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Vážení spoluobčané,

máme za sebou další měsíc, který byl pře-
devším ve znamení boje proti koronaviru. 
Nyní již vidíme světlo na konci tunelu, kdy 
nás čeká postupné rozvolňování preventiv-
ních opatření vlády zabraňujících šíření viru 
COVID-19. Na tuto chvíli se z mnoha důvodů 
všichni těšíme. Je ale na místě, abychom byli 
i nadále obezřetní a dodržovali stále platná 
nařízení, nosili ochranné roušky, dodržovali 
rozestupy apod.
Opět chci touto cestou velmi poděkovat pra-
covníkům zajišťujícím chod města a služeb, 
čili pracovníkům zdravotních a sociálních 
služeb, zaměstnancům domovů pro senio-
ry, hasičům, strážníkům, řidičům MHD, pra-
covníkům technických služeb a mnoha dal-
ším, mezi něž patří například i prodavačky 
a prodavači. Právě všechny výše zmíněné 
pracovníky město v prvních dnech vybavi-
lo ochrannými pomůckami ze svých zdrojů. 
Nyní máme pravidelné dodávky materiálu 
a mohli jsme z městských zdrojů dodat látko-
vou roušku i všem seniorům nad 70 let, kte-
rých je ve Zlíně přes 12 000, a jsme připrave-
ni pomoci i dalším občanům, kteří kontaktují 
město s tím, že ještě žádnou látkovou roušku 
nemají a nevědí, jak si ji zajistit. 
Děkuji všem, kteří dodržují nastavená pravi-
dla a chrání své okolí před případným šíře-
ním koronaviru. Jsem velmi rád, že vlastnosti 
jako trpělivost, sebekázeň a pocit sounále-
žitosti v našem městě převládají. Jsme na 
dobré cestě zvládnout všechna úskalí, zvlád-
neme to.
 Ing. et. Ing. Jiří Korec,
 primátor statutárního města Zlína
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Úvodem

Jaro je tady nicméně, ohlédněme se ještě 
za Vánočním jarmarkem. Jak byl podle vás 
úspěšný?
V  rámci  posledního  Vánočního  jar-
marku  jsme  vyzkoušeli  prodlou-
žit dobu trvání trhů, a to až do 
1. 1. 2020. Prodloužení koná-
ní  trhů  návštěvníci  hodnotili 
pozitivně,  proto  budeme  ve 
stejném  trendu  pokračovat 
i  v  letošním  roce.  Byly  pou-
žity nové celodřevěné stánky, 
se kterými počítáme i v dalších 
letech. 
O  oblíbenosti  Vánočního  jarmarku 
hovoří  stále  se  zvyšující návštěvnost akce, 
velmi vyhledávané jsou i rozsvěcování stro-
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mu, Mikuláš a velké koncerty. Důležité jsou 
pro nás poznatky a podněty prodejců a ze-
jména návštěvníků, ať už pozitivní či nega-

tivní, na jejichž základech se budeme 
snažit  nejen  udržet  stávající  úro-
veň jarmarku, ale pokud možno 
ji i vylepšit.

Víte už o nějakých novin-
kách, na které se mohou 
návštěvníci letos těšit?
Vloni  byla  v  povánočním  ob-
dobí pouštěna pouze  reprodu-

kovaná  hudba,  předpokládáme, 
že  letos  bude  reprodukovaná  hud-

ba  doplněna  programem  v  čase  od  17.00 
do 18.00 hodin. Nabídky na program právě 

v  těchto  dnech  soutěžíme.  Stálicí  jsou  vá-
noční hrníčky, ale samozřejmě s novým mo-
tivem  pro  rok  2020.  Připravujeme  i  novou 
vánoční  výzdobu  stánků,  podia,  vánočního 
stromu a kašny. 

Když jsme u dalších akcí. Připraven byl 
Velikonoční jarmark, který se nakonec 
z důvodu nouzového stavu nemohl konat. 
Co vše bylo v plánu a jaká to byla kom- 
plikace?
Vzhledem k tomu, že byl nouzový stav vyhlá-
šen měsíc před konáním  trhů, byli  jsme  již 
ve finální fázi příprav. Bylo pro všechny vel-
mi nepříjemné veškerou práci zahodit a vše 
zrušit. 
 Pokračování na str. 4 

Jana Bazelová:  
Projekt Tvoříme 
Zlín je inspirací i pro 
další města

Z obsahu

V době začínajícího jara 
a probíhajícího nouzového stavu 
způsobeného pandemií koronaviru 
COVID – 19 se ohlédneme s radní 
Janou Bazelovou za Vánočními trhy 
nebo Velikonočním jarmarkem, který 
se nemohl uskutečnit. V rozhovoru 
probereme i projekty města a práci, 
kterou ani nouzový stav zásadně 
neomezí. 

Lidé mohou 
podávat své 
nápady do 

projektu Tvoříme 
Zlín
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Aktuálně

Jana Bazelová:  
Projekt Tvoříme Zlín je inspirací i pro další města

Souhrn důležitých opatření v boji 
proti šíření COVID 19

Dokončení ze str. 3 
Trhy  jsme chtěli  lidem zpříjemnit  a  termínově 
prodloužit  o  další  den.  Bohužel  jsme  svátky 
jara nemohli přivítat podle představ, nicméně 
zdraví nás všech je přednější. Doufám, že na-
stolená opatření pomohou k  tomu, aby se  ži-
vot vrátil do běžných kolejí co možná nejdříve. 
V září bychom se mohli těšit v závislosti od vy-
hodnocení situace např. na Kejklířský jarmark. 

Bez ohledu na nynější nouzový stav však 
probíhá projekt Tvoříme Zlín. Prozraďte 
nám, v jaké je nyní fázi.
Participativní  rozpočet pod názvem Tvoříme 
Zlín  je  určen  pro  realizaci  drobných  inves-
tičních  akcí  v  rámci  vnitřního  Zlína,  které 
mohou navrhovat  sami občané. Od  začátku 
dubna do konce května mohou lidé podávat 
své návrhy a nápady do dalšího ročníku pro-
jektu Tvoříme Zlín. Během léta bude pracovní 
skupina složená ze zaměstnanců statutární-
ho města  Zlína  prověřovat,  zda  jsou návrhy 
reálně  proveditelné.  Na  podzim  proběhne 
prezentace  soutěžních  návrhů  veřejnosti 
a budeme občany informovat o možnosti hla-
sování.  Samotné  hlasování  bude  zahájeno 
v listopadu. Poté budou vítězné návrhy před-
staveny a v roce 2021 se začne pracovat na 
jejich realizaci. 

Na kolik projektů se můžeme těšit?

Jsou dvě kategorie návrhů. Malý projekt do 
0,5 milionu korun a velký projekt až do 1,5 
milionu korun. Realizováno bude právě tolik 
projektů, kolik se jich vejde do stanoveného 
rozpočtu pět milionů korun. O vítězných ná-
vrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřed-
nictvím  internetu a mobilního  telefonu. Za-
pojit se však mohou  i Zlíňané bez přístupu 
na  web  prostřednictvím  hlasování  v  měst-
ském  informačním  a  turistickém  středisku 
na radnici nebo v kancelářích místních částí 
za asistence příslušného pracovníka kance-
láře.

Jaké jsou ohlasy ze strany občanů města 
na projekt Tvoříme Zlín?
Každým  rokem  nám  stoupá  počet  návrhů 
i hlasujících občanů, což je pozitivní. Dokon-
ce  se  o  tento  projekt  zajímají  i  další  měs-
ta,  která  se  nás  ptají  na  zkušenosti  a  tzv. 
od  nás  opisují, myšleno  v  dobrém. Občany 
baví,  že  se  mohou  zapojit  do  zvelebování 
města a  že  jsou  z  projektu  reálné  výstupy. 
Ve Zlíně jsme již realizovali např. vybudová-
ní zpevněné stezky v lokalitě Kocanda, wor-
koutového hřiště na Bartošově čtvrti,  pítko 
u cyklostezky, čítárnu v ulicích a další malé 
či  větší  projekty. Podrobná pravidla a další 
informace  jsou k nalezení na webu města, 
dále na   webu projektu www.tvorimezlin.cz 
a na www.facebook.com/tvorimezlin.

