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NABÍZÍME

Zprostředkování koupě a prodeje 
nemovitostí.

Výkup nemovitostí až za 120 % 
znaleckého posudku.

Specializujeme se na prodej bytů 
po provedených kompletních 

rekonstrukcích.

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

PŘIPRAVUJEME

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

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“

STAVEBNÍ FIRMA

REALITNÍ SPOLEČNOST

• Prodej prostorného bytu 3+1 
v přízemí bytového domu 
s výtahem ve Zlíně na ulici Okružní. 
Byt s balkonem a sklepem je po 
kompletní rekonstrukci. K dispozici 
ihned.

• Pronájem kompletně vybaveného 
bytu 1+ kk ve Zlíně na Podhoří. 
Byt je po celkové rekonstrukci a je 
v něm vše nové. K dispozici ihned.

• Prodej nadstandardního luxusního 
bytu 4+kk s 80m2 terasou 
v novostavbě bytového domu 
v Rezidenci Nela v Luhačovicích.

• Prodej rodinného domu 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích.

• 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 2+1 po kompletní 
rekonstrukci v bytovém 
domě s výtahem na 
Okružní ulici ve Zlíně.

FORMAT 1 – praktické elektronické pomůcky pro každého
Představujeme vám společnost FORMAT 1 

z Křenovic u Slavkova u Brna. Firmu založil ing. 
Eduard Grec s chotí v prosinci roku 1991. Jako 
vášnivý vývojář upřednostňoval vývoj vlastních 
výrobků. Do své zahrady vyvinul a vyrobil plašiče 
hlodavců, krtků a hryzců z řady OdK-H. Poté 
přidal vývoj a výrobu plašičů myší, kun a potkanů 
řady OdH1. Dnes má firma FORMAT 1 spol. 
s.r.o. v nabídce nejen elektroniku pro dům a za-
hradu, váhy pro hobby, domácnost, chovatele 
i zemědělce, napájecí zdroje i adaptéry, ale i za-
řízení pro průmysl, např. průmyslové váhy, vážní 
systémy, omezovače přetížení do výtahů a jeřábů 
a průmyslovou elektroniku.

FORMAT 1 je na hlodavce formát
Stane se, že se nám v podkroví domu, chaty, 

chalupy usídlí kuna a svými výkaly ničí příbytek. 
Na tento problém doporučujeme výrobky z řady 
OdH1. Umístěním těchto přístrojů vyženeme 
kunu z prostoru a zabráníme, aby se už nevrace-
la zpět. Dalším zajímavým výrobkem je plašič kun 
z osobního vozidla řady AOdHa. Kuna vleze do 
motoru, kde je teplo a rozkouše kabely v motoru, 
takže nemůžeme nastartovat a odjed autem. 

Plašič kun řady AOdHa se instaluje do motoru 
a je napájený z akumulátoru, tak že jej nevybije! 
Přístroj vyluzuje náhodně se měnící zvuky, které 
jsou nepříjemné kunám a tím je zaručeně vyžene.

Dalším vyzkoušeným produktem na krtka 
a hryzce na zahradě, v garáži či v prostorách 
domu je elektronický plašič – odpuzovač myší, 
krtků a hryzců, ale i kun a potkanů z řady OdK-
-H2. Baterie v přístrojích vydrží cca 6 měsíců. 
OdK-H2 lze také použít do koruny stromů višní 
i třešní. Stává se, že jsou špačci rychlejší a sklidí 
úrodu dříve než plody dozrají. Pokud zavěsíte 
OdK-H2 do koruny stromů zvuk, vydává zvuk 
nepříjemný špačkům a odradí je od sklizně.

K potřebám do domu, zahrady přibyly další 
výrobky jako plašiče – odpuzovače ptáků ze 
zateplených fasád domů. Stává se, že zateplíte 
dům a ten se stane objektem ptáků, kterým se 
líbí nebo chutná zateplení. Ptáci nalétávají na 
stěny a ty vyklovávají, tím vznikají na fasádě díry, 
do kterých zatéká a ničí se tím fasáda, vzniká 
vlhkost a dům se stává nevzhledným. Odpuzovač 
ptáků se skládá z jedné řídící jednotky napájené 
na 230VAC a 4ks reproduktorů, které se in-
stalují cca 6 m od sebe na stěnu. Reproduktory 
vyluzují náhodně se měnící zvuk, který je ptákům 
nepříjemný a opustí stěnu. 

S blížícím se jarem a létem, nastává období, 
kdy nás v domácnosti, v kuchyni, chalupě na te-
rase, pod pergolou hlavně večer obtěžuje létající 
hmyz. V nabídce firmy FORMAT 1 spol. s r.o. 
jsou velmi účinné elektronické lapače hmyzu řady 
CAPTURE. V elektronickém lapači hmyzu jsou 
zářivky zbarvené do modra, která přitahují lákají 
hmyz. Uvnitř el. lapače jsou mřížky, které jsou 
připojeny na zdroj napětí. Jakmile se hmyz při 
svém letu za svitem zářivky dostane do prostoru 
k mřížce je okamžitě usmrcen vzniklým výbojem 

a spadne do misky k tomu účelu určené. Ta se 
po určité době jednoduše vyjme a vysype. Celý 
proces je tedy naprosto hygienický – velikost 
napětí je velice významná, protože souvisí s dlou-
hodobou účinností lapače. 

Výhodou firmy FORMAT 1 spol. s r.o. je, 
že pokud by se Vám přístroje polámaly firma je 
opravuje! Není potřeba je vyhodit a koupit nové, 
tak šetříme životní prostředí.

Informace, objednávky u výrobce a distributora:

FORMAT 1 spol. s.r.o.
Křenovice u Brna čp. 643
tel.: 544 223 265, 544 223 668
gsm: 603 253 728
e-mail: format1@format1.cz
www.format1.cz
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Pojďme spolu „tvořit Zlín″.  
Již počtvrté

Když svět mění svou rozlohu
Svět se zmenšil. A to doslova. 

V době psaní tohoto úvodníku se 
svět z hlediska roz-
lohy relativizoval 
dle toho, kde žije-
me. Ve Zlíně jsme 
na tom vlastně do-
cela dobře. Mnozí 
z nás možná do-
konce byli překvapeni, kam až hra-
nice Zlína sahají, a vzali to jako pří-
ležitost je trochu více prozkoumat. 
Je zajímavé, jak si město svou roz-
lohou stojí ve srovnání s ostatními 
obcemi v České republice. Ano, pa-
tří do první dvacítky těch největ-
ších, ale kdo čekal, že větší už bu-
dou pouze města nesoucí „zvučná“ 
jména Liberce, Plzně či Ostravy, 
bude překvapen. Například tako-
vé Prášily. Ve vísce, nacházející se 
kousek od Sušic v Národním par-
ku Šumava, žije okolo sto pade-
sáti obyvatel. Přesto je svou roz-
lohou větší než Zlín, Olomouc či 
třeba zmíněný Liberec. Připomíná 
to jednu životní zkušenost. Věci se 
jeví takové, z jakého úhlu se na ně 
díváme. Optické klamy by mohly 
vyprávět.

