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BYTOVÝ DŮM - ZLÍN PASEKY u konečné zastávky autobusu MHD č. 33
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Byty 1+kk až 4+kk
Kvalitní architektura, atraktivní design
Vysoký standard vybavení
Podzemní garážové stání
Flexibilní řešení dispozic
Termín dokončení 7/2006
Možnost 100% hypotečního úvěru

STAVYMA spol s r.o., Otrokovice • tel: 577 922 500 • www.stavyma.cz
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Vážení spoluobčané,
v médiích a nejen v nich se v poslední době velmi intenzivně diskutuje o situaci ve zdravotnictví a v jednotlivých nemocnicích. Zlínský kraj v tomto případě není výjimkou. Považuji proto za potřebné
sdělit na tomto místě několik faktických postřehů.
Tři ze čtyř nemocnic, které spravuje Zlínský kraj, fungují od začátku
letošního roku jako akciové společnosti. V jejich činnosti se z hlediska pacientů nic zásadního nezměnilo, došlo pouze ke změně právní
formy jejich provozování. Osobně tvrdím, že neexistuje dobrá nebo
špatná forma právní subjektivity, ale dobře nebo špatně řízená
organizace.
V našich nemocnicích je zajištěno kontinuální financování od zdravotních pojišťoven, což je základní
předpoklad jejich fungování. V současné době se také zodpovědně připravují podklady pro výběrová
řízení vyhlášená ministerstvem zdravotnictví. Péče o klienty se nemění. Naším cílem je do budoucna
realizovat plán rozvoje zdravotnických zařízení, který přinese pro pacienty lepší služby.
Chci zde také jednoznačně zdůraznit, že stojím za odborností našich primářů a jejich týmů a jsem
přesvědčen o tom, že z léčebného hlediska vždy poskytnou našim lidem tu nejlepší péči. Právě na
nich budeme stavět další rozvoj nemocnic.
Pokud se v poslední době ve sdělovacích prostředcích objevily informace o sporech kolem kolektivní
smlouvy v uherskohradišťské nemocnici, chci Vás ujistit o tom, že jde o věcný spor o výši mezd. Vyjednávání o penězích není nikdy jednoduché a nese s sebou problémy. Po jednání se všemi stranami
jsem přesvědčen, že i zde, stejně jako v dalších nemocnicích, bude kolektivní smlouva uzavřena a
budu na tom také trvat.
Cílem všech kroků, které činíme, je lepší služba pro pacienta. Proto mají managementy všech nemocnic za úkol předložit do konce března plány rozvoje jednotlivých zařízení tak, abychom do budoucna
zajistili jejich rozvoj.
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AKTUÁLNĚ
▪ Školáci byli na olympiádě úspěšní. Čtvrté místo obsadila výprava Zlínského kraje v rámci 2. Zimní
olympiády pro děti a mládež České republiky 2006, když získala jednu zlatou, osm stříbrných a sedm
bronzových příček v individuálních i kolektivních sportech. Letos bojovalo o medaile celkem pětašedesát školáků ze Zlínského kraje v ledním hokeji, alpském lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, severské
kombinaci, skocích na lyžích, snowboardingu, klasickém lyžování a biatlonu.
▪ Veletrh stavebnictví a vytápění se blíží. Již sedmnáctý ročník mezinárodního veletrhu STAVEBNICTVÍ - THERM 2006 se bude v době od 9. do 11. března 2006 konat ve sportovní hale Novesta ve Zlíně.
V expozicích zhruba osmdesáti vystavovatelů mohou návštěvníci zhlédnout nejžhavější novinky
z oblasti stavebních materiálů, technologií a služeb, ale i vybavení a doplňky bytů, kanceláří, prodejních
a ostatních prostor včetně novinek ve stavebním spoření. Naši i zahraniční vystavovatelé taktéž představí novinky z oblasti vytápění, klimatizace, měření, regulace a izolace. Hitem letošního veletrhu jsou
úspory energií.
▪ Běžkař zabloudil, ale přežil. Život pětapadesátiletého rekreanta z Brna, který se nevrátil z výletu na
běžkách v okolí střediska Jeleňovská ve Valašských Kloboukách zachránili policisté s hasiči. Při náročné
noční pátrací akci nalezli záchranáři promrzlého muže asi jeden kilometr od hotelu. Běžkař přecenil své
síly a navíc zabloudil v lese. Navíc u sebe neměl ani mobilní telefon.
▪ Policie vyrazí do ulic. Kvůli příchodu nového bodovacího systému za dopravní přestupky, který má
platit od 1. července letošního roku, se rozhodla zlínská policie uspořádat mohutné dopravě-bezpečnostní akce. Od března se proto bude každý měsíc až do platnosti nového zákona zaměřovat vždy na
dvě závažná porušení silničních pravidel. Hned na úvod budou policisté měřit rychlost v obcích a zaměřovat se na dodržování zákazu telefonování za jízdy. K tomu dostanou hlídky také nové digitální fotoaparáty, v nepřetržitém provozu bude i zlínský kamerový systém.
▪ Afričané přijeli do Zlína. Delegace z Gambijské republiky vedená ministryní školství Fatou Lamin Faye
přijela počátkem února do krajského města. Afričané zde jednali se zástupci zlínské univerzity zejména
o možnostech spolupráce v oblasti vzdělávání i obchodních aktivit. Ve Zlíně se objevil také rektor Gambijské univerzity Andreas Steigen, který se zajímal o výuku svých studentů na Univerzitě Tomáše Bati.
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Nejlepším je Petr Čajánek
Zlín - Své sportovce roku vyhlásilo město
Zlín. Při slavnostním večeru byli korunováni nejlepší zástupci krajského města, kteří
reprezentovali doma i v zahraničí. Mezi jednotlivci zvítězil hokejista Petr Čajánek, nejúspěšnějším kolektivem se stalo družstvo
prvoligových házenkářek, které vloni vybojovalo český mistrovský titul.
Poprvé v historii vyhlásil primátor Tomáš
Úlehla také Cenu primátora pro nejlepší
sportovce v oblasti mládeže. Tu si odnesli
mladí fotbalisté ročníku 1992.
Mezi nejlepších deset sportovců Zlína se
dostali také: závodník na horských kolech
Michal Červenka, reprezentantka v aerobiku Silvie Galíková, plavci Marcela Kubalčíková a Daniel Málek, brankář Igor Murín,
hráč kolové Ludvík Písek, atlet Josef Polách,
triatlonista Petr Vabroušek a sportovní
gymnasta David Vyoral.
Internet povede do domácností
Valašské Meziříčí - Valašské Meziříčí v brzké době zahájí výstavbu metropolitní sítě
s cílem umožnit obyvatelům města a jeho
místních částí vysokorychlostní připojení
na internet. Objekty napojené na systém
centrálního zásobování teplem budou připojeny optickými kabely, ostatní lze připojit
bezdrátově s využitím stožáru vysílače TV
Prima.
Projekt by měl být realizován od dubna do
srpna letošního roku a jeho rozpočet činí
14,8 milionu korun. "V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zakázky. Případní zájemci mohou předložit své
nabídky do 23. února. Dodavatel by měl být
vybrán a smlouva s ním uzavřena do konce
března," dodal tiskový mluvčí valašskomeziříčské radnice Josef Beneš.
Dopravní hřiště nezanikne
Kroměříž – Kroměřížská radnice se stane
vlastníkem tamního dětského dopravního
hřiště. Rozhodli o tom zastupitelé města,
kteří vyšli vstříc nabídce stávajícího provozovatele hřiště a schválili bezúplatný převod
tohoto areálu do majetku města. Současný
vlastník kvůli problémům s financováním
nemohl provoz dopravního hřiště zachovat
a musel by jeho činnost zastavit, což vedení
města nechtělo připustit.
Bezdomovci zvládají počítače
Vsetín – Již druhým týdnem se učí vsetínští
bezdomovci a další lidé na okraji společnosti ovládat počítač. Během osmi šedesátihodinových kurzů, které v rámci projektu
Vzdělání pro život pořádá vsetínské občanské sdružení Elim, získá základní dovednosti
v obsluze počítačů na sedm desítek lidí znevýhodněných na trhu práce. Projekt je plně
financwován z evropských fondů.
Počítačové kurzy navštěvují nejen bezdomovci, ale také lidé zdravotně handicapovaní a Romové. „V rámci akreditovaných
kurzů se naučí ovládat základní programy
a naučí se pracovat s poštou a Internetem,“
informoval ředitel Azylového domu Elim Jiří
Růžička.

