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Vážení Zlíňané,

jsem velmi rád, že Vám i letos mohu, coby primátor města Zlína, popřát šťastný rok 
2023. Obvykle na Nový rok přemýšlíme o tom, co nás v tom roce minulém potkalo, co 
nám přinesl, co nám naopak vzal. A také přemýšlíme o tom, co nás čeká v tom roce, 
který právě začal.
Když se ohlédneme za končícím rokem 2022, tak nám vyvstane několik klíčových té-
mat. Těmi lokálními jsou úspěšné oslavy 700. výročí od první písemné zmínky o našem 
městě nebo komunální volby, které proběhly korektně, za což jsem velmi rád. Těmi vět-
šími tématy jsou pak válka na Ukrajině, energetická krize nebo vysoká míra inflace. 
V celorepublikovém či mezinárodním měřítku to nejsou témata nijak pozitivní, mohou 
nás však něčemu přiučit.
Například tomu, že nelze například brát svobodu a demokracii jako samozřejmost, stej-
ně tak blahobyt, který máme okolo sebe. Souhlasím s tím, co řekl Tomáš Baťa, že pří-
činou krize je morální bída. A že přelom hospodářské krize není sám od sebe. To, čemu 
jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je 
příčina, hospodářský úpadek je následek. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebu-
jeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, 
k práci a veřejnému majetku.
Ačkoliv současná doba není ekonomicky příznivá, stále hledáme cesty k realizaci stra-
tegických projektů, které posunou naše město kupředu. Tržiště Pod Kaštany je zrekon-
struováno, dokončuje se největší dopravní stavba ve Zlíně od roku 1990 – napojení 
průmyslové zóny v Přílukách. Před námi jsou však další úkoly, rekonstrukce křižovatky 
ulic Mostní – Březnická, náměstí Míru, Velkého kina, nebo také bytová výstavba.
Dámy a pánové, rok 2022 nám rozhodně nesplynul s těmi, které mu předcházely. Přinesl 
nám události, na něž, pevně věřím, dlouho nezapomeneme a z nichž je třeba vyvodit to 
nejlepší, co z nich vyvodit lze.
Do roku 2023 Vám přeji především pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. K tomu ještě 
notnou dávku optimismu do celého roku, protože optimismus je nejpříjemnější forma 
odvahy.
Ať je rok 2023 rokem optimistickým a plný nekonečných možností.

Jiří Korec, primátor města Zlína

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. 2023, náměstí Práce
17:15 začátek programu
18:00 ohňostroj – Gahurův prospekt u OD Zlín a Tržnice
LIGHT SHOW, DJ ROXTAR – „Zlín music track“
Ohňostrojová afterparty na náměstí Míru, stánky s občerstvením
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Miroslav Chalánek: 
Schválený rozpočet  
počítá s významnými 
investicemi  
Do kompetencí náměstka primátora 
Miroslava Chalánka spadají finance 
a nově vzniklá oblast energetických úspor 
a obnovitelných zdrojů. V návaznosti na 
velmi důležité kompetence si je vědom 
velké odpovědnosti a je nakloněn důležitým 
investicím do rozvoje města.

Sestavování 
rozpočtu na rok 
2023 bylo velmi 

náročné.

Vraťme se ještě ke komunálním volbám. 
Jak hodnotíte jejich výsledek?
Jsem velmi rád, že ODS v podzimních ko-
munálních volbách uspěla a můžeme tak 
v nadcházejícím období pracovat 
pro občany Zlína a významným 
způsobem se podílet na dění 
v našem městě. V nově vznik-
lém zastupitelstvu máme 
sedm zastupitelů, z nichž tři 
jsou zároveň členy rady měs-
ta. Martina Hladíková je na 
pozici náměstkyně pro škol-
ství a kulturu, Pavel Konečný je 
neuvolněným radním pro oblast 
sociálních věcí. Do mé gesce ekono-
mického náměstka spadají finance a nově 
vzniklá oblast energetických úspor a obno-
vitelných zdrojů. Jsme si plně vědomi od-
povědnosti vůči svým voličům. Před námi je 
spousta práce, abychom splnili to, co jsme 
v naší volební kampani slibovali.

Jak je náročné sestavovat rozpočet 
v dnešní době?
Sestavování rozpočtu na rok 2023 bylo 
vzhledem k turbulentní době velmi nároč-

né. Společně s ekonomickým odbo-
rem jsme navrhli rozpočet města 

konzervativně s přihlédnutím 
k panující ekonomické nejisto-
tě. Celkové příjmy plánujeme 
ve výši 1 994 920 000 korun, 
výdaje pak na 2 114 595 000 
korun. Rozdíl mezi výdaji a pří-

jmy ve výši 120 675 000 korun 
bude kryt čerpáním z již dříve 

schválených úvěrů a z přebytku 
roku 2022. 

Výrazným pozitivem rozpočtu je plánovaná 
výše investičních výdajů města v objemu 
431 802 000 korun. Součástí této částky 
je investiční rezerva ve výši 168 275 000 
korun. O jejím zapojení budou rozhodovat 
zastupitelé v průběhu roku 2023.

Počítá se v rozpočtu na rok 2023 s většími in-
vesticemi?
Schválený rozpočet počítá s významnými inves-
ticemi do oblasti dopravy, konkrétně jde o část-
ku 219 500 000 korun. Ta umožní zejména 
dokončit práce na akci „Silniční napojení průmy-
slové zóny Zlín-Východ“, opravy navazujících ko-
munikací a vybudování odstavného parkoviště. 
Další důležitou dopravní stavbou bude v centru 
Zlína rekonstrukce křižovatky ulic Mostní – Břez-
nická. V procesu projektové přípravy je rekon-
strukce Velkého kina, dostavba budovy radnice 
a revitalizace náměstí Míru. To jsou akce, které 
budou finančně náročné, ale zároveň budou mít 
zásadní vliv na podobu našeho města. Do ob-
lasti školství a vzdělávání směřuje 30 450 000 
korun na vybudování potřebných odborných 
učeben. Dále počítáme s již zavedenými men-
šími investicemi, například s pokračováním ob-
líbeného projektu „Tvoříme Zlín“, díky kterému 
mohou občané navrhovat proměny veřejného 
prostoru.  Pokračování na str. 4 
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Rozhovor – aktuálně

Miroslav Chalánek: Schválený rozpočet počítá 
s významnými investicemi  

Rekonstruované tržiště otevřeno pro průchod chodců. 
Zkušební prodej bude zahájen v lednu

Dokončení ze str. 3 
V rozpočtu je na něj vyčleněna částka 5 milio-
nů korun. Na investice do místních částí je jako 
každý rok vyčleněno 25 milionů korun.

Jaký dopad má současná inflace na rozpo-
čet?
Dopad aktuální inflace vzhledem k její velikosti 
je zásadní. Zvyšuje cenovou hladinu, ovlivňuje 
rozpočet jak na straně příjmové, tak výdajové. 
Navyšuje příjem v kategorii sdílených daní, nej-
více u daňového příjmu z DPH. Zároveň zdražu-
je provoz a cenu investic. Rostou ceny energií, 
vody, veškerých služeb, což vyvolává také tlak 
na růst platů. To souhrnně zvyšuje provozní vý-
daje města.

Je nějaký plán energetických úspor magist-
rátu?
V rámci koaličního vyjednávání jsme v návaz-
nosti na aktuální stav v oblasti nákupu elek-
trické energie vytvořili novou kompetenci ener-
getiky, která mi byla přidělena. Oblast zahrnuje 
nákup energií (elektřina, plyn), kde je nyní situ-
ace vzhledem k vládnímu zastropování stabil-
ní. Dále je to oblast úspor, kde jsme zavedli mo-

nitorování vybraných odběrných míst a kvartální 
průběžné vyhodnocování spotřeby. Cílem na rok 
2022 je dosáhnout meziročně úspory ve výši 3 
%, na příští rok další 3 %. Věříme, že této úspory 
lze dosáhnout, aniž bychom výrazně omezova-
li rozsah poskytovaných služeb nebo činnost 
mateřských a základních škol. Třetí oblastí je 
budování alternativních energetických zdrojů, 
které chceme umisťovat na budovy ve vlastnic-
tví města. Je to oblast, která se v současné době 
dynamicky rozvíjí a vzhledem k množství objek-
tů má i výrazný rozvojový potenciál.

Má již město nakoupeno veškeré energie 
a za jakých podmínek?
Energie na rok 2023 máme nakoupeny. Vyčká-
vali jsme s nakoupením posledních 20 % celko-
vého objemu. Vzhledem k nařízení vlády, které 
zavedlo tzv. zastropování cen elektřiny a plynu, 
se situace uklidnila. Jsme v situaci, kdy známe 
náklady na energie pro rok 2023, a to je dob-
rá zpráva. Výdaje města a jeho společností na 
energie by tak v roce 2023 měly být zhruba na 
stejné výši jako v roce 2022. V případě plynu 
má město cenu zafixovánu od roku 2020 až do 
konce roku 2023 na velmi slušné úrovni.

Do vaší gesce spadá i zásobování teplem, 
působíte jako člen představenstva ve spo-
lečnosti Teplo Zlín. Nehrozí omezené do-
dávky tepla?
Společnost Teplo Zlín, hlavní distributor te-
pelné energie v našem městě, je pro zlín-
ské domácnosti jistotou. Zásobuje teplem 
bezmála sedmnáct tisíc zlínských domác-
ností, dále pak veřejné budovy jako školy, 
nemocnici, městské lázně a podobně. Do-
dávané teplo, které vyrábí Teplárna Zlín, 
je vyrobeno výhradně z domácích surovin, 
kterými jsou severočeské uhlí a biomasa. 
V současné turbulentní době, poznamena-
né také válečným konfliktem na Ukrajině, je 
tak obrovskou jistotou z hlediska zajištění 
spolehlivých dodávek i předvídatelnosti ná-
kladů domácností i firem. 
Tato tepelná energie, sloužící k vytápění 
i ohřevu teplé vody, vzniká spalováním do-
mácího uhlí z lomů ze severu Čech a bio-
masy v účinných zařízeních kombinovaně 
vyrábějících i elektrickou energii. Případný 
nedostatek plynu v době energetické krize 
proto dodávky tepla ke zlínským odběrate-
lům nijak neohrozí. Tomáš Melzer

V lednu a únoru je pak naplánován zkušební 
provoz. Zahájení plnohodnotné prodejní se-
zóny je odhadováno na přelom března a dub-
na letošního roku. „Vzhledem ke skutečnos-
ti, že leden a únor jsou z hlediska prodejů 

pro trhovce velmi slabé, rádi bychom využili 
těchto měsíců k otestování provozu nového 
tržiště v praxi. Počítáme i se zvýhodněnými 
podmínkami pro prodejce. Oficiální zaháje-
ní sezony na přelomu března a dubna pak 

Do konce minulého roku byla dokončena kolaudace Tržiště Pod 
Kaštany. Už v první polovině prosince tak byl umožněn skrze 
prostor tržiště průchod chodců. 

bude ve slavnostním 
duchu, chtěli by-
chom tak zahajovat 
každou prodejní se-
zónu,“ uvedl primá-
tor Jiří Korec.

V případě zájmu 
mohou prodejci kon-

taktovat správkyni tržiště 
na e-mailu: trziste@zlin.eu nebo na telefon-
ním čísle 577 630 411.
„V lednu a únoru bude prostor pro vyřešení 
provozních nedostatků, pokud by se objevily. 
Máme za cíl, aby tržiště bylo na hlavní sezó-
nu co nejfunkčnější. V každém případě jsme 
rádi, že se uzavřené průchody přes tržiště 
konečně zprůchodní,“ doplnil náměstek pri-
mátora pro majetek a rozvojové plochy Pavel 
Brada.
Na více než 900 metrech čtverečních plochy 
bude k dispozici celkem 63 prodejních míst 
a další až 30 míst v případě rozšíření tržiště 
směrem k náměstí. U prodejních míst budou 
i přípojky elektrické energie. Poté, co bude 
zahájena plná sezóna, budou prodejci moci 
nabízet i potraviny náročné na teplotu skla-
dování jako sýry či uzeniny, farmářské pro-
dukty i občerstvení. /fab/
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Aktuálně

Ve Zlínském klubu 204 byla otevřena nová kavárna
Ve Zlínském klubu 204 byly dokončeny rozsáhlé stavební úpravy 
na adaptaci prostor bývalého divadelního sálu a dne 22. listopadu 
byl zahájen provoz kavárny a bistra s názvem Café 204. 

S kavárnou v objektu Klubu 204 se počítalo již 
v rámci „Revitalizace prostoru parku Komen-
ského“, realizovaného v letech 2013–2014, 
avšak z důvodu udržitelnosti projektu neby-
lo možné její výstavbu realizovat.
„Museli jsme počkat na dobu udržitelnosti 
původního projektu Revitalizace prostoru 
parku Komenského, při níž nebylo doposud 
možné kavárnu v prostorách bývalé knihov-
ny zbudovat. Považuji za důležité, abychom 
oživovali prostory uprostřed města a dob-
rým příkladem je právě tato kavárna a bis-
tro v Klubu 204. Před zahájením samotného 
získaní stavebního povolení na vybudování 
kavárny a bistra jsme museli najít prosto-
ry, kam bychom přesunuli divadelní spolek 
a související aktivity. Takže vybudování ka-

várny vůbec nebylo jednoduché. Jsem pře-
svědčen, že tato kavárna a bistro v parku 
Komenského Zlíňanům vhodně doplní chy-
bějící služby v parku. Zároveň jsme chtěli re-
alizací kavárny doplnit do parku i chybějící 
toalety. Považuji za důležité, že mají občané 
možnost se v centru města potkávat u dob-
ré kávy a jídla,“ doplnil náměstek primátora 
města Zlína pro majetek a rozvojové plochy 
Pavel Brada. Autorem konceptu Revitali-
zace prostoru parku Komenského, jehož 
součástí byla i přístavba objektu 204 pro 
budoucí kavárnu, je architekt Pavel Mudřík. 
Jeho návrh byl vybrán na základě architek-
tonické soutěže. Ten v roce 2020 zpracoval 
architektonickou studii, která měla za úkol 
vytvořit místo, kde se budou lidé setkávat 

u dobré kávy a jídla v klidné atmosféře, 
kultivovaném designu, s jistotou kvalitních 
služeb a prostředí.
„Jsem velmi rád, že se podařilo kavárnu zrea- 
lizovat. Revitalizace parku Komenského je 
považována za jeden z nejúspěšnějších pro-
jektů ve městě v posledních desetiletích. 
Proto věřím, že obyvatele města nová kavár-
na zaujme a v létě bude dotvářet atmosféru 
parku a ulice Školní. Součástí stavebních 
prací byla také rekonstrukce toalet, aby byly 
přístupné veřejnosti, a to po dobu provozu 
kavárny,“ primátor Jiří Korec. Kavárna bude 
fungovat v pracovní dny od 7 do 23 hodin, 
před volným dnem bude otevírací doba pro-
dloužená. O víkendu si návštěvníci mohou 
přijít na snídani od 8 hodin. Jak napovídá 
otevírací doba, v nabídce budou snídaně, 
obědy a večeře doplněné o vlastní dezerty 
a pečivo. Provozovatelem kavárny je Prokop 
Pyszko, který má úspěšné podniky Burger & 
Beer Brothers v Olomouci a Burger & Bar 
Brothers v Uherském Hradišti. „Na baru si 
mohou zákazníci vybírat kávy ze dvou druhů 
kávy Trobica z Fryštáku, na čepu ze tří piv, šesti 
šumivých a šesti tichých vín z celého světa či 
netradičních drinků a likérů. Vše je doplněno 
o přátelský a profesionální servis. Nabídka 
jídla se bude každý týden kompletně měnit, 
čímž jsme ve Zlíně jedineční,“ přiblížil Prokop 
Pyszko sortiment Café 204. /mel/

Náměstek primátora Pavel Brada 

STEZA Zlín hledá ředitele/ředitelku

Hlavním předmětem činnosti společnosti 
je zabezpečení provozu bazénů a tělový-
chovných zařízení sloužících pro regeneraci 
a rekondici pro veřejnost a sportovce. Dále 
společnost provozuje koupaliště Zelené 
a Panorama.
Záměrem statutárního města Zlín, jakožto 
jediného společníka, je rozšířit činnost spo-
lečnosti tak, aby se v budoucnu postupně 
starala o provoz všech významných spor-

tovišť na území a v majetku města Zlína, 
o jejich údržbu, opravy a budoucí rozvoj.
V první fázi půjde o rozšíření činnosti společ-
nosti o provozování a správu Zimního stadionu 
Luďka Čajky a II. ledové plochy, tzv. PSG Arény.
Podrobné informace o manažerské pozici 
a podmínkách výběrového řízení naleznete 
na webu www.laznezlin.cz/aktuality-vybe-
rova-rizeni-lazne-zlin.php nebo www.zlin.
eu/ruzne. /red/

Společnost STEZA Zlín, spol. s r. o., zajištující provoz městských lázní 
a koupališť, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/
ředitelka společnosti.
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Aktuálně

„Na základě vyhodnocení předchozího voleb-
ního období jsme snížili počet komisí a také 
počet jejich členů. Některé komise jsou tak 
nově sloučené, jiné zrušeny bez náhrady. Navíc 
komise zcela přebírají agendu správních rad 
fondů, které budou po uskutečnění potřebných 
administrativních kroků zrušeny. Díky těmto kro-
kům dojde nejen k zefektivnění práce, ale také 
k nezanedbatelné úspoře asi 30 tisíc korun 
měsíčně,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Ko-
rec. V novém volebním období budou pracovat 

Rada města Zlína snížila počet komisí
Ve volebním období 2022–2026 bude při Radě města Zlína 
pracovat osm komisí. Je to o pět komisí méně než doposud.

pouze devítičlenné komise, výjimkou je Komise 
výstavby a územního rozvoje, která byla zřízena 
o 13 členech.

