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Být pro Zlíňáky jedničkou
v online nákupech je naším cílem
podrobnosti na straně
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POMÁHÁME LIDEM
BOHATNOUT
• Hypotéky na míru s profesionálním poradenstvím zdarma.
• Vyjednáme nejlepší podmínky hypotéky právě pro Vás.
• Máte hypotéku? Poradíme Vám s reﬁnancováním.
Domluvte si schůzku s profesionálním ﬁnančním poradcem.

www.ﬁncentrum.cz

73
SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL 25 LET
TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA V OBRÁBĚNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI
přijímá zaměstnance do těchto profesí:
ZÁMEČNÍKY NA ROVNÁNÍ MATERIÁLU
ZÁMEČNÍKY NA ROVNÁNÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ
□ DĚLIČE MATERIÁLU – OBSLUHA STROJNÍCH PIL
□ BRUSIČE – OBSLUHA VERTIKÁLNÍCH STROJŮ NA BROUŠENÍ
□ KALIČE KOVŮ
□ POMOCNÉ MANIPULANTY DO VÝROBY
Nabízíme manuální práce ve strojírenství vhodné i pro nekvalifikované pracovníky.
Šikovné uchazeče zaučíme a rekvalifikujeme.
kontaktní osoba | Ivana Mužíková, tel.: 736 628 909, e-mail: muzikova@preciz.cz
adresa | Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla
□
□

WWW.PRECIZ.CZ

WWW.PRECIZ-KARIERA.CZ

INZERCE RV2100242/01

INZERCE RV2001723/02

REALITNÍ SPOLEČNOST

„NECHCEME BÝT
NEJVĚTŠÍ, CHCEME
BÝT NEJLEPŠÍ!“
Zprostředkování koupě a prodeje
nemovitostí.
Výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku.
Specializujeme se na prodej bytů
po provedených kompletních
rekonstrukcích.
G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)
Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz
www.g2rekonstrukce.cz

INZERCE RV2100219/01

NABÍZÍME

PŘIPRAVUJEME

• Prodej nadstandardního bytu o velkosti
4+kk v novostavbě nově zkolaudovaného
bytového domu - Rezidenci Nela
v Luhačovicích na Rumunské ulici. Byt
kromě luxusního provedení - dřevěné
podlahy, hydromasážní vana, schodiště
se skleněným zábradlím apod., disponuje
také 80m terasou.

• Prodej rodinného domu
po nově provedené
kompletní rekonstrukci
v Oldřichovicích

• Pronájem kompletně vybaveného bytu
1+kk ve Zlíně, ulice Vejvanovská. Byt
i bytový dům jsou po nově provedené
kompletní rekonstrukci. Parkování
přímo před domem v ceně, případně
MHD 100 m. V domě k využití prádelna
s pračkami a sušičkou i Wifi. K dispozici
ihned.
• Nabízíme k pronájmu vybavený byt 1+kk
po nově provedené celkové rekonstrukci
ve Zlíně na Podhoří. Byt je vybaven zcela
novou kuchyní se spotřebiči – trouba,
varná deska, mikrovlnná trouba. Dále
lednicí a pračkou. Rozkládací sedačkou
a stolem se dvěma židlemi. Byt je volný
k nastěhování ihned.

• prodej prostorného
bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci s balkonem
a sklepem. Byt se nachází
v 5. patře bytového domu
s výtahem ve Zlíně, Hony
III.
• prodej prostorného
bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci s balkonem
a sklepem. Byt se nachází
v přízemí bytového
domu s výtahem ve Zlíně,
Okružní ulice

PROVÁDÍME

STAVEBNÍ FIRMA
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• 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
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zámek projde omlazením
a stane se centrem setkávání
Budoucí podoba a využití zlínského zámku získaly jasnější
kontury. Město ze tří předložených architektonických
studií vybralo návrh architekta Pavla Mudříka
a architektky Martiny Gábor, podle něhož by se
v následujících letech měly ubírat rekonstrukční a stavební
práce. Jasněji je i v budoucím využití zámku. Měl by se
mnohem více otevřít veřejnosti, než tomu bylo dosud.
| MAREK ADAMÍK
Podle Pavla Brady, náměstka primátora pro oblast majetku
a rozvojových ploch, se předložené architektonické návrhy musely vypořádat zejména s provozními schématy zámku. Návrh Pavla
Mudříka je podle něj nejpropracovanější, ke stávající koncepci přistupuje nejcitlivěji a v některých
oblastech dokonce navazuje na
návrh architekta Leopolda Bauera ze začátku 20. století, kdy se
uskutečnila poslední přestavba.
„Líbí se nám rovněž důraz na kvalitní řemeslné zpracování zámku.
Hlavním cílem rekonstrukce je,
aby se zámek jako nejstarší budova ve Zlíně stal opět živoucím kulturním a společenským srdcem
města. Po rekonstrukci by se pro
obyvatele Zlína i návštěvníky měl
stát první volbou, kam zavítat,“
uvedl za hodnotící komisi Pavel
Brada, jejímiž členy byli například i Miroslav Adámek, Jiří Korec nebo Pavel Chládek.
Stavební práce potrvají několik let a pravděpodobně budou
probíhat etapově – to v případě,
že kompletní rekonstrukci budou muset pokrýt pouze finanční

zdroje města. Pokud se podaří
zajistit externí financování, rekonstrukce by se dle slov primátora Jiřího Korce mohla výrazně
urychlit a provést na jeden zátah. Zatímco město chce ze svých

Pro návštěvníky bude bezpochyby nejzajímavější, co jim omlazené prostory zámku nabídnou.
Některé funkce zůstanou zachovány, jiné budou zcela nové. V přízemí by například měla fungovat
restaurace, kavárna, cukrárna
a řemeslná pekárna, uvažuje se
i o čokoládovně. Druhé podlaží
nabídne tradičně zázemí pro výstavy, ovšem v reprezentativnějším provedení. Součástí budou
společenské prostory a příslušné
zázemí, hudební sál a prostory pro

Se sněhem to „jede‟ lépe
Některé věci se stávají stále
vzácnějšími. Zpravidla si to uvědomíme, až když
o ně začneme přicházet. Na jednu
stranu
omezení
společenského života, na druhou
stranu nemožnost
chodit do kina, divadla, na koncerty nebo si jen tak posedět do kavárny. Ale ta radost, když se naopak
něco vrací! Také jste si všimli, že
když v zimě napadne sníh, svět získává něco ze své přirozenosti, získává jasnější obrysy a jakoby pevněji „drží pohromadě“? Někteří si
to užívají spolu se zimní krajinou
a mnohdy tak i nepatrný svah začne připomínat pověstné Ladovy
obrázky, na kterých se koná sněžná „rallye“. A když chybí kopec? To
by v tom byl čert, kdyby se nenašel aspoň palouk, kde by přes noc
jako zázrakem nevyrostl nějaký ten
sněžný muž, žena nebo na něm netrávili zimní prázdniny Eskymáci
ve svých iglú. Nějak to k té zimě
patří. Jako opakující se spirála na
cestě životem kamsi…


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI
Zámek jako živoucí kulturní a společenské srdce města.

zdrojů pokrýt především výměnu elektroinstalace, podlahovin
a opravu rozvodů a kanalizace, na
další zásahy, jako je například repasování vrat a oprava komínů či
fasády, by použila dotace.

