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Úvodem – rozhovor

Pavel Simkovič:
Ukazuje se, jak je důležité
vzdělání a kritické myšlení
Sotva opadla koronavirová pandemie, nastala pro
školství další výzva v podobě začlenění ukrajinských
dětí do školského systému. „Turbulentní doba plná
změn vyžaduje nové přístupy,“ říká radní Pavel
Simkovič, který spolupracuje s pověřenou náměstkyní
v oblasti školství a v oblasti bydlení. Rozvoj školství,
družstevní bydlení i hodnocení končícího volebního
období byly dalšími tématy rozhovoru.
Koronavirus je snad definitivně za námi. pedagogů ve Zlíně a celém kraji. Podle mnoha
Lze zhodnotit, jak se projevil na školním aspektů jsme byli hodnoceni jako kraj, který se
s nástrahami koronavirového období vypořádal
vzdělávání?
Z pohledu škol chci také věřit, že je koronajako jeden z nejlepších, což jen potvrzuje dlouhodobý trend. Za to jsem samozřejmě moc
virus opravdu za námi. Ve školním
rád. V této souvislosti bych velmi rád
vzdělávání se nemohl projevit nijak
zmínil výsledky z projektu organijinak než negativně. Můžeme se
Napadení
zovaného PAQ Research, kde se
sice bavit o drobných pozitivech,
Ukrajiny se mě
spojili sociologové, ekonomové,
která do školství přinesl, ale
dotklo. Neexistuje
datoví grafici, copywriteři i projako celek se projevil jednodůvod, který
gramátoři, aby přinesli zajímavě
značně negativně. Největší doby to
a jasně prezentovaný pohled na
pad byl na psychiku dětí, projevil
ospravedlnil.
problémy vzdělávací ne/úspěšnosse v jejich socializaci a negativně
ti v České republice. A tady jsme jako
ovlivnil komunikační dovednosobec s rozšířenou působností dopadli
ti, především v mluveném projevu.
velmi dobře. I to svědčí o kvalitě vzdělávání ve
V mnoha předmětech nebylo možno při
distanční výuce vědomosti dostatečně ukotvo- Zlíně. Výsledky lze nalézt na webových stránkách
vat. Děti ztratily či naopak vůbec nezískaly návyk www.mapavzdelavani.cz.
se učit a mnoho dalších věcí. Toto vše si sebou
děti ponesou. Určitě se to časem podaří elimi- Po koronaviru přichází pro školství další výzva.
novat a v mnoha případech i odstranit, ale bude Budou se nově příchozí děti z Ukrajiny začleto trvat. Na druhou stranu je třeba ocenit práci ňovat do základních škol?

Se začleněním dětí z Ukrajiny se určitě počítá.
Vše bude záviset na věkové struktuře a celkovém počtu takto příchozích dětí. Odbor školství
velmi intenzivně mapuje možnosti a potřeby. Samozřejmě jako jinde i Zlín je limitován kapacitami a bude nutno přijímat provizorní opatření. Zde
je potřeba zdůraznit, že přijímání dětí bude nad
rámec kapacit a rozhodně to nebude na úkor
zlínských dětí. Napadení Ukrajiny se mě velmi
dotklo a neexistuje za mě jediný důvod, který by
to ospravedlnil a už ne to, že dochází k napadání
a útokům na civilní cíle a civilní obyvatelstvo, a to
včetně dětí. Jsem nadšen, jak se občané Zlína
zapojili do různých forem pomoci a podpory.
Věřím, že nám všem tato první a samozřejmá
podpora vydrží i nadále. Pro pedagogy i děti je to
další výzva. Očekávání návratu škol do normálu
po koronaviru bylo bohužel nahrazeno válečným
konfliktem na Ukrajině a následnými dopady.
Ukazuje se, jak je důležité vzdělání, kritické myšlení, orientace v médiích, práce s daty a jejich
vyhodnocení.  
Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Pavel Simkovič:
Ukazuje se, jak je důležité vzdělání a kritické myšlení
Dokončení ze str. 3
Samozřejmě vždy úměrně věku. Věřím, že to
učitelé zvládnou a podaří se začleňování ukrajinských dětí jak po technické stránce, tak i sociální
a lidské. Rozhodně to ale nebude jednoduché.
Jak se dařilo v uplynulém volebním období modernizovat školská zařízení, zejména jídelny,
tělocvičny, školní hřiště a odborné učebny?
Vzhledem ke všem okolnostem se domnívám, že
velmi dobře. Od roku 2018 bylo proinvestováno
ve školách a školských zařízeních přes 190 mil.
Kč včetně projektů. Za zmínku určitě stojí investice do Infrastruktury 10 základních škol, kde bylo
vybudováno 10 nových odborných učeben, z toho
7 multimediálních – jazykových a 3 přírodovědné, to vše s podporou IROP. Další velmi důležitou
investicí je rekonstrukce školní jídelny na ulici
Hradská. Bylo zrekonstruováno několik školních
hřišť. Samozřejmě se průběžně opravují i budovy
škol. Není možné pořizovat pouze techniku, ale je
třeba budovy škol udržovat v takovém stavu, aby
splňovaly veškeré zdravotně bezpečnostní předpisy. To vyžaduje také nemalou částku.
Posunula se podpora kvality vzdělávání dětí
prostřednictvím zapojení škol do vzdělávacích
projektů?

Jednotlivé projekty by měly posunout kvalitu.
Projekty je třeba rozdělit na investiční, které
přinášejí do škol techniku a stavebně technické úpravy, čímž vytváříme podmínky pro
lepší vzdělávání. Pak jsou projekty měkké,
zaměřené na pedagogy a jejich kompetence.
Ty měkké jsou samozřejmě hůře měřitelné.
Ale co koronavirová doba přinesla ve školství
pozitivního, byla určitě větší akcelerace vzdělávání pedagogů. V současné době se školy
chystají na nové projekty, vytvářejí podklady
a požadavky na techniku a učebny. Celková
cena chystaných projektů je přibližně 70 mil.
korun. Je naší snahou jako města, aby měly
školy co nejsrovnatelnější technické vybavení a podmínky pro vzdělávání.
Jak postupují práce na výstavbě družstevního bydlení na Slanici?
Bohužel pomaleji, než bychom si představovali. Teď mám spíše na mysli nastavení
financování, neboť projektová dokumentace, stavební povolení a další náležitosti pro
spuštění výběrového řízení jsou téměř nachystány. Paní náměstkyně Francová intenzivně jedná s bankou, která jediná doposud
byla schopna nastavit parametry pro družstevní financování. Nicméně inflace a růst

cen stavebního materiálu nás nutí vše ještě
jednou přepočítat a nastavit parametry nově.
Přesto věřím, že bude výstavba velmi brzo
spuštěna. Město potřebuje nové byty, a to co
nejpřístupnější lidem k bydlení, nikoliv jako
investiční.
Jak byste ze svého pohledu zhodnotil volební období?
Jedním slovem náročné. Nejen proto, že vše
pro mě bylo nové, ale také proto, že koronavirus
úplně změnil zaběhnuté procesy. A to nejenom
na radnici, ale i ve škole, kde se od základu
změnily standardní činnosti na nestandardní.
Vše bylo kvůli tomu časově náročnější. Ale to
tak měla většina spoluobčanů. Přesto si myslím, že se mnohé povedlo. Lidé většinou vnímají velké projekty, které jsou jasně viditelné.
Ale pro město je důležitá i údržba stávajícího
majetku a financování služeb obyvatelstvu.
Najít v tomto rovnováhu bylo i pro mne náročné. Člověk rozumí všem požadavkům komisí a občanů. Jen prostě rozpočet města není
nekonečný. Myslím, že bychom měli být více
vnímaví i na drobnosti, které nám zpříjemňují
a zkvalitňují život. Jak je vidět poslední dobou,
ne vše je samozřejmé. Přeji nám všem velmi
brzy klidnější dobu.
Tomáš Melzer

Zlín vyhlásil soutěž na dostavbu radnice
Statutární město Zlín vyhlásilo architektonickou soutěž
pořádanou ve formě soutěžního dialogu na dostavbu souboru
radnice v historickém centru Zlína.

Magistrát města předpokládá v I. etapě přestavby investici v hodnotě přibližně 100 mil. korun
bez DPH. Výsledky by měly být známy na podzim
tohoto roku.
„K soutěži nás dovedl především špatný technický stav některých budov, které jsou součástí
radnice, a z toho plynoucí prostorová tíseň. Navíc je na čase, aby budova č. p. 10, tedy prostor,
kde sídlila kavárna Minutka, byla opět důstojnou součástí radnice a celého náměstí Míru,“
sdělil primátor Zlína Jiří Korec.
Současnou podobu dostala radnice přesně
před sto lety. Tehdejší vedení města hledalo náhradu za nevyhovující budovu radnice z 16. sto4

letí, a to formou veřejné soutěže. Ze soutěže pak
vzešla stavba legendy zlínského urbanismu F. L.
Gahury, která je dodnes hlavním sídlem města.
„Jsme přesvědčeni, že pro Zlín je zahájení architektonické soutěže na dostavbu budovy radnice
v roce výročí 700 let města symbolické. Rádi
bychom navázali na velmi kvalitní meziválečnou
zlínskou architekturu. Tato dostavba rovněž výrazně zkvalitní fungování současné budovy radnice a stane se dalším impulzem pro revitalizaci
náměstí. Důležité je pro nás i praktické a funkční hledisko nové dostavby,“ uvedl náměstek
primátora pro majetek a rozvojové plochy Pavel
Brada.
Zadávací řízení je vypsáno formou soutěžního dialogu. Přihlásit se je možné do 4. dubna.
Hodnotící komise nejprve vybere z přihlášených
ateliérů šestici účastníků, se kterými následně
proběhne workshop nad rozpracovanými návrhy. Podrobnější soutěžní podmínky a podklady
jsou zveřejněny na portálu zadavatele.
Důraz bude kladen na I. realizační etapu, během které by mělo dojít k nahrazení budovy
č. p. 10, která je již několik let vyklizena a provi-

zorně staticky zajištěna. Ve II. etapě by mělo dojít k nahrazení dalších budov v bezprostředním
okolí historické budovy. Druhá realizační etapa
pak představuje ideální cílovou podobu stavebního souboru radničních budov, zahrnující také
případnou dostavbu vnitrobloku a přestavbu objektu č. p. 15.
„Výzvou pro soutěžící bude provozní řešení budov radnice, ale především nalezení vhodného
klíče koexistence historických a nových vrstev
architektury,“ dodal Pavel Stojar, náměstek primátora pro oblast kultury a památkové péče.
V hodnotící komisi figurují architekti Antonín Novák, Miroslav Pospíšil, Zdeňka Vydrová, Lukáš
Blažek a Zlín zastupují architekt Ivan Bergmann
a historička umění Ladislava Horňáková.
Hlavní radniční budova, která je nemovitou kulturní památkou, je jednou z prvních stavebních
realizací zlínského rodáka, sochaře a architekta
Františka Lýdie Gahury. Projekt byl vybrán v rámci celostátní architektonické soutěže jako náhrada za renesanční radnici, která v témže roce
vyhořela. Základní kámen stavby byl položen
13. 8. 1922 a je na ní patrný vliv Gahurových
učitelů – Josipa Plečnika a Jana Kotěry, pod jehož vedením se touto stavbou zabýval v rámci
svého diplomového projektu. Podoba interiéru
se odkazuje k českému kubismu, vnější forma
plně odpovídá svému účelu.
/fab/

Aktuálně

Veřejná setkání rady města s občany
Rada města Zlína schválila harmonogram veřejných setkání s občany jednotlivých místních
částí v roce 2022. Byla schválena také nová

podoba setkání, kdy samotnému setkání v sále
předchází procházka po lokalitě s primátorem
Jiřím Korcem. Ta bude začínat vždy v 16:00 ho-

din. Veřejné setkání v sále bude následovat od
17:00 hod. V případě nepříznivého počasí může
být procházka s primátorem zrušena.
/mel/

Název místní části, lokality

Návrh termínu

Místo konání
(prozatím v jednání)

Podvesná, Benešovo nábřeží + Zálešná,
Kúty + Zlín – centrum + Čepkov, Cigánov +
Kvítková, Díly

středa 6. 4. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

jídelna, Základní škola Komenského I, Havlíčkovo
nábř. 3114, Zlín

Příluky

středa 13. 4. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

Restaurace Přístav, Přístav 178, Zlín - Příluky

Malenovice - stará část + Malenovice –
sídliště

středa 20. 4. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

jídelna, Základní škola, Komenského 78, Zlín Malenovice

Velíková

středa 4. 5. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

sál v multifunkční budově, Dolní konec 53, Zlín Velíková

Burešov, Vršava

středa 11. 5. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

Hospoda (salonek)/vinárna, Vršava I 2538, Zlín

Jaroslavice

středa 18. 5. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

sál v multifunkční budově, Anenská 119, Zlín Jaroslavice

Mladcová

středa 25. 5. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

Klub zahrádkářů, Zlín-Mladcová

Klečůvka

středa 1. 6. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

sál v multifunkční budově, Klečůvka 16, Zlín -Klečůvka

U Majáku a Filmové ateliéry

středa 8. 6. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

sál v multifunkční budově, K Majáku 5005, Zlín

Lhotka – Chlum

středa 15. 6. 2022
(vycházka 16:00 + VS 17:00 - 18:00)

sál v multifunkční budově, Lhotka 68, Zlín - Lhotka

Na slovíčko s primátorem se můžete zastavit i v dubnu
Pravidelné setkání primátora města Zlína s občany pokračuje.
Zlíňané mohou pořad Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem
sledovat online, nebo se jej mohou zúčastnit osobně.
Setkání se Zlíňany se uskuteční ve středu
27. dubna v 16 hodin v zasedací místnosti Dominika Čipery na zlínské radnici. Pořad
bude zároveň vysílán online prostřednictvím
facebookové stránky zlin.eu. Dotazy lze posílat
předem na e-mail naslovicko@zlin.eu, nebo

je mohou účastníci setkání klást
osobně. Dostane se i na otázky
vložené do komentářů pod online vysílání. „Jsem velmi rád za
zpětnou vazbu od občanů, kterou
dostávám v průběhu volebního obdo-

bí. Nechci se s nimi potkávat pouze na osobních
schůzkách nebo v rámci předvolební kampaně.
Přímý kontakt s obyvateli města a získání
zpětné vazby je 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 občané oceňují, že dostávají odpovědi
na otázky, které je zajímaly,“ sdělil
primátor Jiří Korec.
/mel/

