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Fotbalisté v Loukách  
se těší na nový areál 

podrobnosti na straně 8
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AUTOSALON KROMEXIM, Kroměříž, Hulínská 2383, Zlín–Louky 412 u Uni Hobby        www.kromexim.cz

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 domu 5+kk po nově 
provedené kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích. Vybaven novou 
nadstandardní kuchyň. linkou se 
spotřebiči Bosch. Aktuálně v prodeji, 
cena 5.750.000 Kč + provize RK.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk 
po nově provedené rekonstrukci ve 
Zlíně, ulice Štefánikova. K dispozici 
prádelna s pračkami a sušičkou, 
velkou terasou a parkovacím stáním. 
Měsíční nájem je 8.500 Kč + energie, 
vratná kauce a provize RK.

• Prodej vybaveného nového bytu 
2+kk v Zlíně, Příluky. V bytě nad-
standardní kuchyň. linka, podlahové 
vytápění, vestavná skříň, TV, postel, 
sedačka, stůl a židle. Prostorná kou-
pelna se sprch. koutem a pračkou, 
samostatné WC. K bytu patří terasa, 
velký sklep a parkovací místo. Cena 
na dotaz v RK.

• Prodej bytu 4+kk 
v cihlovém byt. domě, 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
ve Zlíně,  ulice Přílucká. 
Nachází se ve 2. patře 
s dvěma balkony.

• Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů 
2+kk a 1+kk ve Zlíně 
na ulici Štefánikova. 
K dispozici od ledna 
2022!

• Prodej bytu 3+kk 
po nově provedené 
rekonstrukci ve Zlíně, 
ulice Benešovo nábřeží . 
V prodeji od února 2022!

INZERCE RV2001723/11

 INZERCE RV2101997/01
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A je tu advent, čas 
předvánoční. Přesvědčí 
se o tom v těchto dnech 
každý, kdo si to zamíří na 
náměstí Míru. Atmosféra 
hřejivého domácího krbu 
– i tak lze vnímat tento 
čas – se na rozdíl od jiných 
věcí příliš nemění a je 
jakousi stálicí v životaběhu 
kalendářního roku. 

Starý dobrý rodinný krb
Také jste si všimli, že ritua-

lizované činnosti mohou v kaž-
dodenním životě 
představovat zá-
chytné a orien-
tační body? Po-
kud jde o návyky, 
které mají přízni-
vý dopad na naše 
celkové rozpoložení, mohou v ča-
sech méně radostných držet nad 
vodou a pomáhat uchovávat naši 
emoční stabilitu. A je jedno, jest-
li jde o pravidelné ranní cvičení, 
procházky v lese nebo večerní se-
dánky u kávy s bytostí, s níž lze 
bez obav i společně mlčet, aniž by 
to znamenalo, že už si nemáme co 
říci. Jedna z takových ritualizova-
ných činností se každoročně opa-
kuje i na náměstí Míru. Je jím ad-
vent, čas předvánoční, který vždy 
tak trochu atmosférou připomíná 
starý dobrý vyhřátý rodinný krb. 
Jestli na tuto atmosféru naváže 
i letos, je prozatím ve hvězdách. 
Nikde ale není psáno, že rodinný 
krb musí být přehnaně pompézní 
a za každou cenu na sebe upo-
zorňovat s obavou, že si jej nikdo 
nevšimne.

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

I letos se na náměstí zabydlí 
dřevěné domečky s tradičním ob-
čerstvením, jako je vánoční punč, 
svařené víno, grilované speciali-
ty, smažené langoše, bramboráky, 
uzeniny, sladké trdelníky, perníčky 
nebo pražené oříšky. Bez nich by to 
zkrátka nebylo ono. Podobně jako 
bez vánočního stromu, který se roz-
svítí první adventní neděli, s ná-
sledným koncertem kapely F-dur 
Jazzband a vystoupením Báry 
Basikové.

Program pro celou rodinu
Následující dny od rozsvícení 

stromu již Adventní Zlín 2021 po-
běží na plné obrátky. Těšit se může-
te na koncerty známých interpretů, 
jako je například Event Jazz, Děda 
Mládek Illegal Band, Adam Ďuri-
ca, Kateřina Marie Tichá s kape-
lou Bandjeez, ADD Gospel Přerov 
nebo třeba Avion Big Band Zlín. 
A to rozhodně nejde o vyčerpáva-
jící výčet. Kulturní program, který 
je každoročně bohatý pro celou ro-
dinu, je i letos doprovázen progra-
mem  doprovodným, kde se budou 
moci vydovádět a realizovat hlav-
ně ti nejmenší. Nebudou tak chy-
bět vánoční tvořivé dílničky, dětské 

kinečko s pohádkami a filmy, Je-
žíškova pošta nebo vystoupení dět-
ských folklorních souborů a vánoč-
ní expres.

Od ledového Anděla po 
Betlémské světlo

Z minulých let si dozajista pa-
matujete vánoční stodolu s poseze-
ním. Na náměstí vyroste v pondělí 
29. listopadu a zázemí v ní najdou 
malé komorní koncerty a fotostě-
na s andělskými křídly. S andělem 
bude mít co do činění i um profe-
sionálních sochařů, 
jejichž přičiněním by 
náměstí mělo pře-
jít doslova pod an-
dělskou ochranu. To 
pokud se jim opět 
podaří vytvořit ob-
líbeného Zlínské-
ho ledového Anděla. 
Tradiční součástí ad-
ventu je konečně také charitativní 
akce zlínské Charity pod názvem 
Lucernička pro Anetku. „Tato be-
nefiční akce spočívá v prodeji ruč-
ně zdobených lucerniček, v nichž si 
mohou odnést Betlémské světlo ti, 

kteří přijdou v podvečer, poslední 
pátek před Štědrým dnem, na vá-
noční jarmark na náměstí. Výtěžek 
z prodeje je věnován Anetce, holčič-
ce, která se neobejde bez celodenní 
péče,“ říká Pavla Romaňáková ze 
zlínské Charity.

Páteční revivaly 
věnované „hvězdám“

Vedle tradičních akcí přináší le-
tošní advent i několik novinek. Kaž- 
dý pátek například vystoupí na 
pódiu revival některého populár-

ního zpěváka nebo 
hudební skupiny, ve 
vánoční stodole nově 
najdete také „sobot-
ní vánoční jukebox“, 
což je „pásmo“, ve 
kterém vystoupí dý-
džejové, kteří budou 
hrát na přání pís-
ničky s vánoční te-

matikou. Stranou zájmu tentokrát 
nezůstanou ani přilehlý park Ko-
menského a sad Svobody. Vánoční 
atmosféru v nich dotvoří tematické 
„rozsvícení“.

„Od 26. ledna do 1. ledna na 
náměstí stále bude několik stánků 
s občerstvením a podvečerní atmo-
sféru zpříjemní i živá hudba. Chy-
bět samozřejmě nebude ani Novo-
roční ohňostroj na náměstí T. G. 
Masaryka, afterparty na náměstí 
Míru nebo možnost zakoupit si na 
památku plecháček a baňky s ručně 
malovaným motivem od Jany Svo-
bodové z Ateliéru Radost,“ pood-
haluje mluvčí města Tomáš Melzer 
i události mezisváteční a novoroč-
ní. Pro aktuální informace sledujte 
web města nebo FB@mestozlin.eu.

