
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Uzávěrka inzerce vždy ve čtvrtek v 16.30.
V pátek dle individuální domluvy.

Platný od 1. 1. 2020

* K základní ceně se připočítávají jednotlivé 
příplatky a poté slevy dle modulu objednávky.

REDAKČNÍ 
EXKLUZIVNÍ PROSTOR

VELIKOST CENA

NADVAL 28 x 8 cm 5 500 Kč

PODVAL 28 x 8 cm 5 000 Kč

BLOK 5 x 15 cm 1 500 Kč

Ukázka všech prostorů na str. 4 - 8.

ZÁKLADNÍ CENA JE 19 Kč/cm2 

ČERNOBÍLÁ INZERCE

VELIKOST CENA

9 x 7 cm 1 197 Kč
9 x 9 cm 1 539 Kč
13, 5 x 10 cm (1/8 strany) 2 565 Kč
13, 5 x 19 cm (1/4 strany) 4 874 Kč
Ukázka všech prostorů na str. 2.

Ukázky nejoblíbenějších formátů inzerce:

SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ
POČET OPAKOVÁNÍ SLEVA

2 - 3 x 5 %
4 - 6 x 10 %
7 - 25 x 15 %
26 x (půlroční) 20 %
52 x (roční) 25 %

Akce při 2 zveřejnění =200 Kč/ 1 zveřejnění (grafika zdarma) 

MINI 4 x 4 cmčernobíle
jen za 250 Kč / 1 zveřejnění

GRAFIKA ZDARMA!

VIZITKA 
9 x 5 cm černobíle jen za 650 Kč

   barevně jen za 845 Kč

OBLÍBENÁ

AKCE!

PŘÍPLATKY

CHARAKTERISTIKA PŘÍPLATKU PŘÍPLATEKza umístění na barevné inzertní straně 30 %za umístění na titulní straně 200 %za zpracování PR článku 1 000 Kč za umístění PR článku v redakčním prostoru 50 %

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ INZERCE 100 Kč** zpracování nové inzerce* úprava grafického náhledu (obsahová změna)* korektura inzerce v ceněOpakované použití již hotového grafického návrhu není zpoplatněno.

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE

SLEVA
za platbu předem

5 %



Zpracovaná inzerce: v programech Corel 
Draw 13 a nižší, Photoshop, Illustrator (cdr, 
eps, psd, ai) s vykřivkovanými nebo vloženými 
fonty, bitmapové soubory TIFF nebo JPG (ve 
vysoké kompresní kvalitě) - rozlišení 300 dpi.
Nezpracovaná inzerce: v textové podobě - 
Word, Excel, Open Office, Wordpad atd. 

Inzerci je možné posílat e-mailem na adresu 
inzerce@ddk.cz nebo osobně přinést na CD, 
DVD nebo flash disku.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Předseda představenstva společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s., je oprávněn udělit mimořádné slevy v opodstatněných případech, které vedou k udržení či zajištění 
budoucích příjmů společnosti. Poskytování inzertních a reklamních služeb se řídí Všeobecnými podmínkami společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s.

www.idobryden.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Připravíme 
individuální 

mediální kampaň
na míru!

Adresa: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 
 Zelný trh 1245, 686 01 Uh. Hradiště
IČO: 25571559      
DIČ: CZ25571559

FacebookWeb Instagram Youtube

INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE:

• E-MAILEM
• TELEFONICKY
• OSOBNĚ NA   

 RECEPCI DDK

Kamila Havlíčková
Tel.:          737 277 242
e-mail:    recepce@ddk.cz 
                  kamila.havlickova@ddk.cz



28 x 40 cm  28 x 19 cm  

10 108 Kč 21 280 Kč

9 x 40 cm 

1/4 - 13,5 x 19 cm

9 x 7 cm

9 x 9 cm1/8 - 13,5 x 10 cm

4 x 4  cm
9 x 5 cm

PŮLSTRANA 

ČTVRTSTRANA

STANDART

ČTVERECOSMINKA

MINI VIZITKA 

CELOSTRANA SLOUPEC

INZERTNÍ PROSTOR

ZVÝHODNĚNÁ 

  CENA

6 840 Kč

4 874 Kč

1 197 Kč

2 565 Kč

650 Kč

1 539 Kč

250 Kč



EXKLUZIVNÍ PROSTOR V REDAKČNÍCH STRANÁCH 2-5

ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT
za 5 500 Kč - plošná inzerce

za 11 000 Kč - PR článek

Strach z motorek, které si hýčkají, nemají.  
Ale bez respektu si za řídítka nikdy nesednou

■ Jitka Jurásková (vlevo) a Petra Zajícová, milovnice silných strojů. FOTO: CEH

■ HLUK, NEDAKONICE

Mají rodiny a vychovávají děti jako 
většina žen. Ale přece jen se v něčem 
odlišují. Milují kožené kombinézy a 
silné stroje! Petra Zajícová z Neda-
konic a Jitka Jurásková z Hluku 
si splnily sen, který měly už od 
puberty. Na silnici to přitom 
umí rozpálit stejně dobře 
jako chlapi!

„Ještě jako studentka 
jsem se svezla na mo-
torce a měla jsem jasno. 
Hned v osmnácti jsem si 
udělala řidičák a pořídila 
si Jawu 350, která mně dělala 
společnici na cestách šest let. Jenže 
pak přišla rodina a děti,“ vzpomíná 
na motorkářské začátky Petra. 
„Motorky jsme prodaly a věnovaly 
se mateřským povinnostem, rod-
ině. Ale stále jsme snily o pořád-
né mašině,“ dodává Jitka, která 
získávala ostruhy na Jawě Mustang.

