
Sami rozhodněte, jak budou vypadat vaše noviny! Na této straně máte prostor vy, naši čtenáři. Právě vy znáte nejlépe svoji ulici, čtvrť,
vesnici či město. Proto neváhejte, foťte a pište! Naštval vás bezohledný řidič, nesmyslný zákaz či objížďka, trápí vás nepořádek v ulicích,
anebo jen nevíte, kam se obrátit s problémem? Právě strana U nás doma je určena pro vás. E–mail: redakce.kromerizsky@denik.cz.
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Vaše náměty

Stranu připravila: Markéta Večerková
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@Napište nám, 
svůj názor můžete 

na této straně 
sdělit i ostatním.

RESTART OPĚT ZAHÁJIL SEZONU

VYSOKÁ ÚČAST. V sobotu 9. dubna 2011 se konalo již 7. zahájení sezony a otevírání silnic ve Zlínském
kraji, pořádané klubem CzechBikers, pod názvem Restart. Tuto největší akci v regionu si nenechalo ujít
cca 650 motorkářů na 440 strojích. Sraz všech účastníků proběhl na parkovišti pod Velkým kinem ve
Zlíně, odkud se početný konvoj vydal směrem na Otrokovice a Ranč Kostelany, kde byl přichystán bo-
hatý program. Celou akci zaštítila Policie ČR a Městská policie Zlín, která se svou motojednotkou podí-
lela na bezpečném průběhu celé vyjížďky. Na Ranči v Kostelanech organizátoři připravili občerstvení,
mnoho soutěží o hodnotné ceny, např. o nejlepší zvuk svého dvouko-
lého miláčka, jízdu pomalosti nebo hod těžkým předmětem. Akce
byla oficiálně ukončena cca v 18.00 hodin, kdy se účastníci začali
rozjíždět. Tímto by chtěl motocyklový klub CzechBikers poděkovat
Městu Zlín a Otrokovice, dále Policii ČR a Městské policii Zlín, Kraj-
skému úřadu Zlín a Ranči Kostelany za spoluúčast.

Text i snímky zaslali: Ing. Jaromír Manďák, Svatopluk, Pavla Ondřejková

Kontrola zdraví zvěře po zimě
K větším úhynům docháze-

lo zejména v podhorských ob-
lastech s vysokou sněhovou
pokrývkou, která byla po
dlouhou dobu přikryta tvrdou
ledovou krustou. Duben je
měsícem, ve kterém spárkatá
zvěř začíná měnit zimní srst
za letní, intenzivně se paství –
v klidných úsecích honiteb i
během dne, a je proto mnoho
příležitostí, jak provádět pra-
videlnou kontrolu zdravotní-

ho stavu zvěře, zvláště srnčí.
Ta je důležitá zejména v ob-
lastech s velkými plochami
ozimé řepky, na které jsou v
současnosti opakovaně apli-
kovány insekticidy v kombi-
naci s dusíkatými hnojivy.
Nejsou výjimkou ani 500hek-
tarové lány řepky, což svědčí
o opětovné koncentraci ze-
mědělské výroby.

Zaslal: Jiří Šilha

1000704110_M

1000687068_A

VYMÁHÁME

DLUHY

10
00
68
47
03
_J

10
00
71
75
91
_A

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 
největší vydavatel regionálních novin v ČR 
hledá muže či ženu 
na pozici

Nabízíme: - zajímavou práci v prestižním 
  vydavatelství
 - dobré technické i platové podmínky

Požadujeme: - SŠ/VŠ vzdělání
 - komunikativnost
 - časovou fl exibilitu
 - schopnost týmové práce  
 - výbornou znalost českého jazyka
 - ŘP skupiny B
 - přehled o regionálním dění  
 - praxe v médiích výhodou

Editor/ka
pro Zlínský kraj

Pokud vás naše nabídka zaujala, pošlete svůj životopis s průvodním dopisem do 
22. dubna 2011 na adresu: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Aksamitova 2, 

779 00 Olomouc nebo katerina.ilgnerova@denik.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo 

příjem pracovních nabídek kdykoliv v jejich průběhu.

Inzerujte 
v Deníku

Oslovíte 
čtenáře Čech, 
Moravy i Slezska
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