Kraj prosazoval priority
při návštěvě premiéra
Zlín – Především oblast budování
dálniční sítě na území Zlínského kraje a obsazení průmyslové
zóny u Holešova, včetně problematiky zaměstnanosti, byly
hlavními tématy únorové oficiální návštěvy premiéra Jiřího
Paroubka ve Zlínském kraji. Premiér zahájil svou návštěvu přímo v Holešově, kde mu samotná
rozvojová plocha i její připravované napojení na silniční síť byly
prezentovány představiteli kraje v čele s hejtmanem Liborem
Lukášem.
„Jsem přesvědčen, že projekt
této zóny je z hlediska zaměstnanosti a rozvoje regionu velkou nadějí pro celou Moravu.
Jednání o investici automobilky
Hyundai do České republiky však
zatím nedospěla do finále. Pevně
však věřím, že máme dobré místo pro pobočné závody, které
bude třeba vybudovat na Moravě,“ uvedl hejtman. Jeho slova

foto: David Kraus

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

premiér potvrdil. „To základní, co
je potřeba v tuto chvíli zlepšit, je
dopravní napojení zóny,“ uvedl
a zároveň zdůraznil, že nejde o
jedinou možnost využití plochy,
a to v případě, že by jihokorejská investice do České republiky
nepřišla.
„Cílem této návštěvy bylo seznámit premiéra s problémy, jejichž
řešení je předpokladem pro rozvoj našeho regionu. Jde zejména
o zlepšení dopravního napojení
a vybudování sítě rychlostních
komunikací do regionu, obsazení průmyslové zóny v Holešově
a restrukturalizace výrobních
kapacit v tradičních podnicích,
které však v posledních letech
ztrácely své přirozené trhy
a snižovaly tak svou výkonnost.
Debatovali jsme i o zaměstnanosti a úrovni a rozvoji vzdělání,
které je základním předpokladem k uplatnění na trhu práce,"
shrnul hejtman Lukáš.
(km)

Jedním z cílů kraje je také obnova Baťova areálu.

ZISK NEMOCNIC JDE ZPĚT

Zlín - Nemocnice ve Zlínském
kraji, které byly transformovány na akciové společnosti,
budou v budoucnu případný
zisk investovat zpět do svého
rozvoje. Na přelomu ledna
a února o tom hlasováním
jednoznačně rozhodly valné
hromady všech tří nemocnic.
Nakládání s potencionálním
ziskem tak bude stejné, jako
v případě nemocnic provozovaných jako neziskové organizace.
„Je to usnesení, které jasně
deklaruje, že chceme nemocnice rozvíjet a investovat
do nich a nikoliv z nich zisk
vyvádět, jak nám někteří podsouvají. Nemocnice
v minulém roce bojovaly
s tím, aby udržely vyrovnaný
rozpočet. Kraj naopak investuje do jejich rozvoje z vlastních peněz,“ řekl hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš.
Jako akciové společnosti
fungují v regionu nemocnice
v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně.
(km)

Czechinvest podpoří podnikání v kraji Vlčnov už zná svého letošního krále
Zlínský kraj - Podnikatelé ze Zlínského kraje patří k
nejaktivnějším v podávání žádostí o finanční podporu své činnosti. Informovala o tom prostřednictvím svého krajského zastoupení Agentura pro
podporu podnikání Czechinvest. Malé i velké firmy mají zájem především o grant, jenž má za účel
posílit rozvoj podnikání v ekonomicky slabých
regionech Zlínského kraje.
Oproti prvnímu kolu zaznamenala agentura téměř
dvojnásobný počet podaných žádostí. U malých a
středních podniků to bylo sedmadvacet požadavků a u drobných podnikatelů šlo o dalších čtrnáct.
„Podobný grant vyhlásily i ostatní kraje. Zlínští
podnikatelé se v počtu žádostí umístili na třetím
místě hned za Moravskoslezským a Olomouckým krajem,“ uvedl ředitel regionální kanceláře CzechInvestu ve Zlíně Martin Kobzáň.
(kar)
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Vlčnov - Vlčnovská Jízda králů je tradiční a zřejmě
také nejznámější slováckou folklórní akcí. S velkou
netrpělivostí je proto vždy začátkem roku očekáváno jmenování nového krále. Ten letošní byl představen na Krojovém plese, který proběhl ve Vlčnově
28. ledna, a zvědavi na něj byli nejen místní a návštěvníci plesu, ale v hojné míře také média. Legrúti
ročníku 1998 - mezi kterými tentokrát nechybí ani
děvčata - a kteří budou tvořit královskou družinu,
si pro letošek zvolili za svého krále Přemysla Křeháčka.
Ten se podle svých slov na nelehkou úlohu velmi těší, protože stát se vlčnovským králem bylo
jeho snem už od útlého dětství. Jak se zhostí role mladého Matyáše Korvína převlečeného za dívku s růží v ústech se můžete na vlastní
oči přesvědčit 28. května letošního roku. (dud)

TÉMA MĚSÍCE

Zlínský kraj je tradičním rájem pro cykloturisty
OBLÍBENÉ CYKLOSTEZKY VE ZLÍNSKÉM KRAJI:
Muzea a památky Slovácka
délka: 23 km vhodné kolo: trekingové nebo silniční
popis: trasa je vhodná pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi,
a vede po zpevněné cestě
trasa: Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad, Tupesy, Břestek,
Buchlovice, Zlechov, Uherské Hradiště
Kolem Baťova kanálu
délka: 30 km vhodné kolo: trekingové nebo silniční
popis: trasa je vhodná pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi,
a vede z poloviny po zpevněné cestě v těsné blízkosti Baťova kanálu
a řeky Moravy
trasa: Staré Město, Babice, Spytihněv, Napajedla, Topolná, Kněžpole,
Jarošov, Uherské Hradiště, Staré Město
Po vinařské stezce
délka: 51 km vhodné kolo: trekingové nebo silniční
popis: trasa je určena pro méně až středně zdatné cyklisty
trasa: Vlčnov, Dolní Němčí, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Kostelany, Uherské Hradiště-Mařatice-Sady, Popovice, Podolí, Veletiny, Vlčnov

foto: David Kraus

Bílé Karpaty
délka: 60 km vhodné kolo: trekingové nebo horské
popis: pro středně zdatné
trasa: Uherský Brod, Újezdec, Šumice, Nezdenice, Bojkovice, Komňa,
Troják, Lopeník, Březová, Suchá Loz, Bánov, Uherský Brod

Jedním z významných odvětví
turistického ruchu ve Zlínském
kraji je cykloturistika. Zlínský
kraj právem patří v oblasti cyklostezek mezi nejlepší v České
republice, a to nejen díky jejich
rozmanitosti, ale i celkové délce
i kvalitě.
Proto magazín Okno do kraje
připravil v tomto vydání stručný
přehled nejdůležitějších a nejoblíbenějších cyklostezek.
Celou oblastí procházejí hlavní

páteřní trasy, na které navazují
místní regionální stezky a okruhy. Ty se vinou po celém území
regionu a obdobně jako u pěší
turistiky si každý může zvolit
výlet vedoucí po hřebenech hor
nebo naopak nížinatými částmi
regionu.
Všechny cyklostezky jsou velmi dobře značené a také místní
informační centra pomůžou se
sestavením itineráře či nabídnou cykloturistické mapy. (kar)

Kde najít další informace: www.kr-zlinsky.cz, www.slovacko.cz,
www.mic.uh.cz, www.cyklotrasy.cz, www.infomorava.cz

Přejezd Chřibů
délka: 34 km vhodné kolo: trekingové nebo horské
popis: trasa je vhodná pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi,
a vede po silnicích II. třídy
trasa: Uherské Hradiště, Modrá, Králův stůl, Bunč, Zdounky, Kroměříž
Hostýnskými vrchy
délka: 34 km vhodné kolo: horské
popis: pro středně zdatné, po lesních zpevněných cestách a stezkách
trasa: Kelč, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Pod Trojákem, Držková,
Fryšták
Luhačovické Zálesí
délka: 36 km vhodné kolo: trekingové nebo silniční
popis: trasa je určena pro méně až středně zdatné cyklisty
trasa: Zlín, Kudlov, Pindula, Klenčov, Luhačovice, Rudimov, Slavičín
Valašská stezka
délka: 38 km vhodné kolo: horské
popis: náročná trasa s velkým převýšením
trasa: Vsetín, Sychrov, Dušná, Vsacký Cáb, Ptáčnice, Santov, Malá Bystřice, Bystřička, Růžďka, Uhlisko, Vesník, Horní Jasénka,Vsetín
INZERCE
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REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA

Dopravní infrastruktura regionu

Předností, od níž se odvíjí budování moderního dopravního systému, je skutečnost,
že regionem prochází historicky významná
dopravní osa ve směru sever – jih, v minulosti nazývaná jako Jantarová stezka.
Páteří severojižního propojení kraje by
v silniční síti měla být rychlostní komunikace
R 55 od Hulína, okolo Otrokovic, Napajedel,
Uherského Hradiště až – v budoucnu – po
Břeclav. Zlínský kraj usiluje ve spolupráci
s Jihomoravským krajem o možnost silničního propojení se třemi rakouskými zeměmi:
Dolním Rakouskem, Vídní a Burgenlandem,
které mají rovněž eminentní zájem na zlepšení dopravní dostupnosti. První akcí, realizovanou na této rychlostní komunikaci, je
v současné době probíhající stavba Otrokovice – obchvat severovýchod, s jejímž zprovozněním se počítá v závěru letošního roku.
Pro zvýšení propustnosti silniční sítě jsou
v popředí zájmu Zlínského kraje i rekonstrukce a modernizace silnic první třídy, zejména
I/50 (která byla - s výjimkou obchvatu Bánova - již dokončena), I/49, I/35, I/57, na nichž
při neexistenci dálniční sítě dochází k zvyšování intenzity provozu a dopravní zátěže,
a tím ke zvyšování dopravní nehodovosti
a ke zhoršování životního prostředí v jejich
okolí.
Zlínský kraj je vlastníkem 1787 km silnic druhé a třetí třídy. Tyto komunikace se snaží
postupně opravovat, protože mnoho silnic
i mostů převzal od státu v havarijním stavu.
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Železnice
V rozvojových plánech se počítá s efektivním využitím také železniční, lodní
a letecké dopravy. Nejvýznamnější
železniční tratí na území regionu je spojnice Břeclav – Přerov – Bohumín, která je
součástí druhého tranzitního železničního koridoru, a na které se uskutečnila
výrazná modernizace. Vedle výhledové
koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje se zpracovává projekt „Rozvoj
kolejové dopravy ve Zlínském kraji“. Jeho
součástí je například studie na modernizaci, zdvojkolejnění a elektrizaci trati
Otrokovice – Vizovice a studie proveditelnosti dostavby železniční tratě Vizovice – Valašská Polanka. Tím by došlo
k propojení trati Valašské Meziříčí – Vsetín a dále na Slovensko. Zlínský kraj ve
spolupráci se sousedními kraji systematicky pracuje na vytvoření integrovaného
dopravního systému, který by v budoucnu měl zefektivnit a usnadnit cestování
uvnitř regionu. V prosinci loňského roku
schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje
vznik organizace Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s.r.o., která se
bude rozvojem integrovaného dopravního systému v kraji intenzivně zabývat.
Vodní cesty
K dlouhodobým výhledovým záměrům patří plánované plavební propojení Dunaj – Odra – Labe. Momentálně
se jako aktuální a reálné jeví alespoň
zamýšlené intenzivnější využití Baťova
kanálu s prodloužením splavnosti řeky
Moravy k rekreačním účelům a k rozvoji
turistiky, což s sebou nese i zlepšení protipovodňové ochrany s možným využitím hrází pro vedení cyklostezek.
Letecká doprava
Ve Zlínském kraji jsou k dispozici tři
civilní letiště: Kunovice, Otrokovice
a Holešov. Pouze kunovické letiště je
však vhodné pro pravidelnou dopravu.
Letiště má od roku 1993 přiznán statut mezinárodního veřejného letiště
a je vybaveno betonovou vzletovou
a přistávací dráhou a zázemím pro řízení
letového provozu. Zlínský kraj připravuje studii konkrétních možností, jak lépe
kunovické letiště využít.
Hraniční přechody
Ve Zlínském kraji se nachází sedm silničních hraničních přechodů se Slovenskou
republikou: Velké Karlovice, Střelná,
Nedašova Lhota, Brumov – Bylnice, Starý Hrozenkov, Strání, Březová. Jsou zde
také dva železniční hraniční přechody:
Horní Lideč a Vlárský průsmyk.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Silniční komunikace
V souladu s Návrhem rozvoje dopravních
sítí v ČR leží ve Zlínském kraji křižovatka osy
tranzitních směrů Moravy ve směru východ
– západ a sever – jih.
V současnosti se realizuje propojení regionu na dálniční soustavu České republiky
pokračováním výstavby dálnice D 1. V roce
2005 byla dokončena výstavba úseku Vyškov
– Vrchoslavice, na kterou bude navazovat
výstavba dalších úseků ve směru Kroměříž
a Hulín, kde trasa dálnice D1 změní směr na
sever a bude pokračovat směrem na Přerov,
Lipník nad Bečvou a Ostravu. Kraj využívá
všech úrovní jednání k tomu, aby práce na
započaté dálnici D 1 pokračovaly dle harmonogramu výstavby a do roku 2007 byla dálnice přivedena až do Hulína.
Celá zlínská aglomerace bude výhledově
dostupná z rychlostních komunikací. Konkrétně to znamená v západovýchodním
směru výstavbu nové rychlostní komunikace R 49 od Hulína k Fryštáku a perspektivně
okolo Slušovic, Vizovic až na hraniční přechod Střelná. Odtud se připravuje napojení
na slovenskou dálniční síť, což představuje
velmi důležitý prvek z hlediska předpokládaných obchodních vztahů směrem na
východ. V roce 2004 byla uzavřena dohoda
mezi vládami České a Slovenské republiky
o propojení české rychlostní komunikace
R 49 a slovenské rychlostní komunikace R 6
na česko – slovenských hranicích.

foto: David Kraus

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Doprava představuje z hlediska rozvojových záměrů nejnaléhavější prioritu Zlínského kraje.
Silniční síť regionu byla dlouhodobě historicky
podfinancována a zanedbána. Navíc rozdělením
republiky došlo k přetržení funkčních dopravních
vazeb, což se momentálně projevuje v nedostatku
komunikací dálničního typu i v železniční dopravě.
Z těchto důvodů je do dopravní infrastruktury regionu přednostně investováno a Zlínský kraj se na
koncepční řešení této oblasti intenzivně zaměřuje.
Problematikou se zabývá Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...
Krajští radní schválili
investiční záměry
na opravu tří silnic
ZLÍN – Investiční záměry v celkové výši zhruba 23 milionů
korun na rekonstrukci komunikace v obci Litenčice, výstavbu
kruhové křižovatky U Majáku
ve Zlíně a opravu průtahu Velkým Ořechovem schválila krajská rada.
Oprava komunikace v Litenčicích, která je v havarijním stavu, by měla stát asi 5,7 milionu
korun. Vybudování kruhové
křižovatky U Majáku, která by
měla významně zvýšit bezpečnost provozu na tomto
frekventovaném výjezdu ze
Zlína, bude stát asi 8,5 milionu.
Rekonstrukce průtahu Velkým
Ořechovem pak přijde na 8,7
milionu korun. Akce by měly
být realizovány letos.
Obce se učí plánovat
sociální služby
ZLÍN - Díky finanční a organizační podpoře Zlínského kraje
ukončili v lednu 2006 zástup-

SDĚLENÍ Krajského živnostenského úřadu ve Zlíně
ci pěti obcí Zlínského kraje
pětiměsíční výcvik, zaměřený
na komunitní plánování sociálních služeb. Pod vedením
lektorů odborné organizace si
mohli osvojit znalosti potřebné
k plánování sociálních služeb,
aby ty byly pro občany co nejdostupnější a zároveň kvalitní
a efektivní.
Výcvik absolvovali zástupci
Otrokovic, Rožnova pod Radhoštěm, Uherského Hradiště,
Uherského Brodu a Zlína. Tato
města se po Kroměříži a Vsetínu stala dalšími vlaštovkami
v plánovacím procesu, který
v našich podmínkách představuje poměrně novou a dosud
ne příliš rozšířenou praxi.
Třem ze zúčastněných měst
(Otrokovice, Uherský Brod
a Zlín) byla v rámci projektů
zaměřených na komunitní
plánování dokonce schválena finanční podpora Evropské unie, a to prostřednictvím
grantového schématu podporujícího sociální integraci ve
Zlínském kraji.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

PŘIPRAVUJEME...
Peníze z evropských fondů
budou rozděleny mezi
šestnáct projektů
ZLÍN – Celkem 16 projektů ze
Zlínského kraje bude podpořeno v rámci programu INTERREG
IIIA ČR - SR, který je zaměřen na
rozvoj spolupráce mezi regiony na česko-slovenské hranici.
Ze zdrojů Evropské unie tak
bude ve Zlínském kraji rozděleno přes 30 milionů korun.
O výsledku rozhodl společný
řídící výbor na svém zasedání počátkem února v Dolnom
Kubíně na Slovensku.
Byly
podpořeny
projekty
s přeshraničním dopadem
zaměřené na lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj, budování
a rozvoj infrastruktury turismu,
rozvoj krajiny či na zachování
a zlepšení přírodních zdrojů
a životních podmínek.
V oblasti rozvoje infrastruktury
cestovního ruchu v česko-slovenském pohraničí patří mezi
významné investice záměr
Sdružení obcí mikroregionu
Jižní Valašsko vybudovat naučnou stezku Hugolína Gavloviča