Komise zřízené Radou města Zlína pro rok 
2022–2026 jsou:
�Komise bytového hospodářství,
�Komise kulturní a památkové péče,
�Komise majetková,
�Komise sociální, zdraví a pro zdravotně posti-

žené,

Zastupitelé schválili vyhlášku o poplatku za odpad

Vyhláška zejména určuje předmět poplatku, 
vymezuje jeho poplatníka, sazbu poplatku, úle-
vy a osvobození, a povinnosti spojené se sprá-
vou a evidencí poplatku. Tato obecně závazná 
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 
a obsahuje několik změn. Mění se sazba po-
platku, a to ze stávajících 600 Kč na poplatníka 
a poplatkové období (kalendářní rok) nově na 
900 Kč. Důvodem navýšení poplatku je nárůst 
nákladů na provoz systému odpadového hospo-
dářství. Za uzavřený rok 2021 činily tyto nákla-
dy ve Zlíně celkem 78 mil. Kč, což při celkovém 
počtu 78 293 poplatníků (údaj k 31. 12. 2021) 
odpovídá částce 996 Kč za poplatníka.
„Stávající sazba poplatku ve výši 600 Kč za po-
platníka za rok zdaleka nepokrývá náklady, kte-
ré si provoz systému odpadového hospodářství 
ve Zlíně vyžádá a které dotuje město ze svého 
rozpočtu. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni od 
nového ruku přistoupit k navýšení poplatku. 
I nová sazba je však pouze příspěvkem na sku-
tečné náklady na provoz a náklady nepokryje,“ 
uvedl tiskový mluvčí magistrátu města Zlína To-
máš Melzer a doplnil: „Zvýšení sazby poplatku 
v řádu stokorun ročně by nemělo mít na běžné 
poplatníky zásadnější dopady, neboť v přepočtu 
na výslednou celkovou sazbu poplatku se jed-
ná o částku cca 2,50 korun za den, respektive  
75 korun za měsíc.“
Systém osvobození od poplatku zůstává v ne-
změněné podobě zachován. Od poplatku je 
tak zcela osvobozena osoba, které poplatková 
povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě 
a která je:
�poplatníkem poplatku za odkládání komunál-

ního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má 
v této jiné obci bydliště,

�umístěna do školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školské-

ho zařízení pro preventivně výchovnou péči na 
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

�umístěna do zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,

�umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo v chráněném bydle-
ní,

�na základě zákona omezena na osobní svo-
bodě s výjimkou osoby vykonávající trest do-
mácího vězení,

�se narodila v příslušném poplatkovém obdo-
bí; nárok na osvobození vzniká jen pro toto 
poplatkové období,

�je přihlášena v okruhu do 500 m od obvodu 
skládky odpadů Suchý důl,

�vlastní nemovitost specifikovanou v článku 2 
odst. 1 písm. b); nárok na osvobození vzniká 
jen ve vztahu k této nemovitosti, nebo

�se v příslušném poplatkovém období z důvo-
du dlouhodobého pobytu v zahraničí zdržuje 
mimo území města více než 10 měsíců, a zá-
roveň je přihlášena na území města po dobu 
celého poplatkového období, za které bude 
toto osvobození uplatňovat.

Zastupitelstvo města Zlína schválilo novelizaci vyhlášky, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 12/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství.

Systém dílčích úlev od poplatku zůstává princi- 
piálně rovněž zachován, mění se pouze jeho 
výše. Dále se dosavadní jednotná úleva ve výši 
40 % sazby poplatku, v rámci spravedlivějšího 
zohlednění okolností, nově rozděluje na dvě ka-
tegorie s odlišnými sazbami úlev z poplatku, vy-
jádřenými pro snadnější orientaci v absolutních 
částkách 400 a 300 Kč/rok.

Úlevu na poplatku ve výši 400 Kč/rok bude mít 
osoba, která:
�je mladší 18 let,
�je nevidomá,
�je považována za závislou na pomoci jiné fy-

zické osoby podle zákona upravujícího sociál-
ní služby, nebo

�je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Vyšší úleva na poplatku u těchto osob, která je 
procenty vyjádřena dokonce vyšší než původ-
ních 40 %, zohledňuje jejich zpravidla těžší so-
ciální situaci, závislost na jiných osobách, vyšší 
výdaje, či nižší, resp. žádné příjmy.

Úlevu na poplatku ve výši 300 Kč/rok bude mít 
osoba, která:
�dosáhla věku 65 let,
�je přihlášena v budově mimo dostupná místa 

svozu, vymezená v příloze č. 1 vyhlášky,
�má věk 19 až 26 let a zároveň studuje v pre-

zenčním studiu mimo území Zlínského kraje.

Nižší úleva na poplatku u těchto osob zohled-
ňuje skutečnost, že se jedná buď o osoby s pra-
videlným důchodem, který je v návaznosti na 
inflaci valorizován, osoby, kde se úleva nezaklá-
dá na jejich sociální situaci, ale jen na ztížené 
dostupnosti jejich nemovitostí pro svoz odpadu, 
či zletilé studenty, kteří již mají možnost si při-
vydělávat. 
Znění vyhlášky je trvale zveřejněno na stránkách 
www.zlin.eu – v sekci „Jsem občan“ – „Obecně 
závazné vyhlášky a nařízení“ – „Úplná znění nej-
důležitějších vyhlášek a nařízení“. /io/

�Komise tělovýchovy, mládeže a sportu,
�Komise výstavby a územního rozvoje,
�Komise vzdělání, výchovy a mezinárodních 

styků,
�Komise životního prostředí a odpadového 

hospodářství.
Komise jsou zřizovány jako iniciativní a poradní 
orgány Rady města Zlína na základě jejího usne-
sení, v souladu s § 122 zákona 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), a to vždy na příslušné 
volební období. Komise jsou ze své činnosti od-
povědny RMZ, která projednává jejich stanoviska 
a náměty a vyvozuje závěry z navrhovaných opat-
ření. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na 
svěřeném úseku jsou podřízeny primátorovi. /io/
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Aktuálně

Zrekonstruovaná kuchyně v ZŠ Zlín, Kvítková už slouží
Čtyřměsíční rekonstrukce školní jídelny a kuchyně se zázemím 
v Základní škole Zlín, Kvítková 4338 je u konce. 

Zmodernizované prostory převzala škola do uží-
vání počátkem listopadu 2022 a do své školní 
jídelny se tak mohli vrátit žáci, kteří v měsících 
září a říjnu využívali náhradní stravování. Část 
z nich docházela na obědy na Základní školu 
Zlín, Komenského I, zbylým žákům byla strava 
dovážena ze Základní školy Zlín, Okružní 4685.
„Tak konečně nastal okamžik, na který jsme se 
všichni těšili. Máme krásnou kuchyň, která je 
moderně vybavená, a nádhernou jídelnu, kte-

rou si budeme užívat,“ sdělila ředitelka školy 
Jaroslava Müllerová. „Poděkování pa-
tří nejen ředitelkám těchto škol za 
zabezpečení vaření pro žáky školy 
na ulici Kvítková, ale rovněž žá-
kům školy a jejich rodičům za to, 
že se přizpůsobili provozním pod-
mínkám během stavebních prací, 
jakož i pracovníkům školní jídelny 
ZŠ Kvítková za práce spojené se 

zprovozněním nové kuchyně a jídelny. V nepo-
slední řadě patří poděkování také členům Klu-
bu seniorů Kvítková, kteří po dobu rekonstruk-
ce poskytli budovu, kde se běžně scházejí, pro 
výdej dovezené stravy žákům,“ vzkázal vedoucí 
Odboru školství a sportu Milan Smola. V rámci 
rekonstrukce kuchyně v 7. základní škole Zlín, 
Kvítková 4338 došlo k dílčím dispozičním úpra-
vám varny, výměně gastronomického vybavení 
i stávajících chladíren a mrazíren. Obměnu si 
vyžádaly také všechny povrchové konstrukce 
a podlahy. Mimoto rekonstrukční práce obsa-
hovaly i dispoziční úpravy jídelny, výměnu vzdu-
chotechniky za novou rekuperační jednotku 
a výměnu všech instalací, které byly většinou 
původní. Velkým přínosem pro všechny strávní-
ky je také odhlučnění prostoru jídelny. Zásadní 
změnou je i zřízení odděleného zázemí šaten 
pro muže a ženy se samostatným hygienickým 
zázemím. Stravovací kapacita se rekonstrukcí 
navýšila o 30 míst. „Rekonstrukce, která si vy-
žádala investici ve výši cca 25 milionů korun, 
výrazně zlepší pracovní podmínky zaměstnanců 

kuchyně a úroveň stravování. Moderniza-
ce gastronomického vybavení a změ-

ny dispozic prostor umožní efektiv-
nější přípravu jídel a rychlejší výdej 
obědů, čímž zvýší komfort strávní-
ků. Nezanedbatelná je i vkusná de-
signová proměna interiéru jídelny,“ 

sdělila náměstkyně primátora měs-
ta Zlína Martina Hladíková. /io/

Radnice hostila francouzského velvyslance

Jeho Excelenci spolu s Éric Playout, atašé 
pro francouzský jazyk (Francouzský institut) 
a Denisou Pánkovou-Schránilovou, atašé pro 
decentralizovanou spolupráci, oficiálně přiví-
tali členové Rady města Zlína v čele s primá-
torem Jiřím Korcem.

Debata směřovala k možnostem rozšíření 
francouzského jazyka na našich školách, 
zvýšení povědomí o francouzské kultuře ve 
Zlíně i spolupráci místních firem s francouz-
ským trhem. Po předání darů francouzské 
delegaci následoval zápis do kroniky a pře-

Jedním z míst ve Zlíně, které v listopadu navštívil velvyslanec 
Francie v České republice J. E. Alexis Dutertre, byla i zlínská 
radnice. 

sun zúčastněných na Gymnázium Zlín-Lesní 
čtvrť. Tady byla francouzská návštěva mimo 
jiné seznámena s projektem „létající lektor-
ka“, v rámci něhož na školách působí rodi-
lá mluvčí Eileen Elisabeth Lacey, vyučující 
francouzský jazyk formou sdílených konver-
začních hodin. Projekt aktuálně probíhá na 
čtyřech školách ve Zlínském kraji, včetně 
Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť. Vymezený čas ná-
vštěvy na gymnáziu uzavřela beseda se stu-
denty. /io/
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Doprava

Nový most do Průmyslové zóny Příluky v provozu
Koncem druhého prosincového týdne bylo otevřeno nové 
silniční napojení na Průmyslovou zónu Příluky. Ve stejné době 
se uskutečnilo uzavření starého mostu za železniční tratí. 
S otevřením nového mostu souvisí řada dopravních novinek 
včetně dočasných změn, omezení a objížděk.

Uzavření starého mostu u železniční trati bylo 
nutné z důvodu demolice. Na stejném místě 
bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty. Než 
bude tato nová lávka vybudována, budou chodci 
a cyklisté moci využívat provizorní lávku umístě-
nou vedle původního mostu. Uzavření starého 
mostu a otevření nového silničního napojení na 
Průmyslovou zónu Příluky na hlavní silniční tep-
nu I/49 obnáší řadu dopravních novinek včetně 
dočasných změn, omezení a objížděk.

Nejdůležitější informace k dopravním úpravám:
Nové silniční napojení – odbočení ze silnice 
I/49 do Průmyslové zóny a stejně tak z Průmy-
slové zóny na I/49 je bez omezení pro všechna 

vozidla do všech směrů. Tato křižovatka je řízena 
mobilní semaforovou soupravou.
Starý most u železniční tratě – je uzavřen 
pro veškerý provoz, není možné na něj odbočit 
ze žádného směru ani přes něj přejet.
Křižovatka ul. Pančava a I/49 – stávající se-
maforová souprava je vypnuta a provoz je řešen 
dopravním značením upravujícím přednost. Tato 
křižovatka má oproti předchozímu stavu následu-
jící změny:
● z ul. Pančava nebude možné odbočit vlevo na 
I/49 směrem na Zlín, ale bude zde přikázaný 
směr pouze doprava směrem na Vizovice;
● z ul. Pančava nebude možné jet rovně na starý 
most;
● ze silnice I/49 nebude možné odbočit na starý 
most.
Dojde taktéž k instalaci dočasného ostrůvku 
uprostřed komunikace v místě stávajícího pře-
chodu pro chodce z ul. Pančava, který usnadní 
přecházení pěších a cyklistů. I přesto je z důvodu 
bezpečnosti nezbytně nutné, aby řidiči, chodci 
i cyklisté dbali v tomto místě zvýšené opatrnosti. 
Jelikož se stále jedná o průjezd stavbou, je nutné, 
aby řidiči důsledně sledovali dopravní značení 
v této lokalitě. Úprava místního provozu je dočas-
ná a její trvání se předpokládá do jara 2023. 

Upřesnění dopravního režimu na základě 
provozu v praxi
Stále se jedná o průjezd stavbou, který bude 
trvat až do jarních měsíců roku 2023. Provoz 
je řízen mobilní semaforovou soustavou, která 
však není technicky schopná zajistit všechny 
funkce jako trvalé světelné signalizační zaříze-
ní. Tento stav je dočasný.
Základní informací je, že ODBOČENÍ VPRAVO 
JE MOŽNÉ KDYKOLIV V NÁVAZNOSTI NA PŘED-
NOST V JÍZDĚ, nikoliv na základě světelné 
signalizace! Semaforová soustava slouží pouze 
pro směry rovně a vlevo. Semafory jsou dopl-
něny o odpovídající směrové šipky. Současně 
došlo ke zkrácení času výjezdu z průmyslové 
zóny. K těmto úpravám bylo přistoupeno z dů-
vodu zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení pro-
pustnosti hlavní silnice I/49.
1. Odbočení vpravo na nový most – při jíz-
dě od Vizovic – semafor doplněn o směrovou 
šipku pro upřesnění, že se jedná o světelnou 
signalizaci pro směr rovně. Odbočení doprava 
je tedy možné i v případě, že na semaforu svítí 
červená, je však nutné dodržet podmínku „dej 
přednost v jízdě“ vozidlům odbočujícím vlevo 
z I/49.
2. Odbočení vpravo při výjezdu z mostu – ve 
směru Zlín centrum – semafor doplněn o smě-
rovou šipku pro upřesnění, že se jedná o svě-
telnou signalizaci pro směr doleva. Odbočení 
doprava je tedy možné i v případě, že na se-
maforu svítí červená, je však nutné dodržet 
podmínku „dej přednost v jízdě“ vozidlům je-
doucím po I/49. /cek/

Město získalo ocenění v prestižní soutěži Chytré město
Již VI. ročník soutěže Chytrá města 2022 poznal své vítěze. 
V konkurenci 90 projektů získalo město Zlín v kategorii Projekt 
pro město s 50 až 200 tisíci obyvateli velmi cenné 2. místo.