 Marek Adamík

| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává 
Regionální vydavatelství, s. r. o., K Žižkovu 282/9,  
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| Místo vydávání: Zlín  
| Šéfredaktor: Marek Adamík, telefon 605 192 904, e-mail 
adamik@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu 
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,  
E: novak@regvyd.cz, Vladimír Musial, T: 606 792 490,  
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| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.  
| 71. číslo | Vychází 22. 3. 2021  
| Uzávěrka dalšího čísla 9. 4. 2021

adamik@regvyd.cz 

„Navrhnout vlastní 
projekty k realizaci 
a spolurozhodovat 
o rozdělení pěti milionů 
korun určených ke zlepšení 
podoby veřejných prostor 
vnitřního Zlína“. Tak 
zní podstata projektu 
Tvoříme Zlín, který se 
stále více dostává do 
povědomí Zlíňanů. Dosud 
se uskutečnily tři ročníky, 
začátkem dubna bude 
zahájen ročník čtvrtý.

| MAREK ADAMÍK

Pítko u cyklostezky vzniklo v rámci 1. ročníku.  Foto | Marek Adamík

„Ve třetím ročníku se nám od 
navrhovatelů sešlo 34 inspirativ-
ních nápadů. Na realizaci devíti 
vítězných projektů se v současnos-
ti intenzivně pracuje. Již nyní je 
však čas přemýšlet o návrzích, kte-
ré by lidé chtěli přihlásit do letoš-
ního ročníku,“ apeluje na zájemce 
o zapojení do projektu radní Jana 
Bazelová.

Město bude přijímat návrhy 
od 1. dubna do konce května, aby 
měla pracovní skupina dostatek 
času během léta posoudit, nakolik 
jsou návrhy proveditelné. Podob-
ně jako loni budou soutěžní návrhy 
veřejnosti představeny na podzim, 
spolu s podmínkami a možnostmi 
hlasování. Podle Bazelové se loni 
do hlasování v kategorii malých 
projektů zapojilo 1 220 hlasujících, 
v kategorii velkých projektů pak 
bylo hlasujících 1 453. Největší zá-
jem vyvolal návrh na Odpočinko-
vou vyhlídku Gahurova prospektu 

v závěsu s projektem na zřízení ve-
řejného WC v Centrálním parku.

„Letošní hlasování bude zaháje-
no v listopadu. Pak budou výsled-
ky představeny veřejnosti a v roce 
2022 se začne pracovat na realiza-
ci,“ nastínila časovou osu projek-
tu jeho koordinátorka Kamila Ga-
malová. I pro rok 2021 platí, že lze 
navrhovat takzvané malé projekty 
(do 500 tisíc korun) a velké projek-
ty (do 1,5 milionu korun), na které 
je celkově vyčleněného 5 milionů 
korun. O vítězných projektech mo-
hou lidé rozhodovat prostřednic-
tvím internetu, mobilního telefonu 
nebo osobně v městském infor-
mačním centru. Hlasovat přitom 
mohou nejen obyvatelé Zlína, ale 

i lidé, kteří ve Zlíně mají například 
jen přechodné bydliště, například 
studenti.

Z vítězných návrhů se za celou 
éru existence projektu Tvoříme 
Zlín podařilo vybudovat napří-
klad workoutové hřiště v Barto-
šově čtvrti, dětskou lanovku a te-
rénní skluzavku na Podhoří nebo 
servisní stojan u cyklostezky. Ně-
které velké projekty se naopak 
ukázaly jako běh na dlouhou trať 
a jejich realizace se rozprostírá do 
několika let. Na odstranění další-
ho torza na Jižních Svazích se na-
příklad pracuje od prvního roč-
níku projektu, nyní je ve stadiu 
vyřizování stavebního povolení. 
Podobně je na tom i vybudování 
relax zóny u divadla nebo druhá 
etapa rekonstrukce zastávky Čes-
ká na Jižních Svazích.

Specifické postavení mezi vět-
šími investicemi zaujímá projekt 
pod názvem Nekulturní okolí kul-
turního stánku. Ten řeší zaneřá-
děné prostředí zastávky Prostřed-
ní u Malé scény, jako je rozbitý 
stánek a špatný chodník se záti-
ším kontejnerů na odpad. Jeho 
realizace se pozdržela kvůli nedo-
držení smlouvy ze strany majitele 
přístřešku zastávky, který měl být 
odstraněn do konce května loň-
ského roku. Předpokládá se, že 
k realizaci projektu dojde letos.Revitalizaci zastávky u Malé scény brání majetkoprávní spory.  Foto | Marek Adamík
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Nejúčinnější lék na nervy?  
No přece práce na zahradě!
Po zimní pauze, obzvlášť té letošní, strávené mezi 
čtyřmi stěnami, se každý zahrádkář těší, až konečně 
vyrazí pracovat na čerstvý vzduch. Právě na jaře 
totiž zahrada potřebuje nejvíc naší péče. A kdo 
nemá zahradu, na balkóně nebo v okenním truhlíku 
vypěstuje kytky i bylinky jako profesionál. 

| JURAJ ALÁČ

Jaro na zahradě začíná, jakmi-
le se denní teploty udrží dlouho-
době nad deseti stupni. Řez stro-
mů už máme za sebou a s prvními 
hřejivými paprsky se ze země za-
čínají prodírat cibulky petrklíčů, 
tulipánů i výhony pivoněk a dal-
ších trvalek. Dobré je proto začít 
pěkně od základů a nejdříve vy-
čistit trávník – pokud v něm bě-
hem zimy řádil krtek, hromádky 
rozhrabejte a hlínu použijte do 
záhonu či do truhlíku na bylin-
ky. Poprvé projet trávu sekačkou 
se doporučuje, až rozkvete zlatice 
(lidově zlatý déšť). 

Bylinkové záhony a okrasné 
keře potřebují podobnou péči – 
odhrabat a ostříhat všechny od-
umřelé a suché výhonky a podle 
potřeby zalít. Téměř všechny keře 
kvetoucí v létě zakládají pupeny 
na výhonech, které vyrostou zja-
ra. Dosáhneme toho řezem na za-
čátku dubna, kdy loňské výhonky 
zkrátíme na dva pupeny. Může se 
to zdát drastické, ale rostliny tím-
to krokem zesílí. Ze stálezelených 
keřů stačí odstranit zmrzlé a po-
škozené listy a řezem vytvarovat 
do požadovaného tvaru. Zlatici 
řežeme až po odkvětu.

Bylinky potěší  
nejen barvou, ale i chutí

Bylinkové zahrádky zažívají 
v posledních letech boom, protože 
čerstvě utržené líst-
ky používá snad kaž-
dý televizní kuchař. 
Ideálním místem 
pro bylinkový záhon 
či skalku je polo- 
stinná část v blíz-
kosti domu. Zajíma-
vým prvkem může 
být vyvýšený záhon, 
pyramida nebo bylinková spirála 
– záleží na vaší fantazii. Promys-
let je ale třeba rozmístění bylinek. 

Třeba meduňka nebo šalvěj doká-
že vyrůst do výšky jednoho metru, 
saturejka či mateřídouška zůstá-
vá u země. Máta je trvalka, časem 

Kdo je připraven,  
nebývá překvapen

Péči potřebuje nejen zelená 
část zahrady, ale i ta technická – 
přístroje na její údržbu, nářadí, 
zahradní nábytek a podobně. Není 
horšího překvapení, když potřebu-
jete posekat poprvé trávník a léty 
prověřená sekačka nenastartuje 
nebo se její zrezivělý nůž při rozto-
čení zlomí. Teď je už nejvyšší čas 

smutnějšího, než když s připrave-
ným masem nemáte na čem gri-
lovat. Záleží samozřejmě na tom, 
jak byl gril uložen k „zimnímu 
spánku“, ale třeba plynové gumo-
vé hadice vlivem chladného počasí 
mohou popraskat. Určitě je zkon-
trolujte a proveďte i zkoušku těs-
nosti pomocí mýdlového roztoku 
a štětce. Potřete všechny rozvody 
a spoje mýdlovou vodou a pusťte 

nechat motorové a elektrické pří-
stroje prohlédnout a vyzkoušet, 
aby až přijde jejich chvíle, bez pro-
blému sloužily. Nezapomeňte ani 
na odstavené čerpadlo ve studni, 
dobijte akumulátory elektrické-
ho nářadí a zkontrolujte přívodní 
a prodlužovací kabely a pohybli-
vé mechanismy svých zahradních 
strojů. Třeba i kvůli hlodavcům, 
kteří si mohli udělat ve vašem 
nářadí zimoviště nebo spižírnu 
svých dobrot. 

