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Jana Bazelová:   
Máme celou řadu 
talentovaných mladých 
sportovců 
Náměstkyně primátora pro oblast mládeže, 
tělovýchovy a sportu Jana Bazelová chce 
dopřát sportovcům adekvátní sportoviště. 
Bude ráda, když se občané více zapojí 
do rozhodování o rozvoji města v rámci 
participativního rozpočtu a taktéž považuje 
za důležité se Zlíňany komunikovat.

Naším cílem 
je neustálé 
zlepšování 

komunikace  
s občany města 

Zlína.

V jaké kondici je podle vás zlínský sport?
Máme celou řadu talentovaných mladých spor-
tovců, kteří zdárně reprezentují město a mno-
zí budou i oceněni na tradičním dubnovém 
vyhlášení ankety nejlepší Sportovec 
města Zlína za rok 2022. Musím 
zmínit skvělé výkony, které mi 
udělaly velkou radost. Těmi 
jsou vystoupení plavců na MS 
v loňském roce a také úspěchy 
našich ragbistů. Zlín je vůbec 
domovem mnoha sportů a bylo 
by složité vyjmenovat všechny 
úspěchy, zejména v mládežnic-
kých kategoriích, bez toho, abych 
na někoho nezapomněla. Bohužel za-
tím nemají úplně úspěšnou sezónu dospělé 
týmy našich nejpopulárnějších sportů fotbalu 
a hokeje, což může souviset i s poněkud obtíž-
nějším zajišťováním většího objemu sponzor-
ských finančních prostředků v našem regionu, 
ale pevně věřím, že všechno zvládnou, hlavně 
ke spokojenosti fanoušků.

Jaké jsou vaše cíle pro toto volební období 
v oblasti sportu?
Především umožnit a udržet dostupnost spor-
tování pro mládež a širokou veřejnost na spor-

tovištích a samozřejmě finanční podpora 
sportující mládeže, což bude v nynější 

ekonomicky složité době náročná 
výzva. Naším cílem je zajistit, aby 
sportoviště měla potřebné pa-
rametry pro provozování vrcho-
lového sportu a splňovala pod-
mínky pro účast ve vrcholných 

soutěžích. Představou rady měs-
ta je sjednocení správy sportovišť 

pod jednu organizaci. Tou by měla být 
společnost STEZA. Cílem je přehlednější 

a ekonomičtějšího řízení. Takže i když je dle 
zákona Dr. Lamea sport činností, kdy většina 
sportovců končí dříve nebo později v invalid-
ním důchodu a ti, co v něm neskončí, se prav-
děpodobně dříve usportují k smrti, mohu za 
sebe i své kolegy slíbit, že uděláme všechno, 
abychom jim to umožnili. (Smích)

Co si můžeme představit pod oblastí zvý-
šení informovanosti a zapojení veřejnosti, 
které máte taktéž na starosti?
Naším cílem je neustálé zlepšování komu-
nikace s občany města. Chceme předávat 
kvalitní informace ve všech možných for-
mátech, v tištěné i online podobě, abychom 
oslovili všechny generace. Je nezbytné jít 
stále s dobou, sledovat trendy a nadále 
posouvat komunikaci ke spokojenosti Zlí-
ňanů. Nyní v komunikaci využíváme Mobilní 
rozhlas, ze sociálních sítí Facebook i Insta-
gram, klasikou je tištěný Magazín Zlín. Dů-
ležité je dle mého názoru i zapojení občanů 
formou participativního rozpočtu Tvoříme 
Zlín, díky kterému mohou sami navrhovat 
úpravy veřejného prostoru a zapojují se do 
procesu rozhodování. Považuji taktéž za dů-
ležitá a prospěšná veřejná setkání s občany 
v jednotlivých místních částech, kde máme 
jedinečnou možnost dozvědět se od obča-
nů, co je trápí.   
 Pokračování na str. 4
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Rozhovor

Jana Bazelová: Máme celou řadu talentovaných mladých 
sportovců 
Dokončení ze str. 3 
Jak důležitá je spolupráce s komisemi 
místních částí, které máte na starosti?
Účastním se pravidelných setkání pracovnic 
kanceláří i jednání komisí místních částí, kde 
vnímám aktuální potřeby a problémy v dané 
místní části. Potřeby každé části se přenášejí 
prostřednictvím komise dále do procesu úřa-
du. Všechny místní části mají svá specifika. 
I v letošním roce Zastupitelstvo města Zlína 
schválilo rozdělení finančních prostředků do 
místních částí ve výši 25 milionů korun. Tyto 
finance budou zapojeny do investičních akcí, 
podpory společenských aktivit, úpravy veřej-
ného prostoru atd. Peníze jsou rozdělovány 
dle počtu obyvatel dané části.

Tvoříme Zlín čeká šestý ročník. Jaký je vý-
voj participativního rozpočtu ve Zlíně?
V participativním rozpočtu Tvoříme Zlín podá-
vají návrhy na vylepšení nebo opravu veřej-
ných prostor v rámci „vnitřního“ Zlína přímo 
obyvatelé města. Pokud jsou realizovatelné, 
jsou následně zařazeny do veřejného hlaso-
vání zlínských obyvatel, kteří rozhodnou, kte-
ré projekty zvítězí a budou se skutečně reali-
zovat. Na projekt Tvoříme Zlín je každoročně 
v rámci rozpočtu města vyčleněna částka  
5 milionů korun. Náměty podané v rámci 
Tvoříme Zlín jsou pro nás cennou zpětnou 
vazbou, díky níž známe aktuální potřeby ob-
čanů. Podání návrhů bude letos možné od 1. 
dubna do 31. května. Veškeré podrobnosti 

k projektu Tvoříme Zlín včetně informací k mi-
nulým ročníkům jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách projektu www.tvorimezlin.cz.  
Participativní rozpočet se těší ve Zlíně velké 
oblibě, budu však ráda, když se bude zapojo-
vat čím dál více Zlíňanů.

Jak probíhal poslední ročník Tvoříme Zlín?
V loňském ročníku obyvatelé města Zlína po-
dali 31 návrhů. V hlasování rozhodli, že bude 
realizováno sedm projektů. Jednoznačným 
vítězem v kategorii velkých projektů se stal 
návrh na modernizaci skateparku na Barto-
šově čtvrti. Rada města Zlína následně roz-
hodla vyčlenit potřebné finanční prostředky 
na realizaci skateparku, který bude splňovat 
nároky moderního sportoviště a bude odpo-
vídat potřebám krajského města. Druhým 
velkým projektem, který se bude realizovat, je 
návrh na vznik první kuličkové dráhy ve Zlíně. 
V kategorii malých projektů zvítězil návrh na 
výsadbu stromů, který bude tematicky souvi-
set s výročím 700 let od založení města Zlína. 
Revitalizací projde hřiště č. 18 na Podvesné 
IV a bude se hledat řešení pro bezpečnější 
přechod chodců u autobusové zastávky linky  
č. 33 na ulici Broučkova. Zlíňané se také mo-
hou těšit na vznik workoutového hřiště na 
Zálešné a footgolfového hřiště v Centrálním 
parku na Jižních Svazích.

Jsou hotovy všechny projekty z minulých 
let?

Bohužel se ještě nepodařilo zrealizovat všech-
ny, protože se ukázalo, že u některých akcí je 
náročnější legislativní příprava. Ale mohu ob-
čany ujistit, že na všech projektech se pracuje 
a budou dokončeny. Nyní je zrealizováno 29 
projektů a začíná se pracovat na vítězných 
projektech loňského ročníku. V loňském roce 
se podařilo dokončit projekt Relax zóna u di-
vadla, zastřešení autobusových zastávek 
v místní části Mokrá, tůňka Pod Stráněmi na 
Jižních Svazích, revitalizace parku u Kudlov-
ské přehrady a další. Realizace některých pro-
jektů je časově náročnější, což platí zejména 
pro tzv. velké projekty. V loňském roce jsme 
se museli vyrovnat také s velkým zdražením 
a nedostatkem stavebních materiálů. Děláme 
však vše pro brzké dokončení. V letošním roce 
je naplánováno dokončení úpravy prostoru 
u divadla Malá scéna a na jaře se začne s re-
konstrukcí okolí kaple Panny Marie na Zlín-
ských Pasekách. Potěšila nás pozitivní odezva 
od obyvatel na graffiti streetartového umělce 
Michala Filáka na zastávce Česká. V letošním 
roce se můžete těšit na novou graffiti výzdobu 
zastávky v protějším směru.

Stíháte ještě práci v komisi místní části 
Štípa?
Ano, stíhám. Je pro mne velmi důležité být s ob-
čany v pravidelném kontaktu, vnímat jejich po-
třeby a samozřejmě být nápomocná k řešení 
jejich problémů. Občané se na mne mohou kdy-
koliv obrátit. Tomáš Melzer

Zrekonstruované tržiště 
Pod Kaštany zahájí svoji 
premiérovu prodejní sezonu 
v sobotu 1. dubna ve velkém 
stylu. 

Od 9. do 14. hodiny čeká na návštěvníky kro-
mě rozmanitého sortimentu i atraktivní kultur-
ní program. Symbolického přestřižení pásky 
se ujmou primátor Jiří Korec, jeho náměstek 
Pavel Brada a za prodejce pěstitel biozeleniny 
Josef Košař.
„Zlínští obyvatelé se konečně dočkají sku-
tečně důstojného místa pro nákup lokálních 
produktů. Přeji všem prodejcům úspěšnou 
sezonu v krásném prostředí,“ uvedl primátor 
Jiří Korec.
Zahajovací den nové sezony doprovodí ochut-
návky místního sortimentu a soutěže o ba-

Tržiště Pod Kaštany zahájí sezonu farmářskými trhy 
a pouličním kulturním programem

líčky plné lokálních surovin. „Těšit se můžete 
na rozmanitou nabídku výrobků z farem od 
regionálních producentů, ale také na stánky 
a foodtrucky s dobrotami či kávou,“ doplnil 
náměstek Brada.
V režii kulturního a kreativního centra Živý 
Zlín se uskuteční zážitkový doprovodný pro-

gram, jenž zároveň přiblíží kompletní nabídku 
nového tržiště. Při slavnostním otevření zazní 
fanfára v podání žesťové sekce Filharmonie 
Bohuslava Martinů, součástí programu budou 
i hudební vstupy buskerů či herecká, taneční 
a hudební vystoupení dětí ze Základní umě-
lecké školy Zlín. V prostorách tržiště vystoupí 
rovněž street dance skupina Just Us. 
Podrobnosti o celém programu i novém tržišti 
najdete na www.trzistepodkastany.cz.  /ara/

Investiční dotaci na projekt REVITALIZACE 
MĚSTSKÉHO TRŽIŠTĚ POD KAŠTANY VE ZLÍ-
NĚ poskytl Fond Zlínského kraje. Projekt je 
spolufinancován Zlínským krajem. 
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Aktuálně

Zlín testuje provoz nového Portálu občana
Město Zlín se řadí k městům, která využívají elektronickou 
službu Portál občana. V těchto dnech spustilo testovací 
provoz zcela nového portálu, jehož cílem je užší a rychlejší 
komunikace občanů s úřadem při řešení různých životních 
situací.

„Portál občana města Zlína je webová aplikace, 
která slouží pro poskytování elektronických slu-
žeb a umožňuje efektivní elektronickou komu-
nikaci. Umožní občanům komunikovat s jednot-
livými odbory města online a minimalizovat tak 
počet návštěv občanů na úřadě při vyřizování 
jednotlivých agend. Samotnou aplikaci jsme se 

snažili navrhnout tak, aby byla přehledná 
a občanům co nejjednodušeji poskyt-
la potřebné informace. Samozřej-
mostí je i podpora responzivního 
zobrazení, tedy takového zobrazení 
stránek, které bude optimalizová-
no pro nejrůznější druhy zařízení, 
jako jsou mobily, notebooky, tablety 
atd. Portál občana lze nalézt na webu  
www.portal.zlin.eu/občan,“ sdělil tajemník Ma-
gistrátu města Zlína Tomáš Lang. Základním 
prvkem Portálu občana jsou služby úřadu, které 
jsou pro lepší přehlednost rozděleny do samo-
statných kategorií. Služby úřadu je také možné 
zobrazit podle samostatných odborů a oddělení, 
do jejichž kompetence spadají. U jednotlivých 
služeb úřadu jsou uvedeny kontakty na zaměst-
nance úřadu, se kterými je možné danou pro-
blematiku řešit, informace o úředních hodinách 

a také online formuláře, jejichž prostřednictvím 
je možné učinit elektronická podání. Pro uži-
vatele jsou nahrány videonávody, které umož-
ní snadnější seznámení s jednotlivými úkony 
v portálu. Na základě integrace Portálu občana 
s interními systémy městského úřadu je občan 
přihlášený do svého profilu informován o vlast-

ní elektronické komunikaci probíhající 
s úřadem, a to na úrovni jednotlivých 

podání, plateb a v neposlední řadě 
také o finančních závazcích. „Vzhle-
dem k důvěrné povaze informací 
zajišťuje Portál občana legislativně 
i právně jednoznačné ztotožnění ob-

čana prostřednictvím kvalifikovaných 
poskytovatelů elektronických identit, jako 

jsou eObčanka, bankovní identita, NIA ID, Mo-
jeID a další. Portál občana města Zlína je rovněž 
přímo napojen i na centrální Portál občana a je 
registrovaný jako informační systém veřejné 
správy,“ dodala Zdeňka Bačová, vedoucí Odbo-
ru informatiky magistrátu.
Portál občana se bude i dále rozšiřovat. V plánu 
je například nový rezervační systém. Občané 
budou o novinkách informováni přímo v portálu 
i skrze komunikační kanály města. /io/

Primátor se poprvé v novém roce setká se Zlíňany
Pravidelné setkání primátora města Zlína s občany bude 
pokračovat i v roce 2023. Zlíňané mohou pořad Na 
slovíčko s primátorem Jiřím Korcem sledovat online, 
nebo se jej osobně zúčastnit.

Setkání se Zlíňany se uskuteční ve čtvrtek  
9. března v 16 hodin v obřadní síni zlínské 
radnice. Pořad bude zároveň vysílán online 
prostřednictvím facebookové stránky zlin.eu.  
Dotazy lze posílat předem na e-mail naslo-

vicko@zlin.eu, nebo je mohou 
účastníci setkání klást osobně. 
Dostane se i na otázky vložené do 
komentářů pod online vysílání. „Jsem velmi 
rád za zpětnou vazbu od občanů, kterou do-

stávám v průběhu celého volebního 
období. Přímý kontakt s obyvateli 

města a získání zpětné vazby je 
pro mě velmi důležité. Je dobře, 
že si čím dál více Zlíňanů najde 
čas a přijdou si osobně promlu-

vit o věcech, které je zajímají 
nebo trápí. Zároveň mě těší, že ob-

čané oceňují, že dostávají odpovědi 
na otázky, které je zajímaly,“ sdělil primátor 
Jiří Korec. /mel/

NAJDI K SOBĚ PARŤÁKA A SPOLEČNĚ DARUJTE KREV
Obdržíte poukázku na občerstvení formou rautu.
Můžete získat drobné dárky od našich partnerů této akce.
Darovanou krví můžete zachránit hned několik životů.

VE DVOU SE TO LÉPE 

DARUJE!
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Aktuálně

Příměstské části města mají své zastupitele
Zastupitelstvo města Zlína, 
jmenovalo nové zastupitele 
pro následující období 
2023–2026, kteří budou 
mít na starost konkrétní 
příměstské části. Radnice 
tak navázala na předchozí 
ověřenou komunikaci vedení 
města s občany žijícími mimo 
centrum Zlína.

