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Tomáš Lang:    
Chci rozvíjet  
magistrát vstřícný  
k občanům
Šéf úřadu Magistrátu města Zlína Tomáš Lang 
je ve funkci více než dva roky. Ačkoliv nebyly 
začátky kvůli pandemii covidu-19 jednoduché, 
je jeho cílem, mimo řešení akutních problémů 
vyvolaných dobou, rozvoj úřadu a poskytování 
služeb obyvatelům Zlína i okolních obcí 
v maximální kvalitě a na profesionální úrovni.

Díky 
spolupráci  

s radou města 
a magistrátem 
jsme všechny 

nedávné obtíže  
se ctí zvládli.

Řekněte, co je pracovní náplní tajemníka?
Tajemník je ve své podstatě ředitel, tak jak to 
lidé znají z podnikatelského prostředí. Je odpo-
vědný za plnění úkolů úřadu v samostatné 
i přenesené působnosti primátorovi 
města. Zajišťuje výkon přenesené 
působnosti, tzn. činnosti dle zá-
konů a jiných právních předpi-
sů s výjimkou věcí, které jsou 
zákonem svěřeny radě města 
nebo zvláštnímu orgánu měs-
ta. Dále plní úkoly samosprá-
vy, tj. uložené zastupitelstvem, 
radou a primátorem města. Zú-
častňuje se zasedání zastupitelstva 
města a zasedání rady města s hlasem 
poradním. Tajemník je vedoucím úřadu, je 
nadřízený všem zaměstnancům magistrátního 
úřadu a vykonává funkci zaměstnavatele vůči 
zaměstnancům organizačních složek. Jen pro 
informaci uvádím, že Statutární město Zlín zři-
zuje přes 740 pracovních míst, aktuálně jich je 

obsazeno cca 695, z toho do úřadu je zařazeno 
340 úředníků a 131 ostatních zaměstnanců, 
přes 70 pracovníků vykonává dělnické profese. 
V organizačních složkách, jako jsou jesle, dět-

ský stacionář, hasičské jednotky pracu-
je 70 lidí. Samostatně stojí Městská 

police Zlín s přibližně 110 pracov-
níky.

Ve  funkci  tajemníka  jste  něco 
málo přes dva  roky,  které byly 
značně turbulentní…

Je pravdou, že jsem úřad přebíral 
před druhou vlnou covidové pande-

mie, v rámci které proběhla celá řada 
opatření, s nimiž jsme neměli moc zkušenos-

tí. Pak následovala třetí vlna. Služby občanům 
jsme po celou dobu zajištovali prakticky bez 
omezení, přestože nadřízené orgány v určitém 
období doporučovaly úřady uzavřít. Zaměst-
nanci se rovněž zapojili do všech mimořádných 
činností od šití roušek až po víkendové pomoci 

výdeje zdravotnického materiálu. Další zkouška 
naší akceschopnosti přišla letos. Po vypuknutí 
války na Ukrajině krizový štáb a úřad řešily za-
jištění pomoci jak v rámci vlny solidarity přímo 
na Ukrajině, tak zejména pro uprchlíky přímo 
na území našeho města. Mnoho spolupracov-
níků pomáhalo při zajištění úkolů a pomoci. Já 
osobně si velmi cením sbírky, kterou zorganizo-
vali sami zaměstnanci. Solidarita zaměstnanců 
magistrátu a pracovní nasazení v nelehké době 
byly fantastické a jsem na všechny hrdý. Mys-
lím, že díky spolupráci s radou města a s kolegy 
magistrátu jsme vše se ctí zvládli.

Jaké jsou vaše cíle v rámci vedení úřadu?
Navázal jsem na již fungující činnosti a projekty, 
k nimž postupně přibývají další aktivity, zejmé-
na ty vážící se k elektronizaci, rozvoji kvality slu-
žeb a bezpečnosti. Spolu s kolegyněmi a kolegy 
usiluji o rozvoj úřadu vstřícného k občanům, 
maximálně profesionálního, efektivního a pod-
porujícího kreativitu.  Pokračování na str. 4 
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Rozhovor – aktuálně

Tomáš Lang: Chci rozvíjet magistrát vstřícný k občanům

O podíl města v hokejovém klubu Berani Zlín nikdo 
zájem neprojevil

Dokončení ze str. 3 
Transparentní úřad je dnes již samozřejmostí. 
Chci, aby pro zaměstnance byl magistrát spo-
lehlivý zaměstnavatel se stanovenými cíli, jas-
nou hierarchií a kvalitními mezilidskými vztahy 
uvnitř organizace. V uplynulých dvou letech 
jsme komfort zaměstnanců rozšířili o možnost 
pracovat za určitých podmínek formou home 
office, zavedli jsme sick days a připravujeme pro 
zaměstnance nový systém čerpání benefitního 
programu. Systém dalšího profesní vzdělávání 
a rozvoje pracovníků je pro nás výzvou pro pří-
ští roky, zejména v návaznosti na prioritu celé 
veřejné správy, kterou je elektronizace služeb.

Co si pod tím můžeme představit?
Modernizujeme portál občana, který zajistí úpl-
nou elektronickou komunikaci občanů s úřa-
dem. Systém občanovi umožní skrze samo-
obslužné služby provádět úplná elektronická 
podání a elektronické platby. Bude zprostředko-
vávat informace o stavu jeho elektronických po-
dání, o platbách, finančních závazcích a umožní 
komunikaci s úřadem při řešení životních situa-
cí. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací 
systém zajistí ověření „ztotožnění“ občana pro-
střednictvím kvalifikovaných poskytovatelů elek-
tronických identit. Dále připravujeme například 

rozšíření možnosti elektronického objednání 
a již v rámci ekonomických agend „robotizuje-
me“, tzn. pořídili jsme softwarového robota, kte-
rý vykonává automatické rutinní činnosti.

V rámci Zlínského kraje obhájil Zlín první mís-
to v soutěži Přívětivý úřad. Co toto ocenění ob-
náší a co jiná ocenění?
V soutěži Ministerstva vnitra České republiky 
Přívětivý úřad 2022 získalo město Zlín v rám-
ci Zlínského kraje opět první místo. Na příčce 
nejvyšší se umístilo už potřetí, prvenství bralo 
i v letech 2019 a 2021. Soutěž mapuje kvali-
tu proklientského přístupu úřadů. Sleduje míru 
online řešení agend, dostupnost služeb pro 
občany, otevřenost radnic, úroveň komunikace 
nebo například rozvinutost participace občanů 
na věcech veřejných. Tato cena kvality patří 
především pracovníkům našeho úřadu, mým 
kolegyním a kolegům, kterým bych rád za je-
jich nasazení poděkoval. Naším cílem je, aby 
byl zlínský magistrát úspěšný i v celostátním 
srovnání. Dalším úspěchem spolupracovníků je 
projekt „Chytrá mobilita ve Zlíně“, který se stal 
jedním z finalistů letošního ročníku soutěže Chy-
trá města 2022. Klíčové pro další období je pro 
mne osobně příprava a získání procesního ISO 
certifikátu.

Který  z  připravovaných  investičních  pro-
jektů  je  ve  vztahu  k  magistrátu  a  obča-
nům dle vás klíčový?
V minulých týdnech byl dokončen soutěžní 
dialog na dostavbu radnice. Dle mého ná-
zoru velmi zdařilý vítězný návrh by vyřešil 
centralizaci poskytování služeb pro obča-
ny. V první fázi výstavby by došlo k vybudo-
vání nového objektu čp. 10 (dříve používa-
ný název Minutka), který je dnes staticky 
zajištěn, ale zcela uzavřen. V druhé fázi by 
pak následovalo vybudování vnitrobloku 
a nového objektu čp. 15. V případě rea-
lizace rekonstrukce náměstí by obě akce 
přispěly k lepšímu přístupu občanů k vyří-
zení požadavků na jednom místě a ke zkva-
litnění prostředí nejen úřadu, ale i celého 
centra města.

Co byste popřál občanům města do nové-
ho roku?
Všem občanům našeho města bych přál pře-
devším pevné zdraví. K tomu i štěstí, rodin-
nou pohodu, hodně dobrých lidí kolem sebe 
a také odvahu a sílu využívat příležitostí, které 
se jim naskytnou. Spolupracovníkům z úřadu 
přeji, ať je rok 2023 rokem využitého potenci-
álu, který v každém z nás je. Tomáš Melzer

„Naším cílem bylo získat stabilního partnera 
a zajistit klubu v budoucích letech finanční 
stabilitu. Dlouhodobě za město deklaruje-
me, že se nebráníme podíl města prodat. 

Vzhledem k tomu, že před několika měsíci 
bylo veřejně sdělováno, že mají být zájemci 
o městský podíl, rozhodli jsme se vyhlásit 
transparentní veřejné řízení. K našemu pře-

Magistrát města Zlína vypsal na základě usnesení Rady města 
Zlína výběrové řízení na prodej obchodního podílu Statutárního 
města Zlína ve společnosti Berani Zlín, s.r.o. Do výběrového řízení 
však nikdo nabídku nepodal.

kvapení se však do výběrového řízení nikdo 
nepřihlásil. Náš zájem najít silného partnera 
hokejového klubu, případně partnery, tak na-
dále trvá. Pokud město bude takový zájemce 
kontaktovat, jsme připraveni s ním jednat,“ 
sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.
Nabídky bylo možné podávat od pondělí  
24. 10. do pondělí 7. 11. 2022 do 9:00 hod. 
Rozhodujícími kritérii pro prodej až celého 
podílu města měla být výše ceny, kterou 
potenciální nabyvatel za převod podílu na-
bídne, a také výše pravidelného ročního fi-
nančního příspěvku, který tento nabyvatel 
poskytne společnosti Berani Zlín od okamži-
ku převodu schváleného obchodního podílu 
do 1. 1. 2028.
Před vypsáním výběrového řízení písemně 
oslovilo Město Zlín zbylé společníky dané 
obchodní společnosti, zapsaný spolek  
HC Berani Zlín, z. s. a společnost PSG a. s. 
s žádostí o vyjádření, zda mají zájem o na-
výšení svého podílu v klubu. Zapsaný spolek 
HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl 
města zájem nemá. Společnost PSG, a. s. 
projevila zájem o celý podíl města, ovšem 
předložená nabídka, s ohledem na výši 
nabídnutého pravidelného ročního příspěv-
ku navíc podmíněným příspěvky města, by 
podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu  
„A“ týmu Beranů. /mel/
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Aktuálně

Státní vyznamenání prezidenta republiky získaly 
i osobnosti spojené se Zlínem
Prezident republiky Miloš Zeman 28. října 2022 udělil státní 
vyznamenání 78 významným osobnostem. Mezi oceněnými byly 
i dvě osobnosti spojené se Zlínem.

Prezident republiky udělil medaili Za záslu-
hy I. stupně, in memoriam, podnikatelce 
Ivaně Trumpové za zásluhy o stát. Ocenění 
za zesnulou Ivanu Trumpovou převzala na 
slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském 
sále Pražského hradu její dcera Ivanka 
Trumpová s bratrem Donaldem.
„Moje matka se narodila v tehdejším Čes-
koslovensku, vyrůstala ve Zlíně, lyžovala 
v národním týmu a navštěvovala Karlovu 
univerzitu v Praze. Během svého života si 
zachovala hlubokou lásku a vztah k České 
republice. Vím, že maminka by byla tímto 
uznáním nesmírně poctěna, stejně jako my, 
když jsme byli tady v Praze a převzali ho je-
jím jménem,“ uvedla na svém instagramo-
vém profilu Ivanka Trumpová.

Medaili Za zásluhy I. stupně udělil prezi-
dent republiky lékaři Pavlu Stodůlkovi za 
zásluhy o stát v oblasti vědy. Za Pavla 
Stodůlku převzal vyznamenání ře-
ditel oční kliniky Gemini Ivan Ma-
chát.
„Státní vyznamenání, které 
jsem 28. října dostal, vnímám 
jako ocenění i všech spolu-
pracovníků na klinice Gemini,“ 
uvedl primář Pavel Stodůlka.
Ivana Trumpová, rozená Zelníč-
ková, se narodila ve Zlíně (tehdejším 
Gottwaldově). V bývalém Československu 
byla juniorskou reprezentantkou v lyžová-
ní a tady také vystudovala obor tělesné 
výchovy na Univerzitě Karlově. V letech 

1977–1992 se stala první manželkou pod-
nikatele, miliardáře a pozdějšího americ-
kého prezidenta Donalda Trumpa. Spolu 
měli tři děti – Donalda mladšího, Ivanku 
a Erika – a deset vnoučat. Ivana Trumpová 
se v mládí kromě sportu věnovala modelin-
gu a později se vyprofilovala na úspěšnou 
podnikatelku. O byznysu pořádala před-
nášky, psala knihy a měla i vlastní reality 
show. Poslední knihou Ivany Trumpové je 
publikace s názvem Raising Trump. V ní 
odhaluje svůj život v komunistickém Čes-
koslovensku, manželství, rozvod i výchovu 
dětí. Ivana Trumpová zemřela náhle letos 
14. července 2022 ve svém bytě v New Yor-
ku ve Spojených státech amerických.
Pavel Stodůlka má dlouholetou praxi v ši-
roké škále očních operací – od laserových 
korekcí očních vad přes operaci šedého zá-
kalu až po transplantace rohovky a operace 
sítnice. Jako mezinárodně známý inovátor 
oční chirurgie provedl několik očních opera-
cí jako první oční chirurg na světě, v Evro-
pě a řadu očních operací zavedl jako první 
v ČR. Přednáší na prestižních českých i me-
zinárodních oftalmologických kongresech, 
vyučuje na vysoké škole a vede odborné 
kurzy pro zahraniční oční lékaře. Napsal ně-
kolik odborných publikací a věnuje se i tvor-
bě odborných článků. Ve Zlíně založil v roce 
2003 oční kliniku GEMINI, největší soukro-
mou oční kliniku v Česku, která má další po-
bočky v České republice a v Rakousku.
Stát vyznamenáním oceňuje občany, kte-

ří svou prací, úsilím, hrdinstvím nebo 
jinými výjimečnými činy přispěli 

společnosti a demokratickému 
státu. Tradičními dny pro předá-
vání vyznamenání jsou 28. říjen  
a 1. leden. Právo na udělová-
ní vyznamenání náleží v České 
republice jediné osobě, a tou je 

prezident. 
Návrhy na vyznamenání předkládá 

hlavě státu Poslanecká sněmovna, 
Senát a vláda, přičemž prezident může 
ocenit i osobu mimo tento seznam. Pod-
mínkou udělení či propůjčení vyznamenání 
je souhlas předsedy vlády. /io/

Foto: archiv Pražského hradu

Informace o možnosti nominovat na Cenu 
města Zlína bude trvale umístěna mezi hlavní-
mi články na webu www.zlin.eu. Podání může 

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, 
Odbor kanceláře primátora, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

být písemné nebo elektronické prostřednic-
tvím online formuláře, který naleznete na  
https://1url.cz/UMSgF. Po jeho vyplnění může-

te formulář odeslat elektronicky e-mailem nebo 
datovou schránkou, případně vytisknout a doru-
čit osobně na výše uvedenou adresu.
Podrobné informace týkající se podání i vyhod-
nocení návrhů najdete ve Statutu Ceny města 
Zlína, který je zveřejněn na webových stránkách 
https://www.zlin.eu/cena-mesta-zlina. /red/
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Aktuálně

Hledáme zájemce o členství ve volebních komisích
Magistrát města Zlína hledá zájemce o činnost členů okrskové 
volební komise pro volbu prezidenta republiky, které se konají ve 
dnech 13. a 14. ledna 2023, příp. 2. kolo 27. a 28. ledna 2023.

