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Stavebnictví je mimořádně 
houževnatým oborem 
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STAVEBNÍ FIRMA

● 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

provádíme:

Pronájem  vybavené  garsonky  se 
sdílenou kuchyní a koupelnou s druhým 
pokojem.  Po provedené rekonstrukci 
ve Zlíně, ulice Zadní Luhy. K dispozici 
pračka, velká terasa a parkování. 

Měsíční nájem je 6.900 Kč 
bez energií + vratná kauce a provize 
RK.

Pronájem   vybaveného   bytu   1+kk 
po   nově   provedené   rekonstrukci 
ve Zlíně, ulice Vejvanovská. K dispozi-
ci prádelna s pračkami a sušičkou, 
velkou terasou a parkovacím stáním. 

Měsíční nájem je 7.900 Kč 
bez energií + vratná kauce a provize 
RK.

Nabízíme k pronájmu prostorný 
byt 2+kk přímo v historickém 
centru Napajedel. 

Měsíční nájem je 11.900,- Kč 
bez energií + vratná kauce a 
provize RK.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 103, 
NAPAJEDLA

PRONÁJEM GARSONKY 
VE ZLÍNĚ, ULICE ZADNÍ LUHY

PRONÁJEM BYTU 1+KK VE 
ZLÍNĚ, ULICE VEJVANOVSKÁ

Specializujeme se na prodej 
bytů po provedených 
kompletních rekonstrukcích

Výkup nemovitostí až 120% 
znaleckého posudku

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti

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!”

776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

776 797 007

www.g2reality.cz

● Prodej nadstandardního 
bytu 4+kk v cihlovém 
byt. domě, po nově 
provedené kompletní 
rekonstrukci ve Zlíně,  
ulice Přílucká. 
V prodeji od března 2022!

● Prodej  nadstandardního 
bytu 3+kk po nově 
provedené kompletní 
rekonstrukci ve Zlíně,  
ulice Benešovo nábřeží. 
V prodeji od března 2022!

● Pronájem nově zrekon-
struovaných bytů 2+kk 
a 1+kk ve Zlíně na ulici 
Štefánikova. 
K dispozici od dubna 2022!

připravujeme:nabízíme:

INZERCE RV2102191/02
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TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Tunel, který ulehčí dopravě. 
Realita, nebo sen?
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Tunel v centru města. Dle 
některých pouze hezká vize, 
dle jiných uskutečnitelné 
řešení dlouhodobě 
přetížené dopravy v centru 
Zlína. Podle studie 
proveditelnosti, kterou 
pro město vypracovala 
architektonická, projekční 
a konzultační společnost 
AFRY CZ, je něco takového 
technicky možné. Přesněji 
řečeno, vybudování 
čtyřpruhového silničního 
tunelu pod částí třídy 
Tomáše Bati. Tunelu, 
který by měl výrazně 
zklidnit centrum města.

Životní prostor pro všechny
Ačkoliv by na pobyt ještě měla 

právo, zdá se, že paní zima to už 
definitivně  odpís-
kala.  Ovšem  za 
předpokladu,  že 
její  návštěvu  le-
tos  nevnímáme 
jako  krátkou  sie-
stu  předtím,  než 
se opět vydala do krajin, kde se 
cítí být více doma. V jistém ohle-
du to platí také pro magazín Váš 
Zlín. I jeho stránkami se některá 
témata jen mihnou, aby se v něm 
zabydlela  jiná,  a  to  na  relativně 
dlouhou  dobu.  Typickým  příkla-
dem  je  ochrana  životního  pro-
středí. Ať už tím máme na mysli 
hledání rovnováhy mezi člověkem 
a  těmi,  kteří  „hovoří  jiným  jazy-
kem“,  nebo  snahu  myslet,  cítit 
a jednat způsobem, který by ne-
ubíral  na  životním prostoru příš-
tím generacím. Patří sem i tak sa-
mozřejmá věc,  jako je nakládání 
s odpadem. Češi jsou prý rekord-
mani  v  jeho  třídění,  přesto  stav 
nelze považovat za ideální, pokud 
produkujeme i odpad, který končí 
na  skládkách. Co  s  tím můžeme 
dělat? Řešení prý existuje…

  Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Zklidnění centra. Hlavní přínos pro obyvatele Zdroj | město Zlín

Vjezd do tunelu by začínal před křižovatkou s ulicí Březnická Zdroj | město Zlín

Nutno dodat, že myšlenka 
umístit nejfrekventovanější do-
pravní tepnu pod povrch země, 
není nová. Hovoří se o ní od roku 
2016 s tím, že do podoby zadání 
studie proveditelnosti se dostala 
až v roce 2020. Podle Michala Číž-
ka, radního pro dopravu, ze studie 
vyplývá, že v dnešních cenách by 
tato investiční akce přišla zhruba 
na částku pět miliard korun, kte-
rou by z větší části mělo pokrýt 
Ředitelství silnic a dálnic.

Bez hlukového smogu
Studie naznačuje, že by pře-

sunutí tranzitní dopravy umožni-
lo zcela proměnit vzhled součas-
ného náměstí Míru a opticky jej 
rozšířit. To za současných pod-
mínek, kdy centrem projíždí asi 
osmnáct tisíc aut denně, není 
možné. „Vznikla by nová pěší 

zóna, mohly by se zobousměr-
nit některé ulice, propojit parky, 
zkrátka by se otevřel prostor no-
vým perspektivám. Tunel by rov-
něž zajistil lepší dostupnost cent-
ra pro chodce a cyklisty, zvýšil by 
jejich bezpečnost a v neposlední 
řadě by jim ulevil od všudypří-
tomného hlukového smogu,“ na-
stínil výhody tunelu Prokop Ne-
dbal, vedoucí oddělení Koncepce 
dopravy společnosti AFRY CZ.

Tunel by podle návrhu měl 
být veden ve stopě třídy Tomáše 
Bati v délce přibližně 1 100 met-
rů. Zahloubení silnice je navrženo 
v úseku mezi křižovatkami s uli-
cí Březnická a s ulicemi Hluboká, 
Lorencova. Počítá se s dvoutubu-
sovým tunelem se dvěma jízdními 
pruhy v každém směru. Na rozdíl 
od návrhu ze strany města neby-
lo zahrnuto napojení Dlouhé ulice 
na tunel, které dle AFRY CZ není 
technicky uskutečnitelné. Naopak 
tunel byl oproti původní myšlence 
prodloužen asi o třetinu.

Vstříc bezmotorové  
dopravě

Z hlediska občana města je 
pravděpodobně nejzajímavější 
přeměna třídy Tomáše Bati, kte-
rá by se tak stala mnohem vstříc-
nější k pěším zónám, přístupu 
k MHD a zásobování. „Náměs-
tí tak bude celistvé, nerozděle-
né frekventovanou komunikací, 
díky čemuž se park Komenského 
a Sad Svobody propojí. Velkou 
změnou by bylo kompletní zru-
šení třídy Tomáše Bati v lokalitě 
náměstí Práce, což by nově při-
neslo výrazné rozšíření veřejné-
ho prostoru. Zatímco dříve by 
nahrazení podchodu přechodem 
pro chodce s přejezdem pro cyk-
listy nebo lepší propojení náměs-
tí Práce a továrního areálu i pro 
bezmotorovou dopravu bylo ne-
uskutečnitelné, nyní se s tím po-
čítá,“ přibližuje obsah studie Mi-
chal Čížek s tím, že kromě toho by 
se zobousměrnily ulice Štefániko-
va a Osvoboditelů a všechny pře-
chody pro chodce by byly děleny 
ochrannými ostrůvky.