Zabýváte se také spoluprací radnice s místní-
mi částmi. Jak tato spolupráce funguje?
Kanceláře  místních  částí  jsou  důležitou  sou-
částí v zapojení veřejnosti do spolurozhodování 
o  otázkách  rozvoje města.  Kanceláře MČ  byly 
zřízeny právě pro občany. Často používáme vý-
raz, že kanceláře MČ jsou prodlouženou rukou 
magistrátu. A naopak i my využíváme kanceláře 
pro  získávání  informací  a  podnětů  od  občanů 
v dané lokalitě. Význam činnosti kanceláří míst-
ních částí spočívá především v přímém kontaktu 
s občany v místě jejich bydliště. Občané se ne-
musejí obracet na jednotlivá pracoviště magist-
rátu, ale projednají je přímo ve své místní části.

Jste členkou správní rady fondů na podporu 
mládeže a tělovýchovy, prorodinných aktivit, 
fondu zdraví apod. Jak tyto fondy fungují?
Fondy jsou zřízeny k podpoře činností např. v ob-
lasti tělovýchovy dětí a mládeže, k podpoře pro-
gramů volnočasových aktivit pro děti a mládež 
nebo preventivních zdravotních projektů. Město 
vypisuje v průběhu roku výzvy na podávání žá-
dostí  o dotace  z  jednotlivých účelových  fondů. 
Cílem je pomoci organizacím s financováním je-
jich aktivit, které dopomáhají k aktivnímu životu 
jednotlivců nebo rodin. Rozhovor bych zakon-
čila citátem „Pokud najdete cestu bez překá-
žek, buďte si jistí, že nikam nevede“. A proto 
přeji  nám  všem,  abychom  všechny  překážky 
úspěšně překonali.   Tomáš Melzer

Boj proti šíření viru COVID-19 a přijatá opatření vlády se 
dotýkají i statutárního města Zlína. Krizový štáb města 
přijímá jednotlivá opatření proti šíření koronaviru a snaží se 
minimalizovat dopady na obyvatele Zlína. Přinášíme vám 
shrnutí důležitých opatření k 17. dubnu 2020.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Veškeré informace ze Zlína, přijatá opatře-
ní, kontakty, poskytované služby, jsou pra-
videlně aktualizovány na webových strán-
kách  www.zlin.eu.

1.  Dvanáct tisíc seniorů obdrželo od 
města roušku

Před Velikonocemi město Zlín distribuovalo 
látkové roušky seniorům ve věku 70 a více 
let.  Roušky  byly  součástí  informačního  le-
táku týkajícího se koronaviru COVID-19. 
Město tak dodalo plošně látkové roušky 12 
000 seniorů ve věku nad 70 let a je samo-
zřejmě  připraveno  pomoci  i  dalším  obča-

nům, kteří kontaktují město s tím, že ještě 
žádnou  látkovou  roušku  nemají  a  nevědí, 
jak si ji zajistit.   

NOUZOVÝ STAV OVLIVŇUJE 
I MAGAZÍN ZLÍN

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
současná situace týkající se boje proti šíření 
koronaviru ztěžuje běžný život nám všem, ale 
i magazínu Zlín. Turbulentní doba na konci břez-
na zapříčinila komplikace s distribucí dubnové-
ho čísla magazínu, vydavatel tak musel řešit 
změnu distributora. Tato změna zapříčinila větší 
počet reklamací z důvodu nedodání magazínu. 
Tímto se za komplikace omlouváme. Dobrou 
zprávou je, že se distribuce vrací zpět do zaje-
tých kolejí. Pevně věříme, že se magazín Zlín tak 
nyní dostal k našim čtenářům bez problémů.
Květnové číslo magazínu, které právě držíte ve 
svých rukou, je rozsahem poloviční oproti kla-
sickým vydáním. Zmenšení rozsahu je bohužel 
způsobeno odlivem zájmu inzerentů o reklamní 
prostor v magazínu, ze kterého je financováno 
jeho vydávání. Rada města tak stála před roz-
hodnutím, zda magazín vůbec vydat. Nakonec 
rozhodla, že čtenářům poskytneme nejdůleži-
tější informace z města alespoň ve zkrácené 
podobě. Jakmile nynější komplikace pominou, 
magazín se vrátí do svého původního rozsahu. 
Děkujeme za pochopení i Vaši přízeň.
 Tomáš Melzer, šéfredaktor
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Děkujeme 
    za důvěru

810 999 999 www.gemini.czKlinikaGemini

2020

inzerce

„V prvních dnech jsme museli z městských 
zdrojů vybavit především pracovníky zdra-
votních a sociálních služeb, domovy pro 
seniory, hasiče, strážníky, řidiče MHD, 
pracovníky technických služeb a mnoho 
dalších, mezi nimi například i zlínské pro-

davačky a prodavače. Poté se nám podařilo 
situaci s dodávkou zdravotnického materi-
álu ustálit, máme pravidelné dodávky 
a mohli jsme tak poskytnout roušky 
dalším občanům města,“  uvedl 
primátor  města  a  předseda 
Krizového štábu Jiří Korec.
„Všem dobrovolníkům, ať 
už obyvatelům města, nebo 
zaměstnancům magistrá-
tu, kteří i ve svém volném 
čase a o víkendech rozvážejí 
potřebný materiál, patří naše 
velké poděkování. Bez nich a je-
jich úsilí by byl efekt poloviční. Zvláš-
tě bych chtěl poděkovat dobrovolníkům ze 
Skautského krizového centra Zlín, kteří 
nám pomáhají už od prvního týdne karan-
tény,“  doplnil  náměstek  primátora  a  člen 
Krizového štábu Aleš Dufek.  

2. Pomoc osamělým seniorům
Město Zlín ve spolupráci s Oblastním spol-
kem Českého  červeného  kříže  a  dobrovol-
níky pomáhá osamělým zlínským seniorům 

v nouzi, ve věku nad 70 let. Těm na základě 
jejich požadavku distribuuje krizový potravi-
nový a hygienický balíček do místa bydliště. 
Zájemci o potravinový a hygienický balíček 
mohou  kontaktovat  Odbor  sociálních  věcí 
MMZ v pracovní dny od 8.00 do 16.00 na 
tel. číslech: 778 400 186, 778 400 187.
„Pomoc je určena osamělým seniorům 
v nouzi nad 70 let, kteří nejsou schopni 
si potraviny a základní hygienické potřeby 
zajistit vlastními silami či osobou blízkou. 
V prvních dvou dnech se tak rozvezlo cel-
kem 30 balíčků k potřebným seniorům,“ 
řekl  náměstek  primátora  a  člen Krizového 
štábu Aleš Dufek.

3.  Město poskytuje potravinovou pomoc 
osamělým rodičům

Město  Zlín  nabízí  a  poskytuje  pomoc  i  ro-
dičům samoživitelům, kteří se kvůli nouzo-
vému  stavu  dostali  do  existenčních  potíží. 
Osamělí  rodiče  nezletilých  dětí,  kteří  po 

zaplacení  nákladů  na  bydlení  nemají 
dostatek  financí  na  zajištění  zá-
kladních potravin a zároveň ne-
mají možnost finanční pomoci 
od  druhého  rodiče  či  jiných 
příbuzných, obdrží od města 
jako pomoc dovážku hotové-
ho jídla domů.
Pomoc  je  ve  formě  dovážky 
jednoho  hotového  jídla  na 

osobu  v  domácnosti.  Služba  je 
k  dispozici  ve  všední  dny.  Pomoc 

je  nenároková  a  není  určena  rodičům 
samoživitelům  s  nezletilými  dětmi,  kteří 
jsou  příjemci  dávek  hmotné  nouze  Úřadu 
práce  ČR.  V  případě  potřeby  lze  kontak-
tovat  Odbor  sociálních  věcí  MMZ  na  tel.: 
778  400  190.  V  pracovní  dny  v  době  od 
8.00 do 16.00.
V  případě  zájmu  o  potravinovou  pomoc  je 
potřeba  vyplnit  žádost,  kterou  zájemci  za-
šlou naskenovanou nebo vyfotografovanou 
a  opatřenou  vlastnoručním  podpisem  na 

e-mail:  obedy@zlin.eu.  Zájemci  naleznou 
žádost  na webu města,  nebo  u  vstupu  do 
budovy  OSSZ  na  adrese  tř.  T.  Bati  3792, 
760 01 Zlín, kde budou k dispozici formulá-
ře žádosti v tištěné podobě. Formulář lze na 
místě vyplnit a vložit do připravené schrán-
ky. „Krizový štáb města průběžně vyhodno-
cuje jednotlivé potřeby občanů, se kterými 
se obracejí na město. Pokud je nám do- 
ručováno více relevantních žádostí na stej-
né téma, hledáme jejich systémové řešení. 
To je i případ této potravinové pomoci rodi-
čům v nouzi,“ vysvětlil primátor Jiří Korec. 