V přízemí by měla fungovat restaurace, kavárna, cukrárna a řemeslná pekárna.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

EDITORIAL

Foto | město Zlín

Foto | město Zlín

přednášky a workshopy. Ve třetím
podlaží bude situováno muzeum
historie města Zlína, a konečně
v podkroví, nejvyšší části zámku,
bude kromě administrativní části
také přednáškový sál s kapacitou
přibližně šedesáti míst.
Dalším krokem nyní je rozpracování návrhu do detailnější
studie, k níž se budou průběžně
vyjadřovat všechny zainteresované strany – město, stávající i budoucí uživatelé budovy a památková péče, pro kterou je zámek
památkou prvořadého významu.
Historie „zámku“ sahá až do roku
1360, kdy na jeho místě stála gotická tvrz, později v půdorysu do
písmene „U“, ukončená na severní straně obrannou zdí se dvěma
vodními příkopy. V roce 1560 byla
zahájena postupná přestavba na
renesanční zámek, uzavřený půdorys s arkádovým nádvořím.
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| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává
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adamik@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,
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ZET karta usnadní cestování po kraji
Dopravní karta ID ZK, ZET nebude možné čerpat slevy z jízdkarta nebo také jednoduše Zetka. ného, jako jsou žákovské, seniorPoprvé se o ní hovořilo loňský rok ské a tak dále“, vysvětluje Radek
v souvislosti se spuštěním integro- Doležel, náměstek hejtmana Zlínvané dopravy ve Zlínském kraji. ského kraje pro dopravu, s tím, že
Ale co to vlastně Zetka je a k čemu žádost o vydání karty je možné poslouží? V nejjednodušším slova dat buďto přes e-shop, nebo osobsmyslu jde o elektronickou peně- ně prostřednictvím informačních
ženku pro cestovákanceláří dopravců.
ní po Zlínském kraRozhodnete-li se
ji, od ledna nejprve
kartu vyřídit onliKarta bude
autobusem, od léta
ne, je třeba navštívit
v
anonymní
i vlakem. Nahrazuje
stránku idzetka.cz,
i personifikované kde žádost podáte
dosavadní karty dopravců ČSAD Vsetín,
vyplněním elektroverzi
ČSAD BUS Uhernického formuláře
ské Hradiště, HOUa nahráním pasové
SACAR a KRODOS
fotografie. Hotovou
BUS, jejichž platnost skončila po- kartu pak obdržíte do dvou týdsledním dnem minulého roku. Žá- nů poštou nebo si ji vyzvednete
dat si o ni můžete od 18. ledna, v kanceláři dopravce, která sídpřičemž platná bude u všech lin- lí v prostorech vlakového nádrakových dopravců v závazku Zlín- ží. V případě osobního podání
ského kraje, včetně společnosti žádosti je třeba počítat s tím, že
ARRIVA.
přijímány budou postupně pod„Cestující si mohou vybrat buď le harmonogramu. Tiskopis bude
personifikovanou verzi karty, tedy možné vyplnit předem elektronicse jménem a fotografií, nebo verzi ky i na místě, kde bude třeba předanonymní. Na anonymní kartu ale ložit pasovou fotografii a k získání

Zetka platí pro všechny dopravce v závazku Zlínského kraje.

případné slevy pak i občanský
průkaz nebo u studentů potvrzení
o studiu.
ZET karta má být pouze jednou
z výhod nově zavedené integrované dopravy. Důležitou změnou
má být také možnost zakoupení
jedné jízdenky bez ohledu na počet přestupů nebo zavedení časového jízdného pro jednorázové

Foto | Marek Adamík

cesty, což dosud existovalo pouze
u spojů MHD. Využít bude možné
libovolnou kombinaci spojů – autobus, vlak – jen znovu připomínáme, že se to týká pouze Zlínského kraje.
Aktuální informace je vhodné sledovat na webu Integrované
dopravy Zlínského kraje idzk.cz
ma
nebo facebooku /IDZKCZ.

Městskou hromadnou dopravu
doplnily tři nové autobusy. Další budou následovat
O něco vyšší výkon naftového
motoru, lepší filtrace pevných částic výfukových plynů, ale hlavně
prostory vonící novotou a neopotřebovaným vybavením nejen pro
cestující. Městskou hromadnou
dopravu ve Zlíně začátkem února
obohatily tři zbrusu nové autobusy Iveco Urbanway 12M, přičemž
dalších pět bude následovat během prvního čtvrtletí letošního
roku. Dopravní podnik Zlín – Otrokovice tak omlazuje svůj stávající vozový park, což se současně
neobejde bez vyřazení stejného
množství autobusů.
„Čas plyne a nejstarší autobusy, které jsme pořizovali kolem
roku 2001, mají už svou ekonomickou životnost za sebou. Proto
je nahrazujeme novými vozidly,“
vysvětluje ředitel Dopravního
podniku Josef Kocháň. Vyřazovat
se budou autobusy Irisbus Citybus, jež během své služby ve Zlíně
a v Otrokovicích najezdily kolem
osmi set tisíc kilometrů. Protože

4

| DOPRAVA

Urbanway 12M nabízí 25 míst k sezení a 74 na stání. 

jsou ale stále schopné provozu,
budou nabídnuty k odkupu, případně předány k ekologické likvidaci. Jejich další údržba by se stala ekonomicky ztrátovou.

Foto | Vojtěch Cekota

Interiér autobusů Iveco Urbanway 12M se na první pohled
nebude příliš lišit od jiných autobusových linek, na které jsou
cestující zvyklí. Podle technické

dokumentace je k dispozici 25 čalouněných sedadel a 74 míst
k stání, dvě místa jsou vyhrazena
pro invalidní vozíky nebo dětské
kočárky. Součástí výbavy je LCD
informační displej, klimatizace,
vnější a vnitřní kamera umožňující řidiči přehled o pohybu cestujících při nástupu a výstupu,
či tlakové lišty na dveřích, které
chrání proti nebezpečí případného sevření zavírajícími se dveřmi.
Autobusy navíc splňují emisní
normu euro 6.
Urbanway 12M byl poprvé
představen v roce 2013 na veletrhu UITP v Ženevě společně
s celou produktovou řadou Iveco Bus. V prodeji je od začátku
roku 2014. V České republice se
s ním kromě Zlína setkáme již
v několika městech včetně Brna,
Prahy, Ostravy nebo Kroměříže.
Jeden vůz přijde na cca šest milionů korun bez DPH, které Dopravní podnik Zlín – Otrokovice
ma
hradí ze svého rozpočtu. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Online nákup s doručením
až domů je pomocníkem celé rodiny
Možnost nakoupit na jednom
místě a nechat si vše přivézt domů
kamkoliv ve Zlínském kraji nejlépe již do hodiny od objednávky?
I to je cílem rozvozových služeb,
které se v současnosti rychle rozvíjejí při obchůdku Dary kraje.
Podle Dušana Lečbycha mají tyto
služby do budoucna fungovat nezávisle na obchůdku a nabídnout
tak zákazníkům mnohem širší sortiment zboží s důrazem na rychlý,
snadný a komplexní nákup.
Rozvozové služby při obchůdku Dary kraje již nějakou dobu provozujete. Nyní
to vypadá, že procházejí
razantní změnou. Co to konkrétně znamená?
Cítili jsme nutnost a touhu zajistit lidem možnost kompletních
nákupů. Dosud to fungovalo tak,
že zákazníci našeho rozvozu
mohli vybírat jen z omezené nabídky zboží našeho kamenného farmářského
obchodu a zbytek nákupu museli ještě řešit
jinde. Toto omezení jsme se ale
u služby rozvozu rozhodli odstranit. Což v praxi znamená, že si zákazník na našem e-shopu může
už dnes vybírat ze široké nabídky
běžných potravin a drogerie, která je doplněna kompletní nabídkou farmářského zboží z našeho
kamenného krámku. Lidé náš rozvoz sice stále vnímají především
ve spojitosti s kamenným obchůdkem Dary kraje na Kvítkové, ale
my plánujeme, že bude fungovat
v podstatě jako samostatná, nezávislá služba.
Jak bude zákazník takto na
dálku nakupovat? Nákupy
tohoto typu přes internet, to
je stále ještě poměrně nová
služba…
Prostřednictvím
našeho
e-shopu, kterému důvěrně říkáme e-krámek. Ten jsme nedávno
kompletně předělali a modernizovali. A to právě proto, abychom
ke stávající nabídce mohli přidat
i velké množství běžných potravin
a drogerie a zákazníkům tím nekomplikovali nákup. Návštěvník