Letní sezonu zahajuje  
první grilování

Prodlužující se dny a teplé 
počasí lákají každého milovní-
ka venkovního vaření k zaháje-
ní grilovací sezony. Není ale nic 

proroste celý záhon a zbavit se jí je 
takřka nemožné.Informace o výš-
ce a náročnosti na světlo či vláhu 
najdete vždy na informačním štít-
ku a podle toho bylinky umístěte. 
Při grilování a vaření jsou čerstvé 
bylinky nenahraditelné, přebytky 

lze uchovat v mra-
záku nebo usušit. 
Bylinky lze bez pro-
blému pěstovat i na 
okenní římse nebo 
za oknem – sazenič-
ky ale kupujte v za-
hradnictví, ty vzrost-
lé ze supermarketu 
jsou určeny k oka-

mžité spotřebě a málokdy bu-
dou po přesazení na novém místě 
prospívat. 

přes regulátor plyn. V místech, 
kde netěsní, uvidíte malé bubliny 
a je třeba díly vyměnit. Po zapá-
lení grilu musí být plamen nepře-
rušovaný a rovnoměrný, pokud 
hořák „blafe“, mohlo dojít k jeho 
proreznutí nebo zanesení a je tře-
ba ho vyměnit. Grily na dřevě-
né uhlí také potřebují kontrolu 
– hlavně roštů a držadel. Usklad-
něné uhlí a brikety často během 
zimy navlhnou, vyroste na nich 
plíseň a takové palivo do grilu roz-
hodně nepatří. 

Tak. A kdo nic nezanedbal, je 
na novou zahradní sezonu připra-
vený. Nezbývá než věřit, že bude 
o poznání lepší než ta předešlá 
a letní grilování si užijeme ve spo-
lečnosti rodiny a přátel.  

Jaro začalo
20. března 

v 10:37 hodin
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TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ 
V TLUMAČOVĚ 
nabízí sazenice zeleniny a jahod, 
balkonové květiny, ovocné stromky, 
vinnou révu.
Celoročně sezónní čerstvou zeleninu, 
ovoce a kysané zelí s oceněním 
Regionální potravina.

Dolní 566, Tlumačov 
tel.: 731 930 706
OTEVŘENO: 
po - pá 8 - 17 hod.
       so 8 - 11 hod.
       ne - zavřeno

ZAHRADNICTVÍ U POTOKA
ŽERANOVICE

Pro letošní rok nabízíme pestrou škálu sazenic květin, 
zeleniny, bylinek, jahod a ovocných stromů. 

Ukážu Vám, jak se dá zelenina pěstovat v nádobách.
Na objednávku připravujeme velikonoční dekorace 

a výsadbu truhlíků. Taky děláme živé květinové vazby pro 
různé příležitosti – svatby, pohřby, narozeniny, pro radost.

Otevřeno: po-so 9-18 hod.
Kontakt: Novák 608 849 919

www.facebook.com/kvetinyzeranovice

Henelit, lazury a laky
 pro Váš dům i zahradu

henelit-CZ, spol. s r. o. 
Výpusta 626
Želechovice nad Dřevnicí
e-mail: henelit@henelit.cz
http://www.henelit.cz
tel.: 777 958 024
               778 716 210 

INZERCE RV2100374/01

PRODEJ
PŘÍRODNÍHO

KAMENE
A GABIONŮ

Třída 3. května
Zlín-Malenovice
Tel.: 774 715 945 info@kameny-zlin.cz

www.kameny-zlin.cz

INZERCE RV2100373/01
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Trávník – ušlechtilá kadeř vaší zahrady

Spatříme-li zahradu s poros-
tem, který usychá a prorůstá jím 
plevel, neblaze vnímáme celý po-
zemek i vše, co se na něm nachází. 
Mít bohatý a nadýchaný trávník 
ovšem není samo sebou. Vyžadu-
je pravidelnou a systematickou 
péči po celý rok, přičemž specific-
ké postavení má období jara.

Zahrada se probouzí
Jaro je tradičně spojováno 

s probouzením přírody, trávník 
nevyjímaje. Podle jeho vzhledu 
už na první pohled poznáme, jak 
jsme jej k zimnímu spánku ulo-
žili. Trávník je nejlepší nechat 
přezimovat v pokoseném sta-
vu. Jestliže jsme na něm necha-
li vrstvu neshrabaného listí, asi 
jsme byli nepříjemně překvape-
ni, že došlo k hnilobě, tvorbě plís-
ní a ke vzniku nezdravých šedých 
skvrn. V každém případě nás čeká 
spousta práce. Co se bude hodit 
mít při ruce? Vertikulátor, mo-
torová sekačka, vidle, hrábě, rýč, 
kvalitní zahradní hnojivo, a jestli-
že máte bujnější zahradní porost, 
také strunová sekačka nebo za-
hradní nůžky.

Trávník je nedělitelnou a nepřehlédnutelnou součástí 
zahrady. Svým vzhledem a „zdravotním stavem“ 
může významně pozvednout kulturu místa, v němž 
se nachází, ale stejně tak ji zcela poškodit. 

| MAREK ADAMÍK Obnovit přístup k živinám
Trávník je nejprve třeba zbavit 

odumřelé trávy, spadaného listí, 
jehličí, větviček – a to nejlépe ješ-
tě předtím, než tráva začne růst. 
Pak bude potřebovat zbavit me-
chu, odumřelé trávy, provzduš-
nit, zavlažit a pohnojit. Ačkoliv 
většinu práce lze provádět ručně, 
pomocí klasických vidlí nebo hrá-
běmi, elektrickým náčiním si vý-
razně usnadníme práci. S pomocí 
vertikutátoru například protrhá-
me ztvrdlou plsť na povrchu půdy 
a pronikneme až ke kořínkům trá-
vy. Ta pak získá přístup ke svým 
základním živinám, čerstvému 
vzduchu a vodě. Vzniklé vyhra-
bané plochy můžeme zapískovat, 
případně do nich dosít trávník.

Na mech i s prosátým 
kompostem

Na jaře se často setkáme 
s mechem, kterému se přes 
zimu mohlo dařit i pod sněho-
vou pokrývkou. Jak si s ním po-
radit a neuškodit zahradě? Uži-
tím vhodného hnojiva. Vybírat 
si můžeme z hnojiv organic-
kých i minerálních, ale vystačit 
si lze i z jara prosátým kompos- 
tem. Chybějící dusík doplníme 

rohovou moučkou, optimální 
množství činí asi sto gramů na 
metr čtvereční. Ale pozor! I hno-
jení provádějme s mírou. Jestli-
že to s dusíkem přeženeme, pod-
poříme růst plevelu. Mohlo by se 
tak stát, že naši zahradu „navští-
ví“ kopřivy, svízel, bažanka a jiné 
drobné rostliny a budeme mít po-
staráno o práci navíc.