Adventní Zlín 2021. V jaké podobě se asi uskuteční? Foto | město Zlín

Letošní novinkou jsou koncerty revivalových kapel Foto | město Zlín

Vzhledem 
k měnícím se 

protiepidemickým 
opatřením sledujte 

web města pro 
aktuální informace
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Jak na nový rok, tak po celý rok.  
Zlín slaví 700 let

Na dopravu ve Zlíně bude dohlížet modernizovaný kamerový systém
Zlín se rozhodl zakročit proti 

neukázněným řidičům. Připravuje 
se proto na modernizaci doprav-
ně bezpečnostního kamerového 
systému, který zlepší dohled nad 
děním na silnicích a vyjde vstříc 
oprávněným stížnostem obyvatel 
některých částí krajského města.

Magistrát si od nových tech-
nologií slibuje řadu zlepšení. Do-
posud kamery dokázaly snímat 
pouze jediný pruh silnice, nyní by 
však mohly být schopné pokrýt ce-
lou šířku vozovky v obou směrech. 
Systém kamer by se rovněž mohl 
doplnit o místa s měřením oka-
mžité rychlosti. Díky tomu by ne-
bylo třeba, aby snímaný řidič pro-
jel pod oběma měřícími body, jak 
je tomu doposud. Rychlost je nyní 
automaticky měřena na sedmi 

místech. V ostatních částech Zlí-
na ji musí hlídat strážníci. „Na 
představitele samosprávy i na sa-
motné strážníky se nezřídka obra-
cejí spoluobčané, kteří nás žádají, 
abychom v té či oné městské části 
vymysleli řešení proti neohledu-
plným řidičům. Dosud jsme tam 
byli nuceni směřovat hlídky měst-
ské policie s mobilním radarem, 
ale při modernizaci dopravní-
ho kamerového systému zvážíme 
jeho rozšíření i do okrajových čás-
tí, jako je Kudlov, Kostelec nebo 
Štípa,“ slíbil primátor Jiří Korec.

Nové technologie, které jsou 
součástí chystaného systému, by 
také mohly utnout nešvar mno-
ha řidičů, kterým je projíždění na 
červenou. To by kamery dokázaly 
zaznamenávat automaticky.

V současnosti je v přípravě 
studie s předprojektovou doku-
mentací, která by mohla být ho-
tová ještě letos. Pokud vše pů-
jde podle plánu, v následujícím 
roce by se začalo s první etapou 
modernizace.

Dopravně bezpečnostní ka-
merový systém funguje ve Zlíně 
už od roku 2005. „Zásadní myš-
lenkou při vzniku tohoto systému 
bylo zklidnění silničního provo-
zu a vynucení dodržování nejvyš-
ší dovolené rychlosti. Troufnu si 
říci, že v tomto ohledu kamery 
svůj účel splnily a v důsledku tak 
přispěly nejen ke zvýšení bezpeč-
nosti, ale také plynulosti silnič-
ního provozu,“ zhodnotil ředitel 
Městské policie Zlín Milan Klad-
níček.  ks

Koho by napadlo, že příští rok 
to bude už sedm set let od prv-
ní písemné zmínky o Zlíně? Ale 
skutečně. První písemná zmín-
ka o „osadě“ Zlín pochází z roku 
1322, kdy byl řemeslnicko-ce-
chovním střediskem okolního va-
lašského osídlení. Dnešní měs-
to Zlín se tím nechalo inspirovat 
a plánuje pravděpodobně nejdelší 
oslavy ve své novodobé historii. Ty 
by totiž měly trvat po celý rok.

„Oslavy začnou novoročním 
ohňostrojem a skončí vánočními 
trhy. Zapojí se do nich celá řada 
městských i krajských organizací, 
komunit i umělců, také Univerzi-
ta Tomáše Bati a další. Jednáme 
o spolupráci s Univerzitou Karlo-
vou, ale budeme rádi i za spolu-
práci s Baťovskými a partnerský-
mi městy,“ nastiňuje velkolepost 
oslav jejich hlav-
ní manažerka Jana 
Kubáčová.

Ačkoliv lze stě-
ží v úplnosti po-
stihnout šíři chys-
taných akcí, přece 
jenom mezi nimi 
vyniká jedna, která 
by se měla uskuteč-
nit v červnu pod názvem Zlín žije. 
Návštěvníky bude čekat několik 

multižánrových scén 
umístěných ve ve-

řejném prostoru města, pouliční 
umění a zážitkový program. Celý 

Zlín na tři dny ožije hudebními vy-
stoupeními pokrývajícími širokou 
škálu žánrů od folkloru přes rock, 
folk, pop a další. Obdobně laděný 

Kamery by měly zabránit i nešvarům, jako je projíž-
dění na červenou Ilustrační foto

bude i podzimní festival Baťa dny, 
jenž nabídne populárně nauč-
ný program spojený s divadlem, 
koncerty a konferencí o Baťovské 
architektuře.

Akcí jiného typu bude napří-
klad možnost zhlédnout originál 
listiny z roku 1322, v níž Fricek 
z Egerberga prodává královně 
vdově Elišce svůj podíl na majet-
cích zděděných po otci, které kro-
mě jiného zahrnovaly i městeč-
ko Zlín. Protože se první zmínka 
o zlínské osadě datuje na 28. únor, 
uskuteční se ve stejný den i zmí-
něná akce. Naproti tomu takzvaný 
Zlínský podnikatelský meeting – 
předběžně naplánovaný na březen 
– si klade za cíl upozornit na pod-
nikatelskou historii města a před-
stavit podnikatelskou současnost 
a její potenciál do budoucna.

Oslavy mají své logo i svůj vi-
zuální styl. Ten připomíná leža-
tou osmičku, která je na místě nul 
v číslici „700“. Symbol nekonečna 
má znázorňovat neomezenou od-
vahu, invenci, podnikavost, silnou 
vůli a neomezené pole působnosti 
pro ty, kteří se rozhodnou ve měs-
tě realizovat své podnikatelské zá-
měry. U příležitosti oslav vznikl 
i web zlin.700.eu, na němž najde-
te i programový kalendář.  ma

Jedna 
z hlavních akcí 
se uskuteční 
mezi 24. až 

26. červnem 
2022
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„Milostivé léto“ pomůže zbavit se dluhů
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Slyšeli jste už o takzvaném 
Milostivém létu? Ne, nemá to nic 
společného s letním obdobím, 
jak by název mohl napovídat. 
Jde o cestu, která dává dlužní-
kům v exekuci šanci na nový ži-
vot. Až desetitisíce lidí se v sou-
časnosti potýkají s problémem, 
kdy původně malé dluhy narost-
ly řádově právě kvůli příliš vyso-
ké penalizaci. Málokdo ale ví, že 
novela exekučního a občanského 
soudního řádu nyní přichází s ře-
šením, jak uhradit dluh bez pená-
le a úroků.

Milostivé léto je určeno li-
dem, kterým v prů-
běhu času vznikl 
dluh u veřejnopráv-
ních institucí. Ti tak 
v době od 28. říj-
na 2021 do 28. led-
na 2022 získávají 
jednorázovou mož-
nost uhradit své dlu-
hy výrazně levněji. 
Pro lepší představu, jde o dluhy 
vzniklé například na úhradách 

sociálního či zdravotního pojiště-
ní, za nájem obecního bytu nebo 
vůči institucím typu ČEZ, České-
ho rozhlasu, České televize, do-
pravních podniků, škol, nemocnic 
a podobně – tedy dluhy, které jsou 
vymáhány soudním exekutorem.

