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Úvodem

Primátor:
Čelíme neobvyklým
výzvám,
nepochybuji o jejich
zdolání
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v tomto vskutku neobvyklém
období plném preventivních nařízení, zákazů a obav o zdraví své a svých nejbližších.
Poslední měsíc čelíme výzvám, které jsme
vídali pouze v katastrofických filmech či dokumentech, avšak na míle vzdálené České
republice. V tuto chvíli je to však realita,
se kterou každý den bojujeme a nevíme
přesně, jak dlouho ještě bojovat budeme.
Nepochybuji však o tom, že všechna úskalí

zvládneme a rizika zaženeme. Jsem opravdu rád, že většina občanů si vzala všechna
preventivní opatření k srdci, čímž eliminují
riziko šíření koronaviru. Za to jim patří velký
dík, stejně jako všem, kteří jsou v první linii
a starají se o chod města, bezpečí a zdraví
občanů, zásobování apod.
Tomáš Baťa řekl: „Boj je podstatou života.
Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.“ My se
v našem boji musíme vyzbrojit trpělivostí,

dobrou náladou a osobní ukázněností. Díky
tomuto přístupu zvítězíme, zvládneme to.
Přeji vám hodně sil a pevné zdraví.




Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor statutárního města Zlína

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZLÍNA,
KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ

www.zlin.eu
Z obsahu

7 Zápis do mateřských škol

13 Tvoříme Zlín pokračuje

30 DSZO se představuje

Periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel magazínu: Statutární město Zlín | IČO: 00283924 | ve spolupráci s HEXXA.CZ s.r.o. |
Registrace MK ČR 13000 | Vychází v nákladu 34 300 ks. | NEPRODEJNÉ. | Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. | Inzertní strany: 15, 18, 29, 31-32 |
Redakce: MMZ (radnice), náměstí Míru 12 | Tomáš Melzer, šéfredaktor, tel. 577 630 211, tomasmelzer@zlin.eu | Irena Orságová, redakce, tel. 577 630 250,
irenaorsagova@zlin.eu | Lukáš Fabián, redakce, tel. 577 630 152, lukasfabian@zlin.eu | Inzerce: HEXXA.CZ, s.r.o.; Radoslav Šopík, tel. 602 850 180,
radoslav.sopik@hexxa.cz, Pavel Zapletal, tel. 777 708 489, pavel.zapletal@hexxa.cz | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel. 954 303 013. | Datum vydání:
26. března 2020. | Uzávěrka dalšího čísla: 7. dubna 2020 | Foto na titulní straně: MMZ
3

Aktuálně

CO JE BEZPEČNOSTNÍ RADA A KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA?
V posledních týdnech se pravidelně setkáváme
s pojmy jako Bezpečnostní rada nebo Krizový
štáb města Zlína. Co si pod těmito organizacemi představit a kdo je řídí? Na tyto otázky naleznete na následujících řádcích.
Zástupce hasičského záchranného sboru, Policie ČR, oddělení krizového řízení magistrátu,
Městské policie Zlín, tajemnice městského úřadu a zástupci politického vedení města v čele
s primátorem Jiřím Korcem. Takové je obvyklé
složení Bezpečnostní rady města, užším orgánu
města, který v období krizových scénářů přijímá
nutná opatření a rozhoduje o dalším nutném
postupu. Samotná Bezpečnostní rada města
je pak součástí vyššího celku a to Krizového
štábu obce s rozšířenou působností Zlín. V čele
obou útvarů stojí primátor města Jiří Korec.
„Nejčastějšími krizovými scénáři v našich podmínkách bývají povodně. Mezi reálná ohrožení
řadíme také sucho či požáry. Mezi hrozby patří například válečný stav, epidemie, či pandemie. A právě posledně jmenované hrozbě nyní,
v souvislosti s koronavirem COVID19, čelíme,“
vysvětluje primátor Jiří Korec. Krizový štáb
ORP Zlín čítá více jak třicet osob, ale je možné
scházet se i v menším počtu. „Vzhledem k možnému přenosu nákazy mezi členy Krizového
štábu jsme se s primátorem dohodli, že se budeme scházet jen v úzkém kruhu korespondující s Bezpečnostní radou města,“ upřesnil člen
Krizového štábu a náměstek primátora Aleš
Dufek. Ve Zlíně byla Bezpečnostní rada města
svolána primátorem z preventivních důvodů

již v závěru února a kromě v úvodu zmíněných
zástupců byli přizváni i zástupci technických
služeb, dopravního podniku, zdravotnické záchranné služby, krajské nemocnice a krajské
hygienické stanice. Brzy po preventivním setkání však začalo docházet k setkání pravidelným.
Bezpečnostní rada města a po ustanovení nouzového stavu vládou České republiky pak Krizový štáb ORP Zlín začal provádět opatření nařízené Bezpečnostní radou státu, či kraje a začal
přijímat i vlastní opatření platná v rámci města
Zlína. Tak došlo například i k uzavření kulturních institucí ještě dříve než k tomu přistoupila
Bezpečnostní rada státu. „Od začátku jsme ve
shodě, že nechceme dělat kroky nad rámec
nařízení vlády, abychom nevyvolávali zbytečnou
paniku, ale například okamžité uzavření kulturních institucí bylo logickým krokem“, upřesnil
náměstek primátora Bedřich Landsfeld, který
je také členem Krizového štábu. 
/mel/

DESÍTKY DOBROVOLNÍKŮ
ŠIJÍ ROUŠKY, S ROZVOZEM
POTŘEBNÝM POMÁHÁ
RADNICE
Nařízení nosit roušky, ústenky či respirátory
narazilo na jejich nedostatek. Řada lidí se
tak rozhodla roušky šít doma ručně a to nejen pro sebe, ale také pro potřebné ve svém
okolí.
S následnou distribucí roušek na správná
místa pak pomáhá zlínská radnice.
Až do odvolání jsou v podloubí radnice umístěny boxy, do kterých mohou lidé při svých
neodkladných cestách do centra vkládat
ušité roušky. Sběr se koná ve všední dny
v čase od 9.00 do 16.00.
„Aktivity řady dobrovolníků si velmi ceníme.
Za město tedy chceme zase pomoci s distribucí na potřebná místa, jako jsou domovy
seniorů a zdravotnická zařízení či zařízení
sociálních služeb,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Aleš Dufek.
Upozornění: roušky musí být zabaleny v sáčku, doporučuje se po čtyřech kusech. V případě dodání většího počtu roušek je třeba
kontaktovat sběrné místo individuálně na
tel. 577 630 222.
Pomoci navíc mohou i dobrovolníci, kteří
jsou ochotni v době vyhlášeného nouzového stavu poskytnout jakékoliv služby nebo
zboží podle svých možností Zájemci mohou
město kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
dobrovolnici@zlin.eu. 
/fab/

Město zajišťuje pomoc seniorům
Statutární město Zlín ve
spolupráci s Oblastním
spolkem Českého červeného
kříže nabízí pomoc osamělým
zlínským seniorům v nouzi ve
věku nad 70 let. Předmětem
pomoci je zakoupení
a dopravení krizového
potravinového a hygienického
balíčku do místa bydliště.
„Pomoc je určena pouze těm osamělým seniorům v nouzi, kteří nejsou schopni si potraviny a základní hygienické potřeby zajistit
vlastními silami či osobou blízkou,“ vysvětlil
náměstek primátora Aleš Dufek.
Potravinový balíček obsahuje: chleba, máslo, 1x těstoviny, 1x rýže, 3x masová konzerva, 2x paštika, 1x balení plátkového sýru,
5x instantní polévka. Hygienický balíček obsahuje: toaletní papír, papírové kapesníky,
mýdlo, šampón. Zájemci mohou žádat o pomoc prostřednictvím potravinového a hygienického balíčku v pracovní dny od 8.00 do
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16.00 na tel. čísla Odboru sociálních věcí
MMZ: 778 400 186, 778 400 187.
„Tento druh pomoci mohou osamělí senioři
využít maximálně jednou týdně, s tím, že doručení do místa bydliště je nejpozději do 48
hodin od kontaktování sociálního pracovní-

ka Odboru sociálních věcí magistrátu,“ doplnil Aleš Dufek.
Tato pomoc je poskytovaná statutárním
městem Zlínem v souladu s usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření, a to po
dobu jeho platnosti. 
/io/

Aktuálně

Laboratoř zlínské nemocnice testuje vzorky
na koronavirus
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně začala v třetím
březnovém týdnu testovat vzorky na nákazu novým typem
koronaviru.

Oddělení lékařské mikrobiologie zlínské nemocnice se zařadilo mezi více než třicítku
laboratoří, které projevily zájem se do testování zapojit a v současné době splňují přísné podmínky na kvalitu analyzování vzorků

dané Státním zdravotním ústavem České republiky. Výhodou je, že se lidé ze Zlínského
kraje, u nichž jsou vzorky odebírány na základě doporučení krajských hygieniků, dozvědí
výsledky testů rychleji.

„Dosud jsme odebírané vzorky posílali na vyhodnocování do laboratoří v Ostravě, což je
náročné jednak logisticky, ale především se
požadavky na testy kumulovaly a na výsledky
jsme museli čekat. Testování v laboratoři našeho oddělení mikrobiologie nám umožní zanést výsledky ihned do našeho informačního
systému, takže je máme okamžitě k dispozici
a můžeme je rychleji sdělit pacientovi. Testujeme zatím vzorky odebírané našimi zdravotníky a také vzorky z Uherskohradišťské nemocnice, limitováni jsme v tuto chvíli hlavně
počtem testovacích sad, které máme k dispozici,“ uvedl Radomír Maráček, předseda
představenstev nemocnic Zlínského kraje.
Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má laboratoře
vybavené potřebnými analyzátory a má k dispozici také erudovaný personál. „Splnili jsme
všechny požadavky Národní referenční laboratoře a máme i potřebné certifikace. Dnes
už analyzujeme přes osmdesát vzorků. Personální kapacitu také máme, s útlumem plánované péče v nemocnici ubývá i požadavků
na jiné laboratorní analýzy. V současné době
je ale problém se zásobováním od externích
dodavatelů, kteří nám nejsou schopni garantovat, kdy nám testovací sady dodají v potřebném množství,“ podotkla Nataša Bartoníková, primářka oddělení. 
/red/

Jak nasadit, používat, sundat a zlikvidovat roušku
Upozornění: používání ústních roušek
je efektivní pouze v kombinaci
s častým mytím rukou mýdlem a vodou
nebo desinfekčními prostředky na bázi
alkoholu.
WHO, Světová zdravotnická organizace, předložila rady jak
nasadit, používat, sundat a zlikvidovat roušku. Tady jsou:
 ústní rouškou si zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším
obličejem a rouškou nejsou žádné mezery,
 před nasazením ústní roušky použijte desinfekci na bázi alkoholu
nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou,
 během nošení se ústní roušky nedotýkejte; pokud tak učiníte,
očistěte si ruce desinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou,
 jakmile je ústní rouška vlhká, vyměňte ji za novou; roušky určené
na jedno použití znovu nepoužívejte,
 ústní roušku sundávejte zezadu, nedotýkejte se přední části
roušky; roušku ihned vyhoďte do uzavřeného koše; očistěte si
ruce desinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou
5
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Informace

Zápis do mateřských škol
Statutární město Zlín zavedlo v roce 2015 pro zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se
osvědčil, proto město i nadále v této formě pokračuje.
Od školního roku 2017/2018 se k elektronickému zápisu připojila i Církevní základní škola
a mateřská škola. Portál vznikl za spolupráce
statutárního města Zlína a Fakulty aplikované
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání bude mít čtyři fáze:
Registrace – od 14. 4. 2020 do 11. 5. 2020
Od 14. dubna 2020 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna webová doména www.zapisdomszlin.cz, na které se
zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. Na základě tohoto profilu bude dítěti přiděleno identifikační číslo (ID). Následně si zákonní
zástupci vyberou mateřskou školu (dále jen MŠ)
a dítě do dané MŠ online zaregistrují. Po této registraci si vytisknou automaticky vygenerovanou
žádost. V případě registrace dítěte do více MŠ
je nutno vytisknout žádost pro každou vybranou
MŠ zvlášť. Registrace zákonných zástupců spolu s vytvářením profilů dětí bude možná pouze
v první fázi, tzn. od 14. 4. 2020 do 11. 5. 2020.
Online registrace je pouze jedním z kroků.
Příjem vyplněných žádostí – 13. 5. 2020 8.00
až 12.00 a 13.00 až 16.00
Dne 13. května 2020 ve výše uvedeném čase
proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou,
podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do
MŠ, ve které dítě zaregistroval. V případě zájmu
o přihlášení dítěte do více MŠ musí zákonný zástupce předat žádost v každé MŠ osobně. Při
převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému
žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem

a dalším postupem v přijímacím řízení. Bez
osobního předání podepsané a řádně vyplněné
žádosti v příslušné mateřské škole nemůže být
přijímací řízení zahájeno.
Rozhodování
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení,
tedy správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou
podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může
trvat až 30 dnů od podání žádosti.
Zveřejnění výsledků
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků
přijímacího řízení všech MŠ. Každá MŠ zveřejní
seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na
webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude
na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Na www.zapisdomszlin.cz budou souběžně
od 14. dubna 2020 zveřejněny nápovědy
a návody k veškerým krokům zápisu.
V případě dotazů a připomínek k online registraci můžete kontaktovat Petru Holbíkovou na
e-mailu info@zapisdomszlin.cz. Seznam mateřských škol zřizovaných SMZ naleznete na webu
www.zlin.eu – Magistrát – Popis činnosti útvarů
MMZ – Odbor školství – Mateřské školy statutárního města Zlína. 
/red/

PODPORA Z FONDU
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA
Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína přijímá žádosti o dotaci
z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína k podpoře sportovních akcí, které mají
soutěžní charakter a proběhnou na území
statutárního města Zlína ve 2. čtvrtletí
2020. Příjem žádostí trvá do 9. 4. 2020,
do 14.00.
Více informací poskytuje oddělení prevence kriminality a sportovišť Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, Petra Bellayová, tel.
577 630 361.
/io/

PROJEKT ŽIVÝ ZLÍN
POKRAČUJE. PŘESOUVÁ SE
DO ON-LINE PROSTORU
Přestože akce Živý Zlín jsou ve městě
zrušeny, aktivity se přesunuly na internet
a facebook.
„Společně s některými institucemi, jednotlivci, umělci a muzikanty jsme připravili sérii videí, vztahující se ke Zlínu – ať
už k místním lidem, památkám nebo organizacím. Prostě to, co by bylo možné
vidět na akcích venku, teď je možné vidět
v sérii videí. Ke sledování nabízíme tvořivá
okénka pro děti, pohybové aktivity, pořady
o udržitelné módě, návody na výrobu různých věcí, zajímavosti o městě, pověsti,
hudební školičky a další,“ uvedla za Živý
Zlín Jana Kubáčová.
Zároveň se na sociální sítě přesouvá i Festival pouličních muzikantů. Muzikanti mohou zasílat své nahrávky (nebo odkazy na
nahrávky) ke zveřejnění na e-mailovou adresu: jana.kubacova@zivy-zlin.cz. 
/io/
inzerce

sleva 15%
na novou kolekci
(akce platí do 15.4.2020)

MADE
IN EU

velký výprodej starších kolekcí (slevy až 50%)

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

JAKÁ JE EKONOMIKA DSZO
V POROVNÁNÍ S JINÝMI
DOPRAVNÍMI PODNIKY?

