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SLOVO PŘEDSEDY
Podhostýnského
mikroregionu
Vážení čtenáři,

Centrum společných služeb (CSS)

dovolte mi, abych Vám touto cestou
popřál krásné předjaří, mnoho silných
zážitků prožitých v následující turistické
sezóně, aneb užijme si Hostýnské hory
plnými doušky.
Do rukou se Vám dostává již druhé
vydání Podhostýnského zpravodaje. V
tomto čísle si představíme Ing. arch.
Martu Balážikovou ze studia B3 Atelier,
která navrhla podobu Rozhledny na
Kelčském
Javorníku,
významné
dominanty Hostýnských hor. Dále se
dočtete o aktivitách a projektech, které
realizovalo Centrum Společných služeb
Podhostýnsko za uplynulé pololetí.
Budou následovat události, které se
v regionu chystají, například informace o
připravované, a v minulosti hojně využité
„kotlíkové dotaci“, či o dotacích na
opatření šetřící pitnou vodu. Neméně
důležitý pro nadcházející letní turistickou
sezónu bude přehled kulturních akcí,
které v našem regionu proběhnou.
Přeji Vám příjemné počtení.

Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
www.podhostynsko.cz
mikroregion@podhostynsko.cz

Milan Šindelek, předseda
Podhostýnského mikroregionu, starosta
obce Komárno

Rozhovor se zajímavou osobností
Ing. arch. Marta Balážiková z brněnského
architektonického studia B3 Atelier ve
spolupráci s Ing. Ondrejem Balážikem navrhla
podobu Rozhledny Kelčský Javorník, která
poskytuje zcela výjimečný rozhled do širokého
okolí. Stavba získala ocenění v prestižní soutěži
Stavba roku Zlínského kraje 2016. Požádali
jsme paní architektu o rozhovor.

Čím Vás architektura zaujala? Byla to při volbě
povolání, jak se říká „jasná volba“?
Od mala jsem tíhla spíš k přírodě, bavila mě
biologie, postupem času i chemie. Měla jsem
období, kdy jsem chtěla být chiruržkou.
Zároveň jsem ale také pořád něco tvořila,
chodila do výtvarky.
Ke konci gymnázia jsem začala pomáhat otci v
jeho kanceláři pro stavebně-historický
průzkum, a to pravděpodobně rozhodlo.
Máte osobní vztah k Hostýnským vrchům?
Teď už samozřejmě ano, ale poznala jsem je
teprve v souvislosti s architektonickou soutěží
na rozhlednu. Dojmy z prvního setkání s
Kelčským Javorníkem byly tenkrát velmi
intenzívní.
Pocházíte z Brna. Která/é stavba/y v této
moravské metropoli je/jsou z Vašeho hlediska
nejvíce impozantní?
Pro mě jsou to obecně stavby období brněnské
moderny. Jejich škála je široká, a i když většinou
nemají to štěstí, že jsou opečovávány tak jako
třeba světoznámá Vila Tugendhat nebo Vila
Stiassni, a dostávají různými zásahy včetně
zateplování docela na frak, jsou
mnohovrstevnaté, nadčasové, a i ve své
přísnosti velmi poetické. Vždycky si vybavím

dobové fotografie, jak se vlastně zdánlivě do
doby svého vzniku nehodily. Pocházím z
pomezí brněnských Žabovřesk a Masarykovy
čtvrti, kde je celá řada často bezejmenných
staveb z tohoto období. Do jednoho, i když
trochu
netypického,
funkcionalistického
domku jsem se i narodila, byl takový konkávně
rohový a trochu ponurý, a celé rané dětství
jsem pak měla černobílé funkcionalistické sny.
Velkou vnitřní sílu mají pro mě díla Ernsta
Wiesnera, např. budova České banky Union,
dnes Českého rozhlasu, nebo Brněnského
krematoria. Osobní vztah mám k jedinečnému
hotelu Avion architekta Bohuslava Fuchse.
Z pozdějších děl bych jmenovala budovu
Janáčkovy opery. A ze soudobých staveb?
Obdivuji krytý bazén na Kraví hoře, který má
výjimečnou atmosféru, nebo řadu brněnských
kaváren, které se staly doslova fenoménem
posledních let. Vyzdvihla bych také mnohé
úpravy v rámci veřejného městského prostoru
včetně tolik diskutovaných uměleckých děl.
Město jimi viditelně prokouklo a stalo se lepším
místem pro život.
Kde hledáte inspiraci pro svou tvorbu?
Člověka ovlivňuje mnoho věcí ze života. Ty se
zapisují do paměti a v pravý čas vyplouvají na
povrch. Cenné jsou inspirativní setkání nebo
zážitky cestovatelské. Nejdůležitější je pro mě
ale vždy inspirace místem, kde má daný objekt
vzniknout, s jeho souvislostmi. K tříbení
nápadů pak dochází diskusí, proto mi vyhovuje
pracovat v týmu.
Na jakých projektech v současné době
pracujete?
Již nějaký čas se zabýváme rekonstrukcemi v
rámci průmyslových areálů. Je to taková nikdy
nekončící mravenčí práce, ale cenná zkušenost.
Začali jsme pracovat na adaptaci velkého
stravovacího zařízení. Mimoto připravujeme