Co je třeba pro oddlužení udě-
lat? Princip spočívá v tom, že 
uhradíte pouze jistinu, což je zá-
kladní dlužná částka, k níž je při-
počítán pevně stanovený admini-
strativní poplatek 908 korun. Tím 
celá záležitost pro vás končí. Tato 
částka vás zbaví „břemene“ pená-
le, úroků a takzvaného příslušen-

ství, ať už šlo o část-
ku jakékoliv výše.

„Milostivé léto 
vítáme. Na legis-
lativních změnách 
jako nezisková or-
ganizace pracující 
s chudými rodina-
mi, které se dostaly 
do dluhových pastí, 

dlouhodobě aktivně spolupracu-
jeme a podporujeme je. Věřím, 

že akce umožní řadě lidí zbavit se 
dluhové zátěže a vrátit se s úlevou 
do běžného života. Tato promě-
na přinese užitek nejen jim a je-
jich dětem, ale celé společnosti,“ 
uvedla Iva Kuchyňková, mana-
žerka pro advokační činnost Cha-
rity Česká republika v sociální 
oblasti.

Pro bližší informace k „Milos-
tivému létu“ či jiné problematice 

související s rodinným právem, 
dluhovým poradenstvím, sociál-
ními dávkami a podobně se mů-
žete obracet na některou z charit-
ních poraden. Ve Zlíně optimálně 
na občanskou poradnu Charity 
Zlín na telefonu 739 245 974 nebo 
e-mailu poradna@zlin.charita.cz. 
Navštívit ji lze i osobně na adre-
se Zálešná I/4057 v pondělí, úterý 
a čtvrtek mezi 9. a 15. hodinou.  ma

Oddlužení 
spočívá 

v zaplacení 
dlužné částky 

a poplatku 
908 korun

Nabídka oddlužení platí do 28. ledna 2022  Foto | Charita ČR
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Exoskelet posiluje kondici a chrání záda 
našich zaměstnanců, říkají v PRECIZu
Řekne-li se exoskelet, ne každému se hned vybaví, 
o co ve skutečnosti jde. Ještě nedávno se tak hovořilo 
o jakési „kostře“, která byla původně vyvinuta 
výhradně pro vojenské použití, aby pomáhala například 
při přenášení stále těžší vojenské techniky. 

INZERCE RV2101828/03

Řešení pro namáhavou práci
Společnost PRECIZ se zabývá 

výrobou široké škály dílů z nástro-
jové a konstrukční oceli, které po-
užívají strojírenské firmy zaměřené 
na výrobu obráběcích strojů, jed-
noúčelových strojů, výrobních li-
nek, ale třeba i výrobci forem a ná-
strojů. Vedle toho poskytuje služby 
v oblasti strojírenské výroby, kte-
ré spočívají v dodávce materiálu 
a následném servisu. Protože ale 
firma od roku 1995, kdy začínala 
doslova v „dřevních“ podmínkách 
v pronajatých prostorách prakticky 
od nuly, neustále rozvíjí své know-
-how, nosná technologie brouše-
ní se časem rozšířila o CNC obrá-
bění a možnost výroby dílů podle 

technické dokumentace. Souhrnně 
tak lze říci, že charakteristickým 
produktem společnosti jsou dlouhé 
ploché díly z oceli.

„Máme tu pracovníky, kteří 
mají na starosti pily na řezání oce-
li, brusiče, seřizovače CNC stro-
jů, jsou tu baliči, kontroloři kvality 
a řada dalších. Dalo by se ale říct, 
že naším srdcem je brusírna, kde 
se uplatní šikovní muži se vztahem 
ke strojařině, aby se věnovali opra-
cování dílů z nástrojové oceli. A to 
je fyzicky namáhává činnost, ze-
jména na záda a horní část trupu,“ 
vysvětluje vedoucí personálního 
oddělení Věra Šenkeříková. Poříze-
ní exoskeletu tak podle ní bylo lo-
gickým vyústěním snah vyjít vstříc 

zaměstnancům i v jiných ohledech, 
než jsou třeba jen nadstandardní 
mzdové podmínky.

Unikát v regionálním 
strojírenství

PRECIZ v současné době proží-
vá změnové řízení zasahující hned 
několik jejích klíčových procesů 
a zaměřuje se na zvyšování efektivi-
ty a zlepšování pracovních podmí-
nek svých zaměstnanců. „Rozhodli 
jsme se vyjít jim vstříc právě s tou-
to důmyslnou pomůckou v podo-
bě exoskeletu. Na jednu stranu jim 
chceme ulehčit, ulevit jim v práci 
a ukázat, že to jde i bez toho, aby se 
musel člověk nadměrně namáhat, 
a na druhou stranu se chceme zasa-
dit i o konkrétní zdravotní osvětu, 
která má v našich zaměstnancích 
posilovat povědomí o takzvané pra-
covní schopnosti,“ pokračuje Věra 
Šenkeříková a dodává, že s exos-
keletem se stali na Zlínsku a Uher-
skohradišťsku vlastně průkopníky. 
V regionu se u podobně zaměře-
ných firem taková pomůcka zatím 
nepoužívá.

Exoskelet jako šetrný 
a vstřícný parťák

Výhody exoskeletu uvedené na 
papíru jsou jedna věc. Jak se ale 
osvědčil v praxi? Stanislav Glück, 
který pro PRECIZ pracuje již přes 
dvacet let a součástí jeho práce je 
i zaškolování nových zaměstnan-
ců, v tom má jasno. „Značnou část 
práce na brusce zahrnuje oplacho-
vání polotovaru, což znamená, že 
pracovník je u linky nahnutý nad 

ložem stroje a nadměrně zatěžuje 
zadní část těla. Je to práce, která 
když ji děláte roky jen tak bez ni-
čeho, odrovná vám záda. Jakmile 
nám ale firma představila exoske-
lety, leccos se tím změnilo. Aparát 
je možné si nastavit do polohy, do 
které potřebujete, a v této polo-
ze vás udržuje po celou dobu prá-
ce. Ten rozdíl je prostě enormní,“ 
chválí vlastnosti nové pracovní „vy-
chytávky“ Stanislav Glück. Aby ale 
všechno nebylo jen růžové, podotý-
ká, že na provozu, kde se v létě tep-
lota pohybuje kolem třiceti stup-
ňů Celsia, je v takovém „krunýři“ 
poněkud horko. To by však podle 
něj bylo možné vyřešit vhodným 
termoprádlem.

Podobného názoru je i Stani-
slav Jurčík. „Pominu-li tu jedinou 
drobnou nevýhodu zvýšené poti-
vosti, která tady už zazněla, pře-
važují jednoznačně výhody. Než 
jsem exoskelet začal nosit, hodinu 
denně jsem na záda cvičil – dvacet 
minut ráno před směnou a dvakrát 
po dvaceti minutách odpoledne – 
a přesto to nestačilo. Dokonce jsem 
zvažoval, že se zeptám, jestli pro mě 
není volné místo někde ve skladu, 
že už to nezvládnu, ale firma mi na-
bídla k vyzkoušení jeden exoskelet 
a volba byla jasná. Za pár dní jsem 
jí řekl, že už jí ho nevrátím, neboť 
práci bez něj si už neumím předsta-
vit,“ usmívá se Jurčík.