„Vysílání konkrétních zastupitelů přímo do „te-
rénu“ se nám velmi osvědčilo. Takto nastavená 
komunikace s obyvateli příměstských částí, ve 
spolupráci se členy komisí místních částí, přispí-
vá k rychlejšímu vyřešení problémů, které dělají 
občanům starost. Stejný model jmenování za-
stupitelů pro práci v konkrétní lokalitě připravu-

jeme i pro vnitřní město,“ uvedl primátor města 
Zlína Jiří Korec.
Agendu týkající se místních částí města Zlína 
zajišťuje Odbor kanceláře primátora Magistrátu 
města Zlína. Ke komunikaci s občany slouží 30 
kanceláří místních částí, u 14 z nich jsou zřízeny 
také komise místní části. /io/

Místní část (KMČ) zastupitel

Jaroslavice Mgr. Hynek Steska, Václav Kovář
Klečůvka (není zřízena KMČ) Jana Bazelová
Kostelec Ing. Martina Hladíková, Milan Foukal
Kudlov Vojtěch Volf
Lhotka a Chlum Ing. Tomáš Krajíček
Louky Václav Kovář
Lužkovice Miroslav Chalánek, Mgr. Aleš Dufek
Malenovice Ing. Tomáš Goláň, Jiří Robenek, MBA
Mladcová MUDr. Pavel Konečný, Ing. Jiří Jaroš
Prštné Vojtěch Volf, Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
Příluky Lubomír Traub, MSc.
Salaš Michal Čížek
Štípa Bc. Michaela Blahová
U Majáku a Filmové ateliéry Václav Kovář
Velíková Bc. Michaela Blahová

Jmenovaní členové Zastupitelstva města Zlína do příměstských částí Zlína pro období 2023–2026:

Radnice podpoří příměstské části, uvolní pro ně  
25 milionů
Patnáct příměstských částí Zlína si letos rozdělí dohromady 
celkem 25 milionů korun. Poslouží k tomu jednoduchý klíč 
zavedený už v roce 2009, kdy o výši částek určených pro 
každou z příměstských částí začal rozhodovat počet obyvatel 
přihlášených k 1. lednu. Stejný princip zůstane v platnosti do roku 
2026.

„Zastupitelé o uvolněné částce rozhodli už 
8. prosince 2022, kdy schvalovali rozpočet 
na letošní rok,“ přibližuje primátor Zlína Jiří 
Korec s tím, že schválená částka se v ně-
kolika následujících týdnech rozdělí v plné 
výši mezi všechny příměstské části. Finanč-
ní prostředky budou využity převážně na 
rekonstrukce komunikací, chodníků, opravy 
dětských hřišť a podporu společenských 
aktivit. Letos se plánuje např. vybudování 
chodníku v ulici Dolní dědina v Přílukách, 
rekonstrukce multifunkčního objektu na 
Kudlově nebo stavební úpravy ulice Zahrad-
ní čtvrť v Malenovicích.
„Od počátku nastavení daného systému 
v roce 2009 se peníze rozdělují stejným prin-
cipem, který byl naposled schválen na obdo-
bí 2019–2022. Stejný princip se nyní navr-
huje i pro následující období 2023–2026,“  
uvedl primátor Korec.
Z letos uvolněných 25 milionů korun získají 
největší díl Malenovice, kde získají celkem 
7,695 milionu korun. Druhá nejvyšší část-
ka, celkem 2,237 milionu korun, pomůže 
Kostelci. /ara/
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Cena města Zlína pro legendu orientačního běhu, 
baťovce a patriota Aloise Lázničku
Letošní Cenu města Zlína získá obuvnický vývojář a orientační 
běžec Alois Láznička. Zastupitelé města o tom rozhodli ve čtvrtek 
9. února v tajné volbě v rámci svého pravidelného zasedání.

„Alois Láznička si cenu zaslouží za celoživot-
ní práci zaměřenou na vývoj a výrobu obuvi 
a současně za výbornou reprezentaci města 
Zlína a České republiky v orientačním běhu, 
za rozvoj orientačního běhu ve Zlíně a za práci 
s mládeží,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec.

Udělení ceny je spojeno s předáním výtvarné-
ho symbolu se znakem statutárního města Zlí-
na a finanční odměnou ve výši 50 tisíc korun. 
Slavnostní předání se uskuteční v dubnu.
Alois Láznička se narodil 29. března 1936 
ve Zlíně. Vystudoval Vysoké učení technické 
v Brně, kde získal inženýrský titul. Lásku ke 
sportu v něm probudil už v útlém věku jeho 
otec, aktivní sokolský instruktor. Alois se 
v mládí věnoval především gymnastice, atle-
tice i lyžování. Nakonec zůstal u orientačního 
běhu.
První medaili získal v roce 1954, kdy vyhrál 
dorostenecký přebor republiky. V roce 1959, 
kdy ve Zlíně založil oddíl orientačního běhu, 
se poprvé dostal do mužské reprezentace. 
Vrcholem jeho kariéry byla účast na prvním 
světovém šampionátu orientačního běhu, 
který se uskutečnil v roce 1966. Následně 
se věnoval tréninku mládeže i rozhodcovské 
činnosti. Ve spolupráci s Magistrátem města 
Zlína založil v roce 2006 Zlínskou olympiádu 
škol v orientačním běhu. V roce 2014 byl uve-
den do české Síně slávy orientačních sportů.

Navzdory svému pokročilému věku stále 
sportuje. V roce 2022 získal na světovém 
šampionátu veteránských orientačních běž-
ců dvě stříbrné medaile ve sprintu a na kla-
sické trati slavil v Dánsku v roce 2018 svě-
tový titul ve sprintu ve věkové kategorii 80+.
V profesní kariéře byl milníkem rok 1958, 
kdy nastoupil na místo konstruktéra ZPS 
Gottwaldov. Společně s několika kamarády 
ze zlínského oddílu orientačního běhu stál 
u zrodu vývoje a výroby obuvi pro orientační 
běžce. Později jako vedoucí zkušebny obuv-
nických strojů vyvíjel nové metody a tech-
nologie pro nejmodernější výrobu strojů na 
nové výrobní automatizované procesy výroby 
obuvi.
V roce 1985 pracovně vycestoval na dva roky 
do Mongolska. Jako vedoucí technik budoval 
v Ulánbátaru velkokapacitní obuvnickou le-
pidlárnu. Ještě před odchodem do důchodu 
pomáhal modernizovat obuvnické továrny 
v Polsku, na Ukrajině, na Sibiři a v Alžírsku.
V letech 1995–2006 externě vyučoval na 
obuvnickém učilišti ve Zlíně. Je stále aktiv-
ním členem klubu absolventů Baťovy školy 
práce a rovněž skupiny, která zřizuje výrobní 
dílnu pro výuku studijního oboru obuvník. Po-
dílí se také na vydávání časopisu Zpravodaj 
ABŠ (absolventů Baťovy školy). /ara/

Nájemné v městských bytech se změní. Financování 
oprav bude spravedlivější
V některých městských bytech se změní výše nájemného.  
Jde o byty, k nimž byly sjednány nájemní smlouvy před rokem 
2021, a výše nájemného je u nich výrazně nižší než u nově 
uzavíraných smluv.

„Nastala situace, kdy ve stejných bytech, ať už 
lokalitou či dispozicemi, je výrazný rozdíl mezi 
cenou nájmu. Díky narovnání cen bude 
podíl získaných prostředků, které 
se pak vrátí do rekonstrukcí bytů, 
spravedlivější. Navýšení nájemné-
ho navíc umožní urychlit práce na 
rekonstrukcích bytů, z čehož budou 
profitovat právě nájemníci,“ vysvětlil 
člen Rady města Zlína Jiří Robenek, 
který má na starosti bytovou problemati-
ku a dodal: „Nárůst nájmů v městských bytech 
by měl být v řádech korun až několika desítek 
korun. I přes zdražení bude bydlení v bytech 
vlastněných radnicí stále jednou z finančně nej- 
dostupnějších možností – komerční nájemné 
se pohybuje od 150 do 250 Kč/m²/měsíc.“
Zvýšení nájemného bude probíhat ve dvou 
fázích. V první fázi, která začíná od 1. března 

2023, dojde postupně ke zvýšení nájemné-
ho a zrušení úhrady za zařizovací předměty 

u smluv o nájmu bytu uzavřených na 
dobu určitou. Vždy současně s pro-

dloužením doby trvání nájmu bytu, 
s účinností ode dne účinnosti dodat-
ku, jehož předmětem je prodloužení 
doby trvání nájmu a změna výše ná-
jemného, přičemž nájemné bude ve 

výši stanovené usneseními Rady měs-
ta Zlína ze dne 11. ledna 2021 a ze dne  

8. srpna 2022.

Cena nájmu – byty s podporovaným nájemným:
■ bezbariérové 80 Kč/m²/měsíc,
■  seniorské v původním stavu 80 Kč/m²/měsíc,
■ seniorské modernizované 100 Kč/m²/měsíc,
■  sociální (vždy v původním stavu) 80 Kč/m²/

měsíc,

■  byty se sníženou kvalitou v bytových domech 
Obeciny 2901–3262, Zlín 65 Kč/m²/měsíc.

Cena nájmu – byty dostupné:
■  modernizované v bytových domech Vodní 

4201–4210, Zlín 120 Kč/m²/měsíc,
■  v ostatních bytových domech 100 Kč/m²/

měsíc,
■   byty se sníženou kvalitou v bytových domech 

Obeciny 2901–3262, Zlín 65 Kč/m²/měsíc, 
a to s účinností od 24. ledna 2023.

Ve druhé fázi dojde ke zvýšení nájemného 
u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu ne-
určitou s nájemným ve výši nejvýše 79,53 Kč/
m²/měsíc v bytových domech ve Zlíně. Cena ná-
jmu se zvýší o 20 % v souladu s § 2249 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 
1. července 2023, s výjimkami dle zdůvodnění.
V současné době vlastní město Zlín téměř  
1 800 bytů. O jejich užívání je velký zájem. V po-
řadníku žadatelů o dostupné byty má město ko-
lem 300 žádostí, o seniorské byty kolem 230 žá-
dostí a o sociální byty kolem 60 žádostí. Změnu 
výše nájemného schválila dne 23. ledna 2023 
Rada města Zlína. /io/
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Programové prohlášení Rady města Zlína pro volební 
období 2022–2026

„Jsme si vědomi odpovědnosti vyplývající z voleb-
ního výsledku. Díky blízkosti programů a řešení 
potřeb občanů na komunální úrovni jsme se 
s koaličními partnery na programovém prohláše-
ní snadno shodli. Chceme během tohoto voleb-
ního období nachystat k realizaci velké projekty, 
na které Zlín dlouhé roky čekal. Těmi jsou rekon-
strukce náměstí Míru a prostoru pod kostelem, 
Velkého kina, budovy č. p. 10 (Minutka) či postup-
ná rekonstrukce zámku. Z předchozího období 
máme již nachystanou rekonstrukci Zimního sta-
dionu Luďka Čajky. Pokud se nepodaří prosadit 
změnu rozpočtového určení daní, tak bude Zlín 
u těchto projektů závislý na externím financová-
ní, které tak bohužel i bude určující, který velký 
projekt se udělá jako první. Ten bychom chtěli 
zahájit ještě v tomto volebním období. Výrazně se 
pokročilo v přípravě realizace obchvatu Zálešné, 
Prštenské příčky, pravobřežní komunikace nebo 
tunelu pod centrem města. Jsem rád, že se po-
dařilo přichystat i rozvojové plochy k bydlení na 
tzv. Boněckém rybníku a pod sportovní halou, 
kde nalezne místo i podnikání, Univerzita Tomáše 
Bati či sociální služby. Cílem našeho společného 
snažení bude, aby po tomto volebním období byl 
Zlín stále bezpečné město, atraktivní pro život 
všech generací, s vyšším počtem obyvatel a ze-
jména plné produktivních lidí,“ sdělil primátor 
Zlína Jiří Korec.

Jednotlivé body Programového prohlášení 
Rady města Zlína:

A. Financování a ekonomika
Budeme dbát na přehlednost, transparentnost 
a hospodárnost rozpočtu. U provozní výdajové 

Dne 23. ledna 2023 schválila Rada města Zlína finální verzi 
programového prohlášení pro volební období 2022–2026.

stránky rozpočtu zavedeme úsporná opatření, 
provedeme optimalizaci výdajů. V oblasti energe-
tiky se zaměříme především na úspory, na využití 
obnovitelných zdrojů energie a Smart řešení.

B. Nakládání s majetkem města
Budeme efektivně spravovat a rozvíjet, a to včet-
ně majetkových podílů města ve společnostech. 
Ve správě majetku budeme vždy postupovat 
jako řádní hospodáři a budeme systematicky 
rekonstruovat majetek města. Budeme se sna-
žit zvyšovat výnos z nájmu nebytových prostor 
a pozemků. Budeme redukovat reklamní smog 
ve městě.

C. Strategický a územní rozvoj
Budeme klást důraz na promyšlený a koncepční 
rozvoj města Zlína a na ochranu a rozvoj jedi-
nečných architektonických kvalit našeho města. 
Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných pro-
stranství ve městě. Za účelem koncepčního roz-
voje vytvoříme dokumenty související s budou-
cím strategickým rozvojem města a vytvoření 
podmínek pro co nejlepší spolupráci mezi měs-
tem, občany, investory, podnikatelskou sférou, 
zájmovými sdruženími, UTB a Zlínským krajem.

D. Doprava a infrastruktura
Doprava je pro nás prioritní oblast zájmu. Proto 
budeme pokračovat na přípravě a realizaci dů-
ležitých dopravních staveb, jako je Pravobřežní 
komunikace I. etapa (má návaznost na stavbu 
Správy železnic, tzn. Prštenská příčka), obchvat 
Zálešné nebo pravobřežní komunikace II. etapa –  
Louky. Budeme optimalizovat režim parkování 
automobilů ve městě s důrazem na krátkodo-

bé stání s cílem podpořit alternativní způsoby 
dopravy, jako je městská hromadná doprava 
(MHD) nebo cyklodoprava.

E. Bezpečnost a pořádek ve městě
Budeme nadále pokračovat v podpoře prevence 
kriminality a sociálně patologických jevů. Chce-
me, aby Zlín zůstal bezpečným městem. Za tím-
to účelem podpoříme činnost Městské policie 
Zlín, zejména v oblasti technické podpory výko-
nu služby.

F. Oblast sociálních služeb
Rozšíříme kapacitu sociálních zařízení. Budeme 
pokračovat v procesu komunitního plánování 
sociálních služeb a služeb s nimi souvisejících 
tak, aby bylo ve městě dostupné kompletní port-
folio služeb pro seniory, zdravotně postižené, 
mladé rodiny a matky na mateřské a rodičovské 
dovolené. Podpoříme kulturní, sportovní a vzdě-
lávací aktivity těchto občanů.

G. Školství a sport
Rolí města, jako zřizovatele mateřských a zá-
kladních škol, je povinnost vytvořit takové 
podmínky, které umožní plynulý rozvoj školství 
při využití nových trendů a poznatků. Ucelená 
pozornost bude věnována zástupcům manage-
mentu škol.

H. Kultura, památková péče
Pomocí transparentního rozdělování dotací do 
kultury podpoříme svobodnou kulturu, festivaly 
i výstavy. Budeme podporovat aktivity městské 
organizace „Živý Zlín“ a rozšiřovat je dalšími pra-
videlnými kulturními akcemi. Hlavním cílem je 
podpora nevýdělečných a zájmových aktivit, kte-
ré jsou základem živé kultury každého města, 
především činnosti zaměřené na děti a mládež.

I. Životní prostředí a zdravý životní styl
Zajistíme přiměřenou péči o městskou zeleň, 
zejména intenzivnější péči o travní porosty, kvě-
tinovou výzdobu a údržbu parků. Budeme pod-
porovat environmentální vzdělávání a osvětu 
občanů. S ohledem na legislativou plánovaného 
omezení skládkování budeme řešit problemati-
ku nakládání s odpadem.