Soutěž Chytrá města je určena nejen pro měs-
ta, obce, kraje, ale také pro dodavatele chytrých 
řešení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré 
praxe při využívání postupů a trendů při dlou-
hodobě budované koncepci Smart City. Soutěž 
pořádá nevládní nezisková organizace Smart 
City Innovations Institut, z. ú. za významné pod-
pory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které 
je současně také vyhlašovatelem jednotlivých 
ročníků. „Děkuji všem, kteří se na přípravě pro-
jektu podíleli, ředitelům krajských operačních 
středisek Zlínského kraje, řediteli Městské po-
licie Zlín, zástupcům Technických služeb a Do-
pravní společnosti Zlín-Otrokovice. Největší dík 
pak patří panu Michalu Kovaříkovi z Oddělení 
koordinace projektů Magistrátu města Zlína za 
řízení tohoto projektu a odboru dopravy za spo-
lupráci,“ sdělil náměstek primátora pro oblast 
dopravy Michal Čížek. Projekt chytrá mobilita 
ve Zlíně, se kterým město v soutěži uspělo, je 

světelný tabulový systém informující 
o obsazenosti parkovišť v reálném 
čase. Postupně se na městská 
parkoviště napojí další využitelná 
soukromá parkoviště ve městě, 
v jejichž blízkosti budou další světel-
né tabule s informacemi o obsazenosti. 
Do informačního systému tabulí taktéž přibude 
Modul události dopravy ze vzájemně propoje-
ného dispečinku Městské policie, Technických 
služeb, dopravního podniku města a Krajských 
operačních středisek – Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru a Zdravotnické záchranné 
služby. Tuto část má město Zlín již téměř hoto-
vou a v roce 2023 chce přejít do další realizační 
fáze. „Systém lze propojit i s dalšími chytrými 
řešeními. Jedním z nich je největší projekt In-
teligentní dopravní systém s prvky C2X. Prvky 
C2X jsou elektronická zařízení využívající nové 
druhy elektronické komunikace, které budou 

do budoucna využívat vozidla a příslušné do-
pravní zařízení, díky čemuž se bude dát lépe 
řídit a optimalizovat doprava. Tento projekt 

v konečné fázi všechny projekty spojí 
v jeden celek. V současnosti na něm 

pracujeme, abychom ho mohli zdár-
ně zrealizovat a získat na ně dotač-
ní peníze,“ upřesnil Michal Čížek. 
V přípravě jsou ve spolupráci s Do-
pravní společností Zlín-Otrokovice 

také inteligentní zastávky MHD s pa-
nely s digitálním promítáním odjezdů 

včetně promítnutí zpoždění, zobrazení pozice 
vozidla MHD, možnost platby kartou ve vozi-
dlech MHD nebo palubní počítače navázané na 
nový systém preference na křižovatkách včetně 
zlepšení garantovaných návazností mezi spoji 
navzájem. Současně je připravován modul pro 
bezpečnost chodců v městském provozu. Kro-
mě digitálních navigačních panelů bude součas-
ně všem návštěvníkům i rezidentům k dispozici 
interaktivní informační centrum, ve kterém zís-
kají i informace o kulturním a sportovním dění 
ve městě a budou si zde moci naplánovat trasu 
po městě na interaktivní mapě. /mel/
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Doprava

Přehled dokončených dopravních staveb roku 2022
V loňském roce zrealizoval Odbor dopravy Magistrátu 
města Zlína několik zásadních dopravních staveb. V článku 
přinášíme jejich přehled.

Okružní křižovatka na silnici III/49018, Zlín 
Kocanda a točna MHD /1/
Akce „Okružní křižovatka na silnici III/490 18, 
Zlín-Kocanda a točna MHD“ byla sdružená in-
vestiční akce Statutárního města Zlína s Ředi-
telstvím silnic Zlínského kraje. Investiční akce 
„Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín-
-Kocanda a točna MHD“ je spolufinancována 
Zlínským krajem. Tato akce měla za cíl vybudovat 
novou okružní křižovatku a novou koncovou za-
stávku – točnu MHD, jejíž součástí bude účelo-
vá komunikace umístěná mimo vozovku silnice  
III. třídy, kdy tyto objekty budou dopravně napo-
jeny na okružní křižovatku. V rámci stavebních 
prací došlo k rekonstrukci části silnice III/49018, 
nezbytně nutným přeložkám a přípojkám inženýr-
ských sítí, zřízení objektu pro zázemí řidičů MHD 
s napojením na vodovod a kanalizaci či demontá-
ži stávajícího a montáži nového trolejového vede-
ní. Dále dojde k rekonstrukci stávajících zastávek 
Jižní Svahy-Kocanda v obou směrech, k revita-
lizaci přilehlých veřejných prostranství včetně 
úpravy zeleně, rekonstrukci a novostavbě veřej-
ných chodníků a cyklostezky pro bezpečný pohyb 
chodců a cyklistů a zajištění odvedení srážkových 
vod ze zpevněných ploch.

Rekonstrukce komunikace – ulice Filmová, 
II. + III. etapa /2/
V rámci akce rekonstrukce komunikace na  
ul. Filmová dojde v délce cca 180 m k úpravám 
stávající komunikace, obnášející sjednocení šíř-
ky, odvodnění, zvýšení únosnosti vozovky, nový 
povrch, dále k výstavbě nového chodníku v cel-
kové délce 184 m, rekonstrukci sjezdů ze sou-
kromých pozemků a vybudování dešťové kanali-
zace, která bude sloužit výhradně pro odvodnění 
komunikace. Akce bude dokončena do Vánoc 

letošního roku a na jaře roku 2023 se následně 
dodělají drobné úpravy.

III. etapa Regenerace panelového sídliště 
Zlín-Podhoří 2. část /3/
Stavební práce a úpravy u této akce zahrnovaly 
zejména revitalizaci stávajících komunikací, par-
kovacích stání, chodníků, schodišť, vchodů k by-
tovým domům, kompletní výměnu stávajícího 
veřejného osvětlení, výstavbu nového veřejného 
osvětlení, zlepšení přístupu požární techniky, 
sadové úpravy spočívající zejména v náhradní vý-
sadbě dřevin a založení travnatých ploch.

Zlín-Prštné – úprava Návsi /4/
Součástí akce „Zlín-Prštné – úprava Návsi“ byla 
kompletní stavební úprava stávajících zpevně-
ných ploch – kompletní rekonstrukce místní ko-
munikace, stavební úpravy parkovacích ploch, 
úprava povrchu samostatných sjezdů připoje-
ných k rodinným domům, rekonstrukce chodníků 
na ul. Náves, výstavba propojovacích chodníků 
ve vnitrobloku a výstavba plochy pro kontejnery 
na domácí odpad. Ukončení této akce je pláno-
váno na 16. prosince 2022.

Revitalizace území Díly III.–IV. – Morýsovy 
domy – II. etapa /5/
Úprava území mezi ul. Díly III a východní stranou 
1. Morýsova domu byla zaměřena na snížení defi-
citu parkovacích míst, návrh nových parkovacích 
ploch, doplnění chybějících chodníků v osách 
hlavních pěších tahů, zlepšení přístupu požární 
techniky, rekonstrukce stávajících komunikací, 
parkovacích stání, chodníků, přístupových cest 
k parkovacím stáním, zajištění bezbariérovosti 
území, úprava předprostoru hlavního vstupu do 
1. Morýsova domu a revitalizace zeleně.

Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čep-
kov – Jižní Svahy /6/
První etapa projektu cyklopropojení Jižních Sva-
hů s centrem města je propojení úseku od Baťovy 
vily k FAI UTB a má přímou návaznost na cyklo-
stezku podél ul. Výletní a Tyršova nábřeží. Jeho 
součástí je v délce 460 m úprava území, nový po-
vrch stezky, opěrná zídka, veřejné osvětlení, dopl-
nění laviček, stojanů na kola, odpadkových košů 
a další. Tato akce byla dokončena v prosinci.

Jižní Svahy – Oprava chodníku mezi ul. Jílová 
a Křiby /7/
Během této akce došlo k rekonstrukci chodníků 
v okolí bytových domů č. p. 4584, 4586, 4585, 
4604 a 4603, v celkové délce 465 m. Chodníky 
jsou sjednoceny na šířku 1,7 m, tak aby vyhověly 
pojezdu zimní a úklidové techniky, kromě chodní-
ku podél komunikace v ul. Luční, který bude mít 
šířku 2 m pro zajištění odstupu chodců od vozi-
del. Rekonstruované úseky chodníků byly opatře-
ny novým zábradlím, povrchové vody jsou z velké 
části spádováním odvedeny na terén a zasako-
vány, zbytek je odveden do stávajících uličních 
vpustí a byla zde provedena i náhradní výsadba 
za kácené stromy v celkovém počtu 3 ks.

Mladcová – Vybudování chodníku z ul. Vino-
hrádek ke hřbitovu /8/
Realizací této akce došlo k vybudování chodní-
ku o celkové délce 810 m, který nyní propojuje 
stávající chodník u točny autobusů na Mladcové 
s parkovištěm před hřbitovem, dále došlo k rozší-
ření silnice III/49016 ve stejné délce, vybudování 
nové dešťové kanalizace pro odvodnění chodní-
ku a komunikace, přeložce vedení telekomuni-
kačních sítí a úpravě sjezdů k soukromým nemo-
vitostem. Jednalo se o sdruženou investiční akci 
Statutárního města Zlína s Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje. Investiční akce „Zlín, Mladcová – 
oprava silnice III/49016 a chodník z ulice Vino-
hrádek ke hřbitovu“ byla spolufinancována Zlín-
ským krajem. /cek/

1.
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2.
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3.
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Aktuálně

Na Vršavě vznikla zážitková cyklodráha. Veřejnosti se 
otevře na jaře
Uživatelé cyklostezky z Vršavy do Kostelce si již patrně stačili 
všimnout. V blízkosti cyklostezky zde vzniklo místo, kde brzy 
půjde aktivně trávit čas nejen s dětmi. 

Nově vniklý tzv. skillpark nabízí cyklodráhu s pře-
kážkami, která umožní rozvíjet koordinaci při jíz-
dě na kole. 
Původní záměr počítal s vybudováním tzv. 
pumptracku na větší ploše. Ten umožňuje jíz-
du na terénních přírodních boulích. Jako jedna 
z mála vhodných ploch byla vytipována louka na 
Vršavě, která však byla částečně také ve vlast-
nictví státu. Bohužel se z různých důvodů nepo-
dařilo najít společný kompromis, který by směnu 
umožnil.
Pro náročnost na údržbu terénních boulí, a pře-
devším nedostatečnou velikost lokality tak bylo 
od projektu pumptracku ustoupeno a vznikla 
menší cyklodráha s překážkami. Ta nabídne na 
více než 150 metrech deset konstrukčních prv-
ků. Namátkou půjde o dlouhý skok, slalom mezi 
kmeny, schody, vlnu a další.
Hřiště bude veřejnosti zpřístupněno po sado-
vých úpravách v jarních měsících. Z technolo-
gických důvodů je také nutné, aby si mlatové 
povrchy cyklodráhy dosedly a cyklisté nyní dráhu 
nevyužívali. Cena díla činí 943 tisíc korun. /fab/

Město Zlín mění zlínský hokej
K zásadním změnám dojde na přelomu roku v hokejovém 
klubu Berani Zlín. Změny, které iniciovalo město Zlín 
a souhlasili s nimi i další spolumajitelé klubu, se budou týkat 
provozování zimních stadionů i personálního obsazení.

Na začátku roku 2023 se přesune správa 
Zimního stadionu Luďka Čajky i přilehlé PSG 
arény pod městskou společnost Steza. Důvo-
dem je ekonomická optimalizace provozu, aby 
nedošlo k uzavření žádného ze stadionů z dů-
vodu vysokých cen energií. „Zástupci hokejo-
vého spolku nás upozornili, že nebudou schopni 
v příštím roce dále udržet v provozu oba zimní 
stadiony, v horším případě ani jeden z nich. 
Urychlili jsme tedy náš dlouhodobý záměr na 
převzetí a optimalizaci správy sportovišť, proto-
že si nedokážeme představit, že by děti, mládež, 
profesionální, hendikepovaní či hobby sportovci 
neměli kde dále provozovat své aktivity,“ upřes-
nil primátor Jiří Korec.
Změní se i struktura vedení klubu, po němž 
volalo město Zlín již před aktuální sezonou. 
Sníží se počet osob ve vedení, zvětší se pro-
vázání A týmu s mládeží a nastaví se jasné 
zodpovědnosti jednotlivých členů vedení. 
Společnost Berani Zlín s.r.o., pod kterou spa-
dá A tým, bude mít jednoho jednatele s dvou-
člennou prokurou. Jednatel společnosti bude 
zároveň generálním manažerem spolku, kte-
rý se stará o mládež. Prokura se bude sklá-
dat z manažera mládeže zapsaného spolku 
a sportovního manažera společnosti, nebo 
ekonomického ředitele společnosti. Jednatel 

bude povinen minimálně jedenkrát měsíčně 
informovat spolumajitele o celkovém chodu 
klubu včetně ekonomické stránky. U zapsa-
ného spolku, jenž řídí mládežnické oddíly, 
zůstane nejvyšším orgánem tzv. konference. 
Nově na ní však budou hlasovat jen dele-
gáti, kterých bude celkově vždy sudý počet. 
Jednoho delegáta bude mít každý jednotlivý 
spolumajitel společnosti kromě zapsaného 
spolku, který bude mít stejný počet delegátů 
jako počet zbylých spolumajitelů společnosti. 

Představenstvo spolku bude mít jen dva členy, 
a tím budou vždy generální manažer a mana-
žer mládeže, kterého zvolí konference. Oba 
členové představenstva budou statutárními 
zástupci zapsaného spolku. Provázanost mlá-
deže s A týmem bude dále navíc posílena tím, 
že šéftrenér mládeže bude bývat jedním z asi-
stentů hlavního trenéra seniorského A týmu.
Spolumajitelé se dohodli, že novým a jediným 
jednatelem hokejového klubu se stane Robert 
Hamrla. „Chtěli jsme změny už po minulé ne-
vydařené sezoně a bohužel ani současné spor-
tovní výsledky neodpovídají kvalitě týmu. Navíc 
rozpočet na současnou sezonu byl nastaven vel-
mi rizikově, kdy aktuálně není pokryta takřka po-
lovina příjmové stránky. Po dlouhých jednáních 
spolumajitelů je jasná dohoda, že budou udělány 
kroky, aby společnost byla schopna i dále plnit 
všechny své závazky,“ doplňuje primátor Jiří 
Korec.
Město Zlín plánuje objednat reklamu na kalen-
dářní rok 2023 u A týmu Beranů v přibližné hod-
notě osmi milionů korun. Další až čtyři miliony 
může pak tým získat za úspěchy v jednotlivých 
kolech vyřazovací části. I bonusová částka však 
bude odpovídat adekvátní propagaci města. 
„Peníze klub získá za podmínky realizace výše 
uvedených změn včetně jmenování i nejbližších 
spolupracovníků Roberta Hamrly dle jeho návr-
hu jak v A týmu, tak v mládeži, protože vstupuje 
do nelehké situace, kdy musí akutně řešit finan-
ce i sportovní výkonnost A týmu. Bude však dů-
ležité se zaměřit i na nejstarší mládežnické ka-
tegorie, kde je cílem udržení nejvyšších soutěží 
i statusu akademií,“ zakončil Jiří Korec. /mel/
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Volba prezidenta republiky
Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta České 
republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo volby prezidenta 
se uskuteční o 14 dní později, tj. ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Volební místnosti
Volební místnosti jsou zpravidla totožné s voleb-
ními místnostmi jako při volbách v září. Mění se 
umístění volební místnosti č. 26, nově bude v Zá-
kladní škole Zlín, školní jídelna, Slovenská 3076 
(bývalá 3. ZŠ). Voliči budou informováni v Ozná-
mení o době a místě konání voleb na úřední des-
ce magistrátu a na výlepových plochách.

Volič
Voličem je občan města Zlína za předpokladu, 
že jde o státního občana České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně  
18 let a je v den voleb ve městě přihlášen k tr-
valému pobytu. Volič ve volební místnosti proká-
že svou totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem anebo cestovním 
průkazem, jinak mu nebude hlasování umožně-
no. Pokud volič nemá platný občanský průkaz 
nebo mu končí platnost před termínem voleb, 
ztratí ho nebo mu je odcizen, může k hlasování 
využít platný cestovní pas. Nemá-li ho, pak má 
možnost požádat o vydání občanského průkazu 
ve zrychleném režimu do pěti pracovních dnů. 
Správní poplatek je 500 Kč, žádost je třeba po-
dat nejpozději 6. ledna 2023. U vyřízení občan-
ského průkazu do 24 hodin pracovního dne je 
převzetí možné pouze v Praze na pracovišti Mi-
nisterstva vnitra ČR. Možnost vydat OP bez stro-
jově čitelných údajů pro účely výkonu volebního 
práva s dobou platnosti 30 dnů na počkání byla 
zrušena. Ve dnech voleb (během doby hlasová-
ní) bude na pracovišti občanských průkazů ve 
Zlíně-Prštném, L. Váchy 602, možnost převzít již 

vyhotovený občanský průkaz nebo cestovní pas 
pro voliče, kteří o vyřízení dokladu požádali dříve. 
Bližší informace je možné získat na telefonním 
čísle 577 630 616.