Dne 26. 1. 2006 nabyla účinnosti novela zákona o regulaci
reklamy, kterou došlo mimo jiné i ke změně úpravy tzv. reklamy
uvádějící zvláštní nabídku – za takovou reklamu jsou považována hlavně upozornění na slevy, výprodeje a akční nabídky, ať
už šířená tiskem, rozhlasem, televizí, internetem, na letácích, prostřednictvím billboardů, nebo umístěná ve výlohách, popř. přímo
uvnitř prodejen.
V takové reklamě musí být podle novely jednoznačně uvedeno
datum, ke kterému nabídka končí – ze zákona byla vypuštěna
možnost uvedení textu „do vyčerpání zásob“, který dříve postačoval.
Zakazuje se reklama uvádějící zvláštní nabídku v případech, kdy
zpracovateli nebo zadavateli reklamy je známo, nebo může předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží
v množství, které odpovídá očekávané poptávce.
Za nedodržení podmínek určených pro obsah reklamy uvádějící zvláštní nabídku hrozí podle novely buď bloková pokuta do
5 000 Kč, nebo pokuta do 2 mil. Kč uložená ve správním řízení.
K pokutě uložené ve správním řízení je navíc nutné uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši l 000 Kč.
Přestože změna úpravy uvedené problematiky byla vyvolána
nežádoucí praxí některých velkých obchodních řetězců, regulace se vztahuje na všechny, kteří reklamu na slevy, výprodej
nebo akční nabídku použijí – slovy zákona reklamu zadají, zpracují nebo šíří.
Více informací:
Mgr. Milan Lukeš
vedoucí odboru Krajský živnostenský úřad, tel.: 577043580

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
včetně napojení na cykloturistickou trasu nebo záměr
sdružení Polypeje zaměřený
na záchranu hradních kaplí na
hradě Cimburk u Koryčan.
V oblasti rozvoje krajiny vzhledem k aspektům životního
prostředí uspěl projekt Městských lesů Vsetín a projekty
obcí Rusava, Valašská Bystřice
a Stříbrnice. Úspěšným žadatelem v tomto opatření je i Zlínský kraj, který předložil čtyři
projekty zaměřené na využití
obnovitelných zdrojů a zvýšení
energetické efektivity v budovách krajských středních škol
a domovech důchodců. Dále
budou podpořeny tři projekty
ze Zlínského kraje v opatření
zaměřeném na lidské zdroje a sociální a kulturní rozvoj,
v němž uspěla města Rožnov
pod Radhoštěm, Karolinka
a Slavičín. V rámci opatření
zaměřeném na vypracování rozvojových studií, analýz
a dokumentací finance získá
svazek obcí Východní Slovácko
s projektem usilujícím o zvýšení propagace mikroregionu.

Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje ve smyslu § 7 zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na pozice:
▪ Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
▪ Právník ekonomického odboru
▪ Zaměstnanec odboru strategického rozvoje

Konkrétní podmínky pro jednotlivé pozice jsou uvedeny na úřední
desce Zlínského kraje a na www.kr-zlinsky.cz.

BAŤŮV MRAKODRAP ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Výstavy ve 3. etáži budovy:
21. 2. – 10. 3. Zlatá cihla obnovy venkova
Výstava představuje stejnojmennou soutěž. O přízeň poroty se v
ní ucházely novostavby a rekonstruované objekty, které významně ovlivňují tvář dnešního venkova v kraji.
13. 3. – 24. 3. Krajina zdálky a zblízka
Panoramatické záběry a detaily krajiny vytvořil amatérský fotograf MUDr. Pavel Baran.
27. 3. – 7. 4. Prezentace zařízení sociálních služeb zřizovaných
Zlínským krajem
Zařízení zřizovaná krajem umožňují spokojený a aktivní život
seniorů. Jednotlivá centra sociálních služeb pomocí výstavy představí své klienty a možnosti, které nabízí.
Kulturní akce v Expozici 21 ve 2. etáži budovy:
7. 3. – 10. 3. 30 dkg svobody
Festival filmů s tematikou lidských práv. O kvalitě předváděných
snímků svědčí jejich uvedení v minulých ročnících známého festivalu Jeden svět.
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INFORMACE

Zlínský kraj se pomalu, ale jistě stává centrem návštěv turistů nejen z České republiky, ale i z Evropy i zámořských zemí.
I proto se představitelé kraje snaží neustále zlepšovat podmínky
pro turistiku a rozvoj cestovního ruchu. Poslední trendy v tomto odvětví ve Zlínském kraji přibližuje člen Rady Zlínského kraje
Ing. Jindřich Ondruš.
zařízení našeho kraje téměř
šestašedesát tisíc cizinců, mezi
nimiž jsou na prvním místě Slováci, potom následují Němci,
Nizozemci, Poláci a Rakušané.
Docela rádi k nám jezdí i Italové,
Francouzi a Maďaři.

Stále se hodně mluví o potřebě podporovat cestovní ruch,
protože od něj se odvíjí i hospodářský rozvoj. Jak si náš
region v tomto směru stojí ?
S radostí mohu říci, že se tento resort rozvíjí a to jak přímo
v našem regionu, tak i v širším celorepublikovém rámci,
což následně ovlivňuje situaci
v jednotlivých krajích. V loňském roce jsme připravili a zahájili několik konkrétních projektů
na podporu cestovního ruchu.
Za velmi důležité pozitivum
považuji fakt, že se nám podařilo do tvorby těchto projektů
vtáhnout partnery z celého kraje
a navázat s nimi intenzivní spolupráci a že se tyto projekty staly
společnou věcí všech zainteresovaných. Lidé, podnikající nebo
pracující v této branži, začínají
chápat, že je potřeba spojit síly,
nikoliv se izolovat, což je pro rozmach tohoto odvětví jedna ze
základních podmínek. A jsem si
jist, že kraj v procesu stmelování
a koordinování zájmů sehrává
důležitou roli. Příznivě na nás
působí i členství v Evropské unii:
Pro samotné občany EU nastalo
praktické zjednodušení příjezdových podmínek. A potom
je zde samozřejmě ještě jedna
významná skutečnost: Brusel
přímo podporuje určité projekty, zaměřené jak na zlepšení
infrastruktury, tak i na zkvalitnění služeb.
Pro jaké cizince má náš kraj
největší přitažlivost?
Za období od ledna do září loňského roku využilo ubytovacích

A která místa patří k turisticky
nejoblíbenějším?
Pokud můžeme soudit podle
aktuálního zájmu na veletrzích
cestovního ruchu, tak nejsilnějším magnetem je Kroměříž
se svým zámkem a zahradami.
Návštěvníci dále velmi dobře
slyší na skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm, na folklórní akce
na Slovácku a obecně na naše
zámky, hrady a architektonické památky, mezi nimiž vede
Buchlov, Buchlovice či Vizovice.
Výrazný zájem je i o nabídku
lyžování, zejména na Valašsku.
Specifickou klientelu potom
tvoří hosté v lázních Luhačovice.
Silné téma našeho regionu, které si rozhodně zaslouží intenzivnější propagaci, je Velká Morava,
respektive památník ve Starém
Městě, archeoskanzen v Modré
či duchovní centrum Velehrad.
Jak byste popsal typického
návštěvníka Zlínského kraje?
Na základě průzkumu, do něhož
bylo vloni v létě zapojeno přes
tisíc respondentů, můžeme konstatovat, že více než padesát
procent turistů je z České republiky. Jsou ve věku pětadvacet
až padesát let, přijíždějí k nám
zpravidla bez dětí a to převážně
s partnerem či s přáteli. Přivádí je k nám touha po poznání,
relaxaci i poznávací a pěší turistice. Stravují se zde, ale většinou
se neubytovávají. Úroveň stravování hodnotí čtvrtina těchto
hostů jako velmi dobrou, dalších
padesát procent jako uspokojivou.
Čeho se týkají nejčastější
výtky hostů?
Podobně jako jinde, také v
našem kraji si turisté stěžují na
nedostatek veřejně přístupných
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informací a špatné turistické
značení – s výjimkou Beskyd
na Valašsku, kde jsou - podle
průzkumů - spokojeni. Dalším
handicapem je špatný stav silnic
a cest, nedostatečná vybavenost
co do množství obchodů, restaurací či toalet, míst ke koupání
i k parkování. Problémem je
i slabá nabídka takzvaných volnočasových aktivit, doplňkových možností, jichž by mohli
návštěvníci využít zejména při
nepřízni počasí. Mám na mysli
různá zábavní centra či alternativní programy, které hostům zaručí, že se tady nebudou
nudit.
Co krajská samospráva sama
aktivně činí pro zlepšení situace a vůbec pro rozvoj cestovního ruchu?
Vloni Zlínský kraj vyčlenil v rámci
grantových schémat na podporu této oblasti osmdesát milionů
korun, z čehož více než padesát
milionů bylo určeno soukromým
podnikatelům na infrastrukturní
akce a zbytek na podporu služeb
a propagace. Jak už jsem zmínil,
v loňském roce jsme začali realizovat několik projektů, které přinesou zlepšení nabídky služeb
a kvalitnější propagaci našeho
kraje. Konkrétně mám na mysli projekt Společná propagace
turistických oblastí Zlínského
kraje, zajišťující tvorbu propagačních materiálů jak pro jednotlivé oblasti kraje, tak i celokrajské, a také prezentaci kraje
zejména na výstavách a veletrzích cestovního ruchu domácích
i zahraničních. Dále pracujeme
na tvorbě komplexního turistického internetového portálu, na
systematickém značení turistic-