Členem okrskové volební komise může být 
státní občan České republiky, který v den 
složení slibu člena komise dosáhne věku 
nejméně 18 let.
Výše odměny pro předsedu volební komise  
2 200 Kč, místopředsedu 2 100 Kč a člena  
1 800 Kč. V případě konání 2. kola volby 

bude odměna navýšena o 1000 Kč pro před-
sedu a místopředsedu a 700 Kč pro členy.
Přihlášku lze podat online na www.zlin.
eu/volby-prihlaska, nebo osobně na Odbo-
ru kanceláře primátora MMZ, sídlícím na  
nám. Míru 12 v budově radnice, v kanceláři 
č. 119.

Přihlášku naleznete 
naskenováním QR kódu:

členy okrskových volebních komisí pro
volbu prezidenta republiky,
která se bude konat ve dnech 13. – 14. 1. 2023 
případně II. kolo ve dnech 27. – 28. 1. 2023

Bližší informace:
– na www.zlin.eu/volby-prihlaska
– osobně na náměstí Míru 12

(budova radnice), dveře č. 119

odkaz na přihlášku:

HLEDÁME

Odměna:
– předseda: 2 200 Kč
– místopředseda: 2 100 Kč
– člen komise: 1 800 Kč
+ stravné

Podmínky:
– plnoletost
– státní občanství ČR

V případě konání II. kola volby navýšení o 1 000 Kč pro předsedu 
a místopředsedu, 700 Kč pro člena komise

Bližší informace naleznete na webových strán-
kách https://www.zlin.eu/volby-clen; nebo na 
tel. 577 630 139, 577 630 188. /mel/

členy okrskových volebních komisí pro
volbu prezidenta republiky,
která se bude konat ve dnech 13. – 14. 1. 2023 
případně II. kolo ve dnech 27. – 28. 1. 2023

Bližší informace:
– na www.zlin.eu/volby-prihlaska
– osobně na náměstí Míru 12

(budova radnice), dveře č. 119

odkaz na přihlášku:

HLEDÁME

Odměna:
– předseda: 2 200 Kč
– místopředseda: 2 100 Kč
– člen komise: 1 800 Kč
+ stravné

Podmínky:
– plnoletost
– státní občanství ČR

V případě konání II. kola volby navýšení o 1 000 Kč pro předsedu 
a místopředsedu, 700 Kč pro člena komise

Obnova Památníku Tomáše Bati byla jednou 
z vítězných, a tak se dočkala oficiálního ocenění 
od představitelů Stálé komise Senátu pro rozvoj 
venkova a od spolku Cestami proměn. Projekt 
obnovy Baťova Památníku byl spolu s dalšími 
118 proměnami z ČR a Slovenska přihlášen do 
národní soutěže v r. 2020–2021. Zlínský klenot 
zvítězil jak ve veřejném internetovém hlasová-
ní, tak u odborné poroty tvořené členy České 
komory architektů a památkářů pod vedením 
architekta Josefa Pleskota. V rámci slavnostní 
ceremonie v Hlavním sále Valdštejnského pa-
láce převzala Pamětní list Statutárnímu městu 
Zlín za obnovu Památníku Tomáše Bati a Cenu 
souznění vedoucí Památníku Dana Macourko-
vá. Ceny předali předseda Stálé komise Senátu 

Památník T. Bati získal ocenění v Senátu PČR
Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 se v Hlavním sále Senátu 
Parlamentu ČR konalo slavnostní setkání vítězů 12. a 13. ročníku 
celostátního projektu Má vlast cestami proměn – Příběhy domova. 

Zástupkyně Památníku T. Bati s oceněními, 
foto: O. Zatřepálek

pro rozvoj venkova Jiří Vosecký, senátor Jan Pirk, 
radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta, 
radní Středočeského kraje Václav Švenda a člen 
rady spolku Pavel Bureš. „Město Zlín dlouhodo-
bě usilovalo o obnovu Památníku Tomáše Bati 
do původní podoby. Tento počin se zdařil po 
precizní dvouleté rekonstrukci pod odborným 
dohledem architekta Petra Všetečky, kdy mohl 
být Památník slavnostně otevřen veřejnosti 
v květnu 2019. Získaná ocenění jsou pro naše 
město poctou a tohoto uznání si velmi vážíme. 
Velké poděkování patří zejména všem, kteří se 
o navrácení této architektonické ikony zasloužili, 
také všem partnerům a podporovatelům,“ uvádí 
náměstkyně primátora pro oblast kultury a pa-
mátkové péče Martina Hladíková. /PTB/

Zlín obdržel nejlepší možné hodnocení finanční 
stability a hospodaření města za období 2017 až 2021, 
a to známku A

Podle odborníků má tak město Zlín výborné 
finanční zdraví. Hodnotí se vždy období posled-
ních pěti let. Stejně výbornou známku získalo 
město Zlín také v loňském hodnocení.
„Obzvláště za situace, kdy byla ve veřejných fi-
nancích v posledních letech velká nejistota, je 
to pro nás potvrzení, že jsme hospodařili účel-
ně a efektivně,“ říká Bedřich Landsfeld, exná-
městek primátora pro ekonomiku.
Metodologii hodnocení vyvinula Benchmarkin-
gová iniciativa 2005, která sdružuje 83 měst 

a obcí s rozšířenou působností, kte-
ré mají zájem hodnotit výkonnost 
a efektivitu své činnosti a sdílet 
dobrou praxi.
„Dosažený výsledek znamená, 
že Zlín vykazoval v průběhu před-
chozích pěti let optimální finanční 
stabilitu, dostatečnou a přiměře-
nou investiční aktivitu. I díky tomu 
se nám ve Zlíně daří investovat do oprav, 
staveb a také do menších projektů zvyšujících 

Nejlepší možnou známkou, tedy A, se může pochlubit město Zlín 
v kategorii finanční stabilita a hospodaření města.

atraktivitu veřejného prostoru a rozšiřujících 
nabídku kulturních a společenských akcí pro 

veřejnost,“ doplnil primátor města Jiří Korec.
Kromě hodnocení finančního zdraví 

členská města Benchmarkingové 
iniciativy 2005 porovnávají své 
údaje v dalších 55 agendách, 
zejména v oblastech výkonu pře-
nesené působnosti, provozních 
agend, ale také ve vybraných 

agendách samostatné působnosti. 
Celkem se sleduje více než devět set 

vstupních údajů a vyhodnocuje se téměř 
sedm set poměrových ukazatelů. /fab/
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Svozovým dnem jsou středy, výjimkou je termín, kdy je svoz ve 
čtvrtek.
■  Pytlový svoz probíhá ve vyjmenovaných místních částech a ulicích, 

kde probíhá svoz BRKO.
■  V místech, která nejsou dostupná pro velkou svozovou techniku, 

budou pytle sváženy ze shromažďovacích míst na trase svozového 
vozidla.

■  Pytle si můžete vyzvednout v kanceláři místní části příslušné lo-
kality, v budově Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 na Odbo-
ru životního prostředí a zemědělství (3. patro) nebo na Středisku 
místních poplatků (2. patro). /red/

Termíny pytlového svozu směsných plastů 
a nápojových kartonů v roce 2023
Malenovice + K Cihelně, V Olší; 
Salaš, Lhotka, Chlum, Staré 
Obeciny, Boněcko, Lazy, Lesní 
čtvrť

4. 1. 1. 2. 1. 3. 29. 3. 26. 4. 24. 5. 21. 6. 19. 7. 16. 8. 13. 9. 11. 10. 8. 11. 6. 12.

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

11. 1. 8. 2. 8. 3. 5. 4. 3. 5. 31. 5. 28. 6. 26. 7. 23. 8. 20. 9. 18. 10. 15. 11. 13. 12.

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

18. 1. 15. 2. 15. 3. 13. 4. 10. 5. 7. 6. 5. 7. 2. 8. 30. 8. 27. 9. 25. 10. 22. 11. 20. 12.

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

25. 1. 22. 2. 22. 3. 19. 4. 17. 5. 14. 6. 12. 7. 9. 8. 6. 9. 4. 10. 1. 11. 29. 11. 27. 12.

Změna dopravního režimu v Přílukách se odkládá

Části stavby potřebné pro spuštění provozu byly 
dokončeny, bohužel se však nepodařilo v termí-
nu zajistit doklady nezbytné pro vydání předčas-
ného užívání stavby a stanovení přechodného 
dopravního značení. Bez těchto dokladů nebylo 
možné spustit provoz na novém mostu, zbourat 
starý most ani měnit dopravní opatření na silni-
ci I/49 mezi Zlínem a Vizovicemi. Zprovoznění 
nového mostu a demolice starého tak s největší 
pravděpodobností proběhne počátkem prosin-
ce tohoto roku. Práce na ostatních částech stav-
by, například na odstavném parkovišti, probíhají 
bez omezení. O úpravě provozu v Přílukách 
bude Magistrát města Zlína občany s předsti-
hem informovat. /fab/

V pondělí 7. listopadu mělo dojít k otevření nového silničního 
napojení na Průmyslovou zónu Příluky. O týden později pak mělo 
dojít k instalaci provizorní lávky pro pěší a demolici starého mostu.
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Seminář radil předkladatelům projektů
V obřadní síni zlínské radnice se uskutečnil seminář zaměřený 
na výzvy k předkládání strategických projektových záměrů. 

Účastníkům podal podrobnější informace 
k přípravě projektových záměrů pro naplnění 
programových rámců Integrovaných teritoriál-
ních investic Zlínské aglomerace pro období 
2021–2027 (ITI). Pro předkladatele projekto-
vých záměrů seminář pořádalo Oddělení koordi-
nace projektů Magistrátu města Zlína, středisko 
řízení ITI Zlínské aglomerace.
„Přípravu strategických projektů do nástroje 
Integrovaných teritoriálních investic Zlínské 
aglomerace projednáváme s partnery již něko-
lik let. Nyní zahajujeme formální proces výběru 
projektů, které ve finále získají podporu. Cílem 
semináře tak bylo informovat partnery, jak mají 
v rámci tohoto procesu správně postupovat 

a také jim poskytnout zpětnou vazbu ke vhod-
nosti a potřebnosti projektů pro aglomeraci 
a k jejich správnému nastavení,“ uvedl vedoucí 
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města 
Zlína Martin Habuda.
Účastníky semináře tak přednášející seznámili 
například se systémem výběru projektů, har-
monogramem výzev či způsobem hodnocení 
předložených projektových záměrů. Program 
semináře byl obohacen také o další související 
témata. S příklady dobré praxe v oblasti obno-
vitelných zdrojů a úspor energie vystoupila Mi-
roslava Knotková, ředitelka Energetické agen-
tury Zlínského kraje, a poté přednesla Lenka 
Kolářová, ředitelka územního odboru IROP pro 

Zlínský kraj Centra pro regionální rozvoj České 
republiky, aktuální informace o Regionálním ope-
račním programu (IROP) v období 2021–2027.
„V jednotlivých dotačních programech bude mít 
Zlínská aglomerace alokovány finanční částky 
na realizaci strategických projektů v řadě ob-
lastí, a to v celkové sumě téměř dvě miliardy 
korun. Finance budou směřovat například na 
odborné učebny základních škol, dopravně-
-bezpečnostní opatření, revitalizaci kulturních 
památek, veřejná prostranství či na podporu 
výzkumných organizací. Vedle města Zlína se 
budou o prostředky ucházet zejména některé 
ze sousedních měst a obcí v aglomeraci, Uni-
verzita Tomáše Bati a Zlínský kraj,“ přiblížil ga-
rant ITI, primátor města Zlína Jiří Korec.
Informace vztahující se k ITI i prezentace 
z realizovaného semináře jsou k dispozi-
ci na následujících webových stránkách:  
https://www.zlin.eu/prezentace-1.  /io/

 

Odborné konference Školství 2023 se zúčastnili 
i zástupci města Zlína

Jídelna Podhoří

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a EEZY Events & Education 
s.r.o. uspořádaly v Praze dne 3. listopadu 2022 odbornou 
konferenci Školství 2023. Této konference se zúčastnili 
i zástupci Statutárního města Zlína, Odboru školství a sportu 
Magistrátu města Zlína a ředitelé některých zlínských škol.

Rádi bychom vás informovali, že ve zlínské místní části Podhoří 
se nachází jídelna pro veřejnost.

„Účast na takové konferenci je důležitá 
pro získání nejnovějších informací z oblas-
ti školské politiky státu,“ uvedla Martina 
Hladíková, nová náměstkyně primátora pro 
oblast školství.

Z programu lze zmínit například blok zástup-
ců Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, ve kterém byly zmíněny dopady 
pandemie na školství, chystané změny v ma-
turitách, přijímacích zkouškách na střední 

školy a financování školství v roce 2023. Zá-
stupci ředitelů Sekce vzdělávání a mládeže 
nastínili budoucnost českého školství.
Poutavé bylo rovněž vystoupení řeckokato-
lického kněze, psychiatra, pedagoga, pre-
monstrátského terciáře Jaroslava Maxmiliá-
na Kašparů, který hovořil na téma Stárnutí 
populace a pět chorob současné rodiny.
„Vybrané informace z této konference bu-
dou ředitelům škol, které zřizuje Statutár-
ní město Zlín, předány na nejbližší poradě 
ředitelů,“ sdělil vedoucí Odboru školství 
a sportu Milan Smola. /mel/

Od 1. září 2022 je naše jídelna provozovaná 
mateřskou školou zařazena do projektu zdra-
vá školní jídelna.
Pokud se chcete stravovat zdravě, přijďte 
k nám na oběd. Menu č. 1 je vhodné taktéž 
pro malé děti.
Denně vaříme výběr ze dvou jídel, vše v čis-
tém a příjemném prostředí.
Jídlo si můžete odnést ve vlastních nádobách, 

nebo sníst na místě. Provoz je bezbariérový 
a po předchozí domluvě je možné stravu hra-
dit i fakturou.
Cena menu včetně polévky a nápoje činí  
115 Kč. 
Najdete nás na adrese Sv. Čecha 516, v po-
stranní části budovy MŠ. E-mail: ms.stonozka@
email.cz. Jídelna Podhoří, Tel.: 739 638 438. 
https://www.skolkazlin.cz/jidelna.  /red/
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Oslavy 700. výročí Zlína uzavřela slavnostní mše
Oslavy 700. výročí od první písemné zmínky o Zlíně jsou u konce. 
Poslední událostí byla ekumenická bohoslužba, která se 
uskutečnila v neděli 6. listopadu 2022 v kostele svatého Filipa 
a Jakuba.

