první divadelní herečka Helena Čermá-
ková. V jejích zápiscích se dočtete například 
o návštěvě výstavy Zdeňky Saletové a také 
o tom, co ji ve městě těší. Zapojil se také Jan 
Falder, který zmínil, co by ve městě ukázal 
návštěvníkovi, který je ve Zlíně poprvé. „Jed-
noznačně Památník Tomáše Bati. Je to ikonic-
ké místo, definice Zlína, a nepochybně také 
architektonicky velmi zajímavá a významná 
stavba. Dále bych do programu zařadil ná-
vštěvu Zoologické zahrady a zámku Lešná, 
které můžeme právem považovat za klenot 
celé Moravy,” doplnil kronikář druhého ledno-
vého týdne.
Úžasné nápady a kreativní vize pro Zlín si do 
deníků zapsaly děti z Dětského domova Lazy. 
„Ve městě se mi moc líbí a ráda bych tu žila 
ještě za 10 let. Doufám, že tu bude něco 
nového, moderního – třeba podzemní met-
ro, obrovský aquapark nebo rychlodráha až 
k moři. I to by pak mohlo naše město více 
zviditelnit a přitáhnout mnoho podnikatelů, 
aby město vzkvétalo,“ má o budoucnosti jas-
no Denisa Teichmannová. Na výročním webu 
www.zlin700.eu se dočtete také o tom, kam 
si učitelka ZUŠ Nikol Škubalová zašla na Jed-
nadvacítku v oblacích, co zažila ošetřovatelka 
z Útulku pro zvířata v nouzi Marcela Krajčová 
a jaké emoce prožívají na koncertech hudeb-
nice z dua Musica Angelica. Buďte dalším 

kronikářem právě vy! Ozvěte se nám na info@
kulturazlin.cz. Chceme spojit obyvatele města 
napříč generacemi, obory i zájmy a poskládat 
mozaiku rozmanitého života odehrávajícího se 
mezi baťovskými cihlami. Projekt Živá kronika 
pořádá město Zlín a organizačně jej zaštiťuje 
kulturní a kreativní centrum Živý Zlín. Více na 
webových stránkách www.zlin700.eu.

První výjimečné zážitky můžete objevit díky 
projektu Zlín všemi smysly
Kreativita, rozmanitost, nápaditost i kvali-
ta. To vše čeká Zlíňany v projektu Zlín všemi 
smysly! První vlaštovky vypouštíme právě nyní. 
Originální služby, produkty a mimořádné zážit-
kové programy k 700. výročí Zlína připravilo 
například Městské divadlo Zlín, Tambik nebo 
Dobrá čajovna. Další sedmistovkové produkty 
a služby budeme postupně představovat na 
výročním webu www.zlin700.eu, kde se dozví-
te také více informací o výjimečném projektu 
Zlín všemi smysly.
Co můžete vyzkoušet už nyní? Sportovní 
nadšence potěší výroční permanentka od ZL 
Kangoo Jumps. Pořídíte ji za sedm set korun 
a čekat vás bude sedm skvělých lekcí. Výroční 
poukaz v hodnotě 700 Kč vytvořila také Space 
Laser Arena. Využít jej můžete na laser game 
nebo virtuální realitu. Zapojí se i prodejna 
a půjčovna paddleboardů Tambik. Připravili 