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

si tak může jednoduše v dané kategorii vyfiltrovat jen farmářské
nebo naopak jen nefarmářské zboží. Zákazník hledající kvalitu si například nejprve vybere z farmářského zboží a svůj nákup už jen
případně doplní o nefarmářské
produkty. Už teď máme v e-shopu
přibližně 1 700 položek. A každý
den přidáváme další.
Může zákazník nějak ovlivnit
šíři a zaměření sortimentu v případě, že u vás něco
nenajde?
Určitě. Názory a tipy
od zákazníků jsou pro

nás moc důležité. Budeme moc
rádi, když nám budou lidé dávat
zpětnou vazbu, co jim chybí, ať už
produkty, nebo tipy na místa, kam
bychom mohli rozvážet. Chceme
se řídit heslem, že nic není nemožné. Navíc, rozšiřovat nabídku
o konkrétní poptávané zboží je pro
nás i pro zákazníky do budoucna
rozhodně lepší, než abychom kolem jejich přání a potřeb jen slepě
„kroužili“.
Vedle potravin máte v nabídce například i drogistické
zboží, ale co když zákazníci
budou poptávat něco, co nespadá ani do jedné z těchto
kategorií?
Když bude zájem, do budoucna se vůbec nebráníme nabízet
i jiné produkty, než jsou potraviny a drogerie. Například když už
má člověk možnost koupit si u nás
kafe, měl by mít možnost koupit si
i například konvici, filtry do kávovaru atd. Zpočátku počítáme s tím,
že to bude souviset hlavně s potravinami. Jinak ale hodně rozvážíme
také zmíněnou drogerii, kterou

neustále rozšiřujeme. Oblíbenými
jsou například ekologické produkty značky Frosch nebo Tierra Verde. Občas si u nás lidé objednávají
i krmivo pro psy a kočky. Od všeho máme potřebný základ, na který chceme navazovat.
Zaměřujete se při rozvozech
pouze na Zlínsko, nebo chcete pokrýt celý Zlínský kraj?
Máme určená rozvozová místa,
ale i ta jsou ovlivnitelná požadavky a přáním zákazníků. Lidé nám
občas píší a ptají
se, proč mezi rozvozovými místy
nemáme jejich obec.

My na to zpravidla reagujeme tak,
že ji během několika dní do nabídky zařadíme, pokud nejde o nějaké
příliš vzdálené místo. Momentálně rozvážíme hlavně po Zlínsku,
Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku. A pevně doufáme, že ve
dnech vydání vašeho magazínu už
budeme rozvážet nákupy i na Kroměřížsku a Holešovsku.
Plánujete s rozvozy nějaké
doprovodné služby?
Nápadů máme spoustu. Na
e-shopu jsme například nově vytvořili sekci „nevyhazujme potraviny“, kde jsou potraviny, u kterých se blíží datum spotřeby
a které nabízíme buďto s výraznou
slevou, nebo i případně zákazníkům navíc k nákupu. Vedle toho
máme několik, nebojím se říci zcela novátorských nápadů, které by
měly zákazníkům nákup výrazně
ulehčit a zrychlit. Velkou výhodou by měla být také rychlost dodání – chceme zapracovat na tom,
aby měl zákazník možnost obdržet nákup již do hodiny od jeho
objednání.



Dary kraje jsou typické svým
důrazem na kvalitní regionální potraviny. Ovlivní tyto
hodnoty i výběr sortimentu
pro e-shop?
Svým způsobem ano. Orientace na regionální potraviny dává
větší smysl i z hlediska dostupnosti zboží. Samozřejmě nabízíme
i zboží od zahraničních výrobců,
ale chtěli bychom to dělat tak, že
na prvním místě pro nás budou
regionální dodavatelé, pak dodavatelé ze zbytku republiky a až nakonec ze zahraničí. Nedávno jsme
například vybírali balenou uzeninu a začali u jedné pražské společnosti, pokračovali přes Brno
a nakonec jsme vybrali místního
výrobce ze Zlínského kraje. A to
je cesta, kterou se chceme ubírat
i nadále. Ale na druhou stranu
se nechceme zbytečně limitovat. Nejdůležitější pro nás
je, aby byl zákazník spokojený a dostal vše, co potřebuje.
Nabízíte velmi zajímavou a relativně novou službu. Dá se tedy
říci, že jste trefili díru na
trhu?
Služba je u nás v republice relativně nová, ale ve velkých městech už docela hojně využívaná.
Ani tady ve Zlíně, a vůbec celém
Zlínském kraji, nejsme zdaleka
sami. O „místo na slunci“ se tady
pereme dvě regionální firmy, ale
zdaleka nejsilnějším hráčem na
tomto trhu je nejen tady jedna
nejmenovaná
celorepubliková
společnost. My se však nijak netajíme cílem její roli ve Zlínském
kraji převzít. Zjednodušeně řečeno, zákazníkům ve Zlínském kraji bychom nákupy chtěli zajišťovat
my, lidé ze Zlínského kraje. Rádi
bychom společně se zákazníky vyvíjeli službu, která se stane jejich
každodenním pomocníkem. Službu, která jim umožní trávit více
času s rodinou než mezi regály
v přeplněných obchodech.ma

INZERCE RV2100186/01
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Developerské projekty
na Zlínsku
Rezidence Ševcovská

Rezidenční projekt Ševcovská s 32 bytovými jednotkami je umístěn
do atraktivní části Zlína ulice Ševcovská, v pěším dosahu centra, všech
služeb i parků. Velmi zdařilé sladění dvou budov v rezidenční celek
s extenzivní zelenou střechou a využití prvotřídních moderních materiálů, to vše odpovídá nárokům na bydlení současnosti.
Dispozice bytů: 2+kk až 3+kk
Ceny: 		
od 3,5 mil. Kč
Počet jednotek: 32
www.eurorealityzlin.cz

RIVERFRONT GARDENS

Komplex šesti bytových domů je situován na Tyršově nábřeží, v klidné
lokalitě Zlína s dobrou pěší dostupností centra města. Moderní architektura s předzahrádkami a terasami společně s precizně promyšlenou
dispozicí 110 bytových jednotek splňuje všechny nároky na požadavky
kvalitního bydlení. Součástí komplexu je i 1000 m2 komerčních prostor
s prostorem pro parkování. Předpokládané dokončení stavby je v roce
2022.
Dispozice bytů: 		
1 + kk až 5 + kk
Ceny od: 		
2,9 mil. Kč
www.riverfront.cz