Bohoslužby se kromě zástupců jednotlivých 
křesťanských církví a Statutárního města Zlína 
zúčastnili i další obyvatelé Zlína z řad veřejnos-
ti. Součástí slavnostní mše byla četba z Bible, 
modlitby a zpěvy hudebního tělesa sestaveného 
z členů jednotlivých církví.
Za město Zlín se ekumenického setkání zúčast-

nila zastupitelka Michaela Blahová, poslanec PS 
Parlamentu České republiky a zároveň zlínský 
zastupitel Aleš Dufek a člen Rady města Zlína 
Pavel Konečný.
„Chci velmi ocenit a poděkovat za organizaci 
tohoto setkání zástupcům města i církví, kterým 
jsme i tímto duchovním způsobem oslavili letoš-

ní výročí první zmínky o našem městě. Smyslem 
ekumenického setkání je snaha o sbližování, 
spolupráci, dialog a komunikaci, kterou v dnešní 
době všichni tolik potřebujeme,“ uvedl člen Rady 
města Zlína Pavel Konečný.
Setkání se uskutečnilo ve spolupráci města Zlí-
na a Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba 
Zlín, zastoupené farářem Kamilem Obrem. Po 
bohoslužbě pozval P. Kamil Obr zástupce města 
a církví k přátelskému posezení na zlínskou faru.
Jubilejní rok 2022 začal požehnáním městu s vý-
stavou faksimile listiny z roku 1322 a návratem 
k duchovnu ho Zlín také uzavřel. /io/

Město vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí 
dotací na projekty v první polovině roku 2023 
formou neinvestiční finanční podpory jednorá-
zových akcí z Fondu pro mezinárodní styky Sta-
tutárního města Zlína na účel:
�propagace města v partnerských městech za-

měřená na mezinárodní spolupráci a rozvíjejí-
cí vztahy s partnerskými městy, jednorázové 

akce v oblasti zájmových činností zaměřené 
na mezinárodní spolupráci a akce reprezen-
tující město Zlín v zahraničí.

Příjem žádostí od 1. 11. 2022. Uzávěrka pří-
jmu žádostí je v pondělí do 16 hodin:
�1. kolo leden až červen 2023 - 28. listopadu 

2022,
�2. kolo únor až červen 2023 - 30. ledna 2023.

Od roku 2020 se žádosti o dotace podávají 
elektronickou formou. Odkaz na elektronický 
formulář: https://formulare.zlin.eu/zadostme-
zinarodnistyky. Formulář pro podávání žádostí 
je přístupný pouze od 1. listopadu 2022 do 30. 
ledna 2023 do 16 hodin. Kontakt: Odbor kance-
láře primátora, Michaela Novosadová, náměstí 
Míru 12, Zlín, tel. 577 630 138. /io/

DOTACE Z FONDU PRO MEZINÁRODNÍ STYKY

Městský kulturní prostor v Kolektivním domě přinese 
v roce 2023 bohatý kulturní program i novinky
V městském kulturním prostoru v Kolektivním domě běží příprava 
programu na příští rok, který přinese koncerty a zajímavé besedy, 
otevře se ale i zážitkovým projektům. Od ledna příštího roku pak 
vejdou v platnost organizační změny.

Na základě návrhu Rady města Zlína 
a schválení zastupitelstva přejdou od ledna 
2023 veškeré činnosti i zaměstnanci dosa-
vadní organizační složky Alternativa – kul-
turní institut pod příspěvkovou organizaci 
města Živý Zlín. Oblíbený kulturní prostor 
si ponechá název Alternativa a naváže na 

dosavadní obsah. Alternativa nabídne pro-
gram kulturních, vzdělávacích a společen-
ských akcí.
„Mechanismy příspěvkové organizace, které se 
Alternativa stane součástí, umožní, aby procesy 
pro realizaci akcí, zejména živého umění, byly 
pružnější a mohly tak reagovat na výzvy součas-

nosti. Komplexní fungování pod jednou organiza-
cí nám umožní lépe koordinovat akce v Alterna-
tivě, na zámku i ve veřejném prostoru města,“ 
popsal primátor Jiří Korec.
Živý Zlín zažil obdobný předěl před rokem, 
kdy se stal městskou příspěvkovou orga-
nizací. Do té doby, stejně jako Alternativa, 
působil jako organizační složka města. 
Kompetence, které tím organizace získala, 
umožnily realizovat mimo vlastní program 
také řadu výročních akcí včetně těch největ-
ších a s mezinárodním přesahem.
Návštěvníci tohoto městského kulturního 
prostoru nepřijdou o oblíbené akce. „Po-
kračovat budou jazzové koncerty, cestovatelské 
eventy, otevřeme dveře všem zvídavým zájem-
cům a školám díky IQ Play, oslavíme společně 
výročí nejstarší ZUŠ ve Zlíně a mnohé další. Čin-
nost chceme postupně rozšířit do dalších oblastí. 
Věnovat se budeme i samotnému místu, kde se 
Alternativa nachází. Zdejší prostory jsou neje-
nom krásné, ale jsou také ideální pro setkávání 
umělecká, mezioborová, komunitní i mezigene-
rační,“ sdělila ředitelka Živého Zlína Jana 
Kubáčová.
Živý Zlín pořádá přednášky, besedy, kon-
certy jak jazzové, tak klasické hudby, akce 
všech možných žánrů včetně komunitních 
akcí, designových projektů, akcí pro rodiny 
s dětmi apod. /mel/
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Odbor kultury zve veřejnost ke spolupráci

Ze staveniště na tržišti Pod Kaštany zmizely soukromé 
objekty

Odbor kultury a památkové péče zlínského magistrátu 
ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry ve městě 
připravuje Strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví města 
Zlína. 

Finálnímu dokončení rekonstrukce tržiště Pod Kaštany patrně 
už nic nebrání v cestě a tržiště postupně získává závěrečnou 
podobu. V minulých dnech došlo k zásadní demolici dvou 
nevzhledných buněk soukromých vlastníků. 

Tento strategický dokument je připravován 
pro léta 2023–2028 a bude sloužit jako 
nástroj ke koordinaci rozvoje kultury ve Zlí-
ně. Ke spolupráci na přípravě zve i zlínskou 
veřejnost.
„Na základě analýzy současného stavu kul-
turního prostředí ve městě strategie stanoví 
rozvojovou vizi města, a dále definuje stra-
tegické cíle, které tuto vizi upřesní. V rámci 
procesu je nyní dokončena první pracovní 
verze analytické části, kterou chce město 
představit veřejnosti a zároveň ji požádat 
o zpětnou vazbu. Uvítáme připomínky jak 
u analýzy kulturního prostředí města Zlína, 
tak u analýzy financování kultury ve Zlíně. 
Považujeme za velmi důležité, aby se 
ke spolurozhodování o směřování 
kultury ve Zlíně připojili i oby-
vatelé města Zlína,“ uvedla 
náměstkyně primátora města 
Zlína Martina Hladíková.
Své názory na provedené ana-
lýzy mohli lidé vepisovat do při-
pomínkových formulářů umístě-

ných na webu města. V této fázi se mohou 
obyvatelé Zlína připojit k tvorbě strategie 
na 2. setkání konzultační skupiny, které se 
uskuteční 30. 11. 2022 v 15:30 h v Dílně 
divadla. Účast je nutné potvrdit prostřed-
nictvím rezervačního formuláře, který je 
zpřístupněn na webu města www.zlin.eu. 
Podrobné informace o připravované strate-
gii kultury a kreativních odvětví města Zlí-
na včetně dvou dokumentů analytické části 
jsou k dispozici na webových stránkách 
města Zlína. Hlavním koordinátorem přípra-
vy Strategie rozvoje kultury a kreativních 
odvětví je Odbor kultury a památkové péče 
Magistrátu města Zlína, ale na zpracování 

analytické i návrhové části strategie 
se podílejí experti z dalších odborů 

magistrátu i zřizovaných orga-
nizací města a kraje. Samotný 
proces zpracování pak vedou 
experti na kulturní plánování ze 
společnosti ONplan lab.

Strategický dokument na zá-
kladě analýzy současného stavu 

Ty budou jejich majiteli nahrazeny novými ob-
jekty, které budou ladit s tržištěm. Právě za tě-
mito objekty se bude nacházet průchod do zá-
meckého parku a na opěrných zídkách pítka.

„Jsme moc rádi, že se konečně podařilo od 
úředníků, kteří by nám měli pomáhat, ale 
podle nás vše jen protahovali a zdržovali, 
přestože to bylo i v zájmu města, získat sta-

kulturního prostředí ve městě stanoví roz-
vojovou vizi města a dále určí strategické 
cíle, které tuto vizi upřesní. K naplnění 
cílů budou formulovány jednotlivé aktivi-
ty a opatření. Základním nástrojem tvorby 
analytické i návrhové části strategie je pra-
covní skupina, jejíž členové jsou nominová-
ni radním s gescí kultury na základě pově-
ření rady města. Do pracovní skupiny jsou 
přizváni zástupci města, experti úřadu, 
zástupci příspěvkových organizací a vybra-
ní zástupci občanského sektoru z oblas-
ti kulturních a kreativních odvětví napříč 
obory. Široká kulturní obec se může zapojit 
do práce konzultační skupiny, zváni jsou 
všichni aktéři kulturního i kreativního sek-
toru ve městě. Od září do prosince tohoto 
roku probíhají online konzultace analýzy se 
širokou veřejností. Naposledy se mohla kul-
turní veřejnost zapojit do přípravy návrho-
vé části strategie v září tohoto roku, kdy se 
sešla konzultační skupina. Termíny dalších 
setkání konzultační skupiny město průběž-
ně upřesňuje. Na měsíce leden až březen 
roku 2023 je naplánována příprava akční-
ho plánu strategie.
Kontakt: Petra Krajčová, koordinátorka re-
alizačního týmu přípravy strategie rozvoje 
kultury MMZ, Odbor kultury a památkové 
péče MMZ, Zarámí 4421; tel. 577 630 314,  
604 220 463, petrakrajcova@zlin.eu. /io/

vební povolení. Děkujeme za spolupráci pá-
nům Korcovi a Chalánkovi, kteří vyvinuli ma-
ximální úsilí naši dohodu uskutečnit. Jediné, 
co mě mrzí, je, že stánky už mohly dávno stát 
v nové podobě, nebýt zbytečných průtahů,“ 
sdělila Věra Fryštacká.
Mezi trhem a sousední třídou T. Bati bude 
nově vysázena lipová alej. Celkem bude vysá-
zeno 50 stromů, z nichž některé budou jírovce 
neboli, jak se jim lidové říká, kaštany. Veřejné 
osvětlení bude na lanech, aby sem šla umístit 
vánoční výzdoba. Vánoční trhy tak bude mož-
né v budoucnu protáhnout z náměstí až do 
prostoru tržiště.
„Jsme rádi, že se podařilo dohodnout se sou-
kromými vlastníky na úpravě jejich původního 
návrhu nových stánků a odstranili problema-
tickou pochozí střechu a vyšli tak vstříc poža-
davkům památkové péče, ačkoliv na úpravu 
projektu museli vynaložit své další finanční 
prostředky. Nové tržiště Pod Kaštany se tak 
otevře opravdu celé nové, jak bylo opakovaně 
deklarováno,“ shodli se primátor města  Jiří 
Korec a náměstek primátora Miroslav  Cha-
lánek.
Na rekonstrukci parku v budoucnu naváže 
také revitalizace Sadu Svobody. /mel/

Miroslav Chalánek, Věra Fryštacká a Jiří Korec před torzem buňky
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inzerce

Sešli se senioři z dopravního podniku
Také letos se uskutečnilo tradiční setkání vedoucích pracovníků 
Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice s bývalými zaměstnanci, 
kteří již odešli do penze. Stalo se tak po tříleté vynucené 
přestávce, kterou způsobila epidemie nemoci covid-19.

Bývalí zaměstnanci Dopravní společnosti Zlín-
-Otrokovice na svou firmu nezapomínají ani 
po odchodu do penze. Ani firma na ně. Aktivní 
pracovníci i senioři se setkávají během roku na 
akcích, které DSZO pořádá. Kromě toho jednou 
za rok se důchodci zúčastňují zcela cíleného 
setkání zaměstnanců-seniorů v areálu podniku, 
kde si prohlédnou svá bývalá pracoviště, sezná-
mí se s novinkami a své setkání zakončí obě-
dem a družnou besedou v některé restauraci. 
„Udržujeme takto někdy i po dlouhá léta kontakt 
s lidmi, kteří pro nás pracovali a kterým máme 
být za co vděčni. Mají o setkání zájem. Kvůli co-
vidu jsme museli bohužel dva ročníky setkávání 
vypustit. Jsme rádi, že letos této akci nic nebrá-

ní,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. Letošního 
setkání bývalých zaměstnanců se zúčastnilo 
81 důchodců. Nejstarším účastníkem byl letos 
téměř devadesátiletý řidič Karel Langer, který 
pracoval v dopravním podniku nepřetržitě od 
roku 1957 do roku 1998. „Začínal jsem jezdit 
ve Zlíně ještě s prvními švýcarskými trolejbusy 
Brown Boveri. Ty byly velmi spolehlivé. Jezdíva-
ly na lince C z Lesní čtvrti na Podhoří a někte-
ré z nich měly i baterie, na které ujely kousek 
cesty mimo trakční vedení. Jednou jsem takto 
dojel na baterie od Velkého kina až do vozovny,“ 
vzpomíná Karel Langer. Potom přišly trolejbusy 
Vetra – podle Langera rychlé, ale méně spo-
lehlivé. Zajezdil si i se všemi dalšími typy vozů, 

které se v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích za 
léta vystřídaly. Řídil i první kloubové trolejbusy 
Škoda-Sanos. „Ty byly poruchové,“ tvrdí řidič-
-pamětník. Rodák od Kyjova, původně se učil 
u soukromníka řezníkem, ale komunisté v roce 
1948 jeho provozovnu znárodnili. Vystřídal po-
tom několik zaměstnání včetně řízení nákladní-
ho automobilu. „Švagr jezdil u dopravního pod-
niku s autobusem, poradil mi, abych se zkusil 
přihlásit. Vzali mě. Rád na tu práci vzpomínám, 
bavilo mě to. Bydlel jsem ve Zlíně, nebyl pro mne 
problém s turnusovým režimem nebo s ranními 
službami, na které jsem musel vstávat ve tři ho-
diny a jít čtyřicet minut do vozovny pěšky. Zdraví 
mi sloužilo,“ shrnul roky své práce v městské 
hromadné dopravě Langer. Za dobu pracovního 
poměru u dopravního podniku najezdil s vozidly 
MHD bezmála dva miliony kilometrů. Během se-
tkání se důchodci z Dopravní společnosti také 
svezli historickými autobusy Škoda 706 RTO 
a ŠM 11. /red/

Díky tomu jsme získali 250 pečlivě vyplně-
ných dotazníků nejen od obyvatel Obecin, 
ale také od občanů, kteří mají k této lokalitě 
vztah. Děkujeme za cenné náměty a všem, 
kteří se zapojili do participace. Velmi nás po-
těšil nejen velký zájem, ale i zodpovědnost,  
s jakou obyvatelé přistoupili k proměně své-

Pozvánka na veřejné setkání nad 
záměrem regenerace Obecin
V září provedla Kancelář architekta města Zlína dotazníkové 
šetření, které je nedílnou součástí projektu „Regenerace veřejného 
prostranství na sídlišti Obeciny“.

ho okolí. Všechny připomínky jsme zahrnuli 
do podrobné analýzy, kterou představíme 
na veřejném setkání ve středu 14. prosince 
2022 v 17 hodin v divadelním sále ZŠ Zlín, 
Dřevnická 1790. Součástí programu bude 
také seznámení s průběhem prací na studii 
a diskuse. /red/
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V nouzi pomůže Odbor sociálních věcí
Současná ekonomická krize přivádí rodiny i jednotlivce 
do nečekaných finančních problémů. Řada lidí se v takto 
nepříznivé životní situaci ocitla vůbec poprvé a neví, jak ji řešit. 