Revoluční řešení dopravy v centru
Zlína
Pro budoucí řešení dopravy ve Zlíně je navrhován krátký hloubený
tunel v délce cca 1 km v ose silnice I/49 na třídě Tomáše Bati. Tento
infrastrukturní rozvoj tak má zajistit možnost zklidnění a vyloučení
individuální automobilové dopravy z centra města.
Rada města Zlína na svém pravidelném za- jektové dokumentace,“ prozrazuje Michal
sedání schválila vypracování studie provedi- Čížek.V této souvislosti bude nutná změna
telnosti této stavby. Tunel by měl být hlou- organizace provozu, na ulicích Štefánikova
bený s betonovým skeletem, což umožní a Osvoboditelů se předpokládá obousměrný
průjezdnost, ale i komfortní pohyb chodců provoz, včetně přestavby dotčených křižovanad ním. Oblast nad tunelem bude moci být tek. Cílem je zpracovat vedení zahloubeného tunelu podle schválené varianty vyplývaobsluhována například vozidly MHD.
V rámci vybudování tunelu pod centrem jící z dokumentu Generel dopravy pro město
města bylo posouzeno několik variant, ze Zlín, což vyhotoví studie proveditelnosti. Tato
dokumentace tak prověří prostorové
kterých vyšla jako nejvýhodnější trasa
vedení stavby, jejíž nedílnou souod budovy 21 po městské divačástí bude také návrh úprav podlo doporučená dokumentem
vrchového řešení všech druhů
Generel dopravy pro město
Oblast nad
dopravy v místech pěších
Zlín. Před schválením tohoto
tunelem může
tras, komunikace, cyklostezáměru byly dopravní komisi
být obsluhována
zek i odstavných a parkovaa Radě města Zlína přednenapříklad vozidly
cích ploch v rozsahu podle
seny možné varianty řešení
zadání. Současně tato studie
v návaznosti na zklidnění cenMHD
zmapuje nároky na přeložky
tra, které předložil Michal Čížek,
inženýrských sítí, výstavbu souodpovědný radní za dopravu.
visejících inženýrských objektů,
„Myšlenka na zklidnění centra pomojako je odvodnění, požární zabezpečení,
cí hloubeného tunelu je zajímavá. Přestože
se nejedná o levné řešení, je stále nejvýhod- vzduchotechnika uvnitř tunelu, únikové
nější z posuzovaných asi 10 variant. Jakmile cesty aj. Důležitou částí dokumentu bude
se prokáže, že je stavbu možné vybudovat sloučený odhad stavebních nákladů členěný
a budeme znát přibližný rozpočet na stav- na základě jednotlivých stavebních objektů
bu tohoto hloubeného tunelu, je potřeba a etap výstavby. Tunelem by mělo podle odzačít vyjednávat se státem o spolufinanco- hadů za den projet kolem 18 tisíc aut v obou
/mel/
vání a pokračovat v dalších stupních pro- směrech. 
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Dotace, které poskytují města Zlín a Otrokovice na kompenzování nákladů městské hromadné dopravy, zatím nebyly v porovnání s jinými dopravními podniky nijak vysoké. Je řada
velkých měst, jejichž radnice byly ke své MHD
mnohem štědřejší. Vyplývá to z údajů, které
soustřeďuje Sdružení dopravních podniků ČR.
Občas se v médiích objevují úvahy o tom, že
město Zlín dává příliš mnoho peněz na podporu své městské hromadné dopravy a že by
zde snad ještě mohlo ušetřit. Z informací, které lze získat od Sdružení dopravních podniků
ČR, však vyplývá něco jiného.
V přepočtu na jednoho obyvatele dávaly radnice ve Zlíně a Otrokovicích na městskou dopravu téměř nejmenší částku ze všech srovnatelných dopravních podniků v Česku.
Z údajů, které jsou k dispozici zatím naposledy z roku 2018, vyplývá, že města Zlín a Otrokovice dotovala každému z obyvatel této
aglomerace používání MHD ročně částkou
1 488 korun. Představovalo to dotaci ve výši
52 procent z nákladů MHD. Tato čísla nikomu
nic neřeknou, nebo se mohou zdát dokonce
příliš velká, pokud není k dispozici srovnání
s jinými podobnými dopravními podniky. Z něj
se dozvíme, že nedaleké krajské město Olomouc dotuje svou městskou dopravu z 63
procent a že to představuje na jednoho obyvatele částku 3 124 Kč. Ostrava dává ještě
víc: dotuje 77 procent nákladů a na obyvatele dává 4 517 korun. Teplická MHD dostává
kompenzaci svých nákladů ve výši 69 procent, v Jihlavě to bylo 56 procent, v Opavě 59
procent, v Hradci Králové 58 procent. Částkou přes dva tisíce korun ročně na obyvatele
dotovali svou MHD v Českých Budějovicích,
v Hradci Králové, v Ústí nad Labem. Plzeň dotuje MHD z 63 procent, na obyvatele to činí
dokonce 5 057 korun. Pardubice sice dávají
kompenzaci jen 48 procent nákladů MHD,
ale na obyvatele to dělá 1 786 korun.
Velmi nízká byla ve Zlíně a Otrokovicích také
kompenzace v přepočtu na jeden ujetý vozokilometr: 28,47 Kč. To v Plzni šlo z veřejných rozpočtů na vozokilometr 57,88 Kč,
v Olomouci 50,12 Kč, v Chomutově a Jirkově
44,76 Kč. Mírně nižší dotace na vozokilometr vycházela jen v Jihlavě (24,19 Kč) a v Pardubicích (28,32 Kč). Srovnávat lze i ceny
jízdného. Zlín a Otrokovice s cenou nejlevnější jízdenky na 20 minut za 12 Kč patřily
k nejlevnějším. Naopak v Teplicích, Liberci
a Hradci Králové byla v době srovnání nejlevnější občanská jízdenka za 20 korun, v Ústí
nad Labem za 18 Kč, v Chomutově a Jirkově
za 17 Kč. Některé ze srovnávaných jízdenek
však mají delší dobu platnosti. Ve Zlíně je i jeden z nejlevnějších časových kuponů pro centrální oblast města: za 380 korun měsíčně.
Levnější byla jen Olomouc (350 Kč), stejně
drahé byly České Budějovice. Například v Liberci měli občané měsíční „časovku“ za 580
korun, v Ústí nad Labem za 535 Kč. 
/tz/

Doprava

Na městských parkovištích začne platit nový ceník.
Má maximalizovat výhody pro krátkodobé parkování
Rada města Zlína na svém 5. zasedání schválila úpravu cenového
sazebníku za parkování v centru. Tento krok radnice avizovala
od začátku úprav sazebníku s tím, že potřebujeme vyhodnotit
obsazenost jednotlivých parkovacích míst po zavedení ceníku
v říjnu 2019.

„Nový ceník parkování byl platný půl roku
a jeho cíl byl zvýhodnit krátkodobé stání
na rozdíl od dlouhodobého. Na některých
místech můžeme nařízení zmírnit, protože
naším primárním cílem stále je, aby mohli
lidé ve městě krátkodobě zaparkovat a uvolnit místo dalším přijíždějícím,“ říká radní pro
dopravu Michal Čížek.
Úprava sazebníku se dotýká všech městských parkovišť. Na parkovišti Gahurova
bude první hodina zdarma, druhá hodina

bude zpoplatněna 30 Kč a za každou další
započatou hodinu užití bude vybírán poplatek 40 Kč. Slevu na parkování pocítí řidiči
taktéž u Velkého kina, kde řidič zaparkuje
první hodinu zdarma a za stání 2 a více hodin zaplatí 20 korun za hodinu. Současně
dojde nejen na časovou úpravu na parkovišti u městského divadla, kde zpoplatněná
doba bude do 19 hodin ve všední dny, ale
i na úpravu ceníku. Za půlhodinu parkování
návštěvník zaplatí 10 Kč a za celou hodinu

30 Kč. Změnu řidiči pocítí i na parkovacích
místech osazenými parkovacími automaty.
Ulice Hradská bude levnější pro užití do prvních dvou hodin parkování. Zkrácená placená doba pro zaparkování bude také na ulicích Vodní, Kvítková i na třídě Tomáše Bati.
Naproti tomu se město na ulici Sadová snaží zavést ještě přísnější režim parkování,
a to po celý týden od pondělí do neděle.
„Ulici Sadovou postupně připravujeme na
první modrou zónu ve Zlíně a toto je další
krok k této chystané změně,“ doplnil informaci Michal Čížek.
Součástí úprav sazebníku za parkování ve
městě je i blížící se osazení městských parkovišť závorovým systémem a cedulemi navigujícími řidiče na volná parkoviště. Do budoucna je v plánu uvedení do života platby
pomocí mobilní aplikace.
Město by také chtělo zavést kontrolu parkování přes registrační značku vozidla. Poté
bude možné automaticky kontrolovat zaplacené parkování nově i za pomocí hlídkujícího vozidla v ulicích, přičemž městská policie
tak může dohlížet na pořádek ve městě namísto pokutování neplatících řidičů.
Realizace tohoto opatření však bude možná až po zavedení několika opatření nejen
ze strany statutárního města Zlína, ale i ze
strany Technických služeb Zlín i Městské
policie Zlín. Cílem je mít celkový propojený
systém na městských parkovištích i na ulicích osazenými parkovacími automaty, také
v případě zájmu je možné do systému zapojit i soukromá parkoviště.
Nově upravené sazby za užití parkovišť
budou zveřejněny na webových stránkách
provozovatele, tedy Technických služeb Zlín
v sekci Pro veřejnost / Parkování.  /mel/
inzerce
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S přicházejícím jarem
přichází ke slovu kolo
Rostoucí popularita cyklistické dopravy ve
městě s sebou však nese i problémy v podobě
bezohledného chování některých uživatelů
těchto pozemních komunikací.
Problémem je, že uživatelé mnohdy neznají pravidla pohybu na nich. Ta jsou
pro cyklisty i chodce odlišná. Cyklisté i chodci musí znát pravidla provozu
na komunikacích, po kterých se pohybují. Mezi nejčastější chování, které
může ohrozit ostatní, je nedání přednosti, rychlá, neohleduplná jízda, používání sluchátek či mobilního telefonu během jízdy, neupozornění na změnu
směru jízdy a další. Cyklisté musí sledovat dopravní značky a hlavně se jimi
řídit. „Jde především o případy, kdy opustí cyklostezku a stávají se uživateli
běžné komunikace. Příkladem je časté nerespektování přednosti zprava na
křižovatkách na ulici Dřevnická a na ulici Broučkova na Bartošově čtvrti,
nebo v areálu Svitu, kde se řada cyklistů ale i některých řidičů mylně domnívá, že jedou po hlavní komunikaci,“ uvedl Lukáš Fabián, cyklokoordinátor MMZ. Velkou pozornost by měli uživatelé věnovat především tomu, na
jakém typu cyklostezky se pohybují. Legislativa připouští tři druhy cyklistických stezek – stezka pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty se společným
provozem a stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. „V případě

posledního zmíněného typu je častým prohřeškem situace, kdy chodci využívají pruh, který je určený výhradně cyklistům, přesto že je tento barevně
i pomocí piktogramů odlišen od souběžného pruhu pro chodce. Uživatel by
si měl být vědom, jakou cyklostezku užívá a jaká pravidla a povinnosti z toho
vyplývají,“ vysvětlil cyklokoordinátor. 
/red/

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich
správně chovat?
Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona
č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
a ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném
znění.
Tato legislativa připouští tři druhy „cyklistických stezek“: 1. stezka pro cyklisty, 2. stezka
pro chodce a cyklisty se společným provozem
a 3. stezka pro chodce a cyklisty s oddělený
provozem. Ve všech případech se jedná o po-

zemní komunikaci, nebo její jízdní pás (nikoliv
jen jízdní pruh). Používají se jako tzv. segregační opatření, kdy je s ohledem na bezpečnost potřebné oddělit pohyb cyklistů od automobilové dopravy.

