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Jiří Korec:   
Je férové říci, že jsme 
nesplnili vše. Rozdělanou 
práci chceme dokončit
Na začátku mandátu avizoval primátor  
Jiří Korec, že některé projekty nestihne koalice  
za 4 roky zrealizovat, ale spíše jen nachystat. 
Bilanci zrealizovaných, připravených 
i neuskutečněných projektů hodnotí primátor 
v rozhovoru, stejně jako komunikaci s občany 
nebo spolupráci koalice.

Na příští 
období jsou 
nachystány 

projekty, na které 
město dlouho 

čekalo.

Jak hodnotíte končící volební období?
Končící volební období bylo velmi specifické, 
protože mělo nejvíce měsíců za poslední roky 
v nouzovém stavu, kdy jsem jako primátor 
vykonával funkci předsedy krizového 
štábu. Napřed to bylo kvůli koro-
navirové krizi, v jejímž počátku 
bylo nutné nepodlehnout tlaku 
a s rozvahou a zároveň rych-
le zajistit ochranné pomůcky 
a služby pro občany. I díky 
solidaritě a dobrovolníkům 
jsme to ve Zlíně zvládli bez váž-
nějších problémů i bez skandálů. 
V posledním kalendářním roce kon-
čící koalice navíc vypukla válka na Ukra-
jině a krizový štáb řešil zajištění pomoci jak 
v rámci vlny solidarity přímo na Ukrajině, tak 
zejména pro uprchlíky přímo na území našeho 
města. Opět lze vyhodnotit, že se vše zvládlo 
i díky aktivitě občanů bez větších problémů. 
Poděkování zaslouží všichni, kteří jakkoliv bě-

hem těchto nelehkých chvil pomohli. Volební 
období tedy hodnotím jako nelehké, protože 
obě tyto krize s sebou přinesly ekonomickou 
nestabilitu. I přes tyto neočekávané vlivy se 

však podařilo udržet míru investic 
a uskutečnit zásadní projekty, které 

jsme si předsevzali realizovat na 
začátku volebního období.

Jaké projekty se podařilo do-
končit či zahájit?
Jsem především rád, že se po-

dařilo realizovat nebo zahájit 
významné projekty, jako jsou napří-

klad rekonstrukce tržiště Pod Kaštany, 
dopravní přivaděč průmyslové zóny Příluky, 

křižovatka Vodní x Bartošova, vodní biotop na 
Jižních Svazích či křižovatku Mostní x Břez-
nická. Dalšími velkými zrealizovanými inves-
tičními akcemi jsou expozice Jaguárů v zoo, 
křižovatka na Vršavě u útulku, dokončení 
všech etap rekonstrukce budovy 25m bazénu 

nebo rekonstrukci jídelny Hradská. Podařila se 
i řada menších projektů, jako navyšování po-
čtu parkovacích míst, zavedení sdílených kol, 
mokřad u Boněckého rybníka, kavárna v bu-
dově 204 a mnoho dalších. Rád bych zmínil 
i schválení Strategie rozvoje města Zlína do 
roku 2030 nebo zefektivnění práce na magis-
trátu zavedením centrálního zásobníku pro-
jektů. Samozřejmostí bylo poskytnutí více než 
100 milionů korun, o jejichž využití rozhodovali 
přímo občané.

Na začátku vašeho mandátu jste avizoval, že 
některé projekty nestihnete za 4 roky zreali-
zovat a že projekty alespoň nachystáte. Co 
se podařilo nachystat?
Pro příští volební období jsou nachystány velké 
projekty, na které Zlín dlouhé roky čekal. Těmi 
jsou rekonstrukce náměstí Míru a prostoru pod 
kostelem, Velkého kina, budovy č. p. 10 (Minut-
ka), Zimního stadionu Luďka Čajky či postupná 
rekonstrukce zámku.  Pokračování na str. 4 



4

Rozhovor – aktuálně

Jiří Korec: Je férové říci, že jsme nesplnili vše. 
Rozdělanou práci chceme dokončit
Dokončení ze str. 3 
Výrazně se pokročilo v přípravě realizace ob-
chvatu Zálešné, Prštenské příčky, pravobřežní 
komunikace nebo tunelu pod centrem města. 
Jsem rád, že se podařilo přichystat i rozvojo-
vé plochy k bydlení na tzv. Boněckém rybníku 
a pod sportovní halou, kde nalezne místo i pod-
nikání, Univerzita Tomáše Bati či sociální služby.

Jaké projekty se naopak nepodařilo dokončit?
Je férové říci, že jsme určitě nesplnili vše, co 
jsme měli v programovém prohlášení. Nepo-
dařilo se zahájit rekonstrukci Zimního stadionu 
Luďka Čajky či Velkého kina, výstavbu družstev-
ního bydlení. Nicméně mám čisté svědomí, že 
se i přes komplikovanou dobu udělal velký kus 
práce pro rozvoj města Zlína. Rozdělanou práci 
chceme dokončit.

Jednou z vašich priorit je komunikace s ob-
čany. Jak komunikaci hodnotíte?
Jsem rád, že se mi podařilo zvýšit počet 
platforem pro přímou komunikaci s obča-
ny. Potkávali jsme se na procházkách po 
místních částech, abych viděl na vlastní oči, 
co občany trápí, protože řešit problémy od 
stolu není dobré. Každý měsíc jsem odpo-
vídal na dotazy občanů v rámci pořadu Na 
slovíčko s primátorem, nejdříve z důvodu 
pandemie koronaviru online, poté jsme se 
potkávali i osobně. S občany jsem se začal 
potkávat i v rámci představení připravova-
ných významných projektů, abychom vyvrá-
tili případné mýty a polopravdy a obyvatelé 
města měli prostor se zeptat na to, co je za-
jímá, nebo řekli, z čeho mají u daného pro-
jektu obavy. Vzhledem k tomu, že občané 

mají o jednotlivá setkání zájem, hodnotím 
tuto formu komunikace pozitivně.

Jak hodnotíte vládnutí koalice, vyskytly se 
nějaké spory?
Po delší době se ve Zlíně podařilo udržet 
celé volební období koalici složenou z vět-
šího počtu subjektů. Spolupráce byla věcná 
a konstruktivní a neshody se dařilo vždy bez 
velkých emocí vyřešit tak, že jsme s nimi 
neobtěžovali občany, ani jiné politické sub-
jekty.

V jakém stavu byste viděl město za příští 
čtyři roky?
Bezpečné, s vyšším počtem obyvatel a atrak-
tivní pro život všech generací a zejména plné 
produktivních lidí i zeleně. Tomáš Melzer

Mobilní rozhlas pomáhá k lepší informovanosti 
Zlíňanů
Město Zlín využívá již téměř tři roky systém Mobilní rozhlas, který 
patří mezi nejmodernější nástroje pro chytrou komunikaci se svými 
občany. Zaregistrovaní uživatelé dostávají praktické informace 
přímo do svého telefonu nebo e-mailu. Registrace i další používání 
systému je zcela zdarma.

Mobilní rozhlas není pouze moderní obdo-
bou klasického obecního rozhlasu. Nabízí 
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost 
rozesílek zpráv přímo do telefonu, hlasových 
zpráv nebo e-mailů, čímž umožňuje přímou 
komunikaci mezi magistrátem a občany. 
Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste 
kdekoli.
„Mobilní rozhlas je další prvek pro lepší infor-
movanost a větší zapojení občanů do chodu 
města, což je jeden z našich dlouhodobých 
cílů. Nyní využívá systém přes 4 300 
uživatelů. Chceme však, aby jejich 
počet i nadále rostl,“ sdělil primá-
tor Jiří Korec.
Kromě zpráv o zajímavých kul-
turních akcích či praktických 
upozornění např. na odstávky 
el. energie, můžete získávat i do-
pravní informace, informace z úřa-
du, informace pro seniory apod. Mobilní 
rozhlas je výborně využitelný i v případě kri-
zových situací.
Odběratele nejvíce zajímají právě krizové in-
formace. Následují informace, které se týkají 
výpadku a poruch inženýrských sítí, informa-
ce z místních částí a dopravní informace. 
Nejvíce odběratelů je z části Jižní Svahy II, 

Jižní Svahy I a Malenovice. Do anket se zapo-
jují více ženy. Nejvíce je pak oslovena věková 
skupina 31–45 let.
Obrovskou výhodou Mobilního rozhlasu je, 
že neslouží pouze k jednostrannému infor-
mování o dění ve městě, ale umožňuje také 
na jednotlivá sdělení reagovat. „Součástí 
Mobilního rozhlasu je také možnost upozor-
nit na nedostatky v rámci města. Pokud uvi-
díte něco ve vašem okolí, co není v pořádku, 

jako je třeba nepořádek v ulicích, poniče-
ná lavička nebo nebezpečný výmol 

na silnici, můžete nám pomocí 
aplikace daný problém nahlásit. 
Jednotlivé odbory magistrátu 
tak za dobu používání systému 
vyřešily přes 270 podnětů,“ 
sdělil radní pro oblast SMART 

technologií Jiří Jaroš.
Důležitým bodem je i zapojení par-

ticipativního rozpočtu Tvoříme Zlín, kdy 
Zlíňané měli přes Mobilní rozhlas přehled 
o jednotlivých navrhovaných projektech pří-
mo ve svém telefonu.
„Podstatou Mobilního rozhlasu je, aby se po-
třebné informace vždy dostaly k příjemci. Je 
totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním 
informace a jejím reálným doručením a pře-

čtením ze strany občana,“ doplnil Jiří Jaroš.
Do chytré komunikace se snadno můžete za-
pojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat 
a nastavit si preference toho, jaké informace 
z magistrátu chcete dostávat. Registrovat se 
můžete online na webu zlin.mobilnirozhlas.cz  
nebo přes aplikaci v telefonu.

Co nabízí Mobilní rozhlas?
■  Neunikne vám žádná důležitá informace, 

i když jste třeba v práci nebo na dovolené.
■  Sami si volíte, jaké informace chcete do-

stávat.
■  Máte možnost se zapojit do dění ve Zlíně 

a jednoduše sdělit vedení svůj názor.
■  Máte šanci hlásit problémy v obci, jako 

jsou nepořádek, vandalismus apod.
■  Získáte informace o odstávkách elektric-

ké energie, dopravních uzavírkách, změně 
svozu odpadů apod.

■  Získáte týdenní přehled o kulturních a spor-
tovních akcích ve Zlíně, tipy na výlety.

■  Budete informováni o případných krizových 
situacích. /red/
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Aktuálně

Zlínský zámek dostane v následujících letech nový, opravený 
vzhled. Práce budou rozděleny do několika samostatných etap. 
Jedna z prvních etap, výměna oken, už probíhá od poloviny 
července.

„Vše probíhá dle harmonogramu. Například 
okna v prvním poschodí jsou již komplet-
ně vyměněna. Celkem bude akce trvat 5 

Výměna oken na zlínském zámku vrcholí

měsíců,“ uvedl náměstek primátora Pavel 
Brada. V loňském roce se na zámku usku-
tečnila úprava prostor pro nově zřízenou pří-

spěvkovou organizaci Kancelář architekta 
města Zlína. Současně s výměnou oken se 
upravují prostory pro další novou příspěvko-
vou organizaci města. Jedná se o Živý Zlín 
– kulturní a kreativní centrum.
„Pokud jde o celkovou rekonstrukci zámku, 
nyní se zpracovávají podklady pro projekto-
vou dokumentaci, průběžně budou prová-
děny průzkumy omítek, podlah a bude se 
zpřesňovat budoucí náplň objektu a rozmís-
tění jednotlivých subjektů,“ doplnil Pavel 
Brada.
V nejbližších dnech například dojde k od-
krytí části střešních trámů. Zámek nabídne 
po rekonstrukci zcela jinou kvalitu zázemí. 
Přízemí například nabídne nový výtah nebo 
nový vstupní kontaktní prostor s šatnou 
a designovým obchodem, například s pro-
dukty o historii města.
Druhé podlaží, jemuž dominuje sál postave-
ný při rekonstrukci podle architekta Bauera 
v letech 1904 až 1905, zaplní společenské 
prostory s obřadní síní, kulturním sálem pro 
koncerty a dalším sálem a zároveň bude 
jeho součástí nadále Galerie Václava Cha-
da. Celková rekonstrukce patrně překročí 
částku 100 milionů korun. Jistá a naplá-
novaná je v první řadě zmiňovaná výměna 
oken, podlah, elektroinstalace, rozvodů 
vody atd. Náklady na rekonstrukci oken se 
pohybují kolem 21 milionů korun. /fab/

Město Zlín odkoupí objekt v Malenovicích známý také jako 
Hvězda. Rozhodli o tom zlínští zastupitelé. Od roku 2003 zde 
působil hospic a domov pro seniory. V letošním roce byl však 
provoz ukončen a stávající vlastník nabídl budovu městu.

„Nabídku budovy Sokolovská 967 jsme 
přivítali, vyřeší se tak dlouhodobý problém 
s prostory pro domov se zvláštním režimem 
pro nízkopříjmové a nesoběstačné osoby,“ 
uvedl náměstek primátora Pavel Brada, 
který má v gesci oblast správy majetku.
„Potřeba tohoto zařízení je dlouhodobě zná-
má. Vytipované pozemky pro stavbu či po-
tenciálně vhodné prostory však vždy nara-
zily na nějakou nepřekročitelnou překážku,“ 

Budovu malenovické Hvězdy odkoupí město Zlín

doplnil Vojtěch Volf, náměstek primátora 
pro sociální oblast. Nyní se připravuje prová-
děcí studie na úpravu vnitřní dispozice ob-
jektu dle materiálně technických standardů 
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Podle předběžných informací by měla být 
vypsána nová výzva z Národního plánu ob-
novy, z níž by mělo být možné čerpat finance 
na tento typ stavebních úprav.
Cena objektu činí 54 milionů korun. /fab/

MĚSTO ZVE NA SEMINÁŘ

Statutární město Zlín jako nositel Integro-
vané územní strategie Zlínské aglomerace 
pro období 2021–2027 bude vyhlašovat od 
října 2022 výzvy k předkládání projektových 
záměrů pro naplnění programového rámce 
operačních programů Integrovaný regionál-

ní program, Doprava, Životní prostředí, Jan 
Amos Komenský a Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost. Předpokládaná 
výše alokace v rámci zmíněných operačních 
programů je cca 2 mld. Kč. K vyhlášeným 
výzvám pořádá Statutární město Zlín semi-

nář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 
18. října 2022 v obřadní síni zlínské radni-
ce.
Aktuální informace k jednotlivým výzvám 
jsou k dispozici na webových stránkách ITI 
Zlínské aglomerace. /io/
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Město Zlín už zná vítěze architektonické soutěže  
na dostavbu zlínské radnice
Záměr na dostavbu radnice dostává konkrétní podobu. Odborná 
komise složená ze zkušených architektů a zástupců města již 
vybrala vítěze zadávacího řízení na dostavbu radniční budovy. 

To probíhalo formou soutěžního dialogu 
od března tohoto roku.
„Zvolili jsme zadávací řízení formou 
soutěžního dialogu, tedy z orga-
nizačního hlediska náročnější 
a zdlouhavější proces, ovšem 
přínosný pro obě strany. Měli 
jsme možnost v průběhu soutěže 
komunikovat se soutěžícími, korigo-
vat jejich návrhy a upřesňovat zadání. 
Díky tomu jsme získali vítězný návrh, který 
bude přidanou hodnotou jak pro magistrát, tak 
zejména pro občany, na které jsme v projektu 
kladli velký důraz,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Pro rozhodnutí dostavit radniční budovu a pod-
niknout kroky k realizaci přimělo město hned 
několik důvodů.
„Hlavním důvodem vyhlášení soutěže byl ne- 
uspokojivý a havarijní stav budovy číslo 10, 
která je nyní vyklizená a provizorně staticky 
zajištěna. Špatný je také stav budovy číslo 15 
v ulici Bartošova, která je rovněž částečně vyk-
lizená. Podařilo se nám získat souhlas NPÚ se 
zbouráním původní budovy č. p. 10 a hned poté 
jsme se pustili do vyhlášení soutěže na dostav-
bu radnice. Nyní, téměř přesně po stém výročí 
od výstavby současné radnice podle projektu  
F. L. Gahury, můžeme radniční komplex vhodně 
dokončit a poskytnout i všem občanům, kteří 
potřebují na radnici něco vyřídit, odpovídající 
servis na úrovni 21. století. Chtěli bychom, aby 

radnice byla otevřená a funkční a také 
vhodně doplnila prostor náměstí. Do-

plněny také budou chybějící zaseda-
cí místnosti, kanceláře pro magist-
rát a v přízemí u vstupu do budovy  
č. p. 10 bude rovněž bistro a ka-
várna,“ doplnil náměstek primáto-

ra pro oblast majetku a rozvojových 
ploch Pavel Brada.