Zlínský kraj se často představuje na výstavách a veletrzích
cestovního ruchu, přinášejí
tyto prezentace odpovídající
efekt?
Účast na těchto akcích je pro kraj
velmi důležitá. Jen za minulý rok
jsme propagovali náš region na
desítkách výstav. Získávali jsme
potenciální klientelu v Moskvě,
Krakově, Vídni, v Praze, Brně, Bratislavě a na mnoha dalších místech. Za mimořádně významnou
a vyvedenou považuji naši účast
na prestižním světovém kongresu asociace cestovních kanceláří ASTA, jehož pětasedmdesátý ročník se konal v listopadu
v kanadském Montréalu a byli
na něm přítomni manažeři cestovního ruchu doslova ze všech
částí světa. Hostitelem dalšího
kongresu bude totiž v březnu
letošního roku Česká republika,
konkrétně Praha, a pro všechny
regiony to bude velká událost,
na niž se i my intenzivně připravujeme. Součástí programu
budou totiž poznávací trasy
včetně cesty do Zlínského kraje.
Věřím zkrátka, že se nám postupnou systematickou prací podaří
společně přesvědčit domácí
i zahraniční klientelu, že máme
co nabídnout.
Helena Mráčková

Lákavou akcí je svěcení luhačovických pramenů.

foto: archiv

Turisty láká kroměřížský zámek,
rožnovský skanzen, folklór i lázně

kých a kulturních cílů a také na
aktualizaci Programu rozvoje
cestovního ruchu ve Zlínském
kraji. Intenzivně připravujeme
projekt HYJÉ – koně Zlínského
kraje. Tyto projekty jsou spolufinancovány evropskou unií
a aktivity z nich vyplývající
budou probíhat až do roku
dva tisíce osm. Ve spolupráci
s ostatními moravskými kraji
jsme vydali soubor cyklomap Na
kole celou Moravou a Slezskem
s dobře značenými cyklostezkami včetně vyznačení pozoruhodných cílů v jejich okolí.

INFORMACE

Integrovaný záchranný systém v minulém roce
Policie
ČR

Ve Zlínském kraji se v roce 2005 stalo celkem 10 181 trestných činů, je to asi o 460 skutků
méně než v roce předcházejícím. Klesl počet trestných činů obecné kriminality, a to násilné, majetkové i mravnostní. Na Zlínsku však oproti roku 2004 přibylo těch nejzávažnějších
trestných činů, kterými jsou vraždy. V loňském roce se jich stalo 13. Pozitivní je, že bylo spácháno méně loupeží, vloupání do rodinných domků a chat. Nárůst o 276 trestných činů
nastal u hospodářské kriminality. V roce 2005 vznikla trestnou činností škoda o 192 milionů vyšší než v roce předcházejícím, pachatelé odcizili věci v hodnotě o 44 milionů vyšší.

Hasičský
záchranný
sbor

Celkový počet výjezdů profesionálních hasičů ve Zlínském kraji za rok 2005 je téměř stejný jako v roce předcházejícím. Ze statistik je zřejmé, že samotné požáry tvoří asi jen jednu
čtvrtinu všech zásahů. Naopak daleko více jsou hasiči voláni k nejrůznějším technickým
zásahům a pomocím, které tvoří téměř polovinu výjezdů. Počet zásahů u dopravních
nehod a chemických havárii také není zanedbatelný. Potěšující je údaj o daleko menších
škodách způsobených požáry, což je vliv včasného hlášení od veřejnosti a možnosti rychlého zásahu hasičů. Veřejnost je více všímavá vůči svému okolí a využívá svých mobilních
telefonů k hlášení událostí především na linku 112.

Záchranná
služba

Počet tísňových výzev, počet výjezdů i počet ošetřených pacientů meziročně narůstá. Oproti roku 2004 vzrostl počet ošetřených pacientů asi o dva tisíce. Celkově vzrůstá i počet zásahů u opilých a intoxikovaných osob. Je nezbytné posílit síť výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji vzhledem k nutnosti
naplnit zákonný patnáctiminutový interval mezi přijetím tísňové výzvy a počátkem
ošetření pacienta

KM

VS

UH

ZL

Počet výjezdů HZS

666

911

636

884

3 097

Počet zásahů u požárů

136

194

162

215

707

Počet zásahů u dopravních nehod

167

202

155

208

732

Počet zásahů při úniku nebezpečných látek

23

28

29

60

140

Počet zásahů při technických haváriích

290

425

224

337

1276

Počet planých poplachů

50

62

55

64

231

Počet evakuovaných osob

34

76

1

267

378

Počet zachráněných osob

9

43

13

53

118

Škody způsobené požáry (tis. Kč)

24 803

10 771

9 374

11 683

56 631

Uchráněné hodnoty při požárech (tis. Kč)

42 594

32 803

52 177

56 146

183 720

Počet výjezdů ZZS

8 134

9 494

6 753

10 777

35 158

Počet volání na linku 155

7 581

12 847

-

102 504

122 932

Počet ošetřených osob celkem

8 023

9 505

6 753

10 777

35 058

1 495

2 005

1 010

1 809

6 319

170

366

144

756

1 436

236

228

142

229

835

Počet vražd

2

2

0

9

13

Počet loupeží

10

40

19

25

94

Počet krádeží vloupáním do bytů

12

22

11

34

79

Počet krádeží vloupáním do rodinných domků

42

44

27

31

144

Počet krádeží vloupáním do chat a chalup

54

82

33

31

200

Počet kapesních krádeží

7

35

43

222

307

Počet krádeží motorových dvoustopých vozidel

68

91

45

115

319

1320

1900

1811

2675

7706

Počet úmrtí při dopravních nehodách

11

15

16

19

61

Počet zranění při dopravních nehodách

59

55

74

68

256

z toho:

•

úrazy

•

podnapilé osoby

Stavy neslučitelné se životem

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

okres

Celkem
kraj

činnost složek IZS

Počet dopravních nehod

CENA ZA ZÁCHRANU
Zlín – Skupinu deseti dobrovolných záchranářů ze
Ski Rescue Team Tesák, kteří v posledních pěti letech
v lyžařském středisku Tesák
v Hostýnských vrších zastupují činnost horské služby
a zachránili již několik lidských
životů, přijal v sídle Zlínského
kraje hejtman Libor Lukáš,
aby všem mužům poděkoval
za jejich odvážnou a obětavou práci.
Hejtman předal členům týmu
pamětní listy a šek ve výši
100 000 korun. Poskytnutí
této neinvestiční dotace na
podporu činnosti občanského sdružení Ski Rescue Team
Tesák schválila krajská rada
na svém pravidelném výjezdním zasedání.
„Velmi si vážím práce těchto
dobrovolníků a jsem rád, že
jsem jim mohl touto formou
poděkovat. Nahrazují činnost
horské služby, každodenně
pomáhají při nepříjemných
zraněních v horských terénech a často v zimních měsících asistují i při pátrání po
pohřešovaných lidech, kteří
podcení své síly a ztratí se
v drsných podmínkách hor,“
řekl hejtman Libor Lukáš.
Záchranáři z Tesáku například v polovině ledna objevili
u svahu zcela vyčerpaného
a promrzlého sedmnáctiletého lyžaře, který v podvečer
zabloudil v nepřístupném
terénu. S pomocí hasičů
jej vrtulníkem dopravili do
nemocnice a tím mu zachránili život. Po celou dobu do
příletu armádní helikoptéry se o zraněného starali
a udržovali jeho základní
životní funkce.
(kar)
Ocenění členové
Ski Rescue Team Tesák:
▪ Lang Vladimír
▪ Halas Tomáš
▪ Horák Pavel
▪ Konopčík Jiří
▪ Cagaš Jiří
▪ Kalvoda Pavel
▪ Hruška Zdeněk
▪ Zicháček Vojtěch
▪ Zicháček Michal
▪ Zicháček Radovan
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ROZHOVOR
Jarmila Šuláková
▪ narozena: 27. června 1929 ve Vsetíně
▪ původem švadlena, pochází z muzikantské rodiny
▪ členka: Brněnského rozhlasového
orchestru lidových nástrojů (BROLN),
souborů Technik, Vsacan, Kyčera,
Jasénka
▪ začínala v pětičlenném dívčím pěveckém školním sboru
▪ v posledních jedenácti letech se proslavila vystupováním se skupinou Fleret
▪ honosí se titulem Valašská královna
matka I.
foto: archiv

▪ obdržela tituly zasloužilá i národní
umělkyně a také několik významných
ocenění na světových festivalech

