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LEVNĚ V LEDNU
v Centro Zlín v Malenovicích

Výprodej módy z butiků začíná 

2. ledna 2006!
Centro Zlín, Malenovice – 60 obchodů, 2 restaurace a kavárny, 

3 dětské koutky, největší velkoplošné prodejny nábytku 
a elektroniky v regionu – otevřeno 9–21 

(Carrefour a Baumax 8–21) – 1300 míst k parkování zdarma 

Centro Zlín. Centrum jedna radost

www.centrozlin.cz
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Další pracovní příležitosti nabídne obyvatelům Starého Města u Uherského Hradiště a jeho okolí prů-

myslová zóna v areálu bývalého cukrovaru. Z původních osmadvaceti hektarů plochy už nejrůznější 

společnosti obsadily téměř osmdesát procent. Zatím díky zóně získaly práci na tři stovky lidí.

Sportovní areál s koupalištěm chtějí postavit v Brumově-Bylnici. Investice v řádu několika desítek mili-

onů korun je zatím rozdělena do dvou samostatných etap. V první fázi by měla vybraná fi rma postavit 

právě koupaliště i s veškerým zázemím.

Sociální jídelnu pro seniory plánuje letos otevřít občanské sdružení Hvězda ve Zlíně. Důchodci budou 

mít na výběr z několika jídel za zvýhodněnou cenu. Sdružení také připravuje speciální fi tness centrum 

pro obyvatele starších ročníků.

Na akciovou společnost se od začátku roku transformovala nemocnice ve Vsetíně. Stejně jako podob-

ná zdravotnická zařízení například v Uherském Hradišti nebo Kroměříži má vsetínská nemocnice od 

pojišťoven slíbeno, že s ní podepíší smlouvy i v případě transformace. Objem a rozsah péče tak zůstane 

zachován.

Plný hrnec stříbrných mincí nalezli lidé při rekonstrukci domu v Třeběticích na Kroměřížsku. Jedenáct 

stovek kusů starodávného platidla z počátku patnáctého století je jedním z největších pokladů naleze-

ných ve Zlínském kraji.

Zamezit vylidňování odlehlých částí Zlínského kraje se rozhodli ve Valašských Kloboukách. Tamní radni-

ce proto za přispění státu postavila nový dům s dvaceti byty pro sociálně slabší rodiny. Výstavbu dalších 

dvou pak plánuje ještě letos.

Akce Brambora. Tak se jmenuje ojedinělý projekt zlínské policie, při kterém policisté spolu s dětmi ze základ-

ních škol upozorňovali nakupující v supermarketech na riziko kapesních krádeží. Kdo si řádně nehlídal 

osobní věci dostal od dětí obyčejnou bramboru, ti pečlivější si odnesli vedle nákupu také hezký obrázek.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozdravil na počátku roku 2006 a popřál Vám 

hodně zdraví, spokojenosti a elánu! 

Právě přelom letopočtu bývá dobou bilancování uplynulých událostí 

a současně časem, kdy si ujasňujeme své plány a záměry do budoucna.

Mám-li v několika řádcích stručně shrnout to podstatné z loňského 

roku, určitě musím začít dopravní infrastrukturou. Již při několika pří-

ležitostech jsem vyjádřil své přesvědčení, že šlo doslova o "rok silnic".  

Otevřeli jsme totiž prvních dvacet kilometrů dálnice směrem ke kraj-

skému městu, což považuji za velmi významný signál pro investory. 

S ministerstvem dopravy jsme se dohodli na podpisu smlouvy, která 

zajistí výstavbu rychlostní komunikace směrem na Slovensko. Kromě toho jsme investovali další stovky 

milionů korun do projektů usilujících o vylepšování dopravní infrastruktury. Na podporu této oblasti jsme 

od Evropské investiční banky získali úvěr ve výši 1, 5 miliardy korun, avšak jeho část bude sloužit také na 

vybudování strategické průmyslové zóny v Holešově i na mnoho jiných záměrů spadajících do všech sfér 

života našeho regionu: od školství, přes zdravotnictví, životní prostředí až například po sociální služby. 

Dařilo se nám udržovat rozumné hospodaření zdravotnických zařízení a přitom poskytovat pacientům 

lepší servis. Zajistili jsme víceleté fi nancování nestátních neziskových organizací, které se starají o spo-

luobčany potřebující pomoc. Nadále jsme prohlubovali spolupráci s Univerzitou Tomáš Bati i s dalšími 

odbornými školami na rozvojových projektech. Výčet by mohl být samozřejmě mnohem delší.

Jsem přesvědčen, že se nám podařilo dobře nastartovat spoustu aktivit, v nichž  budeme v právě zapo-

čatém roce pokračovat a rozvíjet je, abychom Zlínský kraj postupně proměnili v konkurenčně vybavený 

region, který zná cenu vzdělání a dokáže zajistit perspektivní uplatnění svým schopným a pracovitým 

obyvatelům.

Osobně si přeji, aby v našem regionu po letech stagnace a rozpačitého přešlapování opět zavládl duch 

podnikavosti a tvořivosti, v němž se dobré nápady nejen rodí, ale také pohotově realizují, a v němž se díky 

tomu dobře žije každému z nás. 

Věřím, že se nám to společnými silami může podařit 

a předem Vám děkuji za podporu a spolupráci.

Šťastný rok 2006!
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AKTUÁLNĚ

Libor Lukáš

Váš hejtman
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ZPRAVODAJSTVÍ

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Z Veselí do Kunovic

vede nová stezka

Kunovice - Především obava o bezpečnost 

dětí na silnicích přivedla před několika lety 

projektanta Františka Hlůška na myšlenku 

propojit cyklostezkou Veselí nad Moravou, 

Ostrožskou Novou Ves, Kunovice a Uherské 

Hradiště. Před nedávnem byly slavnostně 

otevřeny další dva úseky této cyklistické 

stezky, čímž vznikla patnáctikilometrová 

trasa končící prozatím v Kunovicích. Zbý-

vající několikasetmetrový úsek směrem na 

Uherské Hradiště by mohl vzniknout už v 

příštím roce, čímž by byl projekt kompletně 

dokončen.  

Gentlemanem roku 

je mladý policista

Uherské  Hradiště – Hrdinským činem se 

vyznamenal koncem loňského února pěta-

dvacetiletý policista z Uherského Hradiště. 

Robin Menšík zachránil život ženě, když jí 

poskytl první pomoc po dopravní nehodě 

v blízkosti obce Ostrožská Nová Ves. Za svůj 

čin pak převzal ocenění Gentleman silnic. 