Rezidence Kvítková

Noví vlastníci bytů v Rezidenci Kvítková se mohou těšit na bydlení
v samotném centru Zlína, nicméně v klidné lokalitě. Vše v dosahu několika kroků. Bytový dům má 13 bytů různých velikostí. Většina z nich
je koncipována jako velkoplošné 1+kk. Na přání zákazníka bez příplatku lze udělat rozdělení až na 3+kk. Je možné si vybrat byty kompletně
dokončené, tedy včetně kuchyňské linky, osvětlení, podlah, dveří... či
verzi bez kuchyňské linky. Vše je ve vyšším standardu.
Nastěhování od dubna 2021.
Přijďte si prohlédnout svůj nový byt.
www.kvitkova.cz

POLANSKÝ DVŮR

Areál apartmánových domů na Podťatém v poklidném údolí Velkých Karlovic. Místo s výjimečnou atmosférou v samém srdci Valašska. Tradiční
architektura v novém hávu respektuje tvarem i polohou původní zástavbu, uznává historii místa a souzní s okolní přírodou. Dva domy s příznačnými názvy Na Podťatém a U Polanských nabízí apartmány s dispozicemi
2+kk a 3+kk určené k prodeji. Apartmány jsou zkolaudovány a připraveny k prodeji. K dispozici je parkovací místo, sklep a lodžie.
Dispozice apartmánů:
2+kk a 3+kk
Ceny od: 		
5,1 mil. Kč
www.polanskydvur.cz

OKO Zlín

Projekt OKO bude nový multifunkční dům přímo v centru Zlína. Moderní obchodní, kancelářské a především lékařské prostory. Rekonstrukcí stávajících prostor vybudujeme bezmála 5000 m2 a 80 parkovacích míst, vše v těsné blízkosti Zlínské polikliniky, vysokoškolských
kolejí i budov státní správy. Zajištěné parkování i frekventovaná zastávka MHD přímo před budovami.
Dispozice: 		
dle přání klienta
Zahájení revitalizace:
4Q/2020 – dokončení 4Q/2022
Investor:
OBEK SERVIS a.s.
www.okozlin.cz
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REZIDENCE ŠEVCOVSKÁ

Atraktivní bydlení v centru Zlína
WWW.EUROREALITYZLIN.CZ
Petr Fibichr
+420 777 011 040
fibichr@eurorealityzlin.cz
INZERCE RV2100210/01

INZERCE RV2100060/01

INZERCE RV2100040/01

MODERNÍ BYTOVÉ DOMY
RIVERFRONT GARDENS

michal.malanik@re-max.cz

40 % BYTŮ PRODÁNO

+420 739 570 770

www.riverf ront.cz
6 bytových domů, 110 moderních
bytů
sklepy a krytá parkovací stání
dispozice bytů 1+kk až 5+kk
3 N.P. s výtahem

Zlín, Tyršovo nábřeží

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

1 000 m² komerčních prostor
s parkováním
předpokládané dokončení 2022
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Realitní trh je stabilní,
hypotéku si vzalo rekordní množství lidí
Strašák koronavirové krize
jako by vůbec neměl vliv
na trh s nemovitostmi.
V loňském roce poskytly
banky lidem ve formě
hypoték a nových úvěrů
na bydlení více než 250
miliard korun. Nemovitosti
tak z nabídek realitních
portálů mizí ještě rychleji
než před několika lety.
| JURAJ ALÁČ
V současné době, po rok trvající pandemii a všemožných omezeních, je vztah mezi poptávkou
a nabídkou na realitním trhu stále stejný a poptávka po bytech,
domech a pozemcích převyšuje
Foto | Shutterstock
nabídku. Trvalý nárůst cen v po- V loňském roce sjednaly banky 92 226 hypotečních úvěrů, letos jich bude pravděpodobně méně, nemovitosti budou lidé pořizovat z úspor. 
sledních letech táhly dvě základní dlouhodobé strategie – ceny ročně,“ uvedla realitní makléřka i nadále ukládat svoje peníze do více vybírat. Nemovitosti v méně
nemovitostí stále rostou a výno- Renáta Přikrylová. O opatrnos- nemovitostí, poptávka po nemo- atraktivních lokalitách ztratí na
sy z nájmů jsou vyšti lidí svědčí také to, vitostech neklesla v celé repub- hodnotě, ale k žádnému splasknutí
ší než úrok v bance.
že loni došlo k výraz- lice. Prodává se všechno, kromě realitní bubliny nedojde. Ceny ne„V současné době nanému poklesu zájmu objektů určených k turistickému movitostí se stabilizují, poptávku
Průměrná
víc lidé z obavy z dalnabízet svoji nemovi- ruchu. Hotely a restaurace na od- vyrovnají velcí investoři. U develovýše hypotéky tost bez realitní kan- byt nejdou,“ uvedl realitní makléř perských projektů očekávám mírný
šího vývoje ekonomi2 966 150
ky hledají příležitosti,
celáře až o třicet pro- Zbyněk Hloušek. Ve velkých měs- pokles ceny, nicméně kvalitní a zajak zajistit, aby jejich
cent, transakce tak tech se loni nedařilo pronajímat jímavé projekty si svoji cenu udrží.
korun
uložené finanční proraději svěřují profesi- byty v Airbnb a prázdné zůstávaly Od roku 2022 opět očekávám růst
středky
neztratily
onálním makléřům.
i studentské pronájmy kvůli dis- cen nemovitostí k mnohem vyšším
hodnotu. Investice
tanční výuce. Naopak chaty a cha- úrovním, než na jakých byly před
do nemovitosti je jednou z mož- Trhem zahýbali
lupy kvůli obrovské poptávce z na- úderem coronaviru,“ předpovídá
ností, dle mého názoru při dobrém daně i turisté
bídek realitních portálů prakticky Renáta Přikrylová. Realitní makléři tak čekají stejnou poptávku
výběru nemovitosti tou nejlepNavzdory koronavirové krizi zmizely.
po svých službách. „Pokud lidé buší, jak zajistit své prostředky proti zaznamenaly banky rekordní hydou přicházet o práci a příjmy, tak
ztrátě hodnoty. V následujících le- poteční rok. Objemy překročily Na pokles cen nečekejte,
pro ně to bude samozřejmě potíž.
tech lze v tuto chvíli očekávat míru hranici 250 miliard korun a prů- vybírejte hlavně lokalitu
ztráty hodnoty peněž 5-6 procent měrná úroková sazba klesla na
Současný stav se svými „lock- Ale stále je hodně lidí, kteří pení2,2 procenta. Česká národní banka -downy“ a podpůrnými programy ze na nemovitosti mají, letos tedy
(ČNB)
musela během roku něko- Antivirus je mimořádný. Podpo- nečekám žádnou převratnou změSrovnání celkových
likrát zasahovat a snižovat úroko- rou zaměstnanosti došlo ke sta- nu oproti loňskému roku, uzavřel
počtů a objemů
hypoték
vé sazby. „Podle oficiální statistiky gnaci pracovního trhu. Nové obory Zbyněk Hloušek.
Průměrná výše hypotéky odČNB činil v roce 2020 objem úvě- ale vznikají a rozvíjejí se jiné oblasCelkové
Rok
Celkové
ráží
ceny nemovitostí, které až na
rů
zahrnujících
skutečně
nové
ti
podnikání
než
před
pandemií.
počty
objemy
i refinancované hypoteční úvěry Očekává se, že řada lidí se může výjimky v posledních letech neza(mld. Kč)
266 miliard korun, zatímco v roce dostat do finanční tísně, bude se držitelně rostly a v loňském roce
2020
254,023
92 226
2019 to bylo 191 miliard. Došlo zde propouštět. Čím více bude neza- pomohly k rekordním objemům.
2019
181,578
77 388
k podobnému nárůstu jako u sku- městnaných, tím méně lidí se roz- Protože dění na realitním trhu
tečně nových úvěrů, konkrétně hodne pro hypotéku a letošní rok se odráží i na vývoji hypotečního
2018
218,411
99 477
o 39,6 procenta,“ uvedla mluvčí bude pro rezidenční bydlení rozho- trhu, dá se očekávat, že v letošním
2017
225,798
109 618
ČNB Markéta Fišerová. Podle od- dující. „Podpory nastavené vládou roce ubyde počet hypoték. Kvůli
2016
225,809
114 550
borníků lidé chtěli zhodnotit své problém splácení hypoték přesu- koronavirové krizi totiž vzroste poúspory a hybatelem k tomuto kro- nuly z roku 2020 na 2021. Zvy- čet lidí, kteří neprojdou sítem hy2015
190,420
104 639
ku
bylo určitě i zrušení daně z na- šující se nezaměstnanost a snížení potečních bank.
2014
149,656
88 810
bytí nemovitosti. „Zrušení daně HDP krátkodobě sníží počet bonitwww.novinykraje.cz
Zdroj | Fincentrum Hypoindex
reality zlevnilo a hodně lidí chce ních kupujících. Ti si budou moci
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PŮJČK A