Teplo Zlín snižuje svým zákazníkům cenu za rok 2021
Společnost Teplo Zlín sníží výslednou cenu tepla za rok 2021. Oproti
předběžným cenám jde o snížení o více než čtyři koruny za GJ.
To znamená, že svým zákazníkům celkově
vrátí zhruba 2 miliony korun, pro průměrnou
domácnost to bude představovat cca 150
korun. Teplo Zlín k tomuto kroku přistoupilo
i přes doúčtování ze strany hlavního dodavatele tepla, který byl nucen zohlednit vývoj cen
paliv a emisních povolenek a svou výslednou
cenu za rok 2021 naopak navyšoval. „Snažíme se tímto způsobem našim zákazníkům

v rámci našich možností alespoň částečně
ulehčit situaci v době všeobecného zdražování
energií. Snížení výsledných cen tepla oproti cenám předběžným je možné díky několika skutečnostem. Množství dodaného tepla za celý
rok 2021 z důvodu chladného počasí i připojení
nových odběratelů překročilo původně plánované hodnoty. Naše společnost měla v roce 2021
zafixované ceny elektrické energie a plynu, tak-

že zdražování těchto komodit v tomto roce ještě
hospodaření společnosti neovlivnilo. Zároveň se
začíná projevovat dlouhodobá investiční politika
zaměřená na průběžnou modernizaci provozovaných technologií, vedoucí k trvalému snižování distribučních nákladů,“ vysvětlil vstřícný
krok k zákazníkům ředitel společnosti Pavel
Mačák. Ceny tepla se řídí pravidly věcného
usměrňování určenými Energetickým regulačním úřadem v podobě jím vydávaných cenových rozhodnutí a uzavřenými smlouvami
o dodávce tepelné energie.
/red/
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Aktuálně

Již popáté se můžete podílet na podobě města Zlína
I letos mohou obyvatelé Zlína změnit své město k lepšímu
a využít možnosti spolurozhodovat o rozdělení pěti milionů
korun. Od začátku dubna máte možnost navrhnout vlastní
menší projekty k realizaci.
Obyvatelé města Zlína budou moci navrhovat
dva druhy projektů, a to tzv. malé projekty (do
0,5 mil. korun) a velké projekty (do 1,5 milionu
korun). Realizováno bude právě tolik projektů,
kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu pěti milionů korun.
„Navrhovat projekty mohou nejen
Zlíňané, ale i lidé, kteří ve Zlíně
„jen“ bydlí, ale nemají zde trvalé
bydliště. Příkladem jsou studenti
univerzity. Návrhy mohou podávat
obyvatelé od 15 let věku,“ upřesnila
pravidla radní Jana Bazelová, která
má tento projekt ve své gesci.
Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň 2 zástupce, kteří v den
podání návrhu dovršili osmnácti let. O vítězných
návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se mohou
i obyvatelé bez přístupu na síť. Kdo
nemá přístup na internet, pomohou mu s hlasováním pracovníci
Městského informačního a turistického střediska a kanceláří místních částí.
„Náměty podané v rámci Tvoříme Zlín jsou pro
nás cennou zpětnou vazbou, díky níž známe
aktuální potřeby občanů. V současné době je
v rámci Tvoříme Zlín rozpracovaná řada projektů. Některé se pro svou náročnost a komplikace, které nebylo možné předvídat, ještě nepo-

REGISTRUJTE SE DO
KVĚTNOVÉ VÝZVY DO PRÁCE
NA KOLE (NEBO PĚŠKY ČI
POKLUSEM)
Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo
poklusem – tedy udržitelně a aktivně. Přihlaste se s kolegy a kolegyněmi, celou firmou nebo
na vlastní pěst do výzvy Do práce na kole, kterou už 12 let pořádá spolek AutoMat, a podpořte spolu s 22 000 účastníky a účastnicemi
vlastní kondici i rozvoj infrastruktury pro cyklo i pěší. Čím dřív se registrujete, tím levnější
startovné získáte a tím dřív obdržíte startovní
balíček s tričkem.
/red/

dařilo dokončit. Chtěla bych tak ještě veřejnost
poprosit o shovívavost,“ doplnila radní Jana
Bazelová.
Nejčastější dotazy
Proč je participativní rozpočet Tvoříme Zlín určen pouze po místní
části tzv. „vnitřního města“?
Na participativní rozpočtování
město Zlín každoročně vyčleňuje částku ve výši 30 mil. Kč. V tzv.
„příměstských místních částech“
o využití financí rozhodují občané prostřednictvím komisí místních částí, které
jsou zde zřízeny. Podrobné informace ke komisím místních částí a místním částem obecně
naleznete na www.zlin.eu/mistnicasti.
Proč se do hlasování dostanou návrhy na opravy komunikací a chodníků?
Projekt Tvoříme Zlín umožňuje realizaci drobných investičních projektů
a oprav, které směřují ke zlepšení podoby veřejných prostor města, což opravy komunikací
a chodníků jsou. O projektech, které se následně realizují, rozhodují občané v hlasování. Je
tedy na občanech, jaký projekt navrhnou, rozhodnou v hlasování a jakým způsobem zasáhnou do rozvoje města a využijí možnosti včlenění svých aktuálních potřeb a přání.

DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE
ROZKVETLÉ MĚSTO 2022
JE TADY!
Uzávěrka přihlášek:
– jarní část soutěže do 8. dubna, letní část
soutěže do 30. června
Zájemci se mohou přihlásit přes:
 www.zlin.eu (v dolní části vpravo na úvodní stránce je umístěný banner Rozkvetlé
město),
 e-mail: kristynakralova@zlin.eu,
 tel. 577 630 363.
Přihláška zaslaná přes webové stránky bude
obratem potvrzena.
/io/

Jedna z posledních realizací: hřiště na
Podvesné
Jak se mohu zapojit do projektu Tvoříme Zlín?
Od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022 má každý obyvatel města Zlína starší 15 let vymyslet a navrhnout zlepšení podoby veřejných prostor
„vnitřního Zlína“. Následně radnice ověří realizovatelnost podaných návrhů. Návrhy budou
představeny veřejnosti a obyvatelé hlasováním
vyberou projekty k realizaci. Radnice se pak
postará o realizaci vítězných návrhů. Podrobné
informace k pravidlům projektu Tvoříme Zlín
a podání návrhu naleznete na www.tvorimezlin.
cz nebo se můžete obrátit s dotazy přímo na koordinátorku projektu na tel. čísle 577 630 205
nebo na e-mail tvorimezlin@zlin.eu. 
/fab/
Podrobnosti
k projektu
Tvoříme
Zlín získáte
naskenováním
QR kódu:

DOTACE
Město Zlín přidělí dotace:
 na propagaci města v partnerských městech zaměřenou na mezinárodní spolupráci
a rozvíjející vztahy s partnerskými městy,
 na jednorázové akce v oblasti zájmových
činností zaměřené na mezinárodní spolupráci,
 na akce reprezentující město Zlín v zahraničí.
Příjem žádostí je od 11. 4. 2022 do 26. 9.
2022 do 16 hodin. Informace poskytuje Odbor kanceláře primátora, paní Michaela Novosadová, náměstí Míru 12, tel. 577 630 138,
e-mail: michaelanovosadova@zlin.eu. /red/

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O NEINVESTIČNÍ PODPORU Z FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MĚSTA
Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína vyhlašuje výběrové řízení/program na
přidělení podpor z Fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína, k podpoře sportovních akcí, které
mají soutěžní charakter a proběhnou na území
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statutárního města Zlína ve 2. čtvrtletí 2022.Příjem žádostí bude zahájen dne 30. 3. 2022 od
8 hodin, ukončení je stanoveno na 13. 4. 2022
14 hodin. Na podporu sportovních akcí je rozdělována předpokládaná poměrná část z celko-

vých prostředků fondu ve výši cca 357 000 Kč.
Bližší informace poskytuje Oddělení prevence
kriminality a sportovišť MMZ, detašované pracoviště Zarámí 4421, p. Petra Bellayová, 5. patro,
kancelář č. 514, tel.: 577 630 361.
/red/

Aktuálně

Město Zlín vyčlenilo byty pro přechodné ubytování
Rada města Zlína rozhodla o vyčlenění bytů pro okamžitou
humanitární pomoc v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.
Byty budou pronajímány prostřednictvím církve
či neziskové organizace a poté zlínských zaměstnavatelů.
„Rada města vyčlenila 50 bytů určených k rekonstrukci pro uprchlíky ukrajinské národnosti
či rodinné příslušníky zaměstnanců ukrajinské
národnosti zaměstnavatelů s působností ve Zlíně, kterým bylo uděleno speciální dlouhodobé
vízum či probíhá řízení o jejich žádosti o toto
vízum. Zrekonstruované byty pak budou přidělovány dle pořadníku občanům města Zlína.

Aktuálně je nachystáno k předání přibližně 40
bytů,“ sdělila Kateřina Francová, náměstkyně
primátora, která má bytovou problematiku ve
své gesci.
Další podmínkou je, aby alespoň jedním členem
rodiny bylo dítě mladší 18 let. V případech hodných zvláštního zřetele je možné uzavřít smlouvu o výpůjčce, její doba nesmí přesáhnout 29
dnů, přičemž platby spojené s užíváním bytu
budou účtovány pouze vypůjčitelům z řad zaměstnavatelů, v případě řádného užívání bytu

bude výpůjčka nahrazena nájemní smlouvou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 80 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně,
v případě bytů na Obecinách ve výši 65 Kč/m2
započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně.
K nájemnému budou hrazeny zálohy na úhradu
za plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním
související služby.
„Městské byty byly vyčleněny pro překlenutí počátečního, a tedy nejtěžšího období pro uprchlíky z Ukrajiny. Smlouvy budou uzavírány maximálně do konce tohoto roku. Další postup bude
záviset na dalším vývoji situace,“ doplnil primátor města Jiří Korec.
/fab/

Materiální sbírka pro ukrajinské občany ve Zlíně
Materiální sbírka Českého červeného kříže a statutárního města
Zlína na pomoc ukrajinským občanům s uděleným pobytovým
oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině je v plném proudu.
Sběrné a výdejní místo v centru Zlína pod
Penny marketem zaplňují obyvatelé Zlína
a okolí poptávaným zdravotnickým i hygienickým materiálem, oděvy, ložním prádlem,
dekami i základními věcmi denní potřeby.
„Sběrné místo slouží zároveň i pro výdej věcí
potřebným lidem prchajícím před válečným konfliktem, kteří nemají jiný zdroj obstarání pomoci.
Z pozice města pomůžeme obstarat ukrajinským občanům věci pro pokrytí základních život-

ních potřeb, jako jsou jídlo, hygienické potřeby
a oblečení jak pro děti, tak i dospělé,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.
Přestože řada dárců přispívá i trvanlivými
potravinami, spolek se nyní potýká s jejich
akutním nedostatkem. S prosbou se proto
obrací na občany o pomoc s navýšením zásoby těchto potravin, které chybí nejvíce:
trvanlivé konzervy (zeleninové, masové, rybí, hotová jídla aj.),balení těstovin, instantní polévky,

rýže, trvanlivé mléko, olej, balení cukru, balení
dětská výživa, piškoty, cereálie, čaj (všechny
druhy), med, instantní káva.
Ve skladu dochází také prací prášek a jar. Otevírací doba sběrného a výdejního místa ČČK OS Zlín
(ul. Zarámí): po–pá 9–18 h, so 11–17 h. /io/

Více informací ke
zlínské pomoci
Ukrajině získáte
naskenováním
QR kódu:

Zlínský magistrát připravil krátkodobé nouzové
ubytování pro válečné uprchlíky
Na základě rozhodnutí
Krizového štábu města Zlína
byla připravena kapacita
nouzových ubytování pro
uprchlíky čekající na odbavení
v krajském asistenčním centru.
Jedná se o ubytování na dobu
24, maximálně 48 hodin.

Pro tyto účely došlo ke změně provozu multifunkčního objektu na ul. Kvítková.
„V součinnosti s krajskými a městskými hasiči
se uskutečnilo vybavení objektu rozkládacími
postelemi a s Českým červeným křížem a odbo-

ry Magistrátu města Zlína byl následně dovezen
zbývající materiál,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Hasiči v případě potřeby zajišťují dovoz a odvoz
osob do objektu. První ubytované osoby místo
využily již večer 9. března. 
/fab/

KONTAKTNÍ A ORGANIZAČNÍ ÚDAJE:
Adresa: Kvítková 7176, 760 01 Zlín,
uzavřený areál ZŠ Kvítková
Kapacita objektu: 40 osob. Navýšení
kapacity o max. 100 osob, využití školní
tělocvičny ZŠ Kvítková v mimořádných
případech
Provoz: 24/7
Stravování: Zajištění teplých nápojů
a jídel. Hotová balená jídla, trvanlivé
potraviny.
Doprava: z KACPU a zpět zajistí HZS

Personál: 2 pracovníci OSV, smluvení
dobrovolníci pro tlumočení, hlídka MPZ
dorazí operativně na základě požadavku
Zázemí personálu: prostory kanceláře
místní části, vybavené tiskárnou, PC,
pevnou linkou
Ostatní: Velký sál určený pro odpočinek,
2 menší místnosti určené pro stravování,
dětský koutek, kuchyňka, soc. zázemí,
vybavení televizí, Wi-Fi. Sprchy v objektu
ZŠ Kvítková.
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Doprava

Jak dopadlo hodnocení veřejnosti k návrhům opatření
a scénářům mobility Zlína?
V rámci aktuálně zpracovávané návrhové části Plánu udržitelné
mobility města Zlín (SUMP Zlín) se veřejnost do konce února 2022
vyjadřovala v dotazníku, který se zaměřil na hodnocení návrhových
opatření a scénářů dopravy a mobility Zlína pro rok 2035.