J. Bytová problematika
Budeme dále investovat do rekonstrukcí, údrž-
by a rozvoje současného bytového fondu města 
s důrazem na dostatečnou kapacitu sociálních 
a startovacích bytů a chráněného bydlení. /mel/

Plné znění 
programového 

prohlášení 
naleznete 

naskenováním QR 
kódu:
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Doprava

Silničáři obsadí Mostní i Březnickou

Dělníci se vracejí na Pančavu, do Pekárenské i na Cecilku

Na začátku března začne dlouho očekávaná investiční akce, 
kterou je napřímení Mostní ulice a rekonstrukce křižovatky 
s Březnickou ulicí. Součástí prací bude i obnova přilehlých 
úseků komunikace Mostní, ulice k Hotelu Zlín i krajské 
silnici II/490. Zhotovitelem stavby je Ředitelství silnic 
Zlínského kraje.

Po krátké zimní pauze se v úterý 21. února obnoví práce na 
silnici I/49 u nového silničního napojení a na ulici Pančava.

Zlínský kraj poskytl Zlínu dotaci na trolejbusovou 
dopravu mezi Zlínem a Otrokovicemi

Dotace ve výši 5,5 milionu korun je určena na 
úhradu provozní ztráty u linek mezi hraničními 
zastávkami Zlín, náměstí Práce – Otrokovice, 
železniční stanice, trolejbusových linek 1, 2 a 6.
Vzhledem k tomu, že městská hromadná do-
prava mezi Zlínem a Otrokovicemi slouží zá-
roveň jako doprava meziměstská, je spolufi-
nancována Zlínským krajem. Město Zlín má 

První část rekonstrukce potrvá až do květ-
na a dotkne se úseku od křižovatky s ulicí 
Pančava směrem do Průmyslové zóny. Dob-
rou zprávou pro řidiče je, že po celou dobu 
zůstane zachován obousměrný provoz, jenž 
budou řídit semafory. Vjezd i výjezd na most 
tak bude možný ze všech směrů. V rámci 
druhé části se společně se stavebními pra-

uzavřenu smlouvu se Zlínským krajem na roč-
ní objem 900 tisíc kilometrů mezi hraničními 
zastávkami měst Zlín a Otrokovice. Dopravní 
obslužnost mezi městy zajišťuje pro statutární 
město Zlín Dopravní společnost Zlín-Otrokovi-
ce. Na tuto dopravní obslužnost ročně dostává 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice od kraje 
5,5 milionu korun. /io/

„Hned na začátku března dojde 
k předání staveniště zhotovi-

teli. Následně dojde k uza-
vření parkoviště mezi ob-
ratištěm trolejbusů a ulicí 
Mostní, kde začnou sta-
vební práce mimo pozem-

ní komunikace,“ přibližuje 
náměstek primátora a radní 

pro dopravu Michal Čížek s tím, 
že hlavní dopravní omezení, kterým bude 
zjednosměrnění Březnické ulice, začne pla-
tit v závislosti na počasí a vyřízení potřeb-
ných povolení.
Nákladní automobily budou jezdit do Zlí-
na po objízdné trase z Uherského Hradiš-
tě přes Otrokovice. Na objízdné trase pro 
osobní automobily a autobusy přes Kudlov 
se počítá s drobnější úpravou jízdních pru-
hů ulice Osvoboditelů v křižovatce u kolek-
tivního domu a s povolením jízdy vozidel 
v ulici Na Požáře ve směru od Hradské ulice 
ke Štefánikově včetně mostu přes Kudlov-
ský potok, kde nyní platí jednosměrný pro-
voz v opačném směru.
Průběh dalších tří etap stavebních prací 
a rozsah dopravních omezení se ještě bude 
upřesňovat. /ara/

Fond Zlínského kraje vyčlenil neinvestiční dotaci pro statutární 
město Zlín na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou 
mezi Zlínem a Otrokovicemi.

cemi na I/49 uskuteční úprava točny MHD 
Pančava.
„Zásadní změnou oproti současnému stavu 
bude uzavření koncové části ulice Pančava pro 
všechny motoristy, přičemž výjimka bude platit 
jen pro vozy MHD a Integrovaného záchranné-
ho systému,“ informoval náměstek primátora 
a radní pro dopravu Michal Čížek.

S menším omezením musí počítat i pěší, vyčle-
ní se pro ně speciální koridory. Provoz MHD ve 
směru do Pančavy a dále do Lužkovic a Žele-
chovic zůstane beze změn. Začátkem března se 
obnoví i práce na komunikacích v ulicích Peká-
renská a Cecilka. Zde se jedná o rekonstrukci 
místní křižovatky a navazujících komunikací. 
Ulice Pekárenská bude po dobu stavby v úseku 
před křižovatkou jednosměrná ve stejném reži-
mu jako na podzim loňského roku. Odhaduje se, 
že práce potrvají až do května. /ara/
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Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol
V úterý 4. dubna 2023 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd 
základních škol, zřizovaných statutárním městem Zlínem, a to 
od 13:00 do 18:00 hodin. Ve stejném termínu a ve stejném 
čase se opět uskuteční zápis také do Církevní ZŠ a MŠ a nově 
i do Základní školy JINOTAJ Zlín, s.r.o. Pouze na ZŠ Kvítková 
proběhne zápis v době od 08:00 do 17:00 hodin.

V rámci vyšší informovanosti rodičů o průběhu 
a podmínkách zápisu odpovídáme na nejčastěj-
ší dotazy rodičů:

1. Jaká pravidla platí pro zápis dítěte do 1. tří-
dy základní školy pro školní rok 2023/2024?
Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého 
roku věku v době od září do konce června pří-
slušného školního roku, může být přijato k plně-
ní povinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného v období od 
září do konce prosince k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je také doporučují-
cí vyjádření školského poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zá-
pisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou školní docház-
ku.

2. Kdo a jakou formou podává žádost o přijetí 
dítěte k plnění povinné školní docházky?
K zápisu povinné školní docházky je dítě povi-
nen přihlásit zákonný zástupce na základě pí-
semné žádosti.

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

konný zástupce) povinen na výzvu předložit
■ rodný list dítěte

4. Kdo rozhoduje o přijetí a jakým způsobem 
budu informován/a?
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozho-
duje ředitel školy ve správním řízení. Seznam 

přijatých žáků je zveřejněn na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umožňují-
cím dálkový přístup (webové stránky školy). 
Informace musí být vyvěšena a zveřejněna po 
dobu nejméně 15 dnů. Všichni uchazeči jsou 
uvedeni pod registračním číslem. Registrační 
číslo obdrží zákonný zástupce u zápisu. Pokud 
nebylo dítě na příslušnou školu přijato, obdrží 
zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepři-
jetí.

5. Mohu si vybrat školu, na kterou chci dítě 
přihlásit?
Žák plní povinnou školní docházku v základ-
ní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 
sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), 
v němž má žák místo trvalého pobytu, v přípa-
dě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádo-
vá škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě 
přijato na jinou než spádovou školu, oznámí 
ředitel této školy tuto skutečnost řediteli ško-
ly spádové, a to nejpozději do konce května 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit po-
vinnou školní docházku. Ředitel spádové školy 
je povinen přednostně přijmout žáky s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné 
výchovy nebo ve školském zařízení pro preven-
tivně výchovnou péči, a to do výše povoleného 
počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
Školské obvody určuje obecně závazná vyhláš-
ka o školských obvodech, která je k nahlédnutí 
na www.zlin.eu, dále bude přehled školských 
obvodů uveden na plakátech, které budou dis-
tribuovány do škol.
Důvodem pro nepřijetí dítěte do vybrané školy 
je především kapacita školy. V případě, že dítě 
nebude na školu přijato, zákonný zástupce má 
možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele. Od-
volání se podává u ředitele příslušné základní 
školy a rozhoduje o něm krajský úřad. Poučení 
o odvolání je součástí rozhodnutí vydaného ře-
ditelem školy.

6. Jak mám postupovat, když budu žádat 
o odklad?
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zá-
stupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží 
ředitel školy začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením příslušného škol-
ského poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku 
základní škola informuje zákonného zástupce 
dítěte o možnosti odkladu povinné školní do-
cházky.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povin-
né školní docházky, informuje zákonného zá-
stupce o povinnosti předškolního vzdělávání 
dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné 
školní docházky projeví nedostatečná tělesná 
nebo duševní vyspělost k plnění povinné škol-
ní docházky, může ředitel školy se souhlasem 
zákonného zástupce žákovi dodatečně v prů-
běhu prvního pololetí školního roku odložit 
začátek plnění povinné školní docházky na 
následující školní rok.

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

DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU

Město přidělí dotace na kulturní akce/projekty ve 
II. pololetí 2023 pro oblasti:
– estetická výchova dětí a mládeže, kulturní akce 
významného charakteru na území statutárního 
města Zlína, reprezentace na mimořádných kul-
turních akcích mimo území statutárního města 

Zlína, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmo-
vá umělecká činnost, podpora profesionálních 
kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel 
a lidových tradic, výstavy a prezentace profesio-
nálních i amatérských kulturních aktivit, činnost 
knihoven a ediční činnost zaměřená na uchová-

ní a rozvoj lokální kulturní gramotnosti. Žádosti 
o dotace je nutno podat elektronicky prostřednic-
tvím webové aplikace: https//formulare.zlin.eu.  
Příjem žádostí od 6. dubna 8 h do 5. května 14 h. 
Více na Odboru kultury a památkové péče, Zará-
mí 4421, 577 630 314. /red/

Veškeré informace 
k zápisu naleznete 
naskenováním QR 

kódu:
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Modernizace skateparku Bartoška má zelenou
Chátrající skatepark v ulici Dřevnická se změní k lepšímu. 
Zásadní proměna dvacet let starého sportoviště pro příznivce 
skateboardingu, koloběžkáře, jezdce na BMX kolech či in-line 
bruslaře se blíží. 

Prvním krokem bude zadání projektové do-
kumentace podle návrhů a přání uživatelů 
areálu, zahájení projektových prací se před-
pokládá v letošním roce. Následovat má vy-
řízení veškeré potřebné legislativy završené 
vydáním stavebního povolení. Výsledkem je 
vznik zcela nového areálu, jenž splní všechny 
nároky na moderní sportoviště a navíc získá 
parametry pro pořádání závodů na nejvyšší 
úrovni.
„Statutární město má záměr vyčlenit potřeb-
né finanční prostředky na realizaci nového 
skateparku, který bude svojí rozsáhlostí, čle-
nitostí a rozmanitostí odpovídat potřebám 
krajského města,“ potvrdila náměstkyně 
primátora a radní pro mládež, tělovýchovu 
a sport Jana Bazelová. Skatepark dostal od 

vedení magistrátu zelenou díky jednoznačné-
mu vítězství v rámci loňského participativního 
rozpočtu Tvoříme Zlín. Ten vzniká na základě 
návrhů obyvatel města a právě obnova ska-
teparku měla jejich největší podporu v katego-
rii Velké projekty.

Představitelé města už mají za sebou první 
schůzku pracovní skupiny, v níž zasedli i zástup-
ci uživatelů (skateboard, BMX, koloběžky). Všich-
ni se 12. ledna společně zapojili do přípravy ná-
vrhů skateparku tak, aby jej mohli návštěvníci 
efektivně a účelně využívat po celé ploše 40 x 25  
metrů. Navrhované překážky a prvky by měly 
být z litého betonu, ze dřeva nebo kompozitu. 
Nové překážky mají vytvořit univerzální sestavu, 
v níž by neměl chybět lomený bank, funbox pro 
BMX, in-line bruslaře a koloběžkáře či miniram-
pa nebo poloviční pyramida s lomenou bednou 
a railem. Participativní rozpočet Tvoříme Zlín se 
letos uskuteční už pošesté. Podávání návrhů 
pomocí formuláře bude možné na webových 
stránkách www.tvorimezlin.cz od 1. dubna do 
31. května. /ara/

Výzva Do školy na kole
Spolu s květnovou výzvou Do práce na kole, do které probíhá 
registrace, je otevřena i výzva pro žáky a studenty – Do školy na 
kole. Tato výzva je otevřena studentům od 16 let, mladším pak 
se souhlasem rodičů. 

Zapojit se tedy mohou základní, střední i vysoké 
školy. Účastníkem výzvy se může stát kdoko-
liv, kdo má chuť ukázat, že se dokáže po dobu 
května dopravovat do školy udržitelně. Není 
potřeba pouze jezdit na kole. Přihlášení mohou 
i chodit, jezdit na „skejtu“ či koloběžce nebo 
běhat. Všechny uvedené bezmotorové způso-

by dopravy lze během měsíce kombinovat. Do 
školy na kole je týmová výzva pro všechny, kdo 
sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti 
členech, a pravidelně spolu se spolužáky nebo 
pedagogy dojíždějí na kole, chodí nebo běhají 
v měsíci květnu do školy. Těmto týmům nabízí 
hlavní organizátor Auto*Mat z. s. Praha slevu na 

startovném ve výši 60 %. Ve startovním balíčku 
dostane každý účastník a účastnice originální 
tričko z biobavlny v designu od typografa Jana 
Charváta, nebo nákrčník, a tím pádem i šanci 
zúčastnit se spousty doprovodných květnových 
Akcí na triko (nákrčník) zdarma. Dále může zís-
kat výhry od regionálních partnerů.
Škola, která má zájem o zapojení do výzvy Do 
školy na kole, se může zapsat na e-mailu kon-
takt@dopracenakole.cz. Přihlásit školu může 
i student, pedagog či rodič.
Další informace najdete na webových stránkách 
www.dopracenakole.cz/doskolynakole.  /red/
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Strážníci posilují prevenci kriminality, zavádějí nové 
programy pro děti i seniory
Městská policie Zlín cílí na programy zaměřené na prevenci 
kriminality, pozornost přitom věnuje všem věkovým skupinám 
a několika oblastem.

„Činnost strážníků v ulicích je již sama o sobě 
významnou preventivní aktivitou, která má 
přímý vliv na úroveň kvality života. Vedle toho 
je ale potřeba rozvíjet další formy spolupráce 
s veřejností, na něž se zaměřují konkrétní pro-
gramy prevence kriminality,“ vysvětluje primá-
tor Zlína Jiří Korec.

Speciální programy pro školy i mateřinky
Strážníci se dlouhodobě věnují i nejmen-
ším obyvatelům města. „Letos jsme 
nabídku rozšířili o dva nové pro-
gramy, které jsme rozdělili rovným 
dílem pro děti prvního a druhého 
stupně základních škol,“ říká ředitel 
MP Zlín Milan Kladníček.
Třeba pro žáky 5. ročníků si strážníci 
připravili program s názvem Pes není 
hračka. Média často přinášejí zprávy o napa-
dení dítěte rozzuřeným psem. Ne vždy se však 
jedná o pokousání cizím zvířetem, které zů-
stalo bez dozoru majitele. V mnoha případech 
zranění způsobil pes chovaný v rodině nebo 
u známých. K některým incidentům by přitom 
nemuselo vůbec dojít. Je ale třeba, aby rodiče 
dítěti vysvětlili jak se ke psům správně chovat. 
Cílem nového programu je tedy seznámit děti 
s pravidly bezpečného chování při kontaktu 
s cizími psy a zvířaty. Protože řada dětí chodí 
své domácí miláčky venčit a často netuší, jaké 
jsou jejich povinnosti, strážníci do programu 
zařadili také osvětu z oblasti legislativy, která 
upravuje pravidla chovu psů ve Zlíně. A proto-
že všichni víme, že vychovaný pes je bezpečný 
pes, tak je součástí besedy i ukázka základní 
poslušnosti psa. Tu dětem předvede zkušený 
psovod. Pro žáky 8. ročníků si pak strážníci při-

pravili program Prevence rizikového chování. 
Zde je cílem seznámit děti s riziky spojenými 
s bezdomovectvím a sociálně nepřizpůsobe-
nými lidmi. Děti jsou v pubertě lehce manipu-
lovatelné a neznámí lidé se mohou snadno 
pokusit zneužít jejich přirozené nezkušenosti. 
Řada dětí navíc tráví volný čas venku bez do-
zoru rodičů, hledají si nové kamarády, a tak 
se mohou s problémovými lidmi ve svém okolí 

setkat. Bezdomovectví je závažným so- 
ciálním problémem, se kterým se po-

týká každé větší město a Zlín není 
výjimkou. Je proto velmi důležité 
informovat děti o existenci těchto 
osob, poukázat na možná rizika 
a také vysvětlit existující možnosti 

sociální pomoci.
Už několik let úspěšně funguje pro-

gram pro děti 3. ročníků Bezpečně domů 
i do školy.
Cílem je seznamovat žáky s možnými riziky, 
která na ně číhají v jejich okolí nebo při hře. 
Strážníci děti třeba upozorňují, jak se správně 
zachovat při nálezu infekčního materiálu, jak 
postupovat při volání na tísňové linky, co dě-
lat ve chvíli, kdy je osloví cizí člověk. Součástí 
programu je také bezpečnost silničního provo-
zu, zejména se zaměřením na bezpečné pře-
cházení přechodu pro chodce, lepší viditelnost 
chodců a používání bezpečnostní přilby pro 
cyklisty.