Jakmile děti povyrostly, jejich tou-
ha zvítězila, „prskolety“ vyměnily za 
nadupané stroje. V garáži si dnes 

hýčkají Yamahu Fazer 8 a Suzuki 
GSXR 750. Co na to jejich životní 
partneři? „Reakce byly všelijaké, ale 
manžel ví, že když si něco vezmu do 
hlavy, tak nemá cenu mi to rozm-
louvat,“ říká Petra. To její parťačka 
na to šla úplně jinak… „Udělala 

jsme si motorkáře z přítele. 
Dodělal si papíry, koupil 

motorku a jezdí se 
mnou,“ svěřila se s 
úsměvem.

Za řídítky silných 
strojů ale neblázní. 

„Jsme maminy od 
rodin,“  uvědomují 

si. „Strach nemáme, to 
by bylo nebezpečné, ale určitě 
obrovský respekt.“ Petra vychovává 
děti ve věku 10 a 12 let, Jitka má 
dvě dcera. U mladší třináctileté 
platí, že jablko nepadlo daleko od 
stromu. „Už jezdí na skútru a občas 
ji svezu na své mašině,“ potvrdila 
Jitka, která se pyšní i motorkářským 
tetováním. Na pravé paži má tvář 
Muerte, symbol posmrtného života, 
ve který věří. Její levou lopatku pak 

zdobí latinský nápis „Nejezdi 
rychleji, než létá tvůj anděl 
strážný“.

Nadšené motorkářky 
jsou organizátorkami 
premiérové Babské 
motoj ízdy,  která 
startuje úderem 
sobotní 10. hodiny 
na Smraďavce. Její 
cíl je v hluckém 
c a m p i n -
gu B abí 
h o r a .
 PETR 
ČECH

Obec oslaví 770. 
výročí i knihou

■ Kniha ve svém prvním 
dílu zmapuje historii 
Mistřic od roku 1247 do 
revolučního roku 1918. 
■ Jestli vznikne i druhý 
díl, který se zaměří na 
novodobé dějiny, o tom 
rozhodnou zastupitelé

Velký přelet ocení 
město rekordů
■ KUNOVICE

Velký přelet sbírá ocenění jako 
na běžícím pásu. Po Zvláštní ceně 
z vyhlašování nejlepších leteckých 
sportovců České republiky převzali 
zástupci Leteckého muzea v Kuno-
vicích výroční cenu Rekordman roku 
2016 na festivalu Pelhřimov - město 
rekordů.

„Velký přelet sice Pelhřimovem 
přímo neprojel, ale jsme rádi, že v 
něm zanechá stopu,“ svěřil se Martin 
Hrabec, kapitán Velkého přeletu, 
který ocenění převzal společně s 
kopilotem Josefem Hajchlem a šéfem 
přepravy Martinem Ludvíkem.

Letečtí nadšenci z Kunovic loni 
v září přepravili 50,5 metru dlouhý 
transport s trupem letounu TU-154 
M „Naganský expres“ z pražských 
Kbel do leteckého muzea. „Za tři dny 
jsme urazili vzdálenost 383,1 kilomet-
ru a zapsali se do České knihy rekordů 
jako největší přepravní akce letecké 
techniky v historii České republiky,“ 
připomněl Martin Hrabec. (CEH)

■ MISTŘICE

Mistřice připravují itinerář oslav 770. výročí 
od první písemné zmínky, které vyvrcholí 
v sobotu 2. září. Aktuálně se rodí nejen 
program, ale i vůbec první knižní publikace 
o historii Mistřic a Javorovce.

„Knihu mapující historii ještě nemáme, 
proto jsme se rozhodli dluh napravit a vy-
dáme první díl historie od 
roku 1247 do revolučního 
roku 1918. V příštích le-
tech snad přidáme druhý 
díl, který obsáhne zbylé 
dějiny obce až do součas-
nosti. Ale to už záleží na 
zastupitelích,“ prozradil 
Vladimír Sedláček, sta-
rosta Mistřic.  Kniha z 
pera Pavla Kr ystýna z 
Bílovic vyjde v nákladu 
300 kusů a vesměs poslouží jako dar pro 
hosty, účastníky oslav a propagaci obce. 

„Ale určitě zůstane i pár výtisků na prodej 
pro sběratele. Cenu jsme ještě neurčili,“ 
podotkl starosta.

O založení Mistřic žádné listiny neexistují, 
první písemná zmínka je každopádně z roku 
1247, kdy jsou zmiňovány v souvislosti s 
Hynkem z Mistřic, který tu vlastnil zboží. 

Výročí si obec položená do Prakšické 
vrchoviny připomíná po celý rok doprovod-

nými programy, výstavami a 
setkáváním rodáků, třešnič-
ku na dortu pak obstará 
sobota 2. září. 