4. Fungování Magistrátu města Zlína
Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace – vy-
hlášenému stavu nouze a doporučením Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR omezit kontakty 
na nezbytně nutnou úroveň – budou osobní 
jednání  na  útvarech Magistrátu města  Zlí-
na  (kromě pokladny a podatelny)  fungovat 
pouze  na  základě  předchozí  telefonické  či 
e-mailové  domluvy  nebo  přes  objednávko-
vý  systém,  a  to  v  úřední  dny,  tedy  pondělí 
a středa od 8.00 do 17.00.
Mimo  tuto  dobu  jsou  budovy  a  pracoviště 
magistrátu  uzavřeny.  K  vyřizování  svých 
záležitostí  využijte elektronické a  telefonní 
spojení.  Informace  naleznete  na www.zlin.
eu a na tel. čísle 577 630 111.

5.  Nájemné v městských prostorech je 
možné odložit

Vedení města Zlína se vzhledem k součas-
nému  stavu  dohodlo,  že  společnosti  a  ob-
čané, kteří by z důvodů nařízených preven-
tivních opatření proti  šíření COVID-19 měli 
problém  s  platbou  nájmu  v městských  by-
tových nebo nebytových prostorech, budou 
moci  svou  dubnovou  a  květnovou  platbu 
odložit. V tomto období jim tak nebude hro-
zit ukončení nájemního vztahu na  základě 
nezaplacení nájemného. 
 Pokračování na str. 6

Pomoc je ve 
formě dovážky 

jednoho 
hotového jídla 

na osobu
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Aktuálně

Dokončení ze str. 5
Pokud  rada  města  nerozhodne  jinak,  bu-
dou  muset  nájemci  odložené  platby  uhradit 
do  konce  roku  2020.  Aby  nájemníkům  bylo 
umožněno  odložení  platby, musejí  o  odložení 
jedné či obou plateb požádat prostřednictvím 
e-mailu najem@zlin.eu. Součástí  této  zaslané 
žádosti pak musí být  i odůvodnění obsahující 
relevantní souvislosti  jejich platebních problé-
mů s nařízeními ohledně COVID-19. Do zprávy 
také  uvádějte  celé  jméno,  adresu,  telefonní 
kontakt  a  číslo  bytu  či  číslo  smlouvy,  pokud 
je  znáte. Rada města  tak  chce  vyjít  vstříc  fir-
mám a občanům, kterým se díky preventivním 
opatřením prokazatelně snížily příjmy. „Vedení 
města zvažuje i další možná opatření. Předpo-
kládám, že k žádostem budeme přistupovat 
individuálně nebo dle oblastí a podle toho se 
rozhodneme o případných dalších krocích,“ 
upřesnil primátor.

6.  Prodloužení termínu pro žadatele 
o městský byt 

Žádáme  všechny  žadatele  o  městský  byt  ve 
Zlíně (standardní byty i byty pro seniory), kteří 
mají podanou žádost o nájem městského bytu 
ve Zlíně a měli dle platných Pravidel v termínu 
od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020 aktualizovat svoji 
žádost, aby vzhledem k aktuální situaci vyhlá-
šení stavu nouze vyčkali s aktualizací žádosti 
až do ukončení nouzového stavu. Nový termín 
aktualizace  podané  žádosti  bude  upřesněn  
o jeho ukončení na stránkách města.

7.  Ke zpoždění financování sociálních služeb 
by dojít nemělo 

Město Zlín s ohledem na mimořádnou situaci 
a vyhlášený nouzový stav upravilo vnitřní postu-
py, díky kterým bude financování sociálních slu-
žeb zajištěno navzdory nynějším komplikacím.  
V  praxi  to  znamená,  že  se  veškerá  adminis-
trace  vyplácení  dotací  uskuteční  ještě  před 
jednáním zastupitelstva a po předpokládaném 
schválení dotací už dojde jenom k okamžitému 
podpisu  příslušných  smluv.  Město  následně 

ihned uvolní peníze.
Domovy  pro  seniory,  zařízení  pro  hendikepo-
vané, azylové domy, charity a spolky či Český 
červený kříž, ti všichni a řada dalších tak mo-
hou se zajištěním financování počítat i v nyněj-
ším stavu nouze. „Chtěl bych za vedení města 
ubezpečit provozovatele sociálních služeb, že 
navzdory faktu, že se neuskutečnilo březnové 
zastupitelstvo, platby na provoz sociálních slu-
žeb by neměly být opožděny,“ uvedl Aleš Du-
fek, náměstek primátora pro sociální oblast.

8.  Podniky pomáhají městu.  
Věnovaly ochranné pomůcky

V době akutního nedostatku ochranných po-
můcek se řada zlínských podniků či firem se 
vztahem  k  regionu  zachovala  více  než  pří-
kladně a dle svých možností věnovaly městu 

k využití ochranné roušky, respirátory a různý 
další materiál. 
Jedním z prvních takových dárců byl VaK Zlín, 
od  kterého  získalo  město  darem  400  kusů 
dvouvrstvých  látkových  roušek  a  dvě  balení 
vysoce účinné dezinfekce. Další společností, 
která  poslala  do  Zlína  nedostatkové  zboží, 
je Sev.en Energy. Konkrétně darovala 5 000 
kusů  čtyřvrstvých  obličejových masek,  které 
splňují  normu  filtrační  třídy  N95  s  účinnos-
tí  ochrany  95 %  a  více.  Odpovídají  tak  třídě 
FFP2,  tedy  té  nejvyšší,  kterou  lze  aktuálně 
v  komerčním  prostředí  pořídit.  Společnost 
SPUR věnovala městu 10 000 ks  jedno-
rázových  roušek  z  nano  materiálu, 
který vyvinula společně s Univer-
zitou  Tomáše  Bati  ve  Zlíně,  ta 
pak městu darovala 1000 litrů 
dezinfekce. 
„Velmi oceňuji výbornou spo-
lupráci jak se společnostmi 
VaK Zlín, Sev.en Energy, SPUR, 
tak s Univerzitou Tomáše Bati. 
Obzvlášť bych chtěl poděkovat ze-
jména prvním dvěma společnostem, 
které nám dary poskytly v prvních týd-
nech, kdy byl s ochrannými prostředky největší 
problém. Roušky rozdělujeme mezi nejriziko-
vější skupiny, kterými jsou zejména občané 
zajišťující chod města, zdravotnictví, sociálních 
služeb, prodejcům aj.,“  ocenil  dar  primátor 
města Jiří Korec.

9.  Kvůli pandemii očekává město nižší 
příjmy. Pozastaví proto některé výdaje

Statutární město Zlín očekává negativní do-
pad následků nouzového stavu vyhlášeného 
v  souvislosti  s  nákazou  Covid-19  na  celko-
vou výši daňových příjmů v letošním roce. 
Proto přistupuje s ohledem na princip před-
běžné  opatrnosti  k  několika  opatřením 
v rámci hospodaření města.
Město pozastaví některé výdaje jak v oblasti 
provozních finančních prostředků, tak u čás-
ti připravovaných investic. Konkrétně se jed-
ná o objem cca 50 mil. v provozních výdajích 
a asi 200 mil. v oblasti investic, což je asi 30 
% celkových investičních výdajů města.
„Jedná se zatím o pozastavení těchto vý-
dajů, definitivní rozhodnutí o dalším postu-
pu odsouváme na konec června, kdy bude 
možné již vyhodnotit první konkrétní dopady 

Strategické 
investice 

současná situace 
určitě 

 neovlivní

Souhrn důležitých opatření v boji proti šíření COVID 19
sníženého výběru daní na příjmovou stránku 
rozpočtu. Teprve poté budeme rozhodovat 
o dalším postupu,“  upřesnil Bedřich Land-
sfeld, v  jehož kompetenci  je oblast financo-
vání.
“Plánované strategické investice současná 
situace určitě neovlivní. Pozastavení se týká 
menších investic, které byly před soutěží. 
Naší snahou ale je, abychom žádné investi-
ce nezrušili. Za sebe očekávám, že se vláda 
bude snažit oživit ekonomiku dotacemi do 
investic. Proto teď o to více urgujeme přípra-
vy i dalších investičních projektů, abychom 
byli nachystaní tyto případné dotace maxi-
málně využít k rozvoji města,“ doplnil primá-
tor Zlína Jiří Korec.