Aby se i v práci lépe žilo
Někteří z brusičů nadšení z exo-

skeletu nesdílejí. I s nimi by však 
zaměstnavatel chtěl nadále praco-
vat, poskytnout jim osobní konzul-
tace s fyzioterapeutem a případně 
je vybavit jinými alternativními po-
můckami pro jejich lepší komfort 
při práci. Podle zaměstnavatele je 
to pochopitelný stav, který je mož-
né nadále rozvíjet správnou, dlou-
hodobou a důslednou zdravotní 
osvětou, a je proto důležité infor-
movat o výhodách pomůcek, čemu 
mohou prospět a že jsou tu přede-
vším proto, aby se lépe žilo i na pra-
covišti. Jednoznačně se však před-
pokládá, že počet exoskeletů bude 
v PRECIZu narůstat, a firma počítá 
s příslušnými finančními rezervami 
na nákup těchto aparátů. ma
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Papír lze využít vždycky.  
I mnohokrát recyklovaný

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

KAMENICTVÍ 
STONE s. r. o.
Dolní Lhota 172, 763 23
-----------------------
Tel.:  777 335 358
E-mail:  kamenictvistone@seznam.cz
Po – Pá:  9.00–16.00 hod.

SLEVOVÝ KUPÓN 
NA DOPLŇKY 

30%

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

DOPLNĚNÍ PÍSMA NA POMNÍKY 
OBNOVA PÍSMA (ZLATO, STŘÍBRO, BÍLÁ, ČERNÁ)

VÝMĚNA DOPLŇKŮ 
(LAMPY, VÁZY, KŘÍŽE A OSTATNÍ DOPLŇKY)

RYCHLÉ DODÁNÍ DOSTUPNÁ CENA
MONTÁŽ DLE POČASÍ – NEJPOZDĚJI JARO 2022

V nabídce dalších 150 druhů pomníků

2 HROBY  1 HROB 

Částečné krycí desky

AKCE
NA KRYCÍ DESKY 
OD 16 000 Kč

AKCE
NA POMNÍKY
OD 12 000 Kč

Do 30. 12. 2021 poslední možnost
objednávek před zdražením pomníků o 40 %

INZERCE RV2101720/02INZERCE RV2101748/02

Papír. Kdo by ho neznal? I když 
éra psacích strojů už je spíš jen 
vzpomínkou na minulost a k psa-
ní nám stačí již jen papír „elekt-
ronický“, stále se s ním setkáváme 
každý den. Píšeme na něj, čteme 
z něj, leccos do něj balíme, na-
cházíme jej den co den v podo-
bě reklamních letáků v poštovní 
schránce. Není divu, že jde o suro-
vinu, jíž se každoročně jen v České 
republice vytřídí stovky tisíc tun. 
Její třídění má u nás navíc dlou-
holetou tradici.

Že není papír jako papír, při-
pomíná už jeho základní rozdělení 
– rozlišujeme totiž papíry dřevité 
a bezdřevité. Nenechme se ale mý-
lit, dřevní hmota se k výrobě po- 
užívá u obou. Rozdíl spočívá v tom, 
že zatímco k výrobě dřevitých pa-
pírů se nejčastěji používá smrk, 
u bezdřevitých je to nejčastěji bří-
za. Jinak se postupuje i při jejich 
zpracování. U papírů dřevitých se 

hmota rozmělňuje na 
buničinu mechanic-
ky, u papírů bezdře-
vých chemicky. Vedle 
toho můžeme papíry 
rozlišovat na natírané 
a nenatírané nebo pří-
rodní a recyklované. 
Samostatné místo pak 
patří papíru opatřené-
mu FSC certifikátem, 
s logem „stromečku“. 
Jde o alternativu ke 
klasické výrobě papíru vypovídají-
cí mimo jiné o tom, že pochází ze 
dřeva stromů, které jsou obhospo-
dařovány s ohledem k šetrnému 
využívání přírodních zdrojů.

Jak se papír recykluje? A jaké 
nachází další využití? Některé 
odpovědi se nabízí již v samotné 
otázce. Papír vytříděný do přísluš-
ných odpadových nádob se dotři-
ďuje dle typu na papír, noviny, 
karton a ostatní a ve slisovaném 

stavu se pak odváží do papíren. 
Zde dochází k jeho vlastní recyk-
laci, která zahrnuje jeho rozvlák-
nění, vyčištění a následně pomocí 
vody a dalších přísad k výrobě no-
vého papíru. Nikoliv však nutně. 
Vedle papíru se z něj vyrábí napří-
klad i izolace do interiéru, toaletní 
papír nebo nástřiky pro zatravňo-
vání svahů.

Jestli lze konkrétní papír dále 
recyklovat, se často odvíjí od toho, 

zda byl chemicky ošet-
řen, či nikoliv. Ne-
jste-li si jisti, řiďte se 
pokyny na sběrných 
nádobách. Bez obav 
do nich můžete kromě 
časopisů, novin a seši-
tů házet papírové oba-
ly, cokoliv z lepenky, 
knihy bez tvrdých de-
sek, obálky s fóliový-
mi okénky, dokonce 
i papír s kancelářský-

mi sponkami. Naopak do nich 
neukládejte uhlový, mastný nebo 
jakkoliv znečištěný papír, termo-
papír (účtenky), dětské pleny, toa- 
letní papír nebo kombinované 
obaly (typicky kombinace plastu 
a papíru).

Ve Zlíně slouží ke třídění pa-
píru 330 modrých kontejnerů. 
Podle informací z webu města do 
nich Zlíňané za loňský rok vytřídi-
li 1408 tun této suroviny.  ma

Nádobu na papír najdete zpravidla v sousedství její žluté kolegyně  Foto | Marek Adamík
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Fotbalová utkání v novém. V Loukách 
vyroste moderní hráčské zázemí
Nová správní budova se 
šatnami, koupelnami, 
společenskou a technickou 
místností, nová umělka 
i důkladné osvětlení celého 
areálu. O potřebě nového 
hřiště ve Zlíně-Loukách se 
již hovoří bezmála dvacet 
let, ale až teprve nedávno 
se události daly do pohybu. 

| MAREK ADAMÍK

Předcházel jim výkup pozem-
ků, vytvoření projektu a navýšení 
celkové úrovně budoucího hřiště, 
aby byla nad úrovní stoleté vody. 
Tyto kroky byly dle slov Tomáše 
Goláně, současného předsedy klu-
bu SK Louky, klíčové pro získání 
stavebního povolení a potřebných 
dotací. Zahájení výstavby je tak již 
doslova na dosah ruky.

Rozšíření stávajícího hřiště
S dlouhodobě nedostačujícími 

možnostmi hřiště 
se potýkají přede-
vším hráči fotbalové 
školy SK Louky, pro 
které je hřiště cent-
rálním místem tré-
ninků i fotbalových 
zápasů. Nikoliv ná-
hodou je právě tento 
fotbalový klub v za-
stoupení svým před-
sedou Tomášem 
Goláněm žadatelem o jeho zásad-
ní proměnu i jejím iniciátorem. 
„V současnosti patří pod fotbalo-
vý klub šest mládežnických týmů. 
K dispozici mají venkovní hřiště, 
které bohužel stojí na pozemcích 
několika soukromých vlastníků. 
Proto se klub rozhodl vybudovat 
nové hřiště s umělou trávou včet-
ně objektu šaten, a to s využitím 
pouze svých pozemků,“ vysvětluje 
Goláň a upřesňuje, že nové hřiště 
v podstatě nemá nahradit to stá-
vající, ale naopak jej rozšířit o dal-
ší hráčskou plochu.