SPOLEČNĚ POSUNEME
DOPRAVU VE ZLÍNĚ
KUPŘEDU
zlinvpohybu.cz

Vyhodnocení je rozděleno na vyjádření obyvatel Zlína a vyjádření členů odborných pracovních skupin pro zpracování dokumentu
SUMP Zlín.
Jaké scénáře rozvoje dopravního systému
a mobility ve Zlíně se posuzovaly?
Scénář A – Tento scénář podporuje jako páteř dopravy kolejovou dopravu (vlak), která

by byla kapacitnější, měla vyšší frekvenci
spojů a síť zastávek ve městě, s návazností
na vozidla MHD a pěší a cyklistickou infrastrukturu.
Scénář B – Je rozvíjen a posilován současný
páteřní systém MHD s důrazem na bezemisní vozidla a integraci městské a regionální
veřejné dopravy.
Scénář C – Základním prvkem scénáře je

podpora aktivní mobility, tedy prostupnost
města pěšky a na kole a rozvoje území pro
režim krátkých vzdáleností k cíli cesty do 15
minut.
Obyvatelé v dotazníku podporují nejvíce
opatření pro zklidňování dopravy v centru
města, snižování intenzit nákladní dopravy
a výstavbu důležitých dopravních staveb,
ale i rozvoj kolejové dopravy včetně rekonstrukce terminálu, nebo realizaci husté sítě
cyklostezek a pěších tras. Naopak s nejnižší podporou ze strany veřejnosti se setkala opatření pro rozšíření podpory sdílených
(elektro)kol, realizaci doplňkové cyklistické
infrastruktury a opatření parkování vyhrazeného pro rezidenty.
Preference opatření byla následně vztažena
k jednotlivým scénářům a opatřením, která
zahrnují. Z celkových tří scénářů budoucího
rozvoje dopravního systému města a mobility měla nejvyšší podporu opatření scénáře A, dalšími v pořadí jsou scénář B a jako
poslední scénář C. Z vyhodnocení dotazníků od členů odborných pracovních skupin
máme zjištění, že nejvíce podporují scénář
B, následně scénář C a jako poslední scénář A. V jednotlivých scénářích byly zvláště
hodnoceny jednotlivé cíle a oblasti změn, jejichž výstupy poslouží k bližšímu posouzení
scénářů a další práci pro úpravu výsledného
scénáře.
/red/

Město navyšuje kapacity parkování na Jižních Svazích
Odbor dopravy připravuje další investiční akci pro navýšení
počtu parkovacích míst v lokalitě Jižních Svahů.
Nové parkoviště vznikne na točně MHD v prostoru nevyužitého trojúhelníku mezi ul. Středová a Na Honech I. Bude se jednat o parkoviště
s prvky zeleně a travnatou plochou okolo parkovacích míst. Ta budou zbudována ve třech
úrovních, kdy každé z nich bude mít samostatný
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vjezd a navzájem nebudou průjezdná. Celkem
zde vznikne 50 parkovacích míst. V rámci realizace zde bude mimo výše zmíněného vybudováno nové veřejné osvětlení, úprava místa
pro kontejnery na tříděný odpad či odvodnění
celého parkoviště. Tomu napomůže i technické

řešení zpevněných ploch, které vodu neodvádějí, ale přímo vsakují. Občané nepřijdou ani o zastávku MHD pro linky 9, 10 a 14, která zůstane
na stávajícím místě. Město Zlín doufá, že celý
prostor bude nejen praktický, ale i příjemný na
pohled tím, že bude zajištěno zastínění vozidel
v horkých dnech a hezčí výhled z oken okolních
bytů. Celková cena za vybudování parkoviště
činí 5,34 mil. vč. DPH.
/red/

Doprava

Nové cyklistické stezky Jižními Svahy
Obliba cyklodopravy každým rokem stoupá, ať už kvůli podpoře
vlastního zdraví, životního prostředí, nebo jen pro neochotu stát
v dopravních kolonách.
Také proto, ale hlavně pro zvýšení bezpečnosti
dopravy, se město Zlín snaží investovat do výstavby nových sítí cyklostezek, ať už jsou součástí staveb komunikací, nebo samostatně
zrealizovaných projektů.
„Primárně v odboru dopravy řešíme
projekty zabývající se problematikou parkování, nicméně budování
cyklostezek je nedílnou součástí
konceptu zdravého města a udržitelné mobility,“ říká Michal Čížek,
radní pro dopravu. V současné době je
na území města Zlína zhruba 30 km cyklostezek a smíšených stezek pro cyklisty a chodce.
Tyto kilometry navýší projekt „Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov – Jižní Svahy“.
V současnosti zajišťují napojení sídliště Jižní
Svahy pro chodce a cyklisty na centrum města

a

místní komunikace Na Výsluní, Vývoz, Pod Stráněmi, chodník nad OC Čepkov a chodník nad
křižovatkami ulic Gahurova – Výletní a Gahurova
– K Pasekám – Nábřeží. Plánovaný projekt
propojení je rozdělen do tří etap a jeho
součástí bude úprava území, nový
povrch stezky, opěrná zídka, přesun
svítidel veřejného osvětlení, doplnění laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a další.
Chystané úseky JS cyklo
První etapa propojení úseku od Baťovy vily
k FAI UTB, která bude mít přímou návaznost na
cyklostezku podél ul. Výletní a Tyršova nábřeží,
je již zahájena. Proběhlo zde předání staveniště a v současné době se pracuje na jeho přípravě pro stavební úpravy. Celková délka první

e

d

etapy je necelých 460 m a hotovo by mělo být
na podzim letošního roku. Druhá etapa od FAI
UTB k zastávce MHD Slunečná, kde se napojí na
stávající smíšenou stezku pro chodce a cyklisty,
je ve fázi získání stavebního povolení. V případě
hladkého průběhu se se stavbou začne v roce
2023, kdy se bude upravovat dalších cca 270 m.
Třetí etapa od Lidlu pod Jižními Svahy podél ul.
K Pasekám až ke kruhovému objezdu je též ve
fázi projektu a získání stavebního povolení. Tento úsek bude měřit přibližně 900 m a stavba by
měla započít taktéž v roce 2023.
/red/

a/ 1. etapa – Baťova vila – FAI UTB
b/ 2. etapa – FAI UTB – I. segment
c/ 3. etapa – Lidl – Vertikon – U Barcuchů
d/ úsek pod společností Teplo Zlín
e/ výjezd k Jižním Svahům od Baťovy vily
f/ Čepkov výhled

b

f

c
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Informace

Měření rychlosti Kudlov-Salaš
V návaznosti na zlepšování bezpečnosti silničního provozu ve
městě Zlíně bylo rozhodnuto o instalaci úsekového měření
rychlosti pomocí rychlostních kamer v lokalitách Zlín – Kudlov
a Salaš.
K tomuto kroku došlo na základě požadavků
komisí místních částí, které vyslechly podněty
svých občanů. Ti vyslovili při pravidelném setkání vedení města s občany své obavy z častého
překračování povolené rychlosti na silničních
průtazích v obou zmíněných místních částech.
Cesta k realizaci projektu započala na základě
kontrolních měření, při kterých byl zjištěn značný počet případů překračování rychlosti. Při roz-

hodování o instalaci úsekového měření v místní
části Kudlov bylo navíc přihlédnuto např. k výraznému podélnému sklonu vozovky, absenci
chodníku v některých částech a nepřehlednému směrovému vedení komunikace s četnými bočními vyústěními vedlejších komunikací
a sjezdů. V místní části Salaš pak hrála roli z větší části rovná, přímá komunikace, která také
svádí k rychlejší jízdě, stejně jako jízda z kopce.
Celá problematika byla projednána s dotčenými
orgány státní správy, které souhlasily s instalací zařízení pro měření rychlosti v rámci Kudlova
v úseku po celé délce ul. Václavská a v rámci
Salaše v úseku po celé délce komunikace protínající obec.
Projektová příprava a vyřízení potřebných povolení se však neobešlo bez problémů, které
způsobil, jako v mnoha jiných sférách, z velké části COVID-19. Nyní je však už všechno
v pořádku a na úsekové měření rychlosti na
Kudlově i na Salaši již byla vyhlášena veřejná
zakázka. V nejbližší době proběhne výběr zhotovitele a schválení zhotovitele Radou města
Zlína. Po podpisu smlouvy s vybraným zho-

tovitelem proběhne realizace. Realizace úsekového měření se tak odhaduje na květen,
případně červen 2022 v případě, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti. Její součástí
bude instalace kamer (bez ukazatele aktuální
rychlosti), terénní úpravy, betonové patky pro
sloupy, sloupy, vedení kabeláže. Celkově vyjde
akce na cca 6 000 000 Kč, tedy 3 000 000 za
každý měřený úsek.
/red/

Oznámení o zahájení jarní deratizace na území
statutárního města Zlína
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína zahájil jarní část deratizace, která bude zaměřená na
hubení potkanů.
Její ukončení je plánováno na 14. 04. 2022.
Deratizační zásahy budou prováděny na území statutárního města Zlína (včetně příměstských částí). Akce bude zabezpečována zlínskou firmou DERATEX, spol. s r. o.
V případě zájmu se mohou občané sami aktivně zapojit. Přímo v terénu mohou informovat pracovníky provádějící deratizaci o místech výskytu hlodavců, anebo mohou výskyt
hlodavců oznámit prostřednictvím telefonu
na telefonních číslech: 605 952 716 nebo
732 754 501; popřípadě mohou také informovat Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, na telefon:
577 630 925 nebo na mobil: 778 400 310.
Ochranná deratizace se provádí na prvním
místě za účelem ochrany lidského zdraví, jelikož potkani jsou přenašeči původců řady
nebezpečných onemocnění přenosných i na
člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k těm nejvýznamnějším
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z nich patří např. salmonelózy, leptospirózy
apod. Na druhém místě je snaha zabránit
ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují zejména na potravinách, ale rovněž na
objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod.
V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji
však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení populace na
co nejnižší úrovni.
S tím je spojeno i monitorování případných
míst, kde by mohlo dojít k výskytu hlodavců
(například pohozené zbytky potravin, nepořádek apod.). Tento monitoring je prováděn
pracovníky firmy DERATEX, spol. s r. o., Odborem životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína a současně i pomocí
hlášení občanů. Slouží k vytvoření uceleného
přehledu a k následnému pokládání nástrah
na již předem vytipovaná místa. Pro zajištění

co nejvyššího efektu je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají
určité vědomosti obyvatelstva.
Smyslem těchto preventivních opatření je co
nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě (například volným pokládáním zbytků potravin pro
kočky, krmením kachen, nutrií nebo jiných
zvířat), přístup do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod. Veškerá tato opatření
zahrnují správné zacházení s odpady, včetně
likvidace černých skládek. V neposlední řadě
je to vyvarování se zbytečného skladování
nepoužívaného materiálu všude tam, kde by
mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění
hlodavců.
Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor,
opravit poškozené zdivo, případně oplechovat
dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci,
ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí.
Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel o tuto problematiku může zabránit zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost
provedení represívního zásahu.
/red/

Informace

Zoo Zlín je jednou ze čtyř nejlepších zoo východní Evropy,
hodnotí britský odborník Anthony Sheridan
Zlínská zoo zaznamenává další významný úspěch. Uznávaný
britský odborník na zoologické zahrady Anthony Sheridan ocenil
Zoo Zlín jako čtvrtou nejlepší ve východní Evropě a 11. nejúspěšnější
v rámci evropských zoo s návštěvností od půl do 1 milionu osob.

Od roku 2008 britský odborník Anthony Sheridan pravidelně monitoruje více než 120 zoo ve
29 zemích Evropy. K hodnocení zoologických
zahrad používá 40 kritérií, mezi která patří

například chov zvířat, ochranářské programy,
biodiverzita, vzdělávání, informační a navigační
systém, marketing nebo gastronomie. Žebříček
nejlepších zoo oficiálně zveřejňuje každé dva

roky. „Zlínskou zoo jednoznačně řadím mezi
10 evropských zahrad, které za uplynulých 10
let zaznamenaly největší rozvoj. Plně se to projevilo i v mém hodnocení. Navíc má obrovský
potenciál dalšího rozvoje v podobě vizionářského projektu Karibuni, jednoho z největších současných investičních projektů v evropských zoo.
Jsem přesvědčen, že po otevření Karibuni zoo
dosáhne návštěvnosti 1 milionu osob a upevní
tak pozici druhé nejoblíbenější české zahrady.
A dost možná bude atakovat i příčku nejvyšší,“
hodnotí úspěch Zoo Zlín britský expert Anthony
Sheridan.
Ředitel zlínské zoo Roman Horský považuje
ocenění za významný úspěch. „Je to pro nás další potvrzení, že rozvoj zoo kráčí správným směrem. V Sheridanově mezinárodně uznávaném
žebříčku jsme se nyní posunuli o 8 příček, jsme
11. nejlepší zoo v rámci 39 zoologických zahrad
skupiny B, tzn. zahrad s návštěvností od půl do
1 milionu osob. Velmi nás také potěšilo skvělé
hodnocení projektu Karibuni. Anthony Sheridan
během svých průzkumů absolvoval již téměř
900 návštěv evropských zoo, hovořil s řediteli
a vedoucími pracovníky, analyzoval obrovské
množství informací. Oprávněně jej proto lze
považovat za skutečného znalce evropských
zoologických zahrad. Věřím, že jeho hodnocení
potenciálu Karibuni bude správné,“ uvedl ředitel
Roman Horský.
/red/

SE ZAČÁTKEM DUBNA SI MOHOU LIDÉ ZNOVU CHODIT PRO KOMPOST
O kompost od Technických služeb Zlín si budou moci občané statutárního města Zlína požádat od 1. dubna v areálu skládky Suchý důl
dle podmínek odpadového kalendáře. Poprvé si jej budou moci lidé vyzvednout v sobotu

2. dubna. Jednou za pololetí lze bezplatně odebrat až 250 kg kompostu. Ten je však také nabízen i k prodeji – za jednu tunu zájemce zaplatí
500 Kč (tedy 50 haléřů za kilogram). Lidé žijící
mimo rajony svozu BRKO za kompost rovněž za-

platí částku ve výši 500 Kč/tunu, nemají však
nárok na pololetní odběr 250 kg.
Kompost lze odebrat vždy ve středu od 16 do 19
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Nakládku
a odvoz si občané zajišťují sami.
/red/
inzerce

OPEL GRANDLAND
LX?'[F?F
NEOBYEJNGRANDIÓZN2SUV
NOVÝ

FL~;F'[F0MF2_lw

Již od 599 990 Kč s DPH

Kombinovaná spotäeba 4,9–7,3 l/100 km; emise CO2 128–166 g/km (WLgXɂȯÌková p¢tiletá záruka se skládá z dvouleté výrobní záruky a dále íä¶Åeté smluvní záruky Opel.