10. MHD jezdí podle letního jízdního řádu
Trolejbusy  a  autobusy  budou  do  odvolání 
jezdit  ve  Zlíně  a  Otrokovicích  v  pracovních 
dnech  podle  jízdních  řádů,  které  platily 
o hlavních  letních prázdninách nebo krátce 
též v období mezi vánočními a novoročními 
svátky.  Tyto  jízdní  řády  jsou  součástí  trvale 
vyvěšených zastávkových  jízdních  řádů.  Jde 
o  sloupec  časových  údajů,  který  je  nade-

psán „Pracovní dny L a Z“. Letní jízdní 
řády jsou zveřejněny i na interne-
tových stránkách www.dszo.cz. 
Za účelem snížení rizika náka-
zy  řidičů  MHD  koronavirovou 
infekcí  od  cestujících  zrušila 
Dopravní  společnost  Zlín  – 
Otrokovice  dočasně  doplň-
kový  prodej  jízdenek  u  řidičů 

a  rovněž  používání  předních 
dveří  trolejbusů  a  autobusů  pro 

nástup i výstup cestujících.

11. Platba místních poplatků
V  návaznosti  na  aktuální  situaci  doporuču-
jeme  občanům  přednostně  využít  bezhoto-
vostní  úhrady  poplatků.  Možnost  platby  na 
pokladně MMZL  je  jen v případě nutnosti – 
sledujte aktuální úřední hodiny a podmínky.
V důsledku výše uvedených skutečností ne-
bude  správce  poplatků  nijak  sankcionovat 
opožděný  termín  úhrady  místních  poplatků 
za komunální odpad a ze psů, pokud tyto po-
platky budou uhrazeny v náhradním termínu 
do 15. června 2020.  /red/
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Buduj s námi bezpečnější digitální svět
i svou kariéru v IT.
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Projekty

Květnová výzva Do práce na kole 2020
Celorepubliková akce Do práce na kole, pěšky nebo 
poklusem každoročně směřuje k ozdravení měst a motivaci 
k bezmotorovému pohybu. Jubilejní desátý ročník akce ale prošel 
pod vlivem aktuálních událostí radikální změnou.

firemní prodejna Grisport Kvítková 248 (vchod z Lorencovy ul.), Zlín www.grisport.cz

MADE 
IN EUsleva 15% 

na novou kolekci 
(akce platí do 15.5.2020)
velký výprodej starších kolekcí (slevy až 50%)

MZ_0520_1_3_Grisport.indd   1 17.04.2020   16:22:10

inzerce

Velká  část  zaměstnanců  i  drobných  podni-
katelů vyměnila své běžné pracoviště za ku-
chyňský stůl, péči o děti, šití roušek, karan-
ténu či kombinaci více variant. Úplně všem 
z nich chce ale spolek AutoMat přinést roz-
ptýlení  a  v  době  rušení  všech  kulturních, 
společenských i sportovních akcí nabídnout 
výzvu, která spojuje a přispívá k lepší kondi-
ci i dobré náladě. 
AutoMat  vyšel  ze  své  pravidelné  květnové 
výzvy  Do  práce  na  kole,  při  které  motivo-
val  zaměstnance  nahrazovat  cestu  autem 
bezmotorovou  dopravou.  Své  cesty  si  pak 

účastníci  zapisovali  či  nahrávali  do  systé-
mu.  „Letos jsme významným způsobem 
upravili pravidla tak, aby se v květnu mohl 
zapojit opravdu každý. Pro ty, kdo nadále 
cestují na svá pracoviště, je určitě nejzdra-
vější a nejbezpečnější variantou dopravovat 
se pěšky či na kole. Ostatní si mohou za-
pisovat třeba zdravotní vycházky, cesty pěš-
ky či na kole na nákup. Ti, kteří nevyrážejí 
z domu vůbec, mohou evidovat své domácí 
sportovní aktivity, jako je jóga, posilování či 
rotoped,”  vysvětluje  vedoucí  kampaně  Do 
práce na kole Jan Haruda. 

Do práce na kole je týmová výzva, díky kte-
ré  lze  zůstat  alespoň  virtuálně  v  kontaktu 
se  svými  kolegy,  vzájemně  se  motivovat 
a  hecovat.  Současně  ale  nevyžaduje  spo-
lečné  setkávání,  takže  se  lze účastnit  i  za 
aktuálně ztížených podmínek.
Jsou  naplánovány  i  různé  květnové  akce. 
Ovšem  jejich  realizace  záleží  na  aktuální 
situaci  a  vyhlášených  omezeních.  Vše  sle-
dujte  na  www.dopracenakole.cz  pod  měs-
tem Zlín nebo Otrokovice. K 13. dubnu bylo 
zaregistrovaných  celkem  za  Zlín  a  Otroko-
vice a okolí  neuvěřitelných 744 nadšenců. 
Za statutární město Zlín se přihlásilo 30 za-
městnanců, což je nejvíce ze všech ročníků 
soutěže.  Na  prvním  místě  je  Zlínský  kraj, 
kde  se  registrovalo  52  soutěžících,  a  za 
ním  je  firma  Promens,  a.s.,  která  eviduje 
44 účastníky.   /red/

75 let od osvobození Zlína. Boje trvaly do 6. května
Drobný déšť a na květen poměrně chladno. Tak vypadal druhý 
květen roku 1945. Den, kdy se Zlín po válečných útrapách dočkal 
opět svobody. O oblast Zlínska bojovala 240. Kyjevsko-dněperská 
střelecká divize, které velel generál major Terentij Fomič Umanski. 

Postup vojsk na Zlín se uskutečnil  ze smě-
ru  od  Březnice,  z  oblasti  již  osvobozeného 
Uherskobrodska,  kde  se  postupující  Rudé 
armádě  podařilo  v  závěru  dubna  dokončit 
krvavý průlom v karpatských kopcích u obce 
Strání. Bitevní zvuky se z oblasti Tlusté hory 
a Majáku začaly šířit  v poledne. Vojáci sbí-
hají  nejprve  do  oblasti  Letné.  Němci  se, 
mimo  jiné,  stahují  i  do  silněji  bráněného 
Prštného.  Větší  boje  a  ztráty  na  životech 

jsou zaznamenány přímo v centru. O město 
Zlín bojovali také příslušníci 1. čs. partyzán-
ské brigády Jana Žižky. Ačkoliv již 3. května 
došlo v ranních hodinách k jednání velitele 
sovětských  jednotek  s  dosavadní  správou 
města  a  okresu,  boje  probíhaly  v  severní 
části města až do 6. května. To  je také ofi-
ciální datum osvobození celého okresu Zlín.
Při přechodu fronty bylo dle dobových zdrojů 
zabito 8 obyvatel města.  /fab/ Foto: SOkA Zlín.
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Doprava

Síť cyklostezek čítá téměř 30 km
Město Zlín vnímá alternativní možnosti dopravy po městě, 
mezi které se z velké míry řadí cyklodoprava, pozitivně. Svědčí 
o tom i skutečnost, že pravidelně investuje do výstavby nových 
sítí cyklostezek, ať už jsou součástí staveb komunikací nebo 
samostatně zrealizovaných projektů. Dohromady je dosud ve 
Zlíně postaveno přes 28 tisíc metrů.