„Nic  bombast ického 
neplánujeme… Chystáme 
program pro děti, vystoupení 
základní a mateřské školy, 
dechové hudby, cimbálové 
m u z i k y  a  s l a v n o s t -
ní průvod se mší svatou, 

kterou odslouží generální vikář Olomoucké 
arcidiecéze Josef Nuzík,“ prozradil v kostce 
Sedláček. (CEH)

Splnila si sen. Věří v život po 

ZPRÁVY ZE SLOVÁCKA 3Pondělí XX. xxxxxx 2018 DOBRÝ DEN
S KURÝREM
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LIBOR 
ŠVARDALA 
starosta Slavkova

Vítěz  Poražený

Věra Matějková už není sta-
rostkou ani zastupitelkou 
Svárova. Funkci starostky 
převzal minulý týden Radek 
Ondra. Věra Matějková se 
vzdala politických funkcí také 
proto, že její konkurent měl 
čerpat z jejího programu.

Slavkov získal první místo v 
krajském kole soutěže Vesnice 
roku. Držitelé zlaté stuhy tak 
postupují do národního kola, 
které se uskuteční 16. září v 
Luhačovicích. Pokud by Slavkov 
uspěl i na celostátní úrovni, 
navázal by na triumf Komni, 
která se stala Vesnicí roku 2011. 

VĚRA  
MATĚJKOVÁ 
exstarostka Svárova

nadval 28x8 cm

   Zavolejte nám 

      svůj příběh!

     737 277 148



ANKETA  DOBRÉHO DNE ?Dáváte v létě přednost koupání v přírodě, nebo v bazénu?

JIŘINA
GALUŠKOVÁ
komunální 
politička,  
Uh. Ostroh

PETR
BLAHA

PETR
CHRÁSTEK

KRISTÝNA
JANKŮ

VOJTĚCH
BÁRTEK

kameník,
Vlčnov

montér, 
Bílovice

studentka, 
Uherské 
Hradiště

ředitel  
Baťova  
kanálu 
Uh. Hradiště

Přednos t  dávám zásadně 
koupání v přírodě.
Ostrožská štěrková jezera mají 
nejlepší vodu na koupání široko 
daleko, tak co víc si v létě přát? 
Ještě super počasí a skvělé lidi 
kolem sebe!

Ve svém věku už dávám přednost 
bazénu, nicméně vytahování 
nohy po kolena z bahna při 
sestupování do rybníka mělo 
taky něco do sebe.

Upřednostňuji letní koupání v 
bazénu, kde je voda aspoň tro-
chu hlídaná. I když se čistota 
vodních ploch zlepšila a je kon-
trolována hygieniky, přece jen 
stále nevíme, v čem vlastně 
plaveme… 

Koupání určitě v bazénu, nejlépe 
hezky doma na zahradě. I když 
takový výlet k nějakému lomu s 
krásnou přírodou a čistou vodou 
by se mi taky líbil…

Ve vodě se rochním rád. Je mně 
jedno, jestli v potoce, řece, 
rybníku, koupališti nebo aqua-
parku. Jenom musí mít voda 
přiměřenou čistotu a teplotu.

Ještě donedávna jsem upřed-
nostňoval jezera v Ostrožské 
Nové Vsi, ale s vnoučaty už 
jezdím jedině na koupaliště do 
Kunovic, kde nám to naprosto 
vyhovuje. Mám to blízko, je 
tam čistá voda, brouzdaliště 
pro malé i výborné gastronom-
ické možnosti.

FRANTIŠEK 
TUREČEK, 
senior, 
Popovice

ZDE MŮŽE BÝT  
VÁŠ INZERÁT

za 1 500 Kč
- plošná inzerce

za 3 000 Kč 
- PR článek 

ZPRÁVY ZE SLOVÁCKA 3Pondělí XX. xxxxxx 2018 DOBRÝ DEN
S KURÝREM

x
LIBOR 
ŠVARDALA 
starosta Slavkova

Vítěz  Poražený

Věra Matějková už není starost-
kou ani zastupitelkou Svárova. 
Funkci starostky převzal minulý 
týden Radek Ondra. Věra Matě-
jková se vzdala politických 
funkcí t aké proto, že její 
konkurent měl čerpat z jejího 
programu.
Věra Matějková už není starost-
kou ani zastupitelkou Svárova. 
Funkci starostky převzal minulý 
týden Radek Ondra. Věra Matě-
jková se vzdala politických 
funkcí t aké proto, že její 
konkurent měl čerpat z jejího 
programu.

Slavkov získal první místo v 
krajském kole soutěže Vesnice 
roku. Držitelé zlaté stuhy tak 
postupují do národního kola, 
které se uskuteční 16. září v 
Luhačovicích. Pokud by Slavkov 
uspěl i na celostátní úrovni, 
navázal by na triumf Komni, 
která se stala Vesnicí roku 2011. 
Slavkov získal první místo v 
krajském kole soutěže Vesnice 
roku. Držitelé zlaté stuhy tak 
postupují do národního kola.

Vyřizování účtů 
s pistolí u hlavy

VĚRA  
MATĚJKOVÁ 
exstarostka Svárova

STR. 1
Proč k loupeži došlo? 

Na to zatím jasná odpověď neexistuje. Jisté 
je, že útočníkovi, jenž byl podle zdroje rovněž 
italské národnosti, se loupež podařila. 
Počínal si přitom mimořádně obratně, v 
okolních kancelářích si nikdo ničeho po-
dezřelého nevšiml. Inci-
dent se měl odehrát ve 
druhém patře v malé 
kancelář i  Maur y and 
friends, kde podle vývěsky 
s íd l í  ce lkem dvanáct 
společností. „Seběhlo se to 
všechno velmi rychle, nic 
zvláštního jsme nezazna-
menali,“ řekla jedna z pra-
covnic hotelu.