Voličské průkazy
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakém-
koliv volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Voliči si mohou o voličský průkaz již nyní požá-
dat. Žádost o voličský průkaz musí být doruče-
na na adresu Magistrátu města Zlína, evidence 
obyvatel, L. Váchy 602, Zlín, Prštné, nejpozději  
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023 do 
16 hodin. Toto podání musí být v listinné podo-
bě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky. O voličský průkaz je možno 
požádat také prostřednictvím Portálu občana. 
Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebu-
je disponovat elektronickou identitou a datovou 
schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žá-
dosti. Pokud žádá volič o vydání voličského prů-
kazu osobně, vypíše připravený formulář na ohla-
šovně evidence obyvatel, pracoviště Zlín-Prštné, 
L. Váchy 602. Osobně lze požádat o vydání volič-
ského průkazu do 11. ledna 2023. Voličský prů-
kaz lze vydat od 29. prosince 2022 jen žadateli 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úřed-
ně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle.

Hlasovací lístky
Voliči obdrží nejpozději do 10. ledna 2023 hlaso-
vací lístky spolu s informací o způsobu hlasování. 

Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků 
nebudou k dosažení, nemají dostupnou nebo 
dostatečně označenou poštovní schránku, takže 
jim nebudou moci být předány hlasovací lístky, 
mohou o ně požádat okrskovou volební komisi ve 
volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné  
II. kolo volby obdrží voliči přímo ve volební míst-
nosti.

Hlasování do přenosné schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů Magistrát města Zlína, Odbor 
občansko-správních agend, pracoviště eviden-
ce obyvatel, L. Váchy 602, Zlín-Prštné, telefon  
577 630 765 nebo 577 630 766 a ve dnech 
voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena, příp. chce 
hlasovat na voličský průkaz.

Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném 
zařízení
Volební právo mohou uplatnit také voliči, kteří 
se ve dnech voleb budou nacházet v nemoc-
nici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístě-
ném v obci, pokud je příslušné zařízení zapíše 
do zvláštního seznamu voličů a tento seznam 
předá magistrátu nejpozději 9. ledna 2023 do 
14 hodin, nebo volí na voličský průkaz. Dojde-
-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území 
volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po 
uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 11. 
ledna 2023, v případě druhého kola volby 25. 
ledna 2023, od 16 hodin, a volič nemá voličský 
průkaz, je tato skutečnost považována za faktic-
kou překážku ve výkonu volebního práva.

Další:
Bližší informace k volbám naleznete na webu 
www.zlin.eu. /md/
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Recyklace má smysl
Každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost třídění skla, 
papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu 
mělo být i u vysloužilého elektrozařízení. 

Se starou pračkou, televizí nebo ledničkou neza-
váháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného 
dvora. Ale jinak tomu je u běžných věcí denní 
potřeby, jako jsou žárovky, rychlovarné konvice, 
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před do-
mem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč 
pro ně hledat speciální sběrné místo?

Díky jejich recyklaci lze znovu využít mnoho 
materiálů – s přírodními zdroji můžeme šetřit 
a recyklovat suroviny ze starých elektrospotře-
bičů. Kromě využitelných surovin však obsahují 
elektrozařízení také různé škodlivé látky, které 
se díky ekologické recyklaci nedostanou do 
životního prostředí. Proto nevyhazujte elektro-
zařízení do směsného odpadu ani jej neodklá-
dejte ke kontejnerům. Vysloužilá elektrozařízení 
odevzdat můžete ve sběrném dvoře v Loukách 
(areál TSZ), v Malenovicích (ul. Zahradní) nebo 
na Zálešné. Drobnější světelné zdroje pak mů-
žete zanést také do malé sběrné nádoby, kte-
rá bývá umístěna v obchodech (speciální box 
u pokladen). Zpětný odběr světelných zdrojů 
a dalších elektrozařízení zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který v České republice fun-
guje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do 

recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za 
loňský rok se v České republice díky EKOLAM-
Pu sebralo a ekologicky zpracovalo 551 tun  
světelných zdrojů, téměř 963 tun malých 
a 2668 tun velkých elektrozařízení. Díky ekolo-
gickému zpracování se podařilo opětovně využít 
přes 90 % materiálů ze všech sebraných elek-
trozařízení. Více se o problematice nakládání 
s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elek-
trozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz. /red/

Unikátní projekt fotovoltaiky na zelené střeše se Teplu 
Zlín osvědčil
Zkušební provoz nové fotovoltaické elektrárny, která je umístěna 
na zelené střeše moderně zrekonstruované výměníkové stanice 
VS5 na Budovatelské ulici na sídlišti Jižní Svahy, úspěšně 
ukončila před koncem roku městská společnost Teplo Zlín.

„Cílem tohoto pilotního projektu, který jsme 
nazvali Energocentrum VS5, bylo prověření 
funkčnosti celého konceptu spojujícího tento 
typ elektrárny s centrálním zásobováním a ve-
getačními úpravami budovy. Testovací provoz 
zahájený letos v srpnu dopadl podle očekávání 
a vše funguje v souladu s původním záměrem. 

Získané poznatky budou využity při realizaci 
dalších projektů ve spolupráci s městem Zlín 
a bytovými domy, které jsou zároveň odběrateli 
tepelné energie,“ uvedl ředitel Tepla Zlín Pavel 
Mačák.
Zároveň zdůraznil, že neméně důležitou částí 
projektu byla i samotná rekonstrukce budovy, 

která z nevzhledného a starého objektu udě-
lala moderní stavbu kultivující své blízké okolí.
Příprava projektu byla zahájena již dlouho 
před příchodem současné energetické krize 
a k jeho realizaci nebylo nutné využít dotační 
podporu.
U samotné budovy bylo provedeno celkové 
omlazení zahrnující generální opravu střechy, 
výměnu oken, revitalizaci opláštění budovy 
a zvýraznění rysů tradiční baťovské architektu-
ry. Budova byla opatřena soustavou popínavých 
rostlin na vodičích a vznikla tak „zelená fasá-
da“, díky stálezelenému porostu v kačírkovém 
záhozu na střeše pak „zelená střecha“. Samot-
né fotovoltaické panely byly instalovány nad ze-
lenou střechou, což zvyšuje jejich účinnost díky 
eliminaci tepelného vyzařování střešní krytiny.
„Celé řešení je pro Teplo Zlín také možností a in-
spirací pro další efektivní revitalizaci veřejných 
prostor v našem městě,“ doplnil Miroslav Cha-
lánek, náměstek primátora.
Vyrobená elektrická energie je primárně vy- 
užívána pro spotřebu technologie výměníkové 
stanice a případná nadvýroba pro předehřev 
topné vody systému centrálního zásobování 
teplem v dané lokalitě. Řešení je dimenzováno 
tak, že k přetokům do distribuční soustavy bude 
docházet jen v případech, kdy bude stanice 
zcela mimo provoz, tj. například v době letních 
technologických odstávek. Modulární koncepce 
však zároveň umožňuje další navyšování výko-
nu elektrárny, doplnění baterií, dobíjecího místa 
na elektromobily apod. /red/



STAVEBNÍ FIRMA

Rekonstrukce bytů a domů, bytových jader, koupelen.

Elektroinstalace, voda, odpady, topení, zednické a obkladačské práce.  

Kuchyně, podlahy, dveře, částečné rekonstrukce i rekonstrukce na klíč.  

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

Pronájem bytů.
  

Výkup nemovitostí za nejvyšší cenu.

 

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

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

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

Developerská činnost.

Prodej třípatrové vily 
v centru Zlína

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

Prodej bytu 2+1 Zlín, Malenovice

provedena kompletní
rekonstrukce
součástí bytu je sklep
designová kuchyňská linka
s vestavěnými spotřebiči 

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

po kompletní  nad-
standardní rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží



www.vitcafe.cz

Děkujeme našim zákazníkům
a přejeme pevné zdraví do roku 2023.

Adresa:
ul. Březnická 5566
Zlín
tel.: 571 895 201

MONTÁŽE 
A REALIZACE  
FOTOVOLTAICKÝCH 
ELEKTRÁREN

 www.ketaenergy.cz

Nabízíme vám férový přístup a rychlost.
Naše realizace jsou na klíč: 
zajistíme veškeré papírování i dotace až 
po samotnou odbornou montáž.

Tel: +420 773 433 111 | E-mail: info@ketaenergy.cz

AMBULANCE ORTOPEDIE
zaměřená na diagnostiku a léčbu onemocnění  
pohybového aparátu, zejména u sportovců

– UZ vyšetření

– aplikace obstřiků kloubů a měkkých tkání

– aplikace viskosuplementace kyselinou hyaluronovou

– léčba pomocí kolagenových injekcí MD Guna

– léčba pomocí plasmy Cellular Matrix A PRP (+HA)

KONTAKTY
Mediekos Ambulance, s.r.o.

třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín 

Kontakty a možnosti objednání na
www.medisportzlin.cz

www.mediekos.cz

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU
fyzikální terapie fokusovanou rázovou vlnou

– RYCHLÁ ÚLEVA OD BOLESTI

–  tato terapie je skvělou volbou pro každého,  
kdo hledá neinvazivní řešení pro chronickou  
bolest nejen ramen, loktů nebo kolen

STANOVENÍ SKLADBY TĚLA  
NA PŘÍSTROJI InBody 770
–  nejvyšší modelová řada přístrojů InBody,  

pracujících na principu bio-impedanční analýzy

Mediekos Ambulance

NOVĚ NABÍZÍ
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NEINVESTIČNÍ PODPORA

Město podpoří sportovní akce, které mají sou-
těžní charakter a proběhnou na území Statutární-
ho města Zlína v 1. čtvrtletí 2023.
Příjem žádostí bude zahájen dne 9. ledna 2023 
od 8:00 h s tím, že ukončení přijímání žádostí je 
stanoveno na 23. ledna 2023 do 14:00 h. Žá-
dosti o dotace z fondu jsou podávány v rámci 
vyhlášeného výběrového řízení / programu elek-
tronicky prostřednictvím webové aplikace formu-
lare.zlin.eu/zadostfmtvakce.
Město přidělí dotace na podporu činnosti orga-
nizací a jednotlivců a podporu významných akcí 

konaných na území Statutárního města Zlína 
v roce 2023, tzv. mimořádná podpora.
Příjem žádostí bude zahájen dne 9. ledna 2023 
od 8:00 h s tím, že ukončení přijímání žádostí je 
stanoveno na 1. listopadu 2023 14:00 h. Žádosti 
o dotace z fondu jsou podávány v rámci vyhláše-
ného výběrového řízení / programu elektronicky 
prostřednictvím webové aplikace formulare.zlin.
eu/zadostfmtvmimoradnapodpora.
Město podpoří činnost sportovních organi-
zací působících na území města Zlína v roce 
2023.

Činností sportovní organizace se rozumí orga-
nizace sportovních aktivit pro děti a mládež na 
území města Zlína. Příjem žádostí bude zahájen 
dne 25. ledna 2023 od 8:00 h s tím, že ukonče-
ní přijímání žádostí je stanoveno na 13. února 
2023 14:00 h. Žádosti jsou podávány na přede-
psaném formuláři, který je zveřejněn na webo-
vých stránkách města Zlína v sekci Jsem občan 
– Formuláře – Odbor školství a sportu. Bližší 
informace poskytuje Odbor školství a sportu, 
oddělení dotací a prevence kriminality MMZ, Za-
rámí 4421, tel. 577 630 361. /io/

Tříkrálová sbírka se uskuteční 
v období od 2. do 8. ledna 2023. 
Do zlínských ulic vyrazí králové 
Kašpar, Melichar a Baltazar 
v sobotu 7. ledna 2023. 

Koledovat budou do zapečetěných poklad-
niček ve prospěch lidí, kteří se dostali do 
těžké životní situace. Díky vstřícnosti dár-
ců pak může Charita pomoci například ro-
dinám s dětmi, samoživitelům, nemocným 
a starým. 
Konkrétně Charita Zlín chce z výnosu sbírky 
2023 realizovat, mimo jiné, projekty: Přímá 
pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, 
primárně na Zlínsku, Nemocnice Milosrd-
ných bratří Vizovice, Letní pobyt pro děti 
a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 
(podpora rodin).

Lidé, kteří se nepotkají s koledníky, mohou 
přispět i dalšími způsoby:
�do pokladničky statické, tedy neputovní,

Tříkrálová sbírka 
se blíží

�platbou online či převodem,
�dárcovskou zprávou DMS.

Ve Zlíně bude neputovní kasička umístěna 
v kostele sv. Filipa a Jakuba u jesliček, plat-
ba na účet 66008822/0800, VS Charity 
Zlín 777970108. Podrobnosti na www.zlin.
charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/.
Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. 

DOTACE POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2023

Správní rada Sociálního fondu Statutární-
ho města Zlína vyhlašuje dotační Program 
na podporu poskytování registrovaných so- 
ciálních služeb v roce 2023. Příjem žádos-
tí začíná 16. ledna 2023 v 00:01 h a končí 

27. ledna 2023 ve 24:00 h. Bližší informa-
ce jsou zveřejněny na webových stránkách 
Statutárního města Zlína www.zlin.eu, nebo 
budou žadatelům poskytnuty tajemnicí So- 
ciálního fondu Statutárního města Zlína,  

Mgr. Alenou Podanou, tel. 577 630 845, 
e-mail: alenapodana@zlin.eu, Odbor sociál-
ních věcí Magistrátu města Zlína (detašova-
né pracoviště tř. T. Bati 3792, budova Okres-
ní správy sociálního zabezpečení). /red/

DOTACE Z FONDU PRO MEZINÁRODNÍ STYKY

Město poskytne dotace na projekty v první 
polovině roku 2023 formou neinvestiční fi-
nanční podpory jednorázových akcí na účel: 
propagace města v partnerských městech 
zaměřená na mezinárodní spolupráci a roz-
víjející vztahy s partnerskými městy, jedno-

rázové akce v oblasti zájmových činností za-
měřené na mezinárodní spolupráci a akce 
reprezentující město Zlín v zahraničí. Dru-
hé kolo únor až červen 2023 – 30. ledna  
2023. Žádosti o dotace se podávají elektro-
nickou formou na formulare.zlin.eu/zadost-

mezinarodnistyky. Formulář pro podávání 
žádostí je přístupný do 30. ledna 2023 do 
16:00 h. 
Kontakt: Odbor kanceláře primátora, Mi-
chaela Novosadová, náměstí Míru 12, Zlín, 
tel. 577 630 138. /io/

Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora 
charitního díla.

Jsou zváni koledníci
Římskokatolická farnost hledá koledníky i ve-
doucí skupinek. Hlásit se mohou na e-mailu 
anna.gerychova@seznam.cz nebo telefonu 
737 313 380, www.farnostzlin.cz. /io/
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Výsledky realizací Tvoříme Zlín
Zlíňané rozhodli o vítězných projektech 
Tvoříme Zlín. Z 20 navržených projektů vy-
brali lidé k realizaci pět malých a dva velké 

projekty. Na jejich realizaci město vyčlenilo 
z rozpočtu 5 milionů korun. Vítězné projekty 
naleznete níže v tabulce.  /fab/

Pořadí v hlasování Malé projekty
1 700let Zlína: Stromy & lidé
2 Kultivace zastávky autobusové linky č. 33 Broučkova – 

směr Bartošova čtvrť
3 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ Zálešná
4 FootGolfové hřiště ve Zlíně
5 Revitalizace dětského hřiště č. 18 mezi domy u Podvesné IV

Pořadí v hlasování Velké projekty
1 Modernizace skateparku BARTOŠKA
2 Kuličková dráha ve Zlíně

700let Zlína: Stromy & lidé

Revitalizace dětského hřiště č. 18 mezi domy 
u Podvesné IV

Kuličková dráha ve ZlíněModernizace skateparku BARTOŠKA

Kultivace zastávky autobusové linky č. 33 
Broučkova – směr Bartošova čtvrť

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
Zálešná

FootGolfové hřiště ve Zlíně

Ohlédnutí za Mikulášem
Na velkou Mikulášskou besídku v restauraci 
U Staňků, kterou pořádala dne 4. prosince 
2022 Komise místní části Kostelec, se sešla 
téměř stovka dětí. 

Spolu s rodiči si užily hezké 
odpoledne plné písniček a říka-
nek, za které je Mikuláš s čerty 
a anděly po zásluze odměnil. 