na rekonstrukci
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na našich pobočkách ve Zlíně
Třída Tomáše Bati 3118
Jiří Němec
Tel.: 606 241 612

Třída Tomáše Bati 39
Markéta Tupá
Tel.: 608 665 656

Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací, včetně návrhu,
dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí kotelen, otopných těles,
solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel, rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních
vysavačů a mnohem víc!
Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atrak�vní ceny.
Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka s pojištěním schopnosti splácet UNIQA ve výši 300 000 Kč na 216
měsíců. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 4,09 % p.a. (pevná), 127 měsíčních splátek PU 1 030 Kč
Máme spoustu cenných zkušenos�, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně provedené práce k Vaší
a 127 měsíčních vkladů 900 Kč. Založení a vedení CHYTRÉHO účtu u Raiffeisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 3,10 % p.a. (pevná) a 89 měsíčních splátek SU 2 550 Kč. Úhrady: za uzavření
spokojenos� .

smlouvy o stavebním spoření 3 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 82 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč,
pojištění schopnosti splácet 1 321 Kč ročně. Celkem zaplatíte 477 240 Kč, RPSN 5,41 % p.a. Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Poskytovatelem běžného účtu je
Raiffeisenbank a.s. Tato zvýhodněná nabídka platí pouze při sjednání účtu prostřednictvím Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty najdete na www.rsts.cz.
INZERCE RV2100293/01

INZERCE RV2100311/01

INZERCE RV2100236/01

Moderní bydlení
v srdci Zlína
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
Podlahové topení včetně pokládky polystyrénu

sadovarezidence.cz

a vylití anhydridem
Montáž topení v železe, mědi, alpexu, uhlíkové oceli, aj.
Solární topení
Tepelné čerpadla
Montáž krbů a kamen s ohřevem do topného systému
Bojlery elektrické, obojživelné, stacionární, akumulační nádoby
Montáž všech typů kotlů
Námi namontované kotle a kotelny pravidelně servisujeme

PLYNAŘSKÉ PRÁCE
Domovní plynovody na plynná paliva
NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
Montáž kotlů včetně odkouření
Montáž Gamatů a stacionárních ohřívačů
Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Rozvody vody v plastu, mědi, alpexu
Kanalizace HT , KG, PVC
Koupelny na klíč
Montáž ohřívačů, baterií, atd.

605 345 694
info@pkinstalace.cz

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Přehled daňových změn pro rok 2021
Rok 2021 je rokem velkých
změn, které se dotýkají i oblasti
daní. O některých změnách jsme
hovořili s Tomášem Goláněm, vítězem soutěže Daňař roku 2019.
V uplynulém roce se patrně
nejvíce hovořilo o zrušení
superhrubé mzdy a navýšení slev na poplatníka. Co to
znamená pro zaměstnance,
firmy a OSVČ?
Tato změna přinese větší příjmy pouze pro zaměstnance, a to
hlavně pro zaměstnance státní,
protože ve státní sféře je o 5 tisíc
vyšší průměrný plat než ve sféře
soukromé. Podnikatelům a OSVČ,
kteří jsou teď ohroženi nejvíce,
tato změna nepřinese ani korunu.
V roce 2021 tato změna způsobí
výpadek 100 miliard korun v příjmech státního rozpočtu, v roce
2022 pak již 125 miliard korun.
Mohou firmy a OSVČ čerpat
nějaké výhody s ohledem na
dopady koronaviru?
INZERCE RV2100155/01

OSVČ, které byly zasaženy
ztrátou většiny příjmů, mohou
žádat o kompenzační bonus, dále
mohou všichni žádat o Antivirus
na zaměstnance, ošetřovné, COVID – nájemné či COVID – gastro. Tyto podpory jsou ale naprosto
nedostatečné, protože kompenzují pouze část nákladů a jenom některým skupinám. Nepokryjí náklady na leasingy, úvěry, na služby
a energie, které musí podnikatelé
měsíčně platit, takže po skončení
pandemie mnoho malých firem už
neotevře. Hodně podnikatelů podepsalo na úvěry a leasingy směnky, takže přijdou i o své domy
a byty a ocitnou se díky nedostatečné podpoře ze strany státu doslova na ulici.
Jak je to nově se stravenkovým paušálem?
Tento paušál je zaveden jako
alternativa k samotným stravenkám nebo stravenkovým kartám.
Není mi ale známo, proč se nazývá stravenkový paušál, když

zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí si poplatníci budou
moci nadále uplatňovat i v roce
2021 odpočty úroků ze smluv
o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Od 1. ledna 2021 došlo pouze ke snížení
limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby z původních
300 tisíc korun na 150 tisíc korun.
jeho vyplacení vůbec není vázáno
na použití ke stravování zaměstnance, což u stravenek vázáno je.
Vzhledem k tomu, že je osvobozen od daně a i odvodů sociálního
a zdravotního pojištění, může vést
i ke snížení základní mzdy s tím,
že toto snížení bude kompenzováno právě stravenkovým paušálem.
Na tento paušál nemá zaměstnanec zákonný nárok.
Změnil se nějak limit pro
uplatnění odpočtu úroků
z úvěru na bydlení?
Oproti
původnímu
návrhu schválenému vládou v rámci