realizaci a propagaci pilotního typového
rodinného domku, který je velmi úsporný a
přizpůsobí se téměř každému pozemku, a
rekonstrukci souboru staveb bývalého mlýna
na moravskoslováckém venkově. Obzvláště
milá je práce na návrhu objektu, spojujícího
funkci památníku a vyhlídky v obci Dobrochov,
za kterou vděčíme právě oblibě rozhledny na
Kelčském Javorníku.

jedna z nich dnes pracuje ve významném
ateliéru ve Vídni, takže bych řekla, že je jejich
škola připravila kvalitně. Obecně to ale
posoudit neumím.
Jak trávíte nejraději volný čas? Čím si tzv.
čistíte hlavu?

V našem ateliéru jsme měli na praxi studentky
oboru architektura z brněnské stavební fakulty
a ty si většinou počínaly velmi dobře,

Volného času mnoho nemám, ale naštěstí,
pokud je dostatek tvůrčí práce, je to samo o
sobě očišťující. Dá se říci, že architekt za
určitých okolností může fungovat jako takové
malé perpetuum mobile. Horší je, a to se stává
čím dál častěji, když nad tvorbou převáží
úřadování. To si pak ráda zajdu na trénink kungfu nebo si jdu aspoň zaběhat.

Rozhledna Náklo

Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí

Jaký je Váš názor na výuku architektury na
českých vysokých školách v současné době?

www.b3atelier.cz

Rodinný dům pod Čantoryjí

www.b3atelier.cz

Turistické informační centrum v Mešovicích

www.b3atelier.cz

www.b3atelier.cz

CSS Podhostýnský mikroregion
Centrum společných služeb Podhostýnska již
půl roku poskytuje zástupcům členských obcí i
občanům, kteří požádají o radu, informační
servis a odborné poradenství.
V říjnu 2016 CSS zorganizovalo školení na
získání osvědčení pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin I. stupně (dle zákona č.
199/2012 Sb.), což byl jeden z projektů. Tento
základní typ osvědčení by měl mít každý ze
zaměstnanců obce, kteří přípravky na likvidaci
plevelů apod. používají v rámci péče o
komunální zeleň a údržby bezplevelných
chodníků.
Školení
proběhlo
v centru
Podhostýnského mikroregionu – v Bystřici pod
Hostýnem a zúčastnili se ho zástupci z téměř
každé obce Podhostýnského mikroregionu.
CSS rovněž ve spolupráci s dotčenými obcemi
provádělo vyhodnocení dotazníkového šetření,
jako jednoho z nejdůležitějších podkladů pro
vyhotovení strategického dokumentu Program
rozvoje obce. CSS také poskytovalo konzultace
k rozvojovým dokumentům a řídilo jejich
vypracování. Rozvojové dokumenty dle
metodiky MMR ČR má zpracováno sedm
členských obcí, zbývající budou dopracovány
v následujícím čtvrtletí.
Další z oblastí, na kterou se CSS zaměřilo, je
kontrola povinně zveřejňovaných informací dle
zákona č. 106/1999 na úředních deskách obcí.
Obce také ocenili námi připravený vzor veřejné
vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje.