I když na místo dorazil 
vůz záchranky, lékaři podle 
svědků nakonec žádného 
zraněného nevynesli. Policie však dosud 
nepotvrdila ani nevyvrátila spekulaci, že byl 
uvnitř někdo zraněn.

„Mohu potvrdit, že jsme na začátku vy-
šetřování. Prověřuje se trestný čin spojený s 
krádeží většího množství peněz. Jestli byl na 
místě někdo zraněn, to nemohu potvrdit,“ 
sdělila Lenka Javorková, mluvčí krajské 
policie ve Zlíně. Na místě zasahovalo několik 
policejních jednotek. „V akci byly pořádkové, 

obvodní i prvosledové hlídky, kriminalisté z 
Uherského Hradiště a následně také členové 
krajské kriminální policie,“ dodala mluvčí 
Javorková. 

„Byl tady velký pohyb policistů v několika 
vozech, ale co se stalo, nevím,“ poznamenal 
k tomu galerista Leoš Filipi, jehož Galerie 

Sova s hotelem sousedí.
Krajská policejní cen-

trála, která případ vy-
šetřuje, ve čtvrtek vys-
lechla několik svědků. Je 
možné, že k dopadení 
p o m ů ž e  z á b ě r  z 
průmyslové kamery, 
kterými hotel disponuje.

Majitele hotelu Clau-
dia Rossiho událost ro-
zladila. „Ve středu jsem 
byl v Itálii, nebyl jsem 
tak na místě.  Nechci se 

vyjadřovat, zásah nedělá dobré jméno pod-
niku,“ podotkl podnikatel, jehož vyhlášená 
a hojně navštěvovaná restaurace je spojena 
se schodištěm hotelu, odkud útočník prchal. 

„Mohu potvrdit, že jsme na začátku vy-
šetřování. Prověřuje se trestný čin spojený s 
krádeží většího množství peněz. Jestli byl na 
místě někdo zraněn, to nemohu potvrdit,“ 
sdělila Lenka Javorková, mluvčí krajské pol-
icie ve Zlíně. Na místě zasahovalo několik policejních 

Rusové svým novinárům 
tvrdí, že výroba L 410 
začne možná  
už za rok u Jekatěrinburgu

■ L 410 je strojem, který proslavil letecké závody z Kunovic po celém 
světě. KOLÁŽ DOBRÉHO DNE

■ KUNOVICE

Jedna dobrá a jedna špatná zpráva z 
Kunovic, konkrétně z vyhlášených 
leteckých závodů Aircraft Industries 
(AI). Ta lepší se týká postupného návra-
tu všech zaměstnanců do továrny. 
Počet vytížených zaměstnanců se v AI 
v minulých měsících snižoval kvůli 

poklesu odbytu. V těchto dnech se 
však prvních čtyřicet pracovníků ze 
skupiny, která byla nuceně doma na 60 
procentech platu, vrací. Do září by pak 
mělo znovu pracovat na 900 lidí, což 
je plný stav. 

Horší zprávou je, že kompletní přesun 
výroby do ruského Jekatěrinburgu je 
zase o kus blíž. Alespoň podle ruských 
zdrojů. Z dostupných informací agentu-
ry Interfax vyplývá, že ruští majitelé AI 
chtějí výrobu turboletu L 410 přesunout 
do svého závodu. Tato zpráva je však v 
rozporu s dohodou, že v Rusku by se 
měly pouze kompletovat stroje vyrobené 
v Kunovicích. A nikdo z kunovického 
vedení AI ji do uzávěrky nepotvrdil.

„Pracujeme na možnosti vybavit L 
410 ruskými motory,“ sdělil agentuře 
Alexander Platonov, hlavní konstruktér 
UZGA.

I když ruské zdroje nelze podceňovat, 
v Kunovicích považují poslední infor-
mace z východu za nereálné. 

„Nevíme o tom, že by se motor 
někde vyvíjel,“ oznámil Jiří Mikula, šéf 
odborářů AI. Pro jistotu ale chce kon-
taktovat vedení společnosti a požádat 
o vysvětlení. Generální ředitelka AI 
Ilona Plšková nebyla v minulých dnech 
k zastižení. Už dřív se ale vyjádřila, že 
společnost letos doma vyrobí rovný tucet 
turboletů L 410.  JAROSLAV CHUDARA

■ Ve středu po 16. hodině 
zasahovalo několik policejních 
jednotek v hradišťském hotelu 
Maxi. V jedné z kanceláří  našli 
svázaného Itala, který měl 
přijít o milion eur.
■ Policie uvalila na případ 
informační embargo

Rusové chtějí ukrást výrobu letadel. 
Zůstanou lidé bez práce?

EXKLUZIVNÍ PROSTOR V REDAKČNÍCH STRANÁCH 2-5

blok 4x15 cm
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ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

za 1 000 Kč
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KOMENTÁŘ
TÝDNE

VESELÉ SLOVÁCKO

STŘÍPKY 
Z OBCÍ

Vandalové?
Ne. Zlé kuny
Zvířata si na zábradlí 
vyhlédla truhlíky

Strážníci na kobereček 
nemusí. Měření pokračuje

Sporťáky z Kunovic odlétají na Floridu
Kunovická společnost dodala 
do Spojených států už 300 letounů

Šumice
Obecní úřad upozorňuje 
občany, kteří doposud 
nezaplatili poplatek za 
svoz domovního odpadu, 
kabelovou televizi nebo 
psa, aby jej uhradili ne-
jpozději do posledního 
června.