Okrasný, nebo užitkový?
Může se stát, že zahradu kom-

pletně rekonstruujeme a jsme na 
úplném začátku zatravňování. Jak 
si v takové situaci poradit? Dejme 
si načas a popřemýšlejme, jaký 
trávník si vlastně přejeme. Měl by 
být hustý a celkový pokryv by měl 
být spíš rovnoměrný než členitý? 
Pak bychom neměli zapomínat na 
způsob odnožování, který ovlivňu-
je vzhled trávníku; při vertikutaci 
by totiž mohl výrazně prořídnout. 
Chceme okrasný trávník, nebo 
trávník užitkový? Pro ozdobný, vel-
mi kvalitní trávník, je vhodná směs 
jemnolistých psinečků a kostřav 
nebo druhy troskutu prstnatého, 
odolávající letním teplotám. Jest-
liže po trávníku budou běhat děti 
a chystáme se na něm občas po-
řádat večírky, pak volba nejspíš 
padne na užitný trávník. V chlad-
nějších oblastech jej zajistí směs 
z jílku vytrvalého, kostravy červe-
né, lipnice luční nebo psinečku, 
v teplejších oblastech pak mišmaš 

z troskutů a dalších běžných dru-
hů. Nejsme-li si jisti, můžeme se 
poradit v zahradnictví a nechat si 
sestavit směs na míru.

Jaro – zaséváme nový trávník
Máme vybráno? Pak nám nic 

nebrání, pustit se do setí nové-
ho trávníku. Předně, plochu pro 
trávník si pečlivě připravíme, vy-
čistíme ji od nečistot, kamínků, 
koření a plevelů. Je-li třeba, vy-
tvoříme drenáž uloženou ve štěr-
kopískovém loži – pro vlhkou 
půdu, případně závlahový systém 
– pro půdu suchou. Pak půdu 
prokypříme do hloubky asi dva-
ceti centimetrů a obdaříme hno-
jivem s obsahem fosforu a draslí-
ku. Pro kyselou půdu se uplatní 
i vápno.

Na připravené podloží rozhr-
neme 10 až 20 centimetrů ornice 
a necháme asi tři týdny v klidu. 
Pak vytrháme plevel, půdu uhra-
beme, pohnojíme a můžeme začít 
osévat – toho se můžeme zhos-
tit ručně nebo s využitím secí-
ho stroje. Závěrečnou fází je pak 
uhrabání s následným zaválením 
válcem nebo udusáním prkny. 
Osetou plochu je třeba pravidel-
ně zalévat, jinak půda vyschne 
a trávník nevzejde. V opačném 
případě se naše zahrada může tě-
šit na novou ušlechtilou „kadeř“ 
vaší zahrady, na kterou bude ra-
dost pohledět.
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Komplexní péče o dřeviny 
Provádíme:

• Hodnocení stromů

• Výsadby stromů

• Ošetření stromů řezem

• Instalace jištění koruny

• Rizikové kácení stromů

• Ochrana stromů při stavbách

• Údržby zahrad

Kontakty:

Ondřej Koutek
GSM: +420 737 583 762
E-mail: ondrej.koutek@gmail.com

Šárka Koutková
GSM: 606 708 308
E-mail: sarkasilna@seznam.cz

www.stromolezec-zlin.cz

INZERCE RV2100392/01 INZERCE RV2100390/01
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OKO – reprezentativní místo  
pro váš obchod, kancelář, ordinaci

INZERCE RV2100211/01

Představte si, že jdete na kon-
trolu ke svému lékaři. Přijdete 
k němu, ale zrovna je narváno. Co 
teď? Místo času stráveného v če-
kárně můžete sejít patro a koupit 
si něco na zub v obchodě pod vámi 
nebo obstarat běžný rychlý nákup. 
Pod jednou střechou, bez nutnosti 
přejíždění nebo nutnosti shánění 
místa k zaparkování. Zní to láka-
vě? Pro nový multifunkční dům 
OKO, vznikající v těsné blízkosti 
zlínské polikliniky, to bude přiro-
zené. S jeho budoucím využitím 
nás seznámil Pavel Bezouška ze 
společnosti OBEK SERVIS, která 
někdejší budovu S-projektu s při-
lehlými pozemky odkoupila.

Kdekdo si už mohl všimnout, 
že na jedné z budov u poli-
kliniky probíhají stavební 
práce. Málokdo ale tuší, 
o co jde. Mohl byste projekt 
představit?

Vznikne zde moderní šesti-
patrová budova, v níž budou ob-
chodní, kancelářské a především 
lékařské prostory. Vychází z toho 
i název celého projektu – OKO 
jsou počáteční písmena slov ob-
chody, kanceláře a ordinace. 
Projekt zahrnuje rekonstrukci 
jedné z dominant bývalého Gott-
waldova, která od roku 1964 slou-
žila jako sídlo projekčního ústa-
vu Stavoprojekt Gottwaldov dle 
návrhu architektů Jiřího Čančíka 
a Miloše Totuška. Nyní z ní budu-
jeme bezmála pět tisíc metrů čtve-
rečních pronajímatelné plochy 
s osmdesáti parkovacími místy. 
Příprava zabrala asi dva roky.

Když jste uvažovali nad 
využitím budovy, z čeho jste 
vycházeli? Byla klíčová blíz-
kost polikliniky?

Při vypracovávání projektu 
jsme vycházeli hlavně z polohy 
nemovitosti. V okolí jsou lékařské 
domy, poliklinika, naproti zdra-
votnické laboratoře a ordinace, 
v bezprostřední blízkosti je do-
konce i nemocnice. Využití se tím 
přímo nabízí. Od počátku jsme ale 
budovu chtěli koncipovat multi-
funkčně. V přízemí by měly vznik-
nout obchodní jednotky, vyšší 

patra pak poslouží lékařům a kan-
celářím. Velkou výhodou je, že 
budova má vlastní pozemek, díky 
němuž mohou vzniknout nová 
parkovací místa.

Parkování v této lokalitě bylo 
dosud velkým problémem. 
Co v tomto směru nabízíte?

Vznikne nové dvoupodlažní 
parkoviště s kapacitou 28 míst 
a revitalizací upravené stávající 
parkoviště pro asi 52 vozidel. Kry-
tá část nového parkoviště bude 
určena přednostně pro rezidenty, 
venkovní plochy i pro návštěvní-
ky a zákazníky našich nájemců. 
Dosavadní situace s parkováním 
je v této lokalitě opravdu hod-
ně špatná. To ví asi každý, kdo 
se u ní někdy pokoušel zaparko-
vat. Vedle našeho dvoupodlažní-
ho parkoviště by mělo v blízkosti 
vzniknout ještě jedno menší, asi 
šestnáctimístné parkoviště. Jde 
ale o projekt města a je otázkou, 
kdy k tomu dojde. Troufám si tvr-
dit, že by své využití našlo i více 
než osmdesát parkovacích míst.

K budově přiléhá ještě jedna 
menší stavba. Ta je v projek-
tu také zahrnuta?

Ano, mluvíme o kompletní mo-
dernizaci obou staveb – budovy 

A jako hlavní a budovy B jako ved-
lejší. Dočkají se nové fasády, stře-
chy, hliníkových oken, vnitřních 
rozvodů, samozřejmostí jsou bez-
bariérové přístupy do všech pod-
laží. Z původní budovy vlastně zů-
stane jen skelet, veškeré vnitřní 
prostory se úplně promění. Cílem 
revitalizace je nejenom zvýšit do-
stupnost a kvalitu lékařské péče ve 
Zlíně a okolí, ale také rozšířit na-
bídku obchodů, kaváren a repre-
zentativních kancelářských pro-
storů. Celá budova, která dosud 
byla pro většinu Zlíňanů spíš ne-
viditelná, tak doslova ožije. Navíc 
se nachází na strategicky výbor-
ném místě, v těsné blízkosti po-
likliniky, vysokoškolských kolejí 
i budov státní správy. Trolejbuso-
vá zastávka je od ní jen pár metrů.