Pro všechny tři druhy cyklistických stezek je
společné, že jsou určeny pro cyklistickou dopravu, jejich užití je přípustné též pro jezdce
na kolečkových bruslích a lyžích apod.
Veškerá motorová doprava je odsud vyloučena. Rozdíly mezi těmito třemi druhy
„cyklostezek“ jsou v odlišné úpravě pohybu
chodců. V následujícím textu je postupně rozebereme.
Stezka pro cyklisty
Její začátek je označen příkazovou dopraví
značkou C8a a její konec značkou C8b. Cyklista se zde pohybuje vždy při pravém okraji
ve směru jízdy.
Chodci na takto označenou komunikaci nesmí vstoupit s výjimkou situací, kdy ji překonávají napříč.
Z provozního hlediska se jedná o nejjednodušší případ. Ve Zlíně je takto označeno minimum komunikací.
Stezka pro chodce a cyklisty se společným
provozem
Tato stezka je označena příkazovými dopravními značkami C9a a C9b. Oproti pouhé cyklostezce je přístupná též chodcům, cyklisté
a chodci zde sdílí stejný prostor. Z provozního
hlediska se jedná o nejsložitější případ.
Cyklista se zde musí pohybovat vždy vpravo ve
směru jízdy, s výjimkou objíždění, předjíždění,
otáčení, odbočování a vjíždění na stezku; při
tom nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce.
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Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem

a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném
pro chodce.
Tento druh „cyklostezek“ je vhodné zřizovat v lokalitách se zvýšenou intenzitou pohybu chodců i cyklistů. Ve Zlíně byly takto nově
zřízeny některé úseky Městské obslužné cyklistické stezky v centru
města, stejně tak je označena cyklostezka v Centrálním parku na
Jižních Svazích.
V případě centra města je pruh pro cyklisty odlišen tmavě šedým
(antracitovým) odstínem čtvercové dlažby.

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Naproti tomu směr pohybu chodců zde zákon neupravuje; chodci
jsou povinni chovat se ohleduplně k cyklistům a umožnit jim bezpečný průjezd. Chodci by se zde zbytečně neměli zastavovat a už
vůbec ne v hloučcích, aby neblokovali pohyb cyklistů a ostatních
chodců. Totéž platí pro bruslaře. Nevhodné je zde venčení psů; vodítko natažené napříč cyklostezkou může způsobit situace s vážnými následky.
Cyklisté zde musí přizpůsobit rychlost jízdy dopravní situaci; je maximálně nevhodné a nebezpečné, aby chodce míjeli ve vysokých
rychlostech. Chodci by neměli prudce měnit směr a rychlost pohybu; rychleji jedoucí cyklista svou trajektorii upravuje podle předchozího pohybu chodců a náhlá prudká změna pohybu chodce zvyšuje
riziko nehody.
Žádný zákon ještě neudělal lidi lepšími, a tak zde na prvním místě platí potřeba vzájemné ohleduplnosti a také zvýšená pozornost
a opatrnost. Takto označené cyklostezky ve Zlíně převažují. Vyskytují se i v lokalitách, kde je vysoká intenzita pohybu různých skupin
uživatelů, a to z důvodu prostorových omezení, kdy nebylo možné
jednotlivé skupiny uživatelů vhodně oddělit.
Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
Tato stezka bývá označena příkazovými značkami C10a a C10b.
Cyklisté a chodci zde mají zřetelně oddělené pruhy, což bývá zvýrazněno vodorovným dopravním značením a někdy také odlišnou materiálovou skladbou. Zde je chodec povinen užívat pruh vyznačený
pro chodce a cyklista pruh vyznačený pro cyklisty.
Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění,
předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce
11
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I letos mohou Zlíňané změnit své město k lepšímu
Spolurozhodovat o rozdělení
pěti milionů korun a navrhovat
vlastní menší projekty
k realizaci. Takovou možnost
získají již potřetí obyvatelé
Zlína v rámci projektu
participativního rozpočtu
s názvem „Tvoříme Zlín“.
„I ve druhém ročníku se nám od navrhovatelů
sešlo bezmála třicet podnětných nápadů. Řadu
z nich se podaří brzy také zrealizovat. Už nyní je
však čas myslet na zapojení do třetího pokračování,“ připomíná Kamila Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme Zlín.
Od začátku dubna mohou lidé začít podávat
své návrhy a nápady do dalšího ročníku. Během
léta bude pracovní skupina složená ze zaměstnanců statutárního města Zlína prověřovat, zda
jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim
proběhne veřejné představení soutěžních návrhů a budeme veřejnost informovat o možnosti
hlasování. „Samotné hlasování bude zahájeno
v listopadu. Poté budou vítězné návrhy představeny veřejnosti a v roce 2021 se začne pracovat
na jejich realizaci,“ představila časovou osu projektu „Tvoříme Zlín“ Kamila Gamalová.
Zlíňané budou moci navrhovat dva druhy projektů, a to tzv. malý projekt (do 0,5 milionu
korun) a velký projekt (až 1,5 milionu korun).
Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se
jich vejde do stanoveného rozpočtu pět milionů korun. O vítězných návrzích rozhodnou lidé
v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané
bez přístupu na síť.
„Na Tvoříme Zlín se mi líbí, že jsou již realizované
i nově navržené projekty v rámci města pěkně
rozprostřeny od Podhoří po Bartošovu čtvrť až
přes Jižní Svahy. Díky tomuto projektu si tak
každé sídliště může vylepšovat své okolí podle
vlastních nápadů,“ uvedla radní Jana Bazelová.
Kdo nemá přístup na internet, pomohou mu
s hlasováním stejně jako v minulých ročnících
pracovníci městského informačního centra,
nebo může hlasovat v kancelářích místních částí za asistence příslušného pracovníka kance-

Stav realizace projektů z 1. ročníku:
Malé projekty (do 500 tis. Kč), které uspěly a jsou určené k realizaci
1. Pítko u cyklostezky

hotovo

2. Vybudování zpevněné stezky v lokalitě Kocanda

hotovo

3. Komunitní zahrada Jižní Svahy

bude otevřena na jaře 2020

4. Park u Kudlovské přehrady

dokončení realizace léto 2020

5. Úpravy prostoru mezi ZŠ Komenského ve Zlíně

realizace na podzim 2020

6. Workoutové hřiště Bartošova čtvrť

realizace do konce dubna 2020

7. Tři šťouchy pro uklizené náměstí Míru

hotovo

8. „Malované hřiště“ – Bartošova čtvrť

hotovo

9. Čítárna v ulicích Zlína

hotovo

Velké projekty (do 1 mil. Kč), které uspěly a jsou určené k realizaci
1. Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích – Na realizaci se pracuje, uskuteční se
společně s 2. fází rekonstrukce zastávky, která zvítězila v r. 2019.
2. Nekulturní okolí kulturního stánku – Realizace
plánována do konce roku.

hotovo

3. Relax zóna u divadla - Akce pozastavena z důvodu
hotovo
rekonstrukce kolejí UTB, která bude probíhat v letech
2020 a 2021. Realizace projektu proběhne po
dokončení stavebních prací na kolejích UTB.
láře. Navrhovat projekty mohou nejen přímo
obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně „jen“
bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15 let.
Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří
v den podání návrhu dovršili osmnácti let. Podrobná pravidla a další informace jsou k nalezení na webu města, webu projektu (tedy
na www.tvorimezlin.cz), na stejnojmenném facebookovém profilu www.facebook.com/tvorimezlin a s dotazy se lze obracet také přímo
na e-mail koordinátorky projektu tvorimezlin@
zlin.eu.
Stav realizace projektů z 2. ročníku:
V současnosti se vybírají zpracovatelé a vypracovávají se cenové nabídky.
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Staň se
strážníkem.
Od září
NABÍZÍME:
 D
louhodobou pracovní perspektivu
 
Pravidelný příjem s růstem podle
dosažené délky praxe
 
Práci ve Zlíně
 
Nestereotypní práci při prosazování
zákona a zajišťování bezpečnosti
 
Práci v týmu zkušených
spolupracovníků
 
Průběžné vzdělávání a zvyšování
kvalifikace
 
Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)
 
Příspěvek na penzijní připojištění
 
Výuku jazyků
 
Možnost získání zbrojního průkazu
 
Příspěvek na stravování formou
stravenek
 
Sportovní aktivity a rehabilitaci
 
Výborný pracovní kolektiv

POŽADUJEME:
 M
otivaci pro výkon povolání strážníka
 
Smysl pro spravedlnost a čestné
jednání
 
Chuť pomáhat občanům v náročných
životních situacích
 
Dobrou psychickou odolnost
 
Dobrý zdravotní stav
 
Komunikativnost
 
Schopnost dalšího seberozvoje
 
Ochotu učit se novým věcem
 
Splnění podmínek stanovených
zákonem o obecní policii
 
Kolektivní spolupráci
Požadavky na strážníky
Strážníkem Městské policie Zlín se může stát
prakticky každý občan České republiky, který
splní základní podmínky obsažené v zákoně
o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi tyto požadavky patří:
•věk nad 18 let
•občanská a trestní bezúhonnost
•spolehlivost
•dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou
•zdravotní a tělesná způsobilost
•úspěšné absolvování přijímacího řízení
Podání přihlášky do 30. dubna
Zájemce o povolání strážníka vyplní dotazník,
který je na MP Zlín nebo na
www.mpzlin.eu. K němu doloží:
•rukou psaný životopis
•výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
•čestné prohlášení o spolehlivosti
•aktuální fotografii
Dodání a doručení přihlášky elektronicky:renatajordanova@zlin.eu

Výběrové řízení
Jednotlivá kola výběrového řízení budou
v květnu s nástupem strážníka 1. září 2020.
Uchazeč v jejich rámci absolvuje:
•přijímací pohovor
•testy fyzické zdatnosti
•psychodiagnostické vyšetření na
specializovaném klinickém pracovišti
(obdobné jako pro policisty Policie ČR)
•lékařskou prohlídku
Fyzické testy obsahují tyto disciplíny:
•100 m plavání na čas
•člunkový běh na 4 x 10 m
•sestava s tyčí
•vytrvalostní běh na 12 minut
•leh sed po dobu 2 minut
•kliky na výdrž bez časového omezení

NÁSTUP K MP ZLÍN
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců
prodělává edukaci a výcvik v Akreditovaném centru profesní přípravy Městské policie Zlín ve
všech oblastech, které jsou zapotřebí pro výkon práce strážníka (patří sem např. studium
právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu služby). Po ukončení vzdělávacího programu musí čekatel úspěšně vykonat zkoušku ze všech oblastí výcviku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Po jejím
úspěšném vykonání je mu následně vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.

Velbloudí samička si užívá prostorného výběhu
Samička velblouda dvouhrbého, která na svět
přišla na konci února, si naplno užívá prostorného výběhu poblíž tropické haly. Lilly, jak chovatelé samičku pojmenovali, je v pořadí 29. úspěšně
odchovaným mládětem. Ve zlínské zoo zůstane
po dobu dvou let. Velbloudi dvouhrbí, kterým
se také říká drabaři, se ve zlínské zoo poprvé
14

objevili v roce 1976. Během následujících let se
skupina několikrát proměnila, vloni se navíc velbloudi přestěhovali z asijské oblasti do výběhu
v horní části zoo a samec Fico byl zapůjčen pro
posílení soukromého chovu. Stávající stádo tak
nyní tvoří dospělé samice Jade a Olina (matka
mláděte), dvouletá Miluška (mládě z roku 2018)

a letošní samička. Velbloud dvouhrbý, tak jak jej
známe ze zoologických zahrad, je zdomácnělou
formou divokého předka. Divoce žijící velbloudi
dvouhrbí se dnes vyskytují jen v poušti Gobi. Jejich populace čítá pouze necelých tisíc jedinců.
Zhruba 1,5 milionu velbloudů je však chováno
jako hospodářská zvířata. 
/tz/

ANGLIČTINA
Právě probíhá ZÁPIS do našich kurzů angličtiny!
KURZY PRO DOSPĚLÁKY I DĚTI, POUZE

4

STUDENTI VE TŘÍDĚ

KURZY NA VŠECH ÚROVNÍCH PRO VEŘEJNOST I FIRMY

PRUŽNÁ PRACOVNÍ
DOBA MI USNADŇUJE
OSOBNÍ ŽIVOT
Zdeněk, Programátor
Mám možnost se podílet na unikátních projektech
v oblasti zabezpečení uživatelů a jejich dat. Z benefitů
využívám nadstandardně pružnou pracovní dobu.
Skloubení pracovního a osobního života je díky tomu
pro mě výrazně jednodušší.

Chceš BIT s námi?

METODA VÝUKY ONLY4 PRO RYCHLÝ POKROK
LEKTOŘI CZ / UK / CAN / AUS
RÁNO, ODPOLEDNE NEBO VEČER

4

POUZE STUDENTI !

ROZMLUVÍME I TEBE, ZKUS TO!