Poradenství ohledně nároku na různé dávky, 
orientaci v nabídce pomoci v rámci dluhového 
poradenství i další směřování v řešení krize 
usnadňují občanům služby Odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Zlína (MMZ).
„Kromě naší stěžejní činnosti Odboru sociál-
ních věcí pracovníci oddělení sociální práce 
i sociálně-právní ochrany dětí poskytují pora-
denství občanům v nouzi. Týká se převážně 
nároků na dávky a následné pomoci s jejich 
vyřízením. Dle potřeby pomohou pracovníci 
klientům i prakticky s vyplněním formuláře 
a zajištěním doprovodu na úřad práce, který 
tyto dávky poskytuje,“ sdělila vedoucí Odboru 
sociálních věcí MMZ Radana Dundálková.

Poradenství týkající se dávek
Občané mohou žádat o dávky státní sociální 
podpory, zejména o příspěvek na bydlení, ale 
také přídavek na dítě, rodičovský příspěvek 
aj. Sociální kurátorka pomáhá také mladým 
dospělým s vyřízením zaopatřovacího příspěv-
ku. Na něj mají nárok při odchodu z náhradní 
rodinné nebo ústavní péče. Dále může občan 
žádat o dávky hmotné nouze – příspěvek na 

živobytí, doplatek na bydlení a případně o mi-
mořádnou okamžitou pomoc. V případě ztráty 
zaměstnání pomohou pracovníci klientovi se 
zařazením do evidence uchazečů o zaměstná-
ní a s vyřízením podpory v nezaměstnanosti. To 
platí také o nabídce pomoci s vyřízením důcho-
dů, ať už starobního, invalidního, vdovského či 
sirotčího na Okresní správě sociálního zabez-
pečení.

Potraviny
Statutární město Zlín prostřednictvím oddělení 
sociální práce poskytuje osobám bez přístřeší, 
bez příjmů a sociálně slabým seniorům potravi-
nové minimum a základní hygienické prostřed-
ky. Potřební, na základě vyhodnocení sociální 
situace, obdrží například rýži, těstoviny, pašti-
ky či masové konzervy, z drogerie pak mýdlo, 
šampon aj.
„Statutární město Zlín zareagovalo na energe-
tickou krizi a obecně na zvýšení všech životních 
nákladů a zejména cen potravin. V rozpočtu 
města Zlína na rok 2023 byla navýšena částka 
na pokrytí potřeb těchto osob o 100 %,“ uvedl 
primátor města Zlína Jiří Korec.

Potravinová banka
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, poskytuje 
rodičům s nízkými příjmy, se kterými úzce spolu-
pracuje a zná jejich sociální situaci, potravinovou 
pomoc. Ta putuje k potřebným z Potravinové ban-
ky Zlínského kraje, která má sklad v Otrokovicích. 
Potraviny mohou získat jednou za 14 dnů.
„Co se týče potravinové pomoci, poskytujeme li-
dem i potraviny ze zásob, které pracovníci Odbo-
ru sociálních věcí získávají v rámci Celonárodní 
sbírky potravin, která se koná 2x ročně, na jaře 
a na podzim. Aktuálně proběhla podzimní po-
travinová sbírka v listopadu, kdy naši pracovníci 
získali 1 050 kg potravin a 43 kg hygienických 
potřeb,“ doplnila Radana Dundálková.

Dluhové poradny a energie
Odbor sociálních věcí pomáhá klientům zpro-
středkovat schůzky v dluhových poradnách 
Charity Otrokovice – Samaritán, Charity Zlín 
a Společnosti Podané ruce Zlín, se kterými spo-
lupracuje. V souvislosti s energetickou krizí nově 
pomáhá při jednání s dodavateli energií ohledně 
splátkových kalendářů. Pokud se ocitnete v si-
tuaci, se kterou si nevíte rady nebo materiálně 
strádáte, neváhejte se obrátit na Odbor sociál-
ních věcí MMZ. Kontakt: Mgr. Lenka Pospíšilo-
vá, vedoucí sociální práce, tel. 577 630 808;  
Mgr. Marie Semelová, vedoucí odd. sociálně-
-právní ochrany dětí, tel. 577 630 839. /io/

To se však s příchodem zimních měsíců a s oče-
kávaným výrazným poklesem venkovních teplot 
změní, a tak přinášíme několik tipů a rad, jak při 
vytápění ušetřit.
�Radiátory by měly být umístěny pod okny. 

Teplo se tam mísí se studeným vzduchem 
a cirkuluje.

Teplo Zlín radí: Jak na úsporu tepla (část 4.)
Nadprůměrně teplé počasí bylo v uplynulých týdnech, po zahájení 
topné sezóny, k peněženkám domácností poměrně milosrdné. 

�Nechte kolem radiátoru dostatek místa. 
Třeba pohovka poblíž pohltí spoustu tepla.

�Pokud máte vysoké stropy, nasměrujte tep-
lo do místnosti například policí nad radiá-
torem.

�Udržujte radiátory čisté. Prach může vý-
znamně zvýšit spotřebu.

�Větrejte krátce a intenzivně, nejlépe průva-
nem. Zavřete přitom termostatické ventily 
na radiátorech u otevřených oken.

�Ideální vlhkost vzduchu pro pocit tepla je 
kolem 50 %.

�Zatažené závěsy nebo venkovní žaluzie 
snižují tepelné ztráty okny.

�Zavírejte dveře do místností, které jsou 
méně vytopené.

�Při jedno- nebo dvoudenních cestách sniž-
te teplotu v bytě na 15°C.

�Pořádně izolovaná okna a dveře mohou 
ušetřit až třetinu nákladů.

�Snižte teplotu v noci. Při snížení z 20 na  
17 °C mohou náklady klesnout o pět až 
deset procent. Odběratelé napojení na 
Teplo Zlín nemusí manipulovat s ventily, 
noční útlumy jsou nastaveny na stanicích 
trvale.

�Koberce a běhouny zvyšují pocit tepla.
Šetřit lze i teplou vodu. Jak na to?
�Pákové vodovodní baterie jsou oproti kla-

sickým kohoutkům úspornější.
�Místo plné vany si dopřejte sprchu.
�Na baterie si pořiďte perlátor, spotřebujete 

tak méně teplé vody.
�Při čištění zubů, mydlení a šamponování 

zastavte vodu.

„Centrální zásobování teplem ve Zlíně je pro 
jeho obyvatele i podnikatele výhrou v podobě 
stabilního a spolehlivého zdroje jedné ze život-
ně důležitých služeb. V dnešní nelehké době je 
však nezbytné zaměřit se na úspory, ty hledáme 
i v rámci samotného magistrátu,“ sdělil náměs-
tek primátora Miroslav Chalánek. /red/



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:

Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích,
ulice Rumunská

prodej bytu v novo-
stavbě Rezidence Nela
poblíž lázeňského 
centra Luhačovic

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 2+1 Zlín, Malenovice

provedena rekon-
strukce
součástí bytu 
je sklep

byt prošel kompletní 
rekonstrukcí
k bytu náleží prostorný 
zděný sklep

Prodej bytu 2+kk, Uherský Brod, Horní Valy

Prodej bytu 1+1, Zlín, Družstevní

byt prošel kompletní 
rekonstrukcí
k bytu náleží balkon 
a sklep
cena dohodou

Prodej třípatrové vily 
v centru Zlína

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

Cena: 3.250.000 Kč 
               + provize RK

Prodej garáže, Zlín, 
ulice Na Strážné

vjezd zabezpečen 
kamerovým systémem
k dispozici ihned

Prodej bytu 2+1 Zlín, 
Na Honech III 4920

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

krásný byt 
v osobním vlast-
nictví
provedena 
rekonstrukce

Cena: 2.900.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 5+kk, v Uherském Hradišti

nadstandardni 5+kk UH. 
Frant. Kretze
k bytu náleží i přilehlý 
pozemek 
vhodný pro vetsi rodinu
cena na dotaz v RK



Zážitky na Vás čekají, tak si užijte zimní sezonu 
s perfektně připraveným vozem v našem 
autorizovaném servisu Audi. Máme pro Vás odborně 
vyškolený tým, precizně zpracované originální díly, 
dokonale funkční příslušenství, kompletní služby 
Audi Pneuservisu se širokou nabídkou zimních 
pneumatik s PneuGarancí. Využijte naše servisní 
služby, pořiďte si naši novou zákaznickou kartu 
MyCard a vyrazte bez obav za novými zážitky.

a

Naše sezonní nabídka 
Vás připraví i vybaví.

Zážitky 
čekají.

Audi Service

www.eurocarzlin.cz
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Rozhovor

Myšlenka rotariánství se ve Zlíně začala rozvíjet už v roce 1935. 
Klub byl založen na popud ředitele firmy Baťa a starosty města 
Zlína Dominika Čipery a funguje dodnes. Co je jeho posláním, 
a komu pomáhá, čtenářům osvětlí Jaroslav Šuranský.

Jaroslav Šuranský: Rotary není žádný tajný spolek

Můžete představit Rotary klub a  jeho po-
slání?
Široká veřejnost o nás málo ví a Rotary je 
v mnoha případech opředeno různě trado-
vanými mýty. Rotary není žádný tajný spo-
lek. Je to otevřené, celosvětové, nepolitické 
sdružení s přibližně 1,2 mil. členů fungují-
cí ve více než 200 zemích světa, které se 
hlásí k ušlechtilým dobročinným cílům. Ce-
losvětově nejvýznamnějším projektem naší 
Rotary nadace je projekt, který představuje 
mnohaletý boj za vymýcení dětské obrny. 
Úspěchem snažení je, že se tato nemoc 
v současné době vyskytuje už jen v někte-
rých oblastech Afghánistánu a Pákistánu. 
Rotary ve své nadaci soustřeďuje prostřed-
ky také na další projekty, např. ochranu 
životního prostředí, na pomoc matkám 
s dětmi, na odstraňování následků živelních 
katastrof, válek apod. V rámci tzv. služby 
mládeži nabízí Rotary pobytovou výměnu 
po celém světě. Náš česko-slovenský dis-
trikt, mezi které patří i Rotary klub Zlín, má  
74 klubů sdružujících dobrovolníky, kteří se 
rozhodli pomoci potřebným humanitárními, 
vzdělávacími a jinými projekty.

Kdy ve Zlíně Rotary klub vznikl a kdo byli 
jeho zakladatelé?
Myšlenka rotariánství se ve Zlíně začala 
rozvíjet už v roce 1935. Klub byl založen na 
popud ředitele firmy Baťa a starosty města 
Zlína Dominika Čipery. Předání zakládací 
listiny se uskutečnilo 14. 3. 1935 ve Spo-
lečenském domě, nynějším Interhotelu Zlín, 
za účasti 300 hostů z Československa i ze 
zahraničí. Zakládajícími členy Rotary se 
stali např. pánové Tomáš Baťa ml., Antonín 
Cekota, Vladimír Karfík, Stanislav Landa 
a řada dalších.

Jaké akce Rotary klub Zlín realizuje?
V rámci zlínského Rotary klubu máme tři 
základní pilíře pomoci. Podporujeme spo-
lečnost EDUCO, středisko rané péče, které 
pečuje o rodiny s dětmi se zdravotním nebo 
sociálním hendikepem. Pomáháme Nadaci 
Jana Pivečky ve Slavičíně, která se věnuje 
rozvoji mladých lidí tím, že podporuje rea-
lizaci jejich vlastních projektů, organizací 
diskusních fór studentů setkáními se za-
jímavými lidmi s cílem inspirovat se jejich 
kariérou. Klub se podílí také na projektu 
salesián, kteří se v rámci nízkoprahového 
zařízení zaměřují na volnočasové aktivity 
mladých a prevenci negativních jevů u do-
spívající mládeže. Klub zprostředkovává 
mladým zahraniční výměny, pomáhá ka- 
riérnímu růstu pomocí mentoringu. Aktivně 

spolupracujeme s klubem mladých tzv. Ro-
taractem, který má taktéž ambici pomáhat 
potřebným. Finanční prostředky, kterými po-
máháme potřebným, jsou z našich osobních 
příspěvků a také si pomáháme výtěžky z or-
ganizace dobročinných a charitativních akcí.

Jaké akce jsou v plánu?
Dlouhodobě budeme pokračovat v pomoci 
organizacím, které jsem již zmínil, a nebu-
deme se bránit ani jiným potřebným, jako je 
např. Sjednocená organizace slabozrakých 
a nevidomých. Aktuálně připravujeme tra-
diční prodej vánočního svařáku v rámci ad-
ventních trhů na náměstí Míru a také vánoč-
ní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů 
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů 
na Jižních Svazích. Na obě dobročinné akce 
všechny tímto srdečně zvu.

Byl  jste  prvním  členem  zlínského  Rotary 
klubu, který vykonával prestižní funkci gu-
vernéra  distriktu  Česka  a  Slovenska.  Co 
tato funkce obnáší?
Především obrovské množství organizační 
práce, společenských a cestovních povin-
ností. Povinností guvernéra je především 
garantovat dodržování Stanov a pravidel 
ve všech klubech distriktu, které musí také 
v průběhu svého funkčního období navštívit 
a motivovat k projektům. Činnosti guverné-
ra jsem věnoval hodně času na úkor svých 
podnikatelských aktivit, rodiny i osobních 
zájmů s vědomím, že reprezentuji celý zlín-
ský region s jeho charakteristickou DNA, 
a především s řadou skvělých předchůdců 

tohoto hnutí v čele s pány Baťou, Čiperou, Piveč-
kou, Pravcem a s řadou stávajících nebo býva-
lých rotariánů.

Jaká byla k funkci cesta?
Mě osobně k rotariánům přivedl Jan Pivečka. 
Úspěšný podnikatel v oboru obuvnictví a obuv-
nický expert. Přesvědčil mě, že člověk může být 
úspěšný, ale měl by také chápat, že jsou lidé, 
kteří takovou schopnost a štěstí nemají a po-
moc potřebují. Od té doby funguji v Rotary jako 
řadový člen, jedno období jako prezident klubu, 
následně jako asistent guvernéra. A před třemi 
lety jsem přijal nominaci na funkci guvernéra 
distriktu v rámci celého Československa. Cesta 
k této pozici byla dlouhá a náročná. Musel jsem 
splňovat určité podmínky pro výkon funkce, jako 
jsou odsloužené roky v klubových a distriktních 
funkcích, dvouletá přípravná školení všech ob-
lastí činnosti Rotary. Samozřejmostí byly nezbyt-
né jazykové předpoklady, ale především silná 
podpora vlastního klubu.