Preventivní programy pro veřejnost
Strážníci nezapomínají ani na starší spolu- 
občany. Právě pro ně je připraven projekt Se- 
nior akademie. Probíhá přímo v budově Měst-
ské policie Zlín na Santražinách a cílem je při-

pravit seniory na rizikové situace, ve kterých se 
mohou snadno ocitnout. Starší lidé jsou velmi 
ohroženou a donedávna také opomíjenou sku-
pinou. Nezřídka se stává, že těžko hledají po-
moc nebo třeba jen radu ve chvíli, kdy se už do 
problémů dostanou. A právě tento projekt se 
je snaží připravit na úskalí, která dnešní doba 
přináší. Účastníci se během přednášek dozvě-
dí jak předcházet rizikovým situacím, aby se 
nestali obětí protiprávního jednání, a na koho 
se v případě potřeby obrátit. Tématy kurzu jsou 
problematika požární prevence a ochrany, čin-
nost Městské policie Zlín, prevence kriminali-
ty páchané na seniorech, osobní bezpečnost 
a bezpečnostní informační systémy pro pod-
poru ochrany obyvatel ve městě Zlíně. Velkým 
přínosem pro účastníky projektu jsou rovněž 
informace o existenci poraden, které klientům 
poskytují odbornou bezplatnou pomoc. Inspi-
rací pro obsah přednášek přitom byli samotní 
senioři, kteří se v minulosti se svými problémy 
obrátili na strážníky.
Další projekt, kterému se strážníci věnují, se 
jmenuje Nechci být obětí. Zaměřen je na ženy, 
které se staly obětí trestných činů, domácího ná-
silí nebo pracují na místech, kde se mohou stát 
terčem útoku.
Obsahem tohoto kurzu jsou koncepty bezpeč-
ného chování, diferencovaného s ohledem na 
různé kriminální situace a psychickou připrave-
nost ohrožených osob. Jeho první část probíhá 
na učebně Městské policie Zlín jako skupinové 
a individuální poradenství, trénink v obranných 
strategiích a propagace technických možností 
ochrany před trestnou činností. Druhá část kur-
zu pak probíhá v prostorách tělocvičny Městské 
policie Zlín pod vedením zkušeného instruktora 
sebeobrany. Účastnice kurzu se naučí základní 
techniky sebeobrany a správné používání obran-
ných technických prostředků proti útočníkovi.
Strážníci v průběhu roku také chodí na besedy do 
klubu seniorů s programem Osobní bezpečnost 
seniorů. Cílem těchto besed je zvýšit povědomí 
o možnostech vlastní ochrany a bezpečnosti. 
Strážníci varují seniory před kriminalitou, se kte-
rou se mohou setkat v domácím prostředí, na uli-
ci nebo třeba po telefonu. Poradí, jak se bezpeč-
ně chovat ve městě třeba ve večerních hodinách 
nebo jak se nenechat okrást v obchodě. Strážníci 
apelují na účastníky, aby získané informace a do-
poručení předali rovněž svým známým a přáte-
lům, kteří již nejsou tak aktivní a do klubu se ne-
dostanou. Senioři se na besedách také dozvědí, 
jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, 
jak je důležité být dobře vidět a jaká platí pravidla 
pro chodce a cyklisty.
„Z hlediska nasazení strážníků, prostředků 
a času, který preventivním programům vě-
nujeme, se jedná o poměrně náročné čin-
nosti. Dlouhodobě jsem ale přesvědčen, že 
každá hodina věnovaná úsilí v této oblasti 
se v budoucnu bohatě vyplatí,“ upozornil 
ředitel Milan Kladníček. /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.

po kompletní  nad-
standardní rekonstrukci
ihned k dispozici
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží

3 patra, restaurace, bar a 
vybavená kuchyň
18 vybavených vícelůžkových 
pokojů
ihned ke spuštění provozu

Prodej penzionu poblíž Luhačovic byt prošel kompletní 
rekonstrukcí
k bytu náleží 
prostorný zděný sklep
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 2+kk UB, Horní Valy

Pronájmy:
1+kk Štefanikova, Zlín
1+1, Masarykovo nám., Napajedla
všechny nabízené byty jsou nově 
zrekonstruované a plně vybavené

Prodej bytu 2+1 Zlín, Malenovice

provedena kompletní 
rekonstrukce
4. patro bytového domu
součástí bytu je sklep

Prodej bytu 3+kk, Uh. Hradiště,
J. E. Purkyně

 po rozsáhlé kompletní 
rekonstrukci
v cihlovém domě 
s výtahem
cena na dotaz v RK



BLIŽŠÍ INFORMACE:           576 037 121             zszl@orbiszlin.cz   / www.orbiszlin.cz

PŘIJÍMÁ DĚTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 

2023 - 2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
(DĚTI OD DVOU LET)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

(1. - 8. ROČNÍK)

• vícejazyčná výuka rodilými mluvčími

• moderní prostředí v centru Zlína

• individuální přístup k dětem

• málopočetné třídy

BYDLENÍ U LESA

RODINNÉ DOMY
RACKOVÁ
- PLOCHA POZEMKU AŽ 1 200 m2

- DISPOZICE 4KK- 6KK + GARÁŽ

- TEPELNÉ ČERPADLO

- MOŽNOST FOTOVOLTAIKY

- NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU

- INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ DISPOZICE

- PŘIPOJENÍ NA OPTICKÝ INTERNET

+420 777 107 210
WWW.DOMY-RACKOVA.CZ

Garantujeme 

úrokovou sazbu 

na první d
va ro

ky 3 %

Možná prohlíd
ka vzorového 

domu

DOMY PRO BUDOUCNOST
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Veřejné nádoby na bioodpad

Vzhledem
 k zájm

u občanů o třídění bioodpadu rozm
isťuje m

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

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

postovatelné pytlíky), aby m
ohlo proběhnout jejich 

bezproblém
ové zpracování na kom

postárně v areálu skládky Suchý důl.
N

ádoby jsou sváženy ve dvoutýdenním
 intervalu od začátku dubna až 

do poloviny listopadu, v zim
ních m

ěsících asi 1x za m
ěsíc podle klim

a-
tických podm

ínek.

Term
íny pytlového svozu plastů

Přede dnem
 svozu uložte pytle s plastem

 a nápojovým
 kartonem

 na m
ísto ob-

vyklé pro svoz kom
unálního odpadu nebo na tzv. shrom

ažďovací m
ísta.

M
alenovice, ul. K

 Cihelně a V O
lší, O

beciny, B
oněcko, Lesní čtvrť, Lazy, 

Salaš, Lhotka, Chlum
: 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 

11.10., 8.11., 6.12.
Příluky, U

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

lečůvka, 
Letná, O

včírny, R
ům

y: 8.3., 5.4., 3.5., 31.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 
15.11., 13.12.
Vršava, N

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

hoří vč. T. B
ati, ul. R

ůžová: 15.3., čtvrtek -13.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 
27.9., 25.10., 22.11., 20.12.
Podvesná, H

ornom
lýnská, D

íly, Zálešná, Fügnerovo nábřeží, Padělky IX, 
M

ladcová, M
okrá, Zlínské Paseky, Jižní Svahy, Prštné, Louky: 22.3., 19.4., 

17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11., 27.12.

Pytle si občané m
ohou zdarm

a vyzvednout v kanceláři m
ístní části příslušné 

lokality, v budově M
agistrátu m

ěsta Zlína, Zarám
í 4421 na Odboru životního 

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

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

íst prosím
e o odložení pytlů na m

ísto obvyklé pro 
svoz kom

unálního odpadu. 

Přehled m
obilních svozů odpadu

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

rat objem
né a biologické odpady – nelze odevzdávat stavební odpady (betony, 

sanitární keram
iku…

) a tříděné složky kom
unálního odpadu (papír, plasty, kovy, 

sklo) – pro odevzdání těchto druhů odpadů je nutno využít sběrných nádob 
nebo sběrného dvora.

a) 1.4.; 13.5.; 2.9.; 7.10. V sobotu 13.5. a 7.10. se budou spolu s objem
ným

i 
a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.
Jaroslavice 

točna M
HD 

8:00-8:20
Jaroslavice 

ul. Březová – vedle obecní studny 
8:25-8:45

Jaroslavice 
křiž. Svažitá x K Dolině u stanoviště TO 

8:50-9:10
Příluky 

křiž. Boněcko I x Ronzovy Paseky 
9:15-9:35

Příluky 
křiž. Boněcko I x Želechovická 

9:40-10:10
Klečůvka 

kancelář m
ístní části 

10:25-10:55
Klečůvka 

část k Lípě, u č. p. 77 u stanoviště TO 
11:00-11:20

Příluky 
Přístav, parkoviště u stanoviště TO 

12:15-12:45

Lužkovice 
nám

ěstí 
12:55-13:25

Lužkovice 
křiž. Zádědina x Rovinka 

13:30-13:50
Příluky 

u kapličky 
14:00-14:30

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

Bartošova čtvrť křiž. M
. Knesla x Dřevnická 

15:05-15:20

b) 8.4.; 20.5.; 9.9.; 14.10. V sobotu 20.5. a 14.10. se budou spolu s objem
ným

i 
a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.
Nad Ovčírnou IV u č. p. 344 

8:00-8:20
Centrum

 
Na Požáře u m

ostku k ul. Hradská 
8:25-8:40

Centrum
 

Sadová u kostela 
8:45-9:00

Centrum
 

Lorencova 
9:05-9:20

Centrum
 

Santražiny (vnitroblok) 
9:25-9:40

Centrum
 

Vodní 
9:50-10:10

Centrum
 

křiž. Sm
etanova x Pod Stráněm

i 
10:20-10:40

Jižní Svahy 
křiž. Nad Stráněm

i x Družstevní  
10:50-11:10

Jižní Svahy 
Nad Vývozem

 č. p. 4852 u stanoviště TO 
12:00-12:20

Jižní Svahy 
křiž. Středová x Podlesí I.  

12:25-12:45
Jižní Svahy 

Valachův žleb - parkoviště výjezd Česká  
12:50-13:10

Jižní Svahy 
Středová nad veřejným

 sportovištěm
 

13:15-13:35
Jižní Svahy 

křiž. Luční x Jílová  
13:45-14:00

M
ladcová 

Pod Babou 
14:10-14:30

M
ladcová 

Nadhum
ení u stanoviště TO 

14:35-14:55
M

ladcová 
hasičská zbrojnice 

15:00-15:20

c) 22.4.; 27.5.; 16.9.; 21.10. V sobotu 27.5. a 21.10. se budou spolu s objem
ný-

m
i a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.
M

alenovice  
Brigádnická 

8:00-8:20
Podhoří 

garáže na křiž. Růžová x Svat. Čecha 
8:30-8:50

Podhoří 
Jiráskova – garáže (plocha po SD) 

8:55-9:15
Letná 

U Zim
ního stadionu u stanoviště TO 

9:20-9:40
Letná 

Kotěrova u ul. Krátká 
9:45-10:05

Kudlov 
Na Vrchovici, kancelář m

ístní části 
10:20-10:40

Kudlov 
parkoviště Václavská x Zelená 

10:45-11:05
Kudlov 

Paseky (k Pindule) 
11:15-11:25

Kudlov 
ulice Zelená (tiskárna) 

12:15-12:35
Fabiánka 

garáže Fabiánka I 
12:40-13:00

M
aják 

parkoviště ul. K M
ajáku 

13:05-13:25
Salaš 

kancelář m
ístní části 

13:40-14:00
Salaš 

naproti č. p. 71 
14:05-14:25

Lhotka 
u zastávky M

HD  
14:40-15:00

Chlum
 

u točny M
HD 

15:05-15:20

d) 29.4.; 3.6.; 23.9.; 4.11. V sobotu 3.6. a 4.11. se budou spolu s objem
ným

i 
a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.
Velíková 

točna M
HD 

8:00-8:20
Velíková 

u požární nádrže 
8:25-8:45

Štípa 
křiž. Velikovská x Stará cesta u č. p. 102 

8:50-9:00
Štípa 

Stará cesta m
ezi č. p. 277 a 623 

9:05-9:15
Štípa 

u obchodu 
9:20-9:40

Štípa 
u kostela 

9:50-10:10
Kostelec 

křiž. Štípská x U Řadovek  
10:15-10:25

Kostelec 
zastávka M

HD u Lázní od Lešné 
10:30-10:50

Kostelec 
Zlínská, kancelář m

ístní části 
11:40-11:55

Kostelec 
Okrajová č. p. 121 

12:00-12:15

Kostelec 
hasičská zbrojnice 

12:20-12:40
Kostelec 

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

Vršava 
Horní Vršava u č. p. 225 

13:10-13:30
Zlínské Paseky  točna M

HD 
13:45-14:15

Zlínské Paseky  Klabalská u zastávky M
HD  

14:20-14:40
M

okrá 
křiž. M

okrá II x Na Drahách 
14:45-15:05

M
okrá 

Stráže u stanoviště TO 
15:10-15:30

e) 6.5.; 10.6.; 30.9.; 11.11. V sobotu 10.6 a 11.11. se budou spolu s objem
ný-

m
i a biologickým

i odpady sbírat i nebezpečné odpady a elektro.
T. Bati 

křiž. třída T. Bati x Široká 
8:00-8:30

T. Bati 
křiž. třída T. Bati x Díly IV 

8:35-9:05
Podvesná 

Podvesná VIII u stanoviště TO 
9:15-9:45

Lesní čtvrť 
křiž. ulice Prostřední x Štefánikova 

9:55-10:30
Lesní čtvrť 

křiž. Lesní x Lom
ená 

10:35-11:05
Lesní čtvrť 

křiž. Příční x Obeciny 
11:10-11:40

Obeciny 
Obeciny VI u stanoviště TO  

12:30-13:00
Lesní čtvrť 

točna M
HD 

13:10-13:40
Lazy VI 

parkoviště naproti spec. ZŠ 
13:45-14:15

Lazy 
křiž. Pod Vodojem

em
 x Kam

enná 
14:20-14:40

Prštné 
křiž. Kútíky x Hrabůvky 

14:50-15:20

Přehled term
ínů přistavení velkoobjem

ových kontejnerů na B
IOODPAD

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

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

im
o kontejnery. 

Term
íny: 25.3.; 6.5.; 10.6.; 26.8.; 30.9.; 11.11.

M
aják – parkoviště ul. K M

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

ístní části
Fabiánka – garáže Fabiánka I

Term
íny: 1.4.; 13.5.; 17.6.; 2.9.; 7.10.; 18.11.

Zlínské Paseky – točna M
HD

Podhoří – Jiráskova garáže (plocha po SD)
Lazy – parkoviště naproti spec. ZŠ
Lesní čtvrť – hřiště u křiž. Prostřední x Lesní čtvrť I

Term
íny: 8.4.; 20.5.; 24.6.; 9.9.; 14.10.; 25.11.

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

Term
íny: 22.4.; 27.5.; 1.7.; 16.9.; 21.10.; 2.12.

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

Term
íny: 29.4.; 3.6.; 8.7.; 23.9.; 4.11.; 9.12.