Zadávací řízení počítalo s rozdělením 
prací na dostavbě radnice do dvou realizač-

ních etap. První etapa spočívá v náhradě budo-
vy číslo 10, známé jako „Minutka“. Předpoklá-
daná výše investice je přibližně 90 mil. Kč bez 
DPH. Vítězný návrh počítá s vybudováním 43 
pracovních míst v 1. etapě a 85 ve 2. etapě. 
Další pracovní místa by měla vzniknout reorga-
nizací hlavní budovy radnice. Druhá etapa pro-
věřuje možnosti dostavby vnitrobloku radnice 
a náhrady objektu číslo 15.
Návrhy dostavby odevzdaly čtyři soutěžní 
týmy, z nichž soutěžní podmínky nejlépe splnil 
soutěžní tým Apropos Architects s.r.o. spolu 
s A.B.S. spol. s r.o. Na druhém místě se umís-
til tým zlínského architekta Ing. arch. Pavla 
Mudříka a jako třetí nejlepší řešení vyhodno-
tili porotci návrh soutěžního týmu ve složení 
Karel Filsak architekti s.r.o. spolu s Ing. arch. 
Přemyslem Jurákem a Atelier Bod architekti 
s.r.o. Čtvrté místo obsadil atelier ORA Kutná 
Hora s.r.o.

NAVRHUJTE NOSITELE CENY MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2022

Až do 31. prosince 2022 můžete posílat 
své nominace na udělení Ceny města Zlína 
za rok 2022 na adresu: Statutární město 
Zlín, sekretariát primátora, nám. Míru 12, 
760 01 Zlín.
Podání může být písemné nebo elektronic-

ké prostřednictvím online formuláře, který 
najdete na oficiálních internetových strán-
kách města Zlína na www.zlin.eu. Na hlavní 
stránce je umístěn banner NOMINUJTE NA 
Cenu města Zlína, po kliknutí se vám ote-
vře online formulář. Po jeho vyplnění může-

te formulář odeslat elektronicky e-mailem 
nebo datovou schránkou. Podrobné infor-
mace týkající se podání i vyhodnocení ná-
vrhů najdete ve Statutu Ceny města Zlína, 
který je zveřejněn na https://www.zlin.eu/
cena-mesta-zlina. /red/

1.

2.

3.

4.

1. Celkový pohled na radnici

2. Navrhovaná podoba vnitrobloku

3. Vstupní hala v objektu č. p. 10

4.  Zasedací místnost na střešní terase 
objektu č. p. 10

„V rámci příprav na dostavbu radnice bude 
zpracována projektová dokumentace a za-
hájeno řízení k povolení stavby. Samotná 
realizace bude vzhledem k poloze v prolu-
ce mezi dvěma domy náročná. Na základě 
zkušeností s obdobnými projekty proto ne-
lze očekávat zahájení stavby před rokem 
2025,“ dodal primátor Jiří Korec.
Návrhy dostavby radnice budou veřejnos-
ti představeny na výstavě v Alternativě  
do 22. října 2022. /io/
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„O umístění uren do kolumbária na Lesním 
hřbitově je dlouhodobě velký zájem, proto 
jsme ve spolupráci s městem Zlínem připravi-
li jeho rozšíření. Stavební práce se uskuteční 
ještě v letošním roce,“ prohlásil Milan Macu-
ra, ředitel městské společnosti Pohřebnictví 

Kolumbárium na Lesním hřbitově se ještě letos rozšíří
Kolumbárium na Lesním hřbitově ve Zlíně se rozšíří. V rámci 
realizace třetí etapy dojde k vybudování pěti nových samostatných 
zídek složených z jednotlivých sekcí, v každé z nich může být 
umístěno 12 uzavřených schránek pro urny. Sekcí bude 11, celkový 
počet nových uzavřených schránek tak dosáhne čísla 132.

Zlín. Třetí etapu výstavby kolumbária bude fi-
nancovat ze svého rozpočtu město Zlín, které 
je stoprocentním vlastníkem společnosti Po-
hřebnictví Zlín. Předpokládaná výše zakáz-
ky je 2,8 milionu korun bez DPH. „Prostředí 
a možnosti Lesního hřbitova, který největším 

městským hřbitovem, se snažíme vylepšovat 
dlouhodobě. Rozšíření kolumbária je další 
potřebnou investicí vyvolanou zájmem veřej-
nosti,“ konstatoval náměstek primátora Be-
dřich Landsfeld, do jehož kompetence patří 
správa společnosti Pohřebnictví Zlín. Stáva-
jící kolumbárium je součástí čelní obvodové 
zdi Lesního hřbitova. Je tvořeno jednotlivými 
buňkami pro uložení čtyř uren a prostorem 
pro vázu či lampičku. Na mramorové desce 
je umístěné jméno s daty zesnulého. Místa 
v kolumbáriu se pronajímají stejně jako mís-
ta hrobová. /fab/

Podoba hlavní části parku se během let vý-
razně měnila, ať již díky nově vznikajícím 
potřebám okolních obyvatel, postupnému roz-
šiřování parku anebo finančním možnostem 
města.
„Obyvatelé se nyní mohou těšit z biotopu 
s vodními a pobřežními rostlinami o rozloze 
1000 metrů čtverečních, nových pěšin 
ze štěrkového trávníku, zpevněných 
ploch, vyhlídkové lávky přes prů-
chod terénního valu, atypického 
mobiliáře a nově vysázené ze-
leně, tj. stromů, vícekmenných 
keřů a trvalek,“ sdělil náměstek 
pro oblast městské zeleně a život-
ního prostředí Bedřich Landsfeld.
Modelací okolního terénu a stavební-
mi úpravami byl vytvořen vodní biotop, jehož 

zdrojem vody jsou mimo vrtanou studnu také 
střechy okolních bytových domů. Srážková 
voda bude přivedena samostatnou dešťovou 
kanalizací do akumulační nádrže, jejíž pomo-
cí bude ve vodním biotopu udržována stálá 
hladina. Srážková voda bude využívána nejen 
jako zdroj pro vodní biotop, ale v letních mě-

sících bude sloužit pro zálivku zeleně. 
Mimo to je u vodní plochy počítáno 

s možností zadržení dešťových 
vod při dlouhodobých či přívalo-
vých srážkách.
Vodní hladina má především 
také chladicí funkci s unikátními 

tepelně akumulačními vlastnost-
mi vody jako takové – odpar z ote-

vřených vodních ploch se tak přímo 
podílí na ochlazování území. Díky vodnímu 

Pro veřejnost se otevřel vodní biotop v Centrálním 
parku na Jižních Svazích
Téměř 1,5 roku trvalo budování vodního biotopu v Centrálním 
parku na Jižních Svazích. Park o celkové ploše 12 ha nabízí spoustu 
vyžití a odpovídá vysoké kvalitě svého druhu ve městě. 

krajinářskému prvku také dojde k výrazné-
mu oživení městského prostředí s plochou 
pro krátkodobou rekreaci. Obyvatelům sídli-
ště nabídne místo nejen pro procházky, ale 
také prostor k odpočinku na dřevěných le-
hátkách, při rozjímání na posezných zídkách 
u vodní hladiny či pohledu z vyhlídkové lávky 
až na Chřiby. Důrazně upozorňujeme, že vod-
ní biotop neslouží pro koupání ani lidem, ani 
jejich psím mazlíčkům. Abychom dosáhli co 
nejčistší vody je nutno tento uzavřený eko-
systém ochránit před vstupem návštěvníků 
a zvířat do plochy vodní hladiny, stejně tak 
žádáme, aby lidé nekrmili živočichy, nevhazo-
vali předměty a ani jinak neznečišťovali vodu 
a její okolí.
„Současně s otevřením vodního biotopu bylo 
zpřístupněno nové pétanque hřiště vybudo-
vané z participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. 
Touto závěrečnou etapou se symbolicky za-
vršilo dokončení největšího zlínského parku 
na nejrozsáhlejším sídlišti, jež trvalo bezmála  
25 let,“ doplnil primátor Jiří Korec. /heg/
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Odbor dopravy Magistrátu města Zlína zajišťuje opravy, rekonstrukce nebo 
zcela nové stavby dopravní obslužnosti, mezi které se počítají například
i chodníky. V článku přinášíme přehled největších projektů, které se podařilo odboru 
zrealizovat za poslední čtyři roky.

Představujeme důležité dopravní projekty 
za poslední čtyři roky

Silniční napojení v Přílukách
Největší investiční akce. To je silničního na-
pojení průmyslové zóny Zlín–východ a první 
parkoviště P+R Zlín–Příluky, které je aktuál-
ně ve výstavbě.
Město Zlín buduje první přestupní terminál 
skládající se ze zastávek MHD, zastávky 
meziměstské autobusové dopravy a zastáv-
ky vlaku. Dále bude nové silniční napojení 
řešit silniční mimoúrovňové křížení přes že-
lezniční trať, opravy navazujících komunika-
cí, stavbu nové okružní křižovatky a záchyt-
ných parkovišť pro automobily i kola P+R 
a B+R.

Kruhový objezd Vodní – Bartošova
Místo kapacitně nevyhovující křižovatky se vybu-
dovala nová okružní křižovatka, která zabezpe-
čuje komfortní obsluhu území od osobních aut, 
vozidel MHD, cyklistů až po chodce. Okružní kři-
žovatka zajišťuje dostatečnou kapacitu pro prů-
jezd osobní i hromadné dopravy. Stávající pěší 
trasy jsou zrekonstruovány a doplněny o střední 
dělicí ostrůvky pro bezpečný pohyb chodců a cyk-
listů. Aby se mohlo začít stavět, musely se v místě 
budoucí okružní křižovatky nejdříve překládat in-
ženýrské sítě. Harmonogram výstavby se musel 
sladit s časovými možnostmi správců elektric-
kých a telekomunikačních kabelů a vodovodu.

Kruhový objezd na Vršavě
Pět dní trvala úprava křižovatky ulic Fryštácká 
a Okružní na výpadovce směrem na Fryšták. 
Vznikl zde kruhový objezd, čímž se zvýšila bez-
pečnost a plynulost dopravy. Cílem bylo zvýšit 
bezpečnost dopravy v této vytížené dopravní 
tepně, po které v průměru projede přes 2300 
vozidel za hodinu. Zároveň bude připraveno 
zlepšení dopravních toků po dokončení dálnice 
D49 u Fryštáku. Proběhlo odfrézování asi 5 cm 
asfaltové vrstvy, položení nového povrchu a bylo 
vyznačeno nové vodorovné dopravní značení. 
Nový vzhled křižovatky si tak nevyžádal velké 
stavební zásahy. Náklady byly 3,6 milionu korun.

Křižovatka Mostní – Březnická
Na podzim letošního roku začnou stavební prá-
ce přestavby křižovatky Mostní – Březnická. 
Celé dílo by mohlo být dokončeno v roce 2023. 
Na tuto stavbu čeká celá Letná. Jedná se o klí-
čový přístupový bod z jižní strany do města Zlín. 
V budoucnu zde má vzniknout další záchytné 
parkoviště P+R. Křižovatka se posune na úro-
veň nynější odbočky k Interhotelu Zlín (bývalý 
hotel Moskva). Během projekčních prací se zva-
žovala i možnost výstavby okružní křižovatky, ale 
odborné výpočty a posudky ukázaly, že kruhový 
objezd je pro toto místo nevyhovující.

Obchvat Zálešné
Příprava obchvatu Zálešné se zásadně po-
sunula. 
Projekt, který má částečně ulevit centru Zlí-
na od přívalu aut, se táhne již několik let. 
Nyní město Zlín jako investor připravilo klí-
čové kroky, které tuto stavbu posunuly do 
realizace. 
Pro zahájení územního řízení se čeká jen 
na vyjádření k výjimce pro zvláště chráně-
né živočichy. Ostatní doklady jsou již několik 
týdnů podány na stavebním úřadu a nic ne-
brání tuto stavbu posunout dále.

Kruhový objezd na Kocandě
Výstavba okružní křižovatky a točny MHD je spo-
luprací mezi Statutárním městem Zlín a Ředitel-
stvím silnic Zlínského kraje, vlastníkem silnice 
III. třídy na ulici Okružní. Účelem stavby I. etapy 
je novostavba točny MHD, nového trolejového 
vedení a objektu pro zázemí řidičů. Součás-
tí bude rekonstrukce a novostavba veřejných 
chodníků a cyklostezky sloužící k bezpečnému 
pohybu chodců a cyklistů. V budoucnu by zde 
mělo vzniknout nové propojení pro obyvatele 
Podlesí a ulice Zelinova, řešeno jako II. etapa. 
Dokončení I. etapy je plánováno do října 2022.
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V PŘÍLUKÁCH ČEKAJÍ MOTORISTY A CYKLISTY DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Další stavby:
1.  Revitalizace území – Morýsovy domy /
11 mil.
2.  Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo ná-

břeží / 55 mil.
3.  Revitalizace panelového sídliště Podhoří / 

12 mil.
4.  Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke 

hřbitovu / 17 mil.
5.  Parkování Točna Podlesí (40 parkovacích 

míst) / 5,9 mil.

■  Rozšíření parkovacích míst a úprava komuni-
kace, ulice Česká / 55 mil.

■  Rekonstrukce ul. prostoru v ulici 2. května 
/ 41 mil.

■  Parkoviště „Torzo“ Jižní Svahy (70 parkova-
cích míst) / 6 mil.

■  Vybudování drobných parkovacích míst Jižní 
Svahy (30 míst) / 3,2 mil.

■  Nový navigační a závorový systém / 28 mil.
■  Nové MHD zastávky a přechod Vršava linka 

MHD / 10 mil.
■  Lávka Z93 pres Štípský potok, Zlín–Kostelec 

/ 2,8 mil.
■  Regenerace panelového sídliště Malenovi-

ce – 7. etapa / 17,5 mil.
■  Oprava Benešova nábřeží / 8 mil.

Město Zlín již několik let ze svých pozemků 
odstraňuje vraky, ovšem nově má možnost 
odtahovat i vozidla s dlouhodobě propad-
lou STK. Jelikož je definice vraku dle výše 
zmíněného zákona velmi přísná, většinou 
tvoří problém vozidla právě s dlouhodobě 
propadlou STK.
V současnosti byly odtaženy již desítky vozi-
del, u kterých provozovatelé nereagovali na 
výzvu. /cek/

Město Zlín pokračuje v realizaci svých strategic-
kých staveb, jako je probíhající realizace doprav-
ního napojení průmyslové zóny a městské části 
Příluky. Z důvodu stavby nového hlavního mostu 
přes řeku Dřevnici, která již byla zahájena spolu 
se stavbou opěrné zdi podél komunikace I/49, 
zde čekají do konce října tohoto roku motoristy 
a cyklisty jistá omezení. Na podzim 2022 by měl 
být hotov jak most, tak i napojení do průmyslové 
zóny Příluky. Z důvodu bezpečnosti bude nut-
né v průběhu výstavby průjezd a průchod pod 
plánovaným mostem na nezbytně nutnou dobu 

uzavřít. Uzavírka bude vždy v řádu několika dní. 
Náhradní trasa bude vedena po ul. Cecilka 
a U Tescomy, ze které se bude na cyklostezku 
kolem řeky Dřevnice opět napojovat uprostřed 
průmyslové zóny u pekárny (zastávka MHD 
Průmyslová zóna). „Stavba nového silničního 
napojení v Přílukách je jednou z největších no-
vých dopravních staveb na území města Zlína. 
Vše zatím probíhá dle plánu a je předpoklad, že 
bychom se na podzim 2022 po tomto novém 
napojení již mohli projíždět. Následně bude od-
straněn stávající most u vlakové stanice Zlín – 

Příluky a místo něj vznikne nová lávka pro pěší 
a cyklisty,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čí-
žek. Silniční napojení průmyslové zóny Příluky, 
jehož součástí je nový most přes řeku Dřevnici, 
rekonstrukce stávajících komunikací, zbudování 
odstavného parkoviště, nová okružní křižovatka 
propojující průmyslovou zónu a místní část Pří-
luky, nová a modernizace stávající světelné kři-
žovatky či nová lávka pro pěší a cyklisty místo 
stávajícího silničního mostu, je největší doprav-
ní stavbou poslední dekády, na kterou město 
získalo dotace ve výši cca 143 mil. Kč. /cek/

1. 2. 3.

4. 5.

■  Stezka pro chodce a cyklisty Čepkov – Jižní 
Svahy / 7 mil.