V současnosti prochází his-
torickým centrem Zlína hlavní 
silniční tah I/49, kterým v obou 
směrech projede takřka čtyřicet 
tisíc automobilů denně. Zmíněná 
studie nabízí doposud nejschůd-
nější alternativu – i finanční –, 
jak se s dopravou v centru po-
pasovat. Město návrh průběžně 
konzultuje s Ředitelstvím silnic 
a dálnic, které by mělo být hlav-
ním investorem. Pokud k reali-
zaci dojde, výstavba by započala 
v roce 2030.
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Březen patří přírodě a velkému úklidu
Rok se s rokem sešel a za 
humny je opět hlavní 
termín dobrovolnické akce 
Ukliďme svět, který je 
stanoven na 26. března. 

| MAREK ADAMÍK

Při úklidech je takřka nemožné odejít s prázdnou  Foto | Ukliďme svět

INZERCE RV2200234/01

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.

INZERCE RV2101910/02

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

A nejde o ledasjaký termín, ne-
boť současně připomíná, že tato 
akce zaměřená na čisté životní 
prostředí se u nás – byť s mírně 
pozměněným názvem – realizuje 
už třicátý rok. Akci jako obvykle 
koordinuje Český svaz ochránců 
přírody a po dvou letech, kdy větší 
dobrovolnické akce značně ome-
zovala pandemie koronaviru, se 
navíc očekává větší účast.

Ukliďme svět vyzývá k úklidu 
zájemce v průběhu celého roku, 
oficiálně vyhlášené termíny jsou 
však specifické tím, že organizáto-
ři místních akcí se mohou přihla-
šovat na webu akce prostřednic-
tvím online formuláře. Ten jednak 
umožňuje dalším zájemcům 
o úklid zjistit, kde se v nejbližším 

okolí jeho bydliště chystá orga-
nizovaný úklid, jednak získat od 
koordinátora materiální podpo-
ru, jako jsou rukavice a pytle na 
odpad. Žádanka o jejich dodání 
však bude zveřejněna již pouze do 
1. března. Hromadná rozesílka ba-
líčků se uskuteční přibližně týden 
před hlavním úklidem. „Je důleži-
té, aby dobrovolníci své přihlášky 
odeslali včas. Balíčky se tak stih-
nou připravit a odeslat před hlav-
ním termínem úklidu,“ uvedla ko-
ordinátorka kampaně Veronika 
Andrlová s tím, že na konci srpna 
bude možná další rozesílka mate-
riálů určených pro podporu pod-
zimních úklidů.

Podobně jako v uplynulých le-
tech doprovázejí jarní úklidy dvě 
fotografické soutěže. První z nich 
pod názvem „Před a po“ spočívá 
ve fotodokumentaci uklizeného 
místa před začátkem úklidu a po 
něm, druhá pod názvem „Foto-
grafie z akce“ apeluje na předsta-
vivost a fantazii účastníků. Hod-
notí se nejzajímavější, nejvtipnější 

a nejakčnější snímky. Kromě toho 
je poprvé vyhlášena „videosoutěž“ 
z úklidu, o odpadcích, recyklaci 
nebo jen o tom, jak třídíte odpad 
doma.

Ukliďme svět je úklidová akce, 
která se koná jako součást světo-
vé kampaně Clean Up The World. 
Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a pohozené 
odpadky. Od roku 1993 ji v Česku uklidmesvet.cz

organizuje Český svaz ochránců 
přírody, mezi lety 2017 až 2020 se 
konala společně s kampaní Ukliď-
me Česko. Od loňského roku po-
kračuje opět samostatně. Pravidla 
soutěží a podrobnější informa-
ce o kampani jsou na webových 
stránkách.
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Bedřich Landsfeld – Ideálním stavem by 
bylo zužitkovat i zbytkový komunální odpad
| MAREK ADAMÍK

O třídění odpadu bylo již leccos řečeno a zcela jistě ještě řečeno bude. 
Vedle barevných nádob, které jsou pro tento druh odpadu určeny, jsou 
nám však nejdůvěrněji známé ty tradiční, které zpravidla najdeme u kaž-
dého domu. Do nich odkládáme to, co nám po vytřídění využitelných slo-
žek odpadu zbude. Co se ale s tímto zůstatkem děje dál? A má město Zlín 
nějakou vizi ohledně nakládání s tímto odpadem do budoucna? Odpovědi 
na tyto otázky přináší Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast 
životního prostředí.

Můžete přiblížit, co se děje se zbytkovým odpadem poté, co 
skončí v nádobách před domem? Jak s ním město dál naklá-
dá?

Základní postup je jasně daný. Zbytkový odpad, tedy ten, který již ne-
jde dále vytřídit, se naloží do sběrného vozu, zaveze se na skládku Su-
chý důl a tam se rozhrne a udusá, aby jej nerozfoukal vítr. O tuto činnost 
se průběžně stará pracovník s takzvaným kompaktorem, jakýmsi velkým 
traktorem, který je vybaven těžkým zubatým válcem. Takto se postupně 
navrstvuje každá sekce směsného komunálního odpadu. Až se odpad na-
vrší do výšky, která je projekčně schválena, sekce se uzavře vrchním za-
krytím. K tomu je využívána zemina, takže to ve výsledku vypadá jako 
velká hromada trávy nebo zatravněná plocha něčeho, co dříve mohla být 
třeba stavební suť nebo něco podobného. Zlín má tu výhodu, že k uklá-
dání odpadu využívá právě Suchý důl, což je přírodní roklina. Viděl jsem 
skládky, které leží v nížinách, a města s tím mají problém, protože odpad 
se kupí do vrchu, rozfoukává jej vítr a tak dále.

Člověka může lehce napadnout logická otázka, jak dlouho lze 
na jedno místo odpad svážet. I při sebekvalitnějším zhutnění 
musí přece nastat situace, že jej již nebude kam dávat. Jsou 
nějaké možnosti řešení?

Samozřejmě stávající nakládání s odpadem není ideální stav, protože 
odpad se stále jenom navršuje a v současné době nemá dalšího využití. 
Letos nicméně rozjíždíme soutěž, v níž vyzýváme různé dodavatele, aby 
navrhli nějakou technologii, jak si dále se směsným komunálním odpa-
dem poradit. Nechci zabíhat do detailu v technologických variantách, 
ale moje představa je najít takovou technologii, která bude zpracovávat 
směsný komunální odpad přímo v místech, kde se vyprodukuje. Urči-
tě tedy nejsem nakloněn nějakému zařízení s obrovskou kapacitou, do 
něhož budeme svážet odpad z celé Moravy. Z obecného hlediska by to 
byl prostě špatný krok, nehledě na ekonomickou a ekologickou zátěž, 
která by s tím byla spojena. Každopádně uvidíme, jaké technologie se 
nabídnou.