CSS poskytovalo dotační poradenství
a pro členské obce zpracovávalo žádosti o
národní dotace, o které byl poměrně velký
zájem. Především se jednalo o oblast

rekonstrukce místních komunikací, revitalizace
hřbitovů a vybudování míst pasivního
odpočinku či hřiště. Pokračuje také průběžný
monitoring plánovaných či vyhlášených výzev
k předkládání žádostí o dotace a poskytování
informací členským obcím.

Propagace Podhostýnského mikroregionu
CSS mimo poskytování informačního servisu
obcím a zajišťování běžné agendy věnuje
pozornost
propagaci
Podhostýnského
mikroregionu a jeho přírodních, či turistických
zajímavostí a kulturních akcí. Zajistili jsme
výrobu magnetů s motivem Rozhledny Kelčský
Javorník a výrobu pohlednic opět s motivem
Rozhledny Kelčský Javorník tentokrát v zimním
hávu.
Neméně důležitým propagačním materiálem
se staly plastické pohlednice Hostýnských hor,
které jsou mezi turisty velice oblíbeným
suvenýrem, sběratelská karta Klubu českých
turistů, a také výroba stolního kalendáře na rok
2017 na téma Příroda Podhostýnského
mikroregionu, jehož fotografie zachycují krásu
a jedinečnost přírody Hostýnských hor. S blížící
se letní turistickou sezonou budeme nadále
pracovat na propagaci DSO a plánujeme vyrobit
další propagační materiály, které by přilákaly
turisty ze širokého okolí.

Běžecké
vrších

lyžování

v Hostýnských

Podhostýnský mikroregion nabízí aktivní
trávení volného času také v zimní sezoně.
V případě optimálních sněhových podmínek
zajišťuje ve spolupráci s Obcí Chvalčov a
spolkem Rescue team Hostýnské vrchy úpravu
běžeckých lyžařských tras v úseku sv. Hostýn –

Bludný po trase původní Hostýnské magistrály
Dále pak upravuje lyžařské sjezdy do obcí
Slavkov pod Hostýnem, Rusava, Rajnochovice a
Chvalčov. Pomocí GPS zařízení, jímž jsou stroje
pro úpravu tras vybaveny, je zajištěn okamžitý
přenos dat o stavu upravovaných tras do
portálu bilestopy.cz. Běžkaři jsou tak ihned po
provedení úpravy tras informováni, portál
uvádí stáří a rozsah upravené trasy. V únoru
2017 Podhostýnský mikroregion podal žádost o
poskytnutí dotace na úpravu běžeckých
lyžařských tras ve Zlínském kraji pro rok 2017 a
se svou žádostí o dotaci byl úspěšný.

Dotace na zlepšení ovzduší a dotace
šetřící pitnou vodu

Zlínský kraj se v průběhu března chystá vyhlásit
další kolo příjmu žádostí v rámci tzv. kotlíkové
dotace, která byla v minulosti velmi žádaná –
bylo přijato přes tisíc žádostí a požadovaná
podpora přesáhla alokaci Programu ve výši 100
mil. Kč.
Ve druhé plánované výzvě k předkládání
žádostí Programu výměny zdrojů tepla
v domácnostech Zlínského kraje bude možné
žádat o dotaci pouze na obnovitelné zdroje
energie – tedy buď tepelná čerpadla nebo kotle
výhradně na biomasu (dřevo, dřevěné pelety či

brikety apod.) Podrobnější informace budou
upřesněny v průběhu března 2017 a budou
zveřejněny na webových stránkách Zlínského
kraje www.kr-zlinsky.cz. Předkládat žádosti o
dotaci bude možné přibližně po měsíci od
březnového zveřejnění podmínek v programu.