Lhotka – u zastávky M
HD

M
alenovice – ul. Zabrání

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

Informace

Obchodní společnost statutárního města Zlín bilancuje uplynulý 
rok 2022 a představuje letošní plány.

Začátek minulého roku nebyl pro Technické 
služby Zlín veselý, společnost se potýkala 
s částečným omezením provozu kvůli pan-
demii koronaviru. Návštěvy jednotlivých pra-
covišť se omezily na nejnižší možnou míru, 
což ale nijak neovlivnilo zajišťování služeb 
nebo chod městské infrastruktury. Většinu 
požadavků si mohli obyvatelé navíc vyřídit 
i elektronicky.
Společnost zintenzivnila technickou podporu 
v rámci odtahování autovraků, které končí 
v Loukách ve střeženém areálu pro přibliž-
ně čtyřicet vozů. Novinkou, kterou obyvate-
lé města i jeho návštěvníci ocenili, je mož-
nost placení parkovného v lokalitě náměstí  
T. G. Masaryka za pomoci mobilních telefo-
nů nebo nově nainstalovaných parkovacích 
automatů. „V hledáčku“ společnosti byl také 
odpad z 35 obcí okresu Zlín. Svážení zajišťují 
tři vozy a deset zaměstnanců, kteří za celý 

rok vyvezou 263 tisíc popelnic a nashromáž-
dí přes 4 800 tun směsného komunálního 
odpadu, 436 tun plastů, 206 tun papíru 
a 309 tun skla.
S příchodem jara zaznamenala společnost 
rovněž zvýšený zájem o zpracovaný kompost, 
jenž si obyvatelé města mohli nechat přivézt 
až domů. Kompost pochází ze skládky Suchý 
důl a tvoří jej biologicky rozložitelný komu-
nální odpad. Zájemci navíc mají jednou za 
pololetí možnost odebrat zdarma až 250 kg 
kompostu.
Ředitele společnosti Jakuba Černocha po-
těšil zájem o práci v Technických službách. 
„Dáváme šanci všem, kdo hledají stabilní 
práci. Loni jsme vypsali celkem dvacet výbě-
rových řízení na různé pracovní pozice, a to 
jak administrativní, tak i do výroby,“ uvedl 
ředitel. Technické služby Zlín se v roce 2022 
podílely na výměně starých budek pro obslu-

Technické služby mají za sebou úspěšný rok

hu parkovišť. „Nově je nahradily automaty 
a závorový systém v rámci realizace projektu 
SMZ Parkovací a navigační systém SMART. 
Začalo se pod Velkým kinem, postupně došlo 
k obměně na dalších místech města Zlína. 
Tento krok ušetřil personální náklady a posu-
nul město k vyšší míře digitalizace,“ popsal 
radní Václav Kovář, který má správu majet-
kových účastí magistrátu v Technických služ-
bách v kompetenci.
Pokud jde o vytížení parkovišť pod správou Tech-
nických služeb, loni je využilo 915 203 vozů. Ob-
čané nejčastěji volili možnost stání do 30 minut. 
Výjimkou bylo parkoviště Březnická, kde auta 
nejčastěji parkovala v limitu do 60 minut.
A jaký bude rok 2023? „Do jisté míry bude 
jistě ovlivněn především vzrůstajícími náklady 
na energie, mzdy nebo pohonné hmoty, če-
muž musí odpovídat finance určené pro další 
rozvoj a investice společnosti. Tou nejvýznam-
nější investicí bude modernizace třídicí linky 
v areálu Technických služeb Zlín v Loukách,“ 
nastínil ředitel Jakub Černoch.  /red/
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Seriál

Tenkrát ve Zlíně: Zmizelý kostelík svaté Barbory
Je to už skoro sto let od doby, kdy odstartovala velká proměna 
ospalého městečka Zlína na dynamické centrum baťovského 
průmyslového impéria. 

Kresba kostelíku svaté Barbory z knihy Pod zlínským rynkem. Autor: Miroslav Černý

Vlevo zlínský zámek, uprostřed panský dvůr a osada Trávník, vpravo kostel svaté Barbory. 

Výřez z veduty, která je považována za nejstarší vyobrazení Zlína. Zdroj: Historický atlas 

měst České republiky č. 28

Tvář města se během následujících několika 
desetiletí změnila k nepoznání. Křivolaké ulič-
ky se starými domky a záhumenky ustoupily 
širokým ulicím s moderními domy. Některé 
pozoruhodné stavby ale zmizely už dříve. Tře-
ba kostelík svaté Barbory, kterému se lidově 
říkalo „Na Deštěnce“.
Obrazů a map, které ukazují starý Zlín v mi-
nulých staletích, se dochovalo jen několik. 
Za nejstarší zobrazení je považována vedu-
ta, tedy kresba zachycující celkový pohled na 
město ve směru od severu, tedy zhruba ně-
kde z míst nad dnešním nákupním centrem 
Čepkov. Doba vzniku této veduty není úplně 
jasná. Některé zdroje uvádějí, že to bylo v po-
slední čtvrtině 18. století, jiné ji ale datují do 
podstatně staršího období. Například podle 
architekta a znalce zlínské historie Eduarda 
Staši mohl obraz vzniknout už někdy mezi lety 
1566 až 1580.
Na vedutě vidíme vlevo dnešní kostel svatých 
Filipa a Jakuba, domy kolem náměstí a jedno-
značnou dominantou je zámek. Ze zmizelých 
budov zaujme rozlehlý panský dvůr vpravo od 
zámku a především poměrně výrazný kostelík 
úplně vpravo dole. Je to jediné známé zobra-
zení někdejší kaple svaté Barbory.
Původně středověký kostelík obklopený hřbi-
tovem se nacházel na okraji osady Trávník 
neboli Grygov. Toto zaniklé zlínské předměstí 
byste našli ještě v první polovině 20. století 
pod zámkem zhruba v místech dnešního auto-
busového nádraží. Z malého náměstíčka Tráv-
níku vedla cesta směrem k řece Dřevnici a ke 
kapli na jejím břehu. Ta byla zhruba v místech, 
kde později vznikla vila přednosty zlínského 

nádraží Rudolfa Asmuse. Dnes v ní sídlí Gene-
rální inspekce bezpečnostních sborů.
„Původ kostelíka nacházíme ve středověku. 
Podle historika Polišenského jej vybudoval 
pravděpodobně ve druhé polovině 15. století 
Vilém Tetour z Tetova pro jeho druhou man-
želku Barboru, zřejmě jako součást nově 
založeného městečka Grygova – Trávníku,“ 
píše Eduard Staša v publikaci Kapitolky ze sta-
rého Zlína.
V 16. století kapli užívali členové Jednoty bra-
trské, po roce 1620 potom fungovala jako ka-

tolická s jednou mší do roka o pouti na svatou 
Barboru 4. prosince. Stejně jako pro mnoho 
jiných církevních staveb byl pro kostelík osud-
ný nástup císaře Josefa II. na rakouský trůn. 
V roce 1783 byl na základě josefínských dekre-
tů kostelík zrušen a upraven na sýpku.
Město Zlín ji využívalo jako takzvanou kontri-
bučenskou sýpku, kde se shromažďovalo obilí 
povinně odváděné poddanými z obcí zlínského 
panství. Udržovat budovu a skladovat obilí na 
vlhkém místě u řeky Dřevnice ale nebyl dobrý 
nápad a prodražovalo se to. Proto vedení měs-
ta a panství rozhodlo o postavení nové sýpky 
na výhodnějším místě. Někdy v prvních dvou 
desetiletích 19. století pak byl kostelík kvůli své 
zchátralosti zbourán.
Na kostelík se hřbitovem se takřka zapomnělo, 
a proto vyvolalo pozdvižení, když se při staveb-
ních pracích ve výkopech nacházely pozůstat-
ky hrobů a lidských koster. Nejprve na konci  
19. století, když se stavěla železnice do Vizo-
vic, a pak ve třicátých letech při výstavbě továr-
ních budov firmy Baťa číslo 7 a 8 mezi Dřevnicí 
a tratí.
Dnes už nedokážeme přesně říci, jak koste-
lík vypadal. Ze zmíněné veduty je patrné, že 
kostelík byl orientován v ose východ-západ, 
jak bývalo u sakrálních staveb obvyklé, a oltář 
se nacházel na východní straně stavby. Budo-
va včetně oltářního výklenku mohla měřit asi  
20 metrů na délku a 10 metrů na šířku. Výška 
včetně střechy mohla dosahovat až 15 metrů. 
Na kostelní věži byly podle pramenů dva zvony. 
Uvnitř kostela se zřejmě nacházely tři oltáře 
zasvěcené svaté Barboře, svatému Janu Nepo-
muckému a svatému Antonínu Paduánskému.
Kostelík svaté Barbory, stejně jako blízké ná-
městíčko Trávník, jsou nenávratně pryč. Vzpo-
meňte si na ně, až půjdete přes železniční trať 
směrem na Čepkov nebo když budete na auto-
busovém nádraží. Pavel Stojar
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přihlášky do 1. až 6. třídy

 Mostní 2397, Zlín | zlin.scioskola.cz 

SVĚT SE MĚNÍ, 

MY MĚNÍME ŠKOLU

14. 3. | den otevřených dveří
8:30 až 12:00 náhled výuky | 15:30 beseda

www.evonaqo.cz

CHYTRÁ

ENERGETICKÁ

ŘEŠENÍ

Zkroťte ceny 
energií  díky 
fotovoltaice

723 888 023

•	 instalace		do	5	měsíců	
•	 záloha	pouze	30	%
•	 garantujeme	získání	dotace
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Rozhovor

Když vyrůstal, snil o kariéře technika. Dnes je šéfem věhlasné 
oční kliniky Gemini Zlín, v oboru oční chirurgie patří k absolutní 
světové špičce a učit se k němu jezdí experti ze všech koutů 
planety.

Lékař Pavel Stodůlka a jeho klinika slaví letos 
dvacet nepřehlédnutelných let činnosti. Za svo-
ji existenci nasbírala několik mezinárodních 
prvenství a bez nadsázky zviditelňuje Zlín jako 
málokdo. Naposled to bylo loni v prosinci, kdy 
v Gemini uskutečnili jako první na světě ope-
raci vetchozrakosti laserem metodou ReLEx 
Smile.
„Při této operaci se koriguje současně krát-
kozrakost a vetchozrakost. Laser vytvoří pouze 
malý řez v rohovce, který je výrazně menší než 
u jiných metod. To přináší řadu výhod, mimo 
jiné i snížení rizika syndromu suchého oka,“ 
popisuje Pavel Stodůlka. Úspěšný specialista, 
jenž od loňska jako první lékař z východní Ev-
ropy předsedá Americko-evropské společnosti 
očních chirurgů, v rozhovoru pro Magazín Zlín 
vysvětluje, jaké oční onemocnění začíná akut-
ně trápit celý svět, a že ztráta zraku nemusí 
znamenat trvalou slepotu.

Proč se lidem stále víc zhoršuje zrak a přibý-
vá očních vad?
Příčin je několik. Lidé se dožívají stále vyššího 
věku, stále víc se dívají dlouhé hodiny do dis-
plejů mobilů, počítačů a na televizi. To všechno 
dohromady není pro oči nejzdravější, stejně 
jako to, co jíme a dýcháme. Toxiny se projevu-
jí na lidském těle a pravděpodobně také na 
očích.

Co se s tím dá dělat?
Oční vady se naštěstí dají odstranit efektivními 
operacemi. U mladších ročníků se jedná o la-
serové operace dioptrií, lidem středního a vyš-
šího věku dokáží pomoci operace čočky. Je zde 
ale ještě jeden problém, se kterým si dosud 
nevíme rady, a který má stále víc příznaky pan-
demie. Jedná se o syndrom suchého oka, jenž 
zatím poněkud uniká pozornosti. Přitom počet 
případů suchého oka celosvětově stále narůs-
tá a nikdo zatím nemá představu, kdy a jak pro-
blém zastavit. Když jsem v oboru začínal, tak 
stesky na suché oko byly raritou. Nesetkávali 
jsme se s nimi po operacích ani v ambulanci. 
Dnes se v podstatě jedná o vůbec nejčastější 
stesk pacientů v ambulancích očních lékařů.

Jak se nemoc projevuje a kdo jí trpí nejčas-
těji?
Syndromů suchého oka rapidně přibývá napříč 
všemi generacemi. Je tedy jisté, že v popula-
ci se něco děje, ale my zcela přesně nevíme 
co. Určitě hrají podstatnou roli počítače, neboť 
upřený pohled jedním směrem ze stejné vzdá-
lenosti, kdy se oko nehýbe, je nezdravý. Oko je 
od přírody přizpůsobeno tomu, že se díváte na 
různé vzdálenosti a různými směry, oční svaly 
se pohybují, a to všechno má pozitivní vliv na 

Pavel Stodůlka. Lékař, který vrací zrak i slepým lidem

metabolismus oka a jeho prokrvení. Naopak 
zatuhlé oko trpí a slzy se nedostávají na jeho 
povrch v potřebné kvantitě a kvalitě.

Sledování ostrého světla obrazovek svádí 
spíš k tomu, že oko slzí.
Zajímavostí je, že právě suchost očí může způ-
sobovat na začátku onemocnění slzení. Zní to 
překvapivě a divně, a pacientům se to i složi-
tě vysvětluje. Jde o to, že slzný film, který oku 
umožňuje dobře vidět a víčko po něm klouže, 
jej také ochraňuje. Jenomže pokud slzný film 
není hladký, pohyb víčka drhne a oko tím dráž-
dí. Po jisté době se následně ukáže, že oko je 
suché. Začíná to být poměrně častý problém.

Vzpomenete si na svůj vůbec nejtěžší operač-
ní zákrok?
Jedním z nejtěžších bývá implantace umělé 
rohovky. Jedná se o velmi složitou operaci po 
těžkých úrazech nebo nemocech. Lidé mají ne-
průhlednou nebo zjizvenou rohovku, která už je 
tak poničená, že ji nelze zprůhlednit transplan-
tací lidské rohovky, ale je nutné jim implantovat 
umělou. Nám se podařilo tímto způsobem vrá-
tit zrak několika desítkám lidí.

Skutečně?
Velkou radost mám třeba z návratu zraku ženě, 
která byla po osmi neúspěšných transplanta-
cích rohovky plných šestnáct let slepá. Vyšetřo-
vali ji několikrát v zahraničí a situace se zdála 
být beznadějná. Nyní už bezmála patnáct roků 
vidí ostře, a dokonce i čte bez brýlí. Rád si při-
pomenu také zákrok o ukončení slepoty, která 
jednoho muže z Teplic nad Bečvou provázela 
celkem čtyřiapadesát let. Rozžhavený kov mu 
po těžkém úrazu v jeho sedmnácti letech zne-
tvořil tvář a připravil jej o zrak. Svoji ženu, kte-
rou si bral už slepý, a také děti, které se jim 
narodily, nakonec uviděl až ve stáří.

Jak dlouho se mu vracel zrak?
Vývoj byl velmi zajímavý. Operace uskutečněná 
před několika lety se sice povedla, ale pacient 
na první kontrole, tedy den po zákroku, stále 
nic neviděl. Byli jsme velmi překvapeni. Všech-
no bylo totiž v pořádku, žádné pooperační kom-
plikace nenastaly. Přemýšleli jsme, kde jsme 
udělali chybu a hledali něco, co bychom pod-
cenili. Na nic jsme ale nepřišli. Pacient navíc 
přijel za další tři dny, kdy už viděl billboard, což 
bylo ještě zajímavější. Zkrátka, on postupně 
začal vidět. Postupně se vidění zlepšovalo a vi-
děl menší a menší věci a přidávaly se k tomu 
i jejich detaily. Pochopili jsme, že jeho mozek 
za dlouhou dobu slepoty zapomněl vidět a on 
se znovu učí vidět. Zpočátku vše obráceně 
a černobíle, později se učil i znovu číst, proto-
že některá písmenka zapomněl. K tomu, že 
se vidění zlepšovalo až nakonec četl bez brýlí, 
mu pomohla i moje manželka Jana, která se 
zabývá akupunkturou. Zdravotní stav pacienta 
se po každé aplikaci jehliček do kůže na hlavě 
vždy skokově zlepšil.