Nastaly změny v termínech
podávání přehledů příjmů
a daňového přiznání za rok
2020?
Zatím došlo pouze k posunu
termínu pro podání daně silniční
a daně z nemovitostí na 1. dubna 2021 a prominutí DPH z prodeje respirátorů FFP2. To je ale
naprosto nedostatečné, protože
v pořadí už druhé a třetí uzavření
ekonomiky firmy devastuje, neboť
již všechny rezervy vyčerpaly na
jaře. Celý tento přístup pak způsobuje vznik šedé ekonomiky, což je
však pro některé jedinou možnosma
tí pro přežití. 
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Jsme pro naše klienty partnerem a provázíme
je téměř všemi oblastmi práva, se kterými se
v životě i podnikání mohou setkat, včetně
pomoci v mimořádných situacích.
www.petrasrezek.cz
+420 725 293 766

office@petrasrezek.cz
@AKPetrasRezek

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ K ÚSPĚCHU
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Ochránci přírody věnovali rok vážkám
a nabízí pomoc při jejich ochraně
Věnovat letošní rok vážkám
a jejich ochraně? Proč ne, každý
den někdo z nás slaví jmeniny,
řada dnů v měsíci se stala mezinárodně významnými – často po
vyhlášení Organizací spojených
národů a dalšími nadnárodními
institucemi – jindy se stávají významnými celé roky. Ten letošní
je podle OSN mezinárodním rokem tvůrčí ekonomiky pro udržitelný rozvoj (1), ovoce a zeleniny (2), dětské práce (3) a rodiny
(4). Český svaz ochránců přírody k tomu dodává: Rok 2021 je
také Rokem vážek. Současně tak
nabízí finanční pomoc i na jejich
ochranu.
Můžeme se ptát, proč letošní
rok věnovat zrovna tomuto druhu hmyzu. ČSOP v tom má ale jasno. „Jsou symbolem zachovaných
vodních ploch a mokřadů. Míst,
kterých je i přes řady politických

proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud
i mizí či jsou nevhodným hospodařením degradovány,“ uvedl Jan
Moravec z Českého svazu ochránců přírody. Organizace tak podle něj chce lidi motivovat k jejich
ochraně, a to nejen jako míst, která v době parných letních dní nabízí příjemný chládek, ale i míst,
kde se zpravidla nachází bohaté
množství rostlin a mnohdy i vzácných živočichů.
Jak konkrétně lze nabízenou
pomocnou ruku ochranářů využít? V rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity
mohou spolky a organizace žádat
o finanční podporu jak na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická opatření v terénu
– například obnovu tůní, které

Jaká jsou nejoblíbenější jména
zlínských dětí? Jakub a Eliška
Až budou za šest let učitelé vyvolávat prvňáčky ve zlínských školách, nejčastěji zazní jméno Jakub
či Eliška. Právě tato dvě si v loňském roce získala srdce nejvíce
maminek, které přivedly na svět
děti ve zlínské porodnici.
Matrikářky ze zlínského magistrátu vloni zapsaly 2 216 nově
narozených dětí, z nichž bylo
1 126 chlapců a 1 090 děvčat.
U kluků si suverénně nejlépe vedlo jméno Jakub, které svým potomkům dali rodiče hned čtyřiašedesátkrát. Jméno Matyáš
dostalo 52 dětí, Davidů bylo 45,
Vojtěchů 39 a Filipů 36. Populární
byl ale i Adam, Jan, Matěj, Lukáš
a Tomáš.
Dívčí pole opanovala Eliška, která se 45 zápisy do matriky „svrhla“ předloňskou vítězku
Terezu. Dále se mezi holčičkami pětatřicetkrát objevilo jméno Anna či Natálie, dvaatřicetkrát Adéla, osmadvacetkrát Ema
a dvacetkrát Emma. Daleko za
nimi však nezůstala ani Julie, Tereza, Sofie Karolína a Amálie.
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Zájem byl i o tradiční česká
jména. Velmi dobře si vedl Václav
a Marie, kteří se v rodných listech
objevili shodně třináctkrát. Rodiče však nezapomněli ani na Antonína, Antonii, Josefa, Jindřicha
a Františka.
Škálu klasických jmen obohatila i některá velmi originální.
U chlapců to byl například Baltazar, Hugo, Kemal, Kevin, Ravi,
Rayan nebo Zachariáš a u děvčat
Aida, Ailin, Aurora, Doriana, Encarna, Floriana, Lota, Luna, Meriem, Selina, Zara nebo Zoey. Pro
neobvyklou volbu se rozhodli rodiče 41 dětí, kteří jim nechali zapsat druhé jméno.
Podle všeho se matrikářky velkých překvapení nedočkají ani
v roce 2021. Naznačuje to alespoň
jméno prvního miminka, které se
letos narodilo ve zlínské porodnici. Chlapeček přišel na svět na
Nový rok pět minut po čtvrté hodině odpoledne a rodiče Miroslava a Jakub Knotkovi z Otrokovic
pro něj zvolili to naprosto nejobks
líbenější – Jakub. 

Šidélko větší patří mezi naše nejhojnější vážky

vážkám poskytují místo pro přežití. Tím ale nemusí pomoc končit. Vedle toho se lze zapojit do
dalšího programu ČSOP a založit
pozemkový spolek, což je organizace, která chrání cenné přírodní lokality a pečuje o ně na základě vlastnického nebo smluvního
vztahu k pozemkům. Český svaz
ochránců přírody chce těmto

Foto | Jan Moravec

zájemcům poskytnout pomoc nejenom finanční, ale i metodickou,
odbornou a právní. Ve které lokalitě České republiky přitom spolek
bude sídlit, nehraje roli.
Bližší informace o programech
ČSOP, připravovaných aktivitách
a aktuálních výběrových řízeních
jsou dostupné na webu organizace
ma
csop.cz. 
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Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem
plastových dílů do všech interiéru evropských automobilů.
Do našeho provozu hledáme následující profese:
SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ
• montáž, demontáž a seřízení vstřikovacích forem
• třísměnný provoz, mzda 30.000.-Kč až 40.000,-Kč
LISOVN
MECHANIK LISOVNY
• připrava a nastavení vstřikolisu k lisování
• seřizování a údržba stroje
• třísměnný provoz, mzda 25.000,-Kč až 35.000,-Kč
MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM
• požadujeme strojní vzdělání, svářečský průkaz výhodou
• mzda 150,-Kč až 180,- Kč/hod.
• ranní směna
OBSLUHA CNC STROJE
• požadujeme strojní vzdělání, dvousměnný provoz
• obsluha 5-ti osého obráběcího centra HERMLE 400
• mzda 25.000,-Kč až 35.000,-Kč
Benefity: Stravenky, 5 dnů dovolené navíc, penzijní připojištění

Kontakt: personální oddělení, mob.778 751 348,
ww
e-mail: chludova@konform-zlin.cz, www.konform-zlin.cz
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Eduard Peck – sběratel příběhů
a ochránce jedinečné kultury
| MAREK ADAMÍK
Pedagog, historik, vlastivědný
pracovník, archeolog, numismatik, ale především sběratel lidové
slovesnosti. Jméno Eduarda Pecka nemusí být každému známo.
Ve Zlíně, přesněji řečeno
ve Štípě, prožil své dětství, ale jeho působení a dílo je úzce
spojeno vlastně
s celou Moravou.
Během
života
se mu podařilo
nashromáždit
obrovské množství národopisného materiálu, proslul svou
sbírkou lidových
vyprávění a informacemi o lidovém léčitelství a léčivých bylinách, ale také třeba sbírkou
výšivek a součástí krojů. Letos
v lednu – konkrétně 23. ledna –
uplynulo přesně devadesát let od
úmrtí této regionální osobnosti.
Ale popořádku.
Stovky valašských
národních písní
Eduard Peck se narodil v roce
1857 ve Vrahovicích u Prostějova. S naším krajem – kterým jsou
myšleny obce a městečka bývalého hejtmanství holešovského
– se poprvé seznámil v okamžiku, kdy se jeho rodiče přestěhovali do Štípy. Odtud dojížděl
studovat na nižší gymnázium
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Arcibiskupského semináře do
Kroměříže a později do Brna, kde
získal pedagogické vzdělání. Když
v roce 1878 nastoupil jako učitel
ve Vizovicích, naplno se rozvinula
jeho vášeň pro sběr a dokumentaci lidové slovesnosti. Již v roce
1886 se mu podařilo shromáždit dost materiálu
na to, aby vlastním
nákladem
vydal
knihu
Valašské
národní
písně
a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými.
Propojil zde zájem
o lidovou slovesnost se svým
hudebním vzděláním a do sbírky zahrnul celkem
245 písní, které si
průběžně zapisoval, vše
tematicky roztříděné a doplněné notami.