inzerce

V minulém roce celkem přibylo 1 016 m těch-
to stezek, které zajišťují bezpečnější pohyb po 
městě.  Konkrétně  se  v  rámci  staveb  jednalo 
o cyklostezky na ulicích Středová, Díly VI nebo 
realizaci  části  stezky  se  smíšeným  provozem 
pro pěší i cyklisty na ulici 2. května. Všechny tyto 
stavby postupně ucelují síť cyklostezek.
„Primárně na odboru dopravy řešíme projekty 
zabývající se problematikou parkování, nicmé-
ně budování cyklostezek je nedílnou součástí 
konceptu zdravého města a udržitelné mobili-
ty. Velké díky v tomto směru patří hlavně před-
chozímu vedení dopravy, které tyto cyklostezky 
naplánovalo a připravilo pro realizaci,“ říká Mi-
chal Čížek, radní pro dopravu. V letošním roce 

ještě  probíhají  práce  na  stavbě  „Cyklostezka 
Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží, včetně bezpeč-
nostních  opatření“,  jejíž  stavba  začala  v  před-
chozím  roce. Celková délka budované  trasy  je 
bezmála  1  518  m.  Cyklostezka  navazuje  na 
zbudovanou smíšenou stezku pro pěší a cyklis-
ty na ulici Fügnerovo nábřeží. Dále cyklostezka 
pokračuje  přes  Tyršovo  nábřeží  k  nákupnímu 
centru Čepkov,  kde  probíhá  výstavba  druhého 
podjezdu  pod mostní  konstrukcí,  odkud  cyklo-
stezka  pokračuje  podél  ulice  Výletní  směrem 
na  ulici  Mladcovská,  na  které  také  stavební 
práce probíhají. Cyklostezka je vedena částečně 
po  stezkách  se  společným  provozem  chodců 
a cyklistů na ulicích Fügnerovo nábřeží, Výletní 
a Mladcovská,  částečně  ve  vozovce  zklidněné 
komunikace na ulici Tyršovo nábřeží a částečně 
na  novostavbách  samostatných  komunikací. 
Dokončení celé stavby je odhadováno na červen 
letošního roku a předpokládaný rozpočet je od-
hadován na 23,5 mil. Kč. Tato stavba navazuje 
na  již  vybudované páteřní cyklostezky propoju-
jící Bartošovu čtvrť, centrum města, Zoo Lešná 
a město Otrokovice. „V souvislosti s budováním 
cyklostezek zkoušíme koncept tzv. cykloboxů na 
kola. Již nyní máme vytipované lokality, kde bu-
dou tyto stojany umístěny. Jedná se o umístění 
u vlakového nádraží u výpravní budovy a další lo-
kalita pro tyto boxy bude u Zoo Lešná. Samozřej-
mě se nabízí i další lokality, které se nám zatím 
nepodařilo prosadit,“ uvádí Michal Čížek.  
Prozatím  město  vyzkouší  dvě  sady  cykloboxů, 
které by měly být  v  letošním  roce na uvedená 

NA VELÍKOVÉ ZAČÍNÁ 
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

Na Velíkové budou zahájeny stavební práce na 
rekonstrukci chodníků, které začnou na přelo-
mu května a června. Stavební práce by měly 
trvat nejdéle 6 měsíců. Chodník podél silnice 
třetí  třídy, která  je v majetku Zlínského kraje, 
bude veden podél vozovky ve stávající poloze 
i za stávající šířky chodníku. Dohromady se tak 
jedná  o  úsek  dlouhý  přibližně  1  430 metrů. 
Vyhotoven bude ze zámkové dlažby s betono-
vými obrubníky. V rámci rekonstrukce chodníků 
budou upraveny stávající sjezdy k rodinným do-
mům a zpevněné plochy. 
Součástí  rekonstrukce  chodníků  bude  také 
úprava  zastávky  MHD  Velíková,  točna,  kdy 
bude stávající zastávka zrušena a nahrazena 
novou  výstupní  plochou  při  vjezdu  na  točnu 
a nástupní plochou při výjezdu z točny.
„Na stavbu rekonstrukce chodníků na Velíkové 
naváže druhá stavební část, jejímž investorem 
je Ředitelství silnic Zlínského kraje, a to kom-
pletní rekonstrukcí vozovky III. třídy. Jedná se 
tak o další spolupráci se Zlínským krajem,“ 
doplnil radní pro oblast dopravy Michal Čížek.
Předpokládaná cena rekonstrukce vychází při-
bližně na 5,9 milionu korun.   /red/ 



ZLÍN
604 460 786

Areál Rybníky, Nábřeží 297

MALENOVICE
725 208 082
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

OTEVŘENO

POHŘEBNÍ SLUŽBA
NONSTOP

www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Naše kanceláře ke sjednání:
•Kúty 3802, 760 01 Zlín
•tř. T. Bati 3768, 760 01 Zlín 
•Masarykovo náměstí  210, 763 61 Napajedla                         
•Baťov, tř. T. Bati 1556, 765 02 Otrokovice                    
•Palackého náměstí 358, 763 12 Vizovice                        
•Dostihová 668, 763 15 Slušovice 

I v této nelehké době naše POHŘEBNÍ SLUŽBA NONSTOP provádí obřady a rozloučení
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Sport

Berani vyhlíží novou sezonu, 
startuje i prodej permanentek
Složitá situace způsobená pandemií koronaviru těžce 
dopadla i na extraligový hokejový klub PSG Berani Zlín. 
Soutěž se zastavila den před prvním domácím utkáním 
předkola play-off a nejistota bude provázet i další měsíce. 
Pozitivní zprávou je, že uzavření uplynulé sezony zahrnuje 
i opatření, které minimalizuje dopady pandemie. 

Přispěli k  tomu rovněž hráči klubu, kteří se 
dohodli s vedením, že základní odměny byly 
sníženy o 40 procent počínaje dubnem a vy-
placeny  nebyly  v  březnu  postupové  bonusy 
a části dalších bonusů. Snížení mzdy se týká 
i trenérů. „Okamžité vypovídání smluv u nás 
nebylo k diskuzi. Většina našich hráčů jsou 
místní, kteří s klubem žijí celý život. Nemů-
žeme se k nim obrátit zády ani v těžkých 
časech. Prioritou pro nás bylo společně dojít 
k dohodě, která bude pro 
všechny akceptovatelná,“ 
upřesnil  Robert Svobo-
da,  hlavní  trenér  týmu 
a sportovní manažer. 
I přes zdánlivý klid na ZS 
Luďka Čajky se zde práce 
nezastavily,  jak  prozra-
zuje  jednatel a generální 
manažer Martin Hosták: 
„Pracujeme usilovně na následující sezoně, 
byť podmínky jsou nestandardní. Připravu-
jeme se na první kola jednání s partnery 
a prodej permanentních vstupenek. Podpora 
fanoušků a sponzorů je pro nás důležitější 
než kdy dříve, a proto pro ně připravujeme na 
další sezonu novinky a překvapení.“
Berani  zahájí  přípravu  na  třiapadesátou  se-
zonu zlínského hokeje v nejvyšší soutěži v zá-
věru dubna. Předpokládá se, že hráči budou 
v prvních  týdnech  trénovat po menších sku-
pinkách, případně individuálně, a posléze se 
uvolní vládní nařízení natolik, aby suchá pří-
prava proběhla společně. „Máme připraveny 
společně s asistentem Martinem Hamrlíkem 

a kondičním trenérem Radkem Vašíkem obě 
varianty přípravy. Hráči mohou provádět řadu 
cviků individuálně a v případě, že budeme 
trénovat ve skupinách, už se to blíží stan-
dardní přípravě. Závěr letní přípravy tradičně 
ukončí poslední červnový týden testy fyzické 
připravenosti,“ upřesnil Robert Svoboda. 
A zatímco Berani udržují  formu, za zdmi zim-
ního  stadionu  se  připravuje  nadcházející  se-
zona,  která  odstartuje  prodejem  permanent-

ních  vstupenek  pro  věrné 
Berany.  Prodej  odstartuje 
v květnu, stejně jako tomu 
bylo  v  předchozích  sezo-
nách. 
Držitelé  permanentních 
vstupenek  se  i  letos  mů-
žou těšit na řadu výhod. Po 
loňském úspěchu je i letos 
připraveno  speciální  bale-

ní karty, ve kterém nebude chybět ani unikátní 
dárek k nákupu. Permanentkáři ovšem nepři-
jdou ani o největší z výhod, kterou je přednost-
ní nákup až 4 kusů vstupenek na exponovaná 
utkání. Ceny permanentních vstupenek se ani 
letos nemění. Začátek prodeje je plánován na 
18. května 2020. 
Příprava na  ledě  je v plánu po dovolené od 
27.  července,  přátelské  zápasy  zpestří  po 
letech  letní  klání  v  podobě  turnajového  zá-
polení  pod křídly  partnerů extraligy,  kde  se 
utkají Žižka a spol. ve skupině s týmy Třince, 
Vítkovic a prvoligového Přerova. Nový ročník 
extraligy startuje 18. září domácím zápasem 
s Olomoucí.   /ror/