Ať se modlí doma 
u svatého obrázku

Senior taxi 
v Uherském 
Brodě je bez-
va nápad, 
k t e r ý  m á 
zpříjemnit 
život lidem 
nad 70 let. 
Jenže... 

I takový nápad má své 
hranice. Je určený výhradně 
pro návštěvu lékaře, úřadu, 
případně odvoz na nádraží. 
Ale důchodci teď snad chtějí, 
aby za dvacku jezdili i na 
mše do kostela.

Chápu, že jejich víra je 
často nekonečná a bezbřehá, 
ale přesto… 

Když radnice ustoupí, co 
přijde pak? 

Návštěvy rodiny nebo 
brzké ranní odvozy na 
nákupy akčního zboží do 
supermarketů? Vsaďte se, 
že ano. A proto fandím 
konšelům v Uherském Brodě 
a věřím, že seniorům nep-

■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Vandalové v Uherském Hradišti 
mají výjimečně čisté svědomí, čtyři 
závěsné truhlíky se surfiniemi na 
zábradlí mos-
tu přes řeku 
Moravu nep-
oničili. Jejich 
„ masku“  s i 
nasadily tři 
kuny! Město 
tak škodu zaplatí z vlastní kapsy…

„Je neuvěřitelné, co všechno 
lidi zničí. Nová výzdoba je super 
nápad, ale někomu je asi proti 
srsti. Vždyť na mostě vydržela 
netknutá sotva týden,“ zlobila 

se rozhořčená obyvatelka města.
„Všechno na první pohled 

opravdu vypadalo na řádění 
vandalů, se kterými máme bo-
haté zkušenosti. Ale kamerový 
systém nás vyvedl z omylu, v 
truhlících po dvě noci „hodo-
valy“ kuny,“ objasnil skutečné 
pachatele Vlastimil Pauřík, 

velitel uhers-
kohradišťské 
policie.

Rozkvet lé 
truhlíky tak 
zůstaly net-
k n u t é  j e n 

několik dní. 
Ale od dalšího útoku už malé štíhlé 
šelmičky odradí speciální postřik.  
V Uherském Hradišti jen doufají, 
že kuny teď nevystřídají skutečně 
vandalové, kteří mají na „triku“ 

■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Strážníci městské policie v 
Uherském Hradišti na „ko-
bereček“ ministerstva vnitra 
kvůli měření rychlosti z ne-
označeného vozidla nemusí, 
správní řízení je nečeká. Do 
karet jim totiž nahrává ver-
dikt Nejvyššího správního 
soudu! I když je v rozporu 
se zákonem o obecní policii, 
pro ministerstvo je závazný.

„Jedním z hlavních cílů 
právní úpravy činnosti obec-
ní policie je zajistit řád-
né, zákonné, ale z pohledu 
veřejnosti i transparentní 
fungování. Rozhodnutí Ne-
jvyššího správního soudu 
bohužel takovému fungov-
ání dává na frak,“ komen-
toval mluvčí ministerstva 
Ondřej Krátoška kauzu, 
která už třetí týden v Uh-
erském Hradišti vyvolává 
emoce.

Ministerstvo vnitra po proz-

koumání všech podkladů, 
včetně fotodokumentace, 
podle něj nemělo vzhledem 
k soudnímu ortelu jinou 
možnost, než podezření ze 
spáchání správního deliktu 
podle zákona o obecní policii 
hodit do koše. 

„ Z áv ě r y  Ne j v y š š í h o 
správního soudu jsme 
svázaní, správní řízení proto 
nemůžeme zahájit,“ potvrdil 
Krátoška.

Strážníci v Uherském 
Hradišti tak mohou dál 
měřit rychlost i z prona-
j a t ý c h  n e o z n a č e n ý c h 
v o z i d e l …  „ Po d m í n k a 
označení jednotnými prvky 
městské policie platí pouze 
v případě, kdy je měřicí 
zařízení pevnou součástí 
vozidla. Měření rychlosti 
tudíž probíhá v souladu 
s e  zákonem,  nav íc  na 
místech doporučených a 
schválených státní policií,“ 
prohlásil s odkazem na 

soud Jan Pášma, mluvčí 
uherskohradišťské radnice. 

„Je to tak, podle soudu při 
měření rychlosti pomocí 
přenosných radarů, které 
nejsou pevnou součástí 
vozidla, je možné využít 
i vozidla neoznačeného 

podle vyhlášky,“ potvrdil 
Krátoška, podle kterého ale 
ministerstvo nadále zastává 
stanovisko, že obecní poli-
cie může k výkonu využí-
vat jen motorová vozidla, 
vyhovující  ministerské 
vyhlášce. Jen musí respek-

■ KUNOVICE

Kunovice a letadla k sobě patří stejně jako 
Vlčnov a Jízda králů. A další důkaz propo-
jení pupeční šňůrou podala společnost 
Czech Sport Aircraft (CSA), český výrobce 
lehkých sportovních letadel, která před-
stavila prototyp modernizovaného letadla 
SportCruiser. Stroj s pořadovým číslem 600 

nabral směr Florida!
Odběratelem jubilejního letadla je 

společnost Cruiser Aircraft na Floridě, 
která je exkluzivním importérem Czech 
Sport Aircraft v USA. 
„Spojené státy jsou naším 

hlavním exportním 
trhem, za velkou 

louží každor-

očně prodáme více letadel SportCruiser. 
Loni se jejich počet zastavil na čísle 
dvaatřicet, meziročně tak prodej vzrostl 
na dvojnásobek,“ prozradil Martin Jurík, 

generální ředitel společnosti. Jelikož s 
jídlem roste chuť, letos export do Ameriky 
firma zvýší ještě o dvacet procent. 