„nekonečnou výzvu” s cílem napádlovat spo-
lečnými silami 7x700 km za celý výroční rok. 
Oslavovat bude i Městské divadlo Zlín. Od úno-
ra na vás čekají volňásky za symbolických 700 
korun. Každý divák, který si koupí vstupenku 
na jakékoliv představení zlínského souboru, 
bude zařazen v ten konkrétní měsíc do sloso-
vání o dva volňásky do Velkého sálu dle libo-
volného výběru v hodnotě 700 Kč. Losování 
se bude konat každý měsíc až do konce roku 
2022.
O zážitek pro vaše chuťové pohárky se posta-
rá Dobrá čajovna, která bude letos také sed-
mistovková. Milovníky čajů tu potěší výročním 
poukazem v ceně 500 korun. Využít jej ovšem 
můžete na nejrůznější čaje, pokrmy či vodní 
dýmku v hodnotě 700 korun.
První sedmistovkové vlaštovky již vyletěly do 
zlínských ulic. Avšak čeká vás toho mnohem 
více. Těšit se můžete na speciální edici zmrz-
liny, sedmistovkové designové tenisky, hrnky, 
nezapomenutelné gastro zážitky a mnoho dal-
šího.
Projekt Zlín všemi smysly je součástí oslav 700 
let od první písemné zmínky o Zlíně. Tyto osla-
vy pořádá město Zlín, přičemž projekt organi-
začně zaštiťuje kulturní a kreativní centrum 
Živý Zlín. Zapojit se mohou organizace, živ-
nostníci i firmy. Vytvořte i vy pro výroční rok uni-
kátní produkt nebo službu, v nichž akcentujete 
číslo 700! Ozvěte se nám na info@kulturazlin.
cz. Zážitkovou mapu se všemi zapojenými pod-
niky publikujeme na jaře 2022, přičemž bude 
k dispozici v online prostředí a dostane také 
tištěnou podobu. Více na www.zlin700.eu.

Zlínská historie – série besed s autory publi-
kace Dějiny města Zlína
Roku 1322 Zlín poprvé vystupuje v písemných 
pramenech, když královna-vdova Eliška Rejč-
ka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerber-
ka majetky na Moravě. Mezi nimi se objevuje 
také městečko Zlín. O tomto prodeji se docho-
valy hned čtyři listiny, což je nepochybně uni-
kát. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Eger-
berka jsou datovány 28. února 1322 a právě 
v tento den o 700 let později byla zlínské veřej-
nosti představena pro Zlín speciálně vyrobená 
faksimile čili věrná kopie této listiny. Na zlín-
ském zámku je k vidění do neděle 6. března, 
v hlavním sále, vždy mezi 15. a 17. hodinou.
28. února 2022 se od 17 hodin také uskuteč-
ní beseda s historiky Tomášem Somerem a To-
mášem Borovským, kteří nám objasní okol-
nosti vzniku listiny, ale přiblíží také dobu 14. 
století na Moravě. Moderátorem bude ředitel 
Státního okresního archivu Zlín David Valůšek.
Jedná se o první ze série besed věnovaných 
zlínským dějinám. Program připravil právě Da-
vid Valůšek. Ten společně s kolegy, s nimiž se 
věnuje připravované publikaci Dějiny města 
Zlína, postupně veřejnosti představí zajíma-
vosti z historie města. Besedy proběhnou na 
zlínském zámku vždy od 17 hodiny. /gav/

První zmínka aneb Bylo, nebylo?  
(14. století na Moravě)

28. 2.
Gottwaldov normalizační a Zlín 

postindustriální
9. 3.

Od poddanství k občanské společnosti 
– Zlín v 19. století

16. 3.
Baťa – od války k válce

březen
Léta velkého budování…Gottwaldova

(40. a 50. léta 20. století)
13. 4.

Gottwaldovská zlatá šedesátá
20. 4.
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Sport

Zpět na trávník! Jarní část první fotbalové ligy už je 
v plném proudu
Ani zlínskou kabinu neobešel koronavirový strašák. „Ševci“ kvůli 
tomu nemohli odehrát úvodní zápas jarní části první ligy doma 
s Libercem a utkání bylo odloženo. V tuto chvíli už je však 
sezona v plném proudu a zlínská Letná ožila nejen fotbalem, 
ale i diváky.