Nehoda se stala v brzkých ranních hodinách 

na namrzlé vozovce a Robin Menšík ji viděl 

pouze ve zpětném zrcátku. Přesto se vrátil, 

ženě vyčistil dutinu ústní, čímž obnovil 

dýchání a zachránil jí tak život. Uběhlo tepr-

ve čtvrt hodiny, než jeden z kolemjedoucích 

řidičů zareagoval na jeho výzvu o pomoc.  

Kroměříž počítá v rozpočtu 

s menšími příjmy

Kroměříž - Defi nitivní podobu rozpočtu na 

příští rok schválili kroměřížští zastupitelé. 

V roce 2006 tamní radnice počítá s příjmy ve 

výši 640 milionů 650 tisíc korun. Výdajová 

stránka rozpočtu počítá s částkou 656 mili-

onů 682 tisíc korun. V porovnání s letošním 

rokem bude mít Kroměříž k dispozici mno-

hem méně fi nančních prostředků.

„Na straně příjmů pro rok 2006 počítáme 

s 80 miliony korun z prodeje dlouhodobého 

majetku, což je výrazné snížení oproti letoš-

ku, kdy máme k dispozici 233 milionů, a to 

hlavně díky prodeji velkého majetku, jako je 

například část areálů získaných od armády, 

pozemky pro obytnou výstavu a další maje-

tek města,“ uvedl místostarosta Kroměříže 

Petr Sedláček.

Nový silniční podjezd funguje 

po tři čtvrtě století

Uherské Hradiště - Už třikrát za posled-

ních 75 let se mluvilo o nutnosti zbudování 

podjezdu pod tratí Českých drah v bezpro-

střední blízkosti centra města. Železnice 

rozdělovala město na východní a západní 

část a komplikovala život nejen občanům 

hustě obydleného sídliště Štěpnice, ale také 

zdravotníkům a pacientům zdejší nemoc-

nice. 

Přes přejezd totiž vedla jediná cesta z centra 

na pohotovost. Podjezd za 93 milionů korun 

byl slavnostně otevřen za účasti představi-

telů města, kraje, Státního fondu dopravní 

infrastruktury a Ředitelství silnic Zlínského 

kraje, které je hlavním investorem celého 

projektu. 

Vsetín - Stále v živé paměti mají 

obyvatelé Valašska sněhovou 

kalamitu, která koncem roku 

zavinila místy až několikaden-

ní výpadky elektrické energie. 

Mohutné přívaly těžkého sněhu 

totiž zpřetrhaly dráty nebo ská-

cely stromy na vysoké vedení. 

Představitelé dotčených obcí 

také kritizovali energetiky, že 

neodstranili poruchy dostatečně 

rychle.

 „Hlavní problém byl v tom, že 

energetickým závodům trvalo 

dlouho, než zjistily konkrétní roz-

sah škod, a pak neustále odsou-

valy termíny odstranění závad,“ 

zdůraznil vsetínský starosta Jiří  

Čunek. Podle starosty Velkých 

Karlovic Miroslava Koňaříka se 

první čety dostavily na některá 

místa  až po čtyřiceti hodinách 

od výpadku proudu.  „Naši lidé by 

byli schopni si stromy odstranit 

sami zdarma, stačilo by jen, kdy-

by přijel člověk, který by odpojil 

proud v dané trase,“ doplnil jej 

starosta Huslenek Josef Pokorný, 

v jehož obci nešel proud kvůli 

jedné spadnuté větvi. 

Starostové proto chtějí, aby na 

obou stranách byli partneři, kteří 

v podobných případech mohou 

okamžitě nahlásit rozsah škod 

a dohodnout se na jejich  likvida-

ci. „V této souvislosti jsme zdůraz-

nili, že budeme požadovat navrá-

cení servisních středisek aspoň 

do obcí s rozšířenou působnos-

tí. V současné době je nejbližší 

středisko vzdáleno k některým 

postiženým místům až 60 kilo-

metrů, trasy nízkého napětí jsou 

neprořezané, mnohé sloupy 

shnilé,“ sdělil dále Jiří Čunek. 

Podle ofi ciálního vyjádření tis-

kové mluvčí Severomoravské 

energetiky Sylvy Vidlákové však  

skupina ČEZ obnovení středi-

sek údržby a poruchové služby 

nepředpokládá. „Důvodem je 

zejména neefektivnost jejich 

provozu. V posledních letech 

jsme investovali miliony korun 

do moderních způsobů obsluhy 

zákazníků, jako jsou call centra 

a internetové aplikace, kde vidí-

me  budoucnost,“ sdělila Sylva 

Vidláková.  

Během výpadku elektrického 

proudu zůstaly tisíce domác-

ností bez energie, některé až pět 

dnů. Nefungovala čerpadla na 

vodu, světla ani topení. Podnika-

telé sčítali milionové ztráty. Když 

se situace nezlepšila ani třetí 

den, starosta Vsetína povolal na 

pomoc armádu, která přivezla 

vysokokapacitní agregáty. (kar)

Sněhová pohroma obyvatele bolí

Zlín, Uherské Hradiště – Při své 

návštěvě Slovácka jednal minis-

tr spravedlnosti Pavel Němec 

s hejtmanem Liborem Lukášem 

především o zřízení pobočky 

krajského soudu ve Zlíně, a také 

o dalším osudu bývalé komu-

nistické věznice v Uherském 

Hradišti. V prvním bodě se oba 

shodli na nutnosti zřízení stát-

ních institucí v krajích, kde citel-

ně scházejí.

 „Zřízení krajského soudu ve Zlí-

ně podporuji. Pro mne to není 

otázka politická, ale záležitost 

možností rozpočtu,“ řekl minis-

tr. Dodal, že ke zřízení soudu by 

s ohledem na fi nance mohlo 

dojít v příštím volebním období. 

Co se osudu uherskohradišťské 

věznice týče, oba politici zastá-

vají názor, že je potřeba rozsáh-

lý objekt začít znovu aktivně 

využívat. Už nějakou dobu se 

v souvislosti s ním mluví o vybu-

dování muzea totality.

Podle starosty Uherského Hra-

diště Libora Karáska by objekt 

mohl být využíván i ke vzděláva-

cím a kulturním účelům. „Pokud 

vše půjde podle plánu, mohlo 

by k převodu z ministerstva 

spravedlnosti na město dojít už 

příští rok. A během dalších dvou 

let bychom vypracovali návrh 

využití budovy,“ řekl.

Právě projekt využití objektu 

je podle ministra rozhodující. 