Besedy jako cesta
vyprávění příběhů
V letech 1895 až 1897 vycházelo
Peckovi v Časopise vlasteneckého
muzejního spolku olomouckého
na pokračování dílo Lid na Vizovsku. To obsahovalo různé zprávy o výročních obyčejích, zvycích
a pověrách v hospodářství, hádanky a říkadla, drobnosti z lidového léčitelství, ale také představy
lidu o posmrtném životě, pověsti
o revenantech („živých mrtvých“),
vodnících, pokladech nebo poznámky o zdejším dialektu. Sám
Peck údajně popsal i své první setkání se starodávnými zvyky, které na něj natolik zapůsobily, že na
ně už nikdy nezapomněl. V mnohých domácnostech se prý uchovávala tradice chodit na besedy, na
kterých se setkávalo až dvacet lidí
v jedné světnici, kde se povídalo,
vyprávělo a kouřil „nepříliš voňavý
tabák“. I díky tomu získal Peck přístup k věcem, o kterých do té doby
neměl ani tušení.

Peckovi se za života nepodařilo
vydat zamýšlenou pohádkovou
knihu, vyjma pověstí o černokněžnících. Autorovy rukopisné
zápisky z let 1882 až 1887, které
od něj získalo pražské Národopisné muzeum, spatřily světlo světa
až teprve v roce 2011 pod názvem
Valašské národní pohádky z Vizovic. Vydalo je Město Vizovice
ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V úvodu knihy stojí: „… sbírka podává jedinečné svědectví o skladbě
repertoáru, o látkách a motivech
pohádek, které se ve Vizovicích
a v jejich okolí na konci 19. století
vyprávěly. Pro odborníky jsou vynikajícím reprezentantem a obrazem tehdejší živé vypravěčské
tradice na Valašsku. Nositeli této
tradice byli především vypravěči.
A na ty měl Eduard Peck štěstí.
Jak kvalita textů prozrazuje, vynikajících vypravěčů našel ve Vizovicích hned několik.“ Naopak
ještě za Peckova života se dočkala vydání a uznání práce Okresní hejtmanství Holešovské, v níž
popisoval historii měst a obcí
bývalého holešovického okresu.
Čerpal pro ni z farních, obecních
a vrchnostenských archivů a dalších pramenů.

Od pohádek
k vlastivědné práci
Jak bývá v literární tradici obvyklé u mnoha autorů, ani

Inspirace pro
příští generace
Sběratelská vášeň Eduarda
Pecka se ale neomezovala pouze

Foto | 3x Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

na lidovou slovesnost. Zajímal se
také o různé staré předměty, které se snažil ochránit před zničením. Již během svého působení ve Vizovicích si pořídil sbírku
národního vyšívání, malovaných
džbánků a mís, vykládaného nábytku, rukopisných i tištěných
knih a dalších starožitností valašského původu. K nim se později
přidaly lidové kroje, mince a archiválie. Když se Peck v roce 1888
jako pedagog přesunul do Holešova, brzy uspořádal svou první
výstavu starožitností, která se patrně stala také jednou z prvních
národopisných výstav na Moravě.
Vystavena byla jeho sbírka krojů,
výšivek a průmyslových a cechovních předmětů.
Peckův zápal pro zachování výlučných kulturních forem
a hodnot inspiroval mnohé další osobnosti i následující generaci. Ovlivnil například zakladatele holešovského městského
muzea Rudolfa Janovského, též
vlastivědného badatele, sběratele
a archeologa.
Odkaz čítající archeologickou
sbírku v počtu 1177 kusů nakonec od Pecka zakoupilo Vlastenecké muzeum v Olomouci, archiválie Zemský archiv Moravy,
etnografické sbírky Národopisné
muzeum československé v Praze
a sbírku mincí soukromý sběratel. Eduard Peck zemřel 23. ledna
1931 v Praze.
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Kultura hledá cestu k návštěvníkům.
Oblíbený je cyklus Okem kurátora
Absenci kulturního života už
dnes pociťují i ti, kteří zrovna nepatří k návštěvníkům masových
či skupinových akcí. Neznamená
to však, že by se kultura oddávala
nucenému spánku. Baťův institut
například stále hledá možnosti, jak
se prostřednictvím internetu a sociálních sítí dostat k návštěvníkům
a nabídnout jim alespoň v omezené míře něco ze svých aktivit.
„Knihova, muzeum i galerie
přicházejí každý týden s novou
nabídkou, jak zprostředkovat zájemcům informace o expozicích
či výstavách, a zároveň myslí i na
nejmenší, když pro ně vytváří zábavné dílny s kreativním tvořením
a úkoly,“ uvedla ředitelka institutu Petra Kubíková. V tomto ohledu se prý největší popularitě těší
sledování videí.
Na děti se v online prostoru tradičně zaměřuje Krajská
knihovna Františka Bartoše, jež
pro ně vytvořila cyklus čtení z knihy Pohádky a pověsti z Držkové
nebo čtenářský klub Knihožrouti. Naopak pro „starší a pokročilé“ připravila letní online semestr
Virtuální Univerzity třetího věku,

Cyklus Okem kurátora představil i dílo Rudolfa Němce. 

cyklus šesti přednášek na téma
Mistři evropského barokního malířství 17. století.
Krajská galerie si pro veřejnost
připravila cyklus videí Okem kurátora, který byl zahájen začátkem
letošního roku. Odborní pracovníci a kurátoři sbírek v něm ve videích představují díla z expozice
Řády vidění. Dosud byla představena díla Rudolfa Němce, Mikuláše Medka, Františka Uprky, Pavla

Foto | 14|15 Baťův institut

Preisnera a Stanislava Lolka. Program vychází s týdenní periodicitou a zhlédnout jej lze na webu
galeriezlin.cz pod záložkou „aktuality“ nebo na galerijním youtube kanálu. Týdenní periodicitu má
také Galeřiště online a Sobotní výtvarné dílny online, obojí určené
nejmladším dětem. Těm starším
se věnuje program Tvůrčí úkoly,
s nimiž pronikají do světa umění
kreativní a zábavnou formou.

Na dětské návštěvníky nezapomíná ani Muzeum jihovýchodní
Moravy. Nachystalo si pro ně pracovní listy, s jejichž pomocí si lze
postavit například baťovský domek, na otázku, odkud přišly a jak
se na planetu Zemi dostaly vltavíny, zase odpoví hra Nebe, peklo,
ráj. V sérii krátkých videí pak kurátor Michal Heinrich představuje nejzajímavější exponáty obuvi
ma
z expozice Princip Baťa. 