To musí být krásný pocit. Jak často se takový 
zázrak povede?
Je to jen jednou za několik let. Ale o to větší ra-
dost to celému našemu týmu udělá. A nám už 
se to letos povedlo. V únoru jsme vrátili umělou 
rohovkou zrak člověku, který byl s krátkými pře-
stávkami slepý celých 58 let. Je to ladič klavírů 
z Prahy, který oslepl ve 12 letech. Tak máme 
ohromnou radost a držíme palce, aby mu na-
vrácené vidění dlouho vydrželo.

U náročných lékařských zákroků často zní 
vážná hudba, která mírní napětí. Uvolňuje  
i vás?
Ano, ovšem není přímo pro mě, ale pro pa- 
cienty. Lidé u nás leží na operačním sále 
až na velké výjimky bez anestezie, kterou 
v podstatě tvoří vlídná slova a klidná, ztišená 
hudba. Chirurg na pacienta při zákroku mluví 
a pacienti jsou často překvapeni, že už jsou 
po operaci. Jaroslav Chudara
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Seriál

Vítejte v Jaroslavicích
Místní část Jaroslavice se rozprostírá na rozloze 432 ha 
asi 3,5 km na jihovýchod od centra Zlína. V obci ležící 
v nadmořské výšce 343 metrů žije 827 obyvatel, jejichž 
průměrný věk je 42 let. 

K obci náleží Jaroslavické Paseky – přírodní 
park, kam vede turisty vyhledávaná Pasekář-
ská stezka. K blahu obyvatel výrazně přispívají 
dobrovolní členové komise místní části a šest 
zájmových organizací. Patří mezi ně spolky 
Jaroslavická beseda, Myslivecký spolek Kud-
lov-Jaroslavice, Sbor dobrovolných hasičů Ja-
roslavice u Zlína, SK Jaroslavice, ZO Českého 
zahrádkářského svazu a Zlínský klub seniorů –  
klub Jaroslavice. Nejmladší spolek z nich, Ja-
roslavická beseda, pracuje pro obec od roku 
2019. Ve spolupráci s komisí místní části be-
seda a dobrovolní hasiči organizují řadu akcí 
pro děti i dospělé. Mezi největší z nich patří 
Tříkrálová sbírka, třídenní Anenská pouť nebo 
rozloučení s prázdninami. Širokou nabídkou 
aktivit na míru starší generaci organizuje na-
víc místní seniorský klub.
Shrnutí informací přináší místním od roku 
2014 periodikum Jaroslaviny, které vydá-
vá jednou za rok komise místní části. Dění 
v obci uchovává pro další generace také kro-
nika, kterou vede kronikář Josef Pala.

Historie
Osídlování zalesněného masivu Vizovických 
vrchů začalo přibližně ve druhé polovině  

16. století. Přesné datum založení obce Ja-
roslavice však není známo, vodítkem je první 
písemná zmínka o Jaroslavicích z roku 1588. 
Jméno obce je v dochovaných archivních 
materiálech uváděno v různých variantách: 
Jaroslawicze, Jaroslawitz, Jaroslawitz a Ga-
roslawice. Podle jedné pověsti se v místě 
nynějších Jaroslavic zdržovali zbojníci, které 
následně pochytali. Jediný zbojník Jaroslav 
unikl spravedlnosti a začal se živit poctivou 
prací. Kolem jeho chaloupky pak prý vznik-
la osada Jaroslavice. Samostatná obec byla 
v roce 1964 přičleněna k tehdejšímu Gottwal- 
dovu a je nyní jednou z místních částí měs-
ta Zlína. V 60. a 70. letech minulého století 
rozšířily obec dvě chatařské oblasti. Jedna se 
nachází v dolní části ulice U Potoka, druhá 
pak v horní části za hřištěm Na Vrše.

Památky
Dominantou obce je kaple zasvěcená sva-
té Anně, kterou si místní obyvatelé postavili 
v roce 1909. Na území Jaroslavic se nachá-
zí pomníky padlých v 1. a 2. světové válce 
i drobné sakrální památky. V místě přírod-
ního parku Jaroslavické Paseky byla vloni 
nainstalována nová výklenková kaple Panny 
Marie, která splývá s okolní krajinou a nabízí 
místo k zastavení a odpočinku. O její realizaci 
se postaral soukromý investor ze Želechovic 
ve spolupráci s městským Odborem kultury 
a památkové péče a Odborem městské ze-
leně.

Pojmenování ulic
Anenská, Březová, Svažitá, Smrková, Lísko-
vá, V Dolině, U Lesa, Ve Svahu I a II, V Dolině, 
U Potoka, Prudká, Vrbová, Pasíčka, Pod Du-
bovinou, Dubovina, Chrástka, Návrší, Zdúr-
na, Rozhledy, Drahy, Na Vrše, Kúsek, Pase-
kařská a Průkop.

Kancelář místní části
V roce 2016 byla velice zdařile dokončena 
rekonstrukce bývalé školy na víceúčelovou 
budovu, která slouží občanům Jaroslavic 
a okolí. V objektu sídlí kancelář místní čás-
ti Jaroslavice, klub jaroslavických seniorů 
a lesní škola. K dispozici je i společenská 
místnost pro cca 40 osob, která je určena 
pro konání kulturních akcí, cvičení, besedy 
a oslavy. Zájemci o možnost pronájmu pro-
stor pro akci se mohou obrátit na kancelář 
místní části, kterou vede Jarmila Skydánko-
vá na telefonu 575 570 738 nebo osobně 
v úředních hodinách v pondělí od 15 do 19 
hodin. Kancelář místní části spolu s komisí 
místní části hraje stěžejní roli v komunikaci 
mezi radnicí a jaroslavickými občany. Pro le-
tošní rok přidělilo město komisi místní části 
v Jaroslavicích částku 949 tisíc korun. Finan-
ce podpoří kromě společenských akcí také 
údržbu zelených ploch, parků a dětských 
hřišť. V letošním roce je v Jaroslavicích pláno-
vána realizace akce – Odvodnění pod nový-
mi svodidly, ul. Anenská a rozšíření dětského 
hřiště. Irena Orságová
Foto: Jan Salač

Pomník padlých v první světové válce z roku 
1928

Víceúčelový objekt se sídlem kanceláře místní 
části

Kaple zasvěcená svaté Anně
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Aktuálně

inzerce

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit na rok 2023
Správní rada Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města 
Zlína (dále jen „SMZ“) vyhlašuje výběrové řízení/program na 
přidělení dotací z Fondu pro-rodinných aktivit SMZ na rok 2023, 
jehož účelem je podpora celoročních pravidelných volnočasových 
aktivit dětí a mládeže s trvalým bydlištěm na území SMZ, sdělil 
Vojtěch Volf, náměstek primátora pro sociální oblast.

O dotace si mohou zažádat právnické osoby, 
zajišťující celoroční pravidelné volnočasové ak-
tivity pro děti a mládež na území SMZ, o nichž 
jsou známy výsledky činnosti nejméně za jeden 
kalendářní rok. Příjem žádostí začíná 13. března 

v 00:00 hod a končí 22. března ve 24:00 hod. 
Bližší informace na webových stránkách SMZ 
www.zlin.eu, nebo budou žadatelům poskytnu-
ty tajemnicí Fondu pro-rodinných aktivit SMZ,  
Mgr. Alenou Podanou, tel. 577 630 845, e-mail: 

alenapodana@zlin.eu, Odbor sociálních věcí 
Magistrátu města Zlína. „Správní rada Fondu 
pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína 
dne 26. ledna 2023 na svém jednání schváli-
la navýšení maximálního finančního příspěvku 
statutárního města Zlína na občana města 
Zlína, osobě do 18 let věku (včetně) ve výši  
1 000 Kč, osobě, která je držitelem průkazu ZTP, 
ZTP/P do 26 let věku (včetně) ve výši 2 600 Kč 
a osobě, která je závislá na pomoci jiné fyzické 
osoby ve II. III. a IV. stupni do 26 let věku (včet-
ně) ve výši 2 600 Kč,“ uvedla Jana Bazelová, 
náměstkyně primátora a předsedkyně Správní 
rady Fondu pro-rodinných aktivit. /red/

Ve městě přibyly další kontejnery na textil
Na území města Zlína přibylo 11 kontejnerů na textil. Lidé tak 
mohou odkládat vysloužilé oděvy, boty, hračky a mnoho dalšího, 
co v domácnosti nevyužijí, už na 38 stanovištích.

„Pro nechtěný textil, obuv a staré oděvy z do-
mácností je obtížné najít další využití, ale přesto 
nemusí skončit jako směsný odpad na skládce. 
Pokud je vytřídíme do speciálních sběrných boxů, 
mohou se opětovně použít, recyklovat, 
nebo alespoň poslouží jako zdroj ener-
gie,“ sdělil náměstek primátora měs-
ta Zlína Vojtěch Volf.
Pro ekologické uplatnění posbíra-
ného textilu je potřeba dbát na jeho 
ochranu před navlhnutím.
„Textil je nutné ukládat do sběrných 
nádob v taškách nebo pytlích. V případě 
položení pytle nebo oděvů volně, např. vedle 
kontejneru, dojde ke znehodnocení navlhnutím 
a znečištění okolí. Následně musí být tento vytří-
děný odpad zlikvidován za vysoké náklady jako 

černá skládka a skončí nevyužitý ve směsném 
odpadu,“ upozornila vedoucí Odboru životního 
prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.
Každý rok „vyprodukuje“ jeden člověk 16 kg 

oděvů a textilu. Každá obec s tisíci obyva-
teli „vyprodukuje“ ročně plně naložený 

kamion šatstva a bot. TextilEco a. s. 
a její sběrné boxy čistí již dnes 2 850 
obcí po celé České republice a zá-
padním Slovensku. Pro obce a part-

nery zajištují veškerý servis spojený 
s pořízením, vyprazdňováním, odvo-

zem, údržbou a úklidem již 10 let. Dle no-
vely odpadového zákona bude mezi povinné 
složky tříděného odpadu patřit od 1. ledna 2025 
také textil. Více informací na webových stránkách 
www.zlin.eu/odpadove-hospodarstvi-0. /io/
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Kultura

Proměna uměleckého šéfa Městského divadla Zlín Patrika 
Lančariče v dokumentaristu se vydařila. Divadelní režisér získal 
za filmový snímek Dežo Hoffmann – fotograf Beatles jednu 
z nejprestižnějších domácích cen v kategorii audiovizuální tvorby 
Trilobit 2023. 

Přijďte v březnu ochutnat zámecké Ko.Kino, probuďte své 
kreativní já během tvořivých Zámeckých ateliérů a nenechte si 
ujít ani koncert izraelské vycházející hvězdy Naamy Guggenheim. 
Užijte si kulturní jaro na zámku s kreativním centrem Živý Zlín!

Lančarič natočil dokument o fotografovi Beatles, získal 
za něj Cenu Trilobit 2023

Živý Zlín zve na zámek, rozjíždí kino, tvořivé ateliéry 
i jazzové večery

Porota ocenila Lančaričův filmový počin jako 
významný umělecký krok se společenským 
přesahem. 

Od ledna oživuje kulturní a kreativní centrum 
Živý Zlín nejen veřejný prostor a zámek Zlín, ale 
také sál v kolektivním domě. Právě zde probí-
hala řada již tradičních jazzových večerů, které 
se nyní přesouvají zpět na zámek. Během roku 
se můžete těšit na sérii šesti koncertů, z nichž 
prvním bude 10. března vystoupení energické 

Vyhlášení výsledků letošního 36. ročníku se 
uskutečnilo 21. ledna v Dolních Břežanech 
u Prahy.

„Ocenění pro Patrika Lančariče je skvělou vi-
zitkou nejen pro samotného režiséra, ale také 
pro zlínské divadlo, kde se tvůrcům dlouho-
době daří na několika uměleckých frontách,“ 
sdělila náměstkyně primátora města Zlína 
pro školství a kulturu Martina Hladíková. Při- 
pomněla přitom nedávné úspěchy bývalého ře-
ditele divadla Petra Michálka, jenž zaujal hned 
dvěma kabarety Ovčáček čtveráček.
Lančaričův dokument porotu podle jejího před-
sedy Vladimíra Justa nadchl. „Ocenili jsme ryze 
filmovou řeč, jež v symbióze s hudbou a ne- 
otřelými archivními záběry ve strhujícím dy-
namickém tempu vypráví pozoruhodný životní 
osud významného umělce a Evropana sloven-
ského původu, ve světě možná známějšího než 
u nás,“ uvedl Just s tím, že diváci se ve snímku 
vracejí zcela originální formou znovu do Evro-
py a světa ve druhé polovině minulého století. 
„Společně s fenoménem legendárních Beatles 
a jejich fotografem jsme rázem v čase zpět,“ 
poznamenal Just.
Výroční Cena Trilobit má bohatou tradici.  
V 60. letech ji začal udělovat tehdejší Svaz čes-
koslovenských filmových a televizních umělců –  
FITES za nejvýraznější uměleckou tvorbu za 
uplynulý rok ve filmu a televizi. Cena byla popr-
vé udělena v roce 1966, o čtyři roky později ji 
komunistický režim zrušil. Cena byla obnovena 
až po sametové revoluci, tradice začala znovu 
v roce 1991.  /ara/

soulové zpěvačky Naamy Guggenheim. „Zá-
mek byl v minulosti centrem kulturního dění 
a nyní se sem vrací nejen jazzové či taneční 
večery, ale i koncerty Základních uměleckých 
škol, folklorních souborů a spousta dalších 
akcí. Na tyto tradice se nyní snažíme se Živým 
Zlínem navázat a přinést do tohoto prostoru 
také nové prvky současné kultury,” popsala 
program na zámku Jana Kubáčová, ředitelka 
kulturního a kreativního centra Živý Zlín.
Na své si přijdou i fandové filmu. Zámek se to-
tiž promění v improvizované artové komunitní 
kino! A na programu Ko.Kina se může podílet 
každý, protože snímky vyberou sami diváci 
anketní formou. První filmový bonbónek, který 
rozbalíme, bude 22. března v 19.30 kultovní 
westernové drama Mrtvý muž režiséra Jima 
Jarmusche z roku 1995. Před promítáním pro-
běhne krátký úvod a vstupné bude dobrovolné.

Malé i velké kreativce pak čeká série sobotních 
Zámeckých ateliérů, které začínají 18. března 
v 15 hodin. Každý v sobě může probudit tvoři-
vého ducha a naučit se něco nového, například 
si vyrobí deník z vlastního papíru, netopýří bud-
ku nebo recyklovaný textil.
Vítáni jsou malí i velcí tvořivci, kteří si vždy 
domů odnesou minimálně jeden hotový výro-
bek. Součástí bude také jednorázová kavárna 
a promítání filmů pro děti.
Vstupenky na dílny a jazzové koncerty zakoupí-
te na www.kulturazlin.cz a v showroomu Živého 
Zlína na nádvoří zámku. /red/
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Kultura

Akce

NA KRÁLA, MATIČKO,  
NA KRÁLA!