Úspěchů  jste  dosáhl  i  v  podnikání,  kdy  jste 
založil  prosperující  česko-americkou  společ-
nost. Čím se společnost zabývá a jaká byla její 
cesta do USA?
V roce 1991 jsme spolu s partnery založili sou-
kromou společnost a tu pak zroce 1993 vloži-
li  do společného americko-českého podniku. 
Následně jsme vybudovali prosperující závod 
v Tlumačově, vyrábějící plastikářské produkty 
pro digitalizaci telekomunikačních a informač-
ních sítí. Americké mateřské společnosti jsme 
následně pomáhali rozjíždět a školit personál 
v závodech v různých částech světa, například 
v Číně, Brazílii, Malajsii, Indii, Mexiku, Španěl-
sku, Izraeli a jinde. Svou pracovní kariéru jsem 
ukončil v roce 2019.

Jak budete trávit vánoční svátky?
Když jsem ještě podnikal, nevěnoval jsem rodi-
ně moc času. Proto jsem pak s nimi trávil Vá-
noce v různých exotických zemích. Teď už ne. 
Vážím si našich Vánoc, vážím si času s rodinou. 
Tak tomu bude i letos. Moje vnučky Nina i Vivien 
se už těší na dárky a snad i já něco pod stromeč-
kem najdu. Vám všem přeji duchaplně prožité 
svátky. Tomáš Melzer

Jaroslav Šuranský

POZVÁNKA  
NA DOBROČINNÉ AKCE  

ROTARY KLUBU ZLÍN
�Vánoční svařák prodávaný zástupci Rota-

ry klubu v rámci adventních trhů na ná-
městí Míru od 27. 11. do 4. 12.

�Adventní benefiční koncert Filharmo-
nie Bohuslava Martinů se uskuteční  
19. 12. od 18 hodin v kostele Panny 
Marie Pomocnice křesťanů na Jižních 
Svazích. Zazní skladby A. Vivaldiho, W. A. 
Mozarta a dalších velikánů vážné hudby.
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Informace

Psí oči se po dvouleté pauze zase rozzáří:  
Němá tvář uspořádá Vánoce v útulku
Studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně prostřednictvím neziskového projektu 
Němá tvář pořádají řadu akcí, jednou z nich jsou také Vánoce 
v útulku. 

Předchozí dva roky se tradiční akce nekona-
la z důvodu světové pandemie, ale letos celý 
útulek na jeden den opět ožije vánoční atmo-
sférou. Výtěžek z jednodenní akce poputuje 
právě na podporu zdejších čtyřnohých obyva-
tel. Vánoce v útulku letos vyvrcholí 3. prosince 
od 14.00 do 18:00 přímo ve zlínském Útulku 
pro zvířata v nouzi na Vršavě.
Neziskový projekt Němá tvář organizují stu-
denti Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati již od roku 2007. Po 
dvou letech pandemické odmlky tak projekt 
může opět navázat na již tradiční akce, kte-
ré pomáhají pejskům i kočičkám z Útulku pro 
zvířata v nouzi Zlín-Vršava, kam poputuje také 

celkový výtěžek z jednotlivých akcí. Hlavní my-
šlenkou celého projektu je zviditelnit danou 
problematiku, zapojit do akcí zajímavé osob-
nosti ze Zlínského kraje a zejména upoutat 
pozornost veřejnosti k tomu, že i němé tváře 
si zaslouží lásku a péči svého páníčka. Orga-
nizátoři věří, že i letos bude „Ježíškův příspě-
vek“ velkým přínosem. „Kvůli pandemii jsme 
bohužel poslední dva ročníky Němé tváře 
uskutečnit nemohli, proto doufáme, že letošní 
Vánoce dokážeme chlupáčům udělat alespoň 
tak krásné, jak si je zaslouží,“ uvedla Kristýna 
Musilová, manažerka projektu Němá tvář.
Cílem letošních Vánoc v útulku je nejen přiblí-
žit lidem život opuštěných zvířat, ale zároveň 

ukázat způsob, jakým může veřejnost Útulku 
pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava pomoci, pokud 
třeba není možné vzít si mazlíčka přímo domů. 
Na návštěvníky akce se těší nejen němé tvá-
ře, ale také organizátoři, kteří v plném proudu 
připravují bohatý vánoční a doprovodný pro-
gram s občerstvením.
Přijďte navštívit vánoční Útulek pro zvířata 
v nouzi Zlín-Vršava a prožít s námi Vánoce 
v útulku, protože to je to místo, kde najdete 
spoustu lásky. Můžete se těšit na zpívání vá-
nočních koled, aukci o poukaz a především na 
celodenní tvoření pro děti i dospělé. Věříme, 
že společně rozzáříme oči našich zvířecích ka-
marádů! /red/
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ZOO Zlín jako první v Evropě přirozeně odchovala 
jihoamerického pěvce kotingu tříbarvou
Zlínská zoo představuje další výjimečné chovatelské úspěchy. 
K takovým bezesporu patří první přirozený odchov kotingy 
tříbarvé v Evropě a početné odchovy vlhovců žlutohřbetých, 
červenohřbetých a zelených. Vlhovce červenohřbeté 
a zelené ZOO Zlín odchovává jako jediná v Evropě, u vlhovců 
žlutohřbetých jako jedna ze dvou evropských zoo. Všechny 
zmiňované ptačí druhy obývají tropickou halu Yucatan 
v americké oblasti zoo.

U koting tříbarvých se chovatelé radují hned 
ze dvou mláďat. „To první se vylíhlo na začát-
ku května a stalo se vůbec prvním přirozeně 
odchovaným mládětem v evropských cho-
vech. Následně snesla vejce další samice, 
bohužel však o něj nejevila zájem. Vejce jsme 
proto umístili do líhně. Inkubace proběhla 
úspěšně a chovatelé nyní pečují o měsíční 
mládě,“ přiblížil zoolog Václav Štraub. Kotin-
gy patří mezi zřídka chované ptačí druhy, v Ev-
ropě je návštěvníci uvidí pouze ve třech zoo, 
v České republice jen v ZOO Zlín. Ozývají se 
zvláštním bučivým hlasem, kromě období roz-
množování žijí samotářsky. „Při toku se samci 
shromažďují na tokaništích a svým hlasem 
lákají samičku. Tu získá samec s nejvýrazněj-

ším projevem. Samička poté snese jediné vej-
ce, inkubace trvá 27 dnů. O vylíhnuté mládě 
pečuje sama několik měsíců,“ vysvětlil zoolog 
Václav  Štraub. K největším chovatelským 
výzvám patří právě simulace odpovídajícího 
tokaniště. Díky chovu koting v otevřeném pro-
storu tropické haly se to však zlínským chova-
telům podařilo.
Jedinečná smíšená kolekce vlhovců má taktéž 
k dispozici celý interiér tropické haly. „Základ-
ním předpokladem pro jejich rozmnožování je 
právě prostor a početná skupina. Mohou tak 
vytvářet velké kolonie s odpovídajícím sociál-
ním životem, naprosto stejně jako ve volné pří-
rodě. Mají také dostatek místa a rostlinného 
materiálu pro stavbu zavěšených splétaných 
hnízd, ve kterých pečují o vejce i mláďata,“ 
zdůraznil Václav Štraub. Přesto trvalo něko-
lik let, než se chovatelům podařilo dosáhnout 
pravidelných a početných odchovů. „Odchov 
vlhovců je opravdu náročný. Teprve v posled-
ních letech jsme objevili ten správný způsob. 
Chovatelky pečlivě sledují samice, které nosí 
potravu mláďatům do hnízd. Podle množství 
krmiva v zobáku lze totiž odhadnout stáří 
mláděte. Zhruba po týdnu mládě z hnízda 
odebereme a další odchov již probíhá v lidské 
péči, později v tzv. školkách s ostatními mlá-
ďaty vlhovců,“ doplnil Štraub. Odběr mláďat 

z hnízd je pro chovatele náročný, musí za nimi 
šplhat do výšky 10 metrů. „Přesun mláďat do 
chovatelského zázemí má však své opodstat-
nění. V letních měsících panují pod střechou 
haly vysoké teploty, které malým vlhovcům 
nesvědčí. Díky uvedenému postupu jsme tak 
dokázali odchovat téměř dvě desítky vlhovců 
červenohřbetých, sedm vlhovců žlutohřbetých 
a sedm vlhovců zelených,“ přiblížil Václav 
Štraub. Většina odchovaných mláďat vlhovců 
zůstane ve zlínské zoo. /red/

Kotinga tříbarvá
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Tenkrát ve Zlíně: Prosinec 1932 a první Silvestr v novém 
hotelu
Na počátku třicátých let se začalo u hlavního vstupu do Baťovy 
továrny formovat nové centrum dynamicky se rozvíjejícího Zlína, 
náměstí Práce. 

J. A. Baťa s italským ministrem Pirellim 
na terase Společenského domu, květen 
1938
Foto: MZA-SOkA Zlín

Hotel Společenský dům ve 30. letech
Foto: MZA-SOkA Zlín

Budovu původního obchodního domu z roku 
1926, dnešní tržnice, doplnily další nové domi-
nanty města. Výšková budova nového obchodní-
ho domu, Velké kino a také hotel Společenský 
dům.
V srpnu 1931 baťovské závodní noviny otisk-
ly článek s titulkem „Největší hotel v republice 
staví se ve Zlíně“. Autor návrhu budovy Miroslav 
Lorenc, tou dobou zaměstnanec stavebního od-
dělení podniku, měl za sebou studia na pražské 
Akademii výtvarných umění a praxi u avantgard-
ních architektů Josefa Gočára, Pavla Janáka či 
Jaroslava Krejcara.

Stavbu převzal architekt Karfík
Architekt Lorenc však zanedlouho kvůli nesho-
dám s vedením z firmy odešel a založil si vlastní 
praxi. Rozestavěný objekt hotelu zůstal stát jako 
torzo, prázdný železobetonový skelet v centru 
města.
Tomáš Baťa nejprve zadal vypracování vzorových 
pokojů dvěma podnikovým architektům s tím, 
že na základě výsledku bude vybrán nový autor 
hotelu. František L. Gahura zvolil spartánštější 
variantu hromadného ubytování se společnými 
koupelnami a toaletami na chodbě. Vladimír 
Karfík pojal buňku hotelového pokoje jako luxus-
ní odpočinkové zázemí amerického typu vybave-
né ohýbaným nábytkem z chromovaných ocelo-
vých trubek, telefonem a hlavně samostatnou 
koupelnou.
„To mu podle vzpomínek líčených v knize me-
moárů přineslo přidělení zakázky a úspěch 
u vedení firmy, které v hotelu chtělo docílit uni-
kátní atmosféry zahraničních velkoměstských 
provozů s výjimečným obytným komfortem 
i doplňkovými službami,“ píše Klára Eliášová 
na webových stránkách Zlínského architekto-
nického manuálu.
Stavbu tedy převzal architekt Vladimír Karfík, 
který vnější výraz budovy poněkud pozměnil. 
Využil skelet jako základ svého pojetí více při-
způsobeného firemní architektonické estetice 

a stavebním pravidlům. Hotel byl dostavován na 
etapy. Vnější stěny přízemí a v prvním patře kom-
pletně vyplnil souvislými plochami továrního skla 
v železných rámech. Spolu s mohutnou marký-
zou tím navodil vstupní a společenské zázemí.

Nejenom hotel
„Společenský dům, jak jej zařizujeme, má býti 
více nežli hotelem. Má se státi jednak domovem 
našich spolupracovníků, jednak rozsáhlým spo-
lečenským střediskem – salonem, spojujícím 
všechny, sloužící všem. Máme technická zaříze-
ní, jejichž využití nám pomůže opatřiti své hosty 
vydatnou a chutnou stravou. Usilujeme o rychlou 
a individuální službu hostům a prosíme, abys-
te stupňovali své nároky tak, jak tomu má býti 
v prvotřídních jídelnách. Společenský dům svý-
mi rozsáhlými a vzdušnými místnostmi splňuje 
konečně dávnou touhu tisíců členů našich růz-
ných spolků a klubů, které si žádají pohodlných 
a účelných místností. Upravíme provoz v domě 
tak, abychom umožnili všem čilý klubovní život,“ 
napsal počátkem prosince 1932 vedoucí Spole-
čenského domu Vladimír Horák do podnikových 
novin Zlín. První patra hotelu se otevřela těsně 
před Vánoci roku 1932. „V sobotu 17. prosince 
v osm hodin večer se ve dvou přízemních re-
stauracích, francouzské a lidové, konal večírek 
k zahájení provozu této části budovy. A poprvé se 
také podávala večeře připravená v hotelové ku-
chyni. V prvních měsících roku 1933 byly oteví-
rány postupně další etáže, v květnu pak kavárna 
na terase. Pokoje v 7. až 10. etáži byly zprovozně-
ny až v roce 1934,“ popisuje historik a archivář 
Zdeněk Pokluda.

Původně se podle něj uvažovalo o názvu Parkho-
tel, ale nakonec bylo zvoleno pojmenování Spo-
lečenský dům, které se v podobě světelného ná-
pisu objevilo na budově na konci prosince 1932. 
Těsně před tím, než zde vypukly velké silvestrov-
ské oslavy.
„Nejezděte o Silvestru ze Zlína. Dáme vám vše, 
co hledáte jinde! Neslavte Silvestra doma, přijď-
te k nám! První Silvestr s velkoměstským pro-
gramem ve Společenském domě, účinkuje řada 
prvotřídních uměleckých sil předních scén Prahy 
a Brna. Večer humoru a překvapení. Poslední 
šlágry sezony – veselá konference - 2 jazzy - 
kuplety - tance - buffet – výčep,“ lákala návštěv-
níky reklama v podnikových novinách.

Změny podoby i názvu
V prvních etážích budovy se nacházela vel-
koplošná lidová jídelna i honosnější francouzská 
restaurace, herní sály se stolním tenisem a ku-
lečníky, kadeřnictví, kavárna s parketem, bufet, 
přednáškový a divadelní sál.
Další podlaží nabízely, kromě kanceláří vedení 
hotelu a ložnic zaměstnanců, 300 komfortně za-
řízených hotelových pokojů různých velikostí pro 
zhruba 700 hostů.
Společenský dům, přejmenovaný po únoru 
1948 na Hotel Moskva, prodělal v průběhu pová-
lečných desetiletí celou řadu úprav, které výraz-
ně zasáhly do jeho původní podoby. Na východní 
a západní straně byly mezi lety 1987 až 1989 se 
svolením autora přidány dvě mohutné prosklené 
věže požárních schodišť. Také volná terasa v po-
sledním patře, kdysi sloužící k proslulým letním 
dýchánkům, byla zastavěna. Razantně se pro-
měnily interiéry. Po roce 1989 se otevřelo téma 
o změně názvu hotelu, ale nakonec mu zůstalo 
jméno Moskva. Až do letošního roku, kdy byl krát-
ce po ruské invazi na Ukrajinu přejmenován na 
Hotel Zlín.  Pavel Stojar
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Pěstounská péče může být to pravé
Pěstounství neboli pěstounská péče je jednou z forem náhradní 
rodinné péče v České republice. Do pěstounské péče jsou 
svěřovány děti, o které nemohou osobně pečovat rodiče 
nebo poručník. V návaznosti na proběhnuvší veřejné setkání 
s potenciálními pěstouny přinášíme rozhovor s pěstounkou, 
která má ve své péči dvě děti.