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

www.mikona.cz
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Aktuálně

ZÓNA ZLÍN – pravidelné procházky po architektuře
Zlínská architektura je jedním z důvodů, proč navštívit
Zlín. Program ZÓNA ZLÍN nabízí široké veřejnosti, turistům
i návštěvníkům možnost poznat výjimečné stavby a dějiny
města prostřednictvím komentovaných procházek.

Oddělení cestovního ruchu společně s autory databáze Zlínský architektonický manuál
připravilo dvě trasy. První nazvaná PLÁNOVANÉ MĚSTO představí zlínskou architekturu na pozadí základních městských funkcí.
Tato procházka přiblíží zónové plánování
a také ty nejdůležitější stavby ve středu města, mimo jiné i Památník Tomáše Bati, kde
je zajištěn i vstup do interiéru. Druhá trasa,
BYDLENÍ U BATI, představí první dělnickou
čtvrť Letná. Kromě základních typů baťovských domků – jednodomek, dvojdomek,
čtyřdomek, se tématem stanou i pravidla
a režim, který obyvatelé čtvrti museli dodržovat. Život potom přiblíží stavby občanské
vybavenosti, jako jsou obchody nebo školky,
které dodnes fungují.
Prohlídky s průvodcem se konají od
18. května do 5. října 2022, a to buď ve
středu od 15.30, nebo v sobotu od 14.00.
Přesné termíny prohlídek a další informace
naleznete na www.ic-zlin.cz.
/red/

Novinky databáze Zlínský architektonický manuál
Odborně popularizační databáze Zlínský architektonický
manuál (ZAM) funguje již třetím rokem.
Na webu www.zam.zlin.eu přibývají nové trasy
představující nejdůležitější stavby minulého
století, medailony architektů či projekčních kanceláří a také několik novinek, které databázi
rozšiřují a otevírají zájemcům o zlínskou historii
a architekturu.
V únoru 2022 byly zveřejněny tři nové trasy.
První stezka je věnovaná Miroslavu Lorencovi,
významnému architektu, který ovlivnil zejména
„nebaťovskou část“ města. V průběhu 30. let
zde vyprojektoval několik desítek domů. I když
lze jeho jasný architektonický rukopis dnes u většiny budov vyčíst jen těžko, z dobových fotografií
je zřejmé, že se jedná o to nejlepší, co bylo postaveno ve Zlíně nezávisle na firmě Baťa. Stezka
také připomíná výjimečný, i když tragický osud
Miroslava Lorence, legionáře a velitele Obrany národa, který zemřel ve Vratislavi 11. února
1943. Druhou stezku nazvanou Uličník pro ZAM
připravili historici Eva Chodějovská s Davidem
Valůškem. Uličník je žánr urbánních dějin (dějin
měst) či historické topografie, je to encyklopedie
věnovaná urbanonymii, tedy pojmenování ulic
a dalších veřejných prostranství ve městě a jeho
proměnám v čase. Obecně je uličník významná
pomůcka pro odborníky i poučené laiky se zájmem o dějiny konkrétního města a jako takový jej má v nějaké podobě zpracovaný většina
měst v České republice. Třetí trasa doplňuje již
stávající stezku nazvanou Gottwaldov I. Na rozdíl od ní je procházka Gottwaldov II zaměřena
na bytové a velkokapacitní budovy, které jsou
často jedinou ukázkou experimentální výstavby
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z 2. poloviny 20. století. K novinkám letošního
roku patří také zveřejnění série rozhovorů s architekty Ivanem Bergmannem, Karlem Dokoupilem, fotografem Milošem Gregorem nebo
designérem Luďkem Pavézkou. Tyto rozhovory
představují osobnosti, které ve Zlíně působily celou svou profesní kariéru. Časové období, na něž
jsou rozhovory směrovány, se váže k osmdesátým a devadesátým rokům, tedy období velkých
změn, které je v rámci ZAM postupně zpracováváno v gottwaldovských trasách. Vzpomínky
účastníků jsou tím, co pomáhá ozřejmit dobový
kontext, který z pramenů není vždy jasný. Tyto
rozhovory budou stejně jako hesla postupně doplňovány o další pamětnice a pamětníky.
Databáze ZAM od začátku svého vzniku propojuje kulturní a paměťové instituce ve Zlíně. Realizátor projektu spolek aArchitektura
společně se Státním okresním archivem,
Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně

a Nadací Tomáše Bati byl letos doplněn také
o Krajskou knihovnu Františka Bartoše, jednu
z nejprogresivnějších institucí, která ve Zlíně
funguje. Na základě jejich kalendária vznikla
nová složka v databázi věnovaná osobnostem. Stručné strukturované medailony umožňují zařazení žen, které se podílely na veřejném životě města. Z více než 500 medailonů
vznikla kronika osobností, která nabízí několik
okruhů – vedle lékařů, sportovců, baťovských
zaměstnanců či pedagogů jsou to také publicisté, kněží či výtvarní umělci. Postupně bude
docházet k rozšiřování jednotlivých životopisů.
Zlínský architektonický manuál je databází,
kterou mohou využít také žáci a žákyně prvního stupně ZŠ nebo rodiny s dětmi. Pro ně
jsou připraveny tři edukační materiály, které
se věnují zónově plánovanému městu, továrnímu areálu a baťovskému bydlení. Materiály
jsou zdarma dostupné v Infopointu baťovského bydlení anebo volně ke stažení přímo na
webových stránkách projektu.
Stejně jako minulý rok bude i letos součástí
doprovodný program procházek Potkej Zlín!,
který začíná už koncem dubna. Sledujte aktuality a facebookové stránky projektu. Těšit se
můžete na procházky po stávajících trasách,
ale také nová témata týkající se období devadesátých let, Gottwaldova anebo výstavby
na třídě Tomáše Bati. V neposlední řadě jsou
postupně vydávány nové tiskoviny. Kromě autorských pohlednic od ilustrátora Jindřicha Janíčka jsou pro milovníky zlínské architektury
připraveny plakáty a plátěné tašky. Procházková sezona může začít. Více informací na
www.zam.zlin.eu.
/red/

nabízíme:

Prodej bytu 4+kk, Zlín,
ulice Přílucká
v cihlovém bytovém domě
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
nadstandardní vybavení
2 prostorné balkóny
právě v prodeji

REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.
Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.

Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží

Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.

připravujeme – k prodeji
duben 2022
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci

G2 REALITY S.R.O
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)

776 797 007

www.g2reality.cz

Pracovní poměr na HPP
nebo ŽL ve Zlíně a okolí.
Zázemí ve společnosti
s dobrou historií a
intenzivním růstem.

STAVEBNÍ FIRMA
Specializujeme se na
rekonstrukce interiérů, rodinných domů a bytů.
Od návrhu, odborné konzultace
až po kompletní realizaci.
Vytvoříme pro Vás stylový a promyšlený interiér
pro každodenní radost z Vašeho domova.

Zaměstnanecké výhody
(auto, veškeré nářadí..)

Prodej bytu 2+kk,
Uherský Brod, ulice Větrná

připravujeme – k prodeji duben 2022
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
více info u realitního makléře

Pronájem 7 bytů,
dispozice 2+kk, 1+kk,
Zlín, ulice Štefánikova
připravujeme – k pronájmu
duben/květen 2022
nadstandardně vybavené
a zařízené, včetně klimatizace
více info v RK

G2 reality

@g2reality

Přijmeme
instalatéra
do našeho
týmu.

30 - 40 000 ,- / měsíc

Inspirujte se realizací
Rekonstrukce rodinného domu - Bojkovice.
Kompletní rekonstrukce rodinného domu proběhla v rychlém
čase i přes kvalitativní náročnost. Rekonstrukce se zaměřením
na vysokou kvalitu realizovaných prací a použitých prvků.

Máte zájem o rekonstrukci?
Zavolejte nám.

776 797 007

www.g2rekonstrukce.cz

G2 rekonstrukce

@g2_rekonstrukce

Volkswagen Taigo
Udávejte směr

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a 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

Zlín 700

Zlín si připomene osobnost Emila Zátopka
Město Zlín slaví 700. výročí od první písemné zmínky celý rok
a již v dubnu oživí park Komenského Zážitkový happening na
počest Emila Zátopka. Kromě netradičního sportovního klání
se mohou návštěvníci 24. dubna těšit na vystoupení známých
zlínských kapel, kreativní dílny, sportovní stanoviště a možná
potkáte i samotného Zátopka.

Cílem akce je zdolat trať netradičním způsobem a přispět svým startovným na dobrou
věc! Registrace byla zahájena. Nejen Zlíňané
si v dubnu připomenou osobnost legendárního
zlínského běžce, pracovníka firmy Baťa a držitele čtyř olympijských medailí, jenž by v září
oslavil sté narozeniny. „Zážitkový happening

je jednou z mnoha akcí, kterými město vzdává
hold velkým osobnostem své již sedmisetleté
historie. Atletův odkaz přijde ocenit například
triatlonistka Helena Kotopulu, aerobička Vanda Šimková či trenérka mažoretek Alena Krčmářová,“ popsala za pořadatele Jana Kubáčová, hlavní manažerka oslav 700. výročí města.

Celý den bude moderovat samotný Zátopek,
kterého ztvární herec Městského divadla Zlín,
Pavel Vacek. Do netradičního běžeckého klání se může již nyní přihlásit každý, bez ohledu
na běžecké schopnosti. Závodit se bude ve
třech kategoriích, a to nejkreativnější kostým,
nejoriginálnější styl běhu a nejrychlejší zdolání trati. Běžci se mohou začít registrovat na
webu www.behyzlin.cz/event/42 a případně
také na místě. Akce bude probíhat od 10 do 18
hodin. „Na místě budou připraveny další aktivity a workshopy, včetně možnosti vyzkoušet si
běžecké techniky Emila Zátopka pod vedením
profesionálů. Mezi sportovní stanoviště patří
například akrobatická jóga, kangoo jumping,
slackline či retro olympiáda,“ přiblížila program
Jana Kubáčová. Originální vzpomínku ze zážitkového happeningu bude možné pořídit ve
veřejném fotokoutku se spoustou zajímavých
rekvizit. Během dne vystoupí mažoretky SDOM
a zahrají kapely Pro Tebe, Apoaché, F-dur
Jazzband a ZUŠ Zlín. „Výtěžek z dobrovolného
startovného poputuje ve prospěch Azylového
domu pro ženy a matky s dětmi. Zážitkový happening na počest Emila Zátopka je součástí
Víkendu otevřených sportovišť, který se uskuteční 22. a 23. dubna na různých sportovištích
ve Zlíně. Na této akci se veřejnosti představí
místní kluby a organizace a zájemci si budou
moci vyzkoušet celou škálu sportovních aktivit
pod vedením profesionálů,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec. Akci pořádá město Zlín a organizačně ji zaštiťuje kulturní a kreativní centrum
Živý Zlín. Happening proběhne pod záštitou
primátora Jiřího Korce. Vše důležité najdete na
www.zlin700.eu. 
/mel/

DALŠÍ SEDMISTOVKOVÉ TIPY
Český rozhlas Zlín představuje město ve výjimečných reportážích
K sedmistému výročí Zlína připravil Český rozhlas nový cyklus rozhlasových reportáží, ve
kterých poodhaluje řadu zajímavostí o městě.
Premiérový díl můžete ve vysílání slyšet každé
pondělí po 14. hodině. Všechny reportáže pak
naleznete na www.zlin700.eu. V seriálu se například dozvíte, jak získal Zlín své jméno, jestli
zde stále přežívá baťovský duch, jak důležitá
byla, je a bude pro město univerzita, filmová
tvorba a kulturní instituce. Dozvíte se o tom, kdy
byla do Zlína zavedena železnice, a především
jaké jsou plány dopravy ve Zlíně v budoucnu.
Poznejte zlínskou historii v sérii besed!
Poslední únorový den jsme na zámku Zlín
slavnostně odhalili listinu z roku 1322, která
je první písemnou zmínkou o Zlíně. Akce přivedla na zámek zbrojnoše, historiky, hudebníky, ale především širokou veřejnost. Součástí
byla beseda s historiky Tomášem Borovským
a Tomášem Somerem. Besedu „První zmínka aneb Bylo, nebylo?” vedl ředitel Státního
archivu David Valůšek a jinak tomu nebude

ani v případě dalších besed. 16. března David Valůšek přivítal v hlavním sále zámku Zlín
vedoucího brněnské pobočky Historického
ústavu Akademie věd České republiky Milana
Řepu. Povídali si o Zlínu v 19. století. V dubnu
nás čekají tři přednášky, a to 13. dubna na
téma Léta velkého budování Gottwaldova,
40. a 50. léta 20. století, 20. dubna si budou historikové povídat o Gottwaldovských zlatých šedesátých a závěrečná beseda 27. dubna se jmenuje “Baťa – od války k válce”. Začínáme vždy
v 17 hodin a vstup je zdarma.
Sedmistovkový TIP
Nenechte si ujít 100 milníků zlínské historie,
které pro veřejnost připravil historik Zdeněk Pokluda a jeho kolega Jiří Madzia. Z těchto mezníků občas v médiích zaznamenáte takzvaný sedmistovkový tip, který nám prozrazuje zajímavosti
z naší historie. Věděli jste například, že historie
zlínského divadelnictví sahá až do roku 1869?
V tomto roce založilo několik studentů s podporou zdejších měšťanů spolek divadelních ochotníků a koncem srpna stejného roku sehráli první
představení.