Zahajovacím závodem bude tradičně Běh 
Jižními Svahy, který je naplánován na sobo-
tu 12. února. Rádi bychom pozvali všech-
ny příznivce běhu na 30. ročník závodu. 
Ten se poběží na upravené trati dlouhé  
4 a 9 km. Start je naplánován od točny lin-
ky č. 33 a po výběhu ulice Pasecký žleb se 
bude dále pokračovat kolem přístřešku na 
Kocandě po modré a žluté turistické značce 
asfaltkou k závoře u silnice Mladcová – Rac-
ková a zpět. Děti samozřejmě vezměte s se-
bou, součástí budou i běhy dětí a mládeže 
na kratších tratích. Občerstvení po závodě 
bude zajištěno.
Už při absolvování jednoho závodu bude 
účastník započítán do průběžného pořadí 
jednotlivců. V průběhu roku a do konečné-
ho pořadí se ovšem budou započítávat jen 

Seriál BĚHY ZLÍN 2022
Pro letošní ročník zlínského běžeckého seriálu organizační 
tým Běhy Zlín počítá s celkem 15 závody, které jsou určeny pro 
širokou sportovní veřejnost. Závody ve Zlíně a blízkém okolí 
měří nejčastěji 5 a 10 km, v termínovce 39. ročníku soutěže je 
ale na výběr i delší krosová trať nebo půlmaratóny.

nejlepší bodové zisky ze 3/4 uskutečněných 
závodů. Kromě soutěže jednotlivců se hod-
notí i neméně prestižní týmová soutěž. Do ní 
se bude počítat 5 nejlepších bodových zisků 
členů týmu ze všech závodů seriálu. Na zá-
věrečném vyhlášení za celý rok budou dále 
oceněni i absolutně nejlepší žena a muž.
Ženy jsou rozděleny do 4 věkových kategorií, 
muži soutěží v 5 kategoriích. Cílem organizá-
torů je na závody přilákat více juniorů a ju-
niorek, kteří budou mít snížené startovné. 
Na některých závodech si navíc budou moc 
zaběhat také děti, které startovné neplatí 
a v cíli všechny dostanou sladkou odměnu.
Přestože průběh loňského ročníku ovlivnil ko-
ronavirus, z celkových 14 plánovaných závodů 
se jich podařilo uskutečnit 13. Na nich starto-
valo 478 žen a 1155 mužů, tj. celkem 1633 
účastníků. Putovní pohár pro nejlepší ženu 
s přehledem obhájila Eva Kučerová (Mattoni 
FreeRun Zlín). Na putovním poháru pro nej-
lepšího muže přibude nové jméno – po Janu 
Kábelovi pohár přebere jeho týmový kolega 
Jiří Červenka (SP Malenovice). V soutěži týmů 
bylo po posledním závodě evidováno 226 týmů 
a různých uskupení. I přes počáteční ztrátu se 
putovní pohár podařilo obhájit týmu SP Male-
novice.
Aktuální informace najdete na webových  
stránkách www.behyzlin.cz. Organizační tým

Fotbalisty, kteří se v zimě připravovali v domá-
cích podmínkách, čeká náročné jaro a dobrá 
zpráva je, že diváci budou moct být konečně 
u toho. Nyní se totiž budou moci díky rozvol-
nění lépe dostávat na fotbalový stadion. Po 
moravském derby se můžeme těšit na soupe-
ře, jako je Viktoria Plzeň (5. 3. 2022 15.00), 
Pardubice (19. 3. 2022) či Mladá Boleslav  
(16. 4. 2022).
„Rád bych využil této příležitosti a poděko-
val všem činovníkům, hráčům, ale také di-

KALENDÁŘ
Kalendář zlínského běžeckého seriálu 
2022, tj. závodů započítávaných do se-
riálu BĚHY ZLÍN:
1)  Běh Jižními Svahy (Zlín, Paseky), 