NEBOJ SE!

www.only4.cz
Zarámí 4077, Zlín
tel. +420 603 545 030

monetplus.cz
Jazyková škola

R
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Zlínský architektonický manuál je nyní online.
Celkem je zpracováno na 90 hesel
Odborně popularizační databáze Zlínský
architektonický manuál (ZAM) je spuštěna.
Na webu www.zam.zlin.eu je připraven
souhrn architektonických a uměleckých
objektů, souborů staveb a veřejných
prostranství vzniklých v letech 1894–2018.
V roce 2019 bylo připraveno 5 tematických tras představujících proměnu Zlína z malého rolnického města v moderní Zlín úzce spojený
s růstem firmy Baťa a zároveň jeho stavebně historický vývoj, který
se odehrál od konce 2. světové války do současnosti. Koncepce
jednotlivých tras byla vypracována mezioborovým týmem složeným
z historiků, historiků umění, architektů a sociologů.
Díky této spolupráci je výsledná podoba věnována nejen architektonicky cenným objektům, ale také fenoménům, které jsou spjaty
s organizací společnosti Baťa, pravidly jejího řízení, způsobu vzdělávání a každodenní výchovy (Zlín baťovských mladých žen a mladých
mužů). Hesla vedle významných městských solitérů poukazují také
na urbanistické celky a standardizované objekty sériově produkované Stavebním oddělením firmy Baťa. Časově ohraničenou trasu
věnující se období 20. až 40. let (Baťovské bydlení) doplňuje s ní
související procházka představující realizaci baťovského centra
města – nikdy nedokončeného náměstí Práce v kontrastu s historickým náměstím Míru, které dodnes prochází stavební proměnou
(Od náměstí k náměstí). Další trasa je zaměřená na architektonický
vývoj uvnitř továrního areálu (Tovární areál). Samostatná procházka
je věnována technologickým experimentům vycházejícím ze stavebního oddělení, které po roce 1945 vyústily v první montované panelové domy série G realizované nástupnickou stavební organizací
Stavosvit (Od cihly k panelu). Celkem je zpracováno 90 hesel, mezi
nimiž jsou zastoupeny také životopisy nejdůležitějších architektů
a stavitelů.

cemi v kraji – Krajská galerie
výtvarného umění, Moravský
zemský archiv v Brně, Státní
okresní archiv Zlín, Muzeum
města Brna, Projekt ZAM je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury České
republiky, statutárního města
Zlína, Zlínského kraje a společnosti KOMA Modular.  /tz/

DOBOVÉ MATERIÁLY I SOUČASNÝ
STAV
Databázi tvoří texty, archivní plány a fotografie a také současná
fotodokumentace. Některá hesla jsou doplněná o dobové
materiály, které dosud nebyly zveřejněny. V budoucnu by měly
být trasy propojeny také s orientačními znameními ve veřejném
prostoru. Databázi rozšiřují také odborné texty upozorňující
na události či jevy, které ovlivnily nejen architektonický, ale
i společenský a historický vývoj města. Svým pojetím je ZAM
určený pro všechny zájemce o architekturu, urbanismus
a novodobou historii měst. Zlínští obyvatelé se prostřednictvím
databáze mohou dozvědět více o místě, v němž žijí. ZAM je také
ideálním nástrojem pro turisty, je k dispozici 24 hodin denně.

Pro ty, jejichž prvotním cílem je účast na konferenci, veletrhu nebo
jiné konkrétní události, ale současně hledají způsob, jak ve volném
čase blíže poznat cizí město. Zároveň je k dispozici i návštěvníkům,
kteří přijíždějí do Zlína cíleně za poznáním průmyslových sídel, moderních forem plánování veřejných prostor i baťovské architektury
a hledají spolehlivé informace koncentrované na jednom místě.
Součástí projektu ZAM je také doprovodný program komentovaných
prohlídek městem. Hlavním realizátorem projektu je spolek aArchitektura, který na databázi spolupracoval s nejdůležitějšími institu16

VÍCE INFO NA:
www.aarchitektura.cz, www.zam.zlin.eu. Kontaktní osoba:
Lucie Šmardová (e-mail: lucie@aarchitektura.cz).
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Vzdělávání dětí
se zdravotním
znevýhodněním
Vážení rodiče, zveme vás a vaše děti k zápisu do
1. ročníku Základní školy, přípravného stupně
a 1. ročníku Základní školy speciální ve Zlíně na
Lazech.

Odborníci a příjemné prostředí
S dětmi pracují vysokoškolsky vzdělaní učitelé – speciální pedagogové, logopedka a asistentky pedagoga.
Škola sídlí v příjemném areálu na Lazech s vlastní zahradou, hřištěm, venkovním bazénem. S dětmi pracujeme moderními speciálně pedagogickými metodami, které respektují jejich individuální
potřeby. Využíváme ve velké míře terapeutických přístupů – jako je
canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, pobyt v multisenzorické
místnosti a další.
Během školního roku žáci žijí bohatým společenským a sportovním
životem – navštěvují často divadlo, kino, koncerty. Pořádáme také
školu v přírodě, prázdninový příměstský tábor.
Dále mohou žáci z širšího okolí Zlínska využít internát školy a po
absolvování základní školy také praktickou školu jednoletou, což je
střední škola určená žákům s těžším zdravotním postižením.
Součástí instituce je také speciálně pedagogické centrum, které
zabezpečuje diagnostiku a pomáhá rodičům zvolit vhodnou vzdělávací cestu pro jejich děti. Na vaše dotazy odpovíme na telefonním
čísle 577 058 235, e-mail: ddskolyzlin.cz, případně web: www.ddskolyzlin.cz.
Jana Gavendová, ředitelka

Začíná soutěž Rozkvetlé
město 2020
Odbor městské zeleně při Magistrátu města
Zlína vyhlašuje již XXIV. ročník soutěže
Rozkvetlé město 2020.
Obyvatelé města Zlína se mohou přihlásit se svými zahradami,
předzahrádkami, okny, balkony, terasami či střešními zahradami
do její jarní části s názvem JARO V ZAHRADĚ. Tato část soutěže
není rozdělena do kategorií.
Soutěžící se mohou hlásit do 7. dubna 2020 hned několika
způsoby:
 
prostřednictvím kuponu v dubnovém vydání Magazínu Zlín,
 
telefonicky na čísle 577 630 363,
 
na webových stránkách www.zlin.eu,
 
zasláním e-mailu na adresu kristynakralova@zlin.eu.
Přijetí přihlášky prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím formuláře na webových stránkách bude obratem potvrzeno. 
/io/

✃

Naši školu navštěvují děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s kombinací postižení a děti s poruchou
autistického spektra. Docházka do základní školy je devítiletá a do
základní školy speciální desetiletá. Základní vzdělávání je u nás,
jako v celé České republice, pro děti od šesti let věku.
Součástí školy je také přípravný stupeň. Zde se děti se zdravotním
znevýhodněním od pěti let věku na školu formou hry připravují.
Předností naší školy je to, že se děti učí v malém počtu 4 až 8 dětí,
výchovně vzdělávací proces je plně přizpůsoben individuálním potřebám jednotlivých dětí.

PORADNA ZDRAVÝCH NOHOU
Pro konzultaci je přítomen i lékař ortoped. Místo
a datum konání: budova Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, místnost č. 130, dne 21. dubna 2020. Realizuje Česká obuvnická a kožedělná asociace. Z kapacitních důvodů je nutné se
dopředu objednat na tel. 577 525 230 nebo
na e-mailu: info@coka.cz. Podiatrická poradna
„Pro zdravé nohy“. Vyšetření a diagnostika nohou i odborné poradenství jsou zdarma. Místo
a datum konání: budova Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, místnost 130, dne 22. dubna
2020.
Provozuje lékařské a rehabilitační pracoviště Columna centrum; objednávky na tel.
731 618 730 nebo na e-mailu: vaskova@
prozdravenohy.cz. Poradny podporuje Fond
zdraví statutárního města Zlína. Konání zavísí
na aktuálních opatřeních Vlády ČR.
/red/
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www.automycka-zlin.cz

NEJMODERNĚJŠÍ

AUTOMYČKA

Stavební firma
Provádíme:
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže,
dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, realizace
bytového jádra, dodání a montáže
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní
až po závěrečný úklid
• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

U
ZA BUDOVO

NC Čepkov (Kaufla

Zlín

Smetanova

DENNĚ

NC Čepkov

6:00 - 22:00 h.

Možnosti platby:

●

NĚMECKÁ TECHNOLOGIE

●

MYTÍ PODVOZKU

●

CHEMICKÉ PŘEDMYTÍ

●

PRÁŠKOVÉ MYTÍ

●

AKTIVNÍ PĚNA | HORKÝ VOSK

●

OPLACH DEMINERALIZOVANOU VODOU

T.
vody

55°C

(nezanechává stopy)

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Z_01_20_1_4_G2rekonstrukce.indd 1
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* věrnostní kartou
* hotově
* platební kartou
* mobilním telefonem
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Aktuálně

NORDIC WALKING A DALŠÍ
AKCE NA STEZCE ZDRAVÍ

Komunitní zahrada otevírá
Komunitní zahrada na Jižních Svazích ve Zlíně, která je jedním
z vítězných návrhů projektu Tvoříme Zlín, s nadšením oznamuje,
že oficiálně zahajuje svou činnost. Po náročné zimní přípravě je
tu jaro a my můžeme začít zhmotňovat své vize.
Hlavní esenci v komunitní zahradě tvoří Zahrada totiž bude přesně taková, jakou
si ji sami uděláme. Nechceme se do prostor
právě ona komunita. Lidé se společně
zahrady uzavírat. Naopak, jsme otevření
starají o chod zahrady, je zde možnost zhotovit si svůj záhonek,
všem lidem, dospělým i dětem! Zacož ovšem pro členství není
hradu budeme pravidelně otevírat veřejnosti. Rádi bychom zde
podmínkou. Mimo zahradKomunitní
pořádali kulturní akce, přinášeli
ničení je totiž naším cílem
zahrada
zajímavá témata a podíleli se
budovat dobré sousedské
propojí
vztahy, propojovat lidi mezi
na vytváření ještě hezčího mísobyvatele
sebou a společně tvořit.
ta k žití.
sídliště
Pokud Vás naše činnost zaujala
Tvořit prostor, který bude
a chtěli byste se podílet na dění
příjemný jak lidem, tak rostlinám, s ohledem na životní prov zahradě, máte nějaké dotazy,
podněty či připomínky, ozvěte se nám!
středí a udržitelný rozvoj. Být součástí komunitní zahrady tak neznamená
Těšíme se na nové přátele a zahradníky. Konjen pěstovat na svém přiděleném kousku. takt: kozahrada@gmail.com.
/red/

Na Tlusté hoře dojde k proznačení tras pro
poměrně novou aktivitu nordic walking, neboli chůzi s holemi. Nové trasy mohou občané
města využít i pro procházky či běh. Proznačení
je součástí projektu přeshraniční spolupráce
partnerských měst Zlína a Trenčína, který je
podporován z prostředků Evropské unie. Díky
projektu dojde v obou městech k prohloubení
možností pro sportovní vyžití. „V letošním se
upraví trasování Stezky zdraví ve Zlíně a dojde
k proznačení okruhů pro nordic walking, běh
i turistiku. Následně bude areál Stezky zdraví
oživen různými sportovními akcemi pro seniory, děti i dospělé,“ uvádí zastupitelka Zuzana
Fišerová, která je členkou realizačního týmu.
Město Zlín se na tomto projektu podílí spolu
s partnerským městem ze Slovenska – Trenčínem. „Cílem projektu je rozvinout přeshraniční
spolupráci mezi Zlínem a Trenčínem v oblasti
cestovního ruchu, konkrétně ve sportu,“ dodává vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací Eva Manišová. Sportovní akce, které
pomohou tuto lokalitu oživit, se uskuteční v průběhu letošního a následujícího roku. „Již v září
roku 2020 by se mělo uskutečnit slavnostní
znovuotevření Stezky zdraví ve Zlíně a zároveň
dojít k symbolickému startu virtuálního závodu, který se odehraje jak ve Zlíně, tak i v Trenčíně. V říjnu se odehraje setkání nordic walkerů v Trenčíně, na které na jaře v roce 2021
naváže setkání zlínských nadšenců a zájemců
o tento druh sportu a výšlap ve Zlíně. Dále
se ještě uskuteční závod v orientačním běhu
a dětský den,“ přibližuje hlavní řešitel projektu
Martin Gabryš.
Zlínští zastupitelé návrh projektu schválili na
únorovém zasedání a dne 20. února došlo
v Trenčíně k podpisu dohody o spolupráci obou
měst. Nyní se čeká na schválení dotace z EU.
„Žádáme o dotaci z Fondu malých projektů,
jehož správcem je Region Bílé Karpaty.
V případě schválení pokryje dotace až 85 %
nákladů celého projektu,“ upřesňuje radní Jiří
Jaroš. 
/tz/
inzerce
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Město
vzpomínalo na
T. G. Masaryka
Obyvatelé města si na
pietním aktu připomněli
170. výročí narození státníka,
filozofa, sociologa, pedagoga
a prvního prezidenta
Československé republiky
Tomáše G. Masaryka.