Objevte galerii největších osobností Zlína
Zlín není jen o Baťovi. Víte, jaký otisk ve městě zanechala Eliška Rejčka, starosta Mikuláš
Kašpárek nebo baron Haupt? Projděte si naši
výjimečnou galerii osobností Zlína na webu
www.zlin700.eu! O poutavě zpracované medailonky se postaral Martin Pášma. Mezi dvacítkou charakterů najdete významné lidi, kteří
se na rozkvětu Zlína podíleli menším či větším
způsobem z nejrůznějších historických etap.
Nejstarší člen našeho souboru je rytíř Miloš,
v naprosto jiné době se pak v galerii setkáváme například se starostou Mikulášem Kašpárkem a nechybí samozřejmě ani Tomáš Baťa,
Dominik Čipera nebo Karel Zeman. A víte, jaký
otisk zanechal ve městě baron Haupt?
Živá kronika porodní asistentky i básníka
Kronika ožívá! Nahlédněte s námi pod pokličku různorodých zlínských životů a pište
s námi dějiny i vy! Chceme spojit obyvatele
města napříč generacemi, obory i zájmy.
Ozvěte se nám na info@kulturazlin.cz. O projektu se více dozvíte na webových stránkách
www.zlin700.eu.
/red/
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2022/2023
Statutární město Zlín zavedlo v roce 2015 pro zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém
se osvědčil, proto město i nadále v této formě pokračuje.
Od školního roku 2017/2018 se k elektronickému zápisu připojila i Církevní základní škola
a mateřská škola.
Původní portál vznikl za spolupráce statutárního města Zlína a Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání (dále jen žádost) bude mít čtyři fáze:
1. REGISTRACE – od 12. 4. 2022 do 10. 5.
2022
Od 12. dubna 2022 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno
identifikační číslo (ID). Následně si zákonní zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ)
a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou
žádost. V případě registrace dítěte do více MŠ je
nutno vytisknout žádost pro každou vybranou
MŠ zvlášť. Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možná pouze
v první fázi, tzn. od 12. 4. 2022 do 10. 5. 2022.
Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení.
2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ - 12. 5.
2022 (8:00 -12:00 hod. a 13:00 -16:00 hod.)
Dne 12. května 2022 ve výše uvedeném čase
proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou,
podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do
MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu
o přihlášení dítěte do více MŠ musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při
převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému
žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem
a dalším postupem v přijímacím řízení. Bez
osobního předání podepsané a řádně vyplněné
žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být
přijímací řízení zahájeno.
3. ROZHODOVÁNÍ
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj.
správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může trvat
až 30 dnů od podání žádosti.
4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků
přijímacího řízení všech MŠ.
16

Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel
žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách
školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném
seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Na internetovém
portále www.zapisdomszlin.cz budou souběžně od 12. dubna 2022 zveřejněny nápovědy
a návody k veškerým krokům zápisu. V případě
dotazů a připomínek k online registraci můžete
kontaktovat Ing. Petru Holbíkovou na e-mailu
info@zapisdomszlin.cz.
Pokud zákonní zástupci provedli registraci
v roce 2021, dítě nebylo přijato nebo nenastoupilo do MŠ a mají zájem o jeho přijetí od
školního roku 2022/2023, je nutné celý proces registrace opakovat.
Seznam mateřských škol zřizovaných SMZ
naleznete na webu www.zlin.eu – Magistrát
– Popis činnosti útvarů MMZ – Odbor školství
a sportu – oddělení školství a správy zařízení –
Mateřské školy statutárního města Zlína.
Z důvodu vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání odpovídáme na nejčastější
dotazy rodičů:
1. Je předškolní vzdělávání povinné? Na základě zákona č. 561/2004 Sb.:
V § 34 odst. 1 je uvedeno, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do
zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění dále řeší § 34a. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškol-

ní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se
sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě
místo trvalého pobytu, v případě cizince místo
pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“),
pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného
předškolního vzdělávání podle odstavce 5.
Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské
školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na
státní občany České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle než 90 dnů,
a na občany jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní
vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90
dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání může být realizováno i v jiné mateřské škole než zřizované obcí nebo svazkem obcí, ta však musí
být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.
Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,
které připadají na období školních prázdnin
v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin
určuje podle sídla mateřské školy v souladu
s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po
celou dobu provozu, v němž je vzděláváno,
není větou první a druhou dotčeno.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se
uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální podle § 47 a 48a,
c) v zdělávání v zahraniční škole na území
České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle
§ 38a.
2. Je nutno dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, omlouvat v případě jeho nepřítomnosti?
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je
oprávněn požadovat doložení důvodů nepří-
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tomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen
doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
3. Platí pro přijetí dítěte do MŠ školské
obvody a spádové MŠ jako u základních
škol?
Pro mateřské školy od školního roku
2017/2018 platí školské obvody, podobně jako u ZŠ, zákonný zástupce však může
podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské
školy zřizované statutárním městem Zlínem.
Školské obvody určuje Obecně závazná vyhláška o školských obvodech, která je k nahlédnutí na www.zlin.eu, dále bude přehled
školských obvodů uveden na plakátech, které budou distribuovány do škol.
4. Kdo může podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.
5. Jaké si s sebou musím přinést doklady?
Při podání žádosti je nutné předložit občanský
průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte a dále vyplněnou,
zákonnými zástupci podepsanou a lékařem potvrzenou žádost.
6. Kdo a na základě čeho rozhoduje o přijetí
dítěte do MŠ?
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy
na základě předem stanovených kritérií v souladu se zákonnými předpisy. Tato kritéria, včetně
jejich bodového ohodnocení, budou předem
zveřejněna.
Přijaty budou pouze děti splňující podmínku
§ 50, zákona č. 258/2000 Sb.:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupi-

ně 75) a dále právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku
nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních 98), nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě
druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná,
mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad
o provedení pravidelného očkování nebo doklad
o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci,
vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost na žádost
zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do
osobní péče 80). Termín registrace dítěte v elektronickém systému nemá žádný vliv na jeho přijetí či nepřijetí do MŠ.
/red/

Den Země 2022
V rámci oslav Dne Země 2022 ve Zlíně pořádá Odbor
životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína
spolu s Českou společností ornitologickou tyto dvě zajímavé
akce, na které jste srdečně zváni.
Pasekářskou stezkou krajinou pasek
Sobota 23. dubna 13.00 – 18.00 h, Jaroslavice.
Vycházka pro veřejnost s odborným výkladem
o krajinném rázu přírodního parku, o místních
živočiších, zejména ptácích. Provázejí: zoolog
Mgr. Evžen Tošenovský (PřF UP Olomouc, ČSO,
ČESON), zpracovatel krajinářské studie Mgr.
Tomáš Dohnal (LÖW a spol., s.r.o.) a odborník
na lidové stavitelství Mgr. Radek Bryol (Národní
muzeum v přírodě, vedoucí Metodického centra
pro muzea v přírodě). Sraz ve 13.00 hodin na
zastávce MHD Jaroslavice – točna (bus č. 31),

okruh 7 km. Pouze pro přihlášené, přihlášky
s uvedením počtu účastníků a telefonickým
kontaktem na telefonním čísle 577 630 982 či
e-mailu libusebartolcicova@zlin.eu.
Vítání ptačího zpěvu
Neděle 24. dubna 7.30 – 10.00 h, Zlín, sad
Pod Babou. Vycházka do probouzející se jarní
přírody, tradiční akce České společnosti ornitologické. Ranní poslech, poznávání a pozorování
běžných druhů ptáků, pozorování dalekohledy
a povídání o zajímavostech z jejich života. Exkurzi povede zoolog Mgr. Evžen Tošenovský (PřF UP
Olomouc, ČSO, ČESON). Sraz v 7.30 hodin u zastávky MHD Mladcovská. Pouze pro přihlášené, přihlášky e-mailem na tosenovsky@birdlife.
cz s uvedením počtu účastníků a telefonickým
kontaktem.
/red/
inzerce
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Tenkrát ve Zlíně:
Na pomezí archeologie a lidových vyprávění
Letos Zlín slaví 700 let od první písemné zmínky o městě.
Stopy po osídlení tohoto místa jsou ale daleko starší, jak je
zmíněno například v knize Pod zlínským rynkem od Miroslava
Černého. Co říkají archeologické nálezy a co zlínské lidové
legendy?

ústily až na Provodově. Česká televize o tom
natočila hezký snímek Hrad ve stínu Bati,
který si můžete najít v archivu. V každém
případě by bylo správné a normální, kdyby
toto sídlo mocných Šternberků navštívil každý Zlíňan.

blíž mostu na Čepkov kdysi stával kostel
svaté Barbory. A takových zajímavých míst
je určitě víc…
Však to teď říkám. Zlínsko je osídlováno
od pravěku a bezmála kontinuálně. Když
vzpomínáte kostel svaté Barbory, mluvíte
o středověku, městečku Trávník, který měl
náměstí v místech dnešního autobusového
nádraží. Čepkov je zase poloha zaniklé vesnice vypálené husity. Těch minulých osad
by bylo víc – Boněcko, Zbožná, Smilonov…
A to nemluvím o sídlech z dob Velkomoravské říše, která bychom našli pod dnešními
ulicemi.

Lidová vyprávění, která sepsal Karel Pekárek, také zmiňují tajemné chodby pod
Zlínem. Může být pod náměstím něco takového?
A jakpak ne? Nebudu zmiňovat, že v místech dnešního náměstí měli sídliště již Keltové, o čemž hovoří jen pár střepů rozpadlých nádob. Ale je tady náměstí se správní
budovou, radnicí, kolem které si staví domy
ti nejbohatší měšťané. Budovy jsou podsklepené a v dobách nejtěžších zřejmě i propojené. Opět bych vzpomněl starý zlínský mýtus, že v těch sklepích se ztrácel rytíř Miloš,
prokletý pán na zlínském hradě. A pod zlínským rynkem vedou chodby, jak o tom mluví
ti, kteří tam byli.

Možná podoba zlínského hradu
Foto: MZA-SOkA Zlín

„O dávných dobách mluví nejen nálezy, ale
i zlínské pověsti. Jedna z nich, O propadlém
městě, povídá, že zde stálo město, někde
směrem k Hvozdné, a to se celé propadlo
do země, i s kostelem. V těch místech jsou
prý vzácně slyšet zvony. Víte, oni Zlíňané nevěděli, jak si vysvětlit, že na svém políčku
vyorávají střepy starých nádob, bronzové či
kamenné artefakty… My můžeme být rádi,
že máme archeologii, a tak se před námi
zřetelněji rýsuje obraz dávných věků,“ říká
pedagog, výtvarník a hudebník, který se historii a prehistorii Zlína věnuje už řadu let.
Kde tedy můžeme hledat nejstarší osídlení
na území města?
Víme například, že nejstarší obyvatelé Zlína byli
již dávní lovci mamutů někdy z doby před třiceti
tisíci lety. A jak to víme? No ona se v padesátých letech objevila ohniště s pozůstatky mamutů a stovkami pazourkových nástrojů. Kde?
V Loukách pod hřbitovem a ve Zlíně, v místech
dnešní polikliniky. Málokterý Zlíňan o tom ví.
Ale o tom jsem obšírněji psal v knize. Co v knize
nenajdete, jsou nové nálezy na Zlínsku. Jeden
z nich je nejstarší vyobrazení člověka, geometricky stylizovaný obličej „Prazlíňana“, který se
mi podařilo nalézt v hromádce pravěkých střepů z Rackové. Jeho stáří je 7000 let. Pravdou
je to, že nálezy ze Zlína jasně dokumentují bohatý a dlouhodobý vývoj prosperujícího místa
na řece Dřevnici. Mluví o tom velká pohřebiště
s nálezy stovek nádob z doby bronzové. Ty byste našli u dnešního Lidlu a na ulicích Hornomlýnská a Kvítková. A tak bych šel dál a zjistil
bych, že dnes chodíme v místech mnohokrát
před námi osídlených.
Vzrušujícím tématem je zaniklý Zlín. Málokdo třeba ví, že u řeky Dřevnice někde po18

Dalším pozoruhodným tématem je zapomenutý zlínský hrad, který stával na kopci nad silnicí směrem na Kudlov. Archeologické výzkumy potvrdily, že zde stávala
tvrz. Víme, jak mohla vypadat?
Samo slovo tvrz je v tomto případě otázka.
Jestli můžeme věřit nejvýznamnějšímu znalci své doby, archeologu Borkovskému, musí
být nálezy ještě z doby hradištní, tedy z 11.
století. To by činilo zříceninu hradu nejstarší stavební památkou regionu. Bohužel tyto
nálezy byly zničeny při bombardování Zlína
na konci druhé světové války. Pozdější výzkumy jenom seznaly, že dnes je na Hradišťku situace nepřehledná, zdi jsou rozpadlé
a sporadické nálezy hovoří o osídlení ještě
v době renesance. Na dnešních rozvalinách
hradu můžeme vidět jeho velikost, ale usuzovat víc by byla asi jen lidská fantazie. Ne
tak v pověstech starých Zlíňanů. Tam byl
hrad obehnán vysokou zdí, měl dvě věže,
padací most i hladomornu a jeho chodby

Miroslav Černý

Nové stavby překrývají mnoho stop dávné
minulosti. Zvlášť citelně se to projevilo
v době baťovského stavebního rozmachu.
Přesto se pod zemí určitě ukrývají ještě
další pozoruhodné artefakty. Co vše by se
ještě ve Zlíně či blízkém okolí mohlo pod
zemí najít?
To bych věštil z křišťálové koule, co by se
mohlo najít. Třeba nejstarší známá skytská
železná přilba. Anebo starý zlínský zlatý
poklad. Ztracená rytina ryby z Louk. Socha
Krista z doby bronzové a tak dál. Problém
je v tom, že s příchodem Bati odešla minulost. V tempu stavebních prací dvacátých
a třicátých let byly v hlíně cihel semlety
kosti zlínských mamutů. Když byl učiněn
archeologický nález, interním pokynem bylo
přikázáno ve stavbě pokračovat a na objevy
nebrat zřetel. Bagry musely pracovat, byla
krize. A tak město velkým třeskem vzniklé
na zelené louce pohřbilo svou vlastní historii. Jen pár nadšenců z muzejního spolku
v té době narychlo utíkalo před stavebními
stroji a zachraňovalo ty předměty, poklady,
naše kulturní dědictví.
V rámci jubilejního roku a festivalu Literární
jaro se v Krajské knihovně 30. března koná
program Pod zlínským rynkem. O čem je?
Asi již tušíte, že o předbaťovském Zlíně, také
o psaní a umění vůbec. Tu se mihne i veselá
historka z natáčení, někde naopak zvážním.
Vše bude doprovozeno živou hudbou, na což
se moc těším, a zvláště pak se těším na atmosféru pořadu, reakce a sdílení publika.
Víte, když se člověk něco dozví o místě, kde
žije, získá tak k němu vztah. A když má člověk
k nějakému místu vztah, tak je i chrání a takové místo pak roste a vzkvétá.
Pavel Stojar

17.–18.
června

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.
ve spolupráci s Fakultou humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vás srdečně zvou
na odbornou konferenci

Podpora rodiny ve 21. století
Přijďte s námi oslavit
50. výročí založení poradny
a 15. výročí Intervenčního
centra
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EDUCO na konferenci již podruhé spojí odborníky
Již podruhé přichází Středisko rané péče EDUCO Zlín
s pořadatelstvím mezinárodní konference na téma
mezioborové spolupráce. Navazuje tak na téma workshopu
pořádaného v roce 2019.