Jubilejní letadlo se jako první pyšní nově 
vyvinutým interiérem a nejmodernější 
digitální avionikou. Výrazně modifikována 
byla sedadla, čalounění a tvar štítu palubní 
desky. „Jde vlastně o prototyp, který začneme 
vyrábět sériově,“ dodal Jurík. Jedno letadlo 
přijde na 4 miliony korun, má dolet tisíc 
kilometrů a spotřebu 17 až 24 litrů za hodinu. 
Jeho součástí je i padák.

Kunovická společnost zaměstnává 77 lidí, 
její tržby loni dosáhly zhruba 135 milionů 

■ Podle soudu při měření rychlosti pomocí přenosných 
radarů, které nejsou pevnou součástí vozidla, je možné 
využít i vozidla neoznačeného podle vyhlášky. IL. FOTO: SAL

„Kamerový systém nás 
vyvedl z omylu, v truhlících 
po dvě noci „hodovaly“ 
kuny“ Vlastimil Pauřík

velitel MP Uh. Hradiště
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x
JIŘÍ
DURĎÁK 
ředitel aquaparku

Vítěz  Poražený

ANKETA  DOBRÉHO DNE ?Jste příznivcem, nebo odpůrcem protikuřáckého 
zákona? Omezuje lidskou svobodu?

JIŘINA
GALUŠKOVÁ
komunální 
politička,  
Uh. Ostroh

PETR
BLAHA

PETR
CHRÁSTEK

KRISTÝNA
JANKŮ

VOJTĚCH
BÁRTEK

kameník,
Vlčnov

montér, 
Bílovice

studentka, 
Uherské 
Hradiště

ředitel  
Baťova  
kanálu 
Uh. Hradiště

Jsem velkým příznivcem proti-
kuřáckého zákona. Kouření mně 
hodně vadí a navíc to stojí ještě 
velké peníze - jak samotného 
kuřáka, tak pak i daňové poplat-
níky kvůli léčení. Podle mého 
zákon neomezuje lidskou svo-
bodu, jelikož málokterý kuřák je 
o h l e d u p l n ý  v ů č i  n á m 
nekuřákům. 

Nikdy bych nešel na jídlo do 
restaurace, kde se kouří, jinak 
ale kuřáky chápu, mně osobně 
také kouření kdysi ohromně 
bavilo.

V restauracích, kde se podává 
j í d l o ,  v  k l u b e c h  a  n a 
diskotékách, které navštěvuje 
mládež, se zákazem souhlasím. 
Ale na vesnicích? To nechápu. 
Chlapi si jdou pokecat k pivu a 
nemůžou si zapálit. Dospělý 
člověk si snad může vybrat, 
jestli půjde do zakouřeného 
prostředí!

Zákon jsem přivítala, kouř z 
cigaret přímo nesnáším. Těším 
se, že si konečně někam vyjdu, 
sednu na kávu nebo jídlo a 
nebudu následně řešit zak-
ouřené vlasy ani oblečení. A 
navíc bude více možností, kam 
zajít. Jen jsem zvědavá, jak to 
bude vypadat na zahrádkách.

Jsem nek uřák ,  t ak  mně 
rozhodně protikuřácký zákon 
nevadí. Co mně vadí a omezu-
je lidskou svobodu, je ne-
dodržování dlouho platícího 
zákazu kouření na veřejných 
místech a jeho nevynucování.

Sokoli zažívají krušné období, 
nejdříve přišli o dotaci na stře-
chu tělocvičny a teď i o příjmy z 
pronájmu restaurace Koruna. 
Pivovary Lobkowicz se totiž od-
mítly finančně podílet na stave-
bních úpravách objektu ze 
začátku 20. století.

I když jsem nikdy nekouřil, 
jsem zarytý nekuřák, s proti-
kuřáckým zákonem nesou-
hlasím. Do restaurací a ka-
váren cigareta tak nějak patří, 
nemám s tím žádný problém. 
Ovzduší ve společnosti daleko 
více škodí Kalousek, Sobotka 
nebo Gazdík…

Děti dostaly od ředitele uhers-
kohradišťského aquaparku 
dárek v podobě otevření letního 
plaveckého areálu. Pod širým 
nebem se tak ve městě dá 
plavat už od pátku 2. června. 
Aquapark ovšem nabízí na 
ploše 18 tisíc metrů čtverečních 
využití nejen dětem, ale všem 
věkovým kategoriím.

■ BOJKOVICE

Zkušební provoz v bojkovické výrobní 
hale společnosti Moravia Cans, která se 
zabývá výrobou aerosolových nádobek, 
nenechá lidi z okolí spát. A to doslova. 
Vadí jim zápach a hluk z provozu. 
Městem v minulých měsících a dnech 
kolovaly dvě petice, ta druhá se už dos-
tala do všech domácností Dohromady se 
nasbíralo na 200 podpisů především od 
obyvatel z okolí továrny. Na konci května 
se dostalo také na veřejné projednání 
problému před kulturním domem. 