„Myšlenku muzea podporu-

ji, musím ovšem upozornit, že 

fi nančně její realizaci zajišťovat 

nemůžeme,“ řekl.  (dud)

Ministr spravedlnosti jednal na Slovácku také o soudu

Svatý pluk se předvedl v Napajedlích ZLÍNSKÝ KRAJ ZNÁ LETOŠNÍ ROZPOČET

Zlín - S výdaji 7,58 miliardy korun počítá rozpočet 

Zlínského kraje, který koncem prosince schválili 

krajští zastupitelé. Do rozpočtu bude zapojen 

i navrhovaný úvěr od Evropské investiční ban-

ky, a to ve výši 400 milionů korun. Tyto zdroje 

budou použity na spolufi nancování rozvojových 

projektů z evropských zdrojů a na investice. 

„Jsem přesvědčen, že jde o rozpočet vyvážený 

a prorůstový. Došlo k výraznému posílení kapi-

tálových výdajů, které budou investovány pře-

devším do oblasti dopravní infrastruktury, roz-

vojových zón a projektů, které podpoří tvorbu 

pracovních míst. Je to také rozpočet, který nás 

připravuje na léta 2007 až 2013, tedy na další 

plánovací období Evropské unie,“ uvedl hejtman 

Libor Lukáš.

Z objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši 7,205 

miliardy korun představují vlastní příjmy 2, 330 

miliardy a dotace 4, 875 miliardy korun. (pk)

Dětský pěvecký sbor Svatý pluk potěšil před Váno-

cemi netradičně pojatými koledami desítky divá-

ků v Klubu kultury v Napajedlích. S programem 

Rockoledy zazpívali školáci známé slovácké písně 

v moderním duchu. Soubor, který je známý tím, že 

doprovází nejrůznější české pěvecké hvězdy, vedl 

již tradičně dirigent Jan Gajdošík. (kar)
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TÉMA MĚSÍCE

Menší lyžařská střediska splňují přísná kritéria

Zlínský kraj - Máte raději dlouhé 

sjezdovky, které zdoláte pět-

krát denně, nebo raději dává-

te přednost méně obsazeným 

lyžařským svahům, které sice 

nejsou tak dlouhé, ale můžete 

tam nepřetržitě jezdit od rána 

do večera bez dlouhých front? 

Jestli patříte do druhé skupiny 

milovníků sjezdového lyžová-

ní, tak právě pro vás připravil 

magazín Okno do kraje přehled 

některých menších lyžařských 

areálů ve Zlínském kraji.

Je pravdou, že zkušení a nároční 

lyžaři přivítají spíše sjezdovky na 

Razule či Kohútce v Javorníkách 

nebo vyšplhají až na Pustevny. 

Někteří dokonce vyjíždí na jed-

nodenní výlety  za bílou stopou 

až do Jeseníků.

Přitom ve Zlínském kraji existuje 

mnoho center, která dříve buď 

nevyhovovala technicky, nebo 

nebyla v provozu vůbec. Jejich 

noví majitelé a provozovatelé 

(většinou místní lyžařské kluby) 

ale sehnali i díky krajským dota-

cím fi nance na obnovu a celkové 

zkvalitnění služeb.

Mnohé z těchto areálů se proto 

už blíží vlastnostmi sjezdovek 

k těm největším a nejpopulár-

nějším lyžařským střediskám. 

Je proto na lyžařích, jestli dají 

přednost perfektně uprave-

ným svahům s kilometrovými 

sjezdovkami, nebo se spokojí s 

kratšími úseky místy s menšími 

nedostatky. Ale i tento hendikep 

se už snaží většina malých areá-

lů odstranit. Tam, kde dříve bylo 

sněhové dělo něčím absolutně 

neznámým, je v dnešní době 

tato technika samozřejmostí. 

Výrazně se také zvýšil počet těch 

sjezdovek, na kterých lze lyžovat 

i za umělého osvětlení. Prostě ti 

malí pomalu začínají velké brat-

ry dohánět.

Jednu věc je ale potřeba přiznat. 

Obrovská lyžařská střediska dnes 

představují opravdovou špič-

ku a malé areály budou zřejmě 

přitahovat spíše jen obyvatele 

okolních obcí nebo nejbližšího  

regionu. Přesto mají své místo 

na trhu a významným dílem 

přispívají k rozvoji cestovního 

ruchu ve Zlínském kraji. (mš)

SEZNAM MENŠÍCH UPRAVOVANÝCH LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ

KROMĚŘÍŽSKO

Tesák
počet sjezdovek: 3
délka sjezdovek: 700m, 300m, 150m
kontakt: 573 381 221
noční lyžování: ano

Troják
počet sjezdovek: 5
délka sjezdovek: 500m, 500m, 250m, 
120m, 50m
kontakt: 573 391 111
noční lyžování: ano

Rusava
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 430m
kontakt: 573 392 066
noční lyžování: ano

Stupava
počet sjezdovek: 2
délka sjezdovek: 350m, 250m
kontakt: 573 376 346
noční lyžování: ano

Břestek
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 450m
kontakt: 608 780 418
noční lyžování: ano

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Lopeník
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 170m
kontakt: 572 646 904
noční lyžování: ne

Mikulčin vrch
počet sjezdovek: 3
délka sjezdovek: 850m, 850m, 650m
kontakt: 572 646 902
noční lyžování: ne

Strání – Štrbáň
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 600m
kontakt: 606 840 108
noční lyžování: ano

VSETÍNSKO

Lužná u Vsetína
počet sjezdovek: 5
délka sjezdovek: 850m, 400m, 300m, 
300m, 280m
kontakt: 732 738 583
noční lyžování: ne

Valašská Bystřice – Búřov
počet sjezdovek: 3
délka sjezdovek: 600m, 450m, 60m
kontakt: 571 646 555
noční lyžování: ano

Růžď ka
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 370m
kontakt: 571 443 014
noční lyžování: ne

Vsetín – Trojúhelník
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 450m
kontakt: 603 237 696
noční lyžování: ano

Jasenka
počet sjezdovek: 6
délka: 60m, 160m, 370m, 390m, 530m
kontakt: 605 202 570
noční lyžování: ano

Lidečko
počet sjezdovek: 3
délka sjezdovek: 3x 400m
kontakt: 571 447 318
noční lyžování: ne

ZLÍNSKO

Pozděchov
počet sjezdovek: 2
délka sjezdovek: 450m, 380m
kontakt: 605 820 268
noční lyžování: ano

Újezd u Val. Klobouk
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 500m
kontakt: 577 350 121
noční lyžování: ano

Nedašov
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 350m
kontakt: 577 335 324
noční lyžování: ne

Študlov
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 450m
kontakt: 732 459 740
noční lyžování: ne

Jelenovská
počet sjezdovek: 1
délka sjezdovky: 450m
kontakt: 602 704 646
noční lyžování: ano