Když se vrátíme k Suchému dolu, jaká je vlastně jeho historie? 
Zmínil jste, že je přirozeného původu, jeho využití pro svoz 
odpadu tak eliminovalo řadu problémů, které musí řešit jiná 
města…

Suchý důl je skutečně přirozeného původu. V podstatě se využilo kon-
figurace terénu, který se ukázal být pro ukládání odpadu vhodným, navíc 
v bezprostřední blízkosti neteče žádný potok, nehrozilo tedy znečištění 
spodních vod. Musíme počítat s tím, že se nepodaří na základě zmíně-
né soutěže najít vhodné technologie ke zpracování odpadu a bude nut-
né jej zde odkládat dál. Z tohoto důvodu je v záloze odkup dalších po-
zemků pro případné rozšíření dolu. Stále se ale bavíme jen o zbytkovém 
směsném odpadu. Složky, které jsou využitelné, jako papír, plasty, biood-
pad a podobně, se řeší samostatně. Biologicky rozložitelné látky se zpra-
covávají v kompostárně v lokalitě Suchého dolu, plasty se třídí v areálu 

Technických služeb v Loukách a znovu se uplatňují na trhu, papír putuje 
do papíren, sklo do skláren…

Jakým způsobem je okolní prostředí chráněno před tím, aby 
do něj odpad pronikal? V blízkosti Suchého dolu je například 
les…

Les je nad ním, takže tam teoreticky nemůže dojít ke splachování ně-
jakých částí odpadu. Všechny etapy skládky jsou řešeny tak, že dole je 
podložena vodotěsnou fólií, to znamená, že by nic nemělo prosakovat. 
Přesto je pod skládkou jímka, která případné odpadní vody zachycuje. 
Kvalita této vody se navíc permanentně sleduje a pravidelně testuje na 
obsah různých látek. Nakonec putuje do kanalizace, nikoliv tedy do vol-
ného prostoru.

Jak město řeší černé skládky?
To je tradičně velký problém, který město stojí spoustu peněz. Možná 

tomu nerozumím, ale když už mám něco v autě, něco, co chci vyhodit, proč 
to neodvezu někam do sběrného dvora, ale raději to hodím do příkopu? 
Vždyť mě to stojí stejnou námahu, tak jako tak projedu benzín, tak jako 
tak to budu muset někde vytáhnout a lopotit se s tím. Ve městě máme pět 
sběrných dvorů, navíc to můžu odvézt na skládku do Suchého dolu. Bo-
jujeme s tím každoročně a na odklízecí čety vynakládáme statisíce korun.

Stále platí, že černé skládky jsou často jakousi přehlídkou 
domácích spotřebičů?

To je různé. Lidé na ně odvážejí všechno možné, ledničky, televize, 
spoustu stavební sutě, v lese jsem narazil dokonce i na gauč. Podle mě ani 
pro člověka, který ji tam zanechá, to nemůže být příjemné. Za půl roku 
tím místem třeba půjde znovu a zjistí, že znečistil své vlastní životní pro-
středí. Mimochodem za černou skládku se považuje i to, když odložíme 
smetí vedle odpadových nádob. Občas se samozřejmě stane, že nádoba 
je plná, což se děje hlavně v období vánočních svátků. Pak bychom ale 
odpad měli buďto odvézt do sběrného dvora, nebo zpracovat tak, aby ka-
pacita odpadových nádob byla co nejlépe využita. Největší problém je tra-
dičně u kartonových krabic. Pokud je nerozřežeme nebo nesešlápneme, 
je jasné, že nádoba bude za chvíli plná, protože jsme vyhodili především 
vzduch. Pak takové krabice obvykle končí na zemi…

Jak je to nakonec s nebezpečnými odpady? Ty zřejmě nepatří 
ani na Suchý důl…

Nebezpečné odpady, jako jsou zbytky barev, různé chemikálie a po-
dobně, se řeší zcela samostatně. Ten systém je nastavený tak, že ze sběr-
ných dvorů se takový odpad odváží do cementáren, kde se likviduje ve 
vysokých teplotách. Na skládku Suchý důl by se něco takového vůbec ne-
mělo dostat.

Ke svozu odpadu se využívá přírodní roklina Suchý důl  Foto | Technické služby Zlín



INZERCE6 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2102218/02

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1 2020. 07. 22. 16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

28. 2. – 31. 3. 2022
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. no

vi
ny

 k
ra

je

ŽEBŘÍK 3 X 7 PŘÍČEK 
Materiál: hliník. Maximální výška dosahu: 
2,87 m. OBI č. 6240899

VZHŮRU 
do výšin

1 859-

obi.czPlatí od 1. 3. do 31. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

ŽEBŘÍK 3 X 7 PŘÍČEK 
Materiál: hliník. Maximální výška dosahu: 
2,87 m. OBI č. 6240899

VZHŮRU 
do výšin

1 859-

obi.czPlatí od 1. 3. do 31. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

ŽEBŘÍK 3 X 7 PŘÍČEK 
Materiál: hliník. Maximální výška dosahu: 
2,87 m. OBI č. 6240899

VZHŮRU 
do výšin

1 859-

obi.czPlatí od 1. 3. do 31. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

ŽEBŘÍK 3 X 7 PŘÍČEK 
Materiál: hliník. Maximální výška dosahu: 
2,87 m. OBI č. 6240899

VZHŮRU 
do výšin

1 859-

obi.czPlatí od 1. 3. do 31. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1 2020. 07. 22. 16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

28. 2. – 31. 3. 2022
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. no

vi
ny

 k
ra

je
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INZERCE RV2200240/01

Pokosíme
+420 608 436 501
www.pokosime.cz

Veškeré služby pro Váš dům 
a zahradu na jednom místě.

Zahradnické práce
Návrhy a realizace za-
hrad | Rizikové kácení |
Ořezy stromů | Údržba
zahrad | čištění pozemků

Zednické práce
Rekonstrukce bytových
jáder | Zateplení rodinných
domů | Obklady a dlažby|
 Štukové omítky|Kamenné
koberce | Betonové a zámkové
dlažby | Tesařské práce |
Terénní práce | Bourací práce

INZERCE RV2200084/01

ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022
Klientské centrum

Zlín
Vavrečkova 7074

Uherské Hradiště
Mariánské nám.65

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

INZERCE RV2200087/02
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VLW, spol. s r.o., Žleby 95
763 02  Zlín  4

tel. 603 814 597, e-mail: mhruby@vlw.cz
Prodej, servis a půjčovna stavební techniky.

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek:7:00 - 17:00

INZERCE RV2200275/01

Stavebnictví je mimořádně houževnatým oborem
Nedávné události spojené s pandemií koronaviru 
zahýbaly nejen se životem mnoha lidí takřka na globální 
úrovni, ale hluboce zasáhly i řadu firem. Jestli byl tento 
„zásah“ negativní či „pozitivní“, se ovšem odvíjí případ 
od případu. Zatímco některá podnikatelská odvětví se 
ocitla na prahu svého přežití, jiná doslova vzkvétala. 

Podle Radima Hrubého, ma-
lenovického podnikatele, který 
vybudoval firmu VLW obchodují-
cí se stavebními stroji, se to týká 
i stavebního průmyslu. Tomu se 
navzdory okolnostem mimořádně 
daří, a to nejen ve Zlínském kraji.

Říkáte, že z pohledu stavaře 
se pandemie koronaviru sta-
vebnictví nijak zvlášť nedo-
tkla, ba právě naopak. 
Znamená to, že se 
stále intenzivně 
staví a buduje?