Výsledek? Na tahu je nyní Minister-
stvo životního prostředí, které má ještě 
v červnu rozhodnout o tom, jak dál.

„Existuje důvodné podezření, že 

firma Moravia Cans zřejmě řeší svůj 
stávající provoz odvětráváním svých hal 
otevíráním oken a světlíků,“ uvádí Jana 
Tesařová a Jan Rumánek, autoři 
petice. „Takže je otázkou, 
jestli dostatečně fungují jed-
notky, které mají vzniklé 
škodliviny spalovat, a 
jestli samotné pracovní 
prostředí zaměstnanců 
odpovídá hygienickým 
normám. Požadované 
měření hluku sice proběhlo, ale 
zajímavé je, že se neměřilo právě na 
místech, kde bývá hluk slyšet nejčastěji. 
I tak na jednom z míst byla překročena 
hygienická norma.“

Město, kterému jde o striktní 

dodržování norem, už zakoupilo měřič 
hluku. „Je to malý informativní hlu-
koměr, který dáme autorům petice k dis-
pozici. Umístí ho poblíž zastavěné části 

v blízkosti továrny,“ sdělil Petr 
Viceník, starosta Bojkovic.

Moravia Cans sídlí v 
ulici Tovární. Zápach z 
nové haly otravuje život 
lidem jak z blízkých rodin-

ných domů, tak ze sídliště. 
Cítit jde nepravidelně také u 

mateřské školy, sportovního areálu 
a koupaliště.

Autoři petice tvrdí, že spotřeba 
chemických látek by v případě dalšího 
rozšíření provozu, který má továrna v 
plánu, stoupla o 124 procent.

„Nenecháme se přece otrávit!“
Z Tovární ulice se šíří nepříjemný zápach a hluk, na vině jsou stroje z nové haly 
firmy Moravia Cans. Závod přitom plánuje další rozšíření provozu

Policii 
zaměstnává 
zloděj bonsají
■ STARÉ MĚSTO

Tři bonsaje azalek zmize-
ly z areálu zahradnictví 
ve Starém Městě. I když je 
policie pachateli v patách, 
přesto ještě vyzývá oby-
vatele o pomoc.

„Zloděj v noci z úterý 
na středu překonal oplo-
cení areálu na křižo-
vatce ulic Velehradská, 
Huštěnovská a odnesl 
si tři bonsaje azalek,“ 
i n f o r m ov a l a  M i l e n a 
Šabatová, mluvčí uhers-
kohradišťské policie.

Škodu majitelé odhadli 
na 47 tisíc korun.

„ Ž á d ám e  př íp a d n é 
svědky,  aby jakékoliv 
informace k případu ne-
prodleně oznámili na nej-
bližší policejní oddělení,“ 
doplnila Šabatová.

Pachateli v případě do-
padení hrozí za trestný 
čin krádeže až dvouletý 
pobyt za mřížemi. 

Škodu majitelé odhadli 
na 47 tisíc korun.

 (CEH)

JAROSLAV  
ŠEVČÍK 
starosta Sokola  
Uh. Hradiště

FRANTIŠEK 
TUREČEK, 
senior, 
Popovice

   A jaké jsou vaše 

zkušenosti? Volejte
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xPro  Proti

Slavkov vybojoval půl milionu. 
V srpnu uspořádá hostinu
Obec z Bílých Karpat vyhrála 
krajské kolo soutěže Vesnice 
roku, v září dostane šanci 
vyhrát i celonárodní finále 

STANISLAV BLAHA 
starosta Uherského 
Hradiště
Jsme pr ot i  dalš í  účas t i  v 
mikroregionu Dolní Poolšaví. 
Jen jsme sek undoval i  př i 
řešení problémů, které se nás 
netýkají. Byli jsme jen do poč-
tu.

IVANA MAJÍČKOVÁ
starostka Kunovic
Jsme pro další účast Uherského 
Hradiště v mikroregionu Dolní 
Poolšaví. Je mi to líto, ale 
rozhodnutí Hradiště respektuji.  
Jeho vystoupení naštěstí nijak 
neohrozí fungování mikrore-
gionu a jeho projekty. Ale 
budeme nuceni hledat úspory.

A co 
si myslíte  Vy?    

Volejte 737 277 148

A JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR?   Pište na redakce@ddk.cz

Hradiště dalo mikroregionu 
vale. Vykopali válečnou sekeru?
■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Míkovice, Sady a Vésky už nepatří do 
Mikroregionu Dolní Poolšaví. Vlád-
noucí koalice v Uherském Hradiště 
místní části ze svazku obcí vyškrtla. 
Radnice totiž podle starosty prakticky 
jen dvanáct let platila roční příspěvky. 
Koalice však krok kritizuje, starostové 
zbylých obcí se zase nestačí 
divit…

„Jen jsme sekundova-
li při řešení problémů, 
které se nás netýkají, 
třeba odchyt psů nebo 
nákup výpočetní techniky 
na úřad. Řešíme je sami v rámci 
celého města, místní části nevyjímaje. 
Byli jsme jen do počtu,“ komentoval 
vystoupení z devítičlenného svazku 
Stanislav Blaha, starosta Uherského 
Hradiště, které vstoupilo do mikrore-
gionu v lednu 2005. Za třináct let 
zaplatilo na příspěvcích více než 
7 milionů korun. „Jenže jediným 
hmatatelným výsledkem spolupráce 

obcí mikroregionu jsou protipov-
odňové hlásiče na řece Olšavě, jinak 
nic,“ tvrdí Blaha.