FOTBALISTÉ SEHRAJÍ 
BENEFIČNÍ DERBY. ČEKAJÍ, 

CO BUDE SE SEZONOU

Na konci března se na zlínském stadionu Let-
ná setkali zástupci hráčů a managementu FC 
FASTAV Zlín, kteří se dohodli na snížení základ-
ní měsíční odměny o 30 % po dobu 3 měsíců, 
tedy do konce června 2020. K tomuto kroku 
došlo v souvislosti se situací, kdy Českou re-
publiku sužuje epidemie koronaviru.
Toto  ponížení  základní  měsíční  odměny  se 
týká  všech  hráčů,  všech  členů  realizačního 
týmu a všech členů managementu.  „Setkání 
trvalo jen krátkou chvíli, hráči návrh vyslechli 
a také přijali jako přirozené vyjádření solidari-
ty vůči svému mateřskému klubu, za což jim 
chceme poděkovat a jejich okamžité a vstříc-
né reakce si velmi vážíme,“  reagoval  ředitel 
klubu Leoš Gojš. 
V průběhu nouzového  stavu hráči  intenzivně 
trénují podle  individuálních plánů, které  jsou 
jim sestaveny na míru.
Klub se v době uzávěrky magazínu připravoval 
na možnost  začít  trénovat v omezeném  reži-
mu, a  to na základě rozhodnutí vlády ČR. Ta 
schválila možnost začít tréninkový proces pro-
fesionálních hráčů. Není však možnost využí-
vat společné šatny a sprchy. Klub musí zajistit, 
aby u hrací plochy, kde se koná tréninková jed-
notka, byla umístěna nádoba s dezinfekčním 
roztokem  na  očistění  rukou,  a  aby  byla  pro-
váděna pravidelná dezinfekce míčů a  trénin-
kových pomůcek. V době uzávěrky klub však 
stále netušil,  jak bude probíhat zbývající část 
letošní sezony Fortuna ligy. 
Regionální kluby FC Fastav Zlín a 1. FC Slovác-
ko  uspořádají  charitativní  KRAJSKÉ  DERBY 
v  boji  proti  koronaviru.  To  bude  probíhat  for-
mou virtuálního utkání. Výtěžek z prodeje vstu-
penek z tohoto utkání, které se „neuskuteční“, 
poputuje  na  podporu  zdravotníků  bojujících 
v  první  linii  ve  zlínské  a  uherskohradišťské 
nemocnici. Online prodej  se spustil  na konci 
dubna. Zápas se uskuteční ve virtuální fotbalo-
vé aréně, která bude na pomezí Zlína a Slovác-
ka, a to 1. května 2020. Veškeré podrobnosti 
o charitativní akci naleznete na www.fcfasta-
vzlin.cz, kde si také můžete zakoupit vstupen-
ku a podpořit  ty, kdo svádí  jiný než  fotbalový 
boj, a to boj o lidské životy.   /tz/
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Informace

Život za zavřenými branami
Brány zlínské zoo jsou od pondělí 16. března pro návštěvníky 
zavřené, život v areálu se však nezastavil. Vše zde běží ve stejném 
živém rytmu jako každé jaro. 

DOTACE NA TÁBORY
Město  přidělí  dotace  z  Fondu  mládeže 
a tělovýchovy města Zlína na letní táboro-
vé pobyty dětí (pobyty dětí, které probíhají 
v  období  letních prázdnin –  červenec,  sr-
pen):  minimální  7denní  pobytové  tábory 
během  školních  prázdnin  s  minimálním 
počtem  15  účastníků;  minimální  5denní 
příměstské  tábory během školních prázd-
nin s minimálním počtem 10 dětí. 
Příjem žádostí začíná 18. 5. od 8.00 hodin 
a  potrvá  až  do  1.  6.  do  14.00.  Formulář 
a  další  informace  jsou  na  www.zlin.eu. 
Bližší  informace  poskytuje  Oddělení  pre-
vence kriminality a sportovišť MMZ, Petra 
Bellayová, tel. 577 630 361/302.   /io/

PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ
 

Město podpoří z Fondu mládeže a tělovýchovy 
města Zlína sportovní akce, které mají soutěžní 
charakter a proběhnou na území statutárního 
města Zlína ve 3. čtvrtletí 2020. Příjem žádostí 
bude zahájen 18. 5. v 8.00, ukončení přijímání 
žádostí je stanoveno na 1. 6. ve 14.00. Žádosti 
jsou podávány v rámci vyhlášeného výběrové-
ho řízení/programu na předepsaném formulá-
ři, který je zveřejněn na stránkách města Zlína 
www.zlin.eu v  sekci  Jsem občan – Formuláře 
– Oddělení prevence kriminality a sportovišť – 
Formuláře Fondu mládeže a tělovýchovy. Bližší 
informace poskytuje Oddělení prevence krimi-
nality  a  sportovišť MMZ,  Petra  Bellayová,  tel. 
577 630 361.   /io/

DOTACE NA TÝDEN ZDRAVÍ

Správní  rada Fondu zdraví města Zlína vyhla-
šuje  výběrové  řízení  na  přidělení  dotací  na 
podporu  Týdne  zdraví  ve  Zlíně.  Finanční  pro-
středky  jsou  určeny  k  podpoře  preventivních 
zdravotních  akcí  a  akcí  podporujících  zdravý 
životní  styl,  které  proběhnou  v  rámci  “Týdne 
zdraví“ ve Zlíně, tedy od 5. do 11. 10. Žádost 
bude  podávána  v  rámci  tohoto  vyhlášeného 
programu elektronicky prostřednictvím počíta-
čového programu, aplikace https://formulare.
zlin.eu/zadostfondzdravitydenzdravi. Lhůta pro 
podání žádostí  je 1. 6. od 8.00 do 12. 6. do 
14.00. Informace poskytuje Oddělení prevence 
kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlína, 
J. Richtrová, tel. 577 630 330.   /red/

PIETA
 

Město  Zlín  vzpomene  75.  výročí  osvobození 
Zlína. Historický mezník uctí položením květin 
4. května u Památníku obětem II. světové války 
v sadu Komenského.
Město Zlín uctí položením květin 136. výročí na-
rození E. Beneše. Akt se uskuteční 28. května 
u busty na Benešově nábřeží.   /red/

SVOZ POPELNIC PROBÍHÁ 
STŘÍDAVĚ

 
Technické služby Zlín informují, že opět přešly 
na režim střídavého svozu směsného komunál-
ního odpadu a biologicky rozložitelného odpa-
du. Dny svozu biologicky rozložitelného komu-
nálního odpadu jsou uvedeny na www.tszlin.cz 
nebo v březnovém čísle magazínu.   /io/

KULTURNÍ FOND
 

Město  přijímá  žádosti  o  dotace  z  Kulturního 
fondu statutárního města Zlína určené na účel 
– kulturní akce/projekty v II. pololetí 2020. In-
formace  o  poskytnutí  dotací  jsou  zveřejněny 
na úřední desce www.zlin.eu v sekci Zastupi-
telstvo a Rada města Zlína – schválená usne-
sení. Bližší informace poskytuje Odbor kultury 
a památkové péče Magistrátu města Zlína, tel. 
577 630 314. Žádosti o dotace přijímá poda-
telna do 6. 5. 2020.   /red/

NA MOKRÉ SE ZMĚNIL 
SVOZOVÝ DEN ODPADU

 
Ke změně svozového dne komunálního odpa-
du a bioodpadu došlo v části Mokrá. Konkrétně 
se jedná o ulice Mokrá I–Mokrá IV. V těchto uli-
cích je novým svozovým dnem pondělí. Více na 
www.tszlin.cz nebo 577 111 411.   /io/

Areál zdobí koberce narcisů a ladoněk, v ja-
ponské zahradě Mu-shin kvetou azalky. Zví-
řata si ve venkovních výbězích užívají příjem-
né počasí, líhnou se a rodí mláďata. Probíhají 
všechny  potřebné  práce  před  zahájením 
hlavní sezony. Chovatelé uklízí jednotlivé ex-
pozice,  vyhrabávají  trávu  a  vyměňují  parko-
sy, zahradníci se pustili do úklidu parkových 
a  travnatých částí  areálu, pracovníci údržby 
řeší  potřebné  opravy.  „Dokončujeme novou 
vyhlídku u pavilonu žiraf, na které si budou 
moci návštěvníci žirafy i nakrmit. Velkou pro-
měnou prošla lávka u expozice plameňáků 
růžových, v australské oblasti zoo pak pro-
bíhají poslední úpravy u nové průchozí ex-
pozice pelikánů,“ přiblížil ředitel zoo Roman 
Horský.  Na  rozdíl  od  předchozích  let  však 
v  areálu  chybí  ten  nezaměnitelný  „návštěv-

nický ruch“, o zvukovou kulisu se teď starají 
hlavně ptáci. „Pro zvířata neznamená nepří-
tomnost návštěvníků žádný problém. Pro ně 
se nic podstatného nezměnilo,“ doplnil ředi-
tel Roman Horský.  /red/

