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ZLÍN Čtrnáct novodobých krysařů
vyrazí do ulic Zlína, aby jeho oby-
vatele zbavili obtížných hlodav-
ců.

Od 14. března budou hledat
nory a pokládat do nich jedové ná-
strahy. Kromě toho zásobí jedem
i celou kanalizační síť nejen ve
městě samotném, ale i všech míst-
ních částech.

„Lidé nám mohou pomoci tím,
že upozorní na nory potkanů
a dalších škůdců,“ řekl Oldřich
Bubrinka, jeden ze zakladatelů
zlínské společnosti Deratex.

Ten navíc ujistil, že prakticky
nehrozí, aby jed venku našly děti
nebo se jimi otrávila domácí zvířa-
ta.

„Nástrahy klademe do kanali-
zační sítě a ty, které dáváme k no-
rám, vkládáme až dovnitř a navíc
je skrýváme pod zem,“ vysvětlil
Bubrinka.

Ohrozit tak mohou jedině psa,
který by nástrahu vyhrabal. „Ale
to už je na majitelích, aby si psa
ohlídali. Pokud někde hrabe, měli
by se podívat, proč to dělá,“ upo-
zornil deratizátor.

I kdyby zvíře jed spolklo, nemu-
sí to nutně znamenat, že uhyne.
Projevy otravy jsou pomalé, zvíře
je malátné a krvácí. V této fázi ho
veterinář může zachránit.

„Je ale nutné, aby majitel psa
přivezl co nejdřív a nepodceňoval
první příznaky,“ upozornila Vero-

nika Staňková z veterinární klini-
ky Medipet. Nejvíc hlodavců je ve
Zlíně kolem staré baťovské zástav-
by na Zálešné, Podvesné a Letné.

„Tam je zastaralá kanalizace,
ve které se jim daří. Kromě toho
se hojně vyskytují na Jižních Sva-
zích, Obecinách a Malenovicích,“
dodal Bubrinka.

Ve Zlíně se plošná deratizace
dělá dvakrát do roka a nepřetržitě
posledních třicet let. „Týká se ka-
nalizace, travnatých ploch a byto-
vých domů,“ řekl mluvčí magistrá-
tu Zdeněk Dvořák.

Díky pravidelné péči hlodavci
neobtěžují. Ve Zlíně potkana uvi-
díte jen stěží. Jsou velmi plaší
a kromě toho nejsou přemnože-
ní. Nástrahy roznesou deratizáto-

ři také do sklepů v bytových do-
mech. Každý dům, do kterého po-
loží takzvanou jedovou staničku,
označí výstražnou nálepkou.

Jde o malé krabičky s otvory.
Uvnitř je nástraha. „Hlodavce do-
vnitř naláká vůně nástrahy a také
pocit bezpečí,“ popsal Bubrinka.
„Právě proto zůstává uvnitř
a nemá potřebu nástrahu odná-
šet do své skrýše,“ dodal.

Nemůže se tudíž stát, že by zví-
řata jed roznesla po celém sklepě
a ohrozila tak třeba děti. „V kaž-
dém případě je ale nutné, aby ro-
diče své děti varovali a pohlídali,
s čím si hrají,“ upozornil Dvořák.

V každé dávce je pouze nepatr-
né množství jedu, zbytek tvoří
šrot, masokostní moučka a po-
dobné „pochutiny“.

Kanalizační síť ve Zlíně a jeho
místních částech měří 613 kilome-
trů. Odborníci z Deratexu trasu
projdou celkem třikrát, aby návna-
dy doplnili. „Pokud se pak během
roku kdekoliv ve městě hlodavci
objeví, vyřešíme to na své nákla-
dy,“ řekl Bubrinka.

Za hlodavce v rodinných do-
mech nebo firmách ale nesou zod-
povědnost majitelé.

„Ti si mohou koupit přípravky
na hubení přímo u nás. Jsou ale
k dostání také v zahrádkářských
potřebách nebo třeba v hobby-
marketech,“ vzkazuje Bubrinka.

Petra Procházková

Už tři desetiletí se ve Zlíně pokládají jedové nástrahy na hubení hlodavců.
Letošní jarní část deratizace začne v pondělí 14. března a potrvá čtrnáct dní.
Podle odborníků nehrozí, že nástrahy omylem spolknou domácí zvířata.