Konference bude probíhat ve dnech 12. až
13. 5. 2022 opět v reprezentativních prostorách Univerzity Tomáše Bati v budově U-18.
Je určena nejen odborníkům z rané péče,

zdravotnictví a školství, ale i rodičům dětí se
zdravotním postižením. Účast na konferenci
je zdarma po registraci na https://ranapecezlin.cz/na-jedne-lodi/. Principy mezioborové spolupráce přeneslo EDUCO z Velké Británie, kde s metodou Team Around the Child
přišel její autor Peter Limbrick. V Čechách
má metoda název Tým okolo dítěte neboli
TOD, a EDUCO ji nabízí svým rodinám od roku
2017. Jejím cílem je propojení odborníků
z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních
služeb u jednoho stolu tak, aby společně vytvořili ucelenou podporu pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením. Náplní konference budou přednášky o tom, jak probíhá mezioborová spolupráce v praxi v České republi-

ce a v zahraničí. Hlavní hosté přijedou z Velké Británie, Nizozemí, Portugalska a České
republiky. Součástí budou také panelové
diskuze odborníků a rodičů, kteří metodou
TOD prošli se svým dítětem. Posluchače tak
seznámí se svými zkušenostmi s touto ojedinělou metodou. Tlumočení konference bude
zajištěno. Část programu konference je určena přímo rodičům dětí se zdravotním postižením. „Rodičům chceme ukázat, že existuje
způsob, jak si najít čas pro sebe a svůj život,
jak si odpočinout,“ přibližuje náplň programu
pro rodiče Dagmar Machová, ředitelka EDUCO. Pro odborníky je pak určen workshop na
téma podpory rodičů těchto dětí v těžkých životních situacích. Konference je realizována
v rámci projektu „Rozvoj a profesionalizace
služby rané péče“, registrační číslo CZ.03.2
.63/0.0/0.0/19_098/0015225, díky podpoře Evropské unie, Evropského sociálního
fondu, Operačního programu zaměstnanost
a dále díky podpoře státního rozpočtu./red/

Ukliďme Česko: Jarní úklid cyklostezky Zlín – Otrokovice
V sobotu 2. dubna 2022 proběhne hlavní jarní termín největší
celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko, zaměřené
na úklidy černých skládek a drobného nepořádku.
Organizátoři výzvy Do práce na kole za Zlín
a Otrokovice se domluvili na společném úklidu u cyklostezky Zlín – Otrokovice. Správné
označení je u stezky pro chodce a cyklisty se
společným provozem. Sraz dobrovolníků ze
Zlína je 2.dubna v 9.30 hodin u cyklostezky

v Malenovicích, ulice Tečovská, v blízkosti
MHD zastávky. Pytle a rukavice jsou zajištěné. V Otrokovicích se bude uklízet cyklostezka od kruhového objezdu u ČOV po altán
v blízkosti sídliště Trávníky. Začátek akce:
2. dubna 2022 v 10:00 hodin.

Jarní úklid u cyklostezky je jednou z doprovodných akcí motivační výzvy Do práce
na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem
2022 (DPNK 2022). Zájemci z firem, institucí i jednotlivci se mohou ještě do 30. dubna
zaregistrovat. Bohužel stále platí, že lidé si
na nepořádek jen stěžují. Kdo by se přesto
místo pouhé kritiky chtěl i zapojit, tak řada
úklidových akcí se koná i na jiných místech
a též i v jiném termínu. Vše najdete na www.
uklidmecesko.cz.
/red/

Zlínský Sherwood bez Robina Hooda
Les Sherwood v anglickém hrabství Nottinghamshire je
navždy spjat s příběhy Robina Hooda. Tento tamní Jánošík les
proslavil, neb v něm se svou skupinou bydlel i zbojničil.
Příběhy se dočkaly mnoha adaptací, jednou
z nejslavnějších je ta filmová s K. Costnerem
v hlavní roli.
Sherwood ovšem není synonymem pro lesní
osadu spravedlivých, statečných a neohrožených zbojníků – sympaťáků. Naopak. Je to
označení místa, jímž se bojíte projít, nebo je
vám tam alespoň nepříjemně. Jako v Praze
v parčíku před hlavním nádražím. Nepokulháváme za Anglií, ani za Prahou. I my máme
svůj Sherwood. Bohužel se nachází v samém
srdci Zlína, v „zámeckém“ parku Svobody,
kol budovy bývalého soudu. Haupt i Baťa by
zaplakali. Za svého pětiletého působení na
zámku jsem tam viděl desítky trpkých výjevů.
Když jdu kolem soudu, myslím nejčastěji na

rodiče mládežníků, které do Sherwoodu čas
od času vidím vcházet i vycházet v dýmu trávy. Celý ten park je centrem hlučných a nepořádných lidí, avšak místo kolem soudu je
ještě něco víc. Zajisté tam nefrčí trapný a jinak všem, včetně mládeže, zcela dosažitelný
alkohol, nýbrž jiné návykové látky. A tak myslím na rodiče a přeju jim, aby tam ani jinde
„do toho“ jejich dítě nezahučelo.
Vůbec nepochybuji o tom, že když dotaz
vznesu na radnici, dostane se mi (třebas
i pravdivé) odpovědi, že se s kultivací místa
počítá. Ale jak jsme roky čekali na realizaci jiných projektů, tak se i konce Sherwoodu dočkáme zadlouho. Je pro mě nepochopitelné,
že tento zhmotněný hnus může dál setrvá-

vat v současném stavu. Jistě existuje řešení,
jak se může objekt soudu s okolím dočkat
rekonstrukce, aniž by na místě probíhaly
nebezpečné hrátky s omamnými prostředky,
či aby zákoutí zbylé smutné zeleně sloužila
coby veřejné záchodky. Že tam občas zajdou
policisté, není řešení.
Skončím pohádkově: kéž i zlínský Sherwood
má svého Robina Hooda! Ne aby přepadal
boháče, ale aby vyhnal spoluobčany nekalých úmyslů z toho zatím odpudivého místa.
Rád bych mu na luk a šípy přispěl.
Není třeba, aby do našeho Sherwoodu jezdilo
jako do toho anglického půl milionu návštěvníků za rok. Stačí, a vztáhnu to na celý park,
když tudy budou brzy procházet lidé a oprávněně budou považovat místo za příjemné. Ba
co víc? Povyšme ten park na užitou úroveň
jeho šťastnějšího bráchy nad cestou – parku
Komenského. Vždyť to možné je!

Martin Pášma, opoziční zastupitel
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Za oponou:
Vodní biotop na Jižních
Svazích

5.

Centrální park Jižní Svahy se nachází v horní
části největšího zlínského sídliště. Plocha
rekreace a zeleň o rozloze 11 ha je umístěna
mezi ulicemi Okružní, Hony a Podlesí.
Fota 1 až 3: V letošním roce finišuje dobudování
vodního biotopu a terénních modelací.
Fota 4 až 7: Montáž ocelové příhradové lávky
o délce 30 metrů, která bude tvořit dominantu okolí
vodního biotopu.
6.
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Kultura ve Zlíně během jara opět ožívá
Na Fakultě multimediálních komunikací naší zlínské univerzity
vzniká pod rukama studentů pět projektů, které rozvíří kulturní
dění ve Zlíně.
Během dubna a května můžete offline
navštívit Zlin Design Week, Busfest a Cultureu – akce, které studenti připravují
v rámci praktického předmětu Komunikační agentura. Díky propojování studentů
marketingových komunikací, uměleckých
a designérských ateliérů vznikají během
každého akademického roku festivaly,
workshopy i přednášky, jejichž přípravu,
propagaci i financování mají na starost
pouze studenti. Ti se navzájem inspirují,
sdílí zkušenosti, know-how a společnými silami projekty uvedou ve skutečnost. Letos
se zlínská veřejnost může těšit například
na dvoudenní cestovatelský festival Culturea, který skrze přednášky, filmová promítání i ochutnávky jídel přinese srovnání

dvou na první pohled odlišných zemí, Finska a Turecka. Nadšence do světa herního
průmyslu potěší online e-sportová událost
Lobby, milovníci netradičních zážitků si
užijí Busfest, hudební festival v jedoucích
trolejbusech. A začátek května tradičně
ovládne designovými výstavami, venkovními instalacemi a konferencí festival Zlin
Design Week. Už v březnu rozpoutal na
zlínském zámku diskuzi kontroverzní festival Skrz Prsty, jehož letošním tématem byly
toxické vztahy. Jejich problematiku zkoumá
i studenty tvořený podcast Skrz Prsty, který
stále najdete na všech streamovacích platformách. Návštěvníci jednotlivých událostí
se mohou zblízka seznámit s aktivitami
studentů Fakulty multimediálních komuni-

kací a zároveň si užít kulturou nabité jaro
ve Zlíně.
Kdy a kam přijít?
 Culturea – 1.–2. 4. 2022, Zlínský zámek
 Lobby – 9. 4. 2022, online
 B usfest – 22. 4. 2022, točna pod Sportovní halou
 Zlin Design Week – 6.–13. 5. 2022, po
celém městě
/red/

Zlínská univerzita nabídne studentům nový obor
Slavnostní představení zcela nového bakalářského studijního
programu Sportovní management se uskutečnilo na Fakultě
managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati
(UTB) ve Zlíně.
Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozici manažerů sportovních klubů. Dnešním dnem se
tak spouští aktivity spojené s akreditačním procesem, předpokládá se, že první studenty přivítá fakulta v akademickém roce 2024/2025.
Při plánování nového programu univerzita očekává intenzivní spolupráci se Zlínským krajem,

městem Zlín, středními školami a také se Sportovními kluby Zlínského kraje i zástupci dalších
sportovišť. „Naše fakulta bude zajišťovat předměty zaměřené na ekonomiku, management
a sportovní marketing. Znalosti z kinantropologie, fyziologie zátěže a následný sportovní trénink budou realizovány pod taktovkou Fakulty
humanitních studií,“ vysvětlil mezifakultní spolu-

práci na programu děkan FaME prof. Ing. David
Tuček, Ph.D. Studenti se mohou těšit na zajímavé předměty, které budou kombinací ekonomiky, marketingu, managementu, psychologie,
mentálního koučingu, seberozvoje, sportovní fyziologie a sportovního práva. Své pozdější uplatnění by budoucí absolventi mohli nalézt jako
manažeři sportovních organizací nebo trenéři či
vedoucí sportovních družstev i jednotlivců. Přípravou a následnou realizací nového programu
tak fakulta mimo jiné navazuje na již realizovaný výzkum testování populace v souvislosti se
sportovními aktivitami či vyvíjení pomůcek pro
handicapované sportovce.
/red/
inzerce
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Kultura

Design

Představení

ZLÍN LETOS OPĚT OTEVŘE
DVEŘE DESIGNU

DIVADLO NASADÍ SLAVNÝ
MUZIKÁL DONAHA!

Designéři, architekti, kulturní nadšenci,
studenti, nové talenty i odborníci.
Od 6. do 13. 5. 2022 mezinárodní festival
Zlin Design Week otevře dveře designu, kreativity a inspirace lidem z oboru i veřejnosti.
V sobotu 7. 5. 2022 proběhne v Městském
divadle slavnostní zahájení celého Zlin Design Weeku. Více o festivalovém programu
najdete na www.zlindesignweek.com./red/

Parta kamarádů se ze dne na den ocitne
bez práce a bez možnosti zabezpečit své
rodiny. Dluhy rostou, manželky si zoufají,
situace je velmi vážná. A pak přijde inspirace – profi striptéři, kteří do města dojíždějí
a u publika mají obrovský úspěch. Na tom
přece nemůže být nic těžkého – zatancovat
a na konci se svléknout! Premiéra bude
2. dubna ve Velkém sále. /red/

Památník

Galerie

Akce

DUBEN V PAMÁTNÍKU
T. BATI

ALTERNATIVA

SETKÁNÍ SE SOCHAŘEM
KURTEM GEBAUEREM

Památník zve 9. dubna od 17 h na
premiéru přednášky Marie Tomášová
Baťová. Posluchači se dozví zajímavé
informace o manželce geniálního podnikatele, která mu byla rovnocennou
partnerkou nejen v soukromí, ale
i v jeho podnikání. Po přednášce se
naskytne poslední možnost nafocení
v jarní sezoně slavnostně rozsvíceného
interiéru. Rezervace míst předem.
Na 27. dubna od 17 h je naplánována
přednáška Hans Scharoun a jeho cesta
od expresionismu přes funkcionalismus k organické architektuře. Přednáší
přední odborník na architekturu Vladimír Šlapeta. Na obě akce v Infopointu
památníku je nutná rezervace míst
předem. Pravidelné prohlídky Památníku T. Bati, T. G. Masaryka 2734, Zlín:
st, pá, so, ne 10–16 h.
Více na www.pamatnikbata.eu.
Foto: L. Stavjaník /red/
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4. 4.–30. 4.
NEZNÁMÁ ZEMĚ: FESTIVAL
O CESTOVÁNÍ, POZNÁVÁNÍ A SBLIŽOVÁNÍ
KULTUR
19. 4. v 18 h
MIROSLAV JAKEŠ: ČESKÁ POLÁRNICKÁ
LEGENDA
20. 4. v 18 h
PETR JAN JURAČKA: OSTROVY
V ATLANTIKU
25. 4. v 18 h
LIV HEYERDAHL (MUZEUM KON-TIKI,
NORSKO): OBJEVY A ODKAZ THORA
HEYERDAHLA
26. 4. v 18 h
PAVEL PAVEL: VELIKONOČNÍ OSTROV
28. 4. v 18 h
RUDA ŠVAŘÍČEK: KEŇA + TANZANIE
29. 4. v 18 h
PETR HORKÝ A ŠTĚPÁN RAK (KYTARA):
ANTARKTIDA
5. a 12. 4. v 18 h
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ HARMONIE