INZERCE



6 ■ Okno do kraje / leden 20066 ■ Okno do kraje / leden 2006

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA

ZÁKLADNÍ ČÍSLA O KRAJI

Rozloha: 3 964 km2 (co do rozlohy zaujímá mezi 14 kraji ČR 11. místo)

Počet obyvatel: 590 706 (stav k 1. 1. 2005, 8. místo v ČR) 

Hustota osídlení: 149 obyvatel/km2 (5. místo v ČR)

Počet okresů: 4 (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín)

Počet obcí: 304 (z toho 30 měst) 

Přednosti regionu:
Příznivé sociální klima – přátelští a aktivní lidé, silná tradice rodinného života, nejnižší podíl 

dětí narozených mimo manželství, nejvyšší podíl věřících obyvatel v republice, nízká rozvodo-

vost, relativní bezpečnost, nízká kriminalita

Kvalitní životní prostředí – chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Beskydy zabírají zhruba 

30 % území; kraj má jednu z nejmenších ekologických zátěží v republice a patří k nejlesnatěj-

ším územím

Hluboké kulturní kořeny a stále živé tradice – počtem konaných folklórních akcí zaujímá 

prvenství ve střední Evropě, rozmanitost uměleckých řemesel, spojení tří etnografi ckých 

oblastí (Valašska, Slovácka a Hané), fi lmová tvorba, existence profesionálních divadel, mnoha 

galerií, muzeí, fi lharmonie

Univerzitní centrum – krajské město je sídlem dynamické Univerzity Tomáše Bati, pro region 

je typická hustá školská síť základních i oborově rozmanitých středních škol, často s dlouho-

letou tradicí

Ekonomický potenciál – zruční a pracovití obyvatelé, strategická poloha území na křižovatce 

mezi jižní a severní Evropou, východem a západem,  tradice průmyslu strojírenského, gumá-

renského, plastikářského, kovodělného, elektrotechnického, kožedělného a chemického, sta-

vebnictví a letectví, perspektiva strategických zón na mnoha místech v kraji 

Mikroregiony
Ve Zlínském kraji bylo dosud ustaveno 28 regionálních organizací, které sdružují obce se spo-

lečnou historií a zájmy o rozvoj. Obcím se tak daří nejen lépe udržovat místní tradice, ale pře-

devším řešit společně problémy současnosti. 

Jsou to mikroregiony (zkrácené názvy):  

Vizovicko, Otrokovicko, Ploština, Luhačovské Zálesí, Jižní Valašsko, Chřiby, Kromě-

řížsko, Podhostýnský mikroregion, Holešovsko, Morkovsko, Koryčansko - Zdounecko, Za 

Moravú, Ostrožsko, Staroměstsko, Uherskobrodsko, Buchlov, Osvětimansko, Rožnovsko, 

Střední Vsetínsko, Hornovsacká dráha, Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Vsetínsko, Horno-

lidečsko, Bojkovsko, Lukovské podhradí, Dolní Poolšaví, Jižní Haná a Region Zlínsko.

Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy jako jeden ze 14 

nových krajů České republiky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyš-

ších územních samosprávných celků. Z hlediska spádovosti území i dějin samosprávy 

není ovšem nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické návaznosti.

NEROSTNÉ BOHATSTVÍ

Zlínský kraj je znám zejména svými 

ložisky stavebních materiálů, z nichž 

nejvýznamnější místo zaujímají štěrko-

písky (tato ložiska mají celorepublikový 

význam). 

Důležitá jsou rovněž naleziště staveb-

ního kamene, vápence, cihlářské hlíny 

a v omezené míře také ropy a zemního 

plynu.

NEJVÍCE LIDÍ JE ZAMĚSTNÁNO

v průmyslu

ve stavebnictví

v dopravě, skladování a spojích

v oblasti obchodu, pohostinství, uby-

tovacích služeb a oprav motorových 

vozidel

ve sféře vzdělávání, ve zdravotní 

a sociální péči 

1)

2)

3)

4)

5)

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Tyto obce představují nový typ správy, 

vykonávají většinu státní správy v pře-

nesené působnosti, to znamená většinu 

správních agend pro občany. 

Na území Zlínského kraje je to 13 pově-

řených obcí:

Bystřice pod Hostýnem

Holešov

Kroměříž

Luhačovice

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí

Vizovice

Vsetín

Zlín

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE
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PŘIPRAVUJEME...

Projekt má přiblížit

vinařskou tradici Slovácka

Zlín – Výstavbu prostor pro 

prezentaci tradičních postu-

pů při výrobě vína, seznámení 

s vývojem pěstování vinné révy 

v regionu a vznik muzea vín 

a s ním související kulturní 

aktivity předpokládá projekt, 

o jehož realizaci usiluje obecně 

prospěšná společnost „Mařat-

ský dvůr".

O zastoupení Zlínského kraje 

formou členství v dozorčí radě 

této společnosti jednala i kraj-

ská rada, která do dozorčího 

orgánu nominovala Jindřicha 

Ondruše, radního zodpovědné-

ho za kulturu a cestovní ruch.

Projekt počítá s výstavbou 

skanzenu vinařských búd 

z celého regionu Slovácka. Jde 

o poměrně komplexní a origi-

nální záměr, vycházející z tradic 

regionu a směřující k význam-

né skupině potenciálních náv-

štěvníků (i v rámci moravských 

vinařských stezek).

Zlínský kraj ve společnosti 

nebude mít žádnou majetko-

vou účast, očekává se od něj 

poradenství ohledně možnosti 

získat fi nanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie v letech 

2007 – 2013. (kú) 

Zimní dětská olympiáda

oživí města ve Zlínském kraji

Zlín – Krajští radní by rádi na 

území regionu zorganizovali 

3. Zimní olympiádu dětí a mlá-

deže ve Zlínském kraji, která se 

má konat  na přelomu ledna a 

února 2008. Pokud kandidatu-

ru Zlínského kraje schválí Čes-

ký olympijský výbor, kraj by tak 

na sebe mohl vzít roli hlavního 

partnera a podporovatele této 

akce, která by přispěla k popula-

rizaci jednotlivých sportovních 

odvětví a přilákala na východ 

Moravy mnoho významných 

osobností sportovního, politic-

kého i kulturního života. 

Při účasti 14 krajů České repub-

liky a zařazení do devíti spor-

tovních odvětví je maximální 

počet aktivních účastníků 

stanoven na 1 260 osob, mezi 

nimiž fi gurují sportovci, trenéři 

a vedoucí výprav.