Trénink na umělém porostu
Výstavba hřiště vyžaduje před-

běžné práce a místní obyvatelé 
zde již v roce 2017 mohli zaregist-
rovat čilý pracovní ruch – to když 

na pozemek zamířily nákladní au-
tomobily se stavební sutí. Důvody 
jsou nasnadě. Plocha pro navr-
hované hřiště je rovná, nicméně 
s ohledem na okolní terén se na-

cházela asi metr 
pod úrovní stoleté 
vody, takže bylo tře-
ba plochu dorovnat. 
V praxi to zname-
ná, že vlastní hřiště 
vznikne na oddrená-
žované vyspárované 
ploše, která se sklá-
dá z drenážní a ve-
getační vrstvy. Ty 
budou rozprostřeny 

po celé ploše hřiště a podle potřeb 
pak zhutněny. Na tuto plochu se 
nakonec položí umělý koberec.

Zázemí pro hráče i diváky
„Hřiště bude ohraničeno za-

hradními obrubníky, na jeho krat-
ších stranách se počítá se záchyt-
ným síťovým oplocením, které 
bude mít za fotbalovou brankou 
délku čtyřicet metrů a výšku osm 
metrů. Kromě toho bude hřiště 
osazeno čtyřmi rohovými prapor-
ky, umělým osvětlením v každém 
ze čtyř rohů a dvěma zastřešený-
mi střídačkami pro třináct hráčů. 
Nebudou chybět dvě nezastřeše-
né ocelové tribuny, každá asi pro 
sto diváků,“ popisuje Tomáš Go-
láň náležitosti, jež se v budouc-
nu mají stát součástí hřiště. To 

nejzajímavější, co se týká hlavní 
správní budovy, si však nechává 
nakonec. Právě ta má totiž nabíd-
nout dosud nevídaný komfort.

Správní budova
Správní budova jakožto běž-

ná součást sportovních areálů 
bude mít na hřišti v Loukách vy-
užití vpravdě multifunkční. Půjde 
o dvoupodlažní budovu, a jak lze 
správně předpokládat, každé pod-
laží bude sloužit něčemu jinému. 
„Chceme, aby bylo hráčům i divá-
kům nabídnuto co nejmodernější 
zázemí. V prvním patře bude pro-
to umístěno šest šaten, tři umývár-
ny, sklad, prádelna a toalety, které 
poslouží také imobilním divákům. 
Druhé patro je myšleno jako šat-
na rozhodčích, kancelář, ale také 
jako kuchyňka či klubovna, kde se 
mohou hráči scházet,“ vysvětluje 
Goláň. A nejen to. První patro má 
sloužit především hráčům, druhé 
především divákům. Ti se mohou 
už teď těšit na terasu s výhledem 
na hřiště, VIP prostory s místem 
pro natáčení zápasů na video nebo 
na občerstvení, které bude v pro-
vozu vždy během konání zápasů 
či turnajů. „Samozřejmě se počítá 
i s tím, že se do areálu bude přijíž-
dět auty. Podél příjezdové cesty je 
v plánu výstavba vyhrazených par-
kovacích míst pro osobní auta i pro 
případný autobus. Jedno parkova-
cí místo bude určeno i pro tělesně 

postižené. To bude přímo u správ-
ní budovy,“ dodává předseda klubu 
SK Louky.

První zápas na podzim 2023
Nezbývá, než nahlédnout do 

harmonogramu, abychom zjistili, 
kdy se můžeme těšit na první zá-
pas. Podle něj by na podzim příš-
tího roku mělo dojít k vlastnímu 
zahájení výstavby nového areálu. 
Ta bude rozdělena do tří etap. Nej-
prve vznikne zbrusu nová umělka, 
tedy samotné hřiště, o rok později 
příjezdová cesta a okolí a na pod-
zim roku 2025 i hlavní správní bu-
dova. „Tak dlouho ale hráči ani di-
váci na první zápas čekat nemusí,“ 
s úsměvem poznamenává Tomáš 
Goláň. Pokud totiž vše půjde podle 
harmonogramu, první zápas by se 
mohl uskutečnit už na podzim roku 
2023, což je doba, kdy by mělo být 
hřiště už zkolaudováno. Ačkoliv 
dosavadní rozpočet stavby se zatím 
uvádí pouze jako hrubý, odhadu-
je se, že celkové náklady dosáhnou 
necelých 31 milionů korun s DPH, 
z toho si 13,5 miliónu vyžádá vý-
stavba správního objektu a nece-
lých 11 miliónů fotbalové hřiště.

Vizualice nového hřiště SK Louky a správní budovy  Foto | Pavelka Design
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 www.sklouky.cz
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Ve Zlíně padla první klapka 
filmu Dvě slova jako klíč

Kontaktujte nás

ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra

Připoj se ke špičce
CNC obrábění jako
Technik kontroly

OBI market Zlín 3. května 11/70, 763 61 Zlín - malenOvIce www.obi.cz

Platnost od 22. 11. 2021 do 24. 12. 2021

INZERCE RV2102021/01INZERCE RV2102032/01

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

606 792 490
musial@regvyd.cz

Vladimír MUSIAL

739 724 774
novak@regvyd.cz

Michal NOVÁK

Do zlínských ulic se opět vráti-
li filmaři. Natáčí zde dlouho oče-
kávaný snímek Dvě slova jako klíč 
režiséra Dana Svátka s meziná-
rodním obsazením. Natáčení už 
několikrát zkomplikovala situace 
kolem koronaviru, pokud ale vše 
půjde podle plánu, do kin by mohl 
jít začátkem roku 2023.

Film volně navazuje na úspěš-
ný snímek Úsměvy smutných 
mužů, který si získal srdce filmo-
vých fanoušků v roce 2018. Hlav-
ní postavou už tentokrát nebude 
Josef Formánek, kterého ztvárnil 
David Švehlík, ale výtvarník To-
máš v podání Ivana Fraňka. Divá-
ci se mohou těšit i na další oblíbe-
né herce, jako je Marika Šoposká 
a Jaroslav Dušek.

Na rozdíl od „Úsměvů“ jsou 
Dvě slova jako klíč koncipová-
na jako soubor příběhů, které se 
nakonec propojí do jediného cel-
ku. „Dvě slova jako klíč vypráví 

emotivní příběh o věčném, a pro 
Josefa Formánka velmi zásadním, 
hledání smyslu života, vlastních 
kořenů a duchovní identity. Je 
to film o vině, svědomí a smíření 
s těmi, kdo by nám měli být v ži-
votě nejblíže,” představil chystaný 
snímek režisér Svátek.

Celé natáčení zahájili filma-
ři ve Zlíně. Štáb se během sedmi 
dní pohyboval třeba v Baťově ne-
mocnici, ve Svitu, v Obchodním 
domě, v jednom z bytů Morýso-
vých domů a v ulicích krajského 
města. „Kromě Čech se děj příbě-
hu odehrává ještě na Slovensku, 
v Polsku, v Indonésii, kam Josef 
Formánek často jezdí, a pak také 
v New Yorku, Indii a Číně. Všech-
ny lokace se štábem při natáčení 
skutečně navštívíme. Nechceme 
žádnou z nich ve filmu markýro-
vat, chceme mít na plátně jejich 
skutečnou atmosféru,“ říká Dan 
Svátek.