Jarmila Šuláková rozdává radost ostatním lidem
Paní Šuláková, zatím je to prý tajné, ale
podle našich informací jste natočila s Fleretem další album. Jaké je?
Jo, to jsme udělali, ale ještě jsem ho pořádně
neslyšela. Já mám teď jiné starosti, protože si
nechávám dělat třetí zuby. Už napevno. Žádné vyndavací klapačky, ale normální pevné
zuby.
To jste vážně neslyšela alespoň kousek?
Vždyť jste nazpívala nějaké písně!
Ale to zase ano. Něco jsem nazpívala. Zdeněk
Hrachový mně pak kousek pustil, když jsme
jeli autem na poslední vystoupení. Já o tom
ale popravdě ještě nesmím moc mluvit. Ale
co můžu prozradit, tak to, že jsou tam krásné
písně.
Album vzniklo ještě před Vánocemi, jak
Vy jste prožila sváteční dny?
Já jsem byla jako mrtvola. V prosinci jsme
měli na dvacet koncertů po celé republice,
takže jsem přijela domů opravdu polomrtvá.
Místo mě navařila a napekla dcera, já jenom
ležela a odpočívala.
INZERCE
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To není divu. Taková šňůra by zmohla
i mladé interprety pop music. Kdežto Vám
je oproti jim o desítky let více.
Už ale cítím, že mě ledacos unavuje. Je to jinší,
než před těmi jedenácti lety, když jsem začínala s kluky z Fleretu jezdit po koncertech.
Přesto z Vás číší nesmírná energie, vitalita a kladný náboj, kterým dokážete nabít
i své diváky.
Protože mě to těší. Baví mě pohled na lidi
v publiku i na naše muzikanty, když hrají.
S kterými muzikanty se před publikem
cítíte nejlépe?
To je strašně záludná otázka. To je, jako bych
musela odpovídat, která písnička se mi nejvíce líbí. Já mám ráda všechny, a také ráda zpívám se všemi. Já se vždycky dokážu přetvořit
podle toho, s kým hraji. Může to být klidně
jeden muzikant nebo celá cimbálovka nebo
klidně kluci z Fleretu.
Jaký je Váš recept na dobrou náladu?
Recept na dobrou náladu je jednoduchý.

Pokud člověka něco bolí, musí se zaměřit na
něco jiného. Třeba četbu hezké knížky nebo
poslech krásné muziky. Taky je užitečné dělat
dobro ostatním lidem. Nebýt zlý na ostatní.
Pak jde všechno snadno a dobře.
Vzpomenete si, kdy jste se poprvé objevila na pódiu jako sólová zpěvačka?
To už je strašně dávno. Já jsem začínala zpívat na podiu, když mně bylo sedmnáct, osmnáct roků. Vždyť já jsem vlastně vloni oslavila
šedesát let svého účinkování.
To musely být opravdu bouřlivé oslavy?
Ale kdepak, já jsem moc neslavila. Spíš jsem
se jen nad tím zamyslela a zavzpomínala.
Velké oslavy nemám moc ráda.
Bude pro Vás letošní rok opět vypjatý?
Už ne. Ráda bych si letos udělala nějakou
pěknou dovolenou u moře. Budu mít
i několik koncertů s Fleretem a také
s cimbálovkou. Už toho ale bude míň, než
v minulých letech. To víte, taky mě to unavuje, takže musím trochu šetřit síly.
(km)

Událost sezony: Smrt Hippodamie
ho Smrt Hippodamie. Divadlo
i filharmonie v této sezoně
slaví kulaté „životní“ jubileum
a v podobě melodramu si nadělily krásný dárek a vlastně také
důkaz, že jsou ve svých šedesáti
na vrcholu tvůrčích sil.
Výjimečný projekt zaujal výjimečné a výrazné osobnosti.
Režie se ujal uznávaný Jan
Antonín Pitínský, dirigent a otec
myšlenky Hippodamii zrealizovat ve Zlíně je Roman Válek.
Hippodamii hraje držitelka Thá-

foto: MD Zlín

Zlín - Tak to tu ještě nebylo! Dvě
instituce, bez kterých si vůbec
nelze představit kulturní život
Zlínského kraje, spojily síly
v realizaci zcela ojedinělého
projektu. Na prkna rozlehlého
jeviště Městského divadla Zlín
se za vydatné podpory Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
vrací polozapomenutý žánr
- melodram. Společnými silami
pak divákům a posluchačům
v jednom nabízí dílo Zdeňka
Fibicha a Jaroslava Vrchlické-

Herec Tomáš Stolařík.

lie Helena Čermáková, Pelopse
Dušan Sitek.
Co je vlastně melodram? „Je to
forma, která spojuje symfonickou hudbu a mluvené slovo
a podle mého názoru je mnohem srozumitelnější než opera,“
popsal dirigent Roman Válek.
„Poslechl jsem si to a zamiloval
jsem si to. Měl jsem Hippodamii
dělat v Praze, ale sešlo z toho.
Zlínská verze je tedy něco, jako
volání osudu,“ vysvětlil režisér
J. A. Pitínský.
Melodram je velkou zkouškou
hlavně pro činoherce, kteří jsou
zvyklí sami si udávat tempo.
„Přesně musíme respektovat
hudbu, vše je dopředu přesně dáno,“ řekla představitelka
hlavní role Helena Čermáková. Herci se tak museli naučit
nejen archaický text plný dlouhých souvětí, ale také hudební
skladbu. Při představení se řídí
pokyny dirigenta a pomocí
dvou obrazovek sledují dění
v orchestřišti.
Smrt Hippodamie měla premiéru 11. února a do půlky června
bude jen devět repríz.
(kov)

Skanzen ozdobí nový Radegast

Uherské Hradiště - Slovácké

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské
muzeum v přírodě, které ročně
láká davy turistů z celého světa
do Rožnova pod Radhoštěm,
bude mít nového ochránce.
Vstup do muzea totiž bude
hlídat zbrusu nová třímetrová
socha boha Radegasta. Výběrovým řízením vítězně prošel řezbář Tomáš Cidlík (51) z Ostravice, kterého představuje snímek
spolu se zmenšenou maketou
budoucí velké sochy. Řezbářské
dílo nebude kopií Radegasta,

muzeum v Uherském Hradišti připravilo ve své Galerii
v Otakarově ulici, v Ondřejském sále, výstavu, která
starším návštěvníkům určitě
nostalgicky zavoní křídou
a inkoustem. Vzpomínky na
stokrát opisovaný trest nebo
naopak na laskavý hlas slečny učitelky vyvolá expozice,
která byla slavnostně otevřena 16. února. Jmenuje se
jednoduše Cestička do školy.
Představuje slabikáře, dětské knížky, školní pomůcky
a další zajímavosti ze sbírky
Muzea Komenského v Přerově i „poklady“ ze sbírek soukromých. Výstavu doprovází
i bohatý program. 21. února byla například na počest
Mezinárodního dne mateřského jazyka bezplatně otevřena pro všechny děti. Školám zase po dobu výstavy
muzeum nabízí speciální programy pro všechny věkové
kategorie žáků, které zahrnují
výtvarný, krasopisný, literární a dramaticko – pohybový
okruh.
(kov)

repro: Okno do kraje

POHLED DO UČEBNIC

INZERCE

KULTURA

kterého znají návštěvníci hory
Radhošť. Řezbář se pokusí
o vlastní vizi Radegsta 21. století. „Prostudoval jsem symboliku boha Radegasta z různých
zdrojů a vytvořil si svou představu jeho moderního pojetí,
ale tak, aby si socha zachovala
své základní atributy a každý
v ní boha Radegasta na první
pohled poznal. Socha tak bude
mít typický roh hojnosti, tvář
se lví podobou i býčími rohy,“
vysvětlil řezbář.
(kov)

Řezbář Tomáš Cidlík.
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TIP NA VÝLET
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MUZEUM VE VELKÝCH KARLOVICÍCH

HVĚZDÁRNY
Také v zimním období můžete navštívit některou z hvězdáren ve Zlínském kraji. Tamní odborníci vám poodkryjí
záhady vzniku země, naučí vás poznávat souhvězdí
i nalézt na obloze viditelné planety. Můžete se také zapojit do činnosti hvězdářských kroužků nebo zhlédnout
některý z programů zaměřených na astronomické jevy.

foto: Zdeněk Hartinger

Karlovské muzeum se nachází v historickém středu
Velkých Karlovic. Ve dvou budovách památkově
chráněného objektu bývalého kupeckého domu
z počátku 19. století lze zhlédnout expozice, které
poskytují výmluvný a charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska.
Jádrem národopisné sbírky je doma vyráběné
zemědělské a salašnické nářadí, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. Atmosféru
dokresluje prostá valašská kuchyně s původním
vybavením.
Bohatý kulturní život dokumentují publikace
vydávané ve Velkých Karlovicích, ukázky děl
významných spisovatelů, hudebních skladatelů
a malířů, které inspiroval zdejší kraj a lidé. V architektonicky překrásných půdních prostorách jsou
pravidelně pořádány výstavy výtvarného umění,
které dotvářejí neopakovatelnou atmosféru Karlovského muzea.