Petra Procházková

T ak nakonec boj o místa ve
školkách zase bude. Aspoň
ve Zlíně rozhodně.

Ještě před týdnem přitom míst-
ní radnice s úsměvem na tváři hlá-
sila, že tříleté děti se do mateřinek
dostanou.

Pokud jste na to, milí rodičové,
skočili, tak se rychle přestaňte
usmívat. Nakonec to nejspíš nebu-
de pravda.

Když jsem zhruba před týdnem
zjišťovala, jak to s místy ve škol-
kách bude, hýřily radnice ve čty-
řech bývalých okresních městech

optimismem. Ani zlínský magis-
trát nebyl výjimkou, díky tomu, že
otevře několik nových tříd.

Měli jsme z toho v redakci
upřímnou radost. Zlín by se totiž
stal jedním z mála krajských měst,
která udělala obří gesto pro rodi-
čovskou část svých voličů. A těch
není málo.

Dvě třídy otevřou ve Zlíně jistě.
Rozhodující figurkou na šachovni-
ci byla mateřinka na Mladcové.
Musí se totiž přestěhovat a vedení
města mluvilo o tom, že školku ne-
jen přestěhuje, ale také rozšíří ze
dvou tříd na tři.

Jen dodávali mírně tajemné „to

ale ještě musíme dořešit“. Zhruba
týden poté je řešení hotové: škol-
ka se rozšiřovat nebude.

Radní Alena Zubalíková na tis-
kové konferenci ve středu stručně
oznámila, že dvě třídy pro Mladco-
vou prostě stačí.

Zeptala jsem se, jestli stačí i z
pohledu celého města. A dostalo
se mi mezi komunálními politiky
oblíbené odpovědi: „Město má ze
zákona povinnost mít místo ve
školce jen pro předškoláky.“

Všechny ostatní děti, které jsou
ve školce, zatímco rodiče pracují,
jsou „nadstandard“. A ten zlínská
radnice ochotně poskytuje, proto-

že chápe potřeby zaměstnaných
rodičů. Zopakovala tak tvrzení,
které spolehlivě naštve všechny,
jichž se týká.

Ale nutno uznat, že Zubalíková
také překvapila. Školský odbor
zlínské radnice má prý sečtené ro-
diče, kteří potřebují jít do práce.
A ti místo ve školce pro děti dosta-
nou. Smůlu mají mít jen ty mamin-
ky, které jsou doma s dalším po-
tomkem.

Jestli to tak opravdu bude, to
zjistí rodiče až v dubnu při zápisu.
Tak mi, prosím, dejte vědět.

Není mi totiž jasné, jak to mohli
spočítat.

ZLÍN (ppr) Teprve na druhý po-
kus šly k zemi dva vzrostlé topoly
u řeky Dřevnice ve Zlíně. Loňské
ořezy je měly zachránit, ale nepo-
dařilo se to.

Kácení od včerejška lehce kom-
plikuje dopravu na Benešově ná-
břeží ve Zlíně. Konkrétně jde
o úsek od mostu na Čepkově po
bývalý areál Svitu.

„Ještě dnes se bude pracovat
na odstranění posledních zbytků
dřeva. Zhruba v poledne už by
ale stroje i pracovníci měli být
pryč,“ popsala mluvčí Povodí
Moravy Veronika Hrdá.

Radikální zásah byl ale nutný.
„Stromy skutečně byly ve špat-
ném stavu,“ dodala.

Topoly rostly v místech, která
zlínští řidiči využívali jako parko-
viště. Včera i dnes tam ale byly

mobilní dopravní značky, které
zakazovaly vjezd.

Podél Dřevnice se tento týden
kácelo daleko víc. Dělaly se také
výchovné ořezy na mladých stro-
mech podél obou břehů Dřevni-
ce.

Odborníci tak upravili více
než šest desítek javorů a lip.

„Osmnáct mladých stromů
jsme museli nechat pokácet.
Byly poškozené, mimo jiné čin-
ností vandalů,“ vysvětlila vedou-
cí odboru životního prostředí
zlínského magistrátu Vladimíra
Pavlovová.

Místo nich nechá radnice vysa-
dit nové stromy. „S tím ale musí-
me počkat až na podzim,“ doda-
la Pavlovová.