Život je dar. Vybralo se
přes 300 000 korun
Patnáctý únor 2020 ve Zlíně patřil
benefičnímu dni charitativního
projektu Život je dar, který již po
šesté věnuje 100 % všech příspěvků
Komplexnímu onkologickému centru ve
Zlíně nebo adresně onkologicky nemocným
pacientům ze Zlína a nejbližšího okolí.
Tyto příspěvky pocházejí nejen od partnerů
a sponzorů akce, ale hlavně také od účastníků benefičního dne ať už v rámci vstupného či
příspěvků na jednotlivých stanovištích na benefičním plese či příspěvků do zapečetěných
kasiček Život je dar. Celkem se vybralo přes
300 000 Kč a částka stále není konečná, proto-

že stále můžete ještě přispívat na transparentní
účet projektu, který je 107-9060230247/0100.
„Opravdu zahřeje u srdce, když víte, že benefičního dne se dobrovolně zúčastnilo přes tisíc lidí
a byli ochotni přispět na tak skvělou věc, jako je
pomoc onkologicky nemocným,“ sdělil zakladatel nadačního fondu Lukáš Lauman. 
/tz/

Jeho osobnost coby symbol morální velikosti a velké autority zdůraznil primátor
města Zlína Jiří Korec ve svém proslovu
ke shromážděným.
„Kdybychom měli shrnout kompletní výčet
aktivit a zásluh Tomáše G. Masaryka, byli
bychom tady dlouho. Připomeňme si však
důvody, proč je Tomáš Garrigue Masaryk
i dnes vnímán s respektem a úctou, jako
morální symbol naší země.Rozsáhlé vzdělání filozofické, historické a sociologické.
Znalost cizích zemí a jazyků, významná
činnost vědecká a pedagogická. Dlouholetá politická zkušenost stranická i poslanecká. Odpor proti tomu, že „veliká většina
lidí politicky činných se nedovede povznést
nad sebe, nedovede se vyprostit z kleští
nekritického egocentrismu“, vysoká osobní morálka, střídmý život a v neposlední
řadě také důstojné vzezření a vystupování
– tím vším založil v české politické tradici
příklad státníka, který pro jeho nástupce
byl a dlouho ještě zůstane nedostižným
vzorem. I přes to se T. G. Masaryk nikdy
nepokládal za víc než za dělníka v tom velkém světě.“

Zlín připravuje rekonstrukci
sportovišť v areálu Sokolovny
Sportovní zařízení v areálu Sokolovny v ulici Pod Nivami
jsou využívána především házenkáři a hráči malé kopané.
Vzhledem k opotřebení zdejších hřišť plánuje zlínská radnice
postupnou revitalizaci tohoto areálu.
S některými pracemi se již začalo. V současné době tak probíhá rekonstrukce sociálních
zařízení. V brzké době také započne instalace
zateplení, což naváže na již dříve uskutečněnou výměnu oken a dveří.
„V současné době máme vypracovanou studii
na revitalizovanou podobu areálu a připravujeme zpracování projektových dokumentací,“
uvedl Miroslav Adámek, náměstek primátora pro kulturu a sport. V rámci rekonstrukce
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dojde na dvou stávajících hřištích k výměně
umělého povrchu. Ten současný již nesplňuje
bezpečnostní ani kvalitativní kritéria. Současný nevyhovující tenisový kurt, který měl i velmi
malou obsazenost, nahradí hřiště s umělým
trávníkem. „Součástí nového hřiště bude i doplnění vybavení v podobě zázemí pro diváky
na tribuně či úprava osvětlení,“ doplnil Igor
Zipper, vedoucí oddělení prevence kriminality a sportovišť. 
/fab/

Na závěr použil slova T. G. Masaryka, jejichž pravdivost přetrvává až do dnešních
dnů.
„Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není
jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. Jen ať jsou spory, ale ať se
bojuje s rozumem a poctivě. Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty
demokraty.“ 
/mel/

Aktuálně

Zvěř na území města Zlína
Zvěři a všem volně žijícím živočichům a rostlinám stále
ubývá životního prostoru. Mají na vybranou, vyhynout jako
druh nebo se přizpůsobit těm, kdo jim prostor berou, to je
lidské společnosti. Volně žijící živočichy lze v tomto smyslu
rozdělit na dvě skupiny a to na; přizpůsobivé lidské civilizaci
(technofilní) a nepřizpůsobivé (netechnofilní).
Dlouholeté výsledky evoluce svědčí, že přežívají přizpůsobiví.
Proto mnohé druhy nepřežily, přestože byly početně hojné, a některé druhy v okolí lidských
sídlišť nebo přímo v nich žijí. Jaké jsou důvody
změn životního prostředí uváděné zvěře, nelze
jednoznačně odpovědět. Je to uměle vnucená
evoluční přizpůsobivost, lepší potravní nabídka, nebo pouze nedostatek životního prostoru?
Přizpůsobení se živočichů lidské společnosti
přináší vzájemné střety a problémy na obou
stranách. Podívejme se na část těchto živočichů řazených do skupiny označené jako lovná
zvěř a žijících na území města Zlína.
Za zvěř jsou považovány druhy volně žijících
živočichů vyjmenovaných v zákoně o myslivosti. Pro neustálý úbytek některých druhů, těch
méně přizpůsobivých, se jejich lov zakazuje
nebo omezuje a vyřazuje z výčtu zvěře, například všechny druhy sov, vydra, ježek, dravci
pernatí a další druhy. Opačně je to s těmi zvířaty, která se umí lidské civilizaci přizpůsobit a jejich stavy se problematicky zvyšují, příkladem
jsou divoká prasata, špaček obecný, hrdlička
zahradní a některé další druhy. Pro narušení
rovnováhy v přírodě je stejně nebezpečné vy-

hubení některého druhu zvěře stejně jako jeho
přemnožení. Racionální lov v takovém případě
můžeme nazvat aplikovanou ekologií. Kolik desítek druhů zvěře kolem nás žije, si mnohdy ani
neuvědomujeme, pokud se naše zájmy s její
existencí nestřetávají.
Co k výskytu zvěře ve městě říkají myslivci
Myslivci byli a jsou ochránci celé krajiny, přírody a všeho, co do ní patří, a je jejich snahou
vytvářet soulad mezi zvěří a všemi obyvateli
ve společném životním prostoru. U některých
druhů tomu lze zabránit lovem či odchytem ne
však u všech. Myslivci rádi vidí zvěř, ale ne na
silnicích, půdách domů či chat, na zahrádkách,
zemědělských farmách, na skládkách odpadů,
u popelnic, na hřbitovech nebo hřištích.
Důvody jsou následující:
 n
ebezpečí přenosu chorob na člověka a domácí zvířata (viz vzteklina, mor prasat, ptačí chřipka a další nebezpečné choroby)
 
srážky s motorovými vozidly
 
fyzické napadení člověka (u velké zvěře,
která ztrácí plachost delším pobytem mezi
lidmi)

Potravinové misky už nezatíží životní
prostředí
Potravinové misky z plastu, které se rozloží během velmi
krátké doby a nebudou tak zatěžovat životní prostředí. Na
tom nyní intenzivně pracují vědci z Centra polymerních
systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vynález má ještě jednu výraznou přidanou
hodnotu – plastové misky jsou odolné vůči
vysokým teplotám, což není u těchto typů polylaktidových výrobků běžné. Udrží tak tvar,
i když se naplní vroucí vodou či zahřejí v mikrovlnné troubě. Budou tak sloužit například
jako krabičky na teplé pokrmy.
K výrobě misek používají vědci polymléčnou
kyselinu, jinak také polylaktid. Ta se vyrábí
převážně z vedlejších zemědělských produktů, které obsahují cukry. Tedy například z kukuřice nebo cukrové třtiny.
„Kyselina mléčná je poměrně dobře dostupná surovina, je levná a získává se z  odpadních zemědělských produktů. Polymer z ní vyrobený splňuje veškeré normy a nařízení pro

zdravotní nezávadnost a potravinářské použití. Navíc je biokompatibilní, šetrný k životnímu
prostředí a šetří spotřebu neobnovitelných
fosilních zdrojů, tím mám na mysli ropu,“ vysvětlila Petra Válková, vědkyně z Centra polymerních systémů, která na projektu pracuje.
Takto vyrobená biomiska se pak rozloží
v technickém kompostu v řádu několika měsíců – jejich doba rozkladu je totiž v porovnání
s polymery na bázi ropy daleko kratší. Finálním produktem jejich rozkladu je oxid uhličitý
a voda. Nebudou tak zatěžovat životní prostředí.
V současné době vědci dokončují testování
materiálových vlastností misek. Na trhu by se
mohly objevit do dvou let. 
/io/

 š
kody na plodinách, trávních plochách
a majetku (divoká prasata, kuny)
 
zvěř se domestikuje (díky vysoké potravní
nabídce ztrácí vlastnosti divoké populace,
například divoké kachny přestávají být
tažné a žít v monogamních párech.
Na skládkách komunálního odpadu s velkým
zastoupením zkažených potravin se přemnožují rackové, lišky, kuny, psík mývalovitý a některé další nežádoucí druhy. S mysliveckou
redukcí lovem je zde problém s bezpečnou
střelbou a etikou lovu.
Závěrem lze konstatovat, že problém zvěře ve
městě je nutné řešit společně se všemi zainteresovanými občany a myslivci.

František Libosvár,
 soudní znalec v oboru Lesnictví – myslivost

MÍSTNÍ POPLATKY
Blíží se splatnost místního poplatku ze psů
a za komunální odpad. Hromadný e-mail
s podklady k platbě místního poplatku ze psů
byl již rozeslán, v těchto dnech je do poštovní
schránky doručována poštovní poukázka jen
těm, kteří e-mail na středisku místních poplatků nemají zaevidovaný nebo poplatek doposud neuhradili. Splatnost je do 30. 4. 2020.
Splatnost místního poplatku za komunální odpad je 15. 5. 2020. Hromadný e-mail s podklady k platbě bude rozeslán během dubna
všem, kteří mají na středisku místních poplatků zaevidovanou e-mailovou adresu. Ostatní
poplatníky upozorňujeme, aby nezapomněli
poplatek uhradit v termínu splatnosti, a to obvyklým způsobem.
Upozorňujeme poplatníky, že v případě dřívějších nedoplatků bude přijatá platba použita na
úhradu těchto nedoplatků.
Bližší informace Vám poskytne středisko místních poplatků, e-mail: komunal@zlin.eu, tel.
577 630 364, 577 630 375.
Žádáme občany, aby vzhledem k aktuální situaci při placení poplatků upřednostnili bezhotovostní platbu! 
/red/
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DĚTI S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM SE
MOHOU PŘIPRAVOVAT NA ŠKOLU
Nový přípravný stupeň Základní školy speciální otevře Základní
škola Zlín, Středová. Určen je dětem se středně těžkým mentálním
postižením, se souběžným postižením více vadami nebo poruchami
autistického spektra. Výuka v přípravném stupni začíná ve školním
roce 2020/2021
„Přípravný stupeň mohou u nás děti navštěvovat až tři roky.
Nabízíme individuální přístup speciálních pedagogů, jejichž
metoda výuky je zaměřená na komunikaci a pracovní dovednosti.
Pro děti jsou připraveny třídy s novými interaktivními pomůckami
a také školní družina se zájmovými kroužky,“ uvedla ředitelka
Základní školy Zlín, Středová, Věra Dernie.
Žáci Základní školy Zlín, Středová 4694, na Jižních Svazích jsou
děti s mentální retardací různého stupně a s dalším postižením,
ať již tělesným či smyslovým. Školu navštěvují také žáci nevidomí
a žáci s poruchou autistického spektra. ZŠ Zlín, Středová, je
jediným zařízením tohoto typu na Zlínsku. Více o škole na: www.
skola-spc.cz, tel. 604 122 257. 
/io/

CHARITA RADÍ,
JAK SE VYPOŘÁDAT S DLUHY
Pomocnou ruku lidem, kteří se dostali do obtížné finanční situace,
nabízí Charita Otrokovice. V rámci projektu Samaritán poradí s dluhy, otevřela poradnu přímo ve Zlíně, v ulici bratří Jaroňků 6989.
V rámci bezplatné služby se lidem dostane odborné rady i pomoci
s administrativními úkony.
„Službu nejčastěji využívají lidé, kteří si půjčili peníze a nejsou tyto
půjčky schopni splácet. Často se dostávají do exekucí a tímto se
zhoršuje jejich celková životní úroveň. Díky zkušenostem z více než
deseti let poskytování služby jsme schopni lidem poradit jak dál.
Navíc máme akreditaci u Ministerstva spravedlnosti a můžeme
tak podávat návrhy na povolení oddlužení,“ vysvětlila sociální
pracovnice služby Jitka Švajdová.
Lidé poradny mohou využít zkušenosti sociální pracovnice také
při sepisování žádosti o splátkový kalendář, vyřizování osobního
bankrotu nebo při komunikaci s insolvenčním soudem. K dispozici
mají navíc i bezplatné právní služby.
V rámci projektu má Charita Otrokovice v plánu uspořádat i několik setkání zaměřených na spolupráci odborníků na dluhovou
problematiku. Tento nový projekt navázal na dlouhodobě poskytovanou službu Dluhové poradenství Samaritán. Více na www.otrokovice.charita.cz. 
/io/

LIDÉ V ANKETĚ ROZHODLI O UMÍSTĚNÍ
VEŘEJNÉHO PÍTKA. DALŠÍ VZNIKNE U ZOO
Další možnost osvěžení z veřejně přístupného pítka získají obyvatelé a návštěvníci Zlína. Po již dříve vybudovaných pítkách u hřiště v Centrálním parku na Jižních Svazích a také u cyklostezky na
Havlíčkově nábřeží vznikne další veřejný zdroj občerstvení. „Pítko
u cyklostezky je výsledkem jednoho z návrhů projektu participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. Protože s budováním těchto zařízení
chce společnost Vodovody a kanalizace Zlín pokračovat i nadále,
využili jsme letošního hlasování i k anketnímu zjišťování, kde by si
lidé přáli další pítko,“ prozradila Kamila Gamalová, koordinátorka
projektu Tvoříme Zlín. Jednotlivé návrhy byly předány Vodovodům
a kanalizacím Zlín, a.s., které se po vyhodnocení navržených lokalit rozhodly pítko zrealizovat u zoo. 
/fab/
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OBCHODY A SLUŽBY | INZERCE
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrobních
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
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad – kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání
ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad. marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
DANĚ A ÚČETNICTVÍ
Zpracování všech typů daňových přiznání a dalších podání v rámci správy daní, sociálního a zdravotního pojištění. Daňové poradenství pro firmy
a fyzické osoby, zastupování před úřady. Účetní poradenství. www.danezlin.cz, tel.: 731 434 666, danovyporadce@tomasheczko.cz
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
STAVBA BEZ STAROSTÍ
Nabízím zajištění projektů, povolení, kolaudací, výběr nejvýhodnějšího
dodavatele, výkon technického dozoru. Narovnání nezkolaudovaných
staveb, posouzení ceny oprav při koupi nemovitosti.
Kontakt: 728 176 680, www.dozornadstavbou.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
PSÍ SALON BELMONDO
Provádí koupání, stříhání, trimování a ošetřování srsti psů. Adresa: Veterina Podhoří, tel.: 737 459 402, www.facebook.com/SalonBelmondo/
UKLÍZEČKA – ZLÍN
OLMAN SERVICE s. r.o. přijme UKLÍZEČE/KU na ranní a odpolední
směny ve Zlíně. Volejte: 730 186 797 nebo pište: nabor@olman.cz
ANTIKVARIÁT U BROUKŮ
Na ulici Vodní jsme pro vás otevřeli největší antikvariát ve Zlíně.
Přijďte si pohladit duši a zavzpomínat na časy dávno minulé. Rádi vám
také pomůžeme s likvidací pozůstalostí. Tímto všechny srdečně zveme.
Tel.: 608 252 592, www.antikvariat-zlin.cz
KURZ ZÁKLADY METODY NORBEKOVA
Ve Zlíně 25. až 26. 4. 2020. Seznámení s kurzem Jak se zbavit brýlí a obnovit zdraví. Na kurzu se naučíte, jak aktivovat svou schopnost
sebeuzdravení, kterou máme všichni od přírody v sobě. Díky moudrosti
východu, přizpůsobené evropskému chápání.
tel: +420 608 779 475, www.norbekov.cz