Při realizaci olympiády by se 

jednalo o oslovení Magistrátu 

města Zlína, městských úřadů 

v Rožnově pod Radhoštěm, pří-

padně ve Valašském Meziříčí, 

Bystřici pod Hostýnem a Vsetí-

ně. Počítá se s tím, že důležitý-

mi partnery – spolupořadateli - 

budou sportovní kluby a oddíly 

ve Zlínském kraji. (kú) 

Gymnázium bude učit

dějepis ve francouzštině

Zlín –  K  vyučování dějepisu ve 

francouzském jazyce na Gym-

náziu T. G. Masaryka ve Zlíně 

vyjádřila kladné stanovisko 

Rada Zlínského kraje. K výuce 

v cizím jazyce má gymnázium 

podle zřizovatele, kterým je 

Zlínský kraj, vytvořeny odpoví-

dající podmínky.

„V tomto školním roce už rea-

lizuje částečnou výuku v cizím 

jazyce Integrovaná střední ško-

la – Centrum odborné přípravy 

ve Valašském Meziříčí, kde jde 

o výuku dvou odborných před-

mětů ve druhém a třetím roční-

ku oboru mechanik-elektronik 

v angličtině. Tato škola a zlín-

ské gymnázium jsou v tomto 

ohledu průkopnickými středo-

školskými zařízeními v regio-

nu,“ uvedl náměstek hejtmana 

Josef Slovák, zodpovědný za 

oblast školství.

Výuku některých předmětů 

v cizím jazyce povoluje minis-

terstvo školství, mládeže a tělo-

výchovy.  (kú) 

UDĚLALI JSME...

Menší obce možná budou mít 

na kanalizaci ještě pět let 

Praha, Zlín - Menší obce, které 

mají dosud výjimku na vypouš-

tění odpadních vod do vod 

povrchových, možná získají čas 

na odkanalizování až do roku 

2010.  Vyplývá to z prosinco-

vého jednání poslanecké sně-

movny, která v prvním čtení 

projednala zákonodárnou inici-

ativu Zlínského kraje týkající se 

této záležitosti. Poslanci tento 

návrh v prvním čtení nezamítli, 

ale postoupili jej k projednání 

zemědělskému výboru, čili do 

druhého čtení. Návrh novely ve 

sněmovně přednesl statutární 

náměstek hejtmana Zlínského 

kraje Vojtěch Jurčík.

„Jsem rád, že se otevřela šance 

i pro obce do dvou tisíc obyva-

tel, aby své povinnosti v oblasti 

čištění odpadních vod měly 

ohraničeny až termínem roku 

2010, nikoliv rokem 2007, jak 

jim určuje současná legislati-

va,“ uvedl Vojtěch Jurčík.

Obce, které nemají vybudované 

čištění svých odpadních vod, 

by se ocitly ve svízelné situaci. 

„Byly  by v bezprávním stavu, 

tedy pokutovatelné za nedo-

volené vypouštění odpadních 

vod, přičemž sankce za tento 

delikt se pohybují ve výši od 

10 000 korun do deseti milio-

nů korun,“ upozornil poslance 

náměstek Jurčík.  (kú) 

Zástupci kraje přijali 

delegaci z Číny

Zlín – O možnostech budou-

cí spolupráce mezi Zlínským 

krajem a Čínskou lidovou 

republikou v oblasti obchodní 

výměny, rozvoje cestovního 

ruchu, kultury a vzdělanosti 

ve Zlíně na sklonku minulého 

roku jednal nejvyšší představi-

tel  Zlínského kraje Libor Lukáš 

s čínským ministrem práce Tian 

Chengpingem a jeho doprovo-

dem.

Hejtman nejprve představil 

Zlínský kraj a naznačil svou vizi 

zamýšlené spolupráce: „Máme 

zájem nabízet své území 

zahraničním investorům a rádi 

bychom vaším prostřednic-

tvím vytipovali v Číně vhodný 

region, s nímž bychom moh-

li intenzivně spolupracovat 

a zlepšit tak především obchod-

ní výměnu. Chtěli bychom 

s vámi co nejdříve začít vyjed-

návat přípravu mise našich 

regionálních podnikatelů, kteří 

mají usilují o navázání kontak-

tů s vašimi podniky,“ řekl při 

jednání hejtman.

Ministr Tian Chengping přislí-

bil, že ihned po svém návratu 

do Čínské lidové republiky se 

začne zabývat vytipováním 

vhodného regionu, do něhož 

bude vyslána delegace ze Zlín-

ského kraje, aby zde mohla 

vyjasnit konkrétní možnosti 

kooperace. (kú) 

Elektronická podatelna 

zlepší komunikaci s úřady

Zlín – Krajští radní jednohlasně 

zvedli ruku pro službu, kterou 

vnímají jako trend budouc-

nosti – pro zavedení centrální 

elektronické podatelny, což 

umožňuje zákon o elektronic-

kém podpisu. Cílem projektu 

je podpořit způsob elektronic-

ké komunikace mezi občany 

a veřejnou správou.

Zapojením se do projektu kraj 

umožní obcím na svém území  

naplnit požadavky legislativy 

bez jejich vlastních investičních 

prostředků. V rámci projektu 

bude obcím služba poskytová-

na dva roky zdarma. Po tomto 

období budou obce platit pou-

ze provozní poplatky,  které se 

budou pohybovat v rozmezí 

od 100 do 1000 korun měsíč-

ně. (Pro srovnání: náklady na 

zřízení elektronické podatelny 

pro malou obec včetně odpo-

vídajícího způsobu zpracování 

se odhadují v řádech několika 

desítek tisíc korun). Kraj tím 

tedy umožní sjednocení sys-

tému digitální komunikace 

v obcích na svém území a záro-

veň jim umožní šetřit nemalé 

peníze, které by musely vyna-

ložit na pořízení vlastních elek-

tronických podatelen.

Zatím je v rámci samospráv-

ných krajů Zlínský kraj v tomto 

záměru průkopníkem (zájem 

o projekt projevil pouze kraj 

Plzeňský).  (kú) 



8 ■ Okno do kraje / leden 2006

INFORMACE

Co je vlastně cílem koordinace 

veřejné dopravy ?

Především zajistit návaznost spo-

jů jednotlivých linek, a to auto-

busových i vlakových. Součas-

ně je nutné propojit jednotlivé 

druhy dopravy. Velmi důležité je 

provázat městskou hromadnou 

dopravu s příměstskými linka-

mi. Smyslem toho všeho je vyšší 

komfort pro cestující. Zvýšení 

efektivnosti využití jednotlivých 

spojů přitom umožňuje udržení 

cen jízdného pro cestující.

Je současný stav vyhovující ?

Dnešní přepravní nabídka 

pokrývá základní potřeby pře-

pravy cestujících mezi většími 

městy v kraji i s velkými centry 

naší republiky. Z pohledu ploš-

ného pokrytí je současné spekt-

rum možností výrazně nerovno-

měrné. Taktéž z pohledu časové 

nabídky nejsou stále vyváženy  

některé relace. Výsledkem je 

nepřiměřený rozsah individuální 

dopravy a s tím rostoucí zátěž na 

hlavních i vedlejších komunika-

cích kraje.