Na závěr nechyběla ani miku-
lášská diskotéka a tak i ten, 
kdo se trošku bál, odcházel 
s veselím. /red/
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Foto: Logická olympiáda

Zlínští soutěžící uspěli v Logické olympiádě 2022
Začátkem listopadu se na Fakultě aplikované informatiky 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo  
15. ročníku Logické olympiády. 

Ve třech kategoriích se utkalo celkem 131 sou-
těžících, mezi nimiž vynikli soutěžící ze zlínských 
škol:
�Kategorie A (3.–5. ročník ZŠ)
1. místo Otakar Vintr, IV. C ZŠ Zlín, třída Svobody, 
Malenovice
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých SŠ)
3. místo Tomáš Lapka, Gymnázium Zlín-Lesní 
čtvrť
Kategorie C (studenti středních škol – poslední 
ročníky studia)
2. místo Patrik Lučný, Střední škola Baltaci, Za-
rámí, Zlín
Soutěž založená nikoli na naučených znalostech, 
ale na schopnosti logicky uvažovat a hledat nová 
řešení, si klade za cíl pomoci školám ve vyhledá-
vání intelektově nadaných dětí a dětem předsta-
vit, jak zábavné logické úlohy mohou být.
„Soutěžní zadání je zaměřeno na vrozené ro-
zumové schopnosti a předpokládá jen primární 
školní znalosti s ohledem na věk dítěte. Třeba 
pro děti ze školek je celé zadání obrázkové, není 

potřeba umět ani číst, ani psát,“ popsala Lucie 
Měchurová, koordinátorka Logické olympiády. 
Díky soutěži se pořadatelům každoročně daří ob-
jevovat skryté talenty, jejichž výsledky často pře-
kvapí nejen učitele, ale i rodiče, a to i díky faktu, 
že se do soutěže stále častěji hlásí nejen premi-
anti, ale celé třídy.

Celorepublikové finále
Do celostátního finále, které se uskutečnilo 
v pondělí 28. listopadu 2022, postoupilo v každé 

kategorii 65 nejúspěšnějších řešitelů krajských 
kol. O hodnotné ceny v podobě elektroniky a des-
kových her se letos ve finále utkali v prostorách 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky, kam se soutěž vrátila po 13 letech. Lavice 
v Poslanecké sněmovně tak v tento den namísto 
zákonodárců obsadily nadané děti z celé České 
republiky. I v této velké konkurenci si výborně vedl 
žák základní školy Otakar Vintr i gymnazista To-
máš Lapka.
V celostátním finále obsadil Otakar Vintr, IV. C ZŠ 
Zlín, třída Svobody, Malenovice krásné 6. místo.
Mezi tři nejlepší řešitele zadání z celé České re-
publiky se zařadil student Tomáš Lapka z Gym-
názia Zlín-Lesní čtvrť. Tak jako v krajském kole 
dosáhl na bronzovou pozici.
Logická olympiáda je určena pro nadané děti 
z mateřských, základních i středních škol. O letoš-
ní ročník byl velký zájem a historicky měl rekordní 
účast – celkem 94 657 registrovaných soutěží-
cích ve věku od 3 do 20 let z 3 751 škol z celé 
České republiky. Z celého Zlínského kraje bylo 
zaregistrováno 4 006 dětí a mladých lidí.
Logické olympiády jsou pořádané Mensou ČR, je-
jímiž dlouholetými partnery jsou Nadace manže-
lů Kellnerových a škola Open Gate. Krajské kolo 
ve Zlínském kraji finančně podpořilo město Zlín. 
www.logickaolympiada.cz, www.mensa.cz. /io/

ODEVZDEJTE KRABICI A PRODLUŽTE JÍ ŽIVOT

Obzvláště po Vánocích se v domácnostech 
nakupí papírové krabice, které v tom lepším 
případě skončí v kontejneru na papír. Pokud 
však není jejich velikost minimalizovaná 
a nejsou krabice složeny bezpečně dovnitř 
kontejneru, může déšť lepenku znehodno-
tit a v tomto případě osud krabic skončí ve 
směsném odpadu. Ta samá budoucnost 

čeká volně ložené krabice, které jsou ná-
sledně uklízeny jako černá skládka. Projekt 
Kam s ním nabízí jednoduché řešení, jak 
předcházet těmto situacím a nezatěžovat 
životní prostředí likvidací starých a výrobou 
nových krabic. Stačí neponičené krabice 
odevzdat k dalšímu využití. Zlíňané mohou 
krabicím včetně plniv prodloužit život ode-

vzdáním do provozovny Ovečkárny, sídlící na 
adrese Malotova 5656 (areál bývalé továrny, 
123. budova). Otevírací doba je v pracovní 
dny od 7:30 do 16 hodin. „Kam s ním?“ je 
neziskový projekt spolku Ukliďme Česko. Na-
bízí snadné a rychlé vyhledání míst po celém 
Česku, kde se lze legálně „zbavit“ nechtě-
ných věcí a odpadů. /io/
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Tenkrát ve Zlíně: Krize jako příležitost
K nejskloňovanějším slovům posledních týdnů patří bezesporu 
krize. Ekonomické turbulence a zvraty nebyly v historii žádnou 
výjimkou. Říká se také, že každá krize vytváří příležitost k růstu. 

Tiskárna firmy Baťa chrlící reklamní 
plakáty, rok 1924
Foto: MZA-SOkA Zlín

Tovární budovy u zlínského nádraží v první 
polovině 20. let
Foto: MZA-SOkA Zlín

Známý plakát „Baťa drtí drahotu“, který 
v roce 1922 zaplavil Československo
Foto: MZA-SOkA Zlín

Může to znít jako otřepané klišé, ale právě toto 
se podařilo před 100 lety ve Zlíně. U počátku 
takřka závratného růstu Baťova koncernu stála 
právě těžká ekonomická krize.
Příčiny problémů tehdejšího československého 
hospodářství byly přesně opačné, než vidíme 
dnes. Zatímco nyní české hospodářství a domác-
nosti trápí inflace, tedy zdražování a snižování reál- 
né hodnoty peněz, počátkem dvacátých let se 
Československo potýkalo s deflací, tedy s prud-
kým růstem hodnoty tehdejší měny. A to vše ve 
stejné době, kdy sousední Německo drtila astro-
nomická inflace, například cena chleba se vyšpl-
hala na nepředstavitelných 420 miliard marek.

Neprodejné zboží
Měnová reforma, za kterou stál první českoslo-
venský ministr financí Alois Rašín, přinesla sko-
kové zvýšení hodnoty československé koruny. 
Pro podniky to znamenalo výrazné zvýšení úvěrů 
v bankách a několikanásobné zdražení jejich 
zboží v zahraničí, které tak bylo prakticky nepro-
dejné a zůstávalo ve skladech.
S tím se potýkala i firma Baťa. Přestože postup-
ně koncem roku 1921 i na jaře 1922 své boty 
zlevňovala, k řešení odbytové krize to nestači-
lo. Továrny po celé zemi propouštěly, některé 
krachovaly a rostla nezaměstnanost. To hrozilo 
i Baťovi.
Jediným řešením bylo opravdu razantní snížení 
ceny bot. Inspiraci i tentokrát hledal Baťa v Ame-
rice. „Dle amerických časopisů zavedly tamější 
továrny na obuv veliké závody ku zdolání průmy-
slové krise. Jako jediné východisko ku zlepšení 
tamějších nynějších hospodářských poměrů 
uznávají snížení cen výrobků a zvýšení produk-
ce. V obrovských koncernech tamního obuvnic-
kého průmyslu provádí se opravdové dostihy na 
dosažení minimálních cen výrobků,“ psal Tomáš 
Baťa ve firemních novinách Sdělení 26. srpna 
1922. Velké zlevňování ale nebylo možné bez vý-
razného snížení nákladů na výrobu. Baťův recept 
na krizi byl ve zdejších podmínkách mimořádně 
odvážný a ostatní podnikatelé se mu zpočátku 
smáli. Brzy jim ale úsměv na rtech ztuhl...

Takový výprodej tu ještě nebyl
Tomáš Baťa snížil ceny bot o polovinu. To byl šok. 
Musíme si uvědomit, že doba byla jiná. Dnes 
jsou výprodeje a sezónní snižování cen třeba 
i o 75 % procent zcela běžnou věcí. Na počátku 
dvacátých let 20. století však byl Baťův krok vní-
mán jako bláznovství. Zároveň s tím navíc továr-
ník udělal velmi nepopulární krok, když výrazně 
snížil platy dělníků.
Ve firemním tisku toto opatření vysvětloval svým 
zaměstnancům takto: „Náš závod byl první, kte-
rý zvyšoval mzdy, pokud hodnota měny upadala. 
Hodnota měny stoupá již dva roky a my jsme 
nepomýšleli ještě před několika týdny na snížení 
mezd. Naše měna stoupla v zahraničí v posled-
ních týdnech dvojnásob, což nikdo neočekával. 
Naše vláda využila zde vyskytnuvší se příležitosti, 
aby zvýšila hodnotu měny, spatřujíc v tom výho-
du pro náš stát. Tento stav naší měny vylučuje 
možnost vývozu nejen obuvi, ale všech výrobků 
našeho státu. Tohoto času prodáváme naši obuv 
za hranicemi za polovičku toho, kolik obnáší vý-
robní náklady. Konzumenti nitrozemští čekají 
s nákupem až ceny klesnou. Rolník přicházející 
do naší prodejny praví: Já jsem prodal obilí za 
polovičku, nebudu kupovat, pokud nekoupím za 
polovičku i boty.
Stojíme na rozcestí – buď zastaviti výrobu a pro-
pustiti veškeré zaměstnance, jak to již mnoho 
továren udělalo, anebo přizpůsobiti výrobní ná-
klady novým poměrům. Pro náš závod byl by nej-
prospěšnější způsob první, poněvadž bychom 
takto byli s to za přiměřené ceny s nejmenší ztrá-
tou prodati velké zásoby připravené pro podzim-
ní sezonu a vyčkati s nákupem zásob nových až 
se ceny na trhu surovin přizpůsobí cenám svě-
tovým. Tímto ovšem velice byl by poškozen celý 
hospodářský život a nejhůře dělnictvo. Rozhod-
li jsme se pro udržení výroby v plném rozsahu, 
avšak snížili výrobní náklady tak, abychom ihned 
mohli obuv prodávati průměrně o polovici levněji 
nežli jsme prodávali tohoto jara. Toto veliké sní-
žení obuvi nelze již ušetřiti na režiích a bylo nutno 
sáhnouti ku snížení mezd zřízencům, pracujícím 

na čas o 40 % a sazby úkolové této redukci při-
způsobiti. Naproti tomu budeme až do té doby, 
pokud hladina cen neklesne, opatřovati všem 
našim zaměstnancům potraviny, oděv a ostatní 
běžné životní potřeby za polovičku té ceny, která 
byla na trhu v květnu tohoto roku požadována.“
Tyto kroky by nebyly možné bez předchozích 
opatření, která Tomáš Baťa zavedl už dříve. 
V době nedostatku za 1. světové války otevřel 
závodní konzum s potravinami a zřídil vlastní 
hospodářský dvůr, aby ulehčil zásobování za-
městnanců. Nyní přišlo velmi vhod, když mohl po 
snížení platů dělníkům prodávat vlastní potravi-
ny ve vlastních obchodech za dostupnější ceny. 
Stejně tak úspěchu kampaně pomohla síť pro-
dejen obuvi Baťa, které firma budovala od roku 
1917. Zbavila se tak nadbytečných obchodních 
mezičlánků.

Boty Baťa šly na dračku
Na přelomu srpna a září 1922 zaplavily celou 
republiku známé plakáty „Baťa drtí drahotu“ 
s výraznou pěstí a tehdy ještě čerstvým logem 
firmy. Kampaň měla obrovský úspěch. Vypuk-
la nákupní horečka. Před prodejnami Baťa se  
1. září – v den zahájení této akce – tvořily dlouhé 
fronty. Jen za první den se prodalo přes 100 tisíc 
párů obuvi za více než 8 milionů korun.
Firma se rychle zbavila většiny skladových zá-
sob a rozhýbala už delší dobu ustrnulý trh. Tržby 
umožnily opět rozjet výrobu a nabírat nové pra-
covníky. Podle Gahurova urbanistického plánu 
nazvaného „Továrna v zahradách“ rostly nové 
výrobní budovy a od poloviny 20. let se výstavba 
začala přelévat i za tovární bránu.
Zároveň se touto překvapivou akcí dokázal Baťa 
do velké míry zbavil své konkurence, která se 
mu cenami nemohla rovnat. Firma díky úspěš-
né kampani také vyrovnala své dluhy bankám 
a jako jediná v Československu se stala nezávis-
lou na bankovním kapitálu.
Nastartovala se tak éra největšího rozvoje firmy 
i celého Zlína. A to vše díky tomu, jak dokázal 
geniální zlínský podnikatel Tomáš Baťa přetavit 
krizi v obrovskou příležitost. Pavel Stojar
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Adaptačně-integrační kurzy, povinnost pro cizince
Již téměř dva roky platí pro některé cizince ze třetích zemí 
povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz „Vítejte v České 
republice“. Za rok realizace kurzů jich v součtu proběhlo téměř 
1000 a registrovalo se na ně přes 15 tisíc osob.

Absolvovat kurz je možné v 18 Centrech na 
podporu integrace cizinců, která pracují ve 
všech krajích České republiky, nebo na jiném 
místě pod jejich administrací – například u za-
městnavatele. Účast na kurzu je zpoplatněna. 
Při nesplnění povinnosti absolvovat kurz může 
být cizinci uložena pokuta až do výše 10 tisíc 
korun.
Povinnost absolvovat kurz se obecně vztahu-
je na cizince ze třetích zemí (mimo EU), kte-
rým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České re-
publiky, a dále pro cizince, kterým po tomto 
datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu 
bez podmínky předchozího pobytu na území. 
Projít kurzem je nutné do jednoho roku ode 
dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. 
Existují samozřejmě i výjimky – například 
věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více 
o skupinách, které mají povinnost absolvovat 

adaptačně-integrační kurz, lze zjistit z oficiál-
ních stránek www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-
-integracni-kurzy.aspx nebo www.vitejtevcr.cz.  
Nově může se základní orientací pomoci 
i „kalkulačka“: aik.icpraha.com/form/ vytvo-
řená Integračním centrem Praha.
Podmínkou úspěšného splnění je účast na 
celém kurzu, na jehož konci cizinec obdrží do-
klad o jeho absolvování. Účast v kurzu je zpo-
platněna – u veřejných kurzů se jedná o část-
ku 1500 Kč, pokud však hradí náklady kurzu 
například zaměstnavatel, jedná se o částku 
800 Kč za osobu. Pokud cizinec svou povin-
nost nesplní, může mu být uložena pokuta až 
do výše 10 000 Kč.
Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje nezis-
ková organizace Slovo 21, z. s. Cílem je pře-
devším seznámit cizince s jejich právy a po-
vinnostmi vyplývajícími z pobytu na území 
České republiky a informovat je o místech, 

kde mohou obdržet další informace, případ-
ně pomoc. Kurz je veden vždy certifikova-
ným lektorem a tlumočníkem, kteří cizincům 
představí škálu témat, od základních infor-
mací o České republice, včetně vzdělávání, 
bydlení a pobytové legislativy, až po kulturní 
zvyky a tradice.
O tom, že kurz nenabízí pouze strohé infor-
mace, ale může účastníkům pomoci i v osob-
ním životě, svědčí zpětné vazby absolventů. 
Většina jich v rámci evaluace hodnotí kurz 
pozitivně, a to jak jeho čtyřhodinovou časo-
vou dotaci, tak i objem informací. Dlouhodo-
bě je cizinci jako stěžejní označována část 
kurzu věnovaná legislativě spojené s poby-
tem na území České republiky: „Kurz má pro 
mě velký smysl a pomáhá mi získat přehled 
o situaci, ve které se nacházím.“
Největší zájem byl o kurzy tlumočené do 
ukrajinského, ruského a na třetím místě do 
anglického jazyka. Kurzy byly tlumočeny i do 
celé řady dalších jazyků. Standardně nabíze-
nými jazyky jsou vietnamština, mongolština, 
srbština, arabština, španělština, francouzšti-
na. Proběhly ale i kurzy v japonštině, thajšti-
ně nebo hindi. /red/

Sebeobrana ve školách bude pokračovat druhým rokem
Zlínský kraj zavedl v loňském roce dotační program na podporu 
kurzu sebeobrany žáků na základních školách. Smyslem 
programu je naučit děti správně reagovat na krizové situace. 