■  Chodník ke Gymnáziu Zlín / 3,7 mil.
■  Zlín–Velíková: rekonstrukce chodníku podél 

silnice / 8 mil.
■  Oprava komunikace ul. Ve Svahu I, Jaroslavi-

ce / 5,4 mil.
■  Lávka Z13 přes Dřevnici, Prštné / 5,8 mil.
■  Parkoviště Padělky IV a cyklostezka – Sokol-

ská / 4,3 mil.
■  Úprava uličního prostoru Podvesná VI, Bene-

šovo nábřeží – Zlín / 7,5 mil.
■  Rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová 

cesta – Štípa / 6 mil.
■  Rekonstrukce komunikace a chodníku  

ul. Vršavská / 3,3 mil.
■  Rekonstrukce ulice Klabalská III / 3,1 mil.
■  Zlín, Malenovice – stavební úpravy ulice Po-

těhníkova / 2,5 mil.
■  Úprava uličního prostoru Podvesná VI. /  

4 mil.
■  Úsekové měření rychlosti – Kudlov, Salaš / 

6 mil.
■   Rekonstrukce komunikace ul. Filmová II. 

a III. etapa / 8,5 mil.
■  Zlín – Prštné, úprava Návsi / 10 mil. /cek/

MĚSTO POKRAČUJE V ODSTRAŇOVÁNÍ VRAKŮ AUT Z ULIC
MAPA UZAVÍREK

Podařilo se obsadit pozici koordinátora 
staveb a uzavírek ve městě Zlín. Veške-
rá důležitá omezení naleznete na měst-
ském webovém portálu mapa-uzavirek.
zlin.eu. Další informace k jednotlivým 
uzavírkám a omezením si zobrazíte po 
rozkliknutí jednotlivé uzavírky. /cek/
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Na těchto setkáních návrhy představují zpravi-
dla odborné autorské týmy jednotlivých projek-
tů. Představení rekonstrukce Kina Květen se 
uskuteční ve středu 21. září od 17 hodin v sa-
motném kině. „Po setkání s občany na téma Vel-
ké kino a náměstí Míru chceme představit další 

připravený projekt v podobě Kina Květen. V pro-
jektu nové podoby kina máme fixovanou jeho 
výslednou podobu. Nyní chceme projekt ukázat 
Zlíňanům,“ sdělil primátor Jiří Korec. Návrh na 
rekonstrukci představí zástupce autorského 
týmu. Návštěvníci budou moci v rámci diskuse 

Obyvatelé Zlína budou mít příležitost se podrobně seznámit 
s návrhem projektu na rekonstrukci Kina Květen. Bližší 
představení velkých a strategických projektů je novinkou, 
kterou připravilo vedení města. 

Radnice představí projekt rekonstrukce Kina Květen
hovořit i s primátorem Jiřím Korcem, s náměst-
kem primátora Bedřichem Landsfeldem a dal-
šími zástupci magistrátu. „S občany se chci 
k významným projektům potkávat, abychom 
vyvrátili případné mýty a polopravdy a občané 
města měli prostor se zeptat na to, co je zajímá, 
nebo řekli, z čeho mají u daného projektu obavy. 
Myslím, si, že je špatně, aby město realizovalo 
nákladné projekty, které jsou pak negativně při-
jaty občany,“ doplnil Jiří Korec. Představení Kina 
Květen bude online přenášeno na facebooko-
vých stránkách města. /mel/

Další stovky pak zhlédli online přenos setká-
ní prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Bližší představení velkých a strategických 
projektů je novinkou, kterou připravilo vede-
ní města. Na těchto setkáních návrhy před-
stavují zpravidla odborné autorské týmy jed-
notlivých projektů.
První setkání s občany proběhlo na téma 
Velké kino. „Jdeme do finále, v projektu 
nové podoby náměstí Míru máme fixovanou 
výslednou podobu vodního prvku, materiálů 
i objektu pódia se zázemím. Naším cílem 
je i získat maximum parkovacích míst pod 
náměstím. Nyní jsme chtěli projekt ukázat 
Zlíňanům,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Návrh na rekonstrukci náměstí představil 
samotný autorský tým P.P.Architects, jejichž 
projekt vyhrál v architektonicko-urbanistic-

ké soutěži. Návštěvníci měli možnost deba-
tovat o nové navrhované podobě náměstí 

Proběhlo seznámení s novým náměstím Míru
Obyvatelé Zlína měli jedinečnou příležitost se podrobně 
seznámit s návrhem projektu na rekonstrukci náměstí Míru. 
Na představení projektu, které se uskutečnilo v obřadní síní 
zlínské radnice, dorazilo na pět desítek občanů. 

i s primátorem Jiřím Korcem, náměstkem 
primátora Pavlem Stojarem nebo vedoucím 
Oddělení územního plánování Ivo Tučkem. 
Prezentována byla současná podoba návr-
hu zahrnující také vizualizace nové podoby 
náměstí Míru.
„Od začátku jsme vycházeli z toho, že je 
potřeba propojit tři významné prostory, kte-
rými jsou náměstí Míru, prostor před kos-
telem sv. Filipa a Jakuba a ulice Rašínova. 
Celé toto území bychom měli věnovat lidem 
a nikoliv autům. V rámci náměstí jsme umís-
tili i návrh dynamické vodní fontány, který by 
měl sloužit k ochlazení náměstí při velkých 
vedrech. U fontány by se pak měly chladit 
všechny generace občanů města,“ sdělil ar-
chitekt Pavel Pekár z architektonické kance-
láře P.P.Architects.
Na setkání byly zastoupeny téměř všechny 
věkové kategorie občanů. Přišli zástupci 
živnostníků a majitelé prodejen sídlících na 
náměstí nebo jeho blízkém okolí, kteří se 
zajímali, jak bude realizace náměstí probí-
hat. /mel/

Nové tržiště zlepší úroveň prostředí i standard prodeje
Stavební práce na revitalizaci městského tržiště Pod Kaštany 
aktivně pokračují. Vzniká sto prodejních míst na více než 900 
metrech čtverečních prodejní plochy.

Dojde k vizuálnímu propojení tržiště s parkem 
a souběžně s revitalizací tržiště bude uvedena 
do provozu i vrtaná studna včetně vodovodu. Ta 
zajistí zázemí užitkové vody pro potřeby tržiště. 
Nové tržiště bude vzhle-
dově i funkčně odpovídat 
moderním trendům. Sou-
běžně s proměnou vizuální 
a funkční chce město zvýšit 
i kulturu prodeje. „Zlepšení 
prostředí tržiště považujeme za ideální příležitost 
ke zlepšení standardu prodeje. S prodejci budou 
uzavírány rezervační smlouvy, které budou zahr-

novat také základní etická pravidla. Při prodeji 
například nesmí kouřit a nebude možné uvádět 
zavádějící informace na cedulkách s cenou. 
Hlavní pravidla budou shrnuta do tzv. manuálu 

prodejce a jejich dodržování 
bude důsledně kontrolová-
no,“ popsal primátor Jiří Ko-
rec. Na novém tržišti budou 
mít stánkaři k dispozici mimo 
jiné elektrické zásuvky, což 

umožní prodávat i sortiment, jako jsou trvanlivé 
masné výrobky a sýry, které by se bez chladicích 
boxů kazily. Nové budou také vodovodní přípojky 

do stánků a toalety v areálu tržiště toalety. Ty na 
starém trhu doposud chyběly. Co se týče nabíze-
ného sortimentu, tak prodejci budou rozlišeni dle 
toho, zda prodávají vlastní výpěstky a výrobky, či 
jde o tzv. „přeprodej“. Ke spolupráci byli osloveni 
i další pěstitelé, kteří rozšíří okruh pěstitelů ze Zlí-
na a okolí. „Moderním trendům bude odpovídat 
i prezentace tržiště. Veškeré dokumenty budou 
mít jednotný vzhled, tržiště bude mít vlastní pro-
pagaci na webu a sociálních sítích. Na tržišti se 
počítá také s konáním akcí nad rámec běžného 
provozu,“ sdělil náměstek primátora Pavel Bra-
da. Celková rekonstrukce tržiště Pod Kaštany 
bude dokončena 30. listopadu. Původní termín 
stavebník posunul především z důvodu nezbyt-
ného dodržení technologických postupů. Předpo-
kládané náklady na tuto investiční akci (bez DPH) 
přesáhnou částku 95 milionů korun. /io/
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www.geminioptika.cz                      geminiocnioptika

ZDARMA MĚŘENÍ ZRAKU

40 % SLEVA NA OBRUBY

20 % SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

20 % SLEVA NA SLUNEČNÍ BRÝLE

DROBNÝ
DÁREK

OČNÍ OPTIKA GEMINI
U Gemini 360
Budova oční kliniky Gemini

703 189 010
zlin@geminioptika.cz

pondělí - pátek
8.00-12.00 / 12.30-16.00

Kancelář architekta města Zlína už pracuje naplno 
a chce více komunikovat s občany
Kancelář architekta města Zlína pod vedením zlínského 
architekta Jindřicha Nového má za sebou jeden rok existence. 
Příspěvková organizace byla zřízena jako hlavní koncepční 
pracoviště města Zlína v oblasti architektury, urbanismu a tvorby 
města. 

Koncept se inspiruje podobnými organizacemi 
v ČR i jinde v Evropě, které integrují a koordinují 
politické cíle, soukromé developerské záměry, 
technologickou infrastrukturu a požadavky ob-
čanů v rámci poznatků soudobého urbanismu 
a tvorby měst.
Před rokem se v prázdných prostorech ve třetím 
podlaží zlínského zámku nacházel jeden vypůj-
čený stůl a čtyři židle. Po roce jsou zde zrekon-
struované kanceláře a pracovní tým se rozrostl 
na pět kmenových zaměstnanců a několik ex-
terních spolupracovníků.
„Před 4 lety jsme měli vizi, aby město Zlín za-
čalo koncepčně pracovat s veřejným prostorem, 
baťovskými čtvrtěmi a rozvíjelo se na základě 
jasného plánu. Vytvoření KAMu bylo prvním 
krokem k tomu, aby se tak stalo. Těší mě, že 
KAM se postupně etabloval a začal pracovat 
na přípravě regenerace baťovských čtvrtí a kon-
cepčně navrhovat úpravu veřejného prostoru 
a podmínky pro výstavbu v rámci celého města. 
Věřím, že díky jejich práci bude veřejný prostor 
města realizován kvalitně a bude přívětivější pro 
obyvatele města. Chtěl bych také, aby KAM ko-
ordinoval jednotlivé stavby a procesy ve městě 
tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně se do-
plňovaly. Čím dál důležitější bude také sladění 
zájmu obyvatel, města a investorů. Očekávám, 
že už u prvního projektu, který připravují, totiž 
regenerace veřejného prostoru ve čtvrti Obeci-
ny, zapojí veřejnost do samotného projektu, což 
bude jejich důležitá a nenahraditelná funkce. 

V dalším volebním období by pro město Zlín měli 
připravit soutěž na zástavbu po bývalém torzu 
na Jižních Svazích, pokud tak rozhodne nové 
vedení města Zlína. Přeji KAMu, ať se jim daří 
naplňovat jejich misi a pomohou budovat mo-
derní a žijící Zlín. Taky děkuji kolegům v koalici, 
že vznik KAMu jednomyslně podpořili. Pevně vě-
řím, že to bude pro Zlín velmi prospěšné,“ dopl-
nil náměstek primátora pro majetek a rozvojové 
plochy Pavel Brada.
Činnost kanceláře se zaměřuje na tvorbu no-
vých koncepčních materiálů a manuálů týkají-
cích se jeho urbanismu a veřejného prostoru, 
kancelář působí jako iniciátor a tvůrce analýz 
a zadání pro konkrétní městské projekty a na 
některých projektech se podílí i projekčně. 
V současné době se realizuje např. projekt re-
vitalizace obchodního parteru na ulici Dlouhá, 

oživení podchodu na náměstí Práce a probíhají 
projekční práce na regeneraci sídliště na Obeci-
nách a územní studii ve Štípě. Kancelář se podílí 
i na dalších projektech města, jako je například 
rekonstrukce komunikací na Letné, je součástí 
týmů zabývajících se soutěžemi a následnými 
projekty, jako jsou rekonstrukce náměstí Míru, 
příprava výstavby městských bytů v lokalitě 
Boněcký rybník, dostavba zlínské radnice, revi-
talizace zlínského zámku a dalších. KAM působí 
také v řadě pracovních skupin a formou stanovi-
sek se vyjadřuje k různým záměrům městským 
i soukromým.
„Kromě práce na koncepčních dokumentech 
jsme připravili portfolio 30 lokalit různého vý-
znamu ve Zlíně, které jsme zanalyzovali a plá-
nujeme se jimi v následujícím roce a v letech 
dalších zabývat. Jedná se o větší územní celky, 
jako jsou lokalita po bývalém torzu na Jižních 
Svazích, ulice Dlouhá, nábřeží Dřevnice, revi-
talizace baťovských čtvrtí, zlínská sídliště, ale 
také menší veřejné prostory, například náves 
na Cigánově a další. Protože cítíme potřebu 
kultivace veřejného prostoru jakožto jednoho ze 
základních nástrojů správy města, připravujeme 
projekt, který jsme nazvali Ohromné maličkos-
ti. Ten by měl hledat „zapomenutá“ místa ve 
městě, která jsou ovšem pro život ve veřejném 
prostoru z hlediska nás urbanistů a architektů 
důležitá, a připravovat je pro velmi drobné zása-
hy ve formě například doplnění mobiliáře, zele-
ně, zpevněných povrchů, vodních prvků, umění 
atd.,“ sdělil Jindřich Nový, ředitel Kanceláře ar-
chitekta města.
KAM plánuje další rozšíření pracovního týmu, 
aby mohl lépe analyzovat dění ve městě, umož-
nit ještě větší zapojení veřejnosti do jeho tvorby 
a podpořit větší zájem nejen odborné veřejnosti 
o rozvoj města. /red/

Ředitel KAM (vlevo) se svým týmem
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Začíná topná sezóna. Centrální 
vytápění bude v souladu 
s platnou vyhláškou spuštěno 
poté, kdy průměrná denní 
teplota ve dvou dnech po sobě 
poklesne pod 13 °C. Na co tedy 
by měli odběratelé dbát, aby 
neplatili zbytečně mnoho?

Teplo Zlín radí: Jak na úsporu tepla (část 2.)
1. Využívejte termoregulační ventily na radiá- 
torech
1.  Nejprve zkontrolujte jejich funkčnost – ne-

smí být zatuhlé ani se volně protáčet.
2.  Nastavujte si úroveň vytápění v jednotlivých 

místnostech podle intenzity a účelu jejich 
využití.

3.  Vyhovující teplotu lépe nastavíte postupným 
zvyšováním teploty radiátorů.

4.  Stahujte ventily při déletrvající nepřítomnos-
ti, ale ne tak, aby prostory úplně prochladly. 
Opětovné vyhřátí je energeticky náročné.

5.  Při nedostatečném výkonu těles zkontroluj-
te řádné odvzdušnění radiátorů při naplno 
otevřených ventilech.

2. Zvažte nastavení parametrů tepla pro 
váš bytový dům
Každý námi zásobovaný dům má individuál-
ně nastaveny topné křivky, které určují para-
metry topné vody v systému v závislosti na 
venkovní teplotě. Tyto křivky zahrnují i noční 

útlumy a je možno je libovolně upravovat. 
Projednejte tedy v rámci vašeho společen-
ství případnou úpravu tohoto nastavení, 
zbytečně vysoké teploty vedou k vyšším 
ztrátám, což opět vytápění prodražuje. 
V případě, že by se úprava neosvědčila, je 
vždy možný návrat k původním hodnotám. 
Pracovníci Teplo Zlín vám s nastavením rádi 
pomohou. O tyto úpravy však může požádat 
výhradně smluvně pověřený zástupce SVJ 
nebo družstva.
„U dodávek tepla nehrozí žádné cenové 
šoky, jakých jsme v poslední době svědky 
u zemního plynu a elektrické energie. Ceny 
upravuje Teplo Zlín jednou ročně v závěru 
roku. Nepředpokládá se, že by došlo k ně-
jakému razantnímu navýšení. Běžná do-
mácnost v bytě 3+1 spotřebuje ve Zlíně asi 
30 GJ za rok. Čtyřčlenná domácnost tak za 
teplo a teplou vodu letos zaplatí cca 23 000 
korun,“ sdělil radní Miroslav Chalánek. 
Více na www.teplozlin.cz.  /red/

Společnost má uzavřeny dlouhodobé smlou-
vy na dodávky uhlí a od příštího roku počítá 
také s větším využíváním biomasy. „Podni-
káme všechny kroky, abychom rozšířili pali-
vovou základnu a byli připraveni na změny 
velmi rychle reagovat,“ uvedl předseda před-
stavenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.