Zásluhou té uply-
nulé krize nekrize 
se ukázalo, jak odol-
ným odvětvím sta-
vební průmysl vlastně 
je. Podle mě byla krize spíše 
mezi lety 2010 až 2012, kdy se sta-
vělo méně. Vzhledem k tomu, že 
už dlouho dopředu se ví, do ja-
kých stavebních projektů pote-
čou peníze, na mnohé realizace 
nastal čas až v poslední době. To 
znamená, že stavebníci dnes mají 
spoustu práce. Když se rozhlédne-
me po Zlíně, můžeme vidět, že na 
řadě míst se staví. Zcela nevídaná 
je například situace v dálničním 
stavitelství. Roky se v regionu ne-
dělalo prakticky nic, když se poda-
řilo dokončit tři kilometry otroko-
vického obchvatu, byla to bezmála 
slavnostní akce. A dnes? Spousta 
míst vyhrazených pro stavbu dál-
ničních úseků. Staví se například 
D55 z Babic do Bzence. Stavební 
povolení bylo uděleno dálničnímu 
úseku Hulín – Fryšták D49, letos 
má být zahájen také poslední úsek 
trasy Přerov – Říkovice na Olo-
moucku, která má ulehčit doprav-
ně přetíženému Přerovu. Další 

úsek dálnice má vyrůst na půdo-
rysu Zlínského kraje, pro nás je to 
vzdálená odbočka z ostravské dál-
nice přes Bělotín na Valašské Me-
ziříčí. Když to tak vezmete, letos 
se mají stavět čtyři regulérní dál-
nice, což je nevídané. A to ani ne-
počítám doprovodné stavby nebo 
různé drobnější projekty v okolí. 
Stavební povolení třeba získala 
i přehrada Vlachovice.

Během krize zažila 
některá výrobní od-
větví situaci dosud 
nevídanou. Začal 
chybět materiál. 
Projevil se tento 

nedostatek i u vás?
Ve stavebnictví obec-

ně se tento nedostatek nepro-
jevil. Stavební materiál ale chybí 
a výrazně vzrostly ceny. Nicméně 
když půjdete z Příluku přes cen-
trum města směrem do Maleno-
vic, narazíte na řadu rozběhnutých 
projektů. V průmyslové zóně v Pří-
lukách se například pracuje na vý-
stavbě dalšího mostu přes Dřevni-
ci, vzniká spousta nových bytových 
bloků, ve hře je pořád i tolik dis-
kutovaná nemocnice, která měla 
stát v Malenovicích. Vedle polikli-
niky získává už zcela jasné kontu-
ry multifunkční dům OKO, na dru-
hé straně přes cestu, o kousek dál, 
staví zase společnost NWT. Kapi-
tolou samou o sobě je vznikající 
velká průmyslová zóna v Tečovi-
cích a stavba další haly firmy LAPP 
Kabel.

Jaká je situace ve vaší firmě? 
Pandemie ji nijak nezasáhla?

Samozřejmě občas nějaký pra-
covník nepřijde kvůli pozitivnímu 

testu na koronavirus, ale není to 
nic hrozného. Loni to bylo horší, 
když se v týmu objevil jeden naka-
žený, museli do karantény všich-
ni, což ve výsledku znamenalo tře-
ba dvoutýdenní zdržení. Co se ale 
týče dodavatelsko-odběratelských 
vztahů, ty se změnily výrazně. Ná-
mořní doprava se stala extrémně 
drahou a to, co známe z automo-
bilového průmyslu, se projevuje 
i u naší techniky. Když například 
potřebujeme udělat objednávku 
na určitý počet bagrů, dodavate-
lé nám z požadovaného množství 
přislíbí třeba jen šedesát procent. 
To poněkud znesnadňuje práci 
našim obchodníkům. Něco tako-
vého bylo dříve nemyslitelné. Na 
druhou stranu za poslední rok 
jsme dosáhli rekordních tržeb, 
bagry se půjčují a prodávají o sto 
šest. Je tomu tak nejen proto, že 
se tak intenzivně staví, ale že jsme 
se už dříve rozhodli investovat 
do těžké stavební techniky, kte-
rou nabízíme k půjčení i k prode-
ji. Jistě, v roce 2020 to bylo ještě 
jako na houpačce, nikdo nevěděl, 
co jak vlastně bude, a dynami-
ka obratu byla malá. V roce 2021 
však dynamika obratu rapidně 
vyskočila.

Co mimochodem říkáte na 
tunel, který by mohl vznik-
nout v centru města pro 
ulehčení dopravy?

Vize je to hezká, ale podle mě 
zcela nereálná. Ten návrh pro-
veditelnosti připravila pro měs-
to agentura na dopravní systé-
my, která v podstatě dostala za 
úkol navrhnout řešení, jak by bylo 
možné popasovat se s neutěše-
nou dopravou v centru Zlína. Je 
pravda, že Zlín je v tomto ohle-
du unikát. Pokud hlavní tranzitní 
doprava vede přes náměstí, ne-
jde zrovna o nejšťastnější řešení. 
Nápad, že dopravu přemístíme 
pod zem, možná vypadá elegant-
ně, ale i s ohledem do minulosti 

také nepravděpodobně. Připomí-
ná to situaci s přivaděčem na dál-
nici D49 Zlín – Fryšták, který měl 
ulehčit Zálešné. Záměr byl, ale 
k realizaci nakonec nedošlo. Pou-
ze se odkoupilo a vybouralo něko-
lik půldomků.

Objevily se ve stavařině 
nějaké nové technologie či 
postupy?

Ve všech případech jde o im-
portované technologie ze zahra-
ničí. Nevím o tom, že by se u nás 
přišlo s něčím novátorským. Za 
naši firmu můžu aktuálně mluvit 
o technologii zakládání staveb, 
která k nám doputovala z Fran-
cie. Nechci příliš zabíhat do de-
tailu, ale v principu jde o to, že 
dosud se po mnoho let jako sys-
tém zakládání staveb používaly 
vrtané železobetonové piloty, na 
nichž se pak postavil dům či hala. 
Ta francouzská technologie po-
stupuje o krok dále a kromě jed-
né piloty, dvanáct nebo osmnáct 
metrů hluboké, jich udělají větší 
množství o různých délkách na 
základě předpokládaného zatíže-
ní. Tyto piloty jsou nearmované 
a bez vyvrtané hlíny. Jinak ne- 
ustálé modernizace doznávají 
naše bagry japonské značky Take-
uchi, které jsou ve stavební bran-
ži synonymem kvality a spolehli-
vosti. Zatímco ještě před pár lety 
bylo možné ovládat řadu funkcí 
jen nožním pedálem, nyní přiby-
lo mnohem více elektroniky, či-
del a diagnostických zařízení. Od 
našich techniků to vyžaduje ne- 
ustálé sebevzdělávání a vstřebá-
vání těchto nových technologií. 
Na druhou stranu, když vše zvlád-
nou, odměnou je jim mnohem 
komfortnější ovládání. Ty stroje 
jsou díky tomuto vybavení schop-
nější si s lecčím na stavbě poradit 
nebo obsluze doporučit postupy, 
jak co nejefektivněji provést to či 
ono. Řidič se tak v podstatě stává 
koordinátorem jejich práce.  ma
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Budova 22 projde proměnou,  
vyrůst by mohla o dvě patra

Z VAŠEHO MĚSTA

INZERCE RV2200291/01

Vedoucí výstavby fotovoltaických systémů – Senior
Nebojíte se zodpovědnosti a vedení čtyřčlenného týmu? Na pozici vedoucího výstavby budete 
komunikovat se zákazníky a připravovat technické řešení. Nebude chybět ani sestavení cenové 
nabídky FVE a následná realizace výstavby ve spolupráci se subdodavatelem.