„Jsme prvním krajem, který takový projekt spus-
til, a z dosavadních reakcí je vidět, že tato my-
šlenka je školami, dětmi i rodiči vnímána jako 
velmi užitečná. V prvním ročníku se zapojilo 
celkem 29 škol, z toho tři zlínské školy. Mezi 
základní školy kraj rozdělil v tomto roce částku  
1 044 000 korun,“ uvedla Zuzana Fišerová, za-
stupitelka Zlína a radní Zlínského kraje pro škol-
ství a kulturu a pokračovala: „V roce 2023 bude 
příspěvek Zlínského kraje navýšen na 3 miliony 

a dojde i k navýšení maximální částky pro kaž-
dého žadatele-školu na 100 tisíc korun. Věřím, 
že tento krok povede k tomu, že se zapojí co nej-
více škol a tím dojde k vytvoření bezpečnějšího 
světa pro naše děti. Osobně si myslím, že naše 
společnost bohužel ještě stále nedokáže ochrá-
nit ty nejslabší před násilím, pachatele těchto 
činů nedostatečně trestá a obětem nedovede 
účinně pomoci. Všechna tato témata si zaslou-
ží celospolečenskou debatu. Začněme pomocí 

nejúčinnější, tedy prevencí a pomozme dětem 
se na krizové situace připravit.“
Praktické vzdělávací kurzy byly určeny pro žáky 
a žákyně 6. až 9. tříd s cílem zvýšit jejich aktivní 
a pasivní schopnost sebeobrany. Seznámit je se 
základními principy bezpečného chování, rozvíjet 
dovednost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou 
situaci a naučit je ovládat praktické prvky fyzické 
sebeobrany. Pozornost byla věnována také psy-
chologické přípravě, práci s emocemi, teorii i ná-
cviku reakcí na kontakt s agresory a manipulativ-
ním jednáním, se kterým se mohou děti setkat. 
Školám byla ponechána velká volnost v tom, jak 
a kdy chtějí kurz realizovat – zda jej uskuteční 
v rámci výuky, nebo jako mimoškolní aktivitu. 
Před vyhlášením programu proběhl webinář, kde 
se mohli setkat poskytovatelé kurzů sebeobrany, 
i zástupci škol. Kurzy probíhaly rozmanitým způ-
sobem. Většina škol je zrealizovala v rámci výuky 
tělocviku (který v ideálním případě byl podpořen 
dvouhodinovou týdenní dotací), někde rozdělili 
kolektiv zvlášť na chlapce a dívky, v některých 
kurzech se zapojil i učitel tělocviku, někde kurz 
probíhal čistě v „režii“ lektora sebeobrany. Kromě 
praktických nácviků byla na programu například 
debata s kriminalistou. Na podzim byl realizován 
dotazníkový průzkum mezi zapojenými školami 
a závěry šetření budou využity pro úpravu pod-
mínek programu pro další období. Z dotazníku 
vyplynulo, co se týče dopadu kvality kurzu a jeho 
dopadu na žáky, tak 80 % škol bylo obecně spo-
kojených jak s kvalitou, tak dopadem kurzu. O za-
pojení do dalšího ročníku dotačního programu 
pak uvažuje až 97 % škol. /red/
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Vítejte v místní části Bartošova čtvrť
Nový seriál představuje jednotlivé místní části Zlína. Místní 
část Bartošova čtvrť představuje vyhledávanou lokalitu 
k bydlení. Nachází se na východním okraji města Zlína, jižní 
hranici tvoří trať Zlín-Vizovice.

Ze severu je čtvrť oddělena řekou Dřevnicí a ze 
západu Dopravní společností Zlín-Otrokovice. Na-
vázala na areál škol od Miroslava Drofy a získala 
pojmenování po zlínském rodákovi z Mladcové, 
Františku Bartošovi. Tento moravský pedagog, 
vlastenec, jazykovědec a etnograf patřil k vý-
znamným osobnostem moravské vzdělanosti 
a kultury druhé poloviny 19. století. Nyní na Bar-
tošově čtvrti žije kolem dvou tisíc obyvatel.

Výstavba
Počátky vzniku Bartošovy čtvrti se datují  
k 20. letem 20. století, kdy se k východnímu okra-
ji zlínského katastru blížila intenzivní baťovská 
výstavba. Bylo zde zřízeno letiště (1924) a na-
proti němu přes řeku nemocnice, kterou navrhl 
František L. Gahura a jejíž hlavní budova a dva 
pavilony byly otevřeny na podzim roku 1927. 
V letech 1943 a 1949 byly postaveny vozovny, 
v roce 1955 pak architekt Zdeněk Plesník navrhl 
administrativní budovu městského dopravního 
podniku. Administrativní budova se stala přiro-
zenou dominantou této části města a současně 
předělem mezi domky firmy Baťa na Podvesné 
a nově vznikajícím sídlištěm. Od 50. let odtud 
městská zástavba postupovala dále východním 
směrem. Novostavba městského dopravního 
podniku (1956) ještě korespondovala s baťov-
skou cihlovou architekturou, avšak zanedlouho 
započalo budování Bartošovy čtvrti panelovou 
stavební technologií. Po experimentální výstav-
bě na Benešově nábřeží představuje Bartošova 
čtvrť první velké typové panelové sídliště ve Zlí-
ně, které vyrostlo mezi roky 1957 a 1962. Podle 
projektu architekta Adolfa Zikmunda bylo do roku 
1961 v Bartošově čtvrti postaveno devatenáct 
převážně třípodlažních a čtyřpodlažních domů, 
v roce 1960 je doplnil prototyp experimentální-
ho obytného šestipodlažního panelového domu, 
takzvaný Včelín, podle návrhu Bohumíra Kuly, 
Karla Janů a Výzkumného ústavu montovaných 
staveb Gottwaldov. Tak byla dokončena I. etapa 
výstavby sídliště, označovaná jako stará Bartošo-
va čtvrť. Ve stejném období vyrostl i zděný bytový 

dům s prodejnou potravin a výměníkovou stanicí 
či budova mateřské školky a jeslí. V letech 1970 
až 1974 přibyly ve východní části sídliště čtyřpod-
lažní a pětipodlažní deskové a bodové panelo-
vé domy podle návrhu Adolfa Šroma. Architekt 
Jiří Gebrian realizoval v roce 1996 členitý dům 
s dvaceti byty ukončený atypickou postmoderní 
střechou, který je protikladem strohého výrazu 
panelové zástavby. K výškovým dominantám 
města, které uzavírají jeho východní část, patří 
dům s pečovatelskou službou v ulici Broučkova 
z roku 1999 od téhož architekta. V těsné blízkosti 
se nachází i Domov s chráněným bydlením, kde 
se nachází přes 100 převážně jednopokojových 
bytů. V letech 1994–1995 byla postavena Střed-
ní zdravotnická škola a objekt pro ubytování stu-
dentů od architektů Ivana Bergmanna a Stanisla-
va Nožky.

Současnost
Na stávající obytnou zástavbu Bartošovy čtvrti 
i na stávající stavby občanské vybavenosti pří-
mo navazuje nová zástavba Boněcký rybník, 
kde postupně vznikne na 400 bytů, z nichž je 
300 na městských pozemcích. Projekt Pavla 
Chládka vhodně doplňuje a završuje urbani-
stickou strukturu stávajícího sídliště, na kte-
rou naváže akce „Přírodní louky Boněcko –  
mokřad“. Kromě vytvoření ekosystému pro růst 
různých druhů rostlin a pro život mnoha druhů 
hmyzu vznikne prostor ke krátkodobé rekreaci 
obyvatel. Louky o celkové výměře 2,40 hektarů 
budou zelenou protiváhou zastavěnému prostře-

dí Bartošovy čtvrti a nejbližším místem pro odpo-
činek a relaxaci právě jejích obyvatel.

Památky
Mezi nemovité kulturní památky se řadí budovy 
škol Dřevnická č. p. 1788 a 1790. Školy, situova-
né východně od centra, byly vystavěny v období 
let 1952 a 1958 podle projektu Miroslava Drofy. 
Areál škol v Dřevnické ulici zdobí busta Františka 
Bartoše od sochaře Karla Řezníka.

Ulice
Ulice nesou pojmenování Dřevnická, Broučkova, 
Dukelská, M. Knesla, Zborovská, Peroutkovo ná-
břeží, Havlíčkovo nábřeží a Boněcký rybník.

Osobnost – kdo byl M. Knesl?
Miloslav Knesl byl zlínský rodák, dělník u firmy 
Baťa, interbrigadista ve španělské občanské 
válce. Do Španělska dorazil někdy během října 
1936 na falešný pas. Zažádal o zařazení k letec-
tvu, protože byl výborný pilot, ale nepovedlo se 
mu to. Do bojů zasáhl poprvé na počátku listopa-
du při obraně Madridu jako pěšák. V roce 1937 
se podílel u Extremadury na výcviku místních 
ozbrojených skupin. Po zahájení republikánské 
ofenzívy 20. července 1938 do Extremadury vy-
razil s několika desítkami svých partyzánů na jih 
do Sevilly, srdce nepřátelského generála Queipa 
de Llany. Byl však zrazen, jeho skupina padla do 
léčky a byla postřílena. On sám byl zajat při schůz-
ce s informátorem a popraven v srpnu 1938.

Vzdělávání
Obyvatelé Bartošovy čtvrti mají k dispozici záze-
mí pro své děti v podobě městských jeslí, dále 
Mateřskou školu Zlín, M. Knesla 4056 a Základ-
ní školu Zlín, Dřevnická 1790. V místě má sídlo 
i Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná ško-
la zdravotnická Zlín, Střední škola hotelová Zlín, 
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, 
kde je i detašované pracoviště Fakulty umění Os-
travské univerzity v Ostravě.

Sportovní využití a volný čas
V horkých dnech slouží obyvatelům Bartošovy 
čtvrti, ale i ostatním Zlíňanům koupaliště Zelené. 
Po celý rok pak víceúčelová sportovní hala, mul-
tifukční sportoviště u ZŠ Dřevnická, cyklostezka, 
Skatepark Broučkova, park Velryba, který vznikl 
v rámci Regenerace panelového sídliště Bartošo-
va čtvrť a dalších devět menších dětských hřišť.

Úřední záležitosti
Obyvatelé Bartošovy čtvrti se mohou obracet 
na pracovnici Kanceláře místní části Alenu 
Bárovou s podněty na opravy chodníků, ko-
munikací, úpravu zeleně aj. Kancelář sídlí 
v ul. Broučkova 292. Aktuální zprávy z magis-
trátu pro občany této čtvrti jsou zveřejňovány 
ve dvou vývěsních skříňkách v ul. Broučkova 
a Dřevnická. Kontakt: tel. 575 570 750 nebo 
kancelar_bartosovactvrt@zlin.eu. Zdroj: vojen-
ský portál palba.cz, zlin.eu, panelaci.cz. /io/
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inzerce

Porodnice ve Zlíně získala inovativní přebalovací 
a kojicí prostor
V čekárně ambulance pro rizikové novorozence a kojence 
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je maminkám nově 
k dispozici přebalovací a kojicí box NOOK MAMA z dílny 
zlínského studia ARCHETYPO. 

Praktický a unikátní designový koutek nabízí 
řešení, jak dítě nakojit či přebalit v soukromí 
a patřičném komfortu, ale zároveň na dohled od 
ordinace a bez ztráty přehledu o okolí.
Nový přebalovací a kojicí box bude ve zlínské 
porodnici denně sloužit desítkám maminek. 
S ohledem na současnou standardní podobu 
zpravidla složitě přístupných kojicích místnos-
tí a přebalovacích pultů lze konceptu NOOK 
MAMA přiznat inovativní přístup, jak dopřát 
ženám v intimních chvílích nejen pohodlí, ale 
také klid. „Studio Archetypo řeší společenský 
problém, kterému se v zahraničí dostává větší 

pozornosti než u nás. Jsme rádi, že Krajská ne-
mocnice Tomáše Bati je prvním místem, které 
maminkám s dětmi nabízí moderní přebalova-
cí a kojicí box NOOK MAMA, umístěný přímo 
v čekárně ambulance pro rizikové novorozence 
a kojence,“ říká Jozef Macko, primář novoroze-
neckého oddělení.
Polstrovanou sestavu NOOK MAMA tvoří dvě 
části – kojicí křeslo a přebalovací pult s vyso-
kými čalouněnými stěnami. S oběma lze pohy-
bovat dle potřeby či místních možností. Umís-
těním křesla a přebalovacího pultu proti sobě 
vznikne částečně uzavřený prostor, který mat-

kám poskytne diskrétnost. I ve frekventovaném 
prostoru ambulance pro rizikové novorozence 
a kojence díky tomu získají klidné místo, kde 
se mohou věnovat pouze svému dítěti, a přitom 
stále zůstat v centru dění. Přebalovací pult i se-
dadlo křesla jsou opatřené koženkovými potahy, 
které zaručují snadnou údržbu pro hygienickou 
čistotu. Měkké polstrování okolních stěn pak 
znamená bezpečí pro dítě.
„Je s podivem, že maminka s malým dítětem 
je ve veřejném prostoru stále opomíjeným 
tématem. Naším cílem je vytvořit pro ně bez-
pečný prostor, kdekoli jej budou potřebovat. 
Kladli jsme proto maximální důraz na mo-
dularitu, kvalitu zpracování, dlouhodobou 
udržitelnost, pohodlné používání a moderní 
design, který máme chráněný patentem,“ 
říká hlavní designér studia ARCHETYPO Petr 
Hába. Zlínská porodnice je prvním zdravot-
nickým zařízením v Česku, ve kterém lze box 
NOOK MAMA najít. Stává se tak průkopní-
kem v oblasti zajištění adekvátního pohodlí 
a pocitu bezpečí pro všechny maminky a je-
jich děti. /red/
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Expedice Z101 už i knižně
Expedice Z101 – Cestou Hanzelky a Zikmunda, Africká etapa. 
To je název knihy člena dobrodružné výpravy do Afriky 
a autora v jednom, Tomáše Vaňourka. Expedice Z101 se vydala 
v dubnu 2021 po stopách legendárních cestovatelů Hanzelky 
a Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou, kam dorazila 
v roce 2022, tedy po 75 letech od začátku cesty slavných 
předchůdců.

Název Expedice Z101 vznikl podle dne, kdy 
Miroslav Zikmund slavil 101 let a mladý ces-
tovatel mu svůj projekt výpravy představil. 
Z cesty vznikaly srovnávací fotografie a vi-
dea poukazující na proměnu světa po více 
než sedmi desítkách let. Základ knihy o 355 
stranách dobrodružství a krásných fotografií 
afrického kontinentu pak vytvořily cestovní 
deníky psané den po dni.
„Shledávám výtečným nápadem pokusit se 
absolvovat dobrodružnou cestu napříč Af-
rikou po stopách takových cestovatelských 
velikánů, jakými pan Zikmund a pan Han-
zelka byli, a navždy zůstanou. I když doba 
od jejich první cesty automobilem Afrikou již 
velmi pokročila, na její náročnosti se však 
nic nezměnilo ani dnes. Věřím, že se tito 
vzácní pánové nad dobrodružstvími pana 
Tomáše Vaňourka usmívají a že má jejich Foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

velké požehnání pokračovat v dalších expe-
dicích. Přeji mu, aby měl dostatek síly, chuti 
a odhodlání k těmto cestám, aby dokázal 
stále vtipně a zajímavě přenést své zážitky 
mezi širokou veřejnost, a především, ať se 
stejně jako pan Zikmund a pan Hanzelka 
vždy šťastně a v pořádku se svým týmem 
navrátí zpět,“ popřála členům expedice ná-
městkyně primátora města Zlína Martina 
Hladíková.
Křest a čtení z knihy Expedice Z101 – Ces-
tou Hanzelky a Zikmunda, Africká etapa se 
uskutečnilo v Muzeu jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně 21. listopadu 2022. Celá expedice po-
děkovala partnerům a podporovatelům je-
jich cesty a předala slovo hercům Městské-
ho divadla ve Zlíně Pavlu Vackovi a Zdeňku 
Lamborovi. Herci, kteří ztvárnili hlavní 
role v představení Palubní deník Hanzelky 
a Zikmunda v Městském divadle, umocnili 
podvečerní setkání s mladými cestovateli 
poutavým čtením z knihy. Čtení doplnily pro-
jekce doprovodných videí a fotografií z ces-
ty i komentáře autora Tomáše Vaňourka 
a spoluautorky Lindy Piknerové.
Kniha Expedice Z101 – Cestou Hanzelky 
a Zikmunda, Africká etapa je v prodeji na 
recepci 14. budovy Baťova institutu ve Zlí-
ně, resp. na webu muzea. /io/

Bohatý kulturní program, ale i koncerty, zajímavé besedy 
a zážitkové projekty. To vše přinese nový rok do městského 
kulturního prostoru v Kolektivním domě. 