Jak jste se potýkali s tím, že 
dům byl původně navržen 
jen pro administrativu? Za 
dobu své existence kon-
strukce ani vzhled neprošly 
výraznějšími změnami…

Měli jsme potíže se zajištěním 
statiky. Obchodní prostory mají 
být co nejvíce prosvětlené, vy-
cházíme z toho, že kolem projdou 
desetitisíce lidí, takže se uvnitř 
hodně bourá, jak se odstraňují 
zdi a přepážky. Stropy se zesilují 

uhlíkovými vlákny, instalují se 
karbonové lamely, zkrátka se vy-
užívá celá řada technologií, kte-
ré mají zesílit celkovou konstruk-
ci budovy. Hodně peněz putuje 
právě na posílení statiky. Celkové 
náklady na opravu přesáhnou asi 
130 miliónů korun.

Ozývají se už zájemci o pro-
nájmy? Co můžete klientům 
nabídnout?

Prohlídky vnitřních prostorů 
jsou každodenní realitou. Nejvíce 
zájemců je samozřejmě mezi lé-
kaři, ale nechceme předjímat, jak 
to bude ve finále vypadat. Chce-
me klientům vyjít vstříc a zázemí 
modelovat dle jejich přání. Kaž-
dopádně chceme zajistit špičkové 
prostory se vším všudy. Budova 
bude zateplená a vybavená vzdu-
chotechnikou a klimatizací, trou-
fám si říct, že dalších čtyřicet až 
padesát let nebude potřeba další-
ho zásahu.

Kdy OKO spatří své první 
návštěvníky?

Rekonstrukci jsme zaháji-
li loni. Když všechno půjde podle 
plánu, hotovo by mohlo být v po-
lovině roku 2022.  ma

okozlin.cz

okozlin.cz
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Na Jižních Svazích přibývají desítky nových parkovacích míst
Rostoucí počet aut a nedosta-

tek parkovacích ploch v součas-
nosti trápí největší zlínské sídliště 
Jižní Svahy. Podmínky pro řidi-
če by se však letos mohly trochu 
zlepšit. S otevřením parkoviště na 
Okružní přibylo hned na sedm de-
sítek nových stání, další prostor 
k parkování vznikne díky plánova-
ným změnám v některých ulicích.

Na ploše po bývalém „torzu“ se 
koncem února otevřelo nové par-
koviště. Auta na něj mohou najíž-
dět z ulice Okružní, vede k němu 
také nový přechod a přístupové 
chodníky. „Parkoviště má celko-
vou kapacitu sedmdesát vozidel 
a parkovat zde mohou nejen osob-
ní vozidla, ale mimo jiné i dodáv-
ková vozidla, pro která zde měs-
to vybudovalo přibližně dvacet 

míst,“ přiblížil mluvčí magistrátu 
Tomáš Melzer.

O něco méně nápadné příle-
žitosti k parkování se naskytnou 

majitelům aut na ulicích Podlesí 
V, Nad Vývozem a Budovatelská. 
„Ve spolupráci s Odborem měst-
ské zeleně jsme vytipovali vhodné 

lokality, ve kterých v tomto roce 
postupně vybudujeme celkem pa-
desát parkovacích stání. Shodli 
jsme se na lokalitách, kde dojde 
k malému zásahu do zeleně. V této 
chvíli máme stavební povole-
ní a hledáme dodavatele stavby,“ 
řekl Michal Čížek, zlínský radní 
zodpovědný za oblast dopravy. 

Před bytovými domy u č. p. 
5406 a 5411 na Podlesí V se roz-
šíří dosavadní parkovací stání. 
10 míst najdou lidé v ulici Nad Vý-
vozem a 18 v ulici Budovatelská 
sever. Prostor pro 11 aut získají 
řidiči mezi domy č. p. 4798, 4814 
a 4815 na ulici Budovatelská-jih.  

Rozšíření parkovacích ploch 
magistrát vyjde na 3,7 milionu ko-
run. Hotovo by mělo být nejpoz-
ději do konce října.  ks

Na ulici Budovatelská-jih získají řidiči 11 parkovacích míst.  Foto | město Zlín

Barumka bude, věří pořadatelé
Fanoušci Barum Czech Rally Zlín se minulý rok museli 
smířit s tím, že jejich oblíbená motoristická událost 
se vzhledem k vládním opatřením neuskutečnila. 
Ačkoliv situace pro pořádání hojně navštěvovaných 
akcí není růžová ještě ani letos v březnu, pořadatelé 
barumky věří, že se jubilejní 50. ročník letos uskuteční. 
A v souladu s tím už také probíhají veškeré přípravy.

| MAREK ADAMÍK

„Rychle se šířící pandemie nám 
sebrala naději uspořádat barum-
ku v roce 2020. S odstupem času 
se naše rozhodnutí rallye na zákla-
dě doporučení Krajské hygienic-
ké stanice zrušit, ukázalo v daném 
okamžiku jako správné,“ hodnotí 
loňskou situaci Miloslav Regner, 
ředitel Barum Czech Rally Zlín. 
Organizační tým však už nyní tvoří 

nový plán a modeluje situace s při-
hlédnutím k aktuálnímu stavu. 
Předpokládá se přitom, že půl roku 
do startu barumky je dostatek času 
na to, aby se situace mohla stabili-
zovat a vrátit aspoň do stavu blíz-
kého normálu. Trať je v podsta-
tě připravená již z loňska, nyní se 
pracuje na itineráři a bezpečnost-
ním plánu pro rychlostní zkoušky.

Barumka je součástí prestižní-
ho seriálu FIA Mistrovství Evropy 

v rally (FIA ERC). Kalendář pod 
záštitou Eurosport Events čítá stej-
ně jako loni osm podniků, sezona 
začíná v květnu na Azorských ost-
rovech v Portugalsku. „Rok 2020 
byl hodně náročný pro všechny. 
V rámci mistrovství Evropy se po-
dařilo uspořádat pět závodů, i tak 
to byl jeden z prvních motoristic-
kých seriálů mimo okruhy, který 
po nuceném jarním lockdownu za-
čal a odjel se v odpovídající kvali-
tě, byť bohužel bez barumky. Ani 
letošní ročník nezačíná nejlépe, ale 
předběžné informace naznačují, že 
by jezdecká kvalita šampionátu ne-
měla klesnout, spíše naopak,“ uve-
dl Patrik Linhart, koordinátor sou-
těžních týmů ERC a člen ředitelství 

zlínské rallye. Zlínská barumka je 
v pořadí pátým závodem ERC, kte-
rý by se letos měl uskutečnit, a to 
ve dnech 27. až 28. srpna. Po startu 
na portugalských Azorech jí před-
chází rallye v okolí Mazurských 
jezer v Polsku, v lotyšské Liepaji 
a v Římě. Naopak po ní následuje 
šotolina v portugalském Fafe, dva 
asfaltové podniky v Maďarsku a na 
Kanárských ostrovech a nakonec 
ve Španělsku na ostrově Gran Ca-
naria, kde v listopadu seriál ERC 
vyvrcholí.

Jako na jednu z letošních novi-
nek se příznivci Barum Czech Rally 
Zlín můžou těšit na to, že Star Ral- 
ly Historic oproti minulým rokům 
absolvuje i nedělní etapu.Zlínská barumka je součástí Mistroství Evropy v rallye.  Foto | Barum Czech Rally Zlín

Star Rally Historic letos absolvuje i nedělní etapu.  Foto | Barum Czech Rally Zlín
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Březen je věnován knize  
a čtenářům již přes šedesát let

Filmový festival potěší dětské diváky hned dvakrát v roce
Nejstarší a největší přehlídka 

filmů pro děti a mládež se vrátí do 
Zlína už po jednašedesáté. V pod-
mínkách probíhající epidemie ko-
ronaviru se organizátoři rozhod-
li událost rozdělit do dvou částí. 
Ta jarní virtuální bude věnovaná 
především školám, na podzim pak 
potěší návštěvníky ve standard-
ním formátu.