Lidé budou moci získat na své zařízení šetřící
pitnou vodu (nádrž na dešťovou vodu nebo
systém na splachování wc již jednou použitou
vodou z umyvadla či pračky) až 60 tis. Kč.
Ministerstvo životního prostředí se v dubnu
chystá spustit nový dotační program, jehož
prostřednictvím
chce podpořit šetrné
hospodaření s vodou. Stát na něj vyčlenil až
100 mil. Kč. Dotace budou rozdělovány ve třech
kategoriích. „U té nejzákladnější kategorie - což
je pořízení nádrží na zahradu o objemu alespoň
dvou tisíc litrů, do nichž při deštích lidé svedou
vodu a tou pak budou při suchu zalévat - bude
spoluúčast státu padesát procent. A to nejen na
koupi nádrže, ale i na projekt, instalaci,
čerpadlo nebo rozvody. Nejvýše však dvacet
tisíc korun,“ řekl ministr životního prostředí
Richard Brabec MF Dnes.
Peníze v této kategorii jsou podle informací MF
Dnes určeny pouze lidem žijícím v místech,
která v posledních letech opakovaně trpěla
nedostatkem pitné vody. Zvýhodněny budou i
obce, kde platí zákazy zalévání či napouštění
bazénů. Další dvě kategorie dotací mohou
využít i lidé z jiných oblastí. Tyto peníze jsou ale
už určeny pro složitější projekty vyžadující v
domě stavební zásahy. Žadatelé však budou
moci získat až trojnásobnou částku.

Rozhledna Kelčský Javorník
Rozhledna Kelčský Javorník byla postavena
v roce 2015 na nejvyšším vrcholu Hostýnských
vrchů Kelčském Javorníku (865 m n. m.).
Slavnostně otevřena byla 15. září 2015.
Rozhledna měří 35 m a
ke krásnému výhledu do
okolí
je
potřeba
vystoupat
po
165
schodech. Vyhlídkové
místo
na
vrcholu
rozhledny
připomíná
sluneční hodiny. Autory
rozhledny jsou Ing. arch.
Marta Balážiková a Ing.
Ondrej
Balážik
z brněnského studia B3
Atelier.
Rozhledna
Kelčský
Javorník je jednou
z dominant Hostýnských
vrchů
a
hojně
navštěvovaným turistickým cílem, což
dokládají údaje získané z elektronického
sčítače umístěného na úpatí rozhledny. Tyto
údaje jsou pro zajímavost uvedeny pod
článkem. První z tabulek udává počet
návštěvníků Rozhledny KJ v jednotlivých
měsících, kdy nejnavštěvovanějším měsícem
byl červenec 2016. Druhá tabulka zachycuje
Období 1. 5. 2016 – 31. 1. 2017
Měsíc
Návštěvnost
květen 2016
červen 2016
červenec 2016
srpen 2016
září 2016
říjen 2016
listopad 2016
prosinec 2016
leden 2017

3 036
2 843
5 451
4 345
3 448
2 795
626
2 251
895

vybrané ukazatele ve stejném období. Celková
návštěvnost za období 9 měsíců dosáhla počtu
25 690 návštěvníků.
Cesta na vrchol Kelčského Javorníku z Tesáku je
po žluté a zelené turistické značce. Z

obce Rajnochovice vede zelená turistická
značka a z obce Chvalčov žlutá a zelená
turistická značka. Pro sběratele turistických
známek je rozhledna pod číslem No. 2252 a lze
ji zakoupit na Obecním úřadě Chvalčov,
Rajnochovice, Loukov, Rusava, Osíčko, a v
Městském informačním centru v Bystřici pod
Hostýnem.
Období 1. 5. 2016 – 31. 1. 2017
31. 12. 2016
Den s nejvyšší návštěvností
(735)
Nejfrekventovanější den
Sobota
Denní průměr
93
Denní průměr
58
(všední dny)
Denní průměr (víkendy)
180
Týdenní průměr
652
Měsíční průměr
2 833
Návštěvnost celkem
25 690

Kalendář kulturních a sportovních akcí konajících se v regionu
BŘEZEN
 1. 3. – 31. 3. Březen - měsíc čtenářů, dny

