Díky tomu se také v příběhu 
představí řada uznávaných zahra-
ničních herců, například polská 
hvězda Daniel Olbrychski, slo-
venská herečka Jana Nagyová či 

japonský herec Hal Yamanouch. 
Pomyslnou třešničkou na dortu 
pak má být americká hvězda první 
velikosti, jejíž jméno chtějí tvůrci 
odtajnit později.  ks

Film volně navazuje na snímek Úsměvy smutných mužů  Foto | IS produkce
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Boněcko – mokřad bude sloužit lidem k relaxaci
Dříve zemědělsky využívaná 

plocha pro pěstování kukuřice 
v Přílukách se změní v května-
té louky. Ty by měly vyrůst před 
protipovodňovou hrází na Barto-
šově čtvrti s tím, že louku doplní 
skupiny stromů a keřů, které jsou 
nutné k zachování životního pro-
storu, zejména pro hmyz a bezob-
ratlé živočichy. Pro lepší orienta-
ci, roli protipovodňové hráze zde 
sehrává charakteristická přírod-
ní vyvýšenina, rozdělující bývalé 
kukuřičné pole zhruba v polovině 
a působící dojmem záměrně vy-
tvořené zkratky pro pěší od cyk-
lostezky k železniční trati.

Příluky a cyklostezku kolem 
Dřevnice, kolem které stojí i řada 
laviček na posezení, si řada lidí 
spojuje s klidnou lokalitou, kam 
je příhodno zamířit, pokud si člo-
věk chce odpočinout, nikam ne-
pospíchat a třeba se jen tak pro-
cházet kolem řeky a sledovat její 

poklidný tok. Nová louka s mo-
křadem by měla tuto filozofii ná-
sledovat a posloužit tak životní-
mu prostředí i obyvatelům Zlína 
k relaxaci. Stavby se zhostí odbor 
městské zeleně, který jej nikoliv 
náhodou nazval Přírodní louky 
Boněcko – mokřad.

„Založením Přírodních luk 
Boněcko dojde nejen k vytvoře-
ní ekosystému pro růst různých 
druhů rostlin a život mnoha dru-
hů hmyzu, ale také prostoru ke 
krátkodobé rekreaci obyvatel. 
Louky o celkové výměře téměř 
dva a půl hektaru budou zelenou 
protiváhou zastavěnému pro-
středí Bartošovy čtvrti,“ uvedl 
náměstek primátora města Bed-
řich Landsfeld s tím, že stavba by 
měla být hotova již v srpnu příš-
tího roku.

Jak napovídá název projek-
tu, dominantou plochy bude 
mokřad, který zvýší nabídku 

Pro louku na Bartošově čtvrti bývá typická bujná kvě-
tena  Foto | město Zlín

diverzity ploch v krajině. Průměr-
ná hloubka v něm bude 0,30 me-
tru a dodavatelem vody řeka 
Dřevnice.

Zahájení výstavby započalo 
již před několika dny, a to výsad-
bou stromů, na kterou navážou 
zemní práce výkopem mokřadu. 
Další etapa přijde na řadu v dub-
nu příštího roku vybudováním 
štěrkových trávníků, jež vytvoří 
propojovací pěšinu mezi cyklo-
stezkou, protipovodňovou hrází 
a mokřadem. Nakonec pracovní-
ci městské zeleně vysadí keřové 
skupiny a trvalé květnaté louky. 
Vše bude doplněno drobným mo-
biliářem pro posezení.

Stavba je umístěna do pro-
storu mezi řeku Dřevnici, želez-
niční trať Vizovice – Otrokovi-
ce a protipovodňovou hráz před 
Bartošovou čtvrtí. Dotčené úze-
mí je součástí údolní nivy řeky  
Dřevnice.  ma

Zdeňka Saletová přichází  
s poklady z – NIT – ra

Klasický   sochařský materiál 
vedle papíru, grafické experimen-
ty v čele se slepotisky, kresebné 
linie střídající se s pestrobarev-
nými malířskými vstupy. Připadá 
vám to trochu jako mozaika, kde 
se střídá páté přes deváté? Vězte, 
že tomu tak není a i přes varia- 
bilitu uměleckých postupů si celé 
dílo zachovává až obdivuhodnou 
soudržnost. Stačí zavítat na vý-
stavu Zdeňky Saletové nazvanou 
příhodně „z – NIT – ra“, odkazu-
jící nejen na autorčin vnitřní svět, 
v němž celkem logicky mají vysta-
vená díla svůj původ, ale i na tema-
tiku, které se výstava věnuje.

Zdeňka Saletová není pro 
Zlín nikým neznámým. Naopak. 
S uměleckým prostředím Zlína, 
z něhož pochází, je úzce provázá-
na, neboť její alma mater je Zlín-
ská soukromá vyšší odborná ško-
la umění, kterou mezi lety 2000 
a 2003 navštěvovala, a odkud poz-
ději zamířila na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Hledáme-li 
umělecký přístup, který je autorce 
nejbližší, bylo by patrně sochař-
ství tím oborem „par excellence“. 

Její tvorba se ale formuje na mno-
hem širším základu a vyznačuje se 
ojedinělým citem pro kombinaci 
rozmanitých výtvarných technik. 
Experiment je tak něčím, co je au-
torce zcela vlastní, a povahu jejích 
děl nelze jednoduše rozčlenit do 
několika málo kategorií.

Zatímco v době studií v Praze 
se Saletové stává vyjadřovacím 

a podkladovým materiálem pa-
pír, později nalézá inspirační 
zdroj navázaný na kulturu jí blíz-
kého Slovácka. Obrací se tak k li-
dovým krojům a jejich tvarovému 
a koloristickému bohatství, které 
převádí jak do prací na papíře, 
tak do sádrových reliéfů a ma-
lířských kompozic, někdy dopl-
něných i vyšívacími technikami. 

Typickým příkladem prolínání 
různých základních uměleckých 
forem je obrazec nazvaný Mod-
litba – silueta shora viděného 
člověka s pažemi upínajícími se  
k nebi.

Jedním z nejvýraznějších mo-
tivů, se kterým autorka pracuje, 
jsou však různá výtvarná zpo-
dobení embryonálního stavu je-
dince. Mezi nimi najdete jak re-
lativně jednoduché obrazce, tak 
složitěji strukturované celky – 
nejnověji se tvar embrya objevuje 
dokonce i v nalezených úlomcích 
z kamene. „Zatímco obrazy čas-
to navozují dojem nehmotnosti 
a bezčasí, kamenné artefakty jsou 
poněkud jiné povahy a dosvědču-
jí neutuchající zájem umělkyně 
o sochařské materiály, z nichž její 
tvůrčí zkoumání vzešla,“ uvedla 
k tomu kurátorka výstavy Pavlí-
na Pyšná.

Výstava je přístupná v Kraj-
ské galerii výtvarného umění do 
27. února 2022. Zájemci o komen-
tovanou prohlídku mohou přijít 
14. prosince v 17 hodin, kdy se jich 
ujme kurátorka výstavy.  ma

 Inspirační zdroj vázaný na kulturu Slovácka se nezapře  Foto | Marek Adamík
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Jak nakoupit vánoční stromek?  
Nejlépe přímo na plantáži

Vánoce se neodkladně blí-
ží a  s  nimi otázka spojená s  vá-
nočním stromkem. Pořídit si živý, 
nebo umělý? Kdo byl zvyklý ne-
chat si dům provonět jehličím 
a  vzpomínkou na procházky po 
lese, v  tom má jasno. Loučit se 
s  živým stromkem je jako vzdát 
se vánoční atmosféry ve pro-
spěch pohodlí, které nabízí stro-
mek umělý. A to nechcete. Radě-
ji se poohlédnete po někom, kdo 
této vaší potřebě rozumí. Po ně-
kom, kdo MÁ s  pěstováním vá-
nočních stromků a  jejich pro-
dejem bohaté zkušenosti. Jako 
například Jaroslav Batka ze Zlína.