Požadujeme
• Vzdělání v oboru elektro s vyhláškou 50/1978 Sb. min. § 7
• Praxe v oboru min. 10 let
• Znalost PC, Word, Excel
• Řidičský průkaz skupiny B
• Práce v AutoCADu výhodou 

Projektant FVE - Junior/senior
Máte vzdělaní technického směru a znalost práce v některém z CAD programů? Hledáme 
zapáleného kolegu nebo kolegyni pro projektování FVE. Tato pozice je vhodná i pro absolventy.

Požadujeme
• Vzdělání technického směru – obor elektro
• 50/78 Sb., § 10 (elektro projekce) velkou výhodou
• Znalost práce v některém z CAD programů (AutoCad, Microstation apod.), 

MS O�  ce, orientaci v technické dokumentaci
• Zkušenost s dimenzováním, projekcí a výstavbou fotovoltaických 

elektráren (FVE) je výhodou
• Flexibilitu, dobré komunikační schopnosti
• Osobnost s nadšením pro obor a chutí učit se
• Řidičský průkaz B
• AJ – výhodou, nikoli podmínkou  

Nabízíme
• Zázemí v silné a stabilní společnosti
• Odpovědnou pozici
• Systematický odborný i osobnostní rozvoj
• Zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností
• Firemní notebook
• Být součástí přátelského kolektivu, s elánem dosahovat skvělých výsledků
• Lokalita: Nová centrála v Napajedlech

Strukturovaný životopis či otázky zasílejte 
na e-mailovou adresu: hablova@solarglobal.cz

INZERCE RV2200307/01

Do naší podnikové prodejny na PODHOŘÍ přijmeme Do naší podnikové prodejny na PODHOŘÍ přijmeme 

PRODAVAČKU/PRODAVAČEPRODAVAČKU/PRODAVAČE
na HPP / možnost i 6 hodin/na HPP / možnost i 6 hodin/

POŽADUJEME: 
praxi v prodeji, spolehlivost, samostatnost,  

příjemné vystupování.
NABÍZÍME:

Mzda 120 Kč /hod., stravenkový paušál 50 Kč /den,  
zvýhodněné nákupy na prodejně, bonusy.

Příjemné prostředí rodinné firmy
NÁSTUP: Dle dohody

BLIŽŠÍ INFORMACE:  Nováková  /603 520 049/

Celková modernizace a dvě pat-
ra navíc, takové plány má hejtman-
ství s budovou 22 v areálu Svitu, 
kterou loni odkoupilo od společ-
nosti Strass. Po opravách by měla 
stále sloužit krajskému úřadu, dal-
ší část by se však mohla nabídnout 
k pronájmu. Pokračování předpro-
jektové přípravy schválili krajští 
radní.

V budově 22 na ulici Jana Anto-
nína Bati se nachází archiv, některé 
krajské kanceláře a krajské organi-
zace jako Centrála cestovního ru-
chu, Energetická agentura Zlínské-
ho kraje či Evropská kulturní stezka 
sv. Cyrila a Metoděje. Po moderni-
zaci a rozšíření by se část prostor 
mohla pronajímat, případně by se 
tu zřídily sdílené kanceláře.

Současně se studií posuzující 
návrh dispozičního a provozního 
řešení navržených oprav se zpra-
coval také 3D pasport stávajícího 
stavu budovy, který potvrdil, že 

provedení dvoupodlažní nástav-
by je uskutečnitelné. Celý návrh 
revitalizace musí ještě posoudit 
památkáři.

Budovu 22 postavila v roce 1923 
firma Baťa, od roku 1991 byla ve 
vlastnictví firmy Strass. Zlínský 
kraj si ji po dlouhá léta pronajímal 
za 7,7 milionu korun ročně. To ale 

přišlo hejtmanství z dlouhodobého 
pohledu značně nevýhodné, a pro-
to se objekt i s přilehlými pozemky 
rozhodlo v loňském roce odkoupit 
za 144 milionů korun. „Koupě bu-
dovy 22 byla bezesporu dobrou in-
vesticí, navíc s garantovanou eko-
nomickou návratností. Chceme do 
budovy i nadále soustředit některé 

kanceláře krajského úřadu a vy-
budovat zde také chybějící jednací 
a zasedací místnosti, sdílené kan-
celáře a odpovídající sociální záze-
mí. Modernizací budovy chceme 
přispět k rozvoji vzdělávání a pod-
nikání v kraji,“ vysvětluje náměs-
tek hejtmana pro finance a majetek 
David Vychytil.  ks

V budově by měly vzniknout nové jednací a zasedací místnosti  Zdroj | Zlínský kraj
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Zlínští lékaři voperovali ženě 
kardiostimulátor těsně před porodem

Ve Zlíně se uskuteční mezinárodní konference Na jedné lodi
„Na jedné lodi“. Tento příhod-

ný název nese mezinárodní kon-
ference, věnující se mezioborové 
spolupráci odborníků z oblasti 
sociální, školské a zdravotnické 
oblasti, kteří pracují s dětmi se 
zdravotním postižením. Uskuteč-
nit se má ve dnech 12. až 13. květ-
na 2022 pod hlavičkou hlavního 
organizátora, kterým je Středisko 
rané péče EDUCO Zlín. To část 
programu věnuje také rodičům 
těchto dětí.

Hlavní téma konference, si-
tuované do reprezentativních 
prostor Univerzity Tomáše Bati, 
se bude věnovat metodě pod ná-
zvem Tým okolo dítěte (TOD). 
Tuto metodu EDUCO převza-
lo z Velké Británie a od roku 
2017 ji nabízí klientským rodi-
nám. Jejím principem je setkání 
všech „zúčastněných“ specialistů 
takzvaně u jednoho stolu. V praxi 
funguje způsobem, že se v jeden 
den setkají rodiče dítěte s jeho 

pediatrem, neurologem, psycho-
logem, speciálním pedagogem či 
logopedem a společně se poba-
ví o potřebách dítěte. Vzejít by 
z toho měl ucelený plán podpory, 
jak k dítěti přistupovat. V zavede-
né praxi se jednotliví odborníci 
setkají tváří v tvář jen výjimečně, 
ucelený plán proto chybí a pod-
pora je tak nekonzistentní a méně 
účinná.

Pro návštěvníky konferen-
ce jsou připraveny přednášky 
na téma mezioborové spoluprá-
ce, které umožní nahlédnout, 
jak funguje v České republice 
a v zahraničí. Účast bude vprav-
dě mezinárodní, přijet mají hosté 
z Velké Británie, Nizozemí a Por-
tugalska. Součástí konference bu-
dou panelové diskuze odborní-
ků a rodičů, kteří metodou TOD 

prošli se svým dítětem. Tlumoče-
ní je zajištěno.

„Pro rodiče připravujeme 
workshop se skvělou lektorkou  
Jitkou Ševčíkovou. Chceme jim 
ukázat, že existuje způsob, jak si 
najít čas pro sebe a svůj život, jak si 
odpočinout,“ přibližuje náplň pro-
gramu pro rodiče ředitelka EDU-
CO Dagmar Machová. „Jedním 
z častých výstupů setkání TOD je 
totiž téma vyčerpání rodičů. Pro-
to jim chceme pomocí worksho-
pu poskytnout rady a pomoc, jak 
s tímto problémem zatočit,“ dodá-
vá s tím, že tato část programu je, 
jak lze předpokládat, určena pře-
devším rodičům dětí se zdravot-
ním postižením.