Videomapping
ZLÍN UPROSTŘED SVĚTA
V rámci oslav 700 let města Zlína připravil
14|15 Baťův institut, p. o., ve spolupráci
s FAI UTB ve Zlíně videomappingovou projekci ZLÍN UPROSTŘED SVĚTA. Jak název
videomappingu napovídá, studenti pod
vedením Tomáše Sysaly představí 28. 4.
od 20 hodin na platformě 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU své práce tematicky zaměřené
na město Zlín.
www.14-15.cz /io/

Jedním z nejnovějších zajímavých uměleckých děl obohacujících veřejný prostor
města Zlína je Housenka raného kapitalismu nainstalovaná na konci roku 2021
v blízkosti vstupu do 14. budovy, sídla
Krajské galerie výtvarného umění a Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Autorem je
významný český sochař, malíř, fotograf a vysokoškolský pedagog prof. Kurt Gebauer.
Pro jeho rozmanitou a v mnoha ohledech
nezaměnitelnou tvorbu je typické vzájemné
propojení sochy s okolním prostředím, inspirace přírodou a člověkem, jednoduchost,
lehkost, humor, používání netypických
materiálů a v neposlední řadě kritické poselství pro diváka. Veřejnost bude mít možnost se s dílem a jeho tvůrcem seznámit
ve čtvrtek 21. dubna 2022, kdy proběhne
nejprve v 16.00 setkání u sochy s autorem
Kurtem Gebauerem a následovně od 17.00
přednáška o jeho tvorbě v prostorách kavárny 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. /red/

Kultura

Výstava

Knižní tip

Výročí

HANA MIKULENKOVÁ: FLOW

VYTRŽENÍ

STO LET VDO

Hana Mikulenková na výstavě představuje především obrazy z posledního roku
z cyklu pojmenovaného příznačně FLOW.
Abstrahovanou exotickou krajinu na
těchto plátnech protínají proudy energie
a světla a jsou svým způsobem jakýmsi
autorčiným deníkovým záznamem. Komentovaná prohlídka s autorkou se koná
5. 4. v 17 h. Výstava potrvá do 5. 6.
Více na galeriezlin.cz. /io/

Ve městě Zlín vrcholí oslavy 700 let
od „první zmínky”. Čtyřicátník Jan při
této příležitosti natáčí jeden ze svých
podcastů s místní herečkou Olgou
a na záznamu následně najde záhadný
vzkaz, týkající se jeho otce, dodnes
uznávané kapacity na „změněné
stavy vědomí“. Otevírá se díky tomu
detektivní, a čím dál tím více i děsivá
cesta. /red/

Velký dechový orchestr slaví 100. výročí.
Jeho historii si může veřejnost připomenout prostřednictvím putovní výstavy. VDO
Zlín 1921–2021 zahájila svoji tour v Galerii II. patro v budově radnice, kde bude
přístupná do 28. 4. Na dny od 2. do
20. 5. se výstava přesune do Kongresového centra Zlín, následně od 1. do
30. 6. do 21. budovy a v září do
Kr. knihovny Františka Bartoše. /io/

Výstava

Knižní tip

Videoinstalace

POZVÁNKA ZA SKLEM

O ZLATÉM JABKU A JINÉ
PODIVUHODNÉ POHÁDKY
ZE ZLÍNA

MAGIE ČINU V KABINETU T.

Výstava proběhne 6. 4. v 17 h v Krajské knihovně Františka Bartoše ve
Zlíně. Úkolem bylo vytvořit na kinofilm
černobílé velkoformátové portréty
zachycující osobnost člověka, kterého
vidí v hledáčku. Zároveň jim nebylo
prozrazeno, zda model má poruchu autistického spektra či nikoliv – na první
pohled rozdíl nepoznáte. /red/

J. F. Bobák připravil dvě nové knihy:
O zlatém jabku a jiné podivuhodné pohádky
ze Zlína a Nové pohádky od řeky Dřevnice
a jejích přítoků. Jsou oslavou valašského
kraje, nechybí jim humor, napětí. K dostání
v inf. středisku (radnice). /io/

Umělecké duo Susanne Schär & Peter
Spillmann /Basilej/ si osvojilo nomádský
způsob života. Jsou na cestě. Dočasná
místa pobytu jim poskytují důležité impulzy,
které se přímo odrážejí ve spolupráci na
výstavních projektech. V galerii Kabinet T.
představí svoji aktuální videoinstalaci
Magie činu. Uskuteční se od 14. 4.
do 31. 5. 2022. /io/

Akce

Divadlo

Koncerty

ZUŠ ZVE

SLAVNÝ PŘÍPAD
SHERLOCKA HOLMESE

CO NABÍDNE FILHARMONIE?

24. 4. divadelní představení
v sále Malá scéna – Princezna, která
všechno viděla, 1. 5. Zlín v proměnách
II muzikál Popelka, 11. 5. Jazz – pop
– rock, koncert pro Charitu Zlín, 13. 5.
taneční koncert Zlín v proměnách III,
18. 5. Výstava prací absolventů
výtvarného oboru a 5. 6. pohádka
Hrnečku, vař. /io/

V Městském divadle Zlín začali zkoušet
slavnou detektivku Baskerville: Záhada
Sherlocka Holmese v nové, ryze komediální
adaptaci Kena Ludwiga. Pro herce a režiséra Alexandra Minajeva je to v pořadí třetí
režie v Městském divadle Zlín. Premiéra
je naplánovaná na 30. dubna ve Velkém
sále. /io/

Nabitý dubnový program FBM nabídne
Houslový recitál (5. 4.), Verdiho Requiem
(7. 4.), koncert pro děti (10. 4.), promítání
němé grotesky s doprovodem orchestru
(13. 4.), známé muzikálové melodie (20. 4.),
vzpomínku na slavné cestovatele H+Z
(22. 4.), komorní koncert harfy se zpěvem
a na konci měsíce klavírní koncert. V dubnu
si vybere každý. /io/
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Sport

Barumka bude v tradičním termínu, ale v nové podobě
Do startu největší domácí automobilové soutěže Barum
Czech Rally Zlín zbývá pět měsíců. Jednapadesátý ročník se
uskuteční v tradičním termínu na konci letních prázdnin od
26. do 28. srpna 2022.

Zlínská rally bude opět součástí FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a Mistrovství České
republiky v rally (MCR). Organizační tým kolem
dlouholetého ředitele Miloslava Regnera pracuje od podzimu na plné obrátky a představí
fanouškům na sklonku léta řadu novinek. Evropský šampionát si vzal pod svá křídla nový
promotér, který po vzoru mistrovství světa
zavádí na všech soutěžích závěrečnou Power
Stage, živé přenosy z každé rychlostní zkoušky a mění se i skladba měřených testů během
sobotního dne. Rally se odjede od seznamovacích jízd až po cílovou rampu v rychlém sle-

du čtyř dnů podobně jako v loňském roce. Předehru obstará ve středu prezentace posádek
s výdejem itinerářů a volitelná administrativní
přejímka. Ve čtvrtek posádky zahájí seznamovací jízdy, které budou pokračovat i v pátek. Ve čtvrtek proběhne dále administrativní
a technická přejímka. V pátek je dopoledne
na programu kvalifikace (shakedown), letos
v bezprostřední blízkosti servisní zóny umístěné tradičně v prostorách hlavního partnera
rally, společnosti Continental Barum v Otrokovicích. V odpoledních hodinách se uskuteční
před zlínskou radnicí slavnostní start a ve
večerních hodinách divácky atraktivní Super
rychlostní zkouška, jejíž trať povede již po novém kruhovém objezdu na konci ulice Vodní.
V sobotu přichází podstatná změna, neboť se
pojede jen šest rychlostních zkoušek na třech
úsecích. V neděli již najdeme v harmonogramu obvyklé tři úseky rychlostních zkoušek,
které se pojedou dvakrát. Závěrečná Power
Stage měří téměř dvacet kilometrů. V cíli soutěže na zlínském náměstí se objeví nejlepší
posádky krátce po sedmnácté hodině. Od letošní sezony přechází seriál Mistrovství Evro-

py v rally pod nového promotéra společnost
WRC Promoter GmbH se sídlem v německém
Mnichově, jenž patří do seskupení nápojového giganta Red Bull. Promotér seriálu FIA
Mistrovství světa v rally (WRC) zajišťuje od
roku 2022 i práva pro ERC, což je pro tento prestižní šampionát důležitým politickým
a sportovním posunem ve světě rally. Zlínští
pořadatelé byli velmi blízko k tomu, aby se
barumka zařadila do seriálu mistrovství světa WRC. Promotér po odřeknutí Irska usilovně hledal třináctý podnik do letošního kalendáře a Barum Czech Rally Zlín se dostala do
finálního výběru kandidátů. Nakonec přednost dostala Ypres Rally v Belgii, která byla
součástí WRC již v loňském roce. „Bylo to neskutečně blízko, nikdy v historii jsme nebyli
tak blízko dostat do Zlína podnik mistrovství
světa. Nejen my, ale hlavně fanoušci v České
republice by si splnili dětský sen. Usilovně
se vše řešilo během dvou týdnů, nakonec
promotér zvolil Belgii,“ uvedl Jan Regner, zástupce ředitele rally.
Letošní již jednapadesátý ročník barumky
slibuje mimořádnou podívanou a určitě bude
stát za to! Zlínští pořadatelé pevně věří, že
se soutěž uskuteční s početnými zástupy
fanoušků tak, jak tomu bylo před pandemií
koronaviru, a všichni společně prožijí naplno
poslední prázdninový víkend okořeněný vůní
spáleného benzínu.
/ror/

HRY V PEKINGU ZAČALY
S ÚČASTÍ SEDMI HRÁČŮ ZLÍNA
Na sledge hokejový turnaj v Pekingu zlínský
tým vyslal nejvíce hráčů ve své historii;
sedm. Český tým reprezentuje Zdeněk Hábl
s Davidem Palátem, naopak premiéru si pod
pěti kruhy připisuje Slovensko s pěti zlínskými
hráči. Zlínský region bude mít svého zástupce
také v pruhovaném dresu, tím je sudí Jan
Vaněk.
Česko i Slovensko jsou navíc ve skupině B
spolu a poprvé se tak tyto dva týmy mohou
utkat na vrcholné akci. Systém turnaje
ale nebyl do poslední chvíle úplně jistý.
Mezinárodní paralympijský výbor totiž v reakci
na okupaci Ukrajiny rozhodl o vyřazení ruských
a běloruských sportovců, čímž tak ze sledge
hokejového turnaje odpadl ruský celek.
Češi v přípravě vyhráli s Jižní Koreou 4:3 a padli
s Kanadou 0:6, Slovensko žádný zápas před
startem turnajem nehrálo.
/red/

GOLF ZDARMA
V sobotu 16. 4. se v Golf Clubu Lázně Kostelec
u Zlína uskuteční den otevřených dveří. Zahrát si
bude moci přijít široká veřejnost zdarma a zároveň i vyzkoušet golf pod vedením trenérů./red/
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Rozhovor

Účast na olympiádě je splněný sen
České hokejistky se poprvé v historii zúčastnily Zimních
olympijských her. Členkou týmu, který díky svým výkonům na
sebe strhl velkou pozornost českých hokejových fanoušků, byla
i zlínská odchovankyně Natálie Mlýnková aktuálně působící
v americkém Vermontu.

FOTO

Aby se Natálie dostala až na olympiádu, musela se nejdříve v mládežnických kategoriích prosadit přes své mužské kolegy, se kterými hrála
až do dorosteneckého věku. Potvrzuje tak, že
Zlín je městem nekonečných možností pro ty,
kdo chtějí.

jednu dobu hrozná sranda a užívala jsem si to,
jindy bylo zase těžší období, hlavně v pubertě.
Celkově bych tuhle zkušenost nikdy nevyměnila, dala mi do života hrozně moc, a i díky tomu
mám možnost dneska reprezentovat naši zemi
pod pěti kruhy.

Jaké byly tvé hokejové začátky?
S hokejem jsem začínala, když mi byly 3 roky.
Moje máma chtěla, abych se naučila bruslit,
tak mě dovedla na zimní stadion ve Zlíně. Jeden den po školičce bruslení šli po nás na led
starší kluci s hokejkami a já si to chtěla taky
zkusit. Od té doby jsem hokejku nepustila
z ruky.

Co pro tebe znamená účast na olympiádě?
Účast na olympiádě je splněný sen. Kluci mají
většinou za cíl se dostat do NHL a pro nás pro
holky je to právě olympiáda. Je to něco neskutečného, odměna za veškerou dřinu a všechno, co člověk hokeji dává a obětuje. Pořád
mi moc nedochází, že opravdu hraji hokej na
olympiádě a mám tu možnost reprezentovat
Česko na největším turnaji světa. Každopádně
se snažím vnímat atmosféru, která tady panuje
a být tzv. v přítomnosti.

Prošla jsi zlínským hokejovým klubem. Jaké
máš na něj vzpomínky? Co ti klub hokejově
dal nebo vzal?
Klub mi toho dal určitě hodně ve spoustě směrů. Na zimním stadionu jsem de facto vyrostla.
Trénovala mě spousta trenérů, některým nevadilo, že jsem holka, některým naopak ano. Tak
jako tak jsem to jako jediná holka v týmu neměla jednoduché mezi kluky a každému trenérovi jsem musela dokázat, že mám na to, abych
s nimi hrála. Už odmalička jsem vnímala, že
moc holek z různých klubů nemělo příležitost
s kluky hrát, ať už kvůli výkonnosti, nebo pohlaví. A taky jsem vnímala, že jako holka jsem musela být lepší než kluk. Kdybych byla na stejné
úrovni, tak by si automaticky do sestavy vybrali kluka. To mě hrozně hnalo dopředu, chtěla
jsem ukázat všem, že na to mám a nevzdávala jsem se. S kluky to byla taková houpačka,

Jaký byl denní program před zápasem?
V den zápasu jsme vstaly, šly jsme se testovat,
pak na snídani a následně na lehkou procházku. Potom jsme odpočívaly, šly na meeting
a oběd, pak se jelo na zimák připravovat na
zápas. Po zápase je samozřejmostí výklus,
protažení, sprcha, návrat do vesnice na večeři
a spánek.
Měly jste prostor se podívat i na jiné sporty?
V průběhu turnaje jsme toho moc neviděly. Buď
se to časově nesešlo, navíc lyžování a boby se
odehrávaly v horách, které byly od nás docela
daleko. Bohužel byl k dispozici i omezený počet
lístků a míst na závodech nebo zápasech. Stihla jsem vidět naživo jenom short track a hokej.