1.  Kde  jste  se  poprvé  dozvěděla  o  existenci 
dlouhodobé pěstounské péče?
O pěstounské péči jsem se dozvěděla od své 
spolužačky, která má sama dvě děti. Následně 
jsem měla příležitost získat více informací o pěs-
tounské péči na setkání, které pořádal Magistrát 
města Zlína. Součástí besedy byl také rozhovor 
s profesionálními pěstouny a s dětmi vyrůstající-
mi v pěstounské rodině.

2. Co předcházelo vašemu rozhodnutí požádat 
o zařazení do evidence dlouhodobých pěstou-
nů?
Během života si asi každý člověk vytváří pomysl-
ný žebříček hodnot. V něm se většinou objevuje 
i rozhodnutí o tom, zda bude či nebude mít dítě. 
A potom už záleží na každém, jak vysokou hod-
notu tomu určí. Já jsem to štěstí mít vlastní děti 
neměla. Z toho důvodu jsem se rozhodla po-
moci dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní 
rodině, a zajistit tak pro ně stabilní a bezpečné 
prostředí.

3. Nyní  jste  pěstounka,  jak  byste  zhodnotila 
své dosavadní úsilí?
Mám v pěstounské péči dvě holčičky ve věku 
dvou a tří let. Stát se dlouhodobým pěstounem 
hodnotím velmi pozitivně. Vidím, že tato činnost 
dává smysl a mám radost z jejich drobných po-
kroků. Podporu cítím od své rodiny, přátel i od-
borníků. Pěstounská péče mě naučila vyladit se 

na dítě, více a efektivně komunikovat, plánovat, 
improvizovat, být důsledná, trpělivá a držet hra-
nice.

4. Kde spatřujete možná úskalí?
Dle mého názoru může být jednou z překážek 
zájmu o pěstounskou péči nedostatečná infor-
movanost široké veřejnosti a motivace poten- 
ciálních pěstounů. Z toho vyvstává otázka, proč 
počet žádostí převyšuje počet dětí, které jsou 
v evidenci.
Péče o dítě v pěstounské péči je náročnější. Ka-
ždá rodina je jiná a unese jinou zátěž. Proto je 
nesmírně důležité zvážit své možnosti. Nestačí 
mít dobré předpoklady pro výchovu, je třeba 
zvážit riziko, že se dítě může vrátit do své biolo-
gické rodiny. A především také pochopit, že má 
dítě za sebou negativní a nejasnou minulost, 
která ho ovlivňuje. Tedy i nejasnou prognózu.

5.  Vnímáte  dlouhodobou  pěstounskou  péči 
jako žádoucí a smysluplnou?
Určitě ano. Přínosem pěstounství je náplň 
a smysl života. V konkrétnější podobě je to 
pomoc dítěti, vytvoření bezpečného zázemí, 
uspokojení citových potřeb. Děti nám zpět-
ně přinášejí radost a obohacení, nové zážitky 
a zkušenosti. Díky péči o ně zjišťuji, že nejsou 
nikterak výjimečné, a že se pěstouni mohou 
potýkat se stejnými potížemi jako biologičtí ro-
diče.

6.  Mnozí,  kteří  uvažují  o  pěstounské  péči 
nebo již pěstouny jsou, se obávají kontaktů 
s biologickou rodinou, vadí jim časté návště-
vy sociálních pracovníků. Jak to vidíte Vy?
Zastávám názor, že děti by se měly stýkat se 
svými biologickými rodiči. Osobně pravidelný 
kontakt velmi podporuji, neboť původní rodi-
na je a stále bude. Nelze mít dítě jen pro sebe, 
nebo chtít, aby zapomnělo na svoji minulost. 
V případě zatajování pak může vzniknout rizi-
ko plynoucí z hledání biologických rodičů. Děti 
si své rodiče idealizují, hledají své kořeny, 
výchova může selhávat, začnou se objevovat 
problémy.
Co se týče návštěv sociálních pracovníků v ro-
dině, tak pro mě tato „povinnost“ určitě není 
nepříjemnou zkušeností. Chápu, že někteří 
pěstouni mohou mít pocit narušení osobního 
prostoru, soukromí či kontroly vlastní péče. 
Ale pokud obě strany dovedou navázat vzá-
jemný pozitivní vztah, dostává se pěstounům 
zájmu a podpory, jde o velmi příjemnou spo-
lupráci.

7. Co byste vzkázala těm, co o pěstounské 
péči uvažují?
Často jsou potenciální pěstouni odrazeni 
složitým vyřizováním dokumentů. Zazname-
návám stížnosti ohledně dlouhé čekací doby 
do zařazení do evidence pěstounů či přijetí 
dítěte. Ale když se na to dívám zpětně, vše 
má svůj čas a smysl. Z mého pohledu je na 
místě, že kritéria na zařazení jsou poměrně 
přísná. Zájemci by měli být řádně proškoleni 
a seznámeni s tím, do čeho jdou, protože být 
pěstounem je velká zodpovědnost. Vzkazuji 
těm, kteří doposud váhají, že i když celý pro-
ces není jednoduchý, každé dítě si zaslouží 
mít domov a fungující rodinu. Odměnou pak 
může být smysluplné naplnění života. /rh/

Den dobročinnosti 2022 má vítěze
Kurzy první pomoci, práce s mládeží nebo ekologické 
vzdělávání. Projekty zaměřené zejména na takovou činnost 
zaujaly porotu a získaly finanční podporu v rámci dárcovské 
akce Den dobročinnosti 2022. 

Ve veřejném finále, které se konalo v Baťově 
institutu, obhajovalo své projekty pět menších 
neziskových organizací. Finalisté během deseti 
minut, za přítomnosti televize a dalších médií, 
odprezentovali své projekty, které komise dono-
rů zhodnotila a přímo na místě přidělila finanční 
podporu. Zástupci města Zlína, Univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně, Krajské hospodářské komory, 
Nadačního fondu Martiny a Martina Růžičko-
vých, Vsetínské diakonické s.r.o., několika pod-
nikatelských subjektů a Asociace nestátních ne-
ziskových organizací Zlínského kraje (ANNOZK) 
přidělili jednotlivým projektům až 22 tisíc korun 

na prezentované projekty. „Vrcholným přáním 
všech zúčastněných je prohloubit sounáležitost 
všech složek občanské společnosti,“ sdělil Dan 
Žárský, předseda ANNOZK, která celou akci or-
ganizuje. Hostitelem akce byl Zlínský kraj. Nejví-
ce zaujal porotu projekt Czech SAR Teamu, který 
se zaměřuje na vyhledávání ztracených osob. 
Ve svém projektu se tito dobrovolní nadšenci za-
měřili na kurzy první pomoci pro děti a mládež 
a díky podpoře 22 tisíc korun budou moci na-
koupit moderní figuríny pro nácvik první pomoci. 
Tři projekty získaly po 20 tisících korun a budou 
tak moci realizovat své nápady v oblasti práce 

s mládeží, přípravě a realizaci ekologického 
vzdělávání nebo třeba opravit nevyhovující ku-
chyňku v denním stacionáři. V neposlední řadě 
částka 15 tisíc korun pomůže ke zvýšení odbor-
nosti lektorů první pomoci Českého červeného 
kříže v Kroměříži. „Zavedením tohoto transpa-
rentního způsobu podpory malých neziskových 
organizací budujeme základ nové tradice, kdy 
ve spolupráci veřejného sektoru, akademické 
oblasti, podnikatelů a neziskovek dochází nejen 
k podpoře konkrétních projektů, ale i k hlubší-
mu vzájemnému provázání, spolupráci a pozná-
vání se navzájem. Neziskovky přitom zlepšují 
umění sebeprezentace nejen ve finále Dne dob-
ročinnosti,“ uvedl Petr Dubovský, místopředse-
da výboru ANNOZK.
Neobvyklá forma podpory malých nezisko-
vých organizací prostřednictvím Dne dob-
ročinnosti ve Zlínském kraji proběhla letos 
již podruhé. /io/
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Foto 1: Garáž vozů připravených k výjezdu
Foto 2: Posilovna
Foto 3: Kancelářské prostory
Foto 4: Šatny hasičů s připraveným vybavením k výjezdu
Foto 5:  Tyče sloužící k rychlému přesunu do garáží  

k výjezdu
Foto 6: Lezecká stěna
Foto 7: Noční pohotovostní místnost

Za oponou:
Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje

2.

3.

1.

7.

5.

6.

4.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje chrání životy, 
zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje 
pomoc při mimořádných událostech. Podívejte se na 
zázemí hasičů sídlících v Přílucké ulici.
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inzerce

A proč právě tato panovnice? V únoru 
tomu bylo totiž 700 let, co se Zlín poprvé 
objevil v písemnostech. První doloženou 
zmínkou je smlouva, kterou právě královna 
vdova Eliška Rejčka zakoupila od bratrů 
Fricka a Viléma z Egerberka městečko 
Zlín s vesnicemi a také další majetky na 
jižní Moravě. Zlíňané si mohou při této 
příležitosti opatřit minci, která je ručně 

vyražená, a proto se stává každý kus 
unikátem. Zároveň jde o limitovanou edici. 
Mince jsou k dostání v různých provedeních, 
jejich cena je 150 Kč. Zakoupit si můžete 
také minci se zlínským znakem a zámkem 
za stejnou cenu. Tyto upomínkové mince 
jsou k dostání na nádvoří zlínského zámku 
v showroomu Živého Zlína, a to každý všední 
den od 9 do 16 hodin. /red/

Živý Zlín otevírá e-shop plný zlínského designu
Hledáte dárky k Vánocům a bije ve vás srdce Zlíňáka? V tom 
případě určitě zavítejte do zbrusu nového e-shopu Živého 
Zlína na shop.kulturazlin.cz.

Najdete v něm to nejlepší, co naše město nabízí –  
od designových tašek a šperků od lokálních 
designérek přes limitovanou edici tenisek z dílny 
Kave Footwear až po originální trička s nápisem 
Su ze Zlína či klíčenky s baťovským domečkem. 
Je toho ale mnohem více. Třeba hrnečky Miluju 
Zlín nebo Příručka správného Zlíňáka.
Ovonět, osahat a prohlédnout si zlínský design 

můžete i osobně, a to v našem showroomu na 
nádvoří zlínského zámku. Přivítáme vás každý 
všední den od 9 do 16 hodin. Objednávku 
z e-shopu vám zde také připravíme k osobnímu 
vyzvednutí. Ale dodání z e-shopu nabízíme až ke 
dveřím.
Darujte k Vánocům zlínský design! Stačí kliknout 
na shop.kulturazlin.cz /red/

Oslavte sedmisté narozeniny města
Ve finálním měsíci výročního roku máte poslední možnost si 
pořídit unikátní minci, kterou Zlín dostal k narozeninám. Z jedné 
strany má mince zlínský znak, z druhé pak Elišku Rejčku.

Město Zlín vyhlašuje program/výběrové 
řízení na poskytnutí dotací z Kulturního 
fondu Statutárního města Zlína na účel – 
nájemné prostor k pravidelné kulturní čin-

nosti 2023. Žádosti o dotace z fondu jsou 
podávány v rámci vyhlášeného výběrového 
řízení elektronicky prostřednictvím webové 
aplikace https://formulare.zlin.eu/zadost-

kulturnifondcinnost. Magistrát města Zlí-
na, Odbor kultury a památkové péče, Za-
rámí 4421, 760 01 Zlín tel. 577 630 314, 
petrakrajcova@zlin.eu. /io/

DOTACE NA KULTURU
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Výstavy

DVĚ NOVÉ VÝSTAVY 
V KRAJSKÉ GALERII

Krajská galerie v prosinci otevře nové výsta-
vy. Výstava Karel Čapek: Fine Notes – A ta 

cesta byla, bude zahájena vernisáží  
6. 12. v 17 h. Představí kresby z jeho cest 

po Evropě spolu s cennými rukopisy. Druhou 
výstavou, která začíná 13. 12. v 17 h, je 

retrospektivní výstava Jana Merty Neboj se! 
Více informací na galeriezlin.cz. /io/

KoncertAkce

ŽIVÝ BETLÉM
Po dvouleté pauze se uskuteční  

11. ročník akce Živý Betlém. V letoš-
ním roce je Betlém součástí Adventní-
ho a vánočního Zlína, a tak se příběh 
o narození Ježíše Krista odehraje na 

pódiu na náměstí Míru. Zhruba půlho-
dinové divadelní představení se koná 

v pondělí 26. prosince 2022 od  
16 hodin. /io/

ADVENTNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY

Charita Zlín zve na Adventní benefiční 
koncert „poděkování“. Uskuteční se  

3. 12. 2022 v kostele sv. Filipa a Jakuba 
od 17 hodin. Hudbou v úvodu adventu 

chce charita široké veřejnosti připo-
menout, že nastalý čas je dobou klidu, 

rozjímání a dobročinnosti. Účinkuje Con-
certino. Vstupné dobrovolné. /io/

VÁNOČNÍ POUŤ KE  
ŠTÍPSKÉMU JEZULÁTKU

V období Vánoc poutníci přicházejí na 
vánoční pouť ke štípskému jezulátku. 

Jedno malé je možné spatřit v betlémě, 
který je vystaven v boční kapli, a to druhé, 

mnohem větší je před oltářem.  
Půlnoční mše ve Štípě začne ve 23:00 

a ze Zlína je na tuto mši zajištěn speciální 
autobus. /lh/

MEZI VÁNOČNÍMI STROMY
Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně zve na vánočně laděné vystoupe-

ní zlínské folkové kapely Stromy.  
Návštěvníci se mohou těšit jak na 

vlastní tvorbu kapely, tak na již zlido-
vělé folkové písně i veskrze vánoční 

melodie.  
Akce se koná 12. 12. od 18 hodin v ka-
várně ve 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. /io/

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS  
S FILHARMONIÍ

Už 4. 12. pořádá Filharmonie Bohuslava 
Martinů koncert pro děti s adventním pro-
gramem, dále nabídne komorní koncert  

(6. 12.) Viléma Veverky s Triem Plus, hudbu 
velikánů Wagnera a Beethovena (8. 12.), 

skvělého klavíristu Lukáše Vondráčka  
(15. 12.) a 22. 12. tradiční Vánoční koncert 

s Rybovou Českou mší vánoční. /io/

PozvánkaVýstava Taneční představení

Charita Zlín Divadlo Vystoupení

JINÉ MEZE
Komorní hru nabízí 7. 12. v 19 hodin di-
vadlo Mandragora. Hrají studenti absol-
ventského ročníku ZSVOŠU Zlín. Syrový 
příběh s lehce tarantinovským ostřím. 