Kromě modernizace dvou stávajících uhel-
ných kotlů, díky které splňují veškeré legis-
lativní požadavky na nízkoemisní provoz, 
postavila teplárna nový plynový kotel. Dále 
pracuje na přestavbě jednoho uhelného kot-
le, kde se bude jako palivo využívat hlavně 
biomasa. V létě také dokončila ve Zlíně-Ma-

Hra – 700 let v ulicích Zlína

Na platformě mobilní aplikace Actionbound si 
tak můžete projít místa, která jsou různým způ-
sobem spojena s naší historií. Procházka se za-
jímavými informacemi i úkoly v ulicích Zlína je 
dlouhá 6,5 km a zabere vám s plněním úkolů 
cca 2–3 hodiny času. Je připravena ve dvou 
verzích – pro děti do 11 let a pro starší. Více 
informací se dozvíte v informačním centru na 
radnici, trasa pak začíná u zámku. /red/

Během léta se v otrokovické teplárně prováděly opravy a údržba 
technologických zařízení. Nyní už je teplárna připravena na 
novou sezonu. Výrobu a spolehlivé dodávky tepla pro své 
zákazníky zajistí i v případě omezení plynu z Ruska.

Teplárna Otrokovice je na chladné měsíce připravena
lenovicích projekt „Využití odpadního tepla 
s akumulací“. Díky tomu bude možné využít 
dostupné odpadní teplo, dojde ke snížení te-
pelných ztrát na rozvodech a k poklesu emisí 
CO2.
„Všechny naše aktivity směřují k tomu, aby-
chom mohli využívat různé druhy paliva a ne-
byli závislí pouze na jednom druhu či jednom 
dodavateli. Podle situace na trhu tak může-
me při výrobě tepla operativně využít uhlí, 
zemní plyn i biomasu tak, aby to pro naše 
zákazníky bylo ekonomicky nejvýhodnější,“ 
dodal Petr Jeník. /red/

U příležitosti letošních oslav 
města vznikla v pracovních 
skupinách pro čtenářskou 
a matematickou gramotnost 
v rámci projektu MAP III pro 
občany i návštěvníky Zlína 
interaktivní hra v jeho ulicích. 



Prodej bytů po kompletních 
rekonstrukcích.

Výkup nemovitostí až 120 % 
znaleckého posudku.

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

STAVEBNÍ FIRMA

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní 
radost z vašeho domova.

Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

776 797 007 www.g2reality.cz G2 reality @g2reality

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Ozvěte se nám:

 

 

 

nabízíme:

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží

po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici

připravujeme:

prodej dvou bytů 2+kk v Uherském 
Brodě, ulice Horní Valy
pronájem 1+kk Zlín, ulice Vejvanovská
pronájem bytu 1+kk Zlín, Štefánikova

Prodej vybavené chaty ve Zlíně

Prodej bytu 2+1 v Uherském Brodě, ulice Větrná

nachází se 
v rekreační lokalitě 
Zboženské rybníky
cena na dotaz v RK

Prodej třípatrové vily v centru Zlína

původní stav
vhodné jako kanceláře 
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích,
ulice Rumunská

prodej bytu v novostavbě 
Rezidence Nela
poblíž lázeňského centra 
Luhačovic v krásném a tichém 
prostředí

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

3 patra, restaurace, bar a 
vybavená kuchyň
18 vybavených vícelůžkových 
pokojů
velmi dobrý stav, ihned 
ke spuštění provozu
možnost přestavby na 
rekreační apartmány

Prodej vybaveného penzionu poblíž Luhačovic
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Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města 
Zlína oznamuje občanům, že v termínu od 1. do 22. září 2022 
bude prováděna na území Statutárního města Zlína podzimní 
deratizace. Cíleně bude zaměřena na hubení potkanů. 
Deratizaci provádí a po celou dobu zabezpečuje zlínská firma 
DERATEX, spol. s r. o.

Oznámení o zahájení podzimní deratizace

Harmonogram vnitřní město, centrum Zlín – Podzim 2022 

úsek 
číslo Lokalita I. dosyp první 

den
I. dosyp druhý 
den Vedoucí skupiny

1 Příluky 1. 9. 2. 9. Klhůfek P.

2 Obeciny 5. 9. Skyba M.

3 Bartošova čtvrť + BN 7. 9. 8. 9. Skyba M.

4 Zálešná 5. 9. Janíček T.

5 Podvesná 20. 9. Klhůfek P.

6 Benešovo nábřeží, Kvítková 5. 9. 6. 9. Dobeš R.

7 Díly, Lesní čtvrť 14. 9. 15. 9. Skyba M.

8 Lazy 14. 9. Machala

9 Padělky, Kúty, Nivy, Vršava 12. 9. 13. 9. Dobeš R.

10 Město (Nad Ovčírnou, Růmy, nám. Práce, T.G.M.) 12. 9. Klhůfek P.

11 Město (střed) 16. 9. Zahnaš D.

12 Jižní Svahy I. 1. 9. 2. 9. Bubrinka T.

13 Baťův areál, ZPS Malenovice 2. 9. Zahnaš D.

14 Letná 6. 9. Klhůfek P.

15 Jižní Svahy II. 8. 9. 9. 9. Dobeš R.

16 Mladcová, Mokrá 12. 9. 13. 9. Zahnaš D.

17 Louky, Prštné 6. 9. Machala

18 Podhoří 12. 9. Skyba M.

19 Staré Malenovice 5. 9. Zahnaš D.

20 Malenovice – sídliště 6. 9. Zahnaš D.

Vedoucí pracovních skupin    
Bubrinka Tomáš  605 952 716 Skyba Milan       725 724 655
Machala Ondřej  732 363 343 Zahnaš Dominik 731 957 304
Dobeš Roman  732 754 501 Janíček Tomáš 732 837 469
Klhůfek Petr  724 209 500  

V případě zájmu se mohou občané sami aktiv-
ně zapojit. Přímo v terénu mohou informovat 
pracovníky provádějící deratizaci o místech vý-
skytu hlodavců, anebo mohou výskyt hlodavců 
oznámit prostřednictvím telefonu na telefon-
ních číslech: 605 952 716 nebo 732 754 501; 
popřípadě mohou také informovat Odbor život-
ního prostředí a zemědělství Magistrátu města 
Zlína, na telefon: 577 630 925 nebo na mobil: 
778 400 310.
Ochranná deratizace se provádí především za 
účelem ochrany lidského zdraví, jelikož potka-
ni jsou přenašeči původců řady nebezpečných 
onemocnění přenosných i na člověka. Počet 
těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti 
a k nejvýznamnějším z nich patří např. salmo-
nelózy, leptospirózy apod. Dále je také snahou 
zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci 
způsobují zejména na potravinách, na objek-

tech, kanalizaci, komunikacích, kabelových 
rozvodech apod.
V širším povědomí lidí je ochrana před hlodav-
ci vnímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji 
však chápat jako celý systém opatření směřují-
cích 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 pravidel-
ně prováděn pracovníky firmy DERATEX, spol. 
s r. o., Odborem životního prostředí a zeměděl-
ství Magistrátu města Zlína a rovněž pomáhají 
s vyhledáváním ohnisek výskytu hlodavců sami 
občané. Monitoring slouží k vytvoření ucelené-
ho přehledu, díky kterému probíhá pokládání 
nástrah na již předem vytipovaná místa. Pro 
zajištění co nejvyššího efektu je třeba prová-
dět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat 

preventivní opatření, která však předpokládají 
určité vědomosti obyvatelstva.
Smyslem těchto preventivních opatření je co 
nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců 
a zamezit jim zbytečný přístup k potravě a zne-
snadnit jim hnízdění. V současné době pova-
žujeme za velký problém pokládání zbytků po-
travy pro nutrie, krmení kachen nebo toulavých 
koček.
Veškerá tato opatření zahrnují správné zachá-
zení s odpady, včetně likvidace černých sklá-
dek. V neposlední řadě je to vyvarování se zby-
tečného skladování nepoužívaného materiálu 
všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostře-
dí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit 
základy budov před pronikáním hlodavců, za-
betonovat vchody do nor, opravit poškozené 
zdivo, případně oplechovat dolní části dveří 
hospodářských objektů, opravit kanalizační po-
klopy, 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.
Represívní zásahy a nutnost prevence vyplývají 
i ze samotné biologie potkana, který dospívá 
po 3 měsících života, samice je březí pouze tři 
týdny a vrhá 3 až 7krát do roka 5 až 15 mláďat. 
Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 
potomků za rok. /red/

Harmonogram Místní části  – Podzim 2022

Obec  Položení 
nástrahy

I. dosyp 
(kontrola) Provádí

Kostelec 5. 9. 12. 9. Janíček T.

Kudlov, 
U Majáku 5. 9. 12. 9. BubrinkaT.

Lužkovice 9. 9. 16. 9. Klhůfek P.

Lhotka-Chlum 15. 9. 22. 9. Zahnaš D.

Klečůvka 9. 9. 16. 9. Klhůfek P.

Jaroslavice 6. 9. 12. 9. Janíček T.

Salaš 6. 9. 12. 9. Bubrinka T.

Velíková 6. 9. 12. 9. Janíček T.

Štípa 14. 9. 19. 9. Dobeš R.
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Představujeme návrhy pátého ročníku 
Tvoříme Zlín

Od jara, kdy byl další ročník projektu zahájen, 
veřejnost zaslala 31 návrhů. Pracovní skupina 
sestavená z pracovníků jednotlivých odborů 
magistrátu pak prověřovala a hodnotila, zda je 
možné návrhy realizovat.
„Představujeme první část návrhů, které byly 
vyhodnoceny jako realizovatelné. U dalších 
návrhů ještě s autory řešíme případné 
úpravy. Jelikož předpokládáme ná-
růst cen stavebních materiálů, ně-
které z návrhů jsme museli přesu-
nout z malých do velkých projektů 
z důvodu navýšení navrhovaného 
rozpočtu, některé návrhy musely 
být vyřazeny pro nesplnění pravidel. 
Důvodem vyřazení byla většinou vel-
ká finanční náročnost, kdy rozpočet pře-
kročil maximální stanovenou hranici
1,5 milionu korun. Častým důvodem vyřazení 
byly také rozpory se strategickými plány města, 
kdy autoři navrhli projekt v místě, které nepa-
tří městu, nebo v místě, kde konečná podoba 

prostoru musí být řešena jako celek,“ prozradila 
radní Jana Bazelová, která má v kompetenci 
daný projekt.
V tomto čísle Magazínu Zlína vám tak před-
stavíme návrhy, které byly do uzávěrky tohoto 
čísla Magazínu po odborné stránce již schvá-
leny a o jejich realizaci rozhodnou v hlasování 

přímo obyvatelé Zlína. V listopadovém 
čísle Magazínu Zlín pak budou před-

staveny další návrhy, které prošly 
do hlasování. O vítězných návrzích 
rozhodnou lidé v hlasování pro-
střednictvím internetu a mobilního 
telefonu od 7. do 27. listopadu. Hla-

sování bude probíhat prostřednic-
tvím systému Mobilní rozhlas. Se vše-

mi návrhy se můžete již nyní seznámit na 
webu tvorimezlin.cz. Naleznete zde i vyřazené 
návrhy se zdůvodněním, proč návrhy realizo-
vat v projektu Tvoříme Zlín nelze. Další infor-
mace naleznete také na facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/tvorimezlin/. /fab/

Spolurozhodovat o rozdělení pěti milionů korun a navrhovat vlastní menší 
projekty k realizaci. Této možnosti již po páté mohli využít obyvatelé Zlína. 

 FootGolfové hřiště ve Zlíně /1/
ANOTACE
Chceš vyzkoušet něco nového? Máš rád míčové 
hry? Podpoř návrh FootGolfového hřiště v Cent-
rálním parku. Propojíš zručnost hry s míčem se 
sportem a zábavou. Kombinace fotbalu s gol-
fem je tu pro tebe.
UMÍSTĚNÍ
Centrální park na Jižních Svazích
JMÉNO NAVRHOVATELE
Richard Šaur

 Obnova dětského hřiště na Letné – ulice 
Lipová /2/

ANOTACE
Projekt obnovy dětského hřiště na Lipové počí-
tá se zachováním stávající zatravněné plochy 
a doplněním o herní a cvičební prvky pro děti 
i dospělé.
UMÍSTĚNÍ
dětské hřiště, ulice Lipová
JMÉNO NAVRHOVATELE
Diana Trnová

4.

3.

1. 2.

 Pohybové a relaxační centrum v přírodě 
Vršavy ve Zlíně /3/

ANOTACE
Navrhujeme rozšíření volnočasových aktivit 
všem generacím. Doplnění několika cvičících 
a fitness prvků pro obyvatele. Pro odpočinek 
a relax by pak sloužil stolek na šachy se čtyřmi 
sedátky a lavička.
UMÍSTĚNÍ
v blízkosti dětského hřiště u domu č. p. 4444, 
Severní Vršava, par. č. 3736/2
JMÉNO NAVRHOVATELE
Františka Mikulčíková

 Revitalizace dětského hřiště č. 18 mezi 
domy u Podvesné IV  /4/

ANOTACE
Dětské hřiště č. 18 mezi domy na Podvesné IV 
si zaslouží revitalizaci a doplnění moderních fit-
ness prvků pro dospělé, aby mohlo být využívá-
no nejen dětmi, ale i dospělými.
UMÍSTĚNÍ
mezi domy Podvesná IV, Zlín
JMÉNO NAVRHOVATELE
Bedřich Petráš

 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ Zálešná  /5/
ANOTACE
Vytvořme nový prostor, kde budeme smyslu-
plně trávit volný čas, vytvořme workoutové 
hřiště pro obyvatele Zálešné. Ideální místo 
blízko dalšího sportoviště pro vaše individuál-
ní cvičení!
UMÍSTĚNÍ
v blízkosti hřiště č. 106 mezi Zálešnou I a II
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inzerce

Objednávky a dárkové poukazy na:
773 73 72 73, zehlirna.zlin@gmail.com
www.zehlirna-zlin.cz

ŽEHLÍME 

VOLNÝ ČAS

Žehlíme na Jateční 169 ve Zlíně 
nebo vaše prádlo vyzvedneme 
a přivezeme kurýrem.

5.

8.

9. 10.

7.

6.

JMÉNO NAVRHOVATELE
Zuzana Heřmanská

 Kuličková dráha ve Zlíně /6/
ANOTACE
Navrhujeme realizaci první kuličkové dráhy „ne-
jen“ pro děti ve Zlíně.
UMÍSTĚNÍ
u cyklostezky naproti GALAXIE, Vršava
JMÉNO NAVRHOVATELE
Barbora Suchá

 Modernizace skateparku BARTOŠKA /7/
ANOTACE
Betonové skateparky a jejich areály jsou jedním 
z nejvyužívanějších a nejpopulárnějších spor-
tovišť pro aktivní trávení volného času, malých 
i velkých příznivců adrenalinu.
UMÍSTĚNÍ
stávající areál skateparku na ulici Broučkova, 
v sousedství areálu Dopravního podniku
JMÉNO NAVRHOVATELE
Matěj Santo

 Multifunkční hřiště na Mokré /8/
ANOTACE
Jedná se o návrh revitalizace stávajícího spor-
toviště zejména pro menší děti, které se zde 
mohou učit jezdit na in-line bruslích, kole, kolo-
běžce apod., samozřejmostí jsou také kolektivní 
sporty.
UMÍSTĚNÍ
Mokrá II
JMÉNO NAVRHOVATELE
Milan Baran

 Revitalizace dětského hřiště na Severní 
Vršavě /9/

ANOTACE
Navrhujeme celkovou revitalizaci dětského hři-
ště na Severní Vršavě. Navrhujeme výměnu do-
padové plochy, rekonstrukci domečku se sklu-
zavkou a výměnu stávajících prvků za nové.
UMÍSTĚNÍ
dětské hřiště na Severní Vršavě, par. č. 3736/2
JMÉNO NAVRHOVATELE
Františka Mikulčíková

 Meteorologický sloup ve Zlíně /10/
ANOTACE
Sledování vývoje počasí je věčné téma pro nás 
všechny. Ve Zlíně však chybí oproti jiným obcím 
Meteorologický sloup. Bývá místem setkávání 
a poznávání souvislostí z odečtených údajů. Za-
sloužíme si jej?
UMÍSTĚNÍ
místní část Zlín – centrum
JMÉNO NAVRHOVATELE
Petr Šaur
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Tenkrát ve Zlíně: Stopa architekta Leopolda Bauera
Letos v září jsme si připomněli 150 let od narození významného 
rakouského, ale především slezského architekta Leopolda 
Bauera. Svou nepřehlédnutelnou stopu zanechal i ve Zlíně, 
je autorem přestavby zlínského zámku, která se uskutečnila 
počátkem 20. století.