ZLÍN NA VELETRHU DOVOLENÁ 2020
Město Zlín se prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Dovolená
2020 v Ostravě. V nabídce nechyběli průvodci po městě a okolí, informace k architektuře a cykloturistické mapy. Návštěvníkům se mimo jiné
představila také zlínská lákadla jako Zoo Zlín, zámek Lešná a nově zrekonstruovaný Památník T. Bati. Zlín se prezentoval ve společné expozici
s ostatními městy z turistické oblasti Východní Morava. 
/red/

Sport

Charitativní projekt Berani srdcem má za sebou
úspěšný rok činnosti
Znají záři vítězství i pachuť proher na ledě, ale i v osobním
životě. O to víc si uvědomují, jak důležité je se týmovým
přístupem k vítězstvím dostat. Proto hokejový klub PSG Berani
Zlín v čele s extraligovým A-týmem zahájil v letošní sezoně
2019/20 projekt Berani srdcem. Cílem tohoto projektu je
pomáhat především zlínské komunitě.
V prvním roce své činnosti tak projekt pomohl Nadaci Tomáše Bati či Středisku rané
péče Educo. Během extraligového utkání
podpořil Český národní
registr dárců kostní dřeně,
zapojil se do sportovní aukce, která podporuje vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, a pomohl
i k obnově českých lesů
výsadbou nových stromů
ve spolupráci s Lesy ČR a házenkářským
klubem PSG Handball club Zlín.Už v polo-

vině sezony byla fanouškům představena
první vlna spolupráce. Hokejový klub dražil
třetí sadu dresů, na které bylo vyobrazeno architektonické srdce
města Zlína. Výtěžek aukce byl rozdělen mezi Nadaci Tomáše Bati a Středisko rané péče Educo.
Nadace Tomáše Bati využila finanční prostředek
na opravu pomníčku nehody Tomáše Bati s pilotem Jindřichem
Broučkem v Otrokovicích a Educo na aktivi-

Zlín Golems míří o úroveň výš
Zlínský klub amerického fotbalu Zlín Golems se v sezóně 2020
podívá do 2.ligy. Tým prochází poctivou předsezónní přípravou,
se kterou jim pomáhá bývalý reprezentant Alan Kosniovský.
Úvodního zápasu se dočkají už v první polovině dubna.
Tým amerického fotbalu Zlín Golems, který v
loňské sezóně získal titul v 3. české lize amerického fotbalu bez jediné prohry, se v tomto
roce premiérově představí v druhé nejvyšší
lize. Svou účast v pozici nováčka ligy berou
Golems jako úplně novou výzvu, kterou však
rozhodně nechtějí podcenit. Nejvyšší cíle se
sice od úvodní účasti mezi silnými soupeří
neočekávají, ale i tak by rádi prokázali, že do
vyšší výkonnostní kategorie patří. Stavět budou na úspěchu z minulé sezóny, která všem
vlila čerstvou krev do žil a dodala novou chuť

na sobě tvrdě pracovat.Mezisezonně však
tým Golems posílil a kádr se vyztužil a rozšířil jak po hráčské straně, tak v realizačním
týmu, kdy útok na pozici offensive koordinátora vede legenda amerického fotbalu v České
republice a bývalý reprezentační quarterback
Alan Kosniovský.
Jestli máte chuť vyzkoušet a ochutnat kouzlo
amerického fotbalu, Golems mají pro zájemce na svých trénincích dveře vždy otevřené.
A když ne, pořád je můžete přijít povzbudit na
Stadion Mládeže. 
/gol/

ty pro rodiče, jako jsou například víkendové
setkání nebo příměstský tábor či odborné
vzdělání poradkyň.
Klub podal pomocnou ruku i Českému
národnímu registru dárců kostní dřeně.
Během domácího utkání s Hradcem Králové se zapsalo celkem 42 nových dárců
pro prospěšnou věc, na jejímž konci stojí
záchrana lidského života. „Ve zdejších mladých lidech spatřuji velký potenciál, který
může zachránit mnoho životů. Věřím, že
jsme na začátku spolupráce, která bude se
zlínským hokejem pokračovat i v dalších
sezonách,“ uvedla Zdenka Wasserbauerová, dlouholetá dobrovolnice Registru dárců
kostní dřeně.
Zlínský hokejový klub a projekt Berani
srdcem děkuje všem fanouškům, kteří se
zapojili a ukázali, že stejně jako Berani
mají srdce na pravém místě – největším
vítězstvím v životě je zachránit život
druhému. 
/tz/

JAN KAMENÍK BYL ODVOLÁN
Z FUNKCE HLAVNÍHO
TRENÉRA ZLÍNSKÉHO
A TÝMU. NA POZICI NOVÉHO
TRENÉRA NASTUPUJE
BOHUMIL PÁNÍK
„Ačkoli měl otrokovický rodák Jan Kameník od začátku plnou podporu vedení klubu, bohužel se mu s týmem nepodařilo
dosáhnout příznivých výsledků. Honzovi
Kameníkovi bych rád poděkoval za dlouholetou spolupráci, loajalitu a vstřícnost,“
reagoval sportovní manažer klubu Zdeněk Grygera.
Zlínský kádr s okamžitou platností přebírá Bohumil Páník, který přichází společně
se svým asistentem Janem Sombergem.
„Trenér Páník se vrací do velmi známého prostředí, což bude velkou výhodou
a současný kádr momentálně potřebuje
trenéra se zkušenostmi,“ doplnil podrobnosti Zdeněk Grygera.
Postup i úspěchy v pohárech
Bob Páník poprvé převzal tým ve druhé lize
v prosinci 2014, kdy nahradil odvolaného
trenéra Martina Pulpita. Pod jeho vedením
se zlínský klub dostal po půl roce do nejvyšší soutěže. V roce 2017 dovedl Páník
Zlín k vítězství v domácího poháru MOL
cup a následně s týmem postoupil rovnou
do základní skupiny prestižní Evropské
ligy. Tam se ševci střetli s Kodaní, Lokomotivem Moskva a Sheriffem Tiraspol. Skupinu zakončili ziskem dvou bodů. 
/tz/
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Jarní deratizace
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína
oznamuje všem občanům, že 11. března 2020 byla zahájena
jarní část deratizace zaměřená na hubení potkanů a potrvá až
do 14. dubna 2020.
Deratizační zásahy jsou prováděny na území statutárního města Zlína (včetně příměstských částí). Celou akci bude zabezpečovat zlínská firma DERATEX, spol. s r. o.
Nástrahou jsou jednorázové antikoagulanty, které budou kladeny jak do kanalizační
sítě, tak na vybraná krmná místa, nebo do
vybraných objektů. Tato chemická aplikace
je v současné době nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům.
„Občané se mohou sami aktivně zapojit,
budou-li informovat pracovníky provádějící
firmy o místech výskytu hlodavců, anebo
mohou tuto informaci oznámit telefonicky na telefonní čísla: 605 952 716 nebo
732 754 501, popřípadě přímo na Odbor
životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, na telefon 577 630 925
nebo na mobil 778 400 310,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního
prostředí a zemědělství.
Ochranná deratizace se provádí především
za účelem ochrany lidského zdraví, protože potkani jsou přenašeči původců řady
nebezpečných onemocnění přenosných
i na člověka. Počet těchto onemocnění se
pohybuje kolem třiceti a k těm nejvýznam-

ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit
jim zbytečný přístup k potravě (například
volným pokládáním zbytků potravin pro
kočky, krmením kachen nebo jiných zvířat),
přístup do objektů, obydlí, znesnadnit jim
hnízdění apod.,“ doplnila Pavlovová.
nějším z nich patří např. mor, leptospirózy Veškerá tato opatření zahrnují správné zaa salmonelózy. Na druhém místě je snaha cházení s odpady, včetně likvidace černých
zabránit ekonomickým škodám, které hlo- skládek. V neposlední řadě je to vyvarování
davci způsobují na potravinách, objektech, se zbytečného skladování nepoužívaného
kanalizaci, komunikacích, kabelových roz- materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců.
vodech apod.
Dále je třeba chránit základy budov
V širším povědomí lidí je ochrana
před pronikáním hlodavců, zabepřed hlodavci vnímána pouze
tonovat vchody do nor, opravit
jako jejich hubení. Nutno ji
poškozené zdivo, případně
Ochranná
však chápat jako celý systém
oplechovat dolní části dveopatření směřujících k jejich
deratizace
ří hospodářských objektů,
regulaci a udržení populace
se provádí
opravit kanalizační poklopy,
na co nejnižší úrovni. S tím
kvůli ochraně
pročistit kanalizaci, ničit poje spojeno i monitoroválidského
rosty plevelů kolem budov
ní případných míst, kde by
zdraví
a obydlí.
mohlo dojít k výskytu hlodavPravidelná kontrola a samotců (pohozené zbytky potravin,
ný zájem obyvatel může zabránit
nepořádek apod.) jak pracovníky
zasídlení hlodavců a včas signalizuje
provádějící firmy, tak i pomocí hlášení
občanů k vytvoření uceleného přehledu nutnost provedení represívního zásahu.
a k následnému pokládání nástrah na již Represívní zásahy a nutnost prevence vypředem vytipovaná místa. Pro zajištění co plývá i ze samotné biologie potkana, ktenejvyššího efektu je třeba provádět derati- rý dospívá po 3 měsících života, samice je
zaci pravidelně a zároveň uplatňovat pre- březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7krát do
ventivní opatření, která však předpokládají roka 5 až 15 mláďat.
určité vědomosti obyvatelstva. „Smyslem Jeden pár potkanů může mít teoreticky až
/red/
těchto preventivních opatření je co nejvíce 800 potomků za rok. 

Upozornění žadatelům o byt a oznámení pro žadatele
o městský byt
Všichni žadatelé o městský byt ve Zlíně, tj. občané, kteří mají
podanou žádost o nájem městského bytu ve Zlíně, musí dle
platných Pravidel poskytování bydlení v bytech v majetku
statutárního města Zlína v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020
aktualizovat svoji žádost.
Aktualizaci žádosti je nutno provést pouze osobně v daném termínu na oddělení
správy bytových domů v budově Magistrátu
města Zlína na Zarámí 4421 ve Zlíně, v přízemí, kancelář č. 105.
Žadatelé o městský byt prostřednictvím
aktualizace žádosti o městský byt potvrdí,
případně aktualizují své údaje uvedené
v jejich žádosti o městský byt. Současně
potvrdí, že jejich bytová potřeba trvá a evidovaná žádost je stále aktuální.
Oznámení pro žadatele o městský byt pro
seniory a zdravotně postižené osoby
Všichni žadatelé o městský byt pro senio24

ry ve Zlíně, tj. občané, kteří mají podanou
žádost o nájem městského bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby ve Zlíně,
musí dle platných Pravidel poskytování
bydlení pro seniory a zdravotně postižené
osoby v bytech k tomu určených v majetku
statutárního města Zlína v termínu od 1.
4. 2020 do 31. 5. 2020 aktualizovat svoji
žádost. Aktualizaci žádosti je nutno provést
pouze v daném termínu:
o
 sobně na oddělení správy bytových
domů v budově Magistrátu města Zlína
na Zarámí 4421 ve Zlíně, v přízemí, dveře
č. 103, úřední dny: pondělí a středa 8.00
až 17.00,

p
 oštou (zasláním vyplněného formuláře)
na adresu: Magistrát města Zlína, Zarámí
4421, 760 01 Zlín, oddělení správy bytových domů,
e
 lektronickou poštou: renatamoringlova@
zlin.eu,
d
 atovou schránkou: ID: 5ttb7bs.
Formulář pro aktualizaci je možno získat
na webových stránkách města Zlína: www.
zlin.eu / Úřední deska / Formuláře / Odbor majetkové správy / Aktualizace žádosti
o městský byt pro seniory a zdravotně postižené osoby ve Zlíně.
Pokud potřeba trvá
Žadatelé prostřednictvím této aktualizace žádosti potvrdí, případně aktualizují své údaje
uvedené v jejich žádosti o městský byt pro seniory a zdravotně postižené osoby. Současně
tím potvrdí, že jejich bytová potřeba trvá a evidovaná žádost je stále aktuální. 
/io/
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Za oponou

Místa, na která se běžný návštěvník nedostane, taková
vám ukážeme v novém fotoseriálu Za oponou. Každý
měsíc tak necháme naše čtenáře nahlédnout do
zákulisí míst, která jsou z jednoho pohledu pro obyvatele
města běžná, z druhého úhlu už je však zná málokdo.