V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude 
od 2. 3. do 24. 9. 2023 k vidění výstava 

věnovaná fenoménu letničního obřadu jízdy 
králů, který v současnosti probíhá ve čtyřech 

obcích na jihovýchodní Moravě (Vlčnov, 
Hluk, Kunovice a Skoronice). Představuje 
podstatu, historii i samotný průběh jízdy 
králů. Více na www.muzeum-zlin.cz. /io/

Program

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Na další taneční odpoledne zve Big Band 

Zlín a Taneční klub Fortuna Zlín. Akce 
se uskuteční 19. 3. v tanečním studiu 

TK Fortuna Zlín v Bartošově ulici 4396. 
Tančit se začne v 15 hodin. Odpoledne 
pro milovníky tance jsou naplánovány 

i na duben a květen. www.bigbandzlin.cz, 
www.tkfortuna.cz. /io/

PAMÁTNÍK T. BATI
Edukační programy pro děti s lektorkou 
se konají v úterý 7. a 21. 3. v 9 a v 11 h 
a v sobotu 11. a 25. 3. v 10 h. Památník 

nabídne i druhý díl přednášky zaměřený na 
neprůmyslové aktivity firmy Baťa, Baťovské 

stopy v krajině II, a to v sobotu 25. 3. od 
17 h v Infopointu Památníku. Pravidelné 
prohlídky středa, pátek–neděle od 10 do 

16:30 h. /io/

POUŤ V LOUKÁCH
Poslední březnovou a současně první 

jarní neděli 26. 3. se koná tradiční 
lidová pouť v Loukách.

Kromě slavnostní pobožnosti je 
v plánu i kulturní program, kolotoče, 

stánkový prodej, a možná přijde  
i mistr kejklíř.

Pouťové veselí se koná jako obvykle 
na Návsi od 8 do 18 h. /io/

HOBIT
Divadlo Šumperk odehraje 8. a 9. 3. 
v Městském divadle Zlín představení 
Hobit. Divadelní Hobit není pouze vi-

zuální podívaná s dokonale sehranými 
herci a loutkami. Je to kouzelný pohád-

kový příběh o překonávání překážek 
a hlavně o tom, že i ten nejmenší človí-
ček může dokázat velké věci. Vhodné 

pro děti od 6 let. /io/

BŘEZEN S FILHARMONIÍ
Na březen si Filharmonie Bohuslava 

Martinů připravila hned dva violoncellové 
koncerty. První od R. Schumanna 2. 3. 

a na konci měsíce 30. 3. dílo D. Kabalev-
ského. 16. 3. přivítá Zlín skvělé slovenské 

muzikanty Janoska Ensemble a 22. 3. 
bude slavit významné jubileum Petr Fiala, 
sbormistr vynikajícího Českého filharmo-

nického sboru Brno. /io/

Výstava

UNIVERZUM MAXE 
ŠVABINSKÉHO

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 
připravuje retrospektivní výstavu Maxe 

Švabinského (1873–1962). Představeny 
budou především umělcovy grafiky a kresby, 

z nichž mnohé zatím nebyly publikovány. 
Vernisáž se uskuteční 21. 3. v 17 hodin. 

Výstava potrvá do 21. 5. /io/

Koncerty

TanecAkce

Výstava Koncert Představení

EDUCO OTEVŘE SVÉ 
DVEŘE NÁVŠTĚVNÍKŮM

Na Den otevřených dveří s voňavou kávou, 
lahodnými domácími dortíky a tvořivými 

aktivitami zve Středisko rané péče EDUCO 
Zlín z. s. Návštěvníky uvítá v neděli 26. 3. 

v šedém domečku v Loukách, kde se v ne-
děli na Návsi uskuteční i tradiční pouť.

EDUCO si pro Den otevřených dveří přichys-
talo bohatý program aktivit. /red/

I HUDBA MŮŽE POMOCI
V sobotu 4. 3. od 16.30 hodin se v kavárně 

ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU uskuteční 
5. ročník benefičního koncertu I hudba 

může pomoci v rámci projektu Pomáháme 
onkologii. Vystoupí Kytary ZŠ Pod Vinohrady 
UB, NOCA, Markétka Vodičková & Filip Vítů 
a Jiřina Lysáková s kapelou. Tato akce má 
za cíl získat co nejvíce finančních prostřed-

ků pro onkologické pacienty. /io/
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Téma

„Devět deka zlínské zušky, prosím“
Základní umělecká škola Zlín si letos připomíná 90. výročí 
založení. Pokračovatelka lidové školy umění se dnes se 1 400 
žáky, 70 učiteli a 92 vyučovanými předměty řadí k největším 
v republice. Oslavy vyvrcholí slavnostním večerem „Devět deka 
zlínské zušky, prosím“.

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší 
kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém 
měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím sys-
témem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a pod-
porovat. Jako absolventka ,lidušky‘ si dobře 
uvědomuji, jak zásadní jsou právě první léta 
hudebního vzdělávání. O tom, zda se dítě 
bude, nebo nebude zajímat o umění, rozhodují 
nejen rodiče, ale často také právě učitelé v zuš- 
kách,“ uvedla světová pěvkyně a zakladatelka 
Nadačního fondu na podporu základního umě-
leckého vzdělávání Magdalena Kožená. 
Historii i současnost umělecké školy přiblížila 
její dlouholetá ředitelka Martina Hniličková.

Jaké byly okolnosti vzniku školy?
Dnešním slovníkem to byla občanská iniciativa 
zlínského pěveckého spolku Dvořák, která udě-
lala první zakladatelský krok. Další proměna ve 
čtyřoborovou uměleckou školu byla motivována 
stejným cílem – možností individuálního umě-
leckého rozvoje a kulturního vyžití jedince. Počá-
tek šedesátých let byl pro kulturu úrodný nejen 
vznikem lidových škol umění, ale také fenomé-
nem bigbítu, divadel malých forem nebo filmové 
Nové vlny. Byla to doba definitivního odmítnutí 
socialistického realismu ve všech oblastech 
umění. Společenská poptávka urychlila roz-
šíření sítě LŠU v neuvěřitelně krátké době. Na 
počátku byly čtyři LŠU v celém Jihomoravském 
kraji (jedna z nich byla i zlínská – jako první v re-
gionu). Dnes jen v samotném Zlíně je pět škol.

Kdy se LŠU přerodila na ZUŠ?
ZUŠ Zlín pod současnou zkratkou existuje od 
roku 1991. Je přímou pokračovatelkou lidové 
školy umění, která vznikla v letech 1961–1963 
rozšířením Městské hudební školy Dvořák 
o další tři umělecké obory – taneční, literárně-
-dramatický a výtvarný.

Mění se zájem o obory v průběhu let? O které 
obory je v současnosti největší zájem?
Dnes naše škola se 1400 žáky, 70 učiteli, 92 
vyučovanými předměty patří k největším v re-

publice. Nejpočetnější je hudební obor, kde 
kromě individuální výuky žáci navštěvují cimbá-
lové muziky, orchestry, kapely jazzové, rockové, 
popové, sbory, komorní soubory. Ve výtvarném 
oboru máme velké procento přijetí našich ab-
solventů na střední a vysoké školy, literárně-
-dramatický obor je vzácný tradicí a divadelním 
sálem Malou scénou, oblíbené jsou taneční 
projekty moderního tance – např. Carmen, Ať 
žijí duchové, Zlínské pověsti apod. Přes nepříz-
nivý demografický vývoj, covidovou a postcovi-
dovou dobu a současnou ekonomickou krizi je 
kapacita školy dlouhodobě naplněna.

Máte doporučení pro rodiče, kteří si nejsou 
jisti, v jakém věku je ideální začít vzdělávat 
dítě v umělecké škole?
Děti vzděláváme od 5 let v předmětu Estetická 
výchova, která je uzpůsobena předškolnímu 
věku. Od 6 let pak pokračují přípravným stu- 
diem daného oboru a pak navazuje 7 let I. stu-
peň a 4 roky II. stupeň, který stejně jako I. stupeň 
je ukončen absolventským vystoupením nebo 
prací. Jsme jediný typ školy, kde jsou žáci vzdě-
láváni a vychováváni tolik let až k dospělosti. Ta-
kový vztah učitel – žák se proměňuje postupně 
v přátelský, často celoživotní a vícegenerační, 
kdy k nám do školy bývalí žáci přivádějí své děti 
a vnuky. A jsou na ně patřičně hrdí, když je vidí 
hrát vedle profesionálů Filharmonie Bohuslava 
Martinů v projektu Malí velcí filharmonici, v pro-
jektu Malí velcí herci v Městském divadle Zlín 
nebo ve vyprodaném Kongresovém centru s He-
lenou Vondráčkovou nebo Bárou Basikovou.

Kultivace žáků a studentů školy prostřednic-
tvím umění nevede jen ke zkvalitnění jejich 
vlastního života. Dá se mluvit i o jakési „spo-
lečenské návratnosti“. Kde všude se činnost 
zušky promítá?
Absolventi školy působí ve filharmoniích (ve Zlí-
ně Filharmonie Bohuslava Martinů), folklorních 
souborech (spolu s absolventy tanečního oboru) 
i jiných hudebních tělesech, stejně jako mnozí 
herci divadel, zejména Městského divadla Zlín. 
Absolventi výtvarného oboru zas dlouhodobě 
formují tvář města a výtvarnou kulturu. Sotva by-
chom našli oblast, ve které by nezanechali svou 
stopu například designeři a architekti. Začít mů-
žeme u městského mobiliáře a veřejné zeleně, 
pokračujme namátkou koupalištěm, sportovní 
halou a lezeckou stěnou, bydlením, bankou, ob-
chodním centrem, multikinem nebo logistickým 
centrem. Absolventi také výrazně ovlivňují úro-
veň školství na všech stupních včetně Univerzity 
Tomáše Bati, kde jako pedagogové vzdělávají 
a vychovávají další generace. Ale především – 

pro koho by krajské město zřizovalo filharmonii, 
divadlo či galerii, když by ve Zlíně nebyl zájem 
kultivovaných posluchačů a diváků? Kvalita ži-
vota přece nespočívá jen v uspokojování mate-
riálních potřeb…

Jak budou probíhat oslavy?
Škola si kulaté výročí bude připomínat celý 
březen; vznikla 28. března 1933. Představí se 
všechny čtyři umělecké obory, žáci současní 
i minulí a jejich učitelé v různých prostorách –  
Kongresové centrum, kolektivní dům, foyer 
školy, radnice, Malá scéna. Výročí zaštítili umě-
lečtí patroni a absolventi školy – osobnosti 
známé v celorepublikovém i mezinárodním 
kontextu, kterým Základní umělecká škola Zlín 
dala základy jejich profesionálního života: Ro-
bert Kozánek (vedoucí skupiny pozounů České 
filharmonie), Jan Šťastný (herec Divadla na 
Vinohradech), Markéta Šimčíková (umělecká 
vedoucí Dance Studio Starlight), Jindřich Nový 
(architekt a ředitel Kanceláře architekta města 
Zlína).  /io/

Program oslav:
■  22. 2.–23. 3. 2023

Absolventi ZUŠ Zlín se představují
Výstava absolventů školy – foyer Kongre-
sového centra Zlín.

■ 1. 3. 2023
Učitelé ZUŠ Zlín se představují
Koncert učitelů a absolventů školy – 
foyer Kongresového centra Zlín v 18.00.

■ 6. 3.–31. 3. 2023
Výstava výtvarného oboru –
kolektivní dům.
6. 3. vernisáž v 18.00 s cimbálovou mu-
zikou Strunka.

■ 14. 3. 2023
Koncert absolventů –
Obřadní síň zlínské radnice v 18.00.

■ 12. 3. 2023
Roald Dahl: Zdivočelé pohádky
Premiéra literárně-dramatického oboru – 
sál Malá scéna v 15.30.

■ 29. 3.–12. 5. 2023
Z historie školy
Výstava – foyer školy.
29. 3. vernisáž v 17.00.

■ 29. 3. 2023
„Devět deka zlínské zušky, prosím“
Slavnostní večer – sál Malá scéna 
v 18.00.
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Sport

Generální manažer zlínských Beranů Robert Hamrla již dva 
měsíce řídí zlínský hokej. Kromě řešení aktuální sezony začíná 
pomalu plánovat i následující sezony, které mají vrátit zlínský 
hokej zpět na výsluní – do Tipsport extraligy ledního hokeje.

Robert Hamrla: Je čas, aby se hokejový Zlín spojil!

Jak hodnotíte aktuální sportovní situaci v klu-
bu?
Po mém nástupu jsem angažoval Miloše Říhu 
ve snaze zlepšit aktuální situaci A-týmu. Prvních 
devět utkání pod jeho taktovkou jsem viděl her-
ní zlepšení, které ovšem nepřinášelo body a vze-
stup tabulkou. Následně hoši předvedli pěknou 
sérii výher a získali 21 bodů za sedm kol, což 
beru jako logické vyústění odvedené práce. Je 
jen škoda, že se to nepodařilo natáhnout o je-
den zápas dál.

Jaké změny probíhají v rámci klubu?
Špatná finanční situace není tajemstvím. Pra-
videlně s paní ekonomkou konzultuji aktuální 
finanční situaci tak, aby bylo na výplaty v jed-
notlivých měsících. Na klubu jsme za účelem 
optimalizace procesů provedli poměrně výraz-
né škrty. Primárně nechceme snižovat kvalitu 
služeb, ale musíme nastavit klub tak, aby měl 
odpovídající náklady. Tyto starosti má však 
v dnešní těžké a nejisté době skoro každý pod-
nikatel. Zůstali jsme personálně i nákladově na 
extraligové úrovni, ale plánovaný rozpočet tomu 
neodpovídá. Zároveň je zcela nezbytná moderni-
zace celé společnosti. Některé procesy na klubu 
fungují mnoho let beze změny a jsou již zasta-
ralé. Nechci od nikoho slyšet „Takto se to tady 
vždy dělalo“. Aby zlínský hokej, ať už mládež 
nebo A-tým, mohl vzkvétat, je potřeba zde na-

stavit organizaci na úrovni 21. století. A to nejde 
mávnutím kouzelného proutku.

Zvládne klub tento rok finanční situaci?
Zvládneme to. Přicházejí úspory, zároveň se 
chceme dívat na zvýšení příjmů. To je pochopi-
telně vázané na výkony A-týmu. Potom může-
me požádat o pomoc fanoušky a partnery. Ale 
u partnerů jsem nadšený, že se k nám přidávají 
i v současné době. Zároveň mám garanci od 
majitelů společnosti, že nám pomohou v maxi-
mální míře, pokud se klub bude řídit transpa-
rentně a bude mít jasnou cestu. Třetí bod jsou 
fanoušci. Vím, že za poslední dva a půl roku 
hodně lidí na hokej zanevřelo. Záleží jen na 
nich, zda chtějí klub posunout na vyšší úroveň 

a přiložit ruku k dílu. Klubu nijak nepomohou 
nadávky a stížnosti na sociálních sítích. Pokud 
ale začnou věřit v naši cestu, chodit na hokej, 
kupovat suvenýry, tak zvládneme náš srdeční 
klub postavit na nohy mnohem dříve.

Můžete říct něco víc ohledně ambicí do této 
sezony a následujících?
Ambicí je jednoznačně návrat zpět do extraligy. 
Nejsem však nyní schopen říct, zda se tak stane 
letos, nebo za pět let. Letošní sezonu v žádném 
případě nevzdáváme a pevně věřím, že zlepše-
né výkony nás dovedou co nejdál. O návratu Be-
ranů do extraligy jsem přesvědčený. Ale nemá 
žádný smysl postoupit a nemít zdravou orga-
nizaci, případně být zadlužený. Co bychom tím 
získali? Nic, hned bychom spadli a byli na tom 
ještě hůř. Hokej je nevyzpytatelná hra. Kroky, 
které děláme, vedou k ekonomické stabilizaci, 
a pokud se hráčům podaří postoupit již letos, 
tak to zvládneme. Ten tým na postup aktuálně 
má, jsem o tom přesvědčený. Jen se sami hráči 
letos ocitli v nevýhodné pozici. Aktuálně je cílem 
týmu jeho konsolidace. A to tak, aby začala fun-
govat kabina, hráči si začali věřit a ideálně se 
dostali do šestky. Pak se může stát cokoliv.