Odpadu přibývá, svoz je bez omezení
Karanténa,  zavřené  školy,  práce  z  domu.  To 
je  jen  několik  příkladů  toho,  jak  se  stát  snaží 
omezovat  rychlost  šíření  koronaviru.  Logickým 
důsledkem je, že domácnosti produkují více od-
padu, než je běžné. Pohled k popelnicím či hníz-
dům kontejnerů s tříděným odpadem je výmluv-
ný – mnohdy se tam vrší další odpadky zabalené 
v pytlích. Tato praxe, která není povolena ani za 
standardních podmínek, je v tomto období velmi 
nezodpovědná.
Technickým službám Zlín se daří i přes kompli-
kovanou situaci svoz směsného i tříděného od-
padu zvládat. Proti běžné situaci je nyní odpadu 
zhruba o 20 procent více. „Je to teď naše abso-
lutní priorita. Máme připraveny krizové scénáře, 
počítající například s vyšší nemocností či naříze-
nou karanténou v případě našich zaměstnanců, 

zatím se ale daří vše zajišťovat v plném rozsa-
hu,“ říká ředitel společnosti Jakub Černoch. Zá-
roveň ale dodává, že z velké části je to zásluha 
odpovědného přístupu pracovníků – nikdo v ob-
tížné situaci nehledá úlevy a volno se čerpá jen 
v nejnutnějších případech. „Svoz odpadu je sám 
o sobě obtížná práce, nutnost nosit respirátor 
či roušku její fyzickou náročnost ještě zvyšuje. 
Navíc musejí mít na paměti, že manipulují s od-
padem, v němž může být kontaminovaný mate-
riál,“ popisuje situaci Jakub Černoch. Aby ulice 
byly i nadále čisté, měli by lidé třídit odpad ještě 
pečlivěji než v běžném režimu. Sbírání volně po-
ložených pytlů s odpadky totiž znatelně zvyšuje 
riziko nákazy. Jasná pravidla jsou i pro likvidaci 
roušky – ta musí být zabalena samostatně a až 
poté uložena do sáčku v koši.   /jn/
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CHARITA ZLÍN JE TU PRO VÁS 

Dostali  jste  se  do  existenčních 
problémů?  Pociťujete  materiální 
nedostatek? Díky Tříkrálové sbírce 
2020  realizujeme  projekt  Přímá 
pomoc  osobám  v  nepříznivé  ži-
votní situaci, primárně na Zlínsku. 
Jeho  účelem  je  poskytnutí  mate-
riální pomoci k překlenutí obtížné 
životní situace  lidem, kteří nejsou 
schopni  z  vlastních  zdrojů  tuto 
situaci  odvrátit.  Je  poskytována 
až po vyčerpání ostatních dostup-
ných  možností  pomoci.  Příklady 
z praxe: postiženým dětem mohou 
být zakoupeny pomůcky, které jim 
usnadní  např.  pohyb;  samotným 
maminkám  s  dětmi  pak  oděvy 
a  školní  pomůcky  pro  děti;  chu-
dým  rodinám může být uhrazena 
např.  pračka  či  lednička,  potra-

viny;  těm,  které  zasáhla  přírodní 
katastrofa zase poskytnuta pomoc 
v obnově obydlí zajištěním opravy 
či  vybavenosti;  starým  a  nemoc-
ným  podpora  nákupu  např.  léků, 
kompenzačních  a  rehabilitačních 
pomůcek,  zdravotních  postelí 
a matrací.  Informujte se na info@
zlin.charita.cz. Pavla Romaňáková, 
Charita Zlín, tel. 577 224 050, mo-
bil: 603 491 601, e-mail: pavla.ro-
manakova@zlin.charita.cz, weboví 
adresa www.zlin.charita.cz.
Necítíte se komfortně a ze zpráv 
vám jde hlava kolem? 
Kontaktujte  nás  na  telefonu 
Občanské  poradny  Charity  Zlín 
739 245 973, 739 245 974 nebo 
Duchovní  podpoře  Charity  Zlín 
731 646 933.   /red/

inzerce

JUBILANTI OD 90 LET
 

Beranová  Jiřina,  Beseda  Jiří,  Bláhová  Terezie,  Brejšková  Ludmila, 
Buryánová Františka, Čajánková Marie, Červinková Danuška, Červín-
ková Zdeňka, Doležel Jan, Faldíková Radmila, Flekačová Božena, Fre-
munt Jaroslav, Fritscherová Jitka, Fuchsová Květoslava, Galová Jose-
fa, Gorcová Ludmila, Hajduch Antonín, Hašpica Bohumil, Helštýnová 
Maria, Hubáčková Vlasta, Chromý Stanislav, Ján Miroslav, Josefíková 
Františka,  Juračková Věra,  Jurák Zdeněk, Kašná Anna, Kašpárková 
Soňa, Končák Stanislav, Koutný Květoslav, Krajčíková Katarina, Krej-
čová Františka, Kukulová Oľga, Matulík Rudolf, Mecnarowski Roman, 
Mezírková  Vlasta,  Minářová  Jindřiška,  Navrátilová  Anna,  Němcová 
Jaroslava,  Pavelková  Naděžda,  Petr  Adolf,  Plačková  Anděla,  Plač-
ková  Věra,  Polášková  Ludmila,  Prokop  Ladislav,  Sedláčková Marie, 
Slováčková Ludmila, Slováková Ludmila, Smetana Antonín, Staňková 
Jarmila, Starostková Marie, Šlesingerová Jindřiška, Šmigurová Jarmi-
la, Špačková Zdenka, Štuler Jaromír, Tichavská Amália, Valkovičová 
Františka, Velcerová Vlasta, Velísková Alena, VeverkováBožena, Vož-
da Jan, Vyorálek Oldřich, Zábojníková Františka, Zajícová Marta, Zavr-
tálková Květoslava.  

poradny 

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

OBČANSKÁ PORADNA STROP
Dlouhá 2699, tel. 571 110 896,  
www.strop-zlin.cz
Bezplatné odborné sociální poradenství.

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.

MAMMA HELP - PORADNA PRO 
ŽENY S RAKOVINOU PRSU
OD Modus, 4. etáž, tel.739 632 888,  
www.mammahelp.cz,

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

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

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

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

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

PORADNA PRO RODIČE 
A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM
Centrum služeb a podpory Zlín, Mostní 
4058
e-mail: horizont@cspzlin.cz,  
tel. 777 721 137

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ 
ALZHEIMEROVSKÉ 
SPOLEČNOSTI
Naděje Zlín, Kvítková 4703, www.
alzheimerzlin.cz
Objednání na tel. 575 758 131, 775 889 
644.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ 
OBRANY SPOTŘEBITELŮ
Zlínský klub 204, tř. T. Bati,  
www.asociace-sos.cz, tel. 775 709 056

SENIORSKÝ OMBUDSMAN
www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
Bezplatné poradenství v 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

sňatky
březen 2020

7. 3. 2020 radnice
Zlatá svatba
František a Věra Kolářovi (Zlín)

13. 3. 2020 radnice
David Dědek (Slavičín), Iveta Banková 
(Zlín)
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ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhá-
ní ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, 
čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad. 
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311

STAVBA BEZ STAROSTÍ
Nabízím zajištění projektů, povolení, kolaudací, výběr nejvýhodnější-
ho dodavatele, výkon technického dozoru.  Narovnání nezkolaudova-
ných staveb, posouzení ceny oprav při koupi nemovitosti. 
Kontakt: 728 176 680, www.dozornadstavbou.cz

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

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování  vašich  bytů,  domů,  kanceláří,  provozních  prostor  i  vý-
robních hal. Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, 
radiátorů,  podlah atd. Kvalita  za dobrou  cenu –  vaše  spokojenost.  
tel. 737 261 262, e-mail:  mnstavo@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL – ZLÍN 
Údržbářské práce všeho druhu pro domácnost i firmy (elektro, voda, 
odpad, opravy nábytku, stěhování atd.) Provádíme i práce zednické, 
malířské, výkopové, podlahářské, venkovní dlažby atd. 
tel. 733 209 024

PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO
Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy (vedle lékárny 
u 1. segmentu)
tel.: 777 711 130, www.medest.cz

ŘEZBÁŘ Z PRIVÁTU NABÍZÍ:
vycházkové hole, dekorační nádoby na květiny z břízy a z dubu s ků-
rou, mísy na ovoce, servírovací tácy, hřebeny na zpevnění vlasů, ho-
diny, náramky, náhrdelníky, prsteny, i v kůži. Nápisy rockových kapel. 
Tel.: 776 026 258

OBCHODY A SLUŽBY  |  INZERCE

K zápisům do MŠKdy jindy, když ne teď? 
Využijme současné 
situace ke zlepšení…

Podle instrukce Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy se zápisy k předškolnímu 
vzdělávání uskuteční v termínu dle školského 
zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 
16. května 2020.Zatímco země se stále otáčí kolem své osy a den 

se střídá s nocí, náš vlastní svět se také točí dál. 
Jen ne v takové rovnováze jako doposud. Konkrétní  termín  zápisu  k  před-

školnímu  vzdělávání  stanoví  ře-
ditel  školy. V případě mateřských 
škol, které jsou zřizovány městem 
Zlínem,  a  pro  Církevní  základní 
školu a mateřskou školu Zlín pla-
tí  původně  stanovený  termín  13. 
5. 2020 od 8.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00. 