Letošní téma „Literatura ve fil-
mu“ se vrací k prvopočátkům fil-
mového umění, knižní klenoty to-
tiž sloužily tvůrcům jako inspirace 
už od němé éry. „V současné době, 
která literatuře mezi mladými pří-
liš nepřeje, je jedním ze základ-
ních cílů této sekce snaha přiblížit 
mladé generaci prostřednictvím 
filmu klasické i zcela neznámé li-
terární poklady z celého světa,“ 
vysvětluje umělecká ředitelka 
Markéta Pášmová. Organizátoři 

sáhli po tomto tématu také pro-
to, že v roce 2021 oslaví 20. jubi-
leum jedny z nejvýznamnějších 
adaptací knižních bestsellerů, a to 
první díly Harryho Pottera a Pána 
Prstenů.

Vizuální stránku si vzal opět na 
starost designér Zdeněk Machá-
ček, který propojením knihy-scé-
náře a kamery dal vzniknout hra-
vé digi-ikoně. „Jejich spojením, 
velkou grafickou svatbou paní 
Knihy a pana Kamery, jsme zalo-
žili novou rodinu, která vám ráda 
ukáže svá dítka – filmy,“ vysvětlil 
Zdeněk Macháček

Typicky se zlínský festival točí 
kolem Dne dětí, jarní datum však 
může být kvůli koronaviru opět 
v ohrožení. Od 28. května do 
1. června se proto událost přenese 
do online prostoru. Kromě promí-
tání se chystá i program, který má 

dětem zpestřit vyučování. V plá-
nu jsou různé workshopy, besedy 
i virtuální exkurze do zákulisí.

Od 9. do 15. září se návštěv-
níci mohou těšit na festival tak, 
jak jej mají rádi. Čeká je mara-
ton projekcí soutěžních a dalších 

filmů a zábavný doprovodný 
program. Chybět nesmí ani Sa-
lon filmových klapek, a pokud 
to situace dovolí, sportovci se 
opět rozběhnou po centru Zlína 
v rámci Festivalového půlmara-
tonu MONET+.  ks

Festival v klasickém formátu si diváci užijí na podzim, jaro bude patřit školám.  Foto | archiv ZFF

S březnem vstupují do našich 
životů nejenom první jarní dny, 
ale tradičně i měsíc věnovaný čte-
nářům. Obvykle se do této akce 
zapojuje řada kulturních institucí 
se svými akcemi pro veřejnost, ze-
jména knihovny. Nejinak je tomu 
i letos, pouze s tím rozdílem, že se 
„oslava knihy“ přesouvá do onli-
ne prostředí, možnosti samotné 
četby navíc zůstávají stávajícími 
omezeními prakticky nedotčeny. 
Jak ale tento svátek všeho čtenář-
stva vlastně vznikl? Jeho historie 
sahá do podstatně hlubší minu-
losti, než by se mohlo zdát.

Historie akce Březen – měsíc 
knihy sahá až do roku 1955, kdy 
vznikla jako nástroj osvěty tehdej-
šího režimu. Snahou bylo dostat 
knihy do všech domácností a do 
povědomí co největšího počtu lidí, 
kromě toho měl projekt řešit hos-
podářské otázky a posilovat tak 
obranyschopnost národa, stejně 
jako propagovat literaturu mar-
xismu-leninismu. Páteří Měsíce 
knihy byly knihovny a knihkupec-
tví, které podle metodických poky-
nů pořádaly soutěže, jako „Budu-
jeme vzornou lidovou knihovnu“ 
či ve spolupráci se základními 

školami „Celá třída čte“. Na dru-
hou stranu si akce do určité míry 
žila svým vlastním životem, do 
něhož politika nijak nezasahova-
la. Pořádaly se nejrůznější akce, 
besedy a večery poezie, dějištěm 
knižních diskusí se stávaly dokon-
ce i továrny a hutě.

Po sametové revoluci v roce 
1989 se uskutečnila řada změn, 
které se dotkly i organizace této 
akce. Tehdejší ministerstvo kul-
tury ji přestalo oficiálně pod-
porovat a vypadalo to, že zce-
la zanikne. Rozmach vizuálních 
a elektronických médií sesadil 

knihu z jejího výsadního posta-
vení a dal vzniknout Měsíci kni-
hy a internetu, vyvolávajícímu 
rovněž diskusi nad úlohou tiště-
né knihy v moderní společnosti. 
K další změně názvu došlo v roce 
2009, tentokrát na Březen – mě-
síc čtenářů, organizovaný Sva-
zem knihovníků a informačních 
pracovníků České republiky.

Ať tak či onak, březen kro-
mě svátku jara dodnes předsta-
vuje i svátek knihy. Každoročně 
se do „oslav“ zapojuje přes čtyři 
sta knižních institucí po České 
republice. Prodejci dělají různé 
speciální slevy na knihy, knihov-
ny pořádají semináře, čtení a an-
kety, aby zjistily, jak zlepšit své 
služby. I přes stávající omezení 
nezapomíná na Březen – mě-
síc čtenářů ani Krajská knihov-
na Františka Bartoše ve Zlíně. 
V průběhu března nabízí nabízí 
dětem speciální online program, 
který kombinuje s venkovními 
aktivitami. Podrobnější infor-
mace jsou na webových strán-
kách knihovny.  ma

kkfbz.cz

Kniha je také součástí veřejného prostoru.  Foto | Marek Adamík
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telefon +420 577 434 534
mobil +420 732 766 518
e-mail info@pohrebnisluzbapribylak.cz
web   www.pohrebnisluzbapribylak.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS
Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883

Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké 
stále u srdce.
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V časech, kdy umírání přestává být tabu
Pandemie koronaviru citelně 

zasáhla do mnoha oblastí naše-
ho života. Něco přestalo být dů-
ležité, jiné naopak vystupuje do 
popředí více než kdy jindy. Pa-
tří sem i téma smrti a umírání, 
oblasti, které ještě nedávno byly 
v našem kulturním prostředí spí-
še tabuizovány a odsouvány stra-
nou. Dnes o nich slyšíme z mno-
ha stran, a aby toho nebylo málo, 
v případě, že s nimi získáme bez-
prostřední zkušenost, se začneme 
ztrácet v aktuálních pravidlech 
a nařízeních. Jak se dotýkají po-
hřebnictví a souvisejících služeb?

Především je třeba uvést, že 
provoz těchto služeb není v sou-
časnosti omezen. V době vznikání 
tohoto článku – v druhém břez-
novém týdnu – platilo, že počet 
účastníků bohoslužeb je povo-
len do 10 % kapacity obsazenos-
ti kostela, přičemž počet přítom-
ných osob na pohřbu je omezen 
na patnáct osob. Za účelem po-
sledního rozloučení se zemřelým 

lze opustit i území okresu, v němž 
pozůstalí mají trvalé bydliště. 
Pouze v místech trvalého bydliš-
tě ale mohou navštěvovat hřbitov, 
a to kdykoliv mimo zákaz nočního 
vycházení.