Zlínský zámek 
Foto: MZA / SOkA Zlín

Leopold Bauer 
Foto: Wikimedia Commons

Lázeňský dům Priessnitz
Foto: Wikimedia Commons

Leopold se narodil 1. září 1872 v Krnově do 
rodiny hostinského Josefa Bauera. Po absolvo-
vání reálky studoval technickou stavební školu 
v Brně a Akademii výtvarných umění ve Vídni, 
nejprve u Karl von Hasenauera a pak u slavné-
ho Otto Wagnera, spoluzakladatele manifestu 
Vídeňské secese. Ten si talentu mladého Sleza-
na všiml a zaměstnal jej ve svém ateliéru.
Bauer absolvoval několik studijních cest po Itálii, 
Francii a Německu a roku 1900 se stal členem 
kruhu umělců kolem zmíněného secesního ma-
nifestu, kam patřil i slavný malíř Gustav Klimt. 
Od roku 1913 Bauer vyučoval jako nástupce 
Wagnera na vídeňské akademii, ale roku 1919 
musel ze školy odejít.
Postupně se vzdal dřívějších modernistických 
přístupů a stal se z něj velký zastánce klasicis-
mu a monumentalizujících, historizujících prou-
dů. Byl úspěšný i jako návrhář bytových doplňků, 
skla a gobelínů.
Svou dráhu architekta začínal stavbami vil, první 
byla mezi lety 1901 až 1903 vila Karla Reissiga 
v brněnských Pisárkách. Tato budova s bohatým 
zázemím a tenisovými kurty byla nazývaná „prv-
ním moderním rakouským domem“. Na svou 
dobu byl dům přepychově vybaven ústředním 
topením a elektrickým osvětlením.

Přestavba zlínského zámku
V letech 1904 až 1910 se Bauer věnoval re-
konstrukcím i novostavbám zámků a panských 
sídel. Navrhl a provedl pět takových staveb. 
„V té době se v jeho tvorbě udála zásadní ná-
zorová proměna. Umělec, který dosud patřil 
k nejrozhodnějším představitelům moderni-
stického křídla rakouské výtvarné kultury, se 
uchýlil k výrazovým prostředkům historické ar-
chitektury,“ podotýká Jiří Vybíral, historik archi-
tektury a autor rozsáhlé monografie věnované 
Leopoldu Bauerovi.
V dopise z roku 1907 Leopold Bauer píše: 
„Dostal jsem úkoly, kdy jsem si náhle musel 
přiznat, že negace, která spočívá v moderním 

umění, nestačí k jejich vyřešení. Nejdříve velký 
zámek, který byl dosti zpustlý, přetvořit v mo-
derní obyvatelný objekt, zámek Zlín, kolosální 
dimenze, obrovské prostory. Bezpodmínečná 
nutnost rytmického zvládnutí této velikosti mi 
ukázala úplně nové cesty; moje teoretické zna-
losti začaly přinášet plody.“
Tak se dostáváme k Bauerově zlínské stopě. 
Zásluhou svého prvního významného zákazní-
ka a celoživotního příznivce Karla Reissiga se 
architekt v roce 1904 seznámil s velkostatká-
řem Stefanem svobodným pánem Hauptem-Bu- 
chenrode, významným moravským politikem, 
národohospodářem a diplomatem. Ten mu ješ-
tě téhož roku svěřil projekt přestavby zámku ve 
Zlíně s výslovnou podmínkou, že má být „vyba-
ven vším moderním komfortem, aniž by se něco 
změnilo na starobylém charakteru budovy“.
Touto úpravou byl pozměněn i výraz celé stavby 
– východní průčelí starého paláce bylo půdory-
sně zasunuto za průčelí bývalé věže. Do vznik-

lého prostoru Bauer umístil monumentální 
mramorové schodiště. V reprezentativním 
vchodu využil umělý mramor na stěnách, tma-
vé dřevo a mosaz na zábradlí.
V patře vznikl vysoký dvoupodlažní sál se za-
klenutou železobetonovou klenbou a dřevě-
ným kruhovým schodištěm, které svým obje-
mem vystupuje až do nádvoří. Čtyřkřídlé dveře 
spojovaly tuto rozměrnou halu s jídelnou, jejíž 
vnější stěnu skoro v celé výši prolamuje dvo-
jice velkých obdélných oken, které ve vstupní 
fasádě představovaly neklamný znak moderní 
přestavby.
Z jídelny byl přístup k pokojům pro hosty v se-
verovýchodním nároží. V jižním křídle se nachá-
zel pánský pokoj, budoár, kulečníkový a hu-
dební salon. Do západního křídla byly umístěny 
ložnice a toalety, do severního pokoj komorné 
s šatnou. Ve vnitřním nádvoří nechal Bauer 
dostavět dvě ramena arkádového ochozu.  

„Novými prvky se staly představené balkony 
před východní a západní fasádu, které oteví-
rají zámek do okolního parku a zároveň na-
rušují jednolitou hmotu fasády. Staré krovy 
s jehlancovými nástavbami byly kompletně 
odstraněny a nahrazeny novou mansardovou 
střechou. Díky Bauerovým úpravám se stal 
zámek pohodlnějším obydlím, ztratil však pů-
vodní historický ráz,“ píše Lucie Šmardová ve 
Zlínském architektonickém manuálu.
Při úpravách probíhajících do léta 1905 do-
stal zámek také elektrické osvětlení a ústřed-
ní teplovzdušné topení, tehdy naprosté tech-
nologické novinky. Většinu interiérů Bauer 
na Hauptovo přání vybavil biedermeierovým 
nábytkem, ale nově zřízené prostory dostaly 
soudobý mobiliář.

Obchodní dům i kostely
Zlínský zámek ale patří k méně důležitým Baue-
rovým stavbám. Mezi ty nejvýznamnější se řadí 
monumentální Priessnitzovo sanatorium v Láz-
ních Jeseník, postavené postupně v letech 
1908 až 1910 a 1928 až 1929. Sanatorium 
je vůbec největší realizovanou stavbou tohoto 
architekta. V roce 1911 sice navrhl velkorysou 
budovu Národní banky rakouské ve Vídni, kte-
rá ale nakonec kvůli první světové válce nebyla 
dokončena v původní zamýšlené podobě.
Mnoho Bauerových staveb najdeme v jeho 
rodném Slezsku. Tou vůbec nejznámější je 
obchodní dům Breda & Weinstein na náměstí 
Republiky v Opavě z let 1927 až 1930, který 
je inspirován americkou chicagskou školou 
a v době dokončení byl prvním moderním ob-
chodním domem v Československé republice.
Leopold Bauer navrhoval a stavěl i kostely. 
Už v letech 1906 až 1910 to byla katedrála  
sv. Mikuláše v polském městě Bielsko-Biała. 
Původně barokní kostel byl podle Bauerova ná-
vrhu přestavěn do raně modernistické podoby 
s 61 metrů vysokou věží inspirovanou italskými 
kampanilami.
V letech 1933 až 1938 pak vznikl v Opavě 
kostel sv. Hedviky, monumentální sakrální 
stavba, která měla oslavovat slezský patrioti-
smus. Kostel s vysokou věží stavěný na půdo-
rysu dvojitého kříže však nebyl nikdy zcela do-
končen. Leopold Bauer zemřel 7. října 1938 
ve Vídni. Pavel Stojar



Pobočka Zlín, třída Tomáše Bati 199
vedle Potrefené Husy

     +420 603 246 680 www.zvonek.cz

Více než 25 000
Počet prodaných
a pronajatých nemovitostí

Více než 25 mld. Kč
Hodnota prodaných
nemovitostí

Více než 50 000
Počet spokojených
klientů

Soutěž se ZVONKEM
a leť na Maledivy

Více na www.zvonek30.cz

Prodejte svou nemovitost bezpečně a spolehlivě!
 výhodně prodáme váš byt, dům i pozemek
 zajistíme vám spolehlivého nájemníka
 stanovíme aktuální tržní hodnotu vaší nemovitosti
 ihned vykoupíme vaši nemovitost
 jsme rodinná firma s 6 pobočkami ve Zlínském kraji

Již 30 let plníme sny o novém bydlení.



N O V Á  A M B U L A N C E 

Sportovní medicíny
ve Zlíně

Sportovní prohlídky a zátěžové testy  
na cyklistickém ergometru nebo běžeckém pásu.

Vyšetření jsou určena pro začínající, pokročilé  
i profesionální sportovce,  

od dětí po dospělé.

Mediekos Ambulance, s.r.o., 
třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín 

www.medisportzlin.cz

Objednávky termínů:
tel.: 734 132 130 
e-mail: medisport@mediekos.cz
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Pavel Konečný: V sociální oblasti se nám daří, 
v ostatním však pokulháváme

Červený kříž ve Zlíně si připomene 100 let činnosti

Horizont Zlín slaví dvacet let

Čtyři roky uplynuly jako voda, a tak je načase, abych jako 
zastupitel složil účty. I když se Zlínu podařilo dotáhnout 
některé z investic úspěšně do konce, stále je zde mnoho 
oblastí, které si žádají okamžitou pozornost.

S úctou vzpomínáme na vznik Červeného kříže na území 
Zlínska a jeho první představitele. První předsedkyní ČSČK zde 
ve Zlíně se stala paní Marie Baťová, manželka průmyslníka 
a zakladatele velké obuvnické firmy Tomáše Bati. 

Pracovníci služby sociální rehabilitace Horizont Zlín od 
roku 2002 podpořili již více než 1 300 lidí s duševním 
onemocněním. 

Na dvě věci, které se za uplynulé čtyři roky 
povedly a patří do mé profesní odbornosti, 
jsem náležitě hrdý. Přes všechny kverulace 
a obstrukce se nám podařilo rozeběhnout 
stavbu Centra sociální rehabilitace na Letné 
a nedávno také odkoupit objekt ve Zlíně-Ma-
lenovicích, kde řadu let provozovala Hvězda 
dům seniorů a hospic. Přál bych si být u toho, 
až se nám jako městu podaří po nutné rekon-
strukci otevřít první městské pobytové so- 
ciální zařízení. Plánujeme zde mimo domo-
va se zvláštním režimem i tzv. odlehčovací 
lůžka určená rodinám, které si potřebují od-

Vznik Červeného kříže ve Zlíně se datuje  
k 6. listopadu 1920. Červený kříž se v začát-
ku svého zrodu věnoval především pomoci 
rodinám postiženým 1. světovou válkou, 
pomoci sirotkům, vzdělávání obyvatelstva 
v hygienických návycích a zakládání ošetřo-
vatelských škol. Druhým předsedou ČSČK ve 
Zlíně se stal sám pan Tomáš Baťa. Po jeho 
tragickém úmrtí je třetím předsedou pan Jan 
Antonín Baťa až do druhé světové války, kdy 
byl ČSČK Hitlerem zrušen, jeho představitelé 
zatčeni a mnozí popraveni. Po druhé světové 
válce, ihned v květnu 1945, členové a dob-

Pomohli jim osamostatnit se, najít si prá-
ci, zajistit si vlastní bydlení a navázat nová 
přátelství. K narozeninám si služba nadělila 
nové prostory na Zálešné. Více místa pracov-
níkům umožní rozšířit nabídku skupinových 
aktivit pro klienty. Nově budou moci vyzkou-

počinout a dočerpat síly pro další péči o své 
rodiče či prarodiče.
To, co však rozhodně nehodnotím pozitivně, 
je vývoj ve zlínském hokeji. Je ostudné, kam 
jej jeho představitelé za poslední dva roky 
dovedli. Stojí tak před námi nelehký úkol zvá-
žit nejen svůj další vztah k mužskému pro-
fesionálnímu hokeji, ale také roli města ve 
vztahu ke zlínskému sportu jako takovému.
Investičních projektů, o kterých sním, je ve 
Zlíně nespočet. Vše se ale neúměrně prota-
huje a je zatíženo byrokracií. Rád bych viděl 
zrekonstruované Velké kino, muzeum a pa-

mátník Jana Bati v jeho vile pod lázněmi. 
Chtěl bych pro Zlín nový dopravní terminál, 
který propojí vlakovou dopravu a MHD, rov-
něž také náměstí Jana Palacha před koste-
lem sv. Filipa a Jakuba, park Václava Havla 
za divadlem. Sním o moderně zrekonstruo-
vané a lidmi i odborníky vyhledávané Baťo-
vě nemocnici, ve které budou spokojeni jak 
lékaři, tak i jejich pacienti. Přál bych obča-
nům města Zlína koncerty a sportovní utkání 
v opravené sportovní hale pod zimním sta-
dionem. Pomyslnou tečkou je pro mě rekon-
strukce budovy bývalého Okresního soudu, 
která by měla sloužit potřebám občanů.
Doufám, že bude dostatek času, energie 
a prostředků, aby se v dalších čtyřech letech 
prosadily alespoň některé z vyjmenovaných 
investic, díky kterým by mohl být Zlín oprav-
dovým městem pro budoucnost.
 Pavel Konečný, zastupitel

rovolníci činnost obnovili, protože opět bylo 
zapotřebí pomáhat rodinám postiženým vál-
kou.
Po roce 1948 byla pak činnost ČSČK řízena 
tehdejší politickou garniturou, ČSČK ve Zlíně 
se pak od 50. let minulého století věnuje zís-
kávání a oceňování bezpříspěvkových dárců 
krve, šíření znalostí o poskytování předlékař-
ské první pomoci. Dále pořádá kurzy první 
pomoci pro dospělé a zábavnou formou kur-
zy a postupové soutěže pro děti.
ČSČK organizuje pobytové akce pro děti 
zdravotně znevýhodněné. V roce 1993, po 

rozdělení Československa, dochází i k rozdě-
lení ČSČK na dvě národní společnosti, a tak 
i ze zlínského ČSČK vzniká Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Zlín.
K tradičním činnostem tak v roce 1993 ješ-
tě zakládáme domácí ošetřovatelskou péči 
a v roce 1994 obstaráváme Azylové zaříze-
ní pro pomoc mužům a později i ženám bez 
domova. Historická událost oslavy vyvrcholí 
v říjnu 2022 slavnostním shromážděním, 
abychom vzdali čest těm, kdo Červený kříž ve 
Zlíně zakládali a dál také šířili a podporovali 
dobré jméno Červeného kříže.
V nemalé míře tato vzpomínka je poděková-
ním všem těm pilným včeličkám – členům 
ČČK za jejich nezištnou práci a pomoc lidem, 
kteří pomoc potřebují.
 Anna Vařáková, 
 předsedkyně OVR OS ČČK Zlín

šet účinky relaxačních cvičení, vypěstovat si 
svá rajčata či navštívit kavárnu. Horizont Zlín 
poskytuje své služby osobám s duševním 
onemocněním od 18 let. Jedná se o osoby 
s diagnózou z okruhu psychóz, depresemi, 
úzkostnými poruchami a dalšími. Pracovníci 

každému klientovi nabízejí individuální pod-
poru v jeho konkrétní situaci. Ať už se týká 
pomoci při vyrovnání se s nemocí, návratem 
k běžnému životu, vyřizování sociální pod-
pory nebo invalidního důchodu. Doprovázejí 
klienty na různá jednání s úřady, lékaři či za-
městnavateli, dojíždějí za klienty domů. Pro 
bližší informace se obraťte na Horizont Zlín, 
CSP Zlín, o.p.s., Zálešná XI/1273. Kontak-
ty na organizaci: horizont@cspzlin.cz nebo 
777 721 137. /io/
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Cena Zasloužilý senior udělena
Rada města Zlína schválila udělení ceny Zasloužilý senior 
za rok 2022. Na jednání dne 22. srpna 2022 rozhodla ocenit 
pět seniorů, kteří jsou svým aktivním přístupem k životu 
a zapojením do činnosti komunity inspirací pro své okolí.

„Smyslem ocenění Zasloužilý senior je 
vyjádřit uznání a poděkovat za práci pro 
společnost občanům seniorského věku. 
V tomto roce bylo nominováno pět seniorů, 
které členové Komise sociální a pro zdra-
votně postižené doporučili radě města ke 
schválení. Oceněným veřejně poděkujeme 
13. září při divadelním představení, na kte-
ré do Městského divadla Zlín již tradičně 
pozveme zlínské seniory,“ sdělil náměstek 
primátora města Zlína Vojtěch Volf.

Zasloužilým seniorem ve Zlíně pro rok 
2022 se stali:

Drahomíra Svobodová
Je dlouholetou členkou výboru Zlínského 
klubu seniorů Kvítková, kde aktivně vyko-
návala funkci předsedkyně klubu. Je oblí-
bená pro svou klidnou, vstřícnou a oběta-
vou povahu. Je ochotná pomáhat tam, kde 
je potřeba. Nyní v klubu Kvítková organizu-
je sportovní, kulturní a vzdělávací akce.