Co byste chtěl vzkázat hokejovým příznivcům?
Je čas, aby se celý Zlín spojil. Pokud budeme 
řešit osobní animozity mezi sebou a nebudeme 
všichni společně pracovat na tom, aby se Berani 
dostali zpět na vrchol, tak to pro nás bude těžší. 
Neočekávejme v našem regionu žádný zázrak, 
nepřijde mecenáš, který nám jen tak dá 20 mi-
lionů na sezonu a „hrejte si“. Vše musíme od-
makat. /red/

ZEMŘELA HÁZENKÁŘSKÁ LEGENDA, JAROSLAV PROVAZNÍK

Ze tří házenkářských šampionátů si přivezl dvě 
stříbrné a jednu bronzovou medaili, s Duklou 
Praha vyhrál nejen domácí tituly, ale i premié-
rový Pohár mistrů evropských zemí. Po návratu 
do Zlína se svými spoluhráči přerušil mistrov-
skou sérii Dukly. Trénoval československé ju-
niory, muže i ženy Zlína, byl hrajícím trenérem 
Bystřice pod Hostýnem. Legendární pivot čes-
koslovenské házené Jaroslav Špagát Provazník 
by 27. února 2023 oslavil devadesáté třetí na-
rozeniny. Zemřel 11. února.
Legendární pivot československé reprezenta-
ce a Dukly Praha nechyběl na žádném utkání 
mužů, žen i reprezentace ve zlínské hale, kde 
ještě donedávna působil jako kustod. Zlínským 
rodákem však nebyl. Narodil se ve Zdelově, 
v Předměřicích u Hradce Králové měl jeho 
tatínek prodejnu – takzvanou Baťovnu. Neby-
lo proto divu, že moderní město obuvi lákalo 
i malého Špagátka, jak mu už tehdy kamará-
di a známí říkali. „Můj tata byl švec, udělal si 
ve Zlíně kurz a vedl Baťovu novou prodejnu. 
Rozhodl jsem se, že nastoupím do Baťovy ško-
ly práce. To bylo ještě za války v roce 1944,“ 

vzpomínal Jaroslav Provazník. Na internátech 
hrával školní turnaje v české házené a basket-
balu. Ve městě se po slavné éře české házené 
začala hrát házená o jedenácti hráčích a Jaro-
slav Provazník se ještě v juniorském věku stal 
mistrem republiky. Povolávací rozkaz mu přišel 
do Armádního tělovýchovného klubu Praha. 
V dresu Dukly vybojoval šest mistrovských titu-
lů a v roce 1957 se radoval i z vítězství v pre-
miérovém ročníku Poháru mistrů evropských 
zemí (dnešní Ligy mistrů). Jaroslav Provazník 
byl po celou dobu jedním z vůdců týmu na hřiš-
ti i v šatně a autorem všech přezdívek.
Svou první medaili na velkém mistrovství svě-
ta v házené o jedenácti hráčích získal v roce 
1955. S Duklou Praha vyhrál finále evropské-
ho poháru v Paříži v roce 1957, kde byl se čtyř-
mi brankami nejlepším střelcem finále. V roce 
1958 si pověsil na krk stříbrnou medaili z mist-
rovství světa, Československo ve finále podleh-
lo Švédům.
Jaroslav Provazník se pak po devíti letech vrátil 
z Prahy do Zlína, výrazně pomohl mateřskému 
klubu vyfouknout Dukle titul a v roce 1961 se 

pokusil získat v československém dresu titul 
světových šampionů.
V reprezentačním dresu odehrál třiatřicet 
mezistátních utkání, proti zahraničním soupe-
řům nastoupil v klubových dresech více než 
200krát. Jako trenér dovedl ženy Zlína až do 
československého finále proti Partizánskému. 
I tam mu byl nejcennější kov osudem odepře-
ný. Do historie československé házené se však 
zapsal zlatým písmem několikrát.
 Vladimír Salčák, Národní házenkářský archiv



28

Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce

ŠARYK / kříženec střední velikosti, 
moc hodný a vděčný psík, 12 let, 
vhodný do domku

DAMIÁNKA / mazlivá, dva roky 
stará, kastrovaná, s částečným 
poškozením očí, vhodná do bytu

WHISKY / kříženec stafordšírského teriéra, 10 let, stále aktivní, zima mu 
ale na útulku nesvědčí

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

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

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

ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků. Nyní sleva 30 % na 
vybrané šperky. 
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

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

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.

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

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

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

Rok 2022 v útulku  
v číslech
V dnešním příspěvku bychom vás rádi seznámili 
s počtem zvířat, o které jsme se v uplynulém roce 
postarali. 
Celkem jsme přijali 654 do-
mácích mazlíčků – 304 koček 
a 350 psů, z nichž 230 psů se 
vrátilo většinou ještě týž den ke 
svým pánům, kterým se zaběhli. 
Svůj nový domov a nové majitele 
našlo v rámci našeho pěstoun-
ského programu 112 psů a 251 
koček.
Pokud to srovnáme s předešlými 
„kovidovými“ lety (v roce 2020 – 
270 psů, v roce 2021 – 272 psů), 
tento rok jsme přijali a postarali se 
zhruba o 80 psů více. U koček je 
také příjem přibližně o dvacet pro-
cent vyšší, v roce 2020 jsme při-
jali 249 koček, v roce 2021 251 
koček. Nejvíce koček jsme přijali 
v měsících červnu a červenci.
S vyšším počtem přijatých zvířat 
také souvisí vyšší počet kast-
račních zákroků, který se týkal 
13 fen a 20 psů, 92 koček a 32 
kocourů. Na základě povinného 
čipování se nám naopak snížily 

náklady na čipování psů. Bylo 
potřeba načipovat pouze 22 psů, 
kteří k nám přišli na útulek bez 
tohoto označení.
K 1. lednu 2023 jsme na útulku 
evidovali 51 psů a 41 koček. Uvi-
díme, jak se situace v následu-
jících měsících bude vyvíjet. Na 
základě dlouholetých zkušeností 
se však dá říci, že počet přijatých 
opuštěných zvířat reflektuje ce-
lospolečenské klima.
Mezi naše nocležníky však ne-
patří jen psi a kočky. Velmi často 
se musíme postarat i o opuštěné 
drobné domácí savce nebo po-
raněné volně žijící druhy zvířat. 
V roce 2022 byli v celkovém po-
čtu takových zvířat nejvíce za-
stoupeni ježci, nutrie, veverky, 
z ptáků pak holubi, rorýsi, kosi 
a poštolky. Z tohoto pohledu si 
velmi ceníme dlouhodobé spo-
lupráce se záchrannou stanicí 
Buchlovice. /red/



Děláme chytrá města a řídíme dopravu z nového
vývojového a produkčního centra v Malenovicích-Trní.

www.cross-traffic.com

CHYTRÁ
DOPRAVA

SILNIČNÍ
METEOROLOGIE

DETEKCE
PŘESTUPKŮ

DETEKCE
DOPRAVY

VÁŽENÍ
ZA JÍZDY

ŘÍZENÍ
DOPRAVY

PARKOVACÍ
SYSTÉMY

www.artpartner.cz

21.4. ZLÍN Kongresové
centrum Zlín
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Informace

jubilanti  
od devadesáti let
Bělík Bohuslav, Blaháková Zdeňka, 
Blaščíková Marie, Březinová Ladi-
slava, Čagánková Drahomíra, Ču-
ban Jiří, Fafílková Vlasta, Flekačová 
Marie, Froncová Miroslava, Gajdůš-
ková Ludmila, Gruniková Jindřiška, 
Halla Vladimír, Hoch Josef, Hochfel-
derová Zdenka, Holcová Drahomíra, 
Hromadová Olga, Hudeček Miro-
slav, Charvátová Anna, Chytráčková 
Štěpánka, Kabourková Marie, Klič-
ková Božena, Kolářová Maria, Kře-
menková Jarmila, Křížková Jarmila, 
Křížková Anna, Křupková Margita, 
Kubová Oldřiška, Kudělová Libuše, 
Kulichová Jiřina, Kupská Jarosla-
va, Kutálková Emilie, Lerl Anton, 
Mahrová Miroslava, Machourková 
Květoslava, Marečková Libuše, Mi-
šurcová Jindřiška, Mlýnková Julie, 
Mojžíšová Anna, Navrátilová Františ-
ka, Nedbal Leonard, Nedoma Josef, 
Nováková Květoslava, Novosadová 
Mojmíra, Olivková Zdenka, Orságo-
vá Jiřina, Pavlovská Marie, Peková 
Božena, Píštěk Bonifác, Puková 
Zdenka, Rakušan Zdeněk, Rosík 
Miroslav, Rothmüllerová Arnoštka, 
Sedláčková Anastasie, Skálová Bo-
žena, Smetanová Jindřiška, Stašek 
Josef, Svojanovský Alois, Šarmano-
vá Jaroslava, Šebestová Olga, Ševe-
lová Zlatuška, Šiflová Anna, Šimka 
Jaroslav, Škardová Zdenka, Šku-
balová Eva, Štěpánová Drahomíra, 
Urbanová Květoslava, Vaculíková 
Marie, Vaňhara Milan, Vašutová Jit-
ka, Vinklárková Marie, Vitovská Rů-
žena, Výkrutová Josefa, Walach Jan, 
Zelinková Marie.

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.

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

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,  
st – jóga, angličtina pro začátečníky,  
čt – dopoledne angličtina a němčina 
pokročilí, cvičení, ruční práce, jóga.  
7. 3. ve 14 h v prostorách MŠ posezení 
při harmonice Březen do klubu vlezem. 
S občerstvením a tombolou. Věci do 
tomboly se vybírají v pondělí 6. 3. 
od 10:30 h, v kroužcích a nejpozději 
půlhodinu před zahájením akce.  
14. 3. 2023 vycházka k Hradisku. Odjezd 
autobusem MHD č. 32 z nám. Práce 
v 8:50 h k Lesnímu hřbitovu. V březnu 
začíná cvičení jógy, a to vždy ve čtvrtek 
17–18 h. Přihlášky na tel. 603 234 406.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY 
Každou středu cvičení.

svatební obřady
7. 1. 2023 – radnice 
Marcel Střižík (Hvozdná), Adéla Svačinová 
(Zlín) 
14. 1. 2023 – jiná místa 
Petr Šiška (Zlín), Anna Laura Holíková 
(Slovensko)

vítání dětí  
do života
20. 1. 2023 
Otoupal Max, Kabourek Břetislav,  
Langerová Liliana, Bonta Daniel,  
Ogrodník Erik, Kašpaříková Karolína, 
Plánka Jan, Skopal Marek, Vyoralová 
Zuzana, Gabrhel Adam, Maříková Eliška,  
Lečbychová Nathali, Šopa Vojtěch, 
Rýdel Patrik, Koubková Ela, Šmíd Adam, 
Krajíček Lukáš.

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ 
Víceúčelový objekt Kvítková 
St v 8:30 h – besedy, cvičení, výstavy. 
1. 3. Klubový den – návštěva Starého 
Města (Památník Velké Moravy).

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN 
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz 
21. 3. Zájezd do termálů – Polný Kesov. 
Akce pro širokou veřejnost.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ 
Tel. 732 123 048 
Po, út, čt – pěvecký kroužek mužů a žen, 
angličtina, taneční kroužek, schůzka 
Kamarádů a turistický kroužek (sraz zast. 
u podchodu), st – klubový den – zpěv, 
hudba, tanec, přednášky, besedy, čt – 
sportovní aktivity. 
8. 3. Oslava MDŽ – zpívají Kvítkováci,  
23. 3. Bowling

KLUB SENIORŮ MALENOVICE 
Mlýnská 845, tel. 608 714 470 
Po ve 14 h – posezení v klubu, v 15 h – 
bollo ball, mandaly, út – od 10 h stolní 
tenis muži a vycházky, čt dopoledne stolní 
tenis, čt od 10 h – stolní tenis ženy,  
pá – 14 h šachy;  
6. 3. – oslava MDŽ, 8. 3. – FKS ve 14,  
Il Boemo, 22. 3. – Vánoční příběh,  
14. 3. – turnaj v bowlingu ve Sportovním 
centru Otrokovice s klubem seniorů z UH.

SPCCH ZO DIABETIKŮ ZLÍN 
8. 3. v 15:30 h pořádá v Centroprojektu 
přednášku Jak si udržet zdraví.

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
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.

Zjednosměrnění Pekárenské ulice si od pondělí 20. února 
vynutilo změnu provozu městské hromadné dopravy. 
Až do 31. května nebudou jezdit trolejbusové 
linky 11g z točny Příluky na točnu Za Kapličkou. 
„Dopravní obslužnost točny Za Kapličkou zajistí 
v pracovních dnech autobusy prodloužené linky 
38g, víkendové spoje pak budou mít přestup 
z trolejbusové linky 9 u Baťovy nemocnice-vo-
zovny,“ sdělil vedoucí dispečer Dopravní spo-
lečnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) Jan Tesař. Spe-
ciální spoj linky 38g bude odjíždět ve 20:49 ze 
zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Cestující 
z centra města se k němu dostanou pravidel-

ným spojem trolejbusové linky 9 s odjezdem ve 
20:38 ze zastávky Školní. Zpět z točny Za Kap-
ličkou už spoj jezdit nebude. „Na základě poža-
davku kanceláře místní části Příluky však tento-
krát budeme zajišťovat náhradní dopravu i ve 
dnech pracovního klidu. A protože linka 38 není 
o víkendech v provozu, zavedeme zvláštní auto-
busové spoje 38g od zastávky Baťova nemoc-
nice-vozovna a zpět na zastávku Podvesná XVII  
s přestupní vazbou na trolejbusy,“ upřesnil 
vedoucí dispečer. Všechny čtyři sobotní nebo 

Trolejbusy přestanou jezdit ke kapličce v Přílukách
nedělní či sváteční spoje tak nahradí speciální 
spoje linky 38g, které budou vyjíždět ze zastáv-
ky Baťova nemocnice-vozovna. Všechny přesně 
navážou na trolejbusy linky 9, které v časech 
spojů 38g mimořádně zastaví v zastávce Baťo-
va nemocnice-vozovna (před sídlem Dopravní 
společnosti Zlín–Otrokovice). Jde o spoje linky 9  
s pravidelným odjezdem ze zastávky Školní 
v 7:31; 9:31; 12:51 a 16:11. Spoje linky 38g 
budou odjíždět od vozovny v 7:40; 9:40; 13:00 
a 16:20. Zpět z točny Za Kapličkou budou tyto 
víkendové spoje odjíždět v 7:50; 9:45; 13:05 
a 16:25. Jízda autobusu 38X bude ukončena na 
zastávce Podvesná XVII. /ara/

pietní akty 
7. března v 10 h se koná pietní akt u pří-
ležitosti 173. výročí narození preziden-
ta Tomáše Garrigua Masaryka. Místem 
vzpomínkového setkání je prostor u sochy 
TGM před Kongresovým centrem Zlín. 
Ve stejný den v 10.30 h Zlín vzpomene  
125. výročí narození Jana Antonína Bati 
u jeho sochy v Univerzitním parku. /io/



 JARO/PODZIM
PŘIPOJTE SE

cpzp-prevence-190x136.indd   1cpzp-prevence-190x136.indd   1 06.02.2023   16:5306.02.2023   16:53

71
bytových jednotek

92 
parkovacích stání

84 
boxů na kola

9/2024
termín dokončení www.apartmanystrane.cz

Nové byty Zlín - Jižní Svahy

7722,,7777  mm²²

44,,5533  mm²²

22,,9955  mm²²

7777,,3300  mm²²

PODLAHOVÁ PLOCHA:

PLOCHA TERASY:

PLOCHA SKLEPA:

CCEELLKKOOVVÁÁ  PPLLOOCCHHAA::

5.332.925 Kč
včetně sklepa

ČČ.. NNáázzeevv PPlloocchhaa  mm22

AA33NN..11..0011 CCHHOODDBBAA 55,,2299

AA33NN..11..0022 KKOOUUPP.. 44,,2288

AA33NN..11..0033 WWCC 11,,5555

AA33NN..11..0044 LLOOŽŽNNIICCEE 1155,,1144

AA33NN..11..0055 PPOOKKOOJJ 1111,,9977

AA33NN..11..0066 OOBBYYTT..  PPRROOSSTTOORR 3322,,4488

AA33NN..11..0077 44,,5533 TTEERRAASSAA 44,,5533
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