Kdo schvaluje jízdní řády ?

Jízdní řády linkové dopravy 

autobusové předkládají doprav-

ci ke schválení krajskému úřadu, 

který vydává licenci pro konkrét-

ní linku.  U železniční dopravy to 

činí provozovatel dráhy. O jízd-

ních řádech městské hromad-

né dopravy rozhodují dotčená 

města.  

Co dělá Zlínský kraj pro zlep-

šení úrovně veřejné dopravy ?  

V rámci přípravy jízdních řádů 

proběhla jednání se smluvními 

dopravci. Jejich výstupem je 

více než 70 změn ve vedení regi-

onálních spojů. Proběhla také 

společná jednání se zástupci 

Jihomoravského a Olomoucké-

ho kraje. Ne vždy se však poda-

řilo zajistit splnění vznesených 

požadavků. Proto Zlínský kraj 

rozhodl o zásadních krocích, 

které mají přispět ke zkvalitnění 

této služby veřejnosti,  a zakládá 

společnost Koordinátor veřejné 

dopravy Zlínského kraje. Ta se 

zaměří na koordinaci jízdních 

řádů, na přípravu konkrétních 

opatření i na zajištění informo-

vanosti cestujících o přeprav-

ních i tarifních změnách.

Jaké jsou obecné zkušenosti 

s integrací veřejné dopravy?

Mohu říci, že vesměs velmi dob-

ré. Zavedením systému integro-

vané dopravy totiž postupně 

dochází ke snížení množství 

souběhů jednotlivých linek či 

jednotlivých druhů dopravy, 

a tím vlastně k úspoře fi nančních 

prostředků, kterou lze ve výsled-

ku využít například k rozšíření 

spojů na jednotlivých linkách. 

Postupně by mělo dojít také 

k uplatnění jednotného tarifu, 

což přinese značné zjednoduše-

ní pro cestující v tom, že si nebu-

dou muset pro každý dopravní 

prostředek kupovat samostatný 

jízdní doklad, ale s jednou jíz-

denkou budou moci cestovat 

všemi prostředky, které budou 

do systému včleněny. V součas-

né době tento režim v omezené 

míře funguje na Zlínsku, a to 

v kombinaci vlak – MHD a na 

některých autobusových spo-

jích. I tato skutečnost bývá veřej-

ností přijímána velmi kladně.

Současně se prověřují možnos-

ti rozšíření přestupních bodů 

z autobusů na MHD. S ohledem 

na dnešní způsob odbavení ces-

tujících není ještě možné rozšířit 

místa nástupu pro autobusy.

O co se bude snažit zmíněná 

společnost Koordinátor veřej-

né dopravy ?

Zejména o využití více druhů 

dopravy a budování integro-

vaného dopravního systému. 

Základními prvky zde jsou: 

budování přestupních bodů 

a zjednodušený způsob odba-

vovaní při přestupu na jiný 

druh dopravy. V současné době 

zajišťujeme podmínky pro roz-

šíření Zlínského integrovaného 

dopravního systému, do něhož 

je zapojena městská hromad-

ná doprava, železniční doprava 

a linková doprava. Zároveň se 

snažíme rozšířit aplikaci čipo-

vých karet, které využívá více 

než 80 tisíc cestujících. Koordi-

nátor veřejné dopravy Zlínské-

ho kraje zahajuje svou činnost 

v lednu 2006. V průběhu roku 

vyhodnotí perspektivu rozší-

ření současného zlínského IDS 

a propojení se systémem IDS 

Olomouckého kraje, což nasta-

ne nejdříve v  oblasti Holešova 

a Kroměříže. Zavedení čipo-

vých karet v režimu IDS bude 

postupné a zkušební provoz by 

měl být spuštěn počátkem roku 

2007.

Pracují již obdobné organiza-

ce v jiných regionech republi-

ky?

Ano, v současné době se 

můžeme setkat s nějakou for-

mou organizátora veřejné 

dopravy ve většině krajů. Nej-

dále je v tomto směru Praha, 

která založila průkopnickou 

organizaci ROPID již v roce 1993. 

Ta momentálně zajišťuje koor-

dinaci autobusové a železniční 

dopravy s pražskou MHD, a to 

nejen na území hlavního města 

Prahy, ale také na území okresů 

Praha-východ a Praha-západ 

a částečně též v dalších regi-

onech Středočeského kraje. 

Další již zaběhlou organizací je 

brněnský KORDIS, který se zabý-

vá organizováním hromadné 

dopravy v okolí jihomoravské 

metropole. Ale podobné institu-

ce fungují i v dalších krajích, byť 

jejich pravomoci jsou zpravidla 

značně menší.

Čím je Zlínský kraj z hlediska 

veřejné dopravy specifi cký?

Nejvýznamnější odlišností je 

neexistence jediného výrazné-

ho spádového centra. Zatímco 

Brno či Praha jsou opravdovým 

magnetem, který je dominant-

ním cílem jak pravidelných cest 

například do škol či do zaměst-

nání, tak také cest příležitost-

ných, třeba za kulturou, Zlínský 

kraj takové dominantní místo 

nemá. U nás se nachází nejmé-

ně pět center, mezi nimiž není 

z hlediska dojížďky cestujících 

podstatný rozdíl. Jde o Zlín, Kro-

měříž, Uherské Hradiště, Vsetín 

a Valašské Meziříčí. 

Další významná odchylka spočí-

vá v absenci kvalitní železniční 

dopravní tepny, která by umož-

nila ve větším měřítku návoz ces-

tujících do krajského města, jako 

je tomu právě v případě Prahy 

či Brna. Současná železniční trať 

Otrokovice – Vizovice toto zatím 

neumožňuje. Připravuje se však 

její modernizace, takže pokud 

opravdu dojde k její realizaci, 

potom bude možno i tuto trať 

více v integrovaném systému 

využít.

Připravila 

Helena Mráčková

Zlínský kraj chce koordinovat veřejnou dopravu
Zlínský kraj vynakládá ročně 470 milionů korun na zajištění 

základní dopravní obslužnosti, a to na základě smluvního vztahu 

s 11 dopravci. Současný systém fungování veřejné dopravy stále 

vychází z historicky zaužívané přepravní nabídky, samospráva 

však prosazuje model, který by nejlépe vyhovoval specifi ckým 

potřebám regionu a zaručil zkvalitnění systému. Jakým způso-

bem toho lze dosáhnout vysvětluje Ing. Miroslav Řihák, vedoucí 

oddělení dopravy krajského úřadu.
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INFORMACE

Integrovaný záchranný systém je pro všechny
Tato rubrika bude pravidelně přinášet přehled informací o činnosti 

složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, tedy hasič-

ského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a Policie Čes-

ké republiky.