Vzhledem k omezenému počtu 
účastníků pohřbu nebo karantén-
ním opatřením se může stát, že se 
na místo posledního rozloučení 
nedostaneme. Přesto o tuto mož-
nost zcela nepřicházíme. Některé 

pohřební ústavy zajišťují video-
přenos ze smutečního obřadu – 
iniciovat jej může i rodina pozů-
stalého. Pokud se to nepodaří, lze 
si vytvořit také vlastní způsob roz-
loučení. Můžeme například v době 
smutečního obřadu zapálit svíčku, 
prohlížet si fotografie zemřelého, 
poslouchat jeho oblíbenou hudbu 
nebo mu prostě jen věnovat ně-
kolik minut ticha. Konečně vzpo-
mínkový rituál můžeme odložit 

i na příhodnější dobu a strávit jej 
ve společnosti blízkých lidí na ji-
ném, náhradním setkání.

Na ztrátu blízké osoby se stě-
ží dopředu zcela připravíme, a to 
bez ohledu na životní postoj, kte-
rý si k tématu smrti zvolíme. Do 
součásti „procesu loučení“ patří-
me i my sami, proto si dejme čas 
na truchlení, odpočinek a sdíle-
ní prožitků s někým, kdo je nám 
blízký. Hlavně se do ničeho ne-
nuťme a dopřejme si čas. Cítíme-
-li se bezradní a máme pocit, že 
to sami nezvládneme, pomocnou 
ruku nám podá i pohřební služba. 
Vedle zajištění všech praktických 
věcí kolem pohřbu – od výbě-
ru formy smutečního rozloučení 
přes vyřízení všech formalit až na-
příklad po výběr hudby, květino-
vých darů, smutečních oznámení, 
řečníků apod. – sehrává také roli 
podpory, společníka na cestě po-
sledního rozloučení. Proto je dob-
ré věnovat pozornost tomu, jakou 
si vybereme.  ma



Kampaň „Ukliďme svět“  
ulehčí přírodě od odpadu

Z VAŠEHO MĚSTA12 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Chcete využít příležitosti a za-
pojit se spolu s Českým svazem 
ochránců přírody do celostátní 
akce Ukliďme svět? Budete mít 
příležitost. Celostátní dobrovol-
nická úklidová akce se uskuteční 
i letos, pouze s tím rozdílem, že 
je ze svého obvyklého březnového 
termínu kvůli pandemii přesunu-
ta až na Den Země, 
tedy 22. dubna. 
V rámci možností by 
tedy tuto akci mohly 
doprovodit i aktivity 
zaměřené na pozná-
vání přírody.

Český svaz 
ochránců přírody zá-
jemce o zapojení do 
akce nabádá, aby své plánované 
úklidy přihlašovali na webu akce. 
„Získáme tak přehled o skuteč-
ných počtech proběhlých úklidů, 
což může motivovat i další případ-
né zájemce o tuto akci,“ vysvětlu-
je koordinátorka kampaně Vero-
nika Andrlová. Začátkem března 
bylo již na webu registrováno více 
než sto jarních úklidů a další při-
bývají. Podle Andrlové se tak uka-
zuje, že lidé na životní prostředí 

nezapomínají ani přes složitou si-
tuaci, která v podstatě nenahrává 
kolektivním aktivitám.

Výhodou akce Ukliďme svět je, 
že se do ní lze pustit zcela indivi-
duálně – dle nálady a chuti klidně 
i v průběhu celého roku. ČSOP na 
každý měsíc navíc připravuje te-
matickou soutěž, v níž se propo-

juje sbírání odpadků 
s pozorováním příro-
dy. „Začátkem břez-
na skončila zimní 
soutěž ‚Kdo zanechal 
svou stopu ve sněhu 
a blátě‘, a protože za-
číná jaro, další sou-
těž nese název ‚Jarní 
květy‘. Pravidla jsou 

jednoduchá. Udělat na svých pro-
cházkách jednu až dvě fotografie 
květů a k nim přiložit ještě jednu, 
na které sbíráte odpadky. Foto-
grafie pak stačí zaslat prostřednic-
tvím formuláře, který je uveden na 
webu akce v sekci soutěže,“ dodá-
vá Veronika Andrlová s tím, že pod 
uvedeným odkazem jsou i další po-
drobnosti k soutěži.

Ukliďme svět je dobrovolnic-
ká úklidová akce, které se koná po 

celé České republice jako součást 
kampaně Clean Up the World. Je-
jím cílem je zlikvidovat nelegál-
ní černé skládky a uklidit poho-
zené odpadky. Od roku 1993 se 
koná pod záštitou Českého svazu 
ochránců přírody a každoročně se uklidmesvet.cz

Kampaň se 
letos uskuteční 
na Den Země, 

tedy 22. dubna

do ní zapojuje několik tisíc dob-
rovolníků. Mezi lety 2017 a 2020 
se akce konala v rámci kampaně 
Ukliďme Česko, od letošního roku 
pokračuje samostatně.  ma

Svůj úlovek můžete zveřejnit i na FB stránkách kampaně.  Foto | ČSOP

František Bartoš se vepsal nejen do dějin Zlína
Šestnáctého března uplynulo 

184 let od narození Fran-
tiška Bartoše, slavné-
ho mladcovského 
rodáka, jehož vý-
znam v oblas-
ti kulturního 
a společen-
ského živo-
ta Moravy 
druhé polo-
viny 19. sto-
letí přesa-
huje rámec 
z l í n s k é h o 
regionu.

Frant išek 
Bartoš proslul 
jako pedagog, ja-
zykovědec, národo-
pisec a sběratel lido-
vé slovesnosti, který svým 
mnohostranným dílem význam-
ně ovlivňoval rozvoj národního 

života na Moravě. Patřil k před-
ním představitelům mo-

ravské vlastenecky 
orientované gene-

race druhé polo-
viny 19. stole-

tí, která svou 
činností při-
spěla k roz-
květu české-
ho jazyka na 
Moravě.

S n a h a 
o upevnění 
a rozvoj ná-

rodního uvě-
domění, kul-

tury a vzdělání 
provázela veške-

rou Bartošovu čin-
nost. Kladl si za cíl 

poznat moravský lid a mi-
zející jevy starého způsobu živo-
ta na vesnici, vysvětlit je, ukázat 

na jejich původ a na to, v čem tkví 
jejich českost. Toto úsilí také bylo 
hybnou silou jeho tvůrčí práce. Za 
svůj život napsal přes dvě stovky 
příspěvků a na čtyři desítky pu-
blikací. Díky jeho sběratelskému 
úsilí a plodné literární činnosti se 
podařilo zachránit bohatý mate-
riál popisující tradiční jevy lidové 
kultury na Moravě. Dílo Františ-
ka Bartoše se tak stalo a do dneš-
ních dnů zůstává zdrojem podně-
tů k práci všech, kteří se zabývají 
poznáním lidové kultury a usilují 
o její zachování a rozvoj.

O jeho odkaz pečuje Studijně-
-dokumentační středisko Fran-
tiška Bartoše Muzea jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně. V prostorách 
muzea se nachází i moderně kon-
cipovaná expozice věnovaná jeho 
osobě. Každoročně ožívá tema-
ticky laděnými akcemi pro veřej-
nost prezentujícími jeho ojedinělý www.frantisekbartos.cz

lidopisný materiál vztahující se ke 
zlínskému regionu.

Bartošovo výročí a jeho dílo si 
lze připomenout poněkud netra-
dičním způsobem. Muzeum jiho-
východní Moravy nabízí prostřed-
nictvím interaktivní prezentace 
pohled na jeho práci. Interaktivní 
obrázky vycházejí z pohlednic za-
chycujících Františka Bartoše při 
výzkumu a výtvarně je ztvárnili 
žáci Základní umělecké školy Zlín 
v rámci projektu Pocta Františku 
Bartošovi 2016–2017. Dostupné 
jsou na webu muzeum-zlin.cz.