Hvězdárna Zlín
Lesní čtvrť III / 5443, 760 01 Zlín
telefon: 577 436 945; e-mail: zas@zas.cz
návštěvní dny pro veřejnost: pondělí, středa, pátek
V případě špatného počasí je možná prohlídka hvězdárny a její astronomické techniky a výzdoby, dle zájmu
i pásmo diapozitivů s výkladem na dohodnuté téma.
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928; e-mail: info@astrovm.cz
Hvězdárna bude kvůli rekonstrukci do konce února uzavřena.
Hvězdárna Vsetín
Jabloňová 231, 75511 Vsetín
telefon: 571 411 819; e-mail: hvezdarna@vs.inext.cz
návštěvní dny pro veřejnost: úterý a pátek
Za příznivých podmínek se koná v pracovní dny od 9.00
do 15.00 pozorování Slunce a slunečních skvrn.
Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod
ul. Prakšická 2222, 68811 Uherský Brod
telefon: 572 634 690; e-mail: hvezdarna@ub.cz
návštěvní dny pro veřejnost: pátek
Hvězdárna Kroměříž
Braunerova 2397, 767 01 Kroměříž
tel.: 732 805 921, e-mail: hvezdarna.kromeriz@post.cz
Návštěvy možné po předchozí domluvě.

POZVÁNKA NA AKCE:
KROMĚŘÍŽSKO
KROMĚŘÍŽ
Galerie v podloubí:
Nevšední zásluhy tiskařské rodiny
Krylů o českou bibliofilii,
do 12. 3.
ArtiZóna:
Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska, stálá expozice
Obřadní síň na židovském
hřbitově:
Paradoxy židovské architektury
Památník Maxe Švabinského:
Max Švabinský
HOLEŠOV
Městská galerie:
Příroda, Jan Konečný – obrazy,
do 4. 3.
UHERSKOHRADIŠŤSKO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Ondřejský sál:
Kapky do duše – výstava fotografií
k 110. výročí Klubu českých turistů
v Uherském Hradišti, do 19. 3.
UHERSKÝ BROD
Muzeum J. A. Komenského:
Tajemný jednorožec – zkameněliny, do 12. 3.
Ateliér muzea:
Starožitnosti Uherskobrodska
– dlouhodobá expozice
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VSETÍNSKO
VSETÍN
Muzeum regionu Valašsko:
Pod jménem Valachů – umění a
řemesla, stálá expozice
Galerie J+H Zedníkovi:
obrazy – Jiřina Hartingerová, Ilja
Hartinger, Ivana Barazi
keramika – Magdalena Jochcová,
Beáta Bendová, Jarmila Krečmarová
kožené objekty – Dana Sedlářová
dřevořezby – Vít Odstrčil.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Muzeum regionu Valašsko:
stálé expozice: Valašské Meziříčí
v zrcadle dějin, Sklo a gobelíny,
Restaurované nástropní obrazy ze
zámku Lešná u Valašského Meziříčí,
Kavárnička Antonína Duřpeka,
malá expozice dobové kavárny
z 30. let 20. století.
ZLÍNSKO
ZLÍN
Zlínský zámek:
Ostrovy Sandokana
výstava, do 30. 4.
Muzeum jihovýchodní Moravy
Malý sál:
Koroze - fotografie Pavla Bezděčky,
do 28. 5.

Hlavní sál:
M. R. Štefánik - fotografie, do 23.4
Krajská galerie výtvarného
umění:
České umění 2. pol. 20. století,
do 30. 4.
Dům umění:
Klenoty slovenského moderního
malířství 1910 – 1949, do 5. 3.
LUHAČOVICE
Galerie IC:
Výstava tvorby studentů oboru
uměleckých řemesel SOŠ a SOU,
stálá výstava
PLOŠTINA
Národní kulturní památník:
Protifašistický odboj, Orientační
běh, sport moderní doby, stálá
expozice
SLAVIČÍN
Galarie Jasmín:
fotografie Mirka Slámečky
– Záchvěvy poezie, do 20. 4.
BRUMOV-BYLNICE
Muzeum:
Lidové obyčeje na jižním Valašsku,
do 31. 3.
VIZOVICE
Galerie Celebra:
Babylon pocitů, Hana Grinová
barevné kresby, do 15. 3.

SPORT

Medvědi značně posílili před play-off

foto: Michal Vlček

Zlín – Hokejisté HC Hamé Zlín
zbrojí pro nadcházející play
off. Na hostování do konce
sezony získali z HC Chemopetrol Litvínov útočníky Jana
Bendu a Michala Trávníčka,
z HC Rabat Kladno přišel další forvard, Radek Gardoň.

Trenér Ernest Bokroš

Trojice nováčků má především
zlepšit útočný potenciál výběru
trenéra Ernesta Bokroše. „Nedáváme tolik gólu, jak bychom asi
chtěli. Museli jsme s tím něco
udělat,“ přiznal Přemysl Vícha,
mluvčí HC Hamé Zlín. Podle
něj má každý z nových hráčů mužstvu co dát. „Benda je
nesmírně zkušený útočník, Trávníček platí na soupeře důrazem
v brankovišti a Gardoň je cenným
hráčem pro tým,“ stručně charakterizoval Vícha trojici nováčků.
Žádný z příchozích hráčů nad
zlínskou nabídkou neváhal. „Uvítal jsem možnost prodloužit si
sezonu, když se Litvínov do play
off nedostal. A své nové spoluhráče navíc velmi dobře znám,
už jsem proti nim něco odehrál,“
svěřil se Michal Trávníček. Radek
Gardoň už v ledním hokeji pro-

žil hodně, dosud si ale nezahrál
finále. „Kvůli této šanci jsem
tady. Zlín má ostřílené mužstvo
a může v play off dokráčet daleko. Rád bych si zahrál o titul,“
zasnil se exkladenský forvard.
Velmi žádaným zbožím byl na
přestupovém trhu německý
reprezentant s českými předky
Jan Benda. Ten dostal i několik
nabídek ze zahraničí, které byly
lukrativnější než ta zlínská. Přesto se upsal týmu úřadujících
vicemistrů. „Zlínu jsem kývl jako
prvnímu a manažerovi Husičkovi jsem dal své slovo. A to já
držím, proto jsem další nabídky
odmítl,“ prohlásil střelec, který
se rychle v novém týmu rozkoukal. Za HC Hamé se trefil už
ve druhém utkání a přispěl tak
k výhře ve valašském derby na
ledě Vsetína.
(dvo)

POHÁR SI ODVEZLA OSTRAVA

Vsetínská radnice chce hokej udržet

Zlín – Nepříjemnou porážkou 0:3 na sety od
VK Dukla Liberec skončila pro volejbalisty VSC
Fatra Zlín cesta Českým pohárem. V semifinále
druhé nejvýznamnější tuzemské soutěže nevyužili výhody domácího prostředí zlínské haly,
kde se závěrečný turnaj poháru uskutečnil.
Ve druhém semifinále porazil VK DHL Ostrava
tým Voleybal.cz Kladno 3:1 na sety. V samotném finále poté Ostravané přehráli Liberec 3:2
a získali trofej. „Vyhrál šťastnější celek. Finále
ale bylo parádní a kdo ho neviděl, může jen
litovat,“ prohlásil trenér Zlína a jeden z organizátorů závěrečného turnaje Roman Macek. Ten
přiznal, že Liberec postoupil v semifinále přes
jeho tým právem. „Má momentálně lepší formu,“ konstatoval sportovně. Stejný názor mají
zlínští volejbalisté. „Chtěli jsme zahrát lépe, ale
nešlo to,“ tvrdil nahrávač Petr Jakubíček. (dvo)

Vsetín – Hokejisté HC Vsetínská hokejová budou hájit
svou příslušnost k extralize v ošidné baráži proti vítězi
první ligy. Další důležité boje čekají také na funkcionáře klubu a radnici. Hrozí totiž, že se kvůli finančním
problémům hokej odstěhuje z Valašska do jiného
města.
Vsetínský hokej provází ekonomické potíže, které
nezmizely ani po vstupu ruské společnosti Atlantik
Management Sport Group, která kupuje od dosavadního majoritního vlastníka – místní radnice – 70 procent klubu. Zastupitelé města proto jednali o možnosti prodeje extraligové licence zájemci z jiného
regionu. Výsledek rokování byl ale nakonec pro sport
příznivý, radnice se bude i nadále pokoušet hokej
ve Vsetíně udržet. „Teď to vypadá dobře. Objevili se
sponzoři, kteří chtějí hokeji pomoci. Stále také probíhají jednání s ruskou společností Atlantik. Její představitelé potvrdili, že jejich zájem o vsetínský hokej
trvá,“ prozradil starosta Vsetína Jiří Čunek.
(dvo)