Marta Fojtíková
Je aktivní členkou TJ Sokol ve Štípě a za-
ložila se svojí kamarádkou oddíl Seniorek 

55+. Postupně rozšířila svoje aktivity o kur-
zy angličtiny, trénování paměti a cvičení na 
židlích pro ty nejstarší ročníky. Organizuje 
zábavné a vzdělávací akce nejen pro oddíl, 
ale i pro širokou veřejnost. Letos přijala 
funkci starostky místní organizace Sokol, 
kterou úspěšně vede. Je autorkou devíti 
knih povídek a poezie.

Ing. Alois Suchánek
Je dlouholetým a aktivním členem Zlín-
ského klubu seniorů Velíková. Zapojuje se 
téměř do všech akcí tohoto klubu, pomá-
há při zařizování zájezdů pro členy a také 
nákupy do klubu. Kromě aktivního přístupu 
k životu ho charakterizuje dobrosrdečná 
povaha, obětavost a vstřícnost k druhým.

Ing. Alois Láznička
Je zakladatelem oddílu Orientačního běhu 
v r. 1959 ve Zlíně a do dnešních dnů je 
i aktivním závodníkem a funkcionářem. 
Podílel se na rozvoji orientačního běhu ve 
Zlíně, organizoval závody pro mládež i do-
spělé a vytvářel pro běh mapy. V současné 
době je také členem skupiny, která zřizuje 
výrobní dílnu pro výuku studijního oboru 

obuvník. Přispívá do časopisu Zpravodaj, 
ve kterém informuje o minulosti obuvnické-
ho průmyslu ve Zlíně a o současném dění 
v obuvnickém průmyslu.

Ing. Karel Bakule
Je aktivním členem Zlínského klubu se-
niorů Podhoří, a to již po dobu 9 let. Od 
prvopočátku se s velkým nasazením ujal 
funkce lektora kroužku angličtiny pro po-
kročilé. U svých seniorských žáků je pro 
svůj vstřícný přístup velmi oblíbený. Ve 
svém soukromí se obětavě stará o své blíz-
ké. /io/

„Výstava mapující celé dějiny města od nej-
starších dob až po současnost tady dosud 
chyběla. Významné výročí Zlína přímo vybí-
zelo k tomu tento úžasný příběh atraktivní 
formou ukázat veřejnosti,“ uvedl náměstek 
primátora pro oblast kultury Pavel Stojar 
a dodal: „Expozice je umístěna v exteriéru 
v sadu Svobody, ale jednotlivé obsahové 
prvky jsou navrženy tak, že po rekonstrukci 
zámku je bude možné umístit uvnitř v plá-
novaném muzeu historie města.“
Multimediální expozice mapující historické 
momenty našeho města má tři pilíře. Ency-
klopedii, imerzní film a prostorovou instalaci 
tzv. zrcadel. Encyklopedie je obrazově-texto-
vé vyprávění, které diváky ukotvuje v jednot-
livých tématech historie, v čase a prostoru. 
Druhý pilíř – imerzní film – prostřednictvím 
pohyblivé digitální malby provede návštěv-

níky časem. Tvoří ho venkovní promítací 
plocha, na níž se po setmění působivě zob-
razují významné momenty v dějinách Zlína.
Vrcholným prvkem výstavy je prostorová in-

Zlín má unikátní expozici historie města
Trvalou připomínkou dějin města Zlína bude moderní 
multimediální expozice. U příležitosti letošních oslav 700. výročí 
od první písemné zmínky o městě vznikla v blízkosti zlínského 
zámku.

stalace zrcadel, která je technologicky zcela 
unikátní a v České republice dosud nebyla 
použitá. Zrcadla budou ve dne formou krát-
kých výpovědí různých postav spjatých se 
Zlínem promlouvat k návštěvníkům. Ve ve-
černích hodinách – doplněny o multikaná-
lovou akustickou skladbu – navíc poslouží 
jako oživující světelný prvek. Ten vnese do 
nyní potemnělé části parku potřebné světlo. 
Architektonicky jde o prostorové instalace, 
které podtrhují, každá jiným způsobem, to, 
co je dnes v sadu Svobody nejcennější – 
vzrostlé stromy.
Projekt expozice připravuje Statutární měs-
to Zlín od roku 2020 ve spolupráci s autor-
ským kreativním týmem ze studia Loom on 
the Moon a byPINK pod vedením Ing. arch. 
Martina Hejla, který má bohaté zkušenosti 
s realizací interaktivních a na audiovizu-
ální média založených expozic, například 
Muzeum nové generace v Zámku Žďár nad 
Sázavou, Momenty dějin i jiné projekty pro 
Národní muzeum. Autorem libreta k expozi-
ci je oceňovaný spisovatel a publicista Pavel 
Kosatík. /io/

86letý Alois Láznička si z letošního 
mistrovství světa veteránů v orientačním 
běhu v Itálii přivezl stříbrnou medaili
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Zlín má svůj podcast

Na stránce je dnes již 17.000 dobře naladě-
ných Zlíňáků, kteří se pouze kochají nebo na 
stránku posílají fotky. V každém případě patří 
mezi dobré lidi, s dobrým srdcem. Tato sku-
pina dokáže často pomoci druhým a vznikají 
zde i přátelství.
Facebookový profil Co miluji ve Zlíně připravil 
novinku – Zlínský podcast.
„Je to naše město, naše příběhy, je to náš Zlín-
ský podcast. A je to váš podcast, podcast o li-
dech, kteří se ve Zlíně narodili, žijí tady nebo 
se prostě ve správný okamžik svého života 
přestěhovali a teď tvoří město Zlín společně 
s námi. Zlínský podcast je otevřený všem, 
kteří můžou kdykoliv bez přípravy odpovědět 
na jednoduchou otázku – co miluješ ve Zlíně? 
Možná by to bylo krásné slyšet od každého 
občana Zlína, ale i při troše dobré vůle by to 

byla práce na desítky let, tak tedy snad bude-
te dobře radit s kým si popovídat a za to díky,“ 
sdělil zakladatel skupiny Petr Kopčil. Stránka 
Co miluji ve Zlíně pokračuje beze změny dál, 
uživatelé se tak mohou těšit na další pozitivní 
fotky a příspěvky.
A co je vlastně podcast? Podcast je povídání 
jednotlivce nebo rozhovor, které si můžete po-
slechnout ze záznamu. Podcast je tedy něco 
jako rádio s výhodou.
Zlínský podcast můžete poslouchat zdarma, 
kdykoliv se vám zachce, můžete si jej pozasta-
vit a pustit později. Podcast je mnoho let fe-
nomén a aktuálně prožívá svou druhou vlnu.
„Jednotlivé epizody lze najít vždy na webu 
zlinskypodcast.cz a i na profilu Co miluji ve 
Zlíně. Podcasty budou mít okolo 20 minut, 
takže stihnete přejet třeba skrze celý Zlín 

se sluchátky v uších a dobrým pocitem, že 
znáte zajímavé lidi kolem sebe o trochu víc. 
Nuž s pomocí Boží vpřed minimálně do dal-
ších 8 let této skupiny. Město Zlín je legenda, 
ale vám to říkat nemusím, vy to město žijete 
a tvoříte,“ doplnil Petr Kopčil. Mezi prvními 
hosty Zlínského podcastu byli například fo-
tograf s pseudonymem Jsf Abb, rallyový zá-
vodník Erik Cais, Blanka Kovandová, Headdy 
nebo Lukáš Králíček. /red/

Když před osmi lety zakládal Petr Kopčil skupinu Co miluji ve 
Zlíně, neměl s ní žádné jiné plány než utlumit negaci, která se 
sypala ve Zlíně ze sociální síti Facebook. Podařilo se.

BĚHEM DNE BEZ AUT BUDE MHD VE ZLÍNĚ A OTROKOVICÍCH ZADARMO
Zcela zadarmo budou moci lidé cestovat 
v trolejbusech a autobusech ve Zlíně, Otroko-
vicích a Želechovicích nad Dřevnicí ve čtvrtek  
22. září. Na toto datum připadá tradiční akce 
Den bez aut. Během Dne bez aut ve čtvrtek 
22. září 2022 si cestující v celé síti MHD ve Zlí-
ně, Otrokovicích i v Želechovicích nad Dřevnicí 
nebudou muset označovat po nástupu do tro-
lejbusů a autobusů žádné jízdenky. Také prů-
kazky časových jízdenek mohou klidně nechat 
doma. Revizoři Dopravní společnosti Zlín – Ot-
rokovice v tento den jízdní doklady kontrolovat 
nebudou. Úplně zadarmo si tak mohou MHD 
vyzkoušet i lidé, kteří jsou jinak zvyklí použí-
vat při jízdách ve městě osobní automobil. Ale 

i cestující, kteří jsou držiteli časové jízdenky jen 
pro určité tarifní pásmo, si mohou udělat bez-
platný výlet do ostatních částí sítě MHD. Zadar-
mo se budou v trolejbusech a autobusech pře-
pravovat během Dne bez aut rovněž jízdní kola, 
samozřejmě bude-li pro ně v konkrétním spoji 
volný prostor. Předprodejní místa i jízdenkové 
automaty DSZO zůstanou během Dne bez aut 
v provozu. Řidiči ve vozidlech však jízdenky pro-
dávat nebudou. Na jeden den bude odstaven 
také systém SMS jízdenek. Informace o mož-
nosti cestování bez jízdenky budou zveřejněny 
na elektronických zastávkových panelech a na 
LCD obrazovkách ve vozidlech. „Cestující by se 
neměli nechat zmást spuštěnými označovači 

jízdenek ve vozidlech. Ty totiž z technických dů-
vodů nelze vypnout. Po vypnutí se znovu auto-
maticky zapínají na každé další zastávce,“ upo-
zornil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel 
Nosálek. Využívání městské hromadné dopra-
vy jako ekologičtějšího dopravního prostředku 
než osobního automobilu podporují také rad-
nice zřizovatelských měst. „Městskou hromad-
nou dopravu dlouhodobě podporujeme. Naším 
cílem je zajistit komfort cestujícím, který převy-
šuje většinu měst v Česku. V neposlední řadě 
pak chceme snížit počet automobilů v centru 
města. Pojďme Den bez aut vyzkoušet, má to 
smysl,“ sdělil radní města Zlína pro dopravu 
Michal Čížek. /cek/
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Festival kávy ve Zlíně bude v říjnu. A přijedou i cukráři!

Zlínské sbory oslaví narozeniny města koncertem

Milovníci dobré kávy a kvalitních zákusků těšte se! Hausbrandt 
Kávafest, oslava Mezinárodního dne kávy, se uskuteční v sobotu  
15. října v prostorách Kongresového centra Zlín.

Celoroční oslavy 700 let od první písemné zmínky o městě 
reflektují klíčové oblasti Zlína a jeho obyvatel. Jednou ze zásadních 
sfér jsou také sbory, které zde mají dlouholetou tradici. Ze Zlína 
vzešla řada velkých osobností s celorepublikovým přesahem. 

Návštěvníci akce ochutnají tradiční italské 
kávy, ale i ty v chuti ovocitější. Do Zlína 
přijedou vařit kávu pražiči lokálních i re- 
gionálních pražíren. Ani letos nebudou chy-
bět kávové přednášky, diskuse s kávovými 
profesionály, workshopy a degustace káv.
Speciálním hostem festivalu bude mistry-
ně v přípravě filtrované kávy Petra Střelec-
ká, která letos vydala na toto téma i kníž-
ku. Přijede i odborník na kávu, Ital Roberto 

Na tento odkaz naváže Koncert zlínských sbo-
rů, který se uskuteční 22. října od 16.30 hodin 
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na 
Jižních Svazích.

Cantica laetitia – akademický sbor FT UTB 
Zlín
Sbor byl založen ve Zlíně v roce 2004 původně 
jako dívčí výběr z DPS Cantica. Ve smíšeném 
obsazení těleso pracuje od roku 2012. Sbor-
mistrem je od počátku Josef Surovík. Těžiště 
repertoáru spočívá v hudbě 20. a 21. století 
a zaměřuje se také na premiéry nových děl. 
Z náročného a pestrého repertoáru lze se-
stavit kompaktní program, který sklízí úspěch 
u návštěvníků koncertů i porot mezinárodních 
soutěží, na nichž sbor dosahuje vynikajících 
výsledků.

Mužáci ze Zlína
Poprvé se skupina bývalých zpěváků a taneč-
níků, která dříve působila ve zlínském Slovác-
kém krůžku (pozdější Vonici), sešla 20. dubna 
2002. U zrodu Mužáků stál významný folkloris-
ta a etnograf Karel Pavlištík.

Chrámový sbor TIBI při kostele PMPK ve Zlí-
ně na Jižních Svazích
Chrámový sbor TIBI při kostele Panny Marie 
Pomocnice křesťanů vznikl v roce 2000 z po-
třeby zaplnit liturgickými zpěvy prostory nově 
postaveného kostela na Jižních Svazích. Zná-
mé tváře z prostředí sborového zpívání, které 
měly do nového kostela blízko, i noví zpěváci, 
kteří rádi zpívali, naznačili své možnosti už při 
svěcení nového kostela. V roce 2004 se sbor 
účastnil vánočního koncertu, na němž předve-
dl skladbu Missa pastoralis od F. X. Brixiho pod 
taktovkou už tehdy věhlasného Jakuba Hrůši.

Trevisan, který vždy poradí, jak udělat tu 
nejlepší kávu. „K dobré kávě patří tradič-
ně i zákusek. Proto připravujeme letos 
i spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů,“ 
láká k návštěvě festivalu organizátor akce 
Jaroslav Střecha. „Budeme také soutěžit 
o kávové balíčky a o hlavní cenu – domácí 
kávovar,“ dodává Střecha. Aktuální infor-
mace o festivalu najdete na www.kavafest.cz 
a facebookové události. /red/

Sbor TIBI od té doby doplňuje zpěvem nejen 
liturgii, a nejen ve „svém“ kostele, ale pořádá 
i samostatné koncerty v širokém okolí. Sbor se 
převážně zabývá zpíváním a capella, tedy zpí-
váním bez doprovodu nástrojů.

Smíšený pěvecký sbor Dvořák, Zlín
Smíšený pěvecký sbor Dvořák vznikl ve Zlíně 
na rozhraní let 1919 a 1920. Nejprve se po-
sluchačům představil uměleckým činem – 
koncertem. Teprve poté se ustavil formálně 
jako Pěvecko-hudební spolek Dvořák. Mezi 
světovými válkami se věnoval nejen vlastní pě-
vecké činnosti, ale stál také u zrodu dalších hu-
debních institucí ve Zlíně – městské hudební 
školy a později i profesionálního symfonického 
orchestru.
Mezi lety 1968 a 1992 byl sbor součástí zlín-
ského symfonického orchestru (Filharmonie 
Bohuslava Martinů), od roku 1993 je opět sa-
mostatným spolkem s názvem Smíšený pěvec-
ký sbor Dvořák, Zlín.

Děvčice z Vonice
Láska k folkloru přivedla bývalé tanečnice 
a zpěvačky slováckého souboru Vonica zpět 
ke zpěvu. Bude to již dvacet let, co se Děvčice 
začaly setkávat. Jako městský soubor se Děv-
čice věnují více regionům Slovácka, Valašska 
a Slovenska. Rády zpívají také písně z Horňác-
ka, Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí 
a východního Slovenska.

Canticum Camerale
Smíšený komorní pěvecký sbor Canticum 
Camerale ze Zlína se od svého založení sbor-
mistrem Romanem Válkem v roce 1982 věnu-
je převážně dobově poučené interpretaci staré 
hudby z období Ars Nova, renesance a baroka 

a také se podílí na hudebních projektech Filhar-
monie Bohuslava Martinů ve Zlíně či Městské-
ho divadla Zlín. Velkou část své činnosti pod 
vedením sbormistra Eduarda Tomaštíka smě-
řuje v posledních letech ke znovuuvádění děl 
staré, převážně barokní hudby vzniklé zejména 
na Moravě, která nebyla v novodobé historii in-
terpretována.

Evangelický chór Zlín
Pěvecký sbor působí pod vedením sbormistra 
a celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. 
Od roku 2014 vystupuje pod názvem Evange-
lický chór Zlín (zkráceně ECHO Zlín). Zpěváci 
jsou členy různých církví ze Zlína, Zádveřic, 
Vizovic, Jasenné a Liptálu. Pěvecký sbor do-
provází bohoslužby, vystupuje na koncertech 
nebo se podílí na nahrávání CD pro časopis 
Český bratr. V roce 2014 se ECHO Zlín zúčast-
nilo Evropského setkání křesťanů ve Wroclavi, 
v červenci 2015 sbor spoluúčinkoval při Husov-
ských slavnostech na Staroměstském náměstí 
v Praze a v červenci 2016 vystupoval na Evrop-
ském setkání křesťanů v Budapešti.