Nezisková organizace EDUCO 
vznikla v roce 2005 a v současné 
době poskytuje ranou péči sto de-
seti rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením ve Zlínském kraji.  ma

ranapecezlin.cz

V roce 2019 EDUCO uspořádalo workshop Na společné cestě  Foto | Středisko rané péče EDUCO Zlín

Když nastávající maminka 
Anežka Školová přišla do zlínské 
nemocnice na běžný ultrazvuk, 
čekalo ji alarmující zjištění. Mla-
dá doktorka musela v 36. týdnu 
těhotenství okamžitě podstou-
pit císařský řez. Ten však její ne-
mocné srdce nemuselo zvládnout, 
pár hodin před porodem jí proto 
musel být zaveden kardiostimulá-
tor. „V podstatě jsem to obrečela. 
Přišla jsem jen na běžnou kontro-
lu a chtěla odjet autobusem zpět 
domů,“ přiznala Anežka Školová.

Pro zcela raritní zákrok se roz-
hodl lékařský tým z Centra vyso-
ce specializované intenzivní péče 
v perinatologii a Centra vysoce 
specializované kardiovaskulární 
péče. „Pacientka byla u nás po-
prvé vyšetřena v 36. týdnu těho-
tenství. Miminko ale neprospíva-
lo a nastávající maminka tak byla 
přijata k nám na lůžkové odděle-
ní,“ přiblížila primářka Gyneko-
logicko-porodnického oddělení 
KNTB Marcela Henčlová.

Lékaři zjistili, že miminko ne-
roste tak, jak by mělo, k čemuž 

se navíc přidal nález na průto-
ku pupečníkem. Na druhý den 
se proto naplánoval císařský řez. 
Během předoperačního vyšetře-
ní ale odhalili závažnou poruchu 
srdečního rytmu u maminky. „Po-
ruchu srdečního rytmu mám vro-
zenou. Kardiostimulátor má můj 
otec, bratrovi byl implantován ve 
23 letech a mně bylo onemocně-
ní zjištěno v 18 letech,“ vypráví 
Anežka Školová, třiačtyřicetiletá 
neuroložka z Uherskohradišťské 
nemocnice.

Aby srdce těhotné ženy císař-
ský řez přestálo, musel ho podpo-
řit kardiostimulátor. Implantován 
jí byl následující den v ranních 
hodinách a hned odpoledne po 
kontrole kardiologa se provedl cí-
sařský řez. „Výrazně se tak zvýši-
la šance na jeho úspěšný průběh,“ 
dodala primářka Henčlová.

Na svět nakonec přišel zdravý 
kluk s porodní váhou 1 840 gra-
mů. Do péče si ho převzali zdra-
votníci z neonatologického od-
dělení a maminka byla další dva 
dny pod dohledem na ARIM. 

Podle lékařů byl chlapeček zdra-
vý a doma ho uvítali další dva 

sourozenci, kteří se na něj moc  
těšili. ks

Náročný porod nakonec dopadl ku prospěchu všech zúčastněných  Foto | KNTB
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Ze všech stran se na nás valí už několik let informace 
o nasyceném realitním trhu a zprávy, že nemovitosti 
dosáhly vrcholu svých cen. A přesto stále domy, byty 
i pozemky zdražují, lidé si berou stále větší hypotéky 
a nájmy spolu s náklady na bydlení jdou také nahoru. 

| JURAJ ALÁČ

Loňský rok byl rekordní nejen 
v počtu poskytnutých hypotečních 
úvěrů, ale také refinancovaných 
hypoték. Banky a stavební spo-
řitelny klientům poskytly úvěry 
za rekordních 379 miliard korun, 
což znamenalo meziroční nárůst 
o 70 procent. Vyjádřeno v abso-
lutních číslech to je 178 tisíc hypo-
ték v hodnotě 541 miliard korun. 
V druhé polovině loňského roku 
ale kvůli zvyšujícím se sazbám 
hypoték začal klesat počet zájem-
ců o financování nemovitostí. Za-
tímco v lednu 2021 byla průměr-
ná úroková sazba 1,94 procenta, 
v prosinci dosáhla 2,99 procenta. 

Klesá zájem o hypotéky, 
větší propad přijde na jaře

Hned v lednu se začaly plně 
promítat odhady o zpomalení 
hypotečního trhu. Za první mě-
síc letošního roku poskytly banky 

a spořitelny podle České bankovní 
asociace hypotéky v celkovém ob-
jemu 32,6 miliard korun. Ve srov-
nání s prosincem se jedná o pokles 
téměř 12 miliard, tj. 26 procent. 
„Zájem klientů o hypotéky v led-
nu oproti konci roku znatelně po-
klesl, což primárně přisuzujeme 
pokračujícímu růstu úrokových 
sazeb. Další ochlazení trhu oče-
káváme po letošním dubnu, kdy 
vstupuje v platnost přísnější re-
gulace limitů pro poskytování hy-
poték. Za celý letošní rok pak oče-
káváme celkový pokles trhu okolo 
50 procent,“ uvedl manažer hypo-
ték Matěj Novák z Moneta Money 
Bank. Úroková sazba u skutečně 
nově poskytnutých hypotečních 
úvěrů navíc v lednu vzrostla na 
3,4 procenta z prosincových 3 pro-
cent. Růst úrokových sazeb citel-
ně zrychluje a v lednu byl nejrych-
lejší od poloviny loňského roku, 
kdy ČNB začala sazby zvyšovat. 
Průměrná hypoteční sazba se tak 

v lednu dostala na nejvyšší úro-
veň od přelomu let 2012 a 2013. 
„Očekáváme, že do poloviny letoš-
ního roku půjdou úrokové sazby 
ještě nahoru a budou se pohybo-
vat kolem 5–5,5 procenta, kon-
cem roku by pak pozvolna mohly 
začít klesat,“ doplnil Milan Vold-
řich, manažer hypotečních úvěrů 
Reiffeisenbank.

Ceny nájemního bydlení 
stoupají už od poloviny 
loňského roku

Ceny nájmů se začaly postup-
ně zvyšovat v druhé polovině loň-
ského roku a trend se dosud ne-
zastavil. V řádech stokorun se 
týká většiny měst v zemi a všech 
kategorií bytů. Do souvislosti dá-
vají makléři zvýšení nájmů s ná-
vratem univerzitních studentů po 
distanční výuce zpátky do škol, 
ale také snahou pronajímate-
lů dostat za své nemovitosti zpět 
peníze, o které přišli za koronavi-
rových omezení. Nájemné za nej-
populárnější dispozici bytu 2+kk 
se tak v Praze pohybovalo v prů-
měru kolem 15 tisíc korun. Byt 
v okrajové části Prahy je možné 
pronajmout od 11 tisíc, v centru 

města je to ale už průměrně 25 ti-
síc korun měsíčně. Pronájmy po-
dobných bytů podražily s jistým 
zpožděním i v Brně, Olomouci, 
Břeclavi nebo ve Znojmě. Naopak 
levněji se dá nyní bydlet v Ostra-
vě nebo Liberci. 