Jaký je o  stromky z  plantáže 
zájem?

Prodej vánočních stromků na 
plantáži má velký úspěch. Strom-
ky pěstuji už dvacet let a  v  po-
sledních deseti letech je to moje 
jediná činnost. Patřím mezi šest 

každý stromeček vypiplá sám. 
Je to dřina, stromky rostou přes 
dvanáct let. Mám jich přes 60 ti-
síc a  každý se musí každoročně 
několikrát ošetřit a  vytvarovat. 
Žádný sám nevyroste tak, aby byl 
pravidelný a  hustý. Pokud není 
moc sněhu, pořád je na plantá-
ži co dělat, dokonce i  v  lednu 
a únoru.

Jakou máte zpětnou vazbu od 
zákazníků?

Lidé jsou spokojeni, takže za 
tu námahu to stojí. Mám radost, 
když se lidem moje výpěstky líbí. 
Letos mají na výběr jedli kavkaz-
skou, stříbrný smrček a borovici. 
Už teď mi volají a ptají se, z čeho 
mohou vybírat a  kdy si mohou 
přijet nějaký zakoupit.

Kam si pro něj mohou přijet?
Nejlepší možností je strome-

ček zakoupit přímo na plantáži, 

to znamená v  místě, kde vyros-
tl. Dne 27. a 28. listopadu bude 
otevřena plantáž v Lípě nad Dřev-
nicí, kde si lidé po složení zálohy 
mohou svůj stromeček označit. 
Stromky  se pak řežou druhý až 
třetí týden v prosinci, takže na vá-
noční svátky jsou čerstvé a voňa-
vé. Kdo to nestihne, může si pak 
po celý prosinec domluvit návště-
vu plantáže v jiný den nebo na-
vštívit moje prodejní místo na Pří-
luku, Vizovická 442. Na Příluku je 
to největší prodejní místo vánoč-
ních stromků ve Zlíně.

Více informací o  prodeji vá-
nočních stromků na webových 
stránkách vanocnistromek.info 
nebo na e-mailové adrese pěstite-
le info@vanocnistromek.info. 

www.vanocnistromek.info 

info@vanocnistromek.info
největších pěstitelů na Moravě, 
ale z nich jsem asi jediný, kdo si 

SLEVOVÝ KUPÓN

100 Kč
na nákup vánočního stromku

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

www.grisport.cz

Sleva 15% na vše
 

(Akce platí od 3. do 11. prosince 2021)

INZERCE RV2101982/01
INZERCE RV2101900/01INZERCE RV2101981/01
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Hledáme zaměstnance, muže i ženy, na pozice:
- Operátor  šestivřetenových automatů
- Operátor CNC
- Pracovník třískového hospodářství

   Nabízíme:
- 25 dnů dovolené
- Pracovní doba 7,5 hod.
- Příspěvek na dopravu
- Příspěvek na stravování
- Příplatky nad rámec zákona
- Příspěvek na penzijní připojištění- Příspěvek na penzijní připojištění
- Dvousměnný provoz, ne víkendy

 Kontaktní osoba: Pavla Vacková, tel.:  577 145 556, 577 149 355, e-mail: hydrap@hydrap.cz

HYDRAP, spol. s r.o., 
Návesní 1, Mladcová, 
760 01 Zlín

INZERCE RV2101930/01

Stoupají ceny energií? Zjistěte, jak ušetřit
Jak uspořit je otázka, která je 

vždy tak nějak přítomna, ať už se 
nám daří jakkoliv. Na některých 
věcech je uspořit snadné – zkrát-
ka si je nepořídíme. U jiných je 
to problém, neboť je dennodenně 
využíváme a představují neodmy-
slitelnou součást naší domácnosti. 
A tak je tomu například i u ener-
gie, kterou spotřebujeme na vytá-
pění bytu nebo při spotřebě teplé 
vody. Skokové navýšení cen, pří-
padně krach levného dodavatele 
tak zapříčiňuje, že otázka, jak uše-
třit, opět nabývá na důležitosti.

Aneb jak v zimě nezmrznout
Jednou z největších polo-

žek spotřeby energie je vytápění. 
O tom, jaké peripetie může způso-
bit jeho nesprávná funkce, by mohl 
vyprávět každý, kdo byl někdy nu-
cen trávit hodiny či dny v nevyto-
peném bytě, zatímco venku mrzlo, 
až praštělo. Co je typickým čes-
kým nešvarem? Především přetá-
pění. Není ničím neobvyklým, že 
většina domácností zbytečně pře-
tápí, čímž zbytečně zvyšuje své vý-
daje. Samozřejmě nic nelze pau-
šalizovat, někomu vyhovuje doma 
větší chlad a i v lednu klidně spí 
s otevřeným oknem, jiný neustále 
kontroluje termostat a má pocit, 
že v místnosti je neustále zima. 
V každém případě cestou, jak zde 
ušetřit, je pokusit se snížit teplo-
tu v místnosti třeba jen o jeden dí-
lek na termostatické hlavici. Pocit 

případného chladu lze kompenzo-
vat tak, že se přioblečeme.

Jiná teplota pro každý pokoj
Dalším řešení je individuální 

nastavení teploty pro každou míst-
nost, což má svou logiku hlavně 
u rodinných domů. Doporučova-
né teploty pro jednotlivé místnosti 
jsou u obývacího pokoje 21 °C, na 
chodbách 16-18 °C, v ložnici 18-
20 °C a v koupelně 21-24 °C. Jed-
noduše řečeno, smyslem je nevytá-
pět víc, než je potřeba. Teplotu na 
chodbách a v místnostech, kde se 
dlouho nezdržujeme, je ideální na-
stavit nižší, než je tomu například 
v obývacím pokoji, kde trávíme 
celý večer, nebo v koupelně, kde 
není nic nepříjemnějšího, než mrz-
nout ještě před vstupem do sprchy.

Konečně zapomínat by se ne-
mělo ani na větrání. Za to správ-
né se považuje krátké a intenzivní. 
Dlouho otevřené nebo pootevře-
né okno bude znamenat, že pokoj 
později budeme muset znovu celý 
vytopit. Pokud již chceme důklad-
ně vyvětrat, je dobré na tuto dobu 
vypnout vytápění.

Nepodceňujte roli 
termostatické hlavice

Ačkoliv termostatické hlavice 
jsou běžnou výbavou mnoha do-
mácností, u některých radiátorů 
se s nimi nesetkáme, což samo-
zřejmě komplikuje regulaci tep-
loty. Jeho výhody jsou nasnadě. 

Teplota, kterou na něm nastavíte, 
je současně nejvyšší teplotou, kte-
rou topné tělo nabídne. Jakmile se 
v místnosti zvedne teplota na sta-
novenou hodnotu, přívod horké 
vody se vypne, čímž se šetří ener-
gie a tím pádem i vaše peníze. Po-
kud tedy topení touto vychytávkou 
nedisponuje, je vřele doporučová-
no si ji dokoupit. Nejde o nic dra-
hého, průměrná cena nové hlavice 
se pohybuje okolo 150 korun.