Raul a Marjorie v jednom domě –  
z oběti se stává útočník, z útočníka 

oběť? Vstup volný! Rezervace míst nut-
ná – mandragoradivadlo@gmail.com, 

tel. 724 100 270. /io/

ZLÍN 700
Výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně je věnována 700. výročí první 

písemné zmínky o Zlíně.  
Návštěvník se na ní seznámí s klíčový-
mi momenty historie města Zlína a ži-

votem jeho obyvatel do 20. století.  
Představena je zde řada opravdu uni-
kátních předmětů a fotografií. Více na 

www.muzeum-zlin.cz/zlin-700. /io/

ROZTANČENÉ 
KNIHKUPECTVÍ

Taneční obor ZUŠ Zlín-Malenovice vás zve 
na autorskou taneční povídku Roztančené 

knihkupectví, kterou uvedeme v pátek  
16. 12. 2022 na Malé scéně ve Zlíně 

v 17.00. Čeká vás vánoční příběh malého 
předškoláka, který bude plný knih, hudby 

a tance. Přijďte se smát i trošku bát, ale tře-
ba i naladit se na vánoční atmosféru. /io/
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Kultura

Akce

VÁNOCE S KAŠAVOU
Valašský soubor Kašava zve před Vánocemi 

na několik akcí. Vánoce, ó Vánoce aneb 
Obrázky z Karlovarska je název jubilejní 

90. besedy u cimbálu. Koná se 10. 12. od 
19:30 h v Lukově. Na tuto akci jedou ze Zlí-
na i autobusy. Dále 11. 12. se koná na Malé 

scéně besídka a ani letos nebude chybět 
Štědrovečerní zpívání s Kašavou. Začíná ve 

22 hodin. /io/

VýstavaAkce

Představení

Kurz

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Příběh spisovatelky Astrid Lindgrenové 

ožívá v Městském divadle Zlín. Pipi, svo-
bodná a svérázná dívenka, bydlí sama 
bez rodičů ve vile Vilekule! A kdo jí říká, 
kdy má jít spát, kdy jíst, mýt se a tak? 

Přece ona sama. Naštěstí má kolem sebe 
i své kamarády, se kterými prožívá spous-
tu dobrodružství. Představení 4. 12. s mi-

kulášskou nadílkou ve foyer. /io/

OTÁZKY VÍRY
Ve Zlíně se koná kurz Alfa, který nabízí mož-
nost prozkoumat křesťanskou víru. Každé 
setkání začíná společnou večeří, následuje 
promluva s tématem týkajícím se základ-

ních otázek víry. Alfa je určená zvlášť pro ty, 
kdo hledají odpovědi na otázky po směřo-
vání jejich života. Účast nezávazná, vstup 
zdarma. Začíná se 18. 1. 2023 v 18:30 h 

v budově Reginy, ul. Divadelní. /io/

ZUŠ ZLÍN
ZUŠ Zlín zve na několik předvánočních 
akcí. První z nich je Mikulášský večer 
konaný 5. 12. v 17:30 h, dále Taneční 

vánoční koncert v sále Malá scéna  
9. 12. od 17 h, Slavnostní vánoční kon-

cert v evangelickém kostele 14. 12.  
v 18 h a Adventní koncert cimbálových 

muzik ZUŠ Zlín Strunka a Strunečka kona-
ný 12. 12. na Malé scéně od 7:30 h. /io/

PROCHÁZKA MUZIKÁLY
Společná procházka rozmanitým světem 
muzikálů od Broadwaye přes Londýn až 

k nám do Zlína. Zpívají a večerem provázejí 
Petra Králová a Radovan Král. „Srdečně 
zveme na procházku nejen muzikály, ale 
také dějinami světové i české muzikálové 

scény. Uslyšíte písně z West Side Story, 
Kabaret, Hello Dolly a další,“ zvou Královi do 

Dílny 31. 12. od 16 hodin. /io/

KOUZLO FAUNY A FLÓRY 
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Až do 9. 12. bude v přízemí zlínské rad-
nice k vidění výstava fotografií Oldřicha 

Kužílka. Darem tohoto lovce kouzel-
ných fotografií jsou otevřené oči, jež mu 
spolu s láskou k přírodě a jejím obyva-
telům dovolují zachycovat neskutečné 
záběry přírody a života v ní v každém 

ročním období. /io/

Koncert Koncerty

Muzikály

ADVENTNÍ KONCERT 
JOSEFA ŠPAČKA

Adventní koncert houslisty Josefa Špačka 
a smyčcového ansámblu Barocco sempre 

giovane se koná v Městském divadle 
Zlín v neděli 11. prosince 2022 od 19 h. 

Umělci adventní neděli zpříjemní Čtverem 
ročních dob Antonia Vivaldiho a Čtverem 
ročních dob v Buenos Aires Ástora Piaz-

zolly. /io/

ALTERNATIVA
do 17. 12.

VÝSTAVA: JINDŘICH ŠTREIT – VZPOMÍNKY
Významný český dokumentární fotograf, 

vysokoškolský pedagog a organizátor kultur-
ního života představuje černobílé fotografie 
z doby předrevoluční, ale i fotografie ze sou-

časnosti.
6. a 12. 12. v 18 h

ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ HARMONIE
7. 12. v 18 h

ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ JIŽNÍ SVAHY
8. 12. v 19 h

CÉLINE BOSSU: ŠANSONY
Francouzská zpěvačka a šansoniérka 

Céline Bossu působí řadu let na českých 
a evropských pódiích. V jejím repertoáru 
je nejen její autorská tvorba, ale i písně 

francouzských světových autorů, jakými jsou 
Edith Piaf, Jacques Brel a další.

13. 12. v 18 h
MUSICA ANGELICA

Zpěvačku M. Malaníkovou doprovodí na har-
fu L. Fajkusová. Hostem večera bude multiin-

strumentalista Radek Bednařík. /io/
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Aktuálně

V Zikmundově vile začaly komentované prohlídky 
pro veřejnost
Nadační fond Zikmundova vila zahájil 27. října 2022 prodej 
vstupenek na komentované prohlídky. Vstupenky lze koupit 
přes webové stránky fondu. Pro návštěvníky je nachystáno 
i překvapení.

Některé prohlídky povede nevlastní dcera Mi-
roslava Zikmunda, Jana Macalíková. Zpřístup-
nění kulturní památky bylo možné i díky pod-
poře Fondů EHP (Evropského hospodářského 
prostoru).
Necelý rok od rozloučení s cestovatelem Zik-
mundem se veřejnost může podívat do míst, 
kde strávil většinu svého života. Dveře jeho 
zlínské vily se počínaje říjnem otevřely hostům, 
kteří ji budou mít možnost navštívit zpravidla 
jedenkrát měsíčně. Během prohlídkového 
dne se domem projdou vždy čtyři šestičlenné 
skupiny, a to obvykle v časech 9:30, 11, 13 
a ve 14:30 hodin. „Kapacita skupiny je před-
určena možnostmi interiéru. Návštěvníci totiž 
vkročí nejen do velkorysého přízemí s knihovnou 

a s exponáty z cest, ale vystoupají i do komorněj-
šího patra – do soukromých prostor, které dosud 
sloužily jen Miroslavu Zikmundovi a jeho nejbliž-
ším,“ vysvětlila Magdaléna Hladká, ředitelka 
Nadačního fondu Zikmundova vila.
Do legendární pracovny a soukromé ložnice 
budou hosté pouze nahlížet. „Vycházíme ze 
zvyklosti Mirka Zikmunda, který do své pracovny 
hosty nepouštěl. Ctíme toto rozhodnutí. Chce-
me tak zároveň uchovat genia loci místa, které 
v sobě nejintenzivněji nese Mirkův otisk,“ uvedl 
Čestmír Vančura, předseda nadačního fondu 
a současný majitel Zikmundovy vily. Rozlehlá 
zahrada bude účastníkům komentované pro-
hlídky naopak přístupná bez omezení.
Vstupenky v jednotné výši 400 Kč na osobu 

jsou již v prodeji. Jejich nákup je možný vý-
hradně online, a to na stránkách www.zikmun-
dovavila.cz. Na tomto webu je uveden i pře-
hled vypsaných termínů, popis prohlídkového 
okruhu a další nezbytné informace. Termíny 
bude nadační fond na stránkách průběžně 
doplňovat. Podle Vančury cestovatel Zikmund 
nechtěl ze svého domu dělat řadovou atrakci, 
čemuž odpovídá i četnost prohlídek. Vzhle-
dem k dosavadnímu vysokému zájmu je tak 
pravděpodobné, že si někteří budou muset na 
zážitek chvíli počkat – obdobně, jako je tomu 
například u vily Tugendhat.
Ve Zlíně však mají pro návštěvníky připrave-
ný bonus. Některé skupiny domem provede 
přímo dcera životní partnerky Miroslava Zik-
munda, Jana Macalíková. Hosté budou mít 
možnost zeptat se jí třeba na zajímavosti 
z cestovatelova soukromého života. „Bude mi 
ctí provázet touhle vilou, kterou znám od malič-
ka, a navíc to cítím vůči Mirkovi jako milou povin-
nost a malou splátku za vše, co pro nás udělal,“ 
komentovala spolupráci na zpřístupnění vily 
Macalíková. „Věříme, že tuto přidanou hodnotu 
veřejnost ocení,“ dodal Vančura.
Ikonický dům, který byl postaven ve 30. letech 
firmou Baťa jako služební byt pro prvního hejt-
mana zlínského okresu Januštíka, jedenáct 
roků patřil oscarovému režisérovi Klosovi a té-
měř 70 let byl domovem cestovateli Zikmun-
dovi, se ve formě komentovaných prohlídek 
otevírá veřejnosti historicky poprvé. Díky péči 
dosavadních majitelů je zachován v nadstan-
dardně dobré kondici. Uvnitř vily se nachází 
vybavení z 50. let, kdy objekt prošel adapta-
cí pod vedením architekta Zdeňka Plesníka. 
Zůstala zde i ucelená kolekce nábytku od 
designéra Miroslava Navrátila nebo Zikmun-
dovy osobní předměty. „Kromě nezbytného 
zabezpečení jsme interiér domu prohlídkám ne-
přizpůsobovali. Vše je 100% autentické, původní. 
Návštěvník neuvidí umělou expozici, ale prostor 
v podobě, jak si ho zabydlel Miroslav Zikmund. 
I proto ve vile snadno získáte pocit, že slavný ces-
tovatel jen na chvíli odešel a co nevidět se opět 
vrátí,“ uzavírá Hladká. /red/

Foto: Z komentované procházky po architektuře vil H+Z (duben 2022)
Zdroj: Zlínský architektonický manuál, kredit: Onomono Photography – Petr Willert

První prosincovou sobotu se uzavře letošní se-
zona automobilových soutěží na českém území. 
Dvanáctý ročník volného exhibičního podniku 
ve Slušovicích se pojede pod oficiálním názvem 
Síť21 Mikuláš Rally 2022. Ve čtvrtek 1. prosin-
ce proběhne od 17 hodin v Nákupním centru 
Čepkov ve Zlíně autogramiáda předních rally 
jezdců, kteří se zúčastní slušovické show. Novým 
pořadatelem se stal Rallyklub východní Morava 
v AČR, který zároveň vlastní práva i na pořádání 
nejpopulárnějšího jednodenního sprintu na úze-
mí České republiky Rallysprintu Kopná. Do pořa-
datelství obou podniků tak bude prostřednictvím 

Petera a Jana Surovičových (členů nového Ra-
llyklubu) a jedné ze svých společností zapojena 
i skupina PSG. Zatímco organizační tým doznal 
určitých změn, skladba tratě a časový harmono-
gram zůstávají ve stejné podobě jako v loňském 
roce. Mikulášská show měří při svém dvanác-
tém ročníku 90,29 km a obsahuje celkem šest 
rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkové 
délce 24,93 km. Pojedou se na třech úsecích 
s názvy Dostihovka okruh, Bernardýnská a Miku-
lášská. Start soutěže je v sobotu 3. prosince v  
10:30 h ze servisní zóny na letišti Bílá Hlína, cíl na 
stejném místě je v 15:30 hodin. /ror/

PŘIJĎTE NA AUTOGRAMIÁDU RALLY JEZDCŮ!
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Sport

Žáci ZŠ Emila Zátopka slaví úspěchy

Medaile zlínské kolové

Úspěšný Vertikon Zlín

V říjnu proběhly republikové závody atletického čtyřboje 
v Opavě, ve kterých tým mladších děvčat ZŠ Emila Zátopka 
všechna kola vyhrál.

Úspěšné vystoupení má za sebou zlínská kolová na evropském 
šampionátu hráčů do 23 let, který hostil německý Aalen. 
Tomáš Horák společně s Radkem Adamem vybojovali 
bronzové medaile a završili tak velmi úspěšnou sezónu, kterou 
ozdobili rovněž postupem do ŠKODA extraligy mužů. 

V neděli 6. listopadu 2022 se v Praze bojovalo o mistrovské 
tituly České republiky v lezení na obtížnost. 

„Zjistil jsem si výkony atletek naší školy a podle 
výkonnosti jsem je poté oslovil. Bohužel některé 
z výsledkově lepších žákyň neprojevily o repre-
zentaci zájem, a proto jsem oslovil i žákyně niž-
šího ročníku, což se ukázalo jako klíč k úspěchu,“ 
sdělil Vít Bielka, který sestavoval tým pro závody. 
V říjnu se uskutečnilo i krajské kolo v plavání zá-
kladních škol, které 1. základní škola nejen sama 
pořádala, ale především její žáci předvedli skvělé 
výkony. V soutěži jednotlivců obstáli v konkurenci 
sedmi škol a ze závodů odcházeli jako vítězové 
ve všech čtyřech kategoriích soutěže družstev. 

Radek s Tomášem získali historicky první me-
daili na mezinárodní scéně pro zlínské barvy. 
Skvělou práci s mládeží a širokou základnu 
sálové cyklistiky ve Zlíně dokladují rovněž 
mistrovské tituly pro letošní rok v juniorské 
kategorii (Vojtěch a Jáchym Baxovi) a postave-
ní dvojice Ludvík Písek, Miroslav Gottfried ve 
ŠKODA extralize v kolové (aktuálně 2. místo).
Skvělé umístění dosáhla dvojice Tomáš Ho-
rák, Radek Adam i na světovém poháru 
v kolové v belgickém Beringenu. Ve svém 
prvním vystoupení v soutěži se zlínská dvoji-

Byl to také poslední závod českého poháru 
pro tuto sezónu. 
Do finálového kola se kvalifikovalo pět lezců 
z Vertikonu Zlín – Viktorie Konečná, Lenka 
Slezáková, Nikola Králíková a bratři Šimon 
a Štěpán Potůčkovi. Finálové cesty byly 
postaveny v převislých profilech a prověřily 
závodníky po všech stránkách. Vynikajícího 
výkonu dosáhl Šimon Potůček, který v ces-
tě lezl bez chyby a vybojoval titul vicemistr 
republiky mezi muži. Další stříbrnou medai-
li získala v kategorii U16 Viktorie Konečná 
a medailové umístění ještě rozšířila o bron-
zovou příčku Nikola Králíková v kategorii 

První místo získali v okresním i krajském finále ve 
florbale. Již před třemi lety postoupili do republi-
kového finále, které se však kvůli covidu nehrálo. 
Letos se finále republiky ve florbalu nepořádá, na 
celorepublikové úrovni tak bohužel žáci nebudou 
moci případného úspěchu dosáhnout. „Chtěla 
bych poděkovat a pogratulovat našim úspěšným 
sportovcům. Je úžasné sledovat, jak se mladí 
sportovci ve svých výkonech posouvají vpřed 
a kolik energie dokáží sportu věnovat. Jsme rádi, 
že se žáci aktivně zapojují do sportovních sou-
těží, zvláště po období covidu. Je těžké, nejen 
pro žáky, ale i pro nás dospělé, vrátit se zpět do 
formy. Byli bychom rádi, kdyby i mladší žáci, kteří 
k nám v září 2023 nastoupí, byli také tak úspěšní 
a dařilo se jim,“ sdělila Miroslava Horníková, ře-
ditelka základní školy Emila Zátopka. /red/

ce umístila na stupních vítězů, když v konku-
renci deseti týmů vybojovali 3. místo. Druhou 
příčku obsadili úřadující mistři světa Gerhard  
a Bernd Mlady a zvítězila druhá německá dvo-
jice z Obernfeldu.
Z trenérské lavičky Tomáše s Radkem vedl 
Jan Krejčí, který má řadu zkušeností nejen 
z domácí nejvyšší soutěže, ale rovněž z turna-
jů světového poháru. S předvedenými výkony 
hráčů byl nadmíru spokojen a kvitoval, že se 
kluci po bronzovém umístění na ME hráčů do 
23 dokázali prosadit i v kategorii elite.