12. února (9 a 4 km),
2)  SriChinmoy 1/2maraton (Zlín – Přílu-

ky), 6. března (21,1 km),
3)  Josefský běh (Zlín, Burešov),  

19. března (5 a 10 km),
4)  Zlínská lesní hodinovka (Zlín, Lesní 

čtvrť – Spálený dub), 9. dubna (60 
minut),

5)  miomoveRUN (Slavičín), 4. června  
(5, 10 a 21,1 km),

6)  Běh Olympijského dne (Zlín, Stadion 
mládeže), 22. června (5 km),

7)  Slopenská 10 (Slopné), 4. září  
(10 km),

8)  Strojařská desítka (Zlín, ul. K Majáku), 
17. září (5 a 10 km),

9)  Kašavský kros (Kašava), 8. října  
(8 a 16 km),

10)  Provodovský běh (Provodov),  
28. říjen (5 a 11 km),

11)  SriChinmoy 1/2maraton (Zlín – Pří-
luky), 6. listopadu (21,1 km),

12)  Kovářská pětka (Zlín, areál VIVA 
kovárna), 12. listopadu (5 km),

13)  Mikulášský běh (Zlín – Louky, fotba-
lové hřiště), 3. prosince (5 a 10 km),

14)  Štěpánský běh (Zlín – Příluky, fotbalo-
vé hřiště, 26. prosince (3,3 a 10 km),

15)  Silvestrovský běh (Zlín, tenisový are-
ál Vršava), 31. prosince (5 a 10 km).

vákům a v neposlední řadě taky partnerům, 
sponzorům, městu Zlín i Zlínskému kraji za 
to, že i v téhle těžké koronavirové době nám 
fandili, podporovali nás – moc si toho cení-
me. Věříme, že i do budoucna to tak bude, 
přestože si uvědomujeme, že i pro partnery 
to nebylo jednoduché období. Mnohdy se 
stalo, že se ani nemohli dostat na stadion, 
nebo jen v omezeném počtu. Toho je nám 
líto, ale o to víc si ceníme tohoto partner-
ství,“ vzkázal viceprezident klubu FC FASTAV 
Zlín Zdeněk Grygera a dodává: „Vnímáme, 
že jsme v tom spolu a společnými silami se 
budeme snažit dosáhnout co nejlepších vý-
sledků. Přejeme si, abychom mohli po zápa-
se, ať už domácím či venkovním, dát partne-
rům potěšení a radost.“
Kompletní informace najdete na webových 
stránkách www.fcfastavzlin.cz. /mol/
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Inzerce – útulek

PARUKY, ČEPIČKY, TURBANY, ŠÁTKY
Dobromila Darnadyová se specializuje na ženy po operaci prsu. Prsní epitézy, pod-
prsenky, plavky, šátky, turbany, čepičky a více než 50 modelů paruk. 
Kontakt: Zarámí 4432, Zlín, tel.: 724 486 044 (je nutné se objednat) 
www.epita-dd.cz  
  
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad  - kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání ovocných 
stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění zanedbaných za-
hrad, realizace nových zahrad. marian.galetka@seznam.cz,  tel. 722 535 311

PARNÍ ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A AUT
Čistíme párou sedačky, koberce, matrace, čalounění, dlažby, kuchyně, okna 
a také provádíme parní ruční mytí aut v centru Zlína. Pára důkladně vyčistí a dez-
infikuje.  www.paromax.cz, tel. 775 405 209

DIGITALIZACE VHS KAZET 
Zachráníme vaše vzpomínky ze starých videokazet. Převod do digitálního formátu 
od 250 Kč. Telefon: 608 726 090. 

ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků - oznamuje změnu pracovní 
doby: Po - Čt  9:00-17:00 hod,  Pá  9:00-16:00hod, 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 domácnost. 
Lokalita: Zlín a okolí.  Tel.: 733 209 024

MASÁŽE U ZÁKAZNÍKA
Poskytujeme sportovní, relaxační, regenerační, lymfatické masáže a reflexní ma-
sáž plosky nohy v pohodlí Vašeho domova. Přijedeme k Vám dle domluvy, vše 
potřebné máme s sebou, Vy jen relaxujete. Více info na www.maseridomu.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009 PO-PÁ 9.00-17.00. Zlín a okolí.
 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka dle domluvy šetr-
nými čistícími prostředky a profesionálními stroji. Krátká doba schnutí.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009 PO-PÁ 9.00-17.00. Zlín a okolí.