Aféra 1. FC Synot: Soudce Rašín vynesl peněžité tresty
Kroměříž – Peněžní pokuty, zákazy
činnosti ve fotbale na několik let,
ale žádný nepodmíněný nebo
podmíněný trest. Tak skončila
před kroměřížským okresním
soudem dosud největší korupční kauza v dějinách českého fotbalu, známá pod názvem aféra
1. FC Synot.
Soudce Karel Rašín udělil finanční tresty v rozmezí od 50 do 300
tisíc korun. Nejvyšší částku musí
zaplatit bývalý majitel 1. FC Synot
Ivo Valenta, ten ale zase na rozdíl
od ostatních devíti obžalovaných funkcionářů a rozhodčích
vyvázl bez zákazu činnosti ve

fotbale. Na tento způsob obživy
musí na nejdelší dobu zapomenout bývalý výkonný a později
sportovní ředitel Synotu Jaroslav Hastík, který nesmí vykonávat ve fotbale žádnou funkci po
dobu pěti let.
Právě Hastík byl jediný z obžalovaných, který si vyslechl rozsudek osobně v soudní síni. Jako
první se také proti verdiktu
odvolal. „Budu se bránit a bojovat za svou nevinu. Věci se měly
jinak než zaznělo v soudní síni,“
vysvětlil své rozhodnutí.
Soudce Rašín je o vině odsouzených přesvědčen. Po ukončení

téměř rok trvajícího procesu ale
litoval, že policie nedodala více
důkazů. „Mám pocit, že chtěla
ulovit co nejvíce ryb a roztáhla až moc své sítě. Výsledek tak
nebyl takový, jaký asi mohl být,“
konstatoval soudce.
Žádný pocit vítězství necítí státní zástupce Pavel Pukovec. A to
i přesto, že soud dal za pravdu
jeho verzi, že kapři z policejních
telefonních odposlechů nejsou
ryby, jak tvrdil obžalovaný rozhodčí Václav Zejda, ale úplatky.
„Jsme teprve v polovině cesty,
případ ještě neskončil,“ řekl při
odchodu ze soudu.
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪ Opora Sokola Kare Luhačovice Theodor
Marančák skončil třetí v anketě Nejlepší kuželkář roku 2005, když nasbíral
57 bodů. Vítězem se stal Zdeněk Gartus z týmu Slavoj Praha, který získal
179 bodů. Slavnostní vyhlášení ankety
proběhlo v Zábřehu na Šumpersku.
▪ Fotbalisté 1. FC Slovácko získali atraktivní posilu. Do klubu se vrátila jeho
bývalá hvězda, útočník Jiří Kowalík.
Kmenový hráč FK Teplice přišel na
hostování do 30. června letošního
roku s následnou opcí. Kowalík dosud
odehrál v nejvyšší soutěži 97 utkání
a nastřílel 34 branek. V sezoně 2002/03
se stal v dresu 1. FC Synot králem ligových střelců. Poté přestoupil do Teplic
a hostoval v 1. FC Brno, nikde ale na
své předchozí úspěchy nenavázal. „Ve
Slovácku chci oživit svou kariéru. Mojí
výhodou je, že prostředí v klubu velmi
dobře znám,“ prohlásil Jiří Kowalík.
▪ Šéf lavičky házenkářek HC Zlín Antonín
Střelec byl vyhlášen Trenérem roku
2005. K triumfu jej vynesl mistrovský titul, který získal se Zlínem. „Jde
o úspěch celého družstva, nejenom
o můj. Holkám jsem už poděkoval,“
svěřil se Střelec, který se kvůli interligovému vytížení nezúčastnil slavnostního vyhlášení ankety, které proběhlo
v Plzni.

▪ Závodnice v aerobiku z oddílu TJ Jiskra
Otrokovice zazářily na mistrovství České republiky v Brně. Juniorky (14 – 16
let) získaly titul, který se do Otrokovic
vrací po čtyřech letech. Kadetky (11
– 13 let) ze stejného oddílu skončily
v silné konkurenci na třetím místě.
Celkem na domácím šampionátu soutěžilo 44 družstev.
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ANKETA

NĚCO O VÁS...

NĚCO O NÁS...

Anketa: hodnoťte s námi magazín Okno do kraje
1. Je magazín vhodnou formou komunikace mezi krajským úřadem a obyvateli?

ANO

NE

2. Přináší magazín Okno do kraje dostatek informací o činnosti krajského úřadu?

ANO

NE

3. Vyhovuje Vám forma magazínu?

ANO

NE

4. Jste spokojeni s distribucí Okna do kraje?

ANO

NE

5. Vyhovuje Vám počet stran?

ANO

NE

6. Už jste navštívili webové stránky Okna do kraje?

ANO

NE

1. Který z rozhovorů se Vám nejvíce líbil?

T. Baťa

K. Pavlištík

R. Kresta

J. Šuláková

2. Kolik zpráv jste se dozvěděli poprvé z Okna do kraje?

žádné

málo

hodně

nevím

3. Kdy naposledy jste zaznamenali zmínku o vaší obci v některém sdělovacím prostředku (deníky, týdeníky, tv, radio)?

nikdy

dávno

loni

letos

4. Jste příznivcem spíše kultury nebo sportu?

kultura

sport

obojí

žádné

5. Jak často čtete nějaké noviny nebo časopis?

nikdy

občas

týdně

denně

6. Schováváte si magazín, nebo ho po přečtení vyhodíte?

schovávám

občas

obrázky

vyhodím

1. Co Vám v magazínu chybí?

2. Která rubrika Vám naopak vadí?

JAK ZÍSKAT CENU

NĚCO O VŠEM...

3. Co by se mělo podle vašeho názoru
zlepšit?
4. Jakou formu poskytování zpráv preferujete (internet, tisk, TV, radio, ...)?
5. Kdo z rodiny čte magazín jako první?

6. Rozebíráte obsah magazínu s rodinou (sousedy, známými, v hospodě...)

Vážení čtenáři,
držíte v rukou již čtvrté vydání magazínu Okno do kraje, který pro Vás
vydává Zlínský kraj.

jméno

Protože je naším cílem vydávat přehledný a užitečný žurnál, chceme
už od počátku jeho kvalitu stále zlepšovat. K tomu nám pomůžou i
Vaše názory. Nejen na kvalitu magazínu, ale i na jeho význam při
komunikaci mezi Zlínským krajem a Vámi, jeho obyvateli. Proto jsme
do tohoto vydání zařadili speciální anketu, ve které můžete vyjádřit
svůj názor. Výsledky průzkumu pak zpracujeme a budeme se podle
nich řídit v naší další vydavatelské činnosti, v přístupu k občanům, k
jejich potřebám i v plánování budoucnosti ve Zlínském kraji.

příjmení

Anketní lístek, prosíme, vyplňte a odešlete na adresu redakce: Okno
do Kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín. Možnost vyplnění máte i na
internetových stránkách www.oknodokraje.cz. Pokud pro větší důvěryhodnost údajů napíšete i své jméno a adresu, zařadíme Vás do soutěže o věcné ceny. Uzávěrka ankety je 15. března.
Soutěžit budou všechny odpovědi zaslané poštou, a to podle pořadí,
ve kterém budou doručeny. První cenu, mikrověž AEG 200, získá 58.
odpověď. Dalších pět cen (73., 121., 166., 200., 212. odpověď) bude v
podobě vstupenek agentury Velryba na vybrané představení. 370.,
463., 598., 655. a 700. odpověď získá reklamní balíček Okna do kraje.
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ulice

číslo

město

PSČ

Výherci z lednového vydání:
Křížovka:
Hlavní cena DVD přehrávač - Jarmila Poláchová. Další výhry - Ludmila Čtvrtníčková, Hana Vybíralová, Eva Miklíková, Zdena Mlčoušková,
Alena Mudruňková, Jana Truhlárová, Květoslava Sommerová, Mirka
Daňková, Marta Látová, Václav Basilik, František Kadlčík
Tajenka: přátelští, aktivní lidé, nízká, rozvodovost, kriminalita
Soutěž:
Pětidenní skipas vyhrává - Kazdová Monika se soutěžní odpovědí:
„Pohled na celý kraj z pohodlí domova“.

DRS IMMO a.s.
Interhotel Moskva Zlín

DRAŽBY KONANÉ DNE 15.03.2006
Brno-Chrlice – rodinný dům
Nejnižší podání: 300.000,- Kč

Zelená Hora na Moravě – rodinný dům
Nejnižší podání: 310.000,- Kč

DRAŽBA KONANÁ DNE 04.04.2006
Řetechov – rodinný dům
Nejnižší podání: 3.600.000,- Kč

DRAŽBY KONANÉ DNE 20.04.2006
Medlovice u Uh. Hradiště – rodinný dům
Nejnižší podání: 700.000,- Kč

Jarošov u Uh. Hradiště – rodinný dům
Nejnižší podání: 450.000,- Kč

Salaš u Velehradu – rodinný dům
Nejnižší podání: 475.000,- Kč

Buchlovice – rodinný dům
Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Kroměříž – rodinný dům
Nejnižší podání: 395.000,- Kč

Chropyně – byt 3+1
Nejnižší podání: 490.000,- Kč

Lukov u Zlína – byt 3+1
Tel.: 577 560 453, 602 779 655, www.immo.zl.cz

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz
Babice, Bánov, Bařice-Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov-Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová,
Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk,
Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko-Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov,
Chvalnov-Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany
nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice-Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice-Tetětice, Podhradí, Podhradní
Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,
Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,
Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský Brod,
Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,
Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice-Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava
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