Specifická situace nastává 
u domácností, které jsou vytápěny 
vlastním kotlem, který je řízen ter-
mostatem. Ten lze umístit buď do 
nejstudenějšího místa bytu a dále 
regulovat pomocí termostatických 
hlavic, nebo ho lze umístit do nej-
častěji používané místnosti a ne-
chat termostatickou hlavici ote-
vřenou. U systémů vytápění bez 
regulace dle venkovní teploty lze 
v teplejších měsících snížit teplotu 
otopné vody tak, aby se byt dosta-
tečně vytopil a přitom aby se ne-
vyráběla horká voda, která proudí 
v trubkách bez užitku.

Teplá voda s mírou 
a rozumem

Se spotřebou energie v bytě je 
obvykle spojena i spotřeba vody, 
snad možná s výjimkou splacho-
vání na WC. Jde o to, že při vy- 
užívání studené a teplé vody sou-
časně se pro tu ohřívanou musí 
využívat další zdroj energie, který 
představuje další náklady. Proto je 

nasnadě otázka, jak teplou vodou 
neplýtvat. A ruku na srdce, k její-
mu plýtvání čas od času má sklon 
většina z nás.

Nejběžnějším neduhem, který 
zrovna neprospívá naší peněžen-
ce, je umývat nádobí pod tekoucí 
vodou. Možná je tomu tak proto, 
že se nám to zdá jednodušší, než 
mýt v napuštěném dřezu nebo la-
voru. Pokud používáte myčku, je 
vhodné ji zaplnit do maximální 
kapacity a nepouštět poloprázd-
nou. Jestliže si rádi dopřáváte 
koupel s napuštěnou vanou, je 
třeba počítat s tím, že vás to přijde 
třikrát až čtyřikrát dráže než spr-
cha. V době rostoucích cen energií 
se napuštěná vana může stát lu-
xusním zážitkem, který stojí „lu-
xusní“ peníze.

Mnoho domácností je pro 
ohřev vody vybaveno bojlerem se 
zásobníkem. Snížíte-li na něm tep-
lotu vody, přinese to další úsporu. 
Jako optimální hodnoty se uvá-
dí 55 až 60 °C, což je kompromis 
mezi co nejmenším usazováním 
vodního kamene a hygienickými 
požadavky. Teplota vody by totiž 
neměla být příliš nízká právě z hy-
gienických důvodů (pod 55 °C). 

Úspora v případě dodržová-
ní zmíněných doporučení se sa-
mozřejmě odvíjí od toho, do jaké 
míry jste je dodržovali do ny-
nějška. Klidně se však může po-
hybovat až v tisících korunách 
ročně.  ma
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Movember každoročně připadá na měsíc listopad. 
Nechat si během měsíce listopadu narůst knír, případ-
ně zlepšit svou pohybovou aktivitu, je hlavním mo-

ttem mezinárodní osvětové kampaně, která je zaměřena na zdraví mužů.
Muži si nechávají narůst vousy, aby upozornili na nebezpečí rakoviny 
prostaty, varlat a močového měchýře. Karcinom prostaty je nejčastějším 
zhoubným nádorem mužů v ČR a ročně jím onemocní téměř 7000 z nich. 
Časná stádia tohoto onemocnění se obvykle neprojevují žádnými 
obtížemi, záchyt nemoci je možný jen při preventivním vyšetření, 
jehož součástí je: 
odběr anamnézy, objektivní vyšetření, ultrazvuk břicha, vyšetření 
prostaty přes konečník, odběr krve a moče. 
Vyšetření je bezbolestné, trvá pouhých 15 minut a může zachránit život. 
Zatímco rakovina prostaty postihuje zejména starší ročníky (50 a více), ná-
dory varlat cílí na věkovou skupinu 15-35 let. Pokud si muž nahmatá na 
varlatech nerovnost či bulku, měl by neprodleně navštívit urologa. I když 
se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní pro-
hlídky. Cílem akce movember je přispět k šťastnější-
mu, zdravějšímu a delšímu životu.

MUDr. Slavomír Klátil 
Urologická ambulance Zlín - Malenovice
tel.: 606 422 812, 577 581 135
email: klatilslavomir@gmail.com
web: https://www.https-urologie-zlin-klatil.cz/

PREVENCE JE NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ PÉČE O ZDRAVÍ!

INZERCE RV2101011/06
INZERCE RV2101960/01INZERCE RV2101921/01
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Jsme největším a nejmodernějším výrobcem 
autochemie v Česku i na Slovensku. 

Rodinnou firmu budujeme již od roku 1990 a úspěchy 
stavíme na šikovných, motivovaných a spolehlivých 
zaměstnancích. Láká vás nové a moderní pracovní 
prostředí? Chceme posílit náš tým!

Aktuálně obsazujeme pozice:  

Předák, Skladník, Dělník

telefon:  +420 575 571 100
e-mail:  personalni@dfpartner.cz
web:  www.dfpartner.eu

DF červená -  M-100, Y-100 PARTNER antracit -  C- 63, M-52, Y-51, K-76

INZERCE RV2101749/01 INZERCE RV2101931/01

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 10. 1. 2022.
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 KONEC CITÁTU FRANCOUZSKÉHO SPISOVATELE VIKTORA HUGA: „HLAVNÍ JE MILOVAT A ...“
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INZERCE RV2101592/11

ČASOVĚ
OMEZENÁ 
AKCE

NOVÉ BYTY
BÍLÉ DOMY

OTROKOVICE
www.eurorealityzlin.cz

INZERCE RV2101493/01
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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 LODŽIÍ, OTROKOVICE – TRÁVNÍKY
Prostorný byt o výměře 66 m2, možnost přebudování na 3+1, má zděné 
jádro, k dispozici 2 výtahy. GO před 20 let. PENB: G 
PRO PRODÁVAJÍCÍHO HLEDÁME BYT 1-2+1 S BALKONEM VE ZLÍNĚ 
DO 3 mil. RÁDI PŘIVÍTÁME JAKÝKOLIV TIP.

3 650 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

CHATA 2+KK S TERASOU, POZLOVICE U LUHAČOVIC
Jedinečná nabídka podsklepené chaty v krásném prostředí u lesa a blízkosti 
lázeňského města. Zahrada o výměře 361 m2. Asfaltová komunikace a za-
parkování na zahradě. Disponuje bojlerem, veřejnou kanalizací, krbem pro 
vytápění. Nová elektřina, nová venkovní podlaha a koupelna. PENB: G 

INFO V RK

POZEMEK – ZLÍN – MALENOVICE
Pozemek o výměře 1502 m2 nabízí možnost výstavby 2 rodinných domů pro 
náročného klienta nebo výstavbu bytového domu o 3 podlažích. Je situovaný 
v klidné části s výhledem na Malenovický hrad. Inženýrské sítě jsou k dispozici. 

5 108 Kč / m2

RD / KOMERCE 4+1, OTROKOVICE – KOMENSKÉHO
Cihlový dům s krásnou zahradou, který se nachází téměř v centru Otrokovic. 
Výhodou je blízký nájezd na dálnici D55, zast. MHD nebo díky poloze je 
možné i komerční využití. V přízemí je dispozice 1+1, v patře jsou 3 pokoje 
a terasa. Vjezd na zahradu je i z druhé strany vjezdovou bránou. PENB: G

5 090 000 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

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

POZEMEK, ŽLUTAVA
Pozemek k bydlení o ploše 1344 m2 je situovaný na západní stranu, k dispozici 
elektřina a studna. Vodovod se nachází 100 m odsud.    

1 700 000 Kč + 50 000 Kč provize

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz

INZERCE RV2001814/11