Informace se budou týkat například počtu výjezdů hasičů a zdravotní-

ků, počtu technických havárií, požárů, úniků nebezpečných látek, počtu 

úrazů, úmrtí a počtu podnapilých osob při zásazích zdravotníků, počtu 

vražd, loupeží, krádeží, dopravních nehod apod. Kromě statistiky, která 

v budoucnu bude tímto způsobem zveřejňována, zde naleznete užitečné 

informace nebo doporučení jedné ze složek integrovaného záchranné-

ho systému. Nyní je to policie.

Ing. Karel Malinovský

Odbor Kancelář hejtmana, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly

V současné době se na různých 

místech Moravy, včetně Zlínské-

ho kraje, objevily případy, kdy se 

pachatelé pod různými zámin-

kami dostali do domácností 

starších lidí a odcizili jim někdy 

i celoživotní úspory. Terčem 

pachatelů jsou většinou lidé ve 

věku nad sedmdesát let, často 

se zdravotními obtížemi, občané 

s velkou dávkou důvěřivosti. Zlo-

ději a podvodníci využívají jejich 

snížené pohyblivosti a skuteč-

nosti, že se tito lidé zřídka dosta-

nou do města, kde je možné 

nakoupit různé zboží do domác-

nosti. Přicházejí s přikrývkami, 

nerezovým nádobím, příbory, 

kuchyňskými noži, povleče-

ním nebo koženým oblečením. 

V některých případech zboží tito 

obchodníci skutečně prodávají, 

ale většinou za mnohem vyšší 

cenu, než je v obchodní síti běž-

né. Jindy nabídku věcí používají 

jen jako zástěrku, aby se dostali 

do domu, obhlédli domácnost

a kradli. 

Často se podvodníci snaží 

důchodcům namluvit, že se 

stali výherci zajímavých cen 

v soutěži. Oznámení o výhře 

bývá skoro vždy spojeno s roz-

měňováním bankovek vyšší 

hodnoty. Starší občan je pozi-

tivně naladěný, ochotný spolu-

pracovat s tím, kdo mu přináší 

peníze, a nevědomky prozradí 

tajné domácí úkryty hotovosti. 

Někdy pachatelé ještě více při-

tvrdí, když cítí, že důchodce na 

jejich lákání nereaguje, vydáva-

jí se za známé jejich dětí nebo 

vnuků a jejich jménem žádají 

o peníze na nákup nábytku, na 

opravu vozidla nebo cokoli jiné-

ho. V menších vsích starý člověk, 

jehož domácnost není vybavena 

telefonem, jen těžko ověřuje, 

zda je neznámý skutečně příte-

lem nebo kolegou blízké osoby. 

Chtějí vyhovět, pomoci rodině 

a naletí podvodníkovi.

Jak se bránit ?

Není to jednoduché, protože 

podvodníci využívají těch nej-

rafi novanějších lstí, aby si získali 

přízeň. Přesto bych chtěla říci 

těm z vás, kteří čtete tyto řádky a 

býváte většinu dne doma sami, 

abyste dobře zvažovali, komu 

dovolíte, aby vešel do vašeho 

soukromí. 

Po člověku, který údajně přichá-

zí pracovně z pověření nějaké 

instituce, požadujte jeho dokla-

dy a pověření. Nestyďte se za to, 

máte plné právo vědět, s kým 

jednáte. 

Jestliže chcete udělat radost 

svým blízkým nebo zná-

mým koupí dárku, nejednejte 

s obchodníkem sami. Popros-

te někoho mladšího, aby vám 

pomohl, dobře zboží prohlédl, 

porovnal jeho kvalitu a cenu 

a poradil vám. Je přece škoda 

vyhazovat peníze za zbytečné 

a levné věci. Neplaťte v hotovos-

ti žádné zálohy, za každou služ-

bu chtějte potvrzení s podpisem 

a razítkem. 

Když se někdo dožaduje pomoci 

kvůli nevolnosti nebo návště-

vy toalety, poraďte mu, aby se 

obrátil na místo veřejně přístup-

né. Stejně tak nevěřte bez výhra-

dy tomu, kdo tvrdí, že zná vaše 

děti nebo vnuky a chce pro ně 

peníze. Vaši blízcí se na vás přece 

mohou obrátit sami.   

Nedávejte šanci zlodějům a podvodníkům

VAROVNÉ PŘÍKLADY

Poučte se z případů, které se staly, a buďte opatrní. Příště může někdo podobný zaklepat 

i na vaše dveře. 

 Muž ve věku kolem 25 až 30 let přišel do rodinného domku, kde majitelce řekl, že potřebuje půjčit 

5 000 Kč, aby mohl nakoupit dřevo na výrobu kuchyňského nábytku pro jejího vnuka. Žena mu nejprve 

odmítala peníze dát, ale muž ji přesvědčil a žena šla nakonec do obývacího pokoje, kde měla scho-

vanou fi nanční hotovost, a muži vydala 5 000 Kč. Muž využil situace, ženě namluvil, že má v kuchyni 

zapnutý vařič. Než stará paní o holích došla do kuchyně a zpět, odcizil jí 28 000 Kč a odešel.

 Mladší muž zazvonil u dveří rodinného domu a požádal důchodkyni, která mu přišla otevřít, o sto 

vajíček. Žena mu řekla, že tolik vajec nemá. Když muž navázal se starou paní kontakt, řekl, že mluvil s 

jejím synem, který si u něho nechal opravovat auto. Vylíčil jí fi nanční situaci syna v nejčernějších bar-

vách a řekl jí, že pokud synovi nepošle 35 000 Kč, nebude moci jeho auto opravit. Paní se to sice příliš 

nelíbilo, ale po delším přemlouvání a přesvědčování se nechala zviklat a peníze pro syna muži dala. 

Když se později na svého syna obrátila, zjistila, že má auto doma, do opravy ho nedával a žádné peníze 

nikomu nedluží.