otevřených dveří v knihovně, dle půjčovní
doby, v dětském oddělení hraní a tvoření,
Knihovna Bystřice pod Hostýnem
4. 3. Vodění Medvěda, Osíčko
5. 3. Dětský karneval, JZŠ Rusava
6. 3. Koncert k (70.) narozeninám našich
učitelek a dlouholetých kolegyň Jaroslavy
Navrátilové (klavír) a Jarmily Koščakové,
sál ZUŠ Bystřice pod Hostýnem
9. 3. Mámo, táto, vezmi mě do knihovny,
program pro nejmenší děti a jejich rodiče na
mateřské dovolené, Městská knihovna
Bystřice pod Hostýnem
11. 3. Maškarní bál, Aktivní klub Rusava
4. 3. Dětský karneval + bazárek, Slavkov
pod Hostýnem
4. 3. Turnaj ve stolním tenise, KD Loukov
11.3 Ples ZŠ a MŠ (country bál), Slavkov pod
Hostýnem
11.3. XIII. ročník Hasičský dvojboj mladých
hasičů, Vítonice
11.03.
Jarní koncert ADD Gospel
(seskupení 30 zpěváků z Přerova) místo
konání Kulturní dům Chvalčov, čas 18.hod.
11. 3. Podhostýnský pohár, taneční soutěž
mažoretek, Sportovní hala Sušil Bystřice pod
Hostýnem
12. 3.
Turnaj ve florbalu, děti, KD
Loukov
18. 3.
Dětský karneval, KD Loukov
18. 3. Vítání jara s myslivci, Mrlínek
18. 3. Sousedské posezení, Rajnochovice
22. 3. Koncert HRAJE CELÁ RODINA, sál ZUŠ
Bystřice pod Hostýnem
26. 3. divadlo „Oráč a smrt“, kostel sv. Jiljí,
Bystřice pod Hostýnem
31. 3. - 1. 4. Badmintonový turnaj ve
čtyřhrách. Kulturní dům Jankovice
31. 3. Noc s Andersenem, Středisko volného
času Včelín, Bystřice pod Hostýnem

 31. 3. Noc s Andersenem, Městská knihovna

a zámek Bystřice pod Hostýnem

DUBEN
 1. 4. Jarní výstava a košt slivovice, Vítonice
 4. Aprílové véšlap po okolí, Mrlínek
 7. 4. - 8. 4. Chvalčovský šmigrust, tradiční






















předvelikonoční výstava, místo konání
Kulturní dům Chvalčov
7. 4. – 30. 4. „Co děláme, když neučíme?“,
výstava prací pedagogů základních
uměleckých škol Zlínského kraje, výstavní
prostory zámku Bystřice pod Hostýnem
7. 4. – 9. 4. Bystřické filmové jaro, Kino Klub
Sušil a Společenský dům Sušil Bystřice pod
Hostýnem
15. 4. Velikonoční výstava, Rajnochovice
21. 4. Clay – Eva, noční pochod Hostýnskými
vrchy
22. 4. Sousedské posezení, Podhradní Lhota
23. 4. Regionální pódiové skladby, hala
„Sušil“ Bystřice pod Hostýnem /pořádá
ASPV Loukov/
29. 4. O mistra rusavské kuchyně Kulturní
výbor obce Rusava
29. 4. Pálení čarodějnic, Mrlínek
29. 4. Otevírání vinných stezek, Mrlínek
29. 4. Rohálovská 50, cyklistický závod
Hostýnskými vrchy
29. 4. dechová hudba Hulíňané, KD Sušil
Bystřice pod Hostýnem
29. 4. 24. pouť hasičů, bazilika Nanebevzetí
Panny Marie Svatý Hostýn
30. 4. Pálení čarodějnic, Osíčko
30. 4.
Pálení čarodějnic, výletiště
Libosváry
30. 4. Výšlap Jeskyňka Smrdutá, Trampský
klub Rusava
30. 4. Stavění máje, Mrlínek
30. 4.
Filipojakubská noc, aneb pálení
čarodějnic Pod Kozincem