Pěvecký sbor Radost
Smíšený pěvecký sbor Radost vznikl v listo-
padu 1981 a navázal na tradici mužského 
pěveckého sboru, který působil v obcích 
Kostelec a Štípa od začátku minulého sto-
letí. Sbormistrem byl až do roku 2002 pan 
Milan Přívara, kterého vystřídala paní Mar-
ta Krsičková. V letech 2017 až 2019 se ve-
dení sboru na přechodnou dobu ujala paní 
Mgr. Anna Jandásková. Repertoár sboru 
je široký, od vážné hudby přes lidové pís-
ně, spirituály až k písním moderním, které 
„zlidověly“. Sbor vystupuje nejen ve Zlíně 
a okolí, od roku 1991 se účastní každoroč-
ních setkání Kostelců. Pravidelně připravu-
je program ke květnovému Svátku matek. 
Příznivci sboru se těší na tradiční vánoční 
koncerty. Pěvecké těleso nyní čítá 20 čle-
nů. Stejně jako ostatní sbory rád uvítá kaž-
dý nový hlas. /red/
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Kultura

STROMOVÉ SLAVNOSTI
Odbor životního prostředí a zemědělství 
zve na akci zaměřenou na přírodu a stro-
my Stromové slavnosti 2022. Program 
určený široké veřejnosti se uskuteční 
ve čtvrtek 20. října 2022 od 9 do 14 h 
u zámku v sadu Svobody. Návštěvníci, ze-
jména děti, se mohou těšit na zážitkové 
lezení po stromech, ukázku dravců či hen-
dikepovaných netopýrů, besedu s mysliv-
cem, ukázku řezbářského řemesla a na 
mnoho jiných zajímavostí. /io/

ALTERNATIVA
Kolektivní dům; otevřeno: po–pá 8–12 
a 13–17 h, so 10–16 h. 
Více na www.zlin.eu/alternativa.

Do 22. 10.
DOSTAVBA RADNICE VE ZLÍNĚ
Výstava soutěžních návrhů vzešlých ze 
soutěžního dialogu na dostavbu radnice 
ve Zlíně, která se zabývala nejen náhradou 
objektu č. p. 10 přiléhajícího k objektu rad-
nice, ale i cílovou podobou celého areálu, 
zahrnujícího stávající radnici, vnitroblok 
a objekt č. p. 15 v ulici Bartošově.

11. 10. v 17 hodin
PAVLA BIČÍKOVÁ. LAPONSKO NA LYŽÍCH 
I PĚŠKY
Cestovatelská přednáška s promítáním 
velkoplošných fotografií a videí o letním 
a zimním putování s batohem na zádech 
drsnou švédskou divočinou za polárním 
kruhem – Laponskem.

12. 10. v 18 h
KONCERT ZAMAJOBE AFRICAN
PROJECT – DÁMY HUDEBNÍ SCÉNY  
V ALTERNATIVĚ
Zamajobe Sithole je jedna z nejslavnějších 
zpěvaček v jihoafrickém zábavním a krea-
tivním průmyslu. Je proslulá svým jedineč-

ným vokálním stylem a postupným zkou-
máním řady hudebních žánrů včetně jazzu 
a afropopu. Významné postavení zaujímá 
i na newyorské hudební scéně.

18. 10. v 18 h
JAZZOVÝ KONCERT: TRIO K-U-H
Toto trio tvoří vynikající rakouský kytaris-
ta žijící ve Vídni EDI KÖHLDORFER, jeden 
z nejlepších evropských kontrabasistů 
František Uhlíř a česká bubenická legenda 
Jaromír Helešic.

20. 10. v 19 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Stylová móda, svatební a společenská ko-
lekce.

24. 10. v 18 h
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ HARMONIE

31. 10. v 18 h
HUMOR V RYTMU BOSSA-NOVY
Úsměvné vyprávění příběhů ze života 
i z cest s divadlem Ypsilon doprováze-
né písněmi v rytmu bossa-novy, rumby či 
swingu. Vystoupí Jan Jiráň, herec, hudeb-
ník a dramatik, Jan Bradáč vynikající hou-
slista a František Uhlíř jazzový kontrabasi-
sta a skladatel. /io/

Říjnový program v Baťově Památníku
Milovníci architektury i baťovské tematiky se mohou těšit na 
pestrý říjnový program, který odstartuje Dnem architektury, 
a to v sobotu 1. října. 

Pro návštěvníky je v tento den Památník 
otevřen od 10:00 se vstupem zdarma až do 
17:00 a komentované prohlídky startují v kaž- 
dou celou hodinu. V 16:00 zde proběhne 
speciální přednáška architekta, herce a spi-
sovatele Davida Vávry s názvem Ve stopách 
Jana Antonína Bati. Podvečer půjde ve sto-
pách „šumných natáčení“ ve městech Bata-

tuba, Bataypora a Bataguass vybudovaných 
v Jižní Americe a také po stopách jedinečné-
ho působení baťovského způsobu života na 
odlehlém kontinentu. Omezená kapacita na 
100 účastníků. Od 17:00 navazuje v Infopo-
intu Památníku projekce filmu „První dáma 
české architektury“ od režisérky Jany Chyti-
lové. Dokumentární portrét české architekt-

ky, profesorky a významné osobnosti Aleny 
Šrámkové zachycuje její životní dráhu spja-
tou s osudy realizovaných projektů a staveb. 
Kapacita na promítání je max. 70 diváků. 
V neděli 2. října je připravena přednáška na 
téma Jože Plečnik: Architektova cesta z Lai-
bachu do Ljubljany, kterou přednese vedoucí 
průvodce Památníku Petr Hampl. Max. kapa-
cita je 50 posluchačů. V sobotu 8. října se 
uskuteční repríza přednášky „Ženy v životě 
Tomáše Bati“ od 17:00 v Infopointu. Návštěv-
níci se dozví zajímavosti o ženách, které se-
hrály v Baťově životě důležitou úlohu, podpo-
rovaly ho a formovaly. Omezená kapacita je 
50 účastníků.
Rodiny s dětmi a školní skupiny mohou využít 
edukační program s lektorkou, který je vhodný 
pro věkovou kategorii dětí do 12 let. Malí ná-
vštěvníci se například dozví, jaký byl osud Pa-
mátníku, kdo byl Tomáš Baťa nebo František 
Lýdie Gahura. Za tímto účelem je pro ně vytvo-
řen speciální pracovní sešit formou komiksu, 
zážitkové tvůrčí hry, prostorové tvorby, kres-
lení nebo koláží. Kapacita edu programu je  
max. 20 dětí s doprovodem. Říjnové termíny: 
11. a 18. v 9:00 a 11:00 h, 15. a 22. v 10:00 h.  
Od října jsou prohlídky Památníku Tomáše 
Bati pouze ve středu, pátek, sobotu a neděli 
v čase 10:00 – 16:30. Veškeré potřebné in-
formace včetně rezervace na prohlídky, před-
nášky a edukační program jsou k dispozici na  
www.pamatnikbata.eu. /PTB/Foto: Jsf Abb
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Informace

TÝDEN ZDRAVÍ 10.–16. října 2022
Zdravý pohyb jako lék i prevence*
Tělocvična 17. ZŠ, Křiby 4788 a SkyGym, OC 
Přerovanka Křiby 4718
Nabídka cvičení za poloviční cenu, Fit Pain 
Free. Rezervace na tel. 721 760 136; pořádá 
SK Rytmik Zlín.
Šance pro život, v Rehabilitačním stacionáři 
na Nivách*
Canisterapie, muzikoterapie pro děti v dopro-
vodu dospělé osoby. Hipoterapeutické ježdění 
na Ranči v Tlumačově.
Rezervace do 7. října na tel. 739 659 579.
10.–13. října
OS ČČK Zlín, 14–16 h, nám. Míru*
Ukázky první pomoci, měření TK aj.
PONDĚLÍ 10. října 
Měření a poradenství DIA*
9–12 h, místnost č. 131, radnice
Měření glykémie, cholesterolu a tlaku; pořádá 
SPCCH ZO DIA Zlín
Cvičení pro nemocné Parkinsonovou nemocí 
a seniory*
9 h, Aerobik Klub Zlín, Benešovo nábř. 1739.
Pořádá Spolek Parkinson Zlínsko
Trénování paměti*
11:15 h, Podlesí 5348 (Půjčovna kompenzač-
ních pomůcek),
Pořádá Svaz tělesně postižených v ČR, Okresní 
organizace Zlín 
Jak lze být bez stresu a napětí z dnešní doby
18 h, centrum Sahadža jógy, nám. T. G. Masa-
ryka 588
Pořádá Sahadža jóga Zlín, tel. 602 557 916.
Sokolovna Štípa*
15–16 h, „Veselé hrátky s pamětí“ aneb hříchy 
naší paměti s humorem,
16–17 h Přednáška na téma Aktivní senioři,
17–18 h florbal pro kluky a holky – otevřená 
lekce pro zájemce
ÚTERÝ 11. října
Přednáška: Onemocnění gastrointestinální-
ho traktu*
14 h Klub seniorů Podhoří, Sv. Čecha 516
Proč mě bolí hlava? Aneb bolesti hlavy, které 
lze řešit fyzioterapií*
16:00–17:30 h, Sál víceúčelové budovy  
Salaš 60, tel. 737 249 141 
Hranice a vnitřní prostor*
9–12 h, Naše Dílna, Zálešná I 4057
Seznámení s arteterapií a jejími technikami, 
workshop
Více informací a rezervace na webových 
stránkách www.ideazone.cz
Sokolovna Štípa*
17 – 19 h stolní tenis pro všechny
STŘEDA 12. října
Přednáška: Onemocnění horních cest dýcha-
cích, chřipka, COVID*
9 h, Klub seniorů, Kvítková 7176
Měření cholesterolu, glykémie a TK*
14:30–16:00 h, místnost č. 131, radnice
Bylinky a jejich blahodárný účinek na lidský 
organismus*
16–17 h, místnost č. 131, radnice

Homeopatie - přednáška*
17–18 h, místnost č. 131, radnice
Zdravý život*
9:30–12:30 h Ochutnávka zdravé výživy, 
workshopy na téma zdraví
Pořádá SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotnictví 
Zlín, Broučkova 372
Sokolovna Štípa*
15–16 h, Cvičení na židlích,
16–17 h Beseda: Vliv pohybu na fyzické a dušev-
ní zdraví,
18–19 h, Cvičení nebo fyzioterapie?
Pořádá TJ Sokol Štípa
ČTVRTEK 13. října
Přednáška: První pomoc u stavů bezprostřední-
ho ohrožení života*
16–17 h, místnost č. 131, radnice
Přednáška: Prevence úrazů u dětí*
17–18 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá OS ČČK Zlín
Zdraví se nedá koupit, můžeme ho skutečně 
trvale získat?
18 h, centrum Sahadža jógy, nám. T. G. Masary-
ka 588
Sokolovna Štípa*
15:30–16:30 h, Cvičení dětí „malí Sokolíci“
PÁTEK 14. října
Kurz pečení kváskového chleba*
15–18 h Nutná rezervace nejpozději do 7. října 
na tel. 777 646 825
Pořádá Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590
Seznámení s diagnózou Parkinsonova nemoc 
pro veřejnost*
14:30 h, Senior point, Zlínský klub 204
Přednáška neuroložky: Úskalí diagnózy Parkinso-
nova nemoc.
Den otevřených dveří v Azylovém zařízení a Níz-
koprahovém denním centru* 
8–12 h, Hornomlýnská 3712-3
Pořádá OS ČČK Zlín
Sokolovna Štípa*
17–19h, Veřejně přístupný trénink stolního te-
nisu doplněná exhibicí seniorů. Pořádá TJ Sokol 
Štípa
SOBOTA 15. října
Podzimní vycházka Lačnovskými skalami (dél-
ka túry 13 km)
Cesta autobusem z AN Zlín v 8 h, st. č. 42.
Sraz v 9 h u Penzionu Čertovy skály, tady účast-
níci obdrží lístek pro příspěvek na občerstvení 
na konci vycházky. Účastníci si hradí individuální 
dopravu.
Zpět: Cesta autobusem: Lidečko Čertovy skály 
15:34 h, příjezd v 16:25 h.
Pořádá Spolek Přátelé evropských vrcholů Zlín.
Říjnový výšlapek*
Jede se v 10:10 h autobusem MHD č. 32 ze 
zastávky nám. Práce na konečnou k Filmovým 
ateliérům. Výprava půjde po zelené značce přes 
kopec Barabáš zpět do Zlína.
Pořádá Spolek Parkinson Zlínsko
Pohodové putování na zlínský hrad*
10:30 h sraz účastníků u zastávky MHD Filmové 
ateliéry na Kudlově

Pořádá Klub zdraví Samari, Robinsonky a Senior 
Beat Club.
Sokolovna Štípa*
15–17 h, Zahradní sokolský desetiboj – pohybo-
vé aktivity pro rodiny s dětmi
17:00–18:30 h Společný táborák; pouze za příz-
nivého počasí. Pořádá TJ Sokol Štípa.
NEDĚLE 16. října
Vycházka s turistickým oddílem*
Odjezd z autobusového nádraží Zlín v 6:50 h, Ští-
pa v 7 h.
Tesák - Košovy - Troják, délka 8 km; pořádá TJ 
Sokol Štípa
Akce pro veřejnost ve školách
ZŠ Okružní 4685*
15. 10. Den otevřených dveří
9–12 h pestrý program pro malé i velké nejen ze 
sídliště
Vystoupení CM Valášek, ochutnávka z jídelníčku 
ŠJ, soutěžní kvízy na téma Zdraví, kondiční cviče-
ní v posilovně, horolezecká stěna aj.
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická 
Zlín, Broučkova 372* 
12. 10. 9:30-12:30 h Aula školy, ochutnávka 
zdravé výživy, workshopy na téma zdraví (měření 
TK, BMI aj.
Základní škola Zlín, Křiby 4788*
14. 10. Klauniáda plná soutěží a zdravého pohy-
bu,
15–17 h Sportovně zábavné odpoledne pro děti 
a rodiče na školním hřišti,
17–18 h Malá kopaná: rodiče versus pedagogo-
vé a žáci školy.
Základní škola Zlín, M. Alše 558*
10. 10. 15:00-15:45 h, 16:00-16:45 h Workout 
(kruhový trénink)
11. 10. 15:00-15:45 h, 16:00-16:45 h Nordic 
walking, sraz před školou, hole k zapůjčení
12. 10. 15–17 h Barevný orienťák (běh lesem po 
Stezce zdraví) 
13. 10. 15:00–15:45 h Kinball, 16:00–16:45 h 
Fotbalová akademie
14. 10. 14–16 h Netradiční hry pro družinu (Kin-
ball, Ringette, Tchoukball)
Sraz před školou ve sportovním oblečení, pomůc-
ky k zapůjčení; lekce zdarma
Nutná rezervace na e-mailu martina.kochanova 
@zsmalse.cz.
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín*
12. 10. 15–17 h Den otevřených dveří v Malé 
ZOO – DDM Družstevní,
13. 10. 15:00–17:30 h Drakiáda – pouštění dra-
ků a dráčků a soutěže (u 2. segmentu),
13. a 14. 10. 15–18 h Agility – den otevřených 
dveří a poradenství – Kynologické cvičiště Bure-
šov (možnost návštěvy cvičiště na Burešově i se 
psem),
15. 10. 9–12 h Den sportu a zábavy a her – 
Sportovní hala Vršava
Informace na www.ddmastra.cz

Vysvětlivky: * Podpořeno Statutárním městem 
Zlínem
Podrobný program na www.zlin.eu.  /io/
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Sport

Primátor Jiří Korec přijal na radnici extraligové ragbisty

Berani zvou na led nejmenší děti

HOLIDAY CUP ZLÍN letos opět se Slováky

Primátor Jiří Korec přijal v obřadní síni zlínské radnice vítěze 
1. ragbyové ligy, tým RC Zlín, který si vybojoval v nadcházející 
sezóně účast v extralize.

Hokejový klub Berani Zlín připravil výuku bruslení pro děvčata 
a chlapce od 4 do 8 let s možností pozdějšího výběru hokejové 
přípravky. Kurz probíhá během celé sezony od září do března 
každou sobotu a neděli na ledové ploše PSG arény.

Předposlední prázdninový víkend patřily zlínské sportovní haly 
mládežnické házené. Konal se zde 22. ročník turnaje HOLIDAY CUP 
ZLÍN. Celkem 23 družstev ze všech koutů ČR a SR přijelo poměřit své 
síly po letní přípravě na prahu nové házenkářské sezony. 