 Naopak velmi správně se zachovala paní, které se do domku vloudily dvě ženy ve věku kolem 25 

až 30 let. Ženy, které si samy otevřely bránu a vešly až do kuchyně, ze svého bytu vykázala. Nereago-

vala ani to, když jí začaly nabízet různé přikrývky. Opětovně je žádala, aby dům opustily. Nevyhově-

la ani požadavku, aby použily její WC. Přesto zlodějky neuhlídala a po jejich odchodu zjistila, že jí v 

nestřežené chvíli z kuchyně odcizily peněženky. Ztráta ve výši několika stokorun však zdaleka nebyla 

díky jejímu ostražitému chování tak bolestná, jak to tomu bývá v jiných případech.  (Policie ČR)
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ROZHOVOR

narozen v roce 1931

povolání: etnograf Muzea jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně

dlouholetý vedoucí souboru lidových 

písní a tanců Kašava a Vonica, chore-

ograf, folklorista, v letech 1990 - 1997 

předseda programové rady Mezinárod-

ního folklorního festivalu ve Strážnici

členem České národní sekce Meziná-

rodní rady organizátorů folklorních 

festivalů a lidového umění

ředitel Nadace H+Z, která se stará o 

archiv cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

v polovině prosince minulého roku 

obdržel Cenu Zlínského kraje „Za 

významný, dlouhodobý a mimořádný 

přínos kulturnímu rozvoji regionu“

▪
▪

▪

▪

▪

▪

PhDr. Karel Pavlištík, CSc.

Mnoho lidí přesně neví, čím se zabývá 

etnograf. Můžete prozradit, co je Vaší 

hlavní náplní?

Etnograf studuje a dokumentuje lidovou 

kulturu v celém průběhu jejího vývoje od 

nejstarších forem až po ty současné. V pod-

statě zkoumá kulturu prvobytně pospolných 

společností, pokud se tedy dochovaly nějaké 

materiály, přes středověk až do novověku. 

To je dost široký pojem. Můžete být tro-

chu konkrétní?

Jde především o staré formy hospodaření, 

staré formy řemesel či výroby. Pochopitelně 

sem patří i zvyky, obyčeje, způsoby odívání 

a také architektura. Všechno je vázáno na 

obecnou vrstvu, která se všeobecně nazývá 

lid.

Zřejmě je spousta zvyků a tradic, které 

si zaslouží vaši pozornost. Patří mezi ně i 

například obyčejná svatba?

Ano, svatba má v řadě míst svůj přesný řád. 

Například snoubenci odprošují své rodiče, 

kteří jim pak dávají požehnání do života. 

Nemusí jít jen o věřící, ale také nevěřící lidé 

dávají určitým způsobem požehnání. Pak 

samozřejmě existuje únos nevěsty nebo 

sypání obilí.

Mají lidé vůbec ponětí, co vlastně jednot-

livé zvyky vyjadřují?

Já si myslím, že lidé vědí, jaký mají zvy-

ky význam. Většinou má o tom povědomí 

někdo v rodině a předává své znalosti dál. 

Například tchýně řekne při svatbě: „Pojďte, ať 

je posypeme obilím, aby jim přineslo štěstí!“

Existuje i nějaká specifi cká skupina oby-

vatelstva, která se významně zasloužila o 

dodržování starých tradic?

Ano, například devadesát procent vesnic na 

Zlínsku udržuje masopustní tradici díky tam-

ním dobrovolným hasičům.

Zlínský kraj leží na rozhraní několika regi-

onů; jak se zde vyvíjely vztahy mezi lidmi 

s odlišnými kulturními tradicemi?

Vývoj v regionu dnešního Zlínského kraje 

měl své historické specifi cké podmínky. Bez 

povolení vrchnosti se za feudalismu nesměl 

nikdo ženit, úzce se dodržovaly regiony spo-

jené s farnostmi, takže kontakty mezi lidmi 

byly minimální. Proto se dlouho udržovaly 

rozdíly v dialektu, rozdíly v krojích. 

Za dlouhá staletí se pak vyvinulo několik 

hlavních typů lidové kultury. Jde o horský 

typ, kde kulturu výrazně ovlivňuje stav příro-

dy a vůbec možnosti obživy, a potom dolský, 

kde se snadněji rozvíjelo zemědělství. Ty roz-

díly tady ve Zlínském kraji jsou krásné. Pro-

tože do tohoto regionu patří Slovácko, tedy 

jeho nížinný typ, pak kousek západní Hané a 

celé jižní a západní Valašsko. Také Podřevnic-

ko, což je úzký pás od Vizovic až po Otrokovi-

ce, kterým protéká řeka Dřevnice.

Na které ze svých vědeckých prací jste 

nejvíce hrdý?

Těch je určitě hodně, ale mezi ty nejkrásnější 

úspěchy zcela jistě patří zápis lidového tan-

ce Verbuňk jako mistrovského díla ústního 

a nehmotného dědictví lidstva do seznamu 

Unesco. (mš)

Pavlištík: Bez hasičů by se masopusty nekonaly
Nad svou novou knihou.

INZERCE
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KULTURA

Zlín - Naprosto jedinečnou mož-

nost vidět na jednom místě to 

nejlepší ze slovenské moderny 

poskytuje právě nyní Krajské 

galerie výtvarného umění Zlín. 

Výstavní prostory Domu umění 

totiž patří expozici s názvem 

Klenoty slovenského moderní-

ho malířství z let 1910 až 1949.

Návštěvníci tak uvidí skutečné 

„perly“ ze sbírek nejpřednějších 

slovenských galerií. 

Expozice byla připravena pří-

mo pro KGVU ve Zlíně, kte-

rou bude zdobit do 5. března, 

a poté se přestěhuje do České-

ho muzea výtvarných umění v 

Praze, kde bude k vidění od 5. 

dubna do 4. června. „Tato akti-

vita však představuje jen jednu 

stranu projektu. Tu druhou tvo-

ří obdobně založená přehlídka 

českého moderního malířství 

připravená oběma uvedenými 

českými galerijními instituce-

mi, která paralelně probíhá 

v Galerii města Bratislavy a Gale-

rii M. A. Bazovského v Trenčíně,“ 

vysvětlil ředitel KGVU Ludvík 

Ševeček.

Návštěvníci výstavy tak na jed-

nom místě uvidí celkem 62 

obrazů zapůjčených ze sedmi 

prestižních slovenských galerií, 

včetně Slovenské národní gale-

rie v Bratislavě, Galerie města 

Bratislavy či Východosloven-

ského muzea v Košicích.

Výstava slovenského umění, při-

pravená kurátorem Jánem Abe-

lovským, zahrnuje vybraná díla 

nejvýznamnějších slovenských 

umělců počínaje tzv. košickou 

modernou z doby před 1. světo-

vou válkou (Konstantin Kováry, 

Anton Jasusch). Součástí expo-

zice jsou i díla dalších zakladate-

lů slovenské moderny. Gustáva 

Mallého, Imricha Weinera-Kráľa 

a Martina Benky. 

Podstatnými obrazy jsou zastou-

peny i další důležité osobnosti 

slovenského meziválečného 

období - Janko Alexy, Miloš 