Jak s odstupem hodnotíš účast týmu i tvou
osobní na olympijských hrách?
Na turnaj jsme jeli s většími ambicemi. Výsledek byl pro nás velkým zklamáním. Na druhou
stranu jsme poprvé v životě jako Česká republika hráli proti USA a vidět Kendall Coyne nebo
Hillary Knight, jak byly frustrované z toho, že
s námi hrají výsledkově vyrovnaný zápas, bylo
něco opravdu velkého. Myslím, že posbíráme
zkušenosti a tenhle tým se vrátí zpátky lepší,
silnější a zkušenější.
Vnímal tým na turnaji velkou podporu od českých fanoušků?
100 %! Podpora byla neuvěřitelná. Podařilo se
nám dostat víc a víc lidí k TV, aby nám fandili,
moc si podpory vážíme. My Češi se vždycky semkneme a fandí celý národ, když je olympiáda.
I přes to, že nebyli fanoušci na místě, tak jsme
podporu pociťovali ze všech stran.
Aktuálně hraješ na univerzitě ve Vermontu.
Jaký byl přechod do USA v rámci hokeje?
Jaký byl přechod do USA po životní stránce?
Po hokejové stránce to zase tak náročné pro
mě nebylo. Hokej je pořád stejná hra a pro mě
bylo a je nejdůležitější se tím bavit. Přechod byl
nejvíc náročný skrz angličtinu. Já jsem nejdřív
šla na 3 roky do Kanady a odtud pak na univerzitu do Vermontu. Dálkově jsem studovala
gymnázium v Otrokovicích, za což jsem moc
vděčná, že mi škola tohle vůbec umožnila. Nikdy jsem nebyla nějak moc fixovaná na rodinu,
takže ano, i když jsem odcházela sama, tak mi
to nepřišlo až tak zvláštní. Už jako malá jsem
hodně cestovala skrz hokej a nikdy jsem nebyla mamináč. Největší obavy byly z jazyka, ale
člověk to pochytí dřív, než si myslí.
Jaké jsou tvé další hokejové cíle?
Vrátila jsem se zpátky do Vermontu, kde se
nám tuto sezonu daří a jsme zatím druzí v tabulce. Budeme se snažit dostat co nejdál
v play off a vyhrát. Co se týká reprezentace,
tak nejbližší cíl je mistrovství světa v srpnu,
kde se budeme snažit dostat do skupiny A,
tedy mezi top 5 nejlepších týmů světa.
Celkově bych chtěla poděkovat rodině, nejbližším kamarádům a všem, kteří mi pomohli na mé cestě k mým sportovním úspěchům.
Tomáš Melzer

FOTO
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce
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
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 dezinfikuje.
www.paromax.cz, tel. 775 405 209
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad - kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnost.
Lokalita: Zlín a okolí. Tel.: 733 209 024
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

Útulkové jaro ve Zlíně se po
dvou letech opět vrací
S příchodem jarního období se po dvouleté
pauze způsobené pandemickou situací
můžete ve Zlíně opět těšit na dlouho
očekávanou akci Útulkové jaro.
Jednodenní událost se uskuteční v sobotu 9. dubna 2022
v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava a stejně jako předchozí
léta, tak i letos ji tradičně pořádají studenti z neziskového projektu Němá Tvář, který funguje
pod záštitou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.
Vstup na tuto akci bude pro
všechny návštěvníky po celou
dobu zdarma a její program
bude probíhat od 14 hodin.
„Letošní program máme připravený jak pro děti, tak i pro
dospělé – zábavu si zde najde
úplně každý. Samozřejmě nebude chybět ani drobné občerstvení. Těšit se můžete třeba
na opékání buřtů u táboráku,”

uvádí Eliška Bubáková, hlavní
manažerka projektu.
Organizací Útulkového jara
chtějí studenti z projektu Němá
Tvář nejen podpořit útulek, ale
zároveň si i připomenout, že
tady jsou jeden pro druhého.
„Víme, jak je v dnešní době
vzájemná pomoc a podpora
nesmírně důležitá, a proto se
ji snažíme nabídnout tam, kde
je potřeba. Budeme moc rádi,
když se i občané Zlína zapojí,
přijdou si užít program a podpořit tak s námi němé tváře
z útulku, kterým poputuje veškerý výtěžek z celé akce. Už teď
se těšíme na osobní shledání
a příjemně strávené odpoledne
v útulku,” dodává Eliška Bubáková.
/red/

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka
dle domluvy šetrnými čisticími 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.
JARNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.
SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ V NOVÉ ORDINACI
Nabízíme odborným lékařům i praktikům soukromé podnikání
v nové ordinaci na Valašsku v oblasti Bílých Karpat ve Zlínském
kraji. Jedná se o nový komplex, kde se nachází zdravotnické zařízení, ordinace, lékárna a wellness v centru náměstí Valašských
Klobouk. K dispozici poskytneme služební byt. Tel.: 603 236 413

MANNY / kříženec dobrmana, 7 let, temperamentní, hodný pes, má
základy poslušnosti, zvyklý v bytě

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Chcete zhubnout, naučit se jíst zdravěji nebo se jen cítit lépe?
Ráda Vám pomůžu! Mám vystudovanou VŠ v oboru výživy člověka. Naučím Vás jak na to, bez zbytečných diet a doplňků stravy.
Tel. 731 718 255, vyziva.adela@gmail.com, www.vyziva-adela.cz
VLOŽÍM NOVOU VANU DO STARÉ
BEZ BOURÁNÍ! Chtěli byste příjemné koupání, ale ve Vaší stávající
vaně to z různých důvodů není možné? Máme pro Vás řešení! Vložením nové akrylátové vany.
Volejte po 16. hodině na tel.: 724 276 347 nebo pište na e-mail:
renovacevan@seznam.cz, www.renovacevan.kvalitne.cz
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SORBON / rotvajler, akční a učenlivý, 4 roky, pro aktivního člověka,
který bude se psem pracovat

TERE / kříženec kočky mainské a domácí, mladá, přítulná
a hodná, kastrovaná, očkovaná

ZLÍN
604 460 786

zahradnicentrumzlin.cz
Areál Rybníky, Nábřeží 297

MALENOVICE
725 208 082

arbia.cz
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

OTEVŘENO

Informace

Od dubna se mění slevy na jízdném, zlevní i převoz kol
Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné
dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích
Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK).
„S účinností od 1. dubna budou děti od 6
do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad
65 let mít nárok na slevu z jízdného ve výši
50 %. Sleva 75 % z jízdného zůstane zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo
ZTP/P,“ uvádí Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), a pokračuje:
„Nárok na slevu musí prokázat cestující od

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

15 do 18 let a cestující nad 65 let platným
osobním dokladem s fotografií, studenti ve
věku 18–26 let studentským průkazem s fotografií. Děti do 6 let se i nadále přepravují
bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího
držitele průkazu ZTP/P.“
Na linkách IDZK platí v současné době kilometrický tarif. Cestující platí 1,20 Kč za kilometr jízdy + 9 Kč nástupní sazbu. K platbě

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

KLUB SENIORŮ MALENOVICE

3. 4. 2022 – 146. výročí narození T. Bati
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou
a květinami 146. výročí narození Tomáše
Bati v pátek 1. dubna 2022 v 10 hodin
u sochy T. Bati v Univerzitním parku.

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT
CLUB

19. 4. 2022 – 77. výročí vypálení Ploštiny
Statutární město Zlín se připojí tichou
vzpomínkou a květinovým darem k uctění
77. výročí vypálení Ploštiny v úterý 19. dubna
2022 u Národního kulturního památníku
Ploština.
/io/

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

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 občanskoprávních 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

kluby
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.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ

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
30

vzpomínky

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ
ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI

Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505,
tel. 734 440 027, www.unko.cz
Individuální a rodinné poradenství
a terapie, podpůrné skupiny pro děti
s ADHD.

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

je možné využívat hotovost, platební karty,
mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka,
které navíc umožňují zvýhodněný přestup
mezi spoji do 30 minut (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji). Slevy
se počítají z plného jízdného a zaokrouhlují
se vždy na celé koruny dolů. „Výše slev je
nastavená státem, my na ni vliv nemáme,“
konstatuje Martin Štětkář.
Zlínský kraj ovšem od dubna stanovuje jednotnou cenu za převoz kol, a to 10 Kč bez
ohledu na délku trasy.
Cena bude platit jak ve vlacích, tak v sezonních cyklobusech.
/red/

objekt KS Kvítková 7176

6. 4. Předvelikonoční posezení,
cestovatelská beseda, jubilanti; 13., 20.
a 27. 4. Cvičení, besedy, vycházky, výstavy.

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.
12. 4. Návštěva Muzea africké kultury ve
Vizovicích
Autobus z AN Zlín odjíždí v 8:30 h,
st. 26; přihlášky tel. 603 234 406,
nebo 737 005 174.
21. 4. ve 14 h MŠ Podhoří Jarní posezení
s oslavou jubilantů a programem

Středy – cvičení, 7. 4. Zpráva o činnosti klubu,
14. 4. Výroba velikonočních ozdob,
21. 4. Vycházka do okolí, 28. 4. Příprava na
slet čarodějnic, 30. 4. Slet čarodějnic
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.

tel. 723 236 956

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN

Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
21. 4. v 6 h Zájezd do Dunajské Stredy za
zdravím

svatební obřady
19. 2. 2022 – radnice
Joel Isaac Hernandez Lanza (Honduras), Iveta
Chmelová (Zlín)
22. 2. 2022 – radnice
Jaroslav Christov (Zlín), Jana Billová (Fryšták)
Aleš Ambros (Vsetín), Silvie Přikrylová (Zlín)
Martin Domanský (Zlín), Barbora Kopřivová
(Vizovice)
Aleš Struhař (Zlín), Alena Krčmářová (Zlín)
Aleš Kadlčák (Zlín), Kamila Jorová (Valašské
Meziříčí)
26. 2. 2022 – radnice
Tomáš Seifer (Zlín), Michaela Slováčková (Zlín)
Zdeněk Kočí (Zlín), Marcela Jarošová (Zlín)

vítání dětí
do života
18. 2. 2022
Kateřina Gajdůšková, Viktorie Beníčková,
David Andrýs, Tomáš Briš, Andreas
Kopečný, Karel Omelka, Josef Omelka,
Sabina Velísková, Viktorie Pavelková, Emil
Kuba, Daniel Dostál, Johana Pisková,
Jáchym Smutný, Natálie Černošková,
Ondřej Navrátil.
25. 2. 2022
Kvido Gajdošík, Štěpánka Hurtová,
Antonín Bělohlávek, Teo Wawrzyczek,
Adam Šťasta, Ema Žabčíková, Ludvík
Pivec, Diana Horáková, Václav Bocheza,
Aneta Formánková, Jan Mikulík, Erik
Molek, Zuzana Mrvová, Veronika Krčmová,
Eliška Dospíšilová, Sofie Tesárková, Tereza
Michaela Halaštová.

jubilanti
od devadesáti let
Bečvář Jan, Bednařík František,
Běhunčíková Anna, Bellay Milán,
Blizňák Miroslav, Bořuta Karel, Buňková Jaroslava, Buštíková Helena,
Červenka Alois, Daníček Antonín,
Dlabajová Božena, Domastová Júlia, Fialová Anna, Flek Ladislav, Genžová Blanka, Hajný František, Havliš
Zdeněk, Hlavicová Marie, Hlinka
Pavel, Hložková Jarmila, Holínková
Drahomíra, Hrbáčková Olga, Hrbasová Jindřiška, Chmelařová Marie,
Cholastová Bohuslava, Jahelková
Milada, Janásek Miloslav, Jurčíková Jaroslava, Kamrlová Jaroslava,
Katrňáková Terezie, Kazdová Jarmila, Klásková Marie, Kličková Jaroslava, Klinkovská Ludmila, Kolář
Oldřich, Kolářová Marta, Kotlový Jiří,
Koudelka Zdeněk, Kovářová Libuše, Kovářová Sonja, Kozlová Marie,
Kučerová Květuška, Laumanová
Marie, Lněničková Květoslava, Martišková Anna, Měrková Mária, Mertlová Emílie, Moskalyková Jaroslava,
Navrátil František, Potůčková Marie,
Přikrylová Marie, Radosavljevičová
Marie, Sanétrník Stanislav, Skaunic
Zdeněk, Skřivánková Zdenka, Stašová Marie, Svoboda Josef, Ševců
Ludmila, Šimková Vlasta, Šlegrová
Lidmila, Šochman Jiří, Štýbrová
Anna, Tomancová Anna, Ušelová
Helena, Vašulková Milada, Viteker
Jaromír, Vondráková Marie, Zezulka
Miroslav, Žůrek Jaroslav.

Zelený internet
i ve Zlíně
od 195 Kč
Jediné komplexní centrum
prenatální diagnostiky a genetiky
ve Zlínském kraji ...

... prožijte těhotenství v klidu.
Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

• Těhotenský screening chromozomálních aberací
a vrozených vad u plodu
2D a 3D/4D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Prenatální kardiologie
Invazivní prenatální diagnostika
Neinvazivní prenatální testování
Gynekologická ambulance
Lešetín I 6966, 760 01 Zlín

www.prediko.cz

Via
Vaše realitní služby
ve Zlínském kraji

RE/MAX Via, Potoky 552
76001 Zlín, Česká republika
+420 739 570 770 | via@re-max.cz

sídlí ve Zlíně
poskytuje špičkové služby v oblasti realit
specializuje se na Zlínský kraj
disponuje dokonalou znalostí lokálního trhu
plní národní i mezinárodní požadavky klientů