4

Začínáme symbolicky na zlínské radnici. Nahlédneme
do budovy č. p. 10 (bývalá Minutka), která je dnes
uzavřena a zakonzervována, dále pak do sklepení
i podkroví hlavní radniční budovy.
1. Podkroví budovy radnice č. p. 12
2. Konstrukce nejvyšší části střechy hlavní radniční budovy
3. Místnost ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 10
4. Místnost ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 10
5. Pohled z budovy radnice č. p. 10 ve směru do továrního areálu

5

6

7

8

6. Momentální zpevnění
konstrukce budovy č. p. 10
7. Historická klenba budovy
radnice č. p. 10, která se
nachází ve sklepení
8. Vstup do sklepnch prostor,
kde byly v minulosti i cely
25
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Miroslav Zikmund oslavil 101. narozeniny
Před 101 lety, 14. února 1919, se narodil legendární cestovatel
a spisovatel Miroslav Zikmund. Mezi narozeninové gratulanty se
zařadila i návštěva z radnice v čele s primátorem města Zlína Jiřím
Korcem.

Ten vitálního oslavence obdaroval dárkovým
košem s vybranými lahůdkami a popřál pevné
zdraví do dalšího života. „Moc rád jsem pana

Zikmunda osobně navštívil a popřál mu k jeho
narozeninám. Potěšilo mne, že je stále v dobré
fyzické kondici a s úsměvem na tváři. Zajímá

se o dění ve městě, a i přes jeho obdivuhodný
věk je stále neuvěřitelně aktivní,“ uvedl primátor
města Zlína Jiří Korec. Od dámské části návštěvy přijal Miroslav Zikmund kytici květin a městský stolní kalendář s fotografiemi Zlína, který
prý najde místo v jeho pracovně. Slavného cestovatele mohli sousedé do podzimu pravidelně
potkávat na procházkách. Kvůli nepřízni počasí
v prvních měsících roku radši setrvával doma,
ale přesto nevlídné dny vyplnil bezezbytku.
„Chodívali jsme na procházky, ale teď je chladno a škaredé počasí, tak nechodíme. Horka
v létě mi nevadí vůbec, to jsem si stále uchoval
jakousi aklimatizaci z Afriky. Tam jsme je s Jirkou Hanzelkou snášeli dobře,“ zavzpomínal Miroslav Zikmund a pokračoval: „Věčně se utápím
v lejstrech. Dostávám hory dopisů. Jen než je
všechny přečtu! Na některé z nich aspoň telefonicky odpovídám, protože s ručním psaním
už mám problém a počítačový systém jsem se
dodnes nenaučil. Pro mne je to záhada (smích).
S počítačem se už učit nechci, ale bez mobilu to
nejde.“ Zábavné povídání ukončil Miroslav Zikmund se smíchem. „Dokud to člověku myslí a víceméně chodí, je to dobré. Doposud mám sílu
v rukách, takže když jdu po schodech, tak mi to
nedělá problém. Chytím se madel a šplhám jako
opice.“ 
/io/

Zvítězila Tereza s Jakubem. Nejoblíbenější je ale Lukáš
V loňském roce se ve Zlíně narodilo 2 129 dětí, z toho 1 011 děvčat
a o 107 více chlapců. Do zlínské matriky zapisovaly úřednice
dívkám nejčastěji jméno Tereza a chlapcům jméno Jakub.
Další v pořadí oblíbenosti je Tomáš, Matyáš
nebo další varianty jména Matias a Mathias.
U dívek je na druhém místě Ema a třetí v oblíbenosti je tradiční jméno Anna. Mezi stálice
vybíraných jmen patří i Eliška, Natálie, Viktorie
a Adéla, z chlapeckých pak Jan, Adam, Vojtěch
a Lukáš. Přičemž Lukáš je od roku 2001 nejoblíbenějším chlapeckým jménem. V letech 2001–
2011 měl šestkrát prvenství, třikrát druhé místo
a dvakrát byl v oblíbenosti bronzový. V letech
2012–2018 byl na žebříčku jmen ve Zlíně vždy
první. Ne všichni rodiče ale vybírali pouze hojně

užívaná jména. Řada z nich se snažila svým dětem vybrat jméno naopak ne příliš známé. „Mezi
chlapci máme ve Zlíně nově nositele jmen, jako
je třeba Artuš, Elon, Jorn, Kajetán, Ruben či
Ryan, u děvčat jména Abigail, Aria, Filomena,
Florentýna, Leticie, Madison nebo Ronja,“ uvedla vedoucí oddělení matrik a ověřování Odboru
občansko-správních agend Magistrátu města
Zlína Elena Kovaříková.
Neobvyklého pojmenování se dostalo i 46
dětem, 19 dívkám a 27 chlapcům v případě
druhého jména. Rodiče vybrali dětem druhé

jméno, jako je například Matteo, Owen, Aron,
Vito nebo Panajota. Matrika také zaevidovala
volby druhého jména u dospělých a dětí, kteří se pro druhé jméno pro sebe či pro své dítě
rozhodli až časem. Za loňský rok jich bylo 9.
V roce 2019 se na zlínskou matriku vydalo
i 44 dospělých, kteří chtěli změnit své jméno
či příjmení. Ve čtyřech případech došlo pouze
ke změně jména, ve 32 případech ke změně
příjmení a 8 žadatelům úřad vyhověl v žádosti o změnu jména i příjmení. „V případě
žádosti o změnu jména a příjmení se žádosti
vyhoví zejména tehdy, pokud jde o příjmení
hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména a příjmení se povolí
také v případě změny pohlaví,“ vysvětlila Elena Kovaříková. 
/io/

DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU

VÝSTAVA V KOSTELE

Město přijímá žádosti o dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína určené na účel –
kulturní akce/projekty v II. pololetí 2020 pro oblasti: estetická výchova dětí a mládeže, kulturní
akce významného charakteru na území SMZ, reprezentace na mimořádných kulturních akcích
mimo území SMZ, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentace profesionálních i amatérských kulturních aktivit, činnost knihoven a ediční činnost zaměřená na uchování a rozvoj lokální kulturní gramotnosti. Žádosti o dotace přijímá podatelna
od 8. 4. do 6. 5. Informace: Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, Zarámí
4421, tel. 577 630 314. 
/red/

Českobratrská církev evangelická pořádá výstavu Ladislava Daňka: Proměnlivý obraz. Vernisáž se koná 16. dubna v 17.00. Výstava je přístupná v době konání bohoslužeb a v květnu
též každou sobotu a neděli od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 18.00, případně po domluvě.
Výstava potrvá do 31. května. Akce se uskuteční dle aktuálního vývoje situace epidemie
koronaviru a nařízení Vlády ČR. 
/red/
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Informace

Přibývá sňatků v květnu i oddávajících starostů
Počet párů, které v roce 2019 v matričním obvodu Magistrátu
města Zlína vstoupily do manželství, vzrostl. Uskutečnilo se
v něm 313 svateb, z toho 89 svateb bylo církevních.
Oproti předchozímu roku tak celkový počet svateb – jen o jednu míň pak v restauraci
uzavřených manželství narostl o 27. Služeb Na Pinduli a stejně tak v Lípě. V hotelu ToMagistrátu města Zlína coby jediného regis- mášov se uskutečnilo 6 svateb, v Lesním
trujícího úřadu pro Zlínský kraj využily i tři hotelu 5 svateb a zaměstnanci biofarmy
mužské a tři ženské páry, a tím svůj
Juré a Koliby U černého medvěda přivztah povýšily na registrované
pravovali po 4 svatbách.
partnerství.
„Obecně lze říci, že nadále poCo se místa konání svatebkračuje trend zvyšujícího se
ního obřadu týče, stále si
počtu manželství uzavřených
13 svatebních
prvenství oblíbenosti drží
na „jiných místech“. V miobřadů v jeden
obřadní síň zlínské radninulých letech lehce vzrostl
den – 21. 9. 2019
ce. V ní si své životní „ano“
i počet sňatků, které byly
– byl loňský
řeklo 113 párů. Dalších 26
uzavřeny před starosty nemarekord
párů svůj svatební slib zpečetričních obcí, které spadají do
tilo na zámku Lešná a 10 párů
matričního obvodu Magistrátu
na hradě v Malenovicích. Z jiných
města Zlína. Jde například o obce
míst vede penzion UNO a restaurace
Březnice, Lhota, Lípa, Provodov, TeU Staňků – v každé z nich se odehrálo osm čovice, Želechovice nad Dřevnicí a další,“

uvedla vedoucí oddělení matrik a ověřování
Magistrátu města Zlína Elena Kovaříková.
Kromě výběru místa pro svatební obřad je
pro snoubence často důležité i roční období,
měsíc nebo přímo datum sňatku. Zdá se, že
je pryč doba, kdy lidé věřili pověrám, varujícím před svatbami v měsíci květnu. Podle
záznamů v matrice svateb v měsíci květnu
přibývá. V roce 2019 jich bylo 27, což je jen
o jednu svatbu méně než budoucími manželi oblíbeném letním měsíci srpnu.
Největší zájem je stále o červnové a zářijové
termíny, v loňském roce v červnu uzavřelo
sňatek 60 snoubenců a v září jen o čtyři
méně.
Letošní rok přináší pro svatební den z pohledu čísel několik zajímavých variant. Prozatím však není jisté, jestli loňský rekord
13 svatebních obřadů v jeden den – 21.9.
2019 některé datum překoná.
Funkcí oddávajícího ve volebním období
2018–2022 bylo pověřeno 11 členů Zastupitelstva města Zlína. 
/io/

MHD obohatí nová elektrovozidla
Na linkách městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích
jezdí dvě nová vozidla: elektrobus a bateriový článkový trolejbus.

PROCHÁZKA SLAVNÝMI
MUZIKÁLY
Herečtí kolegové a manželé zároveň – Petra
a Radovan Královi – připravují zábavný
a poučný pořad Z Broadwaye přes Londýn
až do Zlína.
Diváky čeká podívaná plná tanců a písní
z českých i světových muzikálů. Premiéra
měla být 29. dubna v Dílně Městského
divadla Zlín, ale s ohledem na epidemii
koronaviru není termín v daný moment jistý.
Aktuální informace a předprodej vstupenek
je na webu divadla www.divadlozlin.cz nebo
na pokladně divadla. 
/io/

Historicky první elektrobus, který se stane součástí vozidlové základny zdejšího dopravního
podniku, je Škoda 34 BB, která je na zlínských
trasách k vidění již od ledna. „Kupujeme první elektrobus, abychom si důkladně ověřili ve
svém vlastním provozu jeho vlastnosti a mohli
se zodpovědně rozhodnout, jestli by se tato vozidla mohla stát v budoucnu součástí našeho
vozového parku ve větším počtu a mohla být
v naší síti efektivně nasazována,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. V polovině února se
ve Zlíně objevil také nový článkový trolejbus
Škoda 35 Tr, první 18metrový trolejbus, který
je vybaven trakčními bateriemi a ujede s jejich akumulovanou elektrickou energií až 10

kilometrů mimo trolejové vedení. Trolejbus je
označen evidenčním číslem 414. Obě vozidla
dodala do Zlína Škoda Electric Plzeň. Jedná se
o prototypy vozů, na kterých pracovníci výrobce
ještě odstraňují drobné závady a dolaďují některé technické detaily.
„Protože jsme ještě nová elektrovozidla plně nepřevzali, nezveřejňujeme o nich pro média ani
technické podrobnosti. Až bude přejímka vozů
úspěšně ukončena, plánujeme pro novináře
zvláštní tiskovou konferenci i s předváděcí jízdou,“ dodal ředitel dopravního podniku.
Než bude vše vyřízeno, a trolejbus získá potřebné schválení Drážního úřadu, zůstanou obě vozidla v majetku výrobce. 
/red/

144. VÝROČÍ NAROZENÍ
TOMÁŠE BATI
Statutární město Zlín uctí v pátek 3. dubna
2020 tichou vzpomínkou a květinami 144. výročí narození Tomáše Bati u sochy T. Bati v Univerzitním parku a před UTB. 
/red/
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Servis

jubilanti od
devadesáti let
Bečvář Jan, Blizňák Miroslav, Bořuta
Karel, Buňková Jaroslava, Buštíková
Jiřina, Červenka Alois, Dlabajová
Božena, Fialová Anna, Frankeová
Marie, Havliš Zdeněk, Hlavicová Marie,
Hložková Jarmila, Holínková Drahomíra,
Houšťová Věra, Hozák Josef, Hrbáčková
Olga, Hrbasová Jindřiška, Chmelařová
Marie, Cholastová Bohuslava,
Jahelková Milada, Janásová Vlasta,
Janečka Richard, Kamrlová Jaroslava,
Katrňáková Terezie, Kazdová Jarmila,
Kličková Jaroslava, Klinkovská Ludmila,
Kolářová Marta, Kotlový Jiří, Koudelka
Zdeněk, Kovářová Sonja, Krutilová Věra,
Laumanová Marie, Macháček Vladimír,
Měrková Mária, Michálková Marie,
Mikešová Jaroslava, Mikulčík Ladislav,
Musilová Věra, Němec František,
Pavlovský Lubomír, Pikhartová Dagmar,
Piska Jaroslav, Polášková Anežka,
Potůčková Marie, Rašková Helena,
Sanétrník Stanislav, Skaunic Zdeněk,
Staroňová Irena, Svoboda Josef, Ševců
Ludmila, Šimková Vlasta, Šlegrová
Lidmila, Šlesinger Oldřich, Šochman
Jiří, Štefka Antonín, Tesařová Vlastimila,
Tvrdoňová Eva, Vaculíková Drahomíra,
Vavrušová Aloisie, Viteker Jaromír,
Vyoralová Marie, Zezulka Miroslav,
Žáková Marie, Žůrek Jaroslav.

Sňatky | únor

Baletka, Vanda Greslová, Mikuláš Chmelík, Hana Kopřivová, Giulio Pesce.