K výročí Bartošova naroze-
ní nabízí oddělení muzejní peda-
gogiky každoročně školám také 
vzdělávací program, jehož obsah 
je volně začleněn do interaktivní 
prezentace.  ma
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Kapli Panny Marie najdete na začátku stezky.
 Foto | Zdeněk Urbanovský
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zlin.scioskola.cz
fb.com/ScioSkolaZlin

dává dětem smysl

přihlášky do 1. třídy, do vyšších 
ročníků a do přípravné třídy

přijďte si popovídat

káva online

Kam z Pohořelic?  
Na Stezku Napajedelských emirátů

Pohořelice. Obec, která je 
svým umístěním v kopcích na 
severozápadním okraji Vizovic-
ké vrchoviny tak trochu scho-
vaná oku veřejnosti i mnohému 
výletníkovi, vyrážejícímu na túry 
po Zlínském kraji. Ačkoliv letoš-
ní březen výletům moc nenahrá-
vá, můžeme si Pohořelice a jejich 
okolí nechat na příhodnější dobu 
jako jeden z cílů, na který stojí za 
to se těšit. Zvláště pak na Stezky 
Napajedelských emirátů. Co že 
to je?

Pod tímto názvem se skrý-
vá lokální turistické značení vy-
cházkových tras, na nichž se po-
dílelo město Napajedla s obcemi 
Žlutava, Halenkovice, Spytihněv, 
Topolná, Komárov, Karlovice, 
Oldřichovice a Pohořelice. Do-
hromady čítají dobrých 70 kilo-
metrů značených tras, jimiž jsou 
obce propojeny. Na internetových 

mapách jsou vyznačeny barevný-
mi přerušovanými čarami, vlastní 

Pohořelice protíná stezka znače-
ná modrou barvou. Centrála ces-
tovního ruchu Východní Moravy 
doporučuje průzkumnou „pouť“ 
po Stezkách zahájit v zámeckém 
parku v Pohořelicích a za první 
ochutnávku zvolit okruh Pohoře-
lice, Napajedla a Oldřichovice.

Od zámeckého parku v Poho-
řelicích stezka vede kolem kaple 
Panny Marie a po hřebeni pokra-
čuje směrem k letišti pro letec-
ké modeláře. Jakmile se přiblíží 
k zahrádkářské kolonii, protíná 
se zelenou, která, když na ni od-
bočíte, vás přivede k Pohořelické-
mu potoku a proslulému statku 
Prusinky. Statek se vepsal do dě-
jin v průběhu druhé světové vál-
ky, když u něj v roce 1944 havaro-
val americký bombardér. Některé 
členy posádky tehdy při útěku po-
pravilo německé gestapo, v loka-
litě je tedy k vidění i pomník.

Milovníci rozpínajících se vý-
hledů do krajiny si přijdou na 
své. Okruh pokračuje po zvolna 
klesajícím hřebeni, po němž se 
po opětovném připojení na mod-
rou stezku dostanete do Oldři-
chovic. Odtud se již zvolna vrací-
te do Pohořelic, ale malá odbočka 
před vodní nádrží odhalí ještě 
jednu zajímavost. Červená stez-
ka na svém konci ukrývá pozů-
statky tvrze Leopoldov a osamělý 
kostel sv. Jiljí. Tvrz byla ve stře-
dověku součástí Podhradí, zanik-
lé vsi prvně uváděné v roce 1350 
jako majetek Herborta z Podhra-
dí. V roce 1464 se tvrz uvádí jako 
pustá, ale příležitostně byla zřej-
mě ještě využívána. V roce 1501 
bylo pusté již celé Podhradí.

Celková délka trasy je 12 kilo-
metrů. Jde o lehký terén vedoucí 
po lesních a polních cestách, čás-
tečně i po zpevněných silnicích.  ma



Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 7. 4. 2021. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE ZAČÁTEK CITÁTU ČESKÉHO SPISOVATELE A BÁSNÍKA MILANA KUNDERY: „... JE MÍSTEM MÝCH NEJVĚTŠÍCH INSPIRACÍ.″

ZÁBAVA14 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Kompletní balíček služeb: 
■ příprava dané 
   nemovitosti k prodeji 
■ naplánování strategie 
   prodeje 
■ marketing 
■ stanovení tržní ceny 
■ inzerce 
■ topování 
■ kompletní právní služby 
■ katastr a další

Zajištujeme bezplatné poradenství, právní servis při 
realizaci všech typů obchodů, prodeje i pronájmů, 
finanční servis, hypoteční úvěry, znalecké posudky či 
PENB. Pro rychlost prodeje využíváme: profesionální 
fotky, půdorysy, homestanding, videoprohlídky. 

Služby jsou založeny na ochotě, serióznosti, 
profesionalitě a osobním přístupu ke klientovi

Kontakt: Vodní 1972, 760 01 Zlín
Telefon: +420 603 982 535
E-mail: klacanek.d@seznam.cz
Web: www.realityklacankova.cz

13 let praxe

INZERCE RV2100402/01

INZERCE RV2001925/03

Vyluštěte správně křížovku a potěšte 
sebe či blízké barvami do interiéru. 

Soutěžíme o tři ceny v hodnotě 
1500, 1000 a 500 Kč.

Správné odpovědi posílejte do 7. 4. 2021, následně
kontaktujeme výherce a domluvíme se na předání.

Ceny do soutěže věnovala firma henelit-CZ, spol. s r. o.
Odpovědi posílejte na info@vaszlin.cz. Nezapomeňte 
připojit kontakt na Vás. Podmínkou účasti 
v soutěži je také zodpovězení otázky k čemu budou 
barvy použity.



 INZERCE 15|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2100289/01

na očkování pro čtyřčlennou rodinu 
až 5 000 Kč

Přihlaste se k nám do 

31. března 2021

nadeje.cz/zlin • alzheimerzlin.cz • tel. 603 281 676

MÁTE DOMA SENIORA
SE ZTRÁTOU PAMĚTI?

POJĎTE
S NÁMI DO
DENNÍHO 

STACIONÁŘE.

INZERCE RV2100196/01

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 RV2100219/02



INZERCE RV2001654/03

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2, 2x vest. 
skříně, kuch. linka včetně vest. spotřebičů, sprchový kout, KLIENT 
HLEDÁ ZREK. BYT 2+1 ve Zlíně – Malenovicích nebo UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ. PENB: D

3 195 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 + 2x LODŽIE, ZLÍN – JS – I. ETAPA
Prostorný byt o výměře 78 m2 (z toho lodžie 6 m2), ve zrekonstr. 
bytovém domě ve 4. podlaží 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

CENA V RK

RD FRYŠTÁK
Přízemní menší chaloupka o dispozici 2+1, která se nachází v srdci 
obce Fryšták. Má menší plochu pozemku 163 m2, situovaný v klidné 
ulici s min. provozem aut, interiér domu disponuje historickými prvky 
(trámy, pec ap.) – KLIENT HLEDÁ 2+1 VE ZLÍNĚ. PENB: G

2 580 000 Kč
RD 3+kk a 1+kk, ZLÍN – OBECINY
Náročně zrekonstruovaný cihlový objekt disponuje krásnou oplo-
cenou zahradou u lesa o výměře 668 m2. Součástí objektu je garáž 
a až 3 parkovací místa. Dojezd do centra 5 min. autem, blízko MHD 
a vlaku, školky, školy ap., DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ. PENB: G

9 500 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

POZEMEK – SLUŠOVICE
Pro smíšenou plochu výrobní, který se nachází v průmyslové zóně 
ve Slušovicích. Kolem pozemku vede asfaltová komunikace. Svažitý 
pozemek má výměru přes 11 600 m2, u pozemku k dispozici všechny 
dostupné inženýrské sítě.

4 490 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

RD 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

1 650 000 Kč

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV2001814/03