Živý Zlín zve na lednový program, nově i do Kolektivního 
domu 

Se začátkem ledna totiž přechází veškerá 
činnost původní organizační složky Alter-
nativa – kulturní institut pod příspěvkovou 
organizaci města, Živý Zlín. Tyto změny se 
dějí na základě návrhu Rady města Zlína, 
schválilo je městské zastupitelstvo.
Živý Zlín ovšem pokračuje ve své klasické 
činnosti, a tak se v lednu můžete těšit na-
příklad na tradiční světelný happening při-
pomínající odkaz Jana Palacha.

Výstava Zlín v obrazech: Ozvěny Zlín 700
Na výstavě Zlín v obrazech si prohlédne-
te hned několik různých ztvárnění našeho 
města, a to například v podání zlínské uměl-
kyně Taťány Havlíčkové a dalších přizvaných 
malířů z klubu AB 11.
Tento klub vznikl v roce 2011 a v sou-
časnosti má sedmnáct členů, kteří tvoří 
inspirativní kolektiv. Každý výtvarník má 
svůj originální přístup k námětu i technice 

a v malbách se objevuje jak čistě realistické 
vidění, tak abstrakce.
Součástí vernisáže, která se uskuteční  
10. ledna od 17 hodin v Kolektivním domě, 
bude také promítání fotografií Josefa Řez-
níčka, tvořícího pod pseudonymem Jsf Abb, 
a hudební vystoupení herečky a zpěvačky 
Heleny Čermákové. Zároveň se ohlédneme 
i za oslavami 700. výročí města Zlína, napří-
klad skrze zvukovou podobu projektu Živá 
kronika. Výstava se uskuteční pod záštitou 
primátora města Zlína Jiřího Korce a bude 
k vidění až do 26. ledna. Vstupné dobrovol-
né. Otevírací doba: Po–St: 10–13 a 14–17 
hodin; Čt–Pá: 9–12 hodin. /red/
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Koncert

NOVOROČNÍ KONCERT
Nový rok přivítají žáci ZUŠ Zlín-Jižní Svahy již 
tradičně svým Novoročním koncertem, který 

se koná 14. ledna 2023 v 17 h v kostele 
Panny Marie Pomocnice křesťanů. Představí 
se nejen sólisté, komorní seskupení, cimbá-
lová muzika a pěvecký sbor, ale i organizace 
Monoski Zlín, která pomáhá lidem s posti-

žením. /io/

Architektura

Výstava

DĚKUJEME, ŽE JSTE S NÁMI!
Připravujeme pro vás, vážení příznivci, roz-
manitý program. V loňském roce jsme si 

připomněli 90 let od úmrtí T. Bati a rovněž 
letošní rok pro nás bude výroční – společ-
ně oslavíme 90. výročí otevření Památní-

ku Tomáše Bati. Novinky sledujte na 
 www.pamatnikbata.eu. Těšíme se na 

další setkání i v roce 2023! Váš tým Pa-
mátníku Tomáše Bati. /PTB/

PAVOL ADAMEC
Výstava v budově zlínského magistrátu 

připomíná dílo drátenického mistra 
a dlouholetého spolupracovníka zlín-

ského muzea Pavola Adamce  
(6. 3. 1951–20. 11. 2020) z Vizovic. 

Vánoční atmosféru dotváří drátěný bet-
lém z tvorby tohoto osobitého tvůrce. 

Připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. /red/

ROMAN KREJČÍ VYSTOUPÍ 
VE ZLÍNĚ

Špičkový kytarista R. Krejčí se opět vrátí do 
rodného města, aby zde odehrál novoroční 

koncert. Návštěvníci se mohou 12. ledna od 
18 h těšit na to nejlepší z jeho repertoáru. 
Vstupenky zakoupíte v showroomu Živého 
Zlína na nádvoří zlínského zámku a v Měst-
ském informačním a turistickém středisku. 

Cena 180 Kč, snížená 100 Kč. /red/

PŘÍZEMÍ RADNICE  
OBSADILY OBRÁZKY

Poutavá výstava s názvem RÁDI MALU-
JEME je nyní nainstalovaná v přízemí 
zlínské radnice. K vidění jsou obrázky 

studentů, které vytvořili v kurzu malování 
a kreslení umělkyně Deteliny Kožuchá-

rové. Expozice je přístupná pro veřejnost 
v době otevíracích hodin radnice do  

31. ledna 2023. /io/

TURISTÉ ZVOU
1. ledna se koná jubilejní 30. ročník výš-
lapu ZA NOVOROČNÍM ČTYŘLÍSTKEM NA 
TLUSTOU HORU. Symbolické zahájení no-
vého i turistického roku se uskuteční mezi 

14. až 16. hodinou v budově u vysílače 
na Tlusté hoře. Přístupové trasy si mohou 
účastníci zvolit sami. Nutno vzít přezůvky 

do klubu. V cíli obvyklý servis. /io/

ARCHITEKTONICKÁ 
SOUTĚŽ

Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU je k vidění 
další ročník architektonické soutěže České 

komory architektů. Návštěvníci mohou vidět 
29 nominovaných děl české architektury. 
Expozice je umístěna ve foyer 2. podlaží 

budovy do 2. ledna 2023. Více informací na 
www.ceskacenazaarchitekturu.cz. /io/

VýstavaPamátník T. Bati

Živý Zlín

ZUŠ Zlín-Jižní Svahy Akce Akce

PALACHŮV ODKAZ
Již tradiční streetartový happening se usku-
teční ve čtvrtek 19. ledna od 16 hodin na 
náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně. Za spo-
luúčasti veřejnosti vznikne světelný řetěz 
ze svíček dlouhý přes sedm set metrů. 

Smyslem akce je připomenout odkaz Jana 
Palacha. Svíčky zajišťují pořadatelé, lze při-
jít také s vlastní bílou svíčkou v ochranném 

kelímku, nebo malou lucernou. /red/

PLESOVÁ SEZÓNA
XXI. reprezentační ples zdravotnických škol

SZŠ a VOŠZ Zlín zahájí plesovou sezónu 
 13. ledna od 19:30 h v hotelu Zlín.

Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba 
Zlín pořádá ples 21. ledna v 19:30 h v sále 
ZDV ve Fryštáku. Oblastní spolek ČČK Zlín 

zve na ples v sobotu 4. února od 20 h, který 
se koná v hotelu Zlín. Bližší informace na  

tel. 577 210 607. /io/

Foto: Jsf Abb
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Mushing ve Zlíně? Proč ne?
Pod pojmem mushing si většina laické veřejnosti představí 
sníh, mráz, sáně, spřežení severských psů a řádně oděného 
muže s plnovousem… 

A ono je to ve své podstatě správně, protože 
právě z tohoto tehdejšího způsobu přepravy 
pošty, zboží ale i léčiv v severských zemích se 
postupně stal sport, ve kterém se uspořáda-
ly i první závody v extrémních podmínkách 
i vzdálenostech. O mnoho později, především 
proto, že zde nepanují takové sněhové pod-
mínky jako na severu, se mushing dostal i do 
horských oblastí ve střední Evropě, a to jak ve 
formě saní, tak ve formě běžek. Jak se závody 
v mushingu postupně rozvíjely a dostávaly se 
do povědomí většího množství lidí, bylo nutné 
začít psy na zimní závody řádně připravovat –  
právě k tomu sloužil podzim a zapřahání psů 
ke kárám a kolům. Tím se zrodil tzv. dryland 
mushing, neboli mushing na suchu, bez sněhu. 
Postupně přibyly disciplíny jako koloběžka a běh 
se psem, a začala se používat i jiná plemena 
psů než ta tradiční severská. Mushing se po-
stupně propracoval až do dnešní podoby přizpů-
sobené místním podmínkám a možnostem. Po-
četná spřežení sibiřských husky vystřídali jeden 
až dva především evropští saňoví psi, kteří do-
minují v rychlých sprintových disciplínách. Jaro, 
a zejména podzim jsou nabité závody k prask-

nutí. Zima pak podle sněhových podmínek. Není 
tajemství, že čeští musheři rozhodně patří mezi 
světovou špičku a z mezinárodních šampionátů 
vždy přivezou nejeden cenný kov (např. z listopa-
dového ME IFSS off-snow v německém městeč-
ku Leipa přivezli Češi 19 medailí). Dnes už však 
není výjimkou potkat v zápřahu jakékoli ple-
meno psa. Těm nejmenším jsou přizpůsobeny  
tzv. hobby soutěže, které mají kategorie rozděle-
ny podle váhy psa.

Mushing ve Zlíně
„Na tradiční mushing a ty, kterým za dnešní po-
dobu tohoto sportu vděčíme, nezapomínáme. 
Proto zimní závodní sezóna zůstává tím pomy-
slným vrcholem celoročního snažení a trénová-
ní a severská plemena psů mají v rámci ofici-
álních soutěží své vlastní kategorie. Na tratích 
dlouhých i stovky kilometrů jsou však seveřani 
stále nepřekonatelní. Ve Zlíně nás můžete po-
tkávat na trénincích, avšak nejvíce jsme se za-
psali do událostí města Zlína v říjnu, kdy jsme 
pořádali na Štákových pasekách oficiální závod 
Tlapkros,“ uvedla za Musher klub Tlapky v tahu, 
který vznikl s myšlenkou podpořit rozvoj musher-

TURNAJ
G E N E R A C Í  2 0 2 3

2023

START 
8:30

V HÁZENÉ

Sportovní
hala DATART
(dříve EURONICS)

Poplatek hráčů 200 Kč
Posezení a veselení se od odpoledních hodin

v doprovodu hudby a tance. Tombola pro účastníky turnaje.

Těšíme se na všechny účastníky Handball Club Zlín
Přijďte se podívat do nově zrekonstruovaných šaten a sociálního zázemí

/71
  

   

PROGRAM
9:00 - Áčko - Déčko

9:40 - Béčko - Céčko

10:15 - Slavnostní nástup a focení

11:00 - Áčko - Céčko
11:35 - Béčko - Déčko

12:15 - Utkání žen

13:15 - Céčko - Déčko
13:50 - Áčko  - Béčko

14:30 - Vyhlášení

Konání turnaje je podmíněno aktuálními podminkami Ministerstva zdravotnictví pro pořádání věřejných akcí!!!

34. ročník

ského sportu v České republice, zakladatelka, 
předsedkyně a cvičitelka v jednom Dominika 
Potměšilová.

Musher klub Tlapky v tahu
Na prvním místě práce klubu je podpora 
a motivace všech jeho sportovců, lidí i psů, 
a také propagace mushingu mezi laickou ve-
řejností. Zároveň si klade za cíl, tvořit týmům 
takové podmínky, aby mohly reprezentovat 
Českou republiku a svůj klub na významných 
musherských soutěžích. „Mushing jako takový 
vždy byl, je a bude životním stylem. Tým tvoříte 
se svými psy, které po tréninku nemůžete od-
ložit do skříně nebo zaparkovat do garáže. Pře-
devším pak početné smečky zaměstnávají své 
majitele natolik, že zkrátka psům a mushingu 
odevzdají celý svůj život,“ doplnila Dominika 
Potměšilová. V rámci musherského sportu se 
členové klubu věnují zejména individuálním 
disciplínám – canicrossu (běh se psem), scoo-
terjöringu (koloběžka s jedním či dvěma psy), 
bikejöringu (kolo se psem) a skijöringu (běž-
ky s jedním či dvěma psy). Rádi pronikají i do 
tajů tradičního mushingu, tedy psího spřeže-
ní. Více o Musher klub Tlapky v tahu na www.
tlapkyvtahu.cz. Tady je také umístěn kalendář, 
který informuje, ve kterých lokalitách aktuálně 
pořádají klubové cvičitelky tréninky pro členy 
klubu i veřejnost. /red/

Sportovní kluby a spolky mohou 
navrhnout nejlepšího sportovce za 
rok 2022. 
Kategorie jsou stejné jako 
v předešlých letech:
�nejúspěšnější sportovec měs-

ta Zlína,
�nejúspěšnější sportovní kolek-

tiv,
�nejúspěšnější zdravotně posti-

žený sportovec nebo kolektiv 
zdravotně postižených spor-
tovců,

�Cena primátora v kategorii mlá-
deže,

�Cena za mimořádný přínos zlín-
skému sportu,

�Cena fair-play za mimořádný čin 
na sportovním poli.

Závazné formuláře jsou k dispozi-
ci na webových stránkách města 
Zlína v sekci Občan – Formuláře –  
Odbor školství a sportu. Uzávěr-
ka návrhů je 23. ledna 2023 do 
14:00 hodin. Slavnostní vyhlášení 
se uskuteční na jaře 2023. /io/

NOMINACE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ

LEDNOVÁ VÝZVA 2023

Výzva v délce jednoho týdne 
se bude konat 23.–29. ledna 
2023. Lednová výzva Do prá-
ce na kole, koloběžce, pěšky 
nebo poklusem, ale i v kom-
binaci s MHD je zaměřena na 
jednotlivce, kteří si oblíbili celo-
roční dopravování do práce „na 
vlastní pohon“. Vyznávají rčení, 
že neexistuje špatné počasí, 
jen špatně zvolené oblečení.
Registrace do Lednové výzvy je 
otevřená od 12. prosince 2022 

na www.dopracenakole.cz. Ze 
všech účastníků výzvy, kteří spl-
ní procento pravidelnosti nad 
66 %, vylosuje hlavní organizá-
tor Auto*Mat z. s., Praha deset 
výherců, kteří získají startovné 
zdarma pro celý tým do květno-
vé výzvy Do práce na kole, ko-
loběžce, pěšky nebo poklusem 
2023 (DPNK 2023). Od 1. úno-
ra 2023 začne přihlašování i do 
květnové celorepublikové moti-
vační akce DPNK 2023.   /red/
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Závodníci PK Zlín si odvážejí 21 cenných kovů

Mezinárodní plavecká soutěž

Ve dnech 24.-27. listopadu se v Plzni konalo Zimní mistrovství 
ČR juniorů a dospělých. Plavecký klub Zlín zde reprezentovalo 
15 plavců, kterým se podařilo získat celkem 21 medailí 
a překonat čtyři české juniorské rekordy.

V termínu 28.-30. listopadu 2022 se vybraní žáci 1. ZŠ Emila 
Zátopka společně s učiteli Patrikem Hetmerem a Janem 
Česnekem zúčastnili závodů v Chorzowě nedaleko Katowic. 

Mezi nejúspěšnější patřil Miroslav Knedla, který 
v individuálních disciplínách překonal tři české 
juniorské rekordy (100 m znak, 100 a 200 m 
polohový závod). Mira si na tomto šampionátu 
vyplaval celkem pět zlatých medailí mezi juniory 
a premiérově také dva seniorské tituly mistra ČR. 
Dále přidal 2. místo na 100 m znak mezi seniory 
a 2. místo na 100 a 400 m polohový závod mezi 
juniory.
Další velice úspěšnou plavkyní byla Jana Přiby-
lová, která si z Plzně odváží dvakrát vyrovnaný 
český juniorský rekord na 50 m prsa, tři tituly ČR 
mezi juniorkami (50, 100 a 200 m prsa), dále 
stříbrnou medaili na 50 m znak a k tomu dvě 
stříbrné medaile mezi dospělými (100 a 200 m 
prsa).

Této akce jsme se zúčastnili na pozvání 
města Chorzow, což je partnerské město 
Zlína. 
Kromě nás zde byly ještě týmy z Německa, 
Ukrajiny a místní škola. 
Po pondělním příjezdu na místo jsme ab-
solvovali oběd v místní škole a odpoledne 
nás vzali do zábavního parku Legendia, kde 
jsme si vyzkoušeli místní vyhlídkové kolo 
a další atrakce. 