KVĚTEN
 Z pohádky do pohádky - procházka
pohádkovým lesem začne u budovy OÚ ve
14.30.
Doprovodný
program
bude
upřesněn, Jankovice
 5. 5. Lampiónový průvod - připomínka 72.
výročí konce 2. světové války. Začátek ve
20.30 u bývalé školy, Jankovice
 5. 5. Pamětní akt, Mrlínek
 5. 5. – 28. 5. Krajská přehlídka výtvarných
ZUŠ Zlínského kraje, výstava žákovských
prací, výstavní prostory Zámku Bystřice pod
Hostýnem
 6. 5. Staří páni turnaj + tanec, Mrlínek
 6. 5. Okrsková soutěž v požární sportu,
Libosváry
 7. 5. od 15 hod. - Pohárová soutěž SDH
Brusné, Háj u rybníčků, pořádá SDH Brusné
 Kácení máje, hřiště Loukov
 Probouzení broučků, Komárno
 Okrskové kolo v požárním sportu, SDH
Rusava
 13. 5. VI. ročník - Závody domácích
malotraktorů, Vítonice
 Giro de Vašuťák, Mrlínek
 Od Cvilína po Osoblahu, Cyklooddíl Mrlínek
 Dětský den, Mrlínek
 19. 5. Jarní Alternativa, koncert
alternativních skupin, Zámek Bystřice pod
Hostýnem
 20. – 21. 5. 15. pouť včelařů, Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie Sv. Hostýn
 27. 5. Kácání mája, Valašský krúžek
Rusavjan
 27. 5. Kácení Máje, Osíčko
 27. 5. Mamut Tour & Bike, cyklistický závod
silničních kol, Hostýnské vrchy
 květen - červen 2017 - od 15 hodin, Dětské
odpoledne s myslivci, pořádá Myslivecké
sdružení Bukovina, Háj u rybníčků
 Muzejní noc, Bystřice pod Hostýnem
 Divadlo pro dospělé, Bystřice pod
Hostýnem

ČERVEN
 Kácení máje, Komárno
 Westernové závody, Rajnochovice
 Soutěž elektrovětroňů - I. kolo, "letiště" v
Brusném, pořádá LMK Brusné
 Dětský den, Chomýž
 4. ročník Dětského leteckého dne na
"letišti" v Brusném, pořádá LMK Brusné
 XI. ročník Střelecké závody v brokové
střelbě na pohyblivý terč a závod o Putovní
pohár předsedy MAS Podhostýnska ,
Vítonice
 Komárno Open Cup, Komárno
 Blazické kolo - Cyklistické závody amatérů
všech věkových kategorií, Blazice
 1. 6. Klubový závod Lukostřelci, Mrlínek
 3. 6. BRUSROCK - rockový festival, od 15
hodin, Brusné, areál Háj u rybníčků,
 3. 6. Dětský den Aktivní klub Rusava
 3. 6. Kácení máje, Mrlínek
 3. 6. Dětská hasičská soutěž o pohár
starostky obce, XIV. ročník soutěž je
zařazená do Středomoravského poháru
mládeže, Vítonice
 4. 6. – 25. 6. 23. ročník festivalu Bystřické
zámecké slavnosti, festival komorní hudby,
Zámek Bystřice pod Hostýnem
 4. 6. – 9. 7. Hudební inspirace v grafické
tvorbě SČUG Hollar, výstava k 100 letům
nejvýznamnějšího českého sdružení grafiků
SČUG Hollar, výstavní prostory Zámku
Bystřice pod Hostýnem
 10. 6. Prakiáda – Mrlínek
 10. 6. Krajská soutěž woodball, möllky,
kubb pro dospělé – Libosváry
 10. 6. Librertacup 2017, jízda na
historických jízdních kolech v dobovém
oblečení. Start u Obecního úřadu Chvalčov
 10. 6. Dobytí Brusného, 7 až 17 hod., pořádá
Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, Háj u
rybníčků
 Dětský den, areál KK Loukov
 16. 6. - 5. 7. O pohár starosty obce - 31.
ročník tenisového turnaje neregistrovaných
hráčů ve dvouhrách a čtyřhrách, Jankovice

 17. 6. Tenisový turnaj, Mrlínek
 23. 6. Taneční zábava, od 20 hodin, Expo









Pension v Háji u rybníčků
24. 6. Rusava Open - tenisový turnaj ve
čtyřhře Sportovní klub Rusava
24. 6. Pouť obce na Hostýně - tradiční
procesí na nedalekém poutním místě,
Jankovice
24. 6. Hasičská soutěž PHL – O pohár
starosty SDH Loukov, hřiště Loukov
24. 6. Koncert Lenky Dusilové, Bystřice pod
Hostýnem
29. 6. – 2. 7. Na Rynku v Bystřici,
mezinárodní folklorní festival, Masarykovo
náměstí Bystřice pod Hostýnem
Příběh jednoho hradu, divadlo na nádvoří
zámku Bystřice pod Hostýnem