Úspěšné reprezentanty Tomáše Horáka 
s Radkem Adamem přijal na radnici primátor 
Jiří Korec, který jim poděkoval za reprezentaci 
města: „Tomášovi s Radkem, ale i celému týmu 
zlínské kolové, gratuluji k jejich úspěchům. Jsem 
rád, že díky jejich tvrdé práci předvádí výborné 
výkony a dělají dobré jméno městu Zlínu.“ /red/

U20. Tento závod rozhodl o konečném po-
řadí v českém poháru a pro Vertikon Zlín 
přinesl další hodnotné umístění. V katego-
rii muži: 2. místo Šimon Potůček, 3. místo 
Štěpán Potůček, v kategorii U20 dívky to 
znamenalo 3. místo pro Nikolu Králíkovou 
a v U16 dívky 2. místo pro Viktorii Koneč-
nou. Všichni medailisté z Vertikonu jsou 
i reprezentanty České republiky a všem pře-
jeme mnoho úspěchů do nové sezóny. Le-
zecký klub Vertikon děkuje i našim dlouho-
letým podporovatelům Statutárnímu městu 
Zlín a Zlínskému kraji, bez nichž by příprava 
nemohla být tak kvalitní. /red/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce

ELIÁŠ / kříženec německého ov-
čáka, 9 let, kastrovaný, aktivní, 
v útulku čeká 1,5 roku

GOLBY / kříženec špice, 10 let, přátelský, vhodný pro staršího člověka

MOURIN  / přítulný kocourek, 
2 roky, vhodný do bytu, po am-
putaci končetiny

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

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

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

TEPLO ZLÍN, A. S., HLEDÁ INSTALATÉRA-TOPENÁŘE
Náplní práce je údržba technologií centrálního zásobování teplem ve 
Zlíně. Podmínkou je výuční list a/nebo praxe v oboru, řidičský průkaz 
sk. B a svářečský průkaz. Průměrná měsíční hrubá mzda činí 
32 000–36 000 Kč. Kontakt: info@teplozlin.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. 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.

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

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

Vánoce v útulku
Je to pro nás velmi pěkné období, kdy od lidí 
pociťujeme velkou náklonnost a podporu. 
Jsme moc rádi, že jim záleží na našich 
čtyřnohých obyvatelích útulku a že během 
těchto svátků se místo pod stromečkem plní 
dárky pro naše psíky a kočky.

Pokud byste také rádi přišli ve 
vánoční čas k nám do útulku, 
máme pro vás krátký seznam 
věcí, kterým nám rozhodně udě-
láte radost, a v útulku je upotře-
bíme. Vždy uvítáme granule pro 
psy a kočky značky Calibra, Brit 
care, Sams Field nebo Petkult, 
kvalitní kapsičky pro kočky, pa-
mlsky, piškoty, dezinfekci, jed-
norázové rukavice, deky a po-
vlečení.
Pokud nás chcete finančně pod-
pořit a přitom udělat někomu 
blízkému radost, není problém si 
vybrat ze široké nabídky našich 
propagačních předmětů (kalen-
dář, tričko, taška, hrneček, mis-
ka apod.) Věci si můžete vybrat 
přímo na našich webových strán-
kách www.utulekzlin.cz, rádi 
vám je zašleme i poštou.
Chceme vás také pozvat na vá-

noční akci „Vánoce v útulku“, 
která se budou konat v sobotu 
3. prosince 2022. Toto krásné 
odpoledne pro nás organizují stu-
denti UTB v rámci projektu Němá 
tvář. Kdo si chce užít vánoční 
atmosféru s voňavým svařákem 
a cukrovím, koledami, bohatým 
programem v prostředí útulku, ať 
k nám určitě zavítá.
Na závěr bychom chtěli moc po-
děkovat našim dobrovolníkům, 
dárcům, sponzorům, kteří nás 
podporují v naší práci, pomáhají 
nám a není jim lhostejný osud 
útulkových zvířat. Do nového 
roku 2023 vykročte se svým 
čtyřnohým parťákem s pozitivní 
náladou a hlavně si ho ve zdraví 
užijte!
Z útulku vás zdraví všichni pra-
covníci Útulku Zlín a hlavně psíci 
a kočičky. /red/

VÝROČÍ ÚMRTÍ VÁCLAVA HAVLA
V neděli 18. prosince si připomeneme 11. výročí úmrtí prvního prezidenta České republiky 
Václava Havla. Statutární město Zlín uctí tuto osobnost tichým pietním aktem a zapálením 
svíček. Vzpomínkový akt se uskuteční v pátek 16. prosince 2022 v 10 hodin u pomníku 
obětem totality na náměstí Míru před radnicí. /io/
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Nové byty Zlín - Jižní Svahy
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APARTMÁN B1P.2  2+KK, 1.PP

Č. Název Plocha m2

B1P.2.01 CHODBA 7,83

B1P.2.02 WC 1,55

B1P.2.03 KOUP. 4,28

B1P.2.04 LOŽNICE 13,45

B1P.2.05 OBYT. PROSTOR 24,27

B1P.2.06 5,74 TERASA 5,74

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ_OBJEKT B

A
PA

R
T.

 2
+K

K

51,38

53,27 m²

5,74 m²

59,01 m²

PODLAHOVÁ PLOCHA:

PLOCHA TERASY:

CELKOVÁ PLOCHA:

APARTMÁN B1P2
2+KK, 59 m

2

3.927.001 Kč
včetně sklepa
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jubilanti  
od devadesáti let
Bendová Dagmar, Bittner Ladislav, 
Bobalová Ludmila, Bořutová Marie, 
Buchtová Drahomíra, Bumbálko-
vá Milada, Čillík Štefan, Dlabajová 
Anna, Dolníková Miluška, Ernsto-
vá Marie, Fiřtová Jarmila, Fuksová 
Marie, Gabrhel Martin, Hadačová 
Jindřiška, Havlík František, Helešic 
František, Houška Miroslav, Hrubá 
Žofie, Janík Bohumil, Jánová Lud-
mila, Jurčagová Marie, Kobzinek 
Josef, Kolčava Jiří, Kopcová Ště-
pánka, Kotulanová Jiřina, Krajčová 
Anděla, Krestová Věra, Krpec Du-
choslav, Křemenek Radim, Kučová 
Františka, Kvapilová Alžběta, Lhot-
ská Marie, Lochová Marie, Lyčková 
Věra, Makeš František, Martincová 
Františka, Mašindová Anežka, Mif- 
ka Svatoslav, Nováková Jelenka, 
Novosad Jaroslav, Pánková Anežka, 
Pavlovská Libuše, Pekař Vladislav, 
Pokorná Marie, Rajnohová Anna, 
Samohýlová Ludmila, Slonková Jin-
dřiška, Stachová Vlasta, Strnadel 
Karel, Šarmanová Ludmila, Šenke-
říková Vlasta, Ševčíková Věra, Ši-
manová Helena, Štefanová Vlasta, 
Štěpánová Ludmila, Taťáková Jose-
fa, Trlida Štěpán, Včelařová Věra, 
Vejbora Jiří, Živníček Josef.

poradny 
LINKA SOS ZLÍN – 24 H
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.

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 

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
tř. T. Bati 202, Zlín-Louky, 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

PODIATRICKÁ PORADNA PRO 
ZDRAVÉ NOHY
Otevřela 16. 11. v budově Magistrátu města 
Zlína, Zarámí 4421. Vyšetření a diagnostika 

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
Po – němčina pro začátečníky a pokročilé, 
út – cvičení dopoledne, st – jóga, angličtina 
pro začátečníky, čt – angličtina pro pokročilé, 
cvičení dopoledne, ruční práce, němčina.
6. 12. ve 14 h MŠ Podhoří Zlín
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Vystoupí Bartošův dětský soubor, volby do 
výboru klubu, gratulace jubilantům.
12. 12. odjezd z AN Zlín v 8:30 h
VYCHÁZKA MLADCOVSKÝMI KOPCI
Délka cca 6 km. Z důvodu změny jízdního 
řádu od 12. 12. je třeba zkontrolovat čas 
odjezdu, příp. volat na tel. 737 005 174.

svatební obřady
1. 10. 2022 – hrad Malenovice
Petr Marinkov (Břeclav), Lenka Zlatušková 
(Zlín)
Pavel Búbela (Otrokovice), Jitka Rohlederová 
(Zlín)
Vladimír Dřevojánek (Zlín), Hedvika Bačíková 
(Zlín)

1. 10. 2022 – jiná místa
Adam Kutal (Zlín), Kamila Brecíková (Zlín)

DIAMANTOVÁ SVATBA
manželé Anna a Antonín Turnovi ze Zlína

14. 10. 2022 – radnice
Richard Skovajsa (Zlín), Jana Malovcová (Zlín)

15. 10. 2022 – radnice
Pavel Pilčík (Zlín), Marie Ulmanová (Pačlavice)
Martin Válek (Zlín), Monika Jakubová (Zlín)

15. 10. 2022 – jiná místa
Roman Šimčík (Zlín), Eva Ušelová (Zlín)
Tomáš Křemének (Zlín), Tereza Mifková (Zlín)

22. 10. 2022 – jiná místa
Filip Krupil (Zlín), Renáta Lukešová (Březnice)

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
15. 12. Termály Polný Kesov
Akce pro širokou veřejnost.

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Objekt Kvítková
7. 12. v 9 h Vánoční posezení s harfou  
L. Fajkusové a jejich hostů. Ostatní středy 
cvičení a besedy od 8:30 h.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
1. 12. Výroba vánočních ozdob,  
8. 12. Oslava sv. Mikuláše – nácvik koled,  
15. 12. Povídání o Vánocích s knihovnicí,  
29. 12. Oslava veselého Silvestra.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ
Tel. 732 123 048
Po, út, čt – pěvecký kroužek mužů a žen, 
schůzka Kamarádů, turistický kroužek, st – 
klubový den – zpěv, hudba, tanec, přednášky, 
besedy, kroužek tvoření,  
čt – sportovní aktivity
7. 12. Mikulášská zábava, 21. 12. Koledy 
s ochutnávkou cukroví, 28. 12. Silvestr 
v klubu.

vítání dětí  
do života
7. 10. 2022
Vojtěch Richter, Viktorie Surovičová, Adriana 
Procházková, Marek Wiesner, Šimon Šustr, 

nohou. Provozuje lékařské a rehabilitační 
pracoviště Columna centrum.  
Objednávky na tel. 731 618 730 či e-mailu  
vaskova@prozdravenohy.cz.

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.

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

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

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

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.

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

Matyas Jansta, Dominik Jansta, Tobiáš 
Benýšek, Sebastian Semela, Matyáš Kyša, 
Vojtěch Burda, Albert Mařák

14. 10. 2022
Lilien Vršková, Taťána Kopřivová, Elena 
Ondroušková, Emma Sedláčková, Lilien 
Tomešková, Martin Horváth, Lilien Kuřová, 
Marek Penxa, Nina Peniaško, Vít Kolařík, 
Tobiáš Gořalík, Sebastian Karásek, Tomáš 
Keprt, Gabriela Keprtová, Adam Vyoral

21. 10. 2022
Filip Harašta, Sofie Prchalová, Tomáš 
Sládeček, Antonie Dvorská, Zdeněk 
Smolka, Nela Polcarová, Štěpán Sochor, 
Viktorie Chudárková, Vít Drienovský, Julie 
Langrová, Nikola Peprníková, Oliver Nguyen, 
Emílie Stoklásková, Maxmilián Navrátil, 
Vilemína Ročáková

ZLÍN ZAKONČIL VELETRŽNÍ SEZÓNU

Letošní sezónu veletrhů cestovního ruchu, kte-
rých se město Zlín účastnilo, zakončil říjnový GO-
-REGIONTOUR Brno 2022. Díky propojení tří mo-
ravských krajů – Zlínského, Moravskoslezského 
a Olomouckého zde vznikla jedna velká expozice 
bohatá nejen na informace, ale i na zážitky a ak-
tivity. Zástupci města Zlína z oddělení cestovního 
ruchu zde společně s ostatními turistickými ob-
lastmi Východní Moravy prezentovali své atrakti-
vity, novinky i tradice.
„Jedinečná architektura, fenomén Baťa, komen-
tované prohlídky města ZÓNA ZLÍN a ZOO Zlín 
s pohádkovým zámkem byly hlavními letošními 
lákadly na všech veletrzích cestovního ruchu, kte-
rých se město Zlín účastnilo. Novinkou zlínského 

stánku na veletrhu GO-REGIONTOUR Brno byla 
navíc virtuální realita, která návštěvníky přenesla 
na nejstarší filmovou událost na světě – Zlínský 
filmový festival. Díky ní mohli návštěvníci veletr-

hu zažít jeho atmosféru,“ uvedla vedoucí oddě-
lení cestovního ruchu Magistrátu města Zlína 
Eva Manišová. Na přípravě expozice Zlínského 
kraje spolupracovala Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy s destinačními oblastmi Zlín-
ského kraje, oddělením cestovního ruchu měs-
ta Zlína, ale i například se Zlín Film Festivalem. 
Společně s veletrhy GO a REGIONTOUR se konal 
také oblíbený veletrh CARAVANING BRNO. Spoje-
ní těchto veletrhů přineslo celkovou návštěvnost 
23 tisíc návštěvníků. Oddělení cestovního ruchu 
při zlínském magistrátu letos vyjelo mimo Brna 
i na veletrhy cestovního ruchu Dovolená Ostrava, 
Holiday World & Region World Praha, GLOBalnie 
Katowice, ForBikes Praha a ITEP Plzeň. /io/



Zelený internet
ve Zlíně a okolí

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí. 
Na zelenou.

nordictelecom.cz
800 80 70 60



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

www.riverfront.cz

Máme posledních

17 volných bytů
1 nebytový prostor
              k prodeji

+