Okolí Velehradu nabízí rozhlednu i Králův stůl
Vyrazit v těchto dnech na procházku do lesa, aniž bychom se
vyhnuli velké koncentraci lidí, nemusí být nic snadného. Zvolíte-li
však podhůří Chřibů, nabízející
zajímavé trasy i pro celou rodinu, s „tlačenicí“ se pravděpodobně nesetkáte. A to ani v případě
návštěvy teprve šest let staré rozhledny nad obcí Salaš, vzdálené
asi pět kilometrů severozápadně
od Velehradu.
Neobvyklá stavba ve tvaru
dvou do sebe zaklesnutých sedmiček je navržena jako ocelová pozinkovaná konstrukce spočívající
na třech základových patkách. Ty
byly společně se základem schodiště zhotoveny na místě, jednotlivé
části ocelové konstrukce pak byly
na místo dovezeny po polní cestě.
Dvě vyhlídkové plošiny společně
spojuje se zemí točité schodiště se
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sto dvanácti stupni, přičemž podlaha plošin je navržena a vyrobena
z pororoštových dílů. K rozhledně
se můžete vydat již z Velehradu po
modré turistické značce směřující do Salaše. Zde „přestoupíte“ na
žlutou, odkud zamíříte do horní
části obce až k samotné rozhledně.
Využít můžete i autobus ze Starého Města, který vás doveze do Salaše – ideálním výchozím bodem
je zastávka Obecní úřad. Z Velehradu činí trasa k rozhledně asi
sedm kilometrů v jednom směru.
Slyšeli jste už o Králově stole?
Tento legendami opředený kámen se nachází rovněž v podhůří
Chřibů, ale k němu se pro změnu
vydáte z Archeoskanzenu Modrá
nedaleko Velehradu. Modrá turistická značka začínající od rozcestníku u rybníka v blízkosti skanzenu vede kolem repliky kostela sv.

Králův stůl pod paprsky zimního slunce.

Foto | obec Modrá

Jana Křtitele, rozhledny Modrá
a pak pokračuje mezi vinohrady



a polními a lesními cestami až
ke Královu stolu. Celková délka
z Modré činí v jednom směru asi
šest kilometrů.
Králův stůl byl poprvé zmíněn
již v listině krále Přemysla Otakara I. v roce 1228. Tehdy označoval hranice tří tehdejších panství
a tuto funkci jakožto hraničního
kamene sehrává dodnes. Symbolicky prý odděluje národopisné
oblasti Hané a Moravského Slovácka. „Hraniční“ kámen je ale
současně opředen i řadou pověstí.
Podle některých měl kámen například sloužit jako stůl při hodování
za panovníků Přemysla Otakara I, Karla IV. a Matyáše Korvína.
V 19. století se také uchytil názor,
že sehrával rituální funkci u voleb slovanských kmenových králů.
Usednutím na kámen se zvolený
král symbolicky ujal vládnutí.  ma
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Lidé Tříkrálové sbírce zachovávají
věrnost. I bez koledníků
Tříkrálová sbírka bez Tří králů. O tom, že se vládní opatření
letos dotknou i Tříkrálové sbírky,
jsme informovali již v minulém
čísle magazínu. Sbírka se tentokrát musela obejít bez Kašpara,
Melichara a Baltazara, kasičky
však zůstaly zachovány a dárci si k nim mohli nalézt cestu ve
svatostáncích, prodejnách a úřadech. Vedle toho byla historicky
poprvé otevřena možnost přispět
i virtuálně, což je cesta, která na
rozdíl od již rozpečetěných „fyzických“ kasiček zůstává k dispozici
až do konce dubna.
Možné obavy z toho, jak letošní akce dopadne, byly rozptýleny prakticky ihned po uzavření
sbírky. Výnos takzvaných neputujících pokladniček – rozmístěných celkem do čtyřiačtyřiceti obcí a čtyř měst – činil přesně
1 174 434 korun. A to stále není
konečná částka vzhledem k dosud
INZERCE RV2100229/01

Po letošní pauze se koledníci už chystají na příští rok. 

Foto | Charita Zlín

neuzavřené kasičce virtuální. Ta
do 1. února stačila nashromáždit
necelých 250 tisíc korun. „Výsledek mě velmi překvapil. I když
nemohlo proběhnout klasické koledování, tak nám výtěžek umožní poskytnout pomoc těm nejpotřebnějším – formou přímé
pomoci,“ uvedl Vlastimil Vajďák,
ředitel Charity Zlín. Forma přímé pomoci osobám v nepříznivé

životní situaci na Zlínsku je patrně nejznámějším projektem, kam
výtěžek ze sbírky putuje. Jedná se
o podporu poskytovanou jednotlivci či rodinám po vyčerpání dostupných možností pomoci, vždy
ve spolupráci s obcemi či farnostmi, stavějící na důsledném takzvaném sociálním šetření. Podle Jany
Strouhalové, vedoucí odborného
poradenství, může jít o podporu

v podobě zakoupení pračky, ledničky, přispění na léky, rehabilitace nebo školní pomůcky pro děti.
Vedle toho zlínská Charita
v letošním roce plánuje finančně
podpořit Nemocnici Milosrdných
bratří ve Vizovicích, která potřebuje modernizovat zařízení pro
pacienty i pracovníky, a Centrem
Veronica Hostětín pořádaný letní
pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi. Asi sto tisíc korun také poputuje na pořízení průmyslových odvlhčovačů
zdiva. Ty by měly mít k dispozici
obecní sbory dobrovolných hasičů a farnosti například pro případ
živelné pohromy.
Podrobnější informace o projektech Charity Zlín a možnostech
přispět do virtuální pokladničky
Tříkrálové sbírky je na webu. ma

zlin.charita.cz
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?
Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše
kontaktní místo
na Poště partner

Zlín 6
»
»
»
»

přihlášky k ZP MV ČR
přehledy OSVČ
bonusové programy
informace

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Pošta
partne
r
Zlín 6
Podles
í IV 530
7
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VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis
◾ jednání s finančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií
◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

BYT 3+1 + 2x LODŽIE, ZLÍN – JS – I.ETAPA
Prostorný byt 78 m2 (z toho lodžie 6 m2), který se nachází ve
zrekonst. byt. domě ve 4. p. s krásným výhledem do okolí. Moderní
bydlení v lokalitě s výbornou občanskou infrastrukturou – možná
výměna za menší byt 1-2+1 – DOPLATEK DOHODOU. PENB: C

byt, dům, komerce, pozemek

3 995 000 Kč
BAŤŮV 1/2DOMEK 4+KK, ZLÍN – ZÁLEŠNÁ III
Cihlový objekt rekonstruovaný před 15 lety, disponuje menší
zahradou a možností parkovacího místa. Krásná prostorná terasa.
Dojezd do centra 5 min. autem, možnost parkování na ulici, blízko
MHD a vlaku, školky, školy apod. PENB: G

NABÍDKA

4 200 000 Kč
RODINNÝ DŮM – NAPAJEDLA
Cihlový objekt o dispozici 3+1 k rekonstrukci, který má menší
dvorek, plocha pozemku 190 m2, možnost nadstavby a komerčního
využití.
PENB: G

2 095 000 Kč
RODINNÝ DŮM – HALENKOVICE
Cihlový objekt o dispozici 4+1, který má menší zahradu, plocha
pozemku 231 m2, ve slepé ulici s minimálním provozem aut v centru
obce.
PENB: G

1 795 000 Kč
POZEMEK – VÝCHODNÍ ČÁST ZLÍNA
Pozemek o výměře 920 m2, který se nachází na předměstí Zlína.
Je určený k výstavbě rodinného domu. Je zde výborná občanská
vybavenost a dopravní infrastruktura. U pozemku vedou všechny
inženýrské sítě a kolem něho je asfaltová obecní komunikace.

1 500 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU
KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz
partnerem

je společnost

KOMERCE – SLUŠOVICE
Zrekonstruovaný objekt s celkovou plochou 340 m2, který do
nedávna sloužil jako restaurace. Nabízí se zde možnost využití i jako
penzion apod. Má atraktivní polohu v centru obce.
PENB: G

INFO V RK