ČERVENEC
 Příměstský tábor, Rajnochovice
 Pytlácká noc, Osíčko
 1. 7. Bikemaraton Drásal, 24. ročník závodu













horských kol Hostýnskými vrchy
1. 7. Výlet na "Jadran" – Cyklooddíl Mrlínek
2. 7. Dětský karneval v Háji u rybníčků v
Brusném, pořádá Svaz žen
5. 7. Pouť na sv. Hostýn, Mrlínek
5. 7. - 6. 7. Cyrilometodějské hody, hodový
program, výstava. Areál Obecního úřadu
Chvalčov
5. 7. Cyrilometodějské hody, Vítonice
8. 7. Pouť obce na sv. Hostýn, Slavkov pod
Hostýnem
14. 7. Pytlácká noc, Mrlínek
14. nebo 15. 7. Taneční zábava Skarlet
Rock, od 20 hodin, Háj u rybníčků, pořádá
SDH Brusné
15. 7. Rusavská notečka, Agentura Dobrý
člověk, Rusava
15. 7. – 20. 8. Irena a Nikos Armutidisovi
sochy, obrazy, fotografie, rodinná výstava
moravských výtvarníků – sochy, obrazy a












fotografie, výstavní prostory Zámku Bystřice
pod Hostýnem
16. 7. 46. Turnaj o Zemskou osu, Mrlínek
16. 7. Hody Libosváry
22. 7. Noční 12hodinový běh v seriálu Night
Trail Run 2017 Rusavská sportovní
28. 7. Pouťová zábava, Podhradní Lhota
29. 7. Pouťové posezení, Podhradní Lhota
29. 7. Dětské odpoledne s myslivci
Myslivecké sdružení Rusava
29. 7. Valašský pohár, fotbal Sportovní klub
Rusava
29. – 30. 7. Anenská pouť, Rajnochovice
29. – 30. 7. Valašské škádlení, Rajnochovice
Zábavné odpoledne pro děti na nádvoří
Zámku Bystřice Pod Hostýnem

SRPEN
 4. 8. Předhodová zábava, Osíčko
 5. 8. Fotbalové utkání svobodní – ženatí,
Sportovní klub Rusava
 5. 8. Portášův oheň na Klapinově, Valašský
sbor portášský
 5. 8. Noční hasičská soutěž a soutěž
"Vítoňské šplóch - Kýblovačka", Vítonice
 5. 8. Horní - Dolní fotb.turnaj – Mrlínek
 5. – 6. 8. Hody Osíčko
 Rusavské hasičské hry, SDH Rusava
 11. 8. Taneční zábava Press Rock, od 20
hodin, Háj u rybníčků, pořádá SDH Brusné
 12. 8. Koncert na sv. Hostýně, koncert
posluchačů Letní školy barokní hudby,
bazilika Nanebevzetí Panny Marie Sv.
Hostýn
 12.8.2017 Pytlácká noc, výletiště Libosváry
 12. 8. INOV – Hostýnská osma, turistickoběžecký závod Hostýnskými vrchy
 13. 8. Hlavní pouť, bazilika Nanebevzetí
Panny Marie Sv. Hostýn
 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie Sv. Hostýn
 19. 8. Rusavská 50ka, Sportovní klub
Rusava

 19. 8. Cestování v čase s obyvateli zámku,














8. kostýmovaná prohlídka zámku, Zámek
Bystřice pod Hostýnem
19. 8. Běh na Svatý Hostýn, tradiční běh z
Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
19. 8. Tenis čtyřher, TJ Mrlínek
20. 8. Tradiční orelská pouť, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie Sv. Hostýn
XXXII. ročník O putovní pohár starosty SDH
Vítonice zařazený do Podhostýnské
hasičské ligy, Vítonice
26. 8. Poprázdninové posezení – Mrlínek
26. 8. Z Frenštátu do Mrlínka – Cyklooddíl
Mrlínek
27. 8. X. setkání heligonkářů, od 13 nebo
13:30 hodin, Háj u rybníčků, pořádá OÚ
Brusné
27. 8. – 24. 9. Fotografie sídelních zámků
rodu Loudonů, výstava, výstavní prostory
Zámku Bystřice pod Hostýnem
Hostýnská 50, závod horských kol
Hostýnskými vrchy