Kupujte, dokud můžete, 
za chvíli byty nebudou

Nemovitosti se v posledních 
letech staly uchovatelem hodnoty 
a jistou investicí. Lidé nakupovali 
byty jako investici, protože by je-
jich peníze na bankovních účtech 
ztrácely vlivem inflace hodnotu. 
Kdo v poslední dekádě pořídil byt, 
ať už z úspor, nebo prostřednic-
tvím hypotéky, zdánlivě zbohatl. 
I teď se kupují nemovitosti, o kte-
ré by před lety neměl nikdo zájem, 
s vidinou dobře uložených peněz. 
Ceny ale šplhají stále výš a zájem-
ci o bydlení se začínají rozhlížet 
i v odlehlejších lokalitách mimo 
dosah větších měst, kde se ještě 
ceny pozemků a bytů tolik nezvý-
šily. Tam ale kupující musí počítat 
s většími investicemi do oprav za-
nedbaných domů a později s vyš-
šími náklady na cestování za prací 
nebo do škol. 

Zájem o nemovitosti nepolevuje,  
čekají se horší časy 
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HLINÍKOVÉ ZIMNÍ ZAHRADY,  
PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY

POSUVNÉ RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ 
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HLINÍKOVÁ  
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PŘIDEJ SE K NÁM 
A ZMĚŇ SVOU BUDOUCNOST.

Hledám parťáky  
do našeho obchodního týmu.

Zlín // Uherské Hradiště
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Regionální manažer

724 670 540

Reality
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Vodní ptactvo se obejde i bez přikrmování

Vodní ptactvo se shlukuje tam, kde snadno získá 
potravu  Foto | Shutterstock

INZERCE RV2200112/01 INZERCE RV2102288/04

736 628 909, personalni@preciz.cz, www.preciz.cz

Jednou z oblíbených kra-
tochvílí, se kterou se setkáváme 
u vodních ploch, je přikrmová-
ní kachen a jiných vodních ptá-
ků. Za dlouhotrvajících mrazů 
nebo vysoké sněho-
vé pokrývky si ptáci 
potravu obstaráva-
jí obtížně a potrava 
nabídnutá lidmi jim 
skutečně může přijít 
vhod. Není tomu tak 
ale vždy a rozhodně 
bychom se nemě-
li řídit pravidlem, 
že co chutná nám, chutná i okol-
ní fauně. Podle ochránců přírody 
je proto vhodné řídit se několika 
pravidly.

Předně je dobré vědět, že ne-
ní-li řeka zcela zamrzlá, či do-
konce vůbec nemrzne, obstarají 
si ptáci potravu sami. V opačném 
případě si zvyknou chodit tam, 
kde je pro ně získávání potravy 
nejjednodušší, tedy do míst, kam 
je chodí lidé přikrmovat. Tako-
vá místa jsou už patrná na první 

pohled – jedním z negativních 
důsledků nadměrného shluko-
vání ptactva na jednom místě je 
devastace říčního břehu, na němž 
nic neroste. Tyto břehy pak ero-

dují a je potřeba je 
nákladně zpevňovat.

Pokud chceme 
vodnímu ptactvu 
pomoci v mrazech, 
nabízíme jim pouze 
základní potraviny 
v přírodním stavu, 
tedy neochucené. 
Základem přirozené 

potravy kachen, labutí a dalších 
vrubozobých ptáků jsou vodní 
a vlhkomilné rostliny a jejich se-
mena. Proto se pro ně hodí obi-
loviny, jako je pšenice, oves nebo 
žito, hrách, cizrna, kukuřice, ale 
také třeba vařené brambory, na 
kousky natrhaný hlávkový sa-
lát, listová zelenina nebo slup-
ky a odřezky z ní. Pro vrubozobé 
ptáky jsou v chovatelských po-
třebách k dostání také speciální 
granule.

zkažených potravin či krmiva  
s ostrými hranami, které by mohlo 
ptákům poranit jícny. Obecně by 
se dalo říci, že běžné lidské potra-
viny jsou pro ptáky nevhodné, což 
platí především pro pečivo. Ač-
koliv pro ně představuje snadný 
zdroj energie, chybí v něm důle-
žité vitamíny, minerály a stopové 
prvky, jež jsou potřebné pro jejich 
zdravý růst a fungování. V horším 
případě mohou ptáci po pečivu 
těžknout a ztrácet schopnost létat, 
bránit se proti predátorům nebo 
sami sebe zranit v důsledku neob-
ratného manévrování.

Česká ornitologická společ-
nost na svém informačním letá-
ku „Jak krmit vodní ptáky“ do-
dává, že ani v případě krmení 
vhodným krmivem by se to ne-
mělo přehánět. Vyskytuje-li se ve 
vodě nebo jejím okolí krmivo ve 
větším množství, způsobuje velký 
nárůst živin ve vodě. To ji znečiš-
ťuje a podporuje množení mikro-
organismů, které mohou být pro 
ptáky nebezpečné.  ma

Běžné potraviny 
jsou pro ptáky 
nevhodné, platí 

to především 
pro pečivo

Naopak vyvarovat bychom se 
měli kořeněných, slaných, slad-
kých a mastných potravin, zbyt-
ků jídla, plesnivých nebo jakkoliv 
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Cyklus Caprichos – Rozmary  
kritizoval neřesti „vyšší společnosti”

Festival lze chápat i jako přímou podporu technického vzdělávání  Foto | Milan Mikšík

Festival IQ Play rozvíjí logické myšlení a představivost

Jestli někdo tvrdí, že staveb-
nice, deskové hry a jiné typy her 
oslovují jen děti, patrně ještě ni-
kdy nenavštívil putovní festival IQ 
Play. Ten se tentokrát ve Zlíně „za-
staví“ již pošesté a setrvá zde skoro 
po celý březen. Čím je tak výjimeč-
ný? Tím, že kromě zábavní funkce 

pomáhá rozvíjet kreativitu a logic-
ké myšlení. Po dvou letech se navíc 
z 14. budovy Baťova institutu vrací 
do zlínského zámku, kde jej bude 
možné navštívit od 7. do poslední-
ho března vždy od 8 do 17 hodin.

Stejně jako u minulých ročníků 
se sály zlínského zámku promění 

v různé herní zóny. Největší část 
budou tradičně tvořit společen-
ské hry českých a zahraničních vý-
robců, doprovázené zvětšeninami 
deskových her, optických klamů, 
chytrých her pro nejmenší děti 
nebo různých robotických hraček. 
„Na hravém festivalu si najde to 
své opravdu každý. Ať již jste malý 
nebo velký, chytré hry vás natolik 
zaujmou, že úplně ztratíte pojem 
o čase. Některé se zaměřují na čes-
ký jazyk, jiné na matematiku, další 
třeba na zeměpis,“ uvedla organi-
zátorka akce Věra Stojarová s tím, 
že mnohým dospělým určitě nezů-
stanou neznámé plastové a kovo-
vé hlavolamy, jako jsou legendár-
ní Ježek v kleci, Rubikova kostka 
nebo tradiční čínské Tangramy.

Vedle známých stavebnic se 
chystají i designové, v kamenných 
obchodech běžně nedostupné al-
ternativy. Zajímavostí budou na-
příklad kuličkodráhy, designové 

stavebnice, skleněné mozaiky, po-
citový chodníček nebo netradič-
ní dřevěné skládačky. Programo-
vací dovednosti děti budou moci 
rozvíjet s robotickými hračkami 
Bee Bot a Blue Bot. „Tyto takzva-
né chytré hračky podporují u dětí 
kreativitu, představivost, logické 
a strategické myšlení a jemnou 
motoriku. Akce je přímou ukáz-
kou podpory technického vzdělá-
vání a rozvoje logického myšlení, 
které u těch nejmenších začínají 
právě hrou s těmito vzdělávacími 
hrami. I letos samozřejmě chystá-
me novinky, po kterých v průbě-
hu roku pátráme,“ doplnila Věra 
Stojarová.

Festival se ve Zlíně bude ko-
nat pošesté. Během své existence 
se musel pouze jedinkrát přeru-
šit, a to loni v důsledku pandemic-
kých opatření. Jednotné vstupné 
na něj činí 70 korun, rodinné pak 
250 korun.  ma

Výtvarné umění jakožto pro-
středek k vyjádření satirického 
a sarkastického pohledu na svět 
a nemilosrdné kritiky někdejší 
společnosti. Přístup zcela regulérní 
a návštěvníkům výstav umění ni-
kterak neznámý. Zatímco někteří 
autoři se tohoto přístupu jen letmo 
dotkli, jiní mu věnují podstatnou 
část své tvůrčí dráhy a taková díla 
pak tvoří výraznou součást jejich 
celoživotní práce. Jedním z tako-
vých děl je i cyklus grafických listů 
Caprichos – Rozmary (1793–1799) 
španělského malíře Francisca Goyi 
(1746–1828). Zájem-
ci jej mohou zhléd-
nout od 26. ledna do 
1. května v Krajské 
galerii výtvarného 
umění ve Zlíně.

Cyklus Rozmary 
představoval v au-
torově pohnutém 
životě významný 
mezník. Do té doby se angažoval 
v královské gobelínové manufak-
tuře, koncem osmdesátých let 18. 
století byl dokonce jmenován krá-
lovským malířem. Na proslulosti 

získaly jeho portréty elitních osob-
ností španělské společnosti. Rok 
1793, do něhož spadají počátky 
Rozmarů, je spjat s jeho pobytem 
na venkovském panství u dlouho-
leté přítelkyně a milenky, ale také 
s vážnou nemocí, v jejímž důsledku 
nakonec ztratil sluch.

Dílo bylo původně rozvrže-
no do 72 listů, na nichž za použití 
reálných detailů zesměšňuje au-
tentické osoby a jednotlivé osoby. 
K tomu často využívá zvířata v roli 
jinotajných podobenství převza-
tých z reálného světa lidí, nevy-

hýbá se ale ani čaro-
dějnickým scénám 
s přízračnou atmo-
sférou nebo do té 
doby nevídaným ná-
mětům nočních můr. 
S finálním celkem si 
Goya „pohrál“ s mi-
mořádnou pečlivos-
tí, vycházel z množ-

ství starších přípravných předloh, 
některé desky připravené pro vy-
dání naopak ze souboru odstranil, 
patrně pro příliš průhledné na-
rážky na skutečné osoby. Přesto 

se Rozmary, vydané v celkovém 
nákladu 267 sérií, neobešly bez 
nevole veřejnosti. Především pak 
ze strany těch, kterých se kriti-
ka nejvíce týkala: madridské vyšší 
společnosti.

Ačkoliv Caprichos byly dílem, 
kterým Goya poprvé oslovil širší 
veřejnost, jeho sarkasmus a sžíra-
vost se neblaze podepsaly na jeho 
další tvůrčí dráze. Mezi lety 1800 
až 1807 například od krále ne-
dostal jedinou zakázku, přestože 

jinak patřil k nejváženějším uměl-
cům v zemi. Neutěšené poměry, 
vyostřené absolutistickým pano-
váním Ferdinanda VII., v něm na-
konec vzbudily obavy, rozhodl se 
svou vlast opustit a přijmout dob-
rovolné vyhnanství v Paříži a Bor-
deuax, kde také zemřel.

Grafickou sbírku uchovává ve 
svém depozitáři Státní zámek Hra-
dec nad Moravicí, který soubor 
krajské galerii pro účely výstavy 
zapůjčil.  ma

Výstava je 
k vidění do 
1. května

Za Rozmary si Goya vysloužil nevoli někdejšího španělského krále  Foto | Marek Adamík
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Bližší informace:
tel.: +420 575 571 100 
e-mail: personalni@dfpartner.cz 
www.dfpartner.eu

Jsme největší a nejmodernější výrobce autokosmetiky 
ve střední a východní Evropě.
Rodinnou firmu budujeme od roku 1990. Úspěchy  
stavíme na šikovných, motivovaných a spolehlivých 
zaměstnancích. Láká Vás práce v moderním prostředí? 
Chcete posílit náš tým?

Aktuálně obsazujeme pozice:
• Směnový mistr 
• Dělník do výroby 
• Předák 
• Skladník 

Náborový příspěvek 20.000,- Kč 

VÝROBCE AUTOKOSMETIKY
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 18. 3. 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 ČÁST CITÁTU ČESKÉHO HERCE A DRAMATIKA JANA WERICHA: „ČAS MÁ (TAJENKA) PŘEKVAPENÍ.“ 

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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NEVÍTE SI RADY S BYDLENÍM?
ZVEME VÁS NA KÁVU DO NAŠÍ KANCELÁŘE

ZLÍN, NÁM. MÍRU 174, ZLATÉ JABLKO, 3. PATRO

SPOKOJENÝ KLIENT JE
NAŠE NEJLEPŠÍ ODMĚNA

PRO KAŽDÉHO MÁME ŘEŠENÍ

CHCI HYPOTÉKU
NEBO REFINANCOVÁNÍ

CHCI PRODAT 
NEBO KOUPIT

POTŘEBUJI VYKLIDIT
DŮM PŘED PRODEJEM

MÁM EXEKUCI 
A HLEDÁM ŘEŠENÍ

CHCI INVESTOVAT 
DO NEMOVITOSTÍ

ZAJÍMÁ MĚ TRŽNÍ 
CENA NEMOVITOSTI

development@dumrealit.cz +420 734 358 582 www.dumrealit.cz/development

INZERCE RV2200257/01
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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 1+1, ZLÍN – JS – I.ETAPA
Investiční byt, který se nachází v žádané části Jižních Svahů ve Zlíně. 
Je zateplený, má plastová okna. Interiér je v původním stavu určený 
k rekonstrukci. PENB: G

2 870 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 2+1 S BALKONEM, OTROKOVICE – TRÁVNÍKY
Nadstandardně zrekonstruovaný byt v roce 2019, zrekonstruovaný dům 
včetně prostorného výtahu s bezbariérovým přístupem, nízké náklady 
na bydlení DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. 
PENB: G

3 795 000 KČ

RD OTROKOVICE 3+kk + garáž
Zrekonstruovaný cihlový objekt, který se nachází v Otrokovicích části Baťov. 
Výhodou je blízký nájezd na dálnici D55. Dominantou interiéru je obývací 
pokoj s kuchyňským koutem navazující na terasu a menší oplocenou 
zahradu. Před domem až 3 parkovací místa. PENB: G

5 900 000 Kč + 2,2% provize a právní služby
POZEMEK – ŠAROVY
Oplocený slunný pozemek o velkosti necelých 3.900 m2, který má ideální 
parametry pro pěstování ovoce a chov zvířectva, krásný výhled do okolí. 
Na pozemku je studna a v blízkosti elektřina I jako investice pro možnou 
výstavbu. 

1 950 000 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

BYT 3+1 S LODŽIÍ, VIZOVICE
Nadstandardně zrekonstruovaný byt v roce 2016, zrekonstruovaný bytový dům, 
má venkovní rolety, nádherně řešenou koupelnu (vana, sprchový kout), prostorná 
hala DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. 
PENB: G

5 250 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

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

INZERCE RV2101909/02