9.4.
JARNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH

28.2.2020

22.4.
KLOBOUKOVÉ ODPOLEDNE – HUDBA,
TANEC, ZPĚV

Samuel Červinka, Ella Psotová, Patrik Vrla,
Lilien Vojáčková, Jakub Nováček, Darina
Kledrowetzová, Kryštof Chromik, Vanessa
Rumanová, Martin Groda, Gabriela Nečková, Eduard Šiška, Zuzana Viceníková, Jiří
Mikl, Evelína Kadlčíková, Albert Kadlčík.

senioři
Upozornění: veškeré konání akcí se odvíjí
od nařízení Vlády ČR, která vyhlásila
v zemi Nouzový stav.

SENIOR POINT ZLÍN

tel. 739 522 801, T. Bati 204, Zlínský
klub 204

SEKCE UČITELŮ A ŠK.
PRACOVNÍKŮ

e- mail ludmilapelechova@seznam.cz,
Kvítková 7176
středy 8–9 h
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
1.4.
CESTOVATELSKÁ BESEDA
8.4.
HISTORIE VELIKONOC
15.4.
JARNÍ ZAHRADY NAŠEHO KRAJE
21.4.
VALAŠSKÉ FOJTSTVÍ JASENNÁ

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ

tel. 775 030 411, e-mail. kspodhori@
seznam.cz

budova MŠ, e-mail: ks.kudlov@seznam.cz

KLUB SENIORŮ V PŘÍLUKÁCH

Ladislav Mařák (Košíky), Kateřina Jadrníčková (Zlín)

1.4.
APRÍLOVÁ STŘEDA

16.4.
BESEDA NA TÉMA DEMENCE

7.2.2020 | radnice

3.4.
ROCKOVÉ POVÍDÁNÍ

23.4.
SPOLEČENSKÉ HRY

15.2.2020 | jiná místa

15.4. v 15 h
DÁMSKÝ KLUB – O NEJLEPŠÍ
BRAMBOROVÝ SALÁT

30.4.
SLET ČARODĚJNIC

22.2.2020 | radnice

22.4.
ABC ČS. BIGBEATU
24.4.
VZPOMÍNKY NA 70. LÉTA

KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská 845, tel.575 570 773

29.2.2020 | jiná místa

po od 14 h
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Vítání dětí

denně 9–12 h
SPORTOVNÍ KROUŽKY

Aleš Pilčík (Bratřejov), Jana Jandová (Zlín)

7.2.2020

Patricie Tesárková, Antonín Kubíček, Nikol
Gerlichová, Patrik Polášek, Jáchym Jan
Knapik, Lukáš Ševčík, Michael Bartošík,
Karolína Plevová, Sofie Ondryášová, Filip
Jančář.

14.2.2020

Anette Charuzová, Sofie Mořinglová, Lukáš
Pekař, Malvína Škubalová, Václav Filip,
Veronika Langerová, František Omelka,
Johana Burdová, Ondřej Štach, Ema Andrýsková, Kristýna Baťková, Jakub Světlík,
Alena Gracová, Michal Vrzalík, Natálie
Frkalová.

21.2.2020

Daniel Richtar, Klára Lysáčková, Matěj
Kristián Klečka, Tereza Hotaříková, Lukáš
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čt od 17 a pá od 15 h
ŠACHY
Upozornění!
Od 15.4. se klub z důvodu rekonstrukce
budovy stěhuje, a od 1.5. přechodně
přesídlí do Adventistické modlitebny
v ul. J. Staši.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ

tel.728 147 671, st a čt 13:00–17:00 h;
Kvítková 7176
PO–PÁ
ZPĚV, ANGLIČTINA, TANEČNÍ KROUŽEK,
TURISTICKÝ KROUŽEK, KUŽELKY, ŠACHY
středa 14–17 h
KLUBOVÝ DEN S TANCEM
8.4.
VELIKONOCE V KLUBU S HUDBOU
Výstavka výšivek, vajíček a ručních prací
členů.

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

PORADNA NA DLANI

KLUB SENIORŮ KUDLOV

2.4.
PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ VÝZDOBY

Michal Prusenovský (Zlín), Lea Mikulová
(Zlín)
Miroslav Sýkora (Zlín), Jarmila Šimarová
(Zlín)
David Blažek (Zlín), Jaroslava Němcová
(Zlín)

Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz
tel. 739 245 973
Bezplatné sociální a dluhové
poradenství.

LOGOS – PORADNA PRO
DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH
RODIČE

tel. 732 754 437
kurz němčiny, zdravotní cvičení, turistika,
zájmová činnost

tel. 723 236 956

Miroslav Chodúr (Zlín), Ivana Laryšová
(Zlín)

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU

e-mail: kspriluky@seznam.cz

Marcel Huňka (Zlín), Marcela Dlabajová
(Zlín)

U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
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

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

dle rozvrhu
NĚMČINA, ANGLIČTINA, PC, RUČNÍ
PRÁCE, CVIČENÍ, DESKOVÉ HRY, JÓGA

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT
CLUB

1.2.2020 radnice

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO
RODINNÉ A PARTNERSKÉ
VZTAHY

KLUB SENIORŮ LUŽKOVICE
Na Gruntech 29, tel. 575 570 744
23.4. v 8 h odjezd zájezdu
ZÁMEK HRADEC NAD MORAVICÍ

KLUB SENIORŮ JIŽNÍ SVAHY
tel. 571 151 906

út, čt 14:00–16:00 h| I. segment
PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ

poradny
SENIORSKÝ OMBUDSMAN

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

LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD

Anonymní nonstop linka důvěry pro
děti, mládež a dospělé
Telefonická krizová pomoc 577 431
333, 778 400 170
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 sociální poradenství.

Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505,
tel. 734 440 027, www.unko.cz

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

Gahurova 1563, tel. 774 256 540
Poradenství pro uživatele drog a jejich
blízké
Terapeutické centrum ve ZK
Prštné 86, tel. 778 417 681
Poradenství pro uživatele alkoholu,
návykových látek a jejich blízké.
Centrum komplexní péče ve ZK
Prštné 86, tel. 777 478 088
Poradenství pro hazardní hráče a jejich
blízké

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, za hotelem
Ondráš, 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

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 778 417 681,
www.podaneruce.cz.
Poradna pro látkové závislosti.

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

ZLÍN
604 460 786
Areál Rybníky, Nábřeží 297

MALENOVICE
725 208 082
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

OTEVŘENO
HODNĚ SIL VŠEM, ZVLÁDNEME TO!
Agentura Velryba

06 /1 0 / 2020 KC Zlín

4. 10. Edith Piaf:

Dnes nechci spát sama

22. 9.

Karel Plíhal

Vstupenky zakoupené na původní termíny zůstávají v platnosti.

vstupenky v síti TICKETPORTAL

www.velryba.cz

Představujeme

Dopravní společnost zařídí, abyste ve
městě nepotřebovali auto
Městská hromadná doprava zajistí, abyste se ve městě všude
dostali, aniž byste museli cestovat automobilem a hledat
místo k parkování. Ve Zlíně se o bezproblémové fungování
rozvětvené sítě trolejbusových a autobusových linek stará
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o. Město Zlín je
jejím většinovým vlastníkem a také na provozování MHD
každoročně největším dílem přispívá.
Kdokoli přijede poprvé do Zlína, dříve než a ve dvou železničních stanicích. Od poloviradnici a většinu dalších pamětihodností ny roku 2014 lze tři druhy jízdenek nakupoa významných budov a institucí uvidí někde vat rovněž prostřednictvím mobilních telefocestou trolejové vedení a žluto-modrý tro- nů a krátkých textových zpráv.
lejbus. Ekologická trolejbusová doprava je „V posledních letech jsme se hodně zaměse Zlínem nerozlučně spojena už 76 let. Do- řovali na obnovu vozového parku. V současpravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o., nosti jsou už všechna naše vozidla MHD
která nyní provoz městské hromadné dopra- nízkopodlažní, bezmála polovina z nich je
vy ve Zlíně, Otrokovicích, ale i na území Že- vybavena klimatizací prostoru pro cestulechovic, Hvozdné, Tečovic a Bělova
jící. O víkendech v horkých letních
provozuje, je jednou z významdnech jsme schopni zajistit téměř
ných městských firem. Město
sto procent vypravených voziZlín (spolu s Želechovicemi
del s klimatizací,“ říká ředitel
Jízdenky lze
nad Dřevnicí) je jejím 87proDSZO Josef Kocháň.
nakupovat
centním vlastníkem.
Na konci roku 2019 tvořilo
Celá síť MHD v aglomeraci
vozový park DSZO 59 tropohodlně
Zlín – Otrokovice je dloulejbusů
a 38 autobusů. Průpřes SMS
há téměř 158 kilometrů. Je
měrné stáří trolejbusů je 8,4
zprávy
provozováno 14 trolejbusoroků, průměrný věk autobusů
vých a 14 autobusových linek.
je 10,5 roku. Novinkou vozovéVšechny linky dohromady mají délho parku se stal v tomto roce první
ku 289 kilometrů. V pracovních dnech
elektrobus.
je vypraveno 1 243 trolejbusových a 846 Dopravní společnost se může pochlubit rovautobusových spojů. Dvoustopé trolejové něž jedním historickým trolejbusem, dvěma
vedení na území Zlína a Otrokovic je dlou- historickými autobusy a dvěma historickýhé 32 kilometrů. Je napájeno elektrickou mi vlečkami. Nablýskaná historická vozidla
energií o napětí 600 voltů ze sedmi mění- nasazuje DSZO na linky nebo pronajímá
ren. V síti MHD je instalováno 332 zastáv- zájemcům při slavnostních příležitostech
kových označníků. Je použito 199 různých nebo významných výročích. O perfektní stav
názvů zastávek. Na zastávkách je v provozu všech vozidel se stará vlastní servisní stře36 jízdenkových automatů. Časové jízdenky disko ve vozovém depu na Podvesné XVII. Tu
si mohou cestující vyřizovat a nakupovat na a tam se zde opravují trolejbusy i pro exterpěti samostatných předprodejních místech ní zákazníky. DSZO v současnosti zaměst30

BEZMÁLA 44 MILIONŮ
Důležitý je zájem cestujících o využívání
MHD. Ten se v posledních čtyřech letech
stále mírně zvyšuje. V roce 2019 dosáhl
počet přepravených osob 33,681 milionu, což bylo o 4,3 procenta více než
v roce předcházejícím.
Dobře konkurenceschopná je i cena.
Nejlevnější nepřestupní jízdenka na 20
minut stojí (od roku 2012) 12 korun.

nává 324 pracovníků, z toho je 181 řidičů
vozidel MHD. „Někteří zaměstnanci jsou
nám opravdu věrní. Asi 18 lidí u nás pracuje nepřetržitě více než 40 let, dva údržbáři
letos oslaví dokonce 46. výročí zaměstnání
u naší společnosti, jeden řidič dovrší 43. výročí,“ upřesňuje vedoucí personálního útvaru Helena Hanusová. Mezi řidiči se najde
též řada „milionářů“, kteří najezdili s trolejbusem nebo autobusem více než jeden milion kilometrů bez zaviněné dopravní nehody,
někdo dokonce až 1,75 milionu beznehodových kilometrů.
/vc/

NOVÉ SUV
PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ
BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR

Zažijte vzrušující pocit svobody za volantem nového SUV Peugeot 2008! Robustní a elegantní křivky, zvýšená světlá výška a charakteristický světelný podpis, tvořený Full
LED světlomety s kresbou lvích drápů, nenechají nové SUV projet bez povšimnutí. Technologie nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D a řada asistenčních systémů
umožňujících poloautonomní řízení naplňují vizi budoucnosti mobility. Dokonalý komfort a jízdu bez hranic si užijete díky automatické 8st. převodovce EAT8 a technologii
Advanced Grip Control. Vybrat si můžete z výkonných a úsporných motorů v dieselové, benzinové a plně elektrické variantě. Je jen na vás, jaké potěšení z jízdy si zvolíte!
Spotřeba a emise CO2 modelu 2008 v kombinovaném provozu 3,6–5,0 l/100 km, 97–114 g/km. Foto
je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí
60 000 km.

www.unicars.cz
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magazín zlín _ 92 x 136 mm _ březen
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SUZUK I 4 ×4
A L LG R IP

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
Manipulační dělník odpadového hospodářství - třídírna
Požadujeme:  základní vzdělání - vyučení  práce na 2 směny

Zedník/ dlaždič
Požadujeme:  praxe v oboru  dobrý zdravotní stav  ŘP výhodou
Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Výběrčí na parkovišti
Požadujeme:  základní znalost PC  práce vhodná i pro ČID
 práce na 2 směny  komunikativnost, příjemné vystupování

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

Nabízíme:
 stabilní práci
 motivující mzdové ohodnocení

 nástup možný ihned
- dle dohody

B E ZP EČ N Ě A B E Z S TA ROS T Í S E S UZU K I H Y B R I D

Benefity:
 dovolená pět týdnů
 příspěvek na důchodové
pojištění

 příspěvek na stravu
(stravenky 100 Kč)
 příspěvek na bydlení

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

www.tszlin.cz/kariera

K DY KOL I
K A M KOL I

Simcar s. r. o.

SAMONABÍJECÍ

B E Z Z T R ÁT Y
PROSTORU

ÚSPORNÉ

EKOLOG ICK É

Holešovská 380, Fryšták u Zlína, tel.: 577 911 653, mob.: 724 209 511
simcar@simcar.cz, www.simcar.cz

LUXUSNÍ BYTOVÁ REZIDENCE VE ZLÍNĚ

PROJEKT ČEPKOVSKÁ
50
www.cepkovska.cz
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19 nových bytů

kompletní vybavení koupelen i WC

klidné místo v blízkosti centra města

zařizovací předměty vysokého

sklep a parking k dispozici

standardu

Mgr. Michal Malaník
michal.malanik@re-max.cz
+420 739 570 770