Cenné kovy si vyplavala také Marie Vydrová, kte-
rá dokázala v juniorské kategorii zvítězit na 50 m 
znak, na stejné trati pak mezi dospělými dokáza-
la vybojovat bronz a na 100 m znak získala mezi 
juniorkami stříbro. Dále pak vybojovala finálové 
umístění na 100 m volný způsob a 50 m motýlek 
a dokázala čtyřikrát překonat klubový rekord.
V českém juniorském rekordu zvítězila také štafe-
ta na 4 x 50 m polohový závod mix ve složení Mi-
roslav Knedla, Jana Přibylová, Adam Jiříkovský 
a Marie Vydrová. Na 4 x 50 m volný způsob do-
kázala tato čtveřice vybojovat další zlato a bronz 
přidala štafeta na 4 x 50 m volný způsob juniorů 
ve složení Miroslav Knedla, David Král, Václav Va-
culík a Adam Jiříkovský.
Do finálových bojů zasáhli také Adam Jiříkovský, 
David Král, Václav Vaculík, Tereza Šenkeříková, 
Izabela Tomšů a Aneta Mazurová.
Tímto bychom chtěli pogratulovat všem plavcům 
k dosažení výborných výsledků, finálovým umís-
těním, medailím a osobním rekordům. Děkujeme 
za skvělou reprezentaci klubu a přejeme hodně 
úspěchů i do dalších závodů. /red/

V úterý jsme pak v dopoledních hodinách 
absolvovali plavecké závody, ze kterých 
jsme si odvezli celkem osm individuálních 
medailí a druhé místo ze štafety. 
Odpoledne jsme pak navštívili místní plane-
tárium. 
Ve středu jsme před odjezdem navštívili Ka-
towice, byli se podívat na vánočních trzích 
a nasávali jsme místní předvánoční atmo-
sféru. 
Naši školu na této akci reprezentovali Ond-
řej Loch, Daniel Krupa, Adéla Vaculová, Adé-
la Bezděková a Klára Stehlíková. 
Patří jim velké díky za vzornou reprezentaci 
školy i chování v průběhu celé akce. /red/

Výherci výzvy 10 tisíc kroků si na zlínské radnici 
převzali ceny
Posledního ročníku výzvy Deset tisíc kroků se ve Zlíně 
zúčastnilo více než pět desítek lidí. Nejlepší z nich byli oceněni 
v prostorách radnice.

„Chůze je velmi přirozená, posiluje imunitu 
a účinně pomáhá v boji proti nemocem způso-
beným nezdravým životním stylem,“ konstato-
vala Jana Bazelová, náměstkyně pro oblast 
sportu, která výhercům předala ceny.
Ujít 10 000 kroků denně (tedy zhruba 7,5 km) 
nebylo ve výzvě žádnou podmínkou, pro mno-
hé účastníky je to spíše vzdáleným cílem. To 
ale vůbec nevadí: Podle lékařských doporu-

čení je lepší chodit pravidelně i menší vzdále-
nosti než se jednorázově vzchopit k velkému 
výkonu. Nejlepším chodcem ve městě Zlíně 
byl v kategorii mužů Stanislav Kiedroň, který 
ušel 303 km. V kategorii žen zvítězila Jarmila 
Urbánková, která urazila více než 504 kilo-
metrů. Účastníci za město Zlín urazili celkem  
12 271 kilometrů. V prvním ročníku výzvy to 
bylo 9 031 kilometrů. /fab/ Jana Bazelová (vpravo) s výherci výzvy
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce

MIA / umazlená a přítulná, asi  
5 let stará kočička, po operaci břiš-
ní dutiny, očkovaná, kastrovaná

MATTY / kříženec střední velikosti, 2 roky, vhodný pro jednoho člověka, 
v útulku od 4/2022

ARGO / kříženec německého 
ovčáka, 7 let, kastrovaný, aktiv-
ní hlídač, v útulku od 9/2021

JÓGA S MICHAELOU ŠTEFÁNKOVOU
KASKÁDA: Zarámí 4432: Pondělí: 18.00–19.00. Úterý: 17.00–18.00. 
Čtvrtek: 10.00–11.00 a 12.00–13.00 a 16.30–17.30 hod. 
misa.stef@seznam.cz, tel. 737 868 069. První lekce zdarma. 
Formování těla, harmonizace, posílení imunity, relaxace.

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

ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad, 
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy 
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad. 
marian.galetka@seznam.cz,  tel. 722 535 311

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Firma JK FOREST Všemina nabízí celoročně prodej palivového dřeva
včetně dopravy. Objednávky u vedoucího provozu pana Chaloupky.
tel. 774 630 019

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

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE
Příjmu na zkrácený úvazek člověka pro výkon údržbářských prací (nej-
lépe čerstvý důchodce). Pracovní doba dle dohody (cca 3 dny v týdnu). 
Podmínka: ŘP sk. B., logické myšlení, samostatnost. 
Nástup: ihned. Zlín a blízké okolí. tel. 602 517 130

MASÁŽE U ZÁKAZNÍKA
Poskytujeme sportovní, relaxační, regenerační, reflexní masáž plosky 
nohy a lymfatické masáže v pohodlí vašeho domova. Vhodné i pro těles-
ně postižené. Přijedeme k vám dle domluvy, vše potřebné máme s se-
bou, vy jen relaxujete. Působíme po celém Zlínském kraji. 
Více info na www.maseridomu.cz. 
Objednávky tel. 775 111 009 PO–PÁ 9.00–17.00
 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka dle do-
mluvy. Používáme šetrné čisticí prostředky a profesionální stroje. Krátká 
doba schnutí, bez promáčení. Působíme po celém Zlínském kraji.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel. 775 111 009 PO–PÁ 9.00–17.00

ZIMNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci trávní-
ků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. 
Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu. Nově také  prodej palivového 
dřeva. tel. 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.

JÓGA S MIRKOU BOUCOVOU
Otevřené lekce a kurzy v cenru Zlína (dopoledne i odpoledne), v Ma-
lenovicích, Jižních Svazích a okolních obcích. Vhodné pro ženy i muže 
každého věku a zkušeností. Ukázkové lekce zdarma. JÓGOVÉ VÍKENDY 
na horách. Více na: https://www.jogazlin.cz/ nebo na tel. 777 117 116

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování domů, bytů, kancelářských, výrobních prostor a hal
Nátěry fasád domů, nátěry oken i eurooken, pergol, oplocení ...
Nátěry nábytku, dveří i zárubní, podlah, radiátorů, potrubí topení
Více info na tel. 737 261 262, e-mail: mnstavo@seznam.cz
KVALITA ZA DOBROU CENU – VAŠE SPOKOJENOST

Jaký byl rok 2022
Jak to bylo s počty příjmů psů a koček vám 
podrobně popíšeme až v dalším čísle tohoto 
magazínu, ale nyní vás chceme seznámit 
s útulkovými akcemi, které nám pomohly jak 
finančně, tak obecně zpropagovat náš útulek.

Na jaře se díky iniciativě studentů 
Němé tváře uskutečnilo Útulkové 
jaro. Po dvou letech mohl zase ožít 
prostor areálu útulku. Pro všechny 
fanoušky útulku bylo přichystáno 
tradiční venčení, sportovní disci-
plíny pro děti, malování na obličej 
a bohaté občerstvení včetně špe-
káčků. V tento den se pro útulek 
vybrala krásná částka 18 tisíc ko-
run českých. V září jsme se velmi 
rádi zúčastnili Mladcovské hob-
lovačky. V rámci této akce jsme 
veřejnosti mohli představit činnost 
útulku a také jsme využili možnosti 
prodeje našich propagačních před-
mětů. Poslední víkend v září patřil 
Podzimnímu setkání útulkových 
psů a jejich nových majitelů. Tuto 
akci máme moc rádi, jelikož se 
nám přijde ukázat okolo 50–60 
psů, jak jsou spokojení a šťastní 
v nových domovech. Na této akci 
vždy také poprvé představíme náš 
kalendář, který připravujeme celé 

léto. Minulý rok se nám za podpo-
ry sponzorů podařilo vyrobit 1800 
ks. Velké díky patří všem lidem, 
kteří v rámci svých prodejních míst, 
ať už to byly veterinární ordinace, 
zverimexy, školy apod., nám moc 
pomohli tento kalendář propagovat 
a získat tak nemalou finanční část-
ku pro podporu útulku. Rok 2022 
jsme zakončili krásnou akcí Váno-
ce v útulku, kterou opět zorganizo-
vali studenti UTB ve Zlíně. Výtěžek 
z této akce činil krásných 29 tisíc 
korun českých. Byl to den, kdy lidé 
mohli nosit dárečky pro naše chlu-
páče, přitom si dát něco dobrého 
a teplého a poslechnout si hudbu 
v podání ZUŠ ve Zlíně. Pro děti byly 
opět přichystány vánoční dílničky, 
a dokonce přišel i Mikuláš. Všechny 
útulkové akce nám moc pomáhají 
ukázat lidem činnost a smysl na-
šeho útulku a pomáhají nám také 
finančně zajistit našim zvířatům od-
povídající péči. /red/
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bytových jednotek

92 
parkovacích stání

84 
boxů na kola

6/2024
termín dokončení www.apartmanystrane.cz

Nové byty Zlín - Jižní Svahy

3.267.414 Kč
včetně sklepa

Č.

  

Název Plocha m2

A3N.4.01 CHODBA 3,36

A3N.4.02 KOUP.+WC 3,82

A3N.4.03 OBYT. PROSTOR 22,87

A3N.4.04 2,74 TERASA 2,74

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ OBJEKT A

A
PA

R
T.

 1
+K

K

30,06

APARTMÁN 1+KK, 33m2

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

www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra

Nejmodernější 
CNC stroje hledají
svého seřizovače  
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Informace

jubilanti  
od devadesáti let
Adamcová Anežka, Balejová Lud-
mila, Blažková Zdenka, Bravenec 
Emil, Cibulková Maria, Čachová Ma-
ria, Divila Antonín, Divoký Vladimír, 
Eliášová Margaretha, Ellschlögero-
vá Věra, Filipská Libuše, Greplová 
Vlasta, Gurská Marie, Haničincová 
Ludmila, Hegmon Stanislav, Hol-
bová Marie, Hujíčková Veronika, 
Chrastinová Ludmila, Ingrová Fran-
tiška, Janečková Helena, Janírek 
Vladislav, Jankovičová Mária, Juri-
gová Milada, Kadlecová Ludmila, 
Kamasová Ludmila, Karlíková Bo-
žena, Koblihová Emilie, Končáková 
Anna, Kopřivová Ludmila, Kouřilová 
Jarmila, Koutná Jarmila, Lang- 
maier Ferdinand, Lednická Františ-
ka, Luňáková Milada, Martinásek 
Vladimír, Matulíková Anděla, Miku-
lenková Jaroslava, Minaříková Fran-
tiška, Obdržálková Marie, Opavská 
Olga, Pacejková Eva, Pavelková 
Božena, Pawlusová Vlasta, Pazour-
ková Marie, Petráš Miloslav, Polan-
ská Květoslava, Pomkla Karel, Pul-
krábková Libuše, Randýsková Zoa, 
Rybnikářová Vlasta, Skřivánková 
Eliška, Strava Alois, Šerá Libuše, 
Ševčík Jaroslav, Ševčíková Anežka, 
Šmigura Vladimír, Špalková Vilma, 
Šťastný Alois, Švarcová Janka, Talpa 
Jindřich, Úšelová Marie, Vágnerová 
Božena, Večeřa František, Viktora 
Jan, Vingárková Jiřina, Vopěnková 
Marta, Vrajík Josef, Vrlová Marie, 
Zelinová Marie, Zezulová Jiřina.

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.

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.
Centrum komplexní péče a Terapeutické 
centrum – léčba látkové a nelátkové 
závislosti.

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.

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, 
st – jóga, angličtina pro začátečníky, čt – 
angličtina pro pokročilé, cvičení dopoledne, 
ruční práce, němčina, cvičení odpoledne.
17. 1. ve 14 h předsedkyně ČČK Anna 
Vařáková pohovoří na téma 100 let ČČK na 
území Zlína.

svatební obřady
12. 11. 2022 – radnice 
David Toman (Zlín), Petra Bartoňová (Zlín)

26. 11. 2022 – radnice
Ondřej Janoch (Zlín), Darja Aleksandrovna 
Koncevaja (Zlín)
Jan Tulej (Zlín), Marta Bobejová (Zlín)

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Víceúčelový objekt Kvítková.
St v 8:30 h – výstavy, besedy, cvičení, 
vycházky.
4. 1. Cestovatelská beseda o Islandu.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
Každou středu cvičení.
5. 1. Tříkrálové posezení, 12. 1. Cvičení 
paměti, 19. 1. Návštěva výstavy, 26. 1. Hraní 
a zpívání.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.
Akce pro širokou veřejnost.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ
Tel. 732 123 048.
Po, út – pěvecký kroužek mužů a žen, schůzka 
Kamarádů a turistický kroužek, st – klubový 
den – zpěv, hudba, tanec, přednášky, besedy 
a kroužek tvoření, čt – sportovní aktivity.
9. 1. Přivítání roku 2023 a 25. 1. Ples v klubu 
s tombolou.

vítání dětí  
do života
4. 11. 2022
Elen Kajšová, Jáchym Bača, Patrik 
Vejmelka, Eliška Nováková, Gabriela 
Harsová, Markéta Krupíková, Tobias 
Hrnčiřík, Ella Manišová, Matyáš Goldbach, 
Viola Macejková, Lukáš Hujka, Matěj 
Michalík, Natálie Řezníčková, Tobiáš Petřík, 
Julie Ondrová, Matteo Toulec.

11. 11. 2022
Robin Marek, Ema Dostalíková, Josefína 
Janotová, Benjamin Zavadil, Sára Reiterová, 
Adam Rafael Janoušek, Sofie Demová, 
Tobiáš Pisarovský, Nina Šimková, Viktor 
Rozsypal, Sofie Nečasová, Přemek Machů, 
Ester Hoferková, Anna Dlapová.

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

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

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

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

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

PODIATRICKÁ PORADNA PRO 
ZDRAVÉ NOHY
Otevřela 16. 11. v budově Magistrátu města 
Zlína, Zarámí 4421. Vyšetření a diagnostika 
nohou. Provozuje lékařské a rehabilitační 
pracoviště Columna centrum. 
Objednávky na tel. 731 618 730 či e-mailu 
vaskova@prozdravenohy.cz.

25. 11. 2022
Leila Frolková, Eliška Škodová, Jan 
Vráblík, Melanie Plandor, Radek Holba, 
Lilien Hrdinová, Samuel Slováček, Daniel 
Slováček, Adriana Šenovská, Radovan 
Kubiš, Amálie Ševečková.

V průběhu léta byla v přírodním parku Jaroslavické Paseky 
instalována nová výklenková kaple Panny Marie.

Výstavbu na své vlastní náklady a z vlastní 
iniciativy provedl občan obce Želechovice nad 
Dřevnicí a posléze kapli daroval do majetku 
Statutárního města Zlína. Veškeré prováděné 
práce byly předem konzultovány se zástupci 
Odboru kultury a památkové péče a Odboru 
městské zeleně zlínského magistrátu. Ti také 
zorganizovali akci, při které byla kaple vysvěce-
na. První prosincovou sobotu se světícího aktu 
za přítomnosti několika desítek účastníků ujal 
P. Pavel Martinka, farář Římskokatolické far-
nosti Želechovice nad Dřevnicí.
„Výklenková kaple byla zbudována v rámci 
snahy o zkulturnění nejbližšího okolí Jaro-

slavických Pasek. Má dotvářet okolní kraji-
nu a být místem k zastavení, klidu a zamy-
šlení. Podobně jako starší drobné sakrální 
stavby obdobného charakteru označuje po-
myslně tato stavba křižovatku cest a zajíma-
vé místo, které okolní krajina nabízí. Svým 
tvaroslovím se stavba od starších obdob-
ných objektů, zvláště oblíbených v období 
baroka až do počátku 20. století, příliš ne-
odchyluje. Nová výklenková kaple je dalším 
názorným příkladem splývání drobné sa-
krální architektury s okolní krajinou v neod-
dělitelný celek,“ uvedla Martina Neoralová, 
referentka památkové péče Odboru kultury 

Výklenková kaple Panny Marie je vysvěcena

a památkové péče Magistrátu města Zlína. 
Místem umístění výklenkové kaple je křižo-
vatka v polích u domu č. p. 90, v ul. Pase-
kářská v Jaroslavicích. /io/



Střední průmyslová škola Zlín

Slavíme 90 let

Škola s tradicí

Škola s budoucností

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče 

i veřejnost na den otevřených dveří:

Úterý 31. ledna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin

Strojírenství

Programování CNC

CAD/CAM systémy

Elektrotechnika

Zabezpečovací systémy

PC v automatizaci a robotice

Technické lyceum

Stavebnictví     Strojírenství

Pozemní stavitelství

Stavebnictví

    ITElektrotechnika

třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01

www.spszl.cz

2. 1. – 31. 1. 2023

Z
L
ÍN

5999,-
Bosch Stolní kotoučová pila GTS 254
OBI č. 6388987

10%
SLEVA 10% na nákup

 nad 1000 Kč

26. 1. 2023
Sleduj www.utb.cz

G e Ö

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně