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

OPRAVY ODĚVŮ
Nabízím šití a úpravy oděvů z textilu, kůže a kožešin.
Tel.:.721 530 118, e-mail: verkas123@icloud.com    

PSJ STAV ZLÍN
Elektroinstalace, zednické práce, sádrokartony, doprava materiálu,
hodinový manžel, výkopové a bourací práce.
Tel.: 604 827 244, e-mail: elektropracezlin@seznam.cz

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrobních hal.
Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, radiátorů, podlah atd.
Kvalita za dobrou cenu - vaše spokojenost.
Tel. 737 261 262, e-mail:  mnstavo@seznam.cz

STĚHOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZLÍN S.R.O.
Kompletní profesionální stěhovací a úklidové služby.
Byty, domy, firmy, vyklízecí práce.
www.stehovanizlin.cz, tel.: 773 953 048
www.zlin-uklid.cz, tel. 606 167 200

HYPOTÉKY S VÝHODNOU ÚROKOVOU SAZBOU
Plánujete hypotéku nebo řešíte konec fixace sazby u současného úvěru?
Věděli jste, že hypotéka se dá sjednat nebo refinancovat již 2 roky předem?
Ráda Vám vše vysvětlím, případně připravím nezávaznou nabídku!
Ing. Eva Remešová, tel. 728 221 569 | eremesova@premiumfinance.cz

Obchody a služby | inzerce Útulek v zimních měsících
V minulém čísle jsme vás seznámili se 
statistikou útulku za rok 2021 a nyní vám 
chceme přiblížit skutečnost, že se často 
nestaráme pouze o psy a kočky. 

HARRY / pes plemene čau-čau,  
5 let, vhodný pro znalce tohoto 
plemene, do rodinného domu 

BADDY / americký stafordšírský teriér, 11 let, přátelský, má základy 
poslušnosti, v útulku čeká 3 roky

PAVČA / přítulná a milá kočen-
ka, 3-4 roky, kastrovaná, nyní po 
zdařilé operaci oka

Jelikož náš útulek také slouží jako 
záchytné místo pro Záchrannou 
stanici Buchlovice pro volně žijící 
živočichy, přijali jsme v minulém 
roce 110 zraněných volně žijících 
ptáků. Postarali jsme se také 
o velmi mladé, slabé nebo nemoc-
né veverky, ježky, morčata, želvy 
a podobná zvířata. Vždy je ale dob-
ré nejdříve se spojit s pracovníky 
záchranné stanice, jestli opravdu 
máte objevené zvíře z místa nále-
zu brát. V nynější době hledáme 
domov pro dva laboratorní po-
tkany, kteří byli odloženi i s klecí 
v centru města. Zřejmě jejich chov 
někdo nezvládl, ale my pevně dou-
fáme, že se nám ozve nadšenec, 
který jim poskytne nové zázemí. 
Jinak nás velmi těší, že poslední 
dobou k nám přicházejí lidé, kte-
ří jsou ochotni poskytnout nový 
domov i psům, kteří mají kompli-
kovanou povahu nebo mají zdra-
votní problém. Musíme například 
vzpomenout šťastné příběhy uvr-
čeného anglického kokršpaněla 
Montyho, velmi starého křížence 

retrívra Korana, malého křížence 
tibetského španěla Kuby, kteří 
byli v útulku dlouhou dobu a jejich 
noví pěstouni jsou velmi trpěliví 
a zlatí lidé. Jsme s nimi v pravidel-
ném kontaktu, za což jsme velmi 
rádi. Velkou naději na nový domov 
má i kříženec belgického ovčáka 
Charles, kterého trápí doživotně 
nefunkčnost slinivky břišní. Nyní za 
ním chodí již několik měsíců mladí 
lidé, kteří se snaží s ním navázat 
co nejužší kontakt tak, aby adopce 
proběhla co nejpohodověji pro obě 
strany. V neposlední řadě chce-
me opět poděkovat studentům 
UTB z Němé tváře, kteří pro nás 
v měsíci únoru v rámci jednoho 
odpoledne uspořádali charitativní 
stream v rámci tzv. LOBBY. Je to 
vlastně spojení gamingu, techno-
logií a především hráčů, kteří se 
v rámci jednoho odpoledne setka-
jí, poměří své síly, a přitom mohou 
poslat charitativní příspěvek. Pro 
útulek byla vybrána krásná a pro 
nás šokující částka 32 900 Kč. Dě-
kujeme moc. /red/
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jubilanti  
od devadesáti 
let
Bartošík Josef, Bartošová Anna, 
Bělík Bohuslav, Blaháková 
Zdeňka, Blaščíková Marie, Ča-
gánková Drahomíra, Egnerová 
Františka, Foretová Anděla, 
Froncová Miroslava, Gajdůško-
vá Ludmila, Gruniková Jindřiš-
ka, Halla Vladimír, Hanačíková 
Vlasta, Hochfelderová Zdenka, 
Holcová Drahomíra, Hroma-
dová Olga, Hudeček Miroslav, 
Charvátová Anna, Chytráčková 
Štěpánka, Jarošová Anna, Ka-
bourková Marie, Kličková Bože-
na, Kolaja František, Kolářová 
Maria, Korcová Božena, Kříž-
ková Anna, Křupková Margita, 
Kubová Oldřiška, Kudělová Li-
buše, Kulichová Jiřina, Kupská 
Jaroslava, Kutálková Emilie, 
Kvapilová Františka, Lerl An-
ton, Máčelová Eva, Mahrová 
Miroslava, Machourková Kvě-
toslava, Machowská Růžena, 
Marečková Libuše, Mišurcová 
Jindřiška, Mlýnková Julie, Moj-
žíšová Anna, Navrátilová Fran-
tiška, Nedoma Josef, Nováková 
Květoslava, Novosadová Mojmí-
ra, Ohnůtková Anna, Ondruško-
vá Bohumila, Orságová Jiřina, 
Pařil Miloslav, Pavlovská Ma-
rie, Peková Božena, Perničková 
Yvonne, Petrová Jiřina, Píštěk 
Bonifác, Puková Zdenka, Rosík 
Miroslav, Rothmüllerová Arnošt-
ka, Seltsamová Květuše, Smej-
kal Josef, Svobodová Zdeňka, 
Svojanovský Alois, Šafranová 
Ludmila, Ševelová Zlatuška, Ši-
flová Anna, Šimčíková Vlasta, 
Šimka Jaroslav, Štěpánová Dra-
homíra, Vinklárková Marie, Vi-
tovská Růžena, Vlach Vladimír, 
Výkrutová Josefa, Zajíček Voj-
těch, Zatloukalová Františka, 
Zelinková Marie.

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

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

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

kluby 
SPCCH ZO DIA ZLÍN
9. 3. Setkání členů v Centroprojektu od 
15:30 h.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ, ZLÍN
tel. 732 123 048
Po, út, čt – pěvecký kroužek, angličtina, 
taneční kroužek, turistika; st – klubový den – 
zpěv, hudba, tanec, besedy, kroužek tvoření 
z papírových kuliček.
9. 3. Naši muži zpívají našim ženám

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
objekt KS Kvítková 7176
2. 3. Muzeum Komenského Uh. Brod – 
komentovaná prohlídka
9., 16., 23. a 30. 3. – cvičení, besedy, 
výstavy, vycházky

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
tel. 775 030 411, e-mail: kspodhori@
seznam.cz
po – němčina pro začátečníky a pokročilé, 
st – jóga, angličtina pro začátečníky, čt – 
angličtina, cvičení, ruční práce, němčina.
9. 3. 13:30–15 h První hodina pro 
začátečníky; přihlášky na 603 234 406.

vítání dětí  
do života
14. 1. 2022
Víctor Andrés Moučka, Barbora Šerá, Jan 
Hrabčík, Elena Chudárková, Vilém Hájek, 
Janek Berka, Beáta Štěrbová, Jan Šmigura, 
Rozálie Lipoti, Matyáš Bata, Laura Gillová, 
Dominik Světinský.

21. 1. 2022
Nela Dostálová, Vojtěch Hanák, Richard 
Gerych, Martin Rudecký, Filip Zouhar, 
Vojtěch Novotný, Teodor Ostrovský, Isabella 
Kusáková, Vendula Vodičková.

28. 1. 2022
Antonín Chodura, Adéla Zdráhalová, Adam 
Kučera, Tereza Zahradnická, Amálie Krajová, 
Adéla Mikulková, Stella Hlobilová, Tomáš 
Hasoň, Viktorie Kuzníková.

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 (oblast bydlení, dávek, 
bezpečnosti aj.) osobám starším 60 let.

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

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

21. 1. 2022 – radnice
Petr Novotný (Zlín), Renáta Švajdová (Zlín)

22. 1. 2022 – radnice
Matěj Jurásek (Napajedla), Tereza Svačinová 
(Zlín)

8. 3. ve 14 h v MŠ Podhoří posezení na 
téma Březen do klubu vlezem s tombolou 
a občerstvením. Dárky do tomboly se 
přijímají 7. 3. 10–13 h nebo do 30 min. před 
zahájením.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
3.3. Březen, měsíc knihy – povídání 
o knihách, 10. 3. Přednáška o včelách, 17. 3. 
Návštěva výstavy, 24. 3. Veselé příběhy,
31. 3. Cvičení paměti

KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská 845, tel. 721 303 755
po 14–18 h pravidelná setkání, út, čt 
10–11 h stolní tenis, st 14–17 h šipky, čt 
15–17 h šipky.
8. 3. od 13:30 Oslava MDŽ

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT 
CLUB
tel. 723 236 956
2. 3. Sirénová středa, 9. 3. Vzpomínky na 
70. léta, 16. 3. Dámský klub – výroba jarních 
dekorací, 23. 3. Jarní výlet po léčivých 
pramenech Luhačovic, 30. 3. Hudební 
večírek Karla Ševčíka.

Kotlíkové dotace
Řada našich občanů se v důsledku epidemiologické situace 
či energetické krize dostává do tíživé finanční situace, řada 
našich občanů je pod tlakem v důsledku hrozících sankcí při 
pokračujícím vytápění domácností nevyhovujícími kotli. 

Bohužel bylo zaznamenáno několik zpráv, 
že situace využívají tzv. „šmejdi“, kteří se po 
kraji pohybují a nabízejí za úplatu vyřízení 
kotlíkových dotací jménem Zlínského kraje. 
Pomoc však také nabízejí bezúplatně místní 
akční skupiny, které jsou připraveny pomoci 

i se samotným zpracováním žádostí o po-
skytnutí dotace v příštím roce. Neuzavírejte 
smlouvy bez konzultace, neplaťte za vyříze-
ní žádostí – nejedná se o zástupce kraje! 
Na webových stránkách Zlínského kraje je 
zveřejněna mapa příslušnosti jednotlivých 

obcí k MAS a kontakty na projektové mana-
žery.
Pro podrobné informace mohou žadatelé kon-
taktovat pracovníky na telefonu 577 043 411, 
dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz.
K 20. 12. 2021 vyplnilo formulář „předžádos-
ti“ 2 406 zájemců o kotlíkovou dotaci v celko-
vé požadované výši dotace 293 430 000 Kč. 
I nadále se však bude možné zaregistrovat mi-
nimálně v první polovině roku 2022 na webo-
vých stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.
cz/kotliky. /red/
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 disponuje dokonalou znalostí lokálního trhu s nemovitostmi

specializuje se na Zlínský kraj

sídlí ve Zlíně

poskytuje špičkové služby v oblasti realit

 plní národní i mezinárodní požadavky klientů

Vaše realitní služby
ve Zlínském kraji

Via

RE/MAX Via, Potoky 552
76001 Zlín, Česká republika

Tel: +420 739 570 770E-mail: via@re-max.cz