Alej, která lemuje řeku Dřevni-
ci, doplní znovu lípy a javory.

Krátce
VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Průchod Klobouky
bude bezbariérový
Ve Valašských Kloboukách chysta-
jí páteřní bezbariérovou trasu, kte-
rá by spojovala a zpřístupňovala
budovy úřadů a škol či zdravotnic-
ké, kulturní a církevní objekty
s centrem města. Radnice teď vyti-
puje místa, jež by do trasy zahrnu-
la. Bariéry zmizí z budov, chodní-
ků a přechodů pro chodce. (ppr)

OTROKOVICE

Otrokovice zjistí, kolik
aut jimi projede
Vedení Otrokovic se rozhodlo, že
zjistí, kolik aut projede kvítkovic-
kou křižovatkou. Věří totiž, že jim
statistika pomůže při dalších vyjed-
náváních s ministerstvem dopra-
vy. Od něj chce, aby úsek dálnice,
který tvoří obchvat města, osvobo-
dil od poplatku. (ppr)

VIZOVICE

Dobrovolní hasiči
z Vizovic slaví 125. výročí
Sbor dobrovolných hasičů ve Vizo-
vicích oslaví významné jubileum,
a proto připravil na pátek 18. břez-
na akci pro veřejnost. Dopoledne
zájemci uvidí práci se zásahovou
technikou nebo vyhlášení vítěze
dětské výtvarné soutěže. (ppr)

Diváci Stovky diváků na Zimním stadionu Luďka Čajky
viděly nejen hokejový zápas, ale i soutěž o válení sudů nebo
bohatou tombolu.

Buly hodil Čechmánek
Čestné buly před zápasem vhodil

Roman Čechmánek, bývalý
hokejový brankář, olympijský

vítěz a mistr světa.

FAKTA

Jedové nástrahy
na hubení hlodavců
Od 14. do 30. března budou
pracovníci odborné firmy
rozmisťovat návnady v kanalizační
síti, na zelených plochách a v
bytových domech na území
vnitřního města. Jde o úsek Příluky
až Malenovice. Od 21. března do
1. dubna pokryjí také místní části.
Jde o Kostelec, Štípu, Velíkovou,
Lužkovice, Klečůvku, Kudlov,
Jaroslavice, Lhotku-Chlum a Salaš.

VÝZVA

Napište do MF DNES
Co se děje na Zlínsku, co je nového
ve vašem městě či obci? Pořádáte
nějakou zajímavou akci? Co vás
trápí či rozčiluje?
Napište do MF DNES, vaše tipy,
připomínky či názory rádi
otiskneme každý pátek
na regionální stránce
věnované Zlínsku.
Pište přímo redaktorovi
Milanu Libigerovi na e-mail
milan.libiger@mfdnes.cz či
do redakce na redzl@mfdnes.cz.

Pondělí: Kroměříž, Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a okolí

Úterý: Uherský Brod, Uherský
Ostroh, Bojkovice a okolí

Středa: Uherské Hradiště, Staré
Město, Kunovice a okolí

Čtvrtek: Vsetín, Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Pátek: Zlín, Otrokovice, Napajedla,
Luhačovice, Vizovice a okolí

Přestřelka Oba celky braly utkání vážně,
ale na ledě dominoval hlavně útok. Padlo
třináct branek a hráči si zápas užili.

4x foto: Petr Vrána (fotovranik.rajce.net)

Zprávy z měst

Hokej vysokoškoláků Hokejový zápas mezi výběry
Univerzity Tomáše Bati (oranžovo-bílé dresy)

a Masarykovy univerzity Brno (žluto-modré dresy)
skončil výsledkem 8:5 pro domácí tým.

Ve Zlíně budou
nové nástrahy na
hubení potkanů

Stromy jdou k zemi Kácení stromu na Benešově nábřeží ve Zlíně.
Foto: Dalibor Glück, MF DNES

Do školky se dostanou všechny děti, tvrdila před týdnem radnice ve Zlíně. Jenže teď náhle obrátila

Místa ve školce budou. Počkejte, vlastně ne

Kácení stromů kolem řeky
Dřevnice omezí dopravu
U mostu na Čepkově začalo velké kácení topolů

Vaším objektivem Výběr fotografií ze serveru rajce.net