Ragbisté Zlína podruhé za sebou opanovali prv-
ní ligu, kvůli covidovým restrikcím však mohli 
o extraligu zabojovat až letos. Svou příslušnost 
v nejvyšší soutěži vybojovali v barážovém utká-
ní proti Přelouči, když velmi dramatické utkání 
rozhodli ve svůj prospěch úspěšným trestným 
kopem proměněným v poslední minutě hry. 
„Děkuji ragbistům za výbornou reprezentaci 
Zlína. Jsme hrdí, že máme další celek v nejvyšší 
soutěži. Na ragby se mi líbí, že je to tvrdá, ale 
férová hra. Obdivuji nasazení a radost ze hry 
hráčů, kteří vzhledem k postavení ragby v Čes-
ké republice nemohou působit jako profesio-
nálové, a přesto svým zápalem a dřinou vyhráli 
podruhé první ligu a vybojovali si účast v extra-
lize. Z pozice města ragbyový klub finančně 
podpoříme, aby hráči měli podmínky pro to být 
konkurenceschopní v extralize,“ sdělil primátor 
Jiří Korec. Po slavnostním přípitku se noví extra-
ligoví účastníci podepsali do kroniky města Zlína 
a neformálně konverzovali. /mel/

„Během jednotlivých lekcí si děti osvojí po-
hyb na ledě, zdokonalí rovnováhu a držení 
těla, vytvoří si pozitivní vztah k bruslení, 
to vše zábavnou formou. Ve škole bruslení 
budou děti vedeny týmem zkušených mlá-
dežnických trenérů, kteří v minulosti pra-
covali s nespočtem nadějných hokejistů 
včetně současných tahounů seniorského 
A-mužstva,“ sdělil Tomáš Valášek, manažer 
mládeže hokejové klubu Berani Zlín.
Školu bruslení si může vyzkoušet každý, malí 
sportovní nadšenci i ti, kteří vztah ke sportu te-

prve hledají. Do svých řad vítá klub Berani Zlín 
děti od čtyř let, tedy ročníky 2017, 2018 a pří-
padně i starší začínající děti. První čtyři tréninko-
vé lekce jsou zdarma, děti si během nich mohou 
od klubu zapůjčit veškeré vybavení. „Výchova 
mládeže má v klubu dlouhou tradici. Vel-
kou výhodou je propojení mládeže s A-tý-
mem, který tradičně staví na vlastních 
odchovancích,“ doplnil generální manažer 
Beranů Jiří Marušák.
Rozpis tréninků a další informace naleznou zá-
jemci na webu www.beranizlin.cz. /red/

Letos poprvé pod střechou nabídl turnaj té-
měř 50 kvalitních utkání i s velmi dobrou 
úrovní. Chlapci v kategorii mladších i starších 
žáků obsadili shodně druhá místa, děvčata 
byla o něco úspěšnější. Mladší svou katego-
rii vyhrály, starší holky našly přemožitele až 
ve finálovém utkání a obsadily tedy 2. mís-
to. Organizátory potěšil návrat slovenských 

družstev, jejichž účast vždy okoření turnaj 
mezinárodními soupeřeními. „Doufáme, že už 
v příštím roce se turnaj vrátí do předcovidových 
kolejí. Mnoho účastníků vzpomínalo na sportovní 
areál U Sokolovny, kde se v předchozích roční-
cích turnaj HOLIDAY CUP ZLÍN vždy konal, bo-
hužel pro sportování je areál uzavřen a čeká 
jej rekonstrukce. Poděkování za podporu patří 

Statutárnímu městu Zlín a dalším partnerům,“ 
dodal David Divoka, organizátor turnaje. /red/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce Kalendář na rok 2023
Už je to zase rok, kdy vždy na Podzimním 
setkání vám představujeme nový útulkový 
kalendář na další nadcházející rok. 

SANDRA / bílomourovatá kočka, 
10 let, zvyklá v bytě, útulek bere 
psychicky moc špatně

RON / německý ovčák, 5 let, tem-
peramentní, přátelský, pro aktivní-
ho člověka

HERMIONA / žíhaná kastrova-
ná kočička, 2–4 roky, přítulná, 
vhodná do klidné domácnosti

Je zase týdenní, plný fotek psů 
a koček z útulku, plný radost-
ných ale i smutných příběhů 
útulkových zvířat. Tentokrát 
jsme zvolili pozitivní limetkovou 
barvu. Pevně doufáme, že vám 
vykreslí úsměv na tváři.
Kalendář je pro nás velkou fi-
nanční podporou. Z výtěžku 
jsme v minulosti pokryli několik 
vyšetření a nákladných veteri-
nárních zákroků. Za příspěvek 
180 Kč může být ozdobou va-
šeho stolu doma nebo v kance-
láři. Může být i krásným vánoč-
ním dárkem.
Chtěli bychom moc poděkovat 
lidem, kteří poslali krásné fot-
ky do našeho kalendáře, panu 
Vítku Huspeninovi za nafocení 
fotek v útulku, paní Janě Do-
soudilové a panu Rostislavu Illí-
kovi z Fakulty multimediálních 
komunikací UTB ve Zlíně za 
grafické zpracování kalendáře.
Děkujeme moc našim sponzo-
rům, kteří jsou uvedeni na liště 
kalendáře a přispěli tak na vý-
robu kalendáře. Jsme moc rádi, 
že nás už dlouhodobě podpo-
rují.
Kalendář můžete zakoupit 
na více místech, jsou to vete-
rinární ordinace, zverimexy, 
multikino GAC, některé školy, 
různé firmy a jednotlivci, kteří 
nám tak bezplatně pomáhají 
a podporují tuto myšlenku. Pa-
tří jim od nás velký dík. Pokud 
jste z daleka, není problém na-
psat na náš e-mail utulekzlin@ 
utulekzlin.cz a my vám kalen-
dář pošleme poštou. /red/

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

PARUKY, ČEPIČKY, TURBANY, ŠÁTKY
Dobromila Darnadyová se specializuje na ženy po operaci prsu. Prsní 
epitézy, podprsenky, plavky, šátky, turbany, čepičky a více než 50 
modelů paruk. 
Kontakt: Zarámí 4432, Zlín, tel.: 724 486 044 (je nutné se objed-
nat), www.epita-dd.cz    

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 domác-
nost. 
Lokalita: Zlín a okolí.  Tel.: 733 209 024

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrob-
ních 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 

ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků. 
Otevřeno: Po–Čt  9:00–17:00 h,  Pá  9:00–14:00 h, So – zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín – za Baťou), 
tel. 731 350 132, 604 975 565

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka dle 
domluvy šetrnými čisticími prostředky a profesionálními stroji. Krát-
ká doba schnutí.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009. PO–PÁ 9:00–17:00 h. Zlín a okolí.

PODZIMNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci tráv-
níků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního od-
padu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu. Nově také  prodej 
palivového dřeva.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA FEDEM
Ve Zlíně ve dnech 18. až 21. srpna 2022 
proběhl 20. ročník mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů a folklorních souborů.
I přes částečnou nepřízeň počasí se celá 
akce skvěle vydařila. K tomu přispěly 
všechny soubory, které se festivalu zúčast-
nily.
Zejména festivalový průvod zaujal mno-
ho diváků. Řada souborů předváděla své 
umění přímo na tř. T. Bati, což se setkalo 
s velkým ohlasem.
Čtenářům magazínu nabízíme malé foto-
grafické ohlédnutí za festivalem. /io/
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Informace

jubilanti  
od devadesáti let
Adámková Marie, Baťová Zdenka, 
Bobálová Věra, Černá Věra, Drdla 
Josef, Dušková Božena, Filínská 
Zdenka, Gergelová Drahuše, Hluš-
tíková Ludmila, Honek Josef, Cho-
vanec Josef, Julinová Jindřiška, 
Kadlčák Josef, Kašpárková Věra, 
Kladníček Jiří, Křepelka Ladislav, 
Kupčová Božena, Langer Karel, 
Luža František, Macová Jiřina, 
Mádrová Ludmila, Malířová Bo-
humila, Míčková Anežka, Micha-
lovská Hedvika, Mišurcová Marie, 
Nováček František, Obal Rostislav, 
Odstrčilíková Ludmila, Petrášová 
Ludmila, Pilka František, Pospíšilo-
vá Zdeňka, Potočná Jarmila, Proko-
pová Ludmila, Rokosová Drahuše, 
Sandtnerová Zdenka, Skybová 
Štěpánka, Šatná Marie, Šebíková 
Marie, Ševců Jarmila, Škrabalová 
Anna, Šlampa Zdeněk, Šlapalová 
Emilie, Trávníček Bohumil, Trlida 
Zdeněk, Vaněčková Zdenka, Vin-
cúrová Anděla, Vlčková Vlasta, 
Vozdek Libor, Zbranková Marie.

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

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO 
RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,  
www.centrum-poradenstvi.cz.
Poradenské centrum – psychologické, 
sociální a právní poradenství.
Intervenční centrum – pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím.
Centrum náhradní rodinné péče – 
poradenství pro náhradní rodiny.

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

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

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

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

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

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE PRO 
HAZARDNÍ HRÁČE VE ZLÍNSKÉM 
KRAJI
Prštné 86, tel. 777 478 088,  
www.gambling.podaneruce.cz.

PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉ 
LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Centrum služeb a podpory Zlín,  
Zálešná XI/1273.
E-mail horizont@cspzlin.cz, tel. 777 721 137.

kluby 
KLUBÍČKO (volnočasové aktivity pro 
handicapované osoby)
M. Knesla 4056, Zlín; tel. 773 765 204, 
klub.icko@zlin.eu, www.klub-icko.eu.

KS PODHOŘÍ
Tel. 603 234 406, 
e-mail kspodhori@seznam.cz.
Út – odpolední cvičení, st – jóga, angličtina 
pro začátečníky, čt – angličtina pro pokročilé, 
cvičení dopoledne, ruční práce, němčina.
11. října ve 14 h Přednáška Karla Vašuta 
na téma poruchy trávení aj. (prostory MŠ 
Podhoří).

vzpomínky
Připomínáme si Den vzniku samostatného 
československého státu
Statutární město Zlín a Krajské vojenské 
velitelství Zlín uctí slavnostním pietním 
aktem 104. výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu. Stane se tak  
27. října v 10 hodin u sochy T. G. Masaryka 
před Kongresovým centrem Zlín. /io/

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ 
ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI
Voženílkova 5563, Naděje Zlín,  
www.alzheimerzlin.cz.
Tel. 575 758 131, 775 889 644.

SENIORSKÝ OMBUDSMAN
www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973.
Bezplatné poradenství v občansko-právních 
problémech (oblast bydlení, dávek, 
bezpečnosti aj.) osobám starším 60 let.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ OBRANY 
SPOTŘEBITELŮ
Zlínský klub 204, tř. T. Bati,  
www.asociace-sos.cz, tel. 606 171 157.

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

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

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 
SAMARITÁN
Bří Jaroňků 6989, Zlín, tel. 737 408 599, 
dlpzlin@otrokovice.charita.cz.
www.otrokovice.charita.cz
Poskytuje bezplatné sociální poradenství 
zaměřené na pomoc s řešením dluhů.

PODIATRICKÁ PORADNA PRO 
ZDRAVÉ NOHY
Otevře 12. října 2022 v budově Magistrátu 
města Zlína, Zarámí 4421. Vyšetření 
a diagnostika nohou. Provozuje lékařské 
a rehabilitační pracoviště Columna centrum. 
Objednávky na tel. 731 618 730 či e-mailu 
vaskova@prozdravenohy.cz.

svatební obřady
5. 8. 2022 – radnice
Roman Podešva (Vizovice), Andrea Baťková 
(Zlín)
6. 8. 2022 – jiné místo
Pavel Holík (Zlín), Nikola Utinková (Zlín)
Jakub Kožela (Zlín), Vendula Bednářová (Zlín)
Joshua Adam Wheeler (Zlín), Eliška Doleželo-
vá (Holešov)
6. 8. 2022 – zámek Lešná
Milan Fiurášek (Želechovice nad Dřevnicí), 
Lucie Köglerová (Zlín)
12. 8. 2022 – jiné místo
Jaroslav Hanousek (Napajedla), Kateřina Če-
lůstková (Zlín)
13. 8. 2022 – radnice
ZLATÁ SVATBA
manželé Ludmila a Jaroslav Svobodovi (Zlín)
13. 8. 2022 – jiné místo
Roman Gabčo (Zlín), Marcela Holáňová (Zlín)
19. 8. 2022 – radnice
Petr Zavadil (Zlín), Jana Augustová (Zlín)
Petr Knot (Přerov), Zuzana Romanková (Zlín)

Klub připravuje od 3. do 8. června 2023 
rekondiční pobyt s wellness programem 
v Sezimově Ústí.

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Objekt Kvítková.
Každou středu v 8:30 h Setkání – cvičení, 
vycházky, besedy, výstavy.
12. října v 9 h Zdravotní přednáška s lékařem: 
dýchací ústrojí, správné dýchání.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ
Tel. 732 123 048.
Po, út – pěvecký kroužek mužů a žen, schůzka 
Kamarádů, turistický kroužek, 
st – klubový den – zpěv, hudba, tanec, 
přednášky, besedy, tvoření, čt – sportovní 
aktivity.
12. října v 15 h Beseda: Osobní bezpečnost 
seniorů, 19. října v 15 h Beseda: Sběr 
místních bylinek, 26. října Zástěrková zábava.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
Každou středu cvičení.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.
Akce pro širokou veřejnost. 
30. září Setkání seniorů u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů 2022. Na akci 
proběhne i soutěž Babička roku 2022. 
Posezení s dechovou hudbou se koná od 14 h 
v kongresovém sálu Hotelu Zlín.
25. října Zájezd do Dunajské Stredy.

19. 8. 2022 – jiné místo
Jiří Korec (Zlín), Kateřina Valová (Zlín)

20. 8. 2022 – jiné místo
Miroslav Sýkora (Zlín), Diana Hubíková (Zlín)
Tomáš Zicha (Zlín), Magda Juřicová (Zlín)
Michal Machalíček (Slušovice), Michaela 
Šťastná (Zlín)
22. 8. 2022 – radnice
Tomáš Hlaváček (Zlín), Andrea Zmeškalová 
(Zlín)

Ve Zlíně funguje Mateřské centrum Mate-
řídoušek Zlín. K jeho založení přimělo tři 
maminky chybějící místo, které by mohly 
navštěvovat v rámci sebevzdělávání i se 
svými dětmi. Proto se mateřské centrum 
zaměřuje především na program pro rodiče 
menších dětí. 
Pořádá pravidelně nosící srazy, setkání 
pro přípravu na kojení, podpůrné skupiny 
k tématům – např. respektující výchova, 
ale také seznamovací setkání, které využi-
jí nejen nově přistěhovaní rodiče, ale také 
ti, kteří ve svém okolí nemají jiné podobně 
staré děti či smýšlející rodiče. 
Aktuální program mateřského centra Mate-
řídoušek je vypsán na Facebooku a Insta-
gramu. /red/

EDUCO POŘÁDÁ
EDUCO pokračuje ve školení konzultantů 
Programu Portage a je jediným pracoviš-
těm v ČR, kde je možné získat na tento 
program akreditaci. Nyní pořádá ve Zlíně 
kurz v termínu 18.–20. října. Přihlášky je 
možné zaslat na https://ranapecezlin.cz/
program-portage-akreditovany-kurz/. /io/

VZNIKL MATEŘÍDOUŠEK



Luxusní péči si občas zaslouží každý, co takhle 
zkusit relaxaci s Juvenou a Matis Paris?

Zveme vás do nového salonu ve Zlíně
ROSALINE

Beauty salon

• Luxusní kosmetická ošetření
• Laserová ošetření

• Lash lift ing a lash botox
• Brow henna

• Dentální šperk swarovski

S čím pracuji?
Mým hlavním šperkem v salonu je LASOCARE – Laser 

PANORAMA FORTE. Výsledek je omlazující efekt, redukce vrásek, hojení 
jizev a akné. Estetika. Wellness. Relax. Bez vedlejších účinků.

Rosaline beauty salon 
 Štefánikova 212, Zlín 

Tel: 778 079 008 
 www.kosmetikarosaline9.webnode.cz 

 Facebook: Beauty salon rosaline 
 Instagram: @kosmetikarosaline 

Parkovat můžete před salonem nebo za fakultami.

Zveme
Zelený internet

i ve Zlíně
od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

od 18. 10. 2021

OVOCNÉ STROMKY

od 17. 10. 2022 od 17.10. 2022



on-line
 

ZDARMA

Kalkulačku najdete na

www.remax-via.cz

www.riverfront.cz

KOLIK STOJÍ vaše nemovitost dnes?

pavla.rathuska@re-max.cz +420 603 986 976