Jeho argumentaci však někteří 
zastupitelé z řad opozice považují za 
chabou.„Jen se zhorší vztahy s Ku-
novicemi i dalšími obcemi a stoupne 
nebezpečí, že si v městských částech 
vezmou vzor z Jarošova, který před 

časem v referendu usiloval o 
odtržení od města,“ reagov-
al Antonín Seďa, předseda 
Klubu zastupitelů za ČSSD, 
který má obavy z vykopání 
válečné sekery mezi sous-

edními městy. „O ukončení 
členství jsme diskutovali řadu let, 
snažili jsme se najít vhodné aktivity 
pro město, ale marně. Nechtěli jsme 
nikomu ublížit, snad to tak ani nikdo 
nebere. V oblasti folkloru a kultury 
chceme nadále spolupracovat,“ říká 
Blaha.

„Je mi to líto, ale rozhodnutí re-
spektuji. Vystoupení Uherského 
Hradiště však nijak neohrozí fungov-

ání mikroregionu ani jeho projekty. 
Ale budeme nuceni hledat úspory,“ 
reagovala Ivana Majíčková, starostka 
Kunovic a předsedkyně správní rady 
mikroregionu Dolní Poolšaví. Tah Uh. 
Hradiště označila za překvapivý. „Ne-
byl totiž nijak avizován ani předem 
projednáván v orgánech mikrore-
gionu,“ vysvětlila Majíčková, která 
nechápe stesky sousedů nad nulovými 
přínosy… „Nevím, co si představo-
vali, do společných projektů se ani 
nezapojovali. Místní části Uherského 
Hradiště přitom leží na řece Olšavě, 
která nás spojuje, stejně jako tradice 
a lidé, kteří tu žijí. Jejich potřeby 
jsou podobné potřebám lidí v ob-
cích mikroregionu,“ je přesvědčená 
Majíčková.

Mikroregion podle ní nevybudo-
val jen výstražné a hlásné systémy 
na řece Olšavě, ale i odpočívadla s 
informačními tabulemi a loni třeba 
vzniklo Centrum společných služeb, 
jehož cílem je pomáhat starostům, ale i 
spolkům, klubům, živnostníkům a také 

■ SLAVKOV

Společenský život, aktivity občanů, pod-
nikání, péče o stavební fond a obraz 
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské 
sítě a úspory energií, péče o veřejná pros-
tranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče 
o krajinu, připravované záměry, informační 
technologie obce a koncepční dokumenty. 
Všechno mají ve Slavkově na výbornou 
nebo chvalitebnou, alespoň podle hod-
notící komise krajského kola soutěže 
Vesnice roku. Slavkov tak získal zlatou 
stuhu pro regionálního vítěze a v polovině 
září se pokusí zabojovat v národním kole o 
celkové prvenství. O vítězi soutěže se bude 

rozhodovat 16. září na Jarmarku venkova 
v Luhačovicích. Pokud by Slavkov uspěl i 
tady, navázal by na triumf Komni, která se 
stala Vesnicí roku 2011.

„Slavkov nás zaujal především tím, 
jak úspěšně pečuje o kulturní dědictví i 
přírodní prostředí a cílevědomě formuje 
pozitivní vztah místních občanů ke své 
obci, její historii i současnosti. Díky 
iniciativě občanských sdružení a spolků 
je zde společenský život bohatý na akce 
s dlouhou i kratší tradicí,“ řekla k volbě 
Martina Horňáková, předsedkyně hod-
notící komise. „Získali jsme bonus půl 
milionu korun, ale na co peníze použijeme, 
o tom jsme ještě nepřemýšleli,“ říká Libor 
Švardala, starosta Slavkova. „Část peněz 
padne na uspořádání slavnostního předání 
stuhy, což je povinnost, která se uskuteční v 
neděli 13. srpna. O využití zbylé částky se 
ještě poradíme. Smysluplné využití určitě 
najdeme,“ usmál se slavkovský starosta.

Zkrátka ale nepřišli ani další účastníci z 
Uherskobrodska. Zelená stuha za péči o 

zeleň a životní prostředí patří 
v krajském kole Korytné. „Jsme 
nesmírně rádi a ve své kategorii 
se pokusíme uspět také na 
celostátní úrovni, kam za 
zelenou stuhu také pos-
tupujeme,“ poznamenal 
starosta Vladimír Janča. 
Korytná do zeleně in-
vestuje bez nadsáz-
ky miliony korun. 
„Nová lipová alej 
přišla na zhruba 4 
miliony, hodně in-
vestujeme také do 
výsadby a úpravy 
okrasné  ze leně 
v centru obce,“ 
sděl i l  s tarosta 
Janča.

Diplom Zlatá ci-
hla v kategorii B získa-
la za rekonstrukci zvonice 
Bystřice pod Lopeníkem. Mi-

■ Starosta Libor Švardala (vlevo) jde obci, která oplývá 
bohatým kulturním a společenským životem, příkladem. Loni 
dokonce slavil v reprezentačním dresu titul z fotbalového 
EURA starostů. ILUSTR. FOTO: SAL
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