Upozornění:  V  současné  situaci 
nenavštěvujte  osobně  praktické-
ho lékaře. Pro doložení povinnosti 
zástupce prohlásí, že je dítě řádně 

Přemýšlíme, co zbylo z našich plánů a co bude dál s našimi jistotami. Bez 
ohledu na naši víru a míru optimismu přibývá těch, co se smiřují se s rea-
litou, že svět se už stal jiným. 
Je povzbuzující, že mezi naše jistoty patří lidé kolem nás, na které je spo-
lehnutí. V „normální“ době jsou neviditelnými dělníky na našich pomysl-
ných vinicích, ze kterých sklízíme. Jak jsme na nich závislí, objevujeme 
až nyní a vidíme v nich často hrdiny. Myslím tím zdravotníky, záchranáře, 
policii, prodavače, popeláře a řada nejspíše přijde  i na řidiče kamionů, 
na dělníky ve fabrikách na toaletní papír a další nepostradatelné zboží 
a služby. Možná nakonec oceníme i zemědělce, učitele, kováře nebo vý-
robce plastů. Je naše štěstí, že oni nespoléhají na svoji pomyslnou chvilku 
slávy a stále dělají dobře svoji práci. Roušky všech dobrovolníků se nikdy 
neobjeví v novinách, ale jsou pro naši společnost stejně nepostradatelné 
jako jejich pomoc sousedům. Každodenní práce těchto tichých hrdinů drží 
společnost pohromadě v těžké době.  
Pamatovat bychom si to měli především my, kteří ovlivňujeme jejich pod-
mínky v práci. I když se život většiny z nás se zpomalil, pro vedení našeho 
města a regionu to neplatí. Mimo obrovské množství operativy je už nyní 
potřeba myslet na zítřek. Potřebujeme systémově mobilizovat naše místní 
zdroje a kapacity pro udržení životní úrovně našich obyvatel. 
Je několik oblastí, ve kterých máme velkou šanci využít dnešní krizové 
situace a zlepšit naše vyhlídky. Patří sem třeba řízení administrativy. Dnes 
je z práce úředníka cítit alibismus, ztrácí se princip osobní odpovědnosti. 
I rada města Zlína hlasuje kolektivně (jako v 50. letech) a tento princip 
se přenáší do správy našeho města. Děláme pořád další opatření proti 
podvodníkům a komplikujeme až neuvěřitelně život úředníkům, občanům 
i firmám, co nepodvádí. Jenom podvodů neubývá. Je vůbec možné takto 
pokračovat? A je vůbec možné to někdy změnit, když ne teď? 
Doba hojnosti je u konce a větší šanci na udržení dobrého bydla bude mít 
ten, kdo bude umět lépe hospodařit se svými zdroji. Čekají nás problé-
my na trhu práce. Potřebujeme bez odkladu využít získaný čas k dobrým 
opatřením a předvídat budoucí vývoj situace. Do našeho rozhodování je 
třeba vnést větší prvky racionality a kritického myšlení,  jednat musíme 
s rozvahou, ale bez zbytečného otálení..
Potřebujeme zahájit programy řízené rekvalifikace. V této souvislosti je už 
také čas přemýšlet o změnách v oblasti vzdělávání v celé jeho struktuře. 
Potřebujeme, aby motorem pro zahájení všech opatření, která se už za-
krátko mohou ukázat být nezbytná, bylo především naše město. 
Zastupitelstvo koncem dubna má schválit rozpočet na rok 2020. Příjmy 
města jsou letos rekordní, vychází ze stavu ekonomiky z roku 2019. Bude 
to první test schopnosti vedení města reagovat na novou situaci. Naše 
hnutí bude dál prosazovat politiku střídmých, promyšlených a dobře při-
pravených investic v hospodaření města i společností v jeho majetku. Po-
dařilo se nám již přispět k povinnosti těchto firem plánovat svůj rozvoj na 
několik let předem a předkládat tyto plány vedení města a zastupitelstvu. 
Jakkoliv se to může zdát podivné, to dříve zvykem nebylo... 
Budeme  dále  prosazovat  zprůhlednění  některých  finančních  kapitol 
v hospodaření města. Budeme požadovat skutečnou rozpravu o plánech 
dnešní  koalice  na  programy  bydleni,  dopravy  a  dalšího  rozvoje města. 
Mimo stavbu Kongresového centra jsme za posledních 15 let nedokázali 
ve Zlíně využít dříve štědrých zdrojů pro žádnou strategicky důležitou in-
vestici v našem městě. Ostatně, rozpočet města je dnes sám o sobě tak 
složitě konstruovaný a vykládaný, že ho přečíst a sledovat všechny jeho 
změny, natož je pochopit není pro většinu občanů snadné, pokud vůbec. 
Vždy se snažme hledat pozitiva na každé těžší zkoušce, učí nás to být 
lepšími lidmi i hospodáři.    Čestmír Vančura, opoziční zastupitel

Kompletní informace najdete 
na webu města.

očkované, a doloží kopii očkovacího 
průkazu.   /red/
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Elektrikář - silnoproud
Požadujeme:       vyhláška 50 § 6   práce na el.zařízení NN 

 řidičský průkaz sk. B  vyučení v oboru

E-mail: mminarikova@tszlin.cz
Tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

www.tszlin.cz/kariera

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Benefity:
� dovolená pět týdnů
�  příspěvek na důchodové 

pojištění

� příspěvek na stravu 
     (stravenky 100 Kč)
�  příspěvek na bydlení

Nabízíme:
� stabilní práci

�  motivující mzdové ohodnocení

� nástup možný ihned 
     - dle dohody 

Obsluha toalet, pracovník odpadového hospodářství
Požadujeme:            hlavní pracovní poměr, možnost i práce na dohodu    

         vhodné i pro důchodce

Výběrčí na parkovišti
Požadujeme:               základní znalost PC      práce vhodná i pro ČID 

 práce na 2 směny  komunikativnost, příjemné vystupování

Stavební dělník
Požadujeme:            praxe v oboru     dobrý zdravotní stav  ŘP výhodou
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magazín zlín _ 92 x 136 mm _ kveten_tisk
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AUTOMYČKA

DENNĚ 
6:00 - 22:00 h.

Zlín
NC Čepkov

w w w . a u t o m y c k a - z l i n . c z

Sledujte náš                    u  - Bezkontaktní automyčka Zlín-Čepkov

4 výkonné

vysavačerůzné
      mycí programykvalitní

       mytí podvozku

DENNĚDENNĚ

ZA BUDOVOU

NC Čepkov (Kaufland)

Smetanova ulice

● NĚMECKÁ TECHNOLOGIE
● MYTÍ PODVOZKU
● CHEMICKÉ PŘEDMYTÍ
● PRÁŠKOVÉ MYTÍ
● AKTIVNÍ PĚNA | HORKÝ VOSK
● OPLACH DEMINERALIZOVANOU VODOU
    (nezanechává stopy)

AKTIVNÍ PĚNA | HORKÝ VOSK

T. 
vody
55°C * věrnostní kartou

* hotově 
* platební kartou
* mobilním telefonem
* na fakturu pro fi rmy

Možnosti platby:

* věrnostní kartou

ZDE



vybavení koupelen i WC

klidné místo v blízkosti centra

sklep a parking k dispozici

zařizovací předměty vysokého

standardu

19 nových bytů

LUXUSNÍ BYTOVÁ REZIDENCE VE ZLÍNĚ

PROJEKT ČEPKOVSKÁ 

www.cepkovska.cz

POSLEDNÍC
H 6
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STAVBA

ZAHÁJENA

Mgr. Michal Malaník

michal.malanik@re-max.cz

+420 739 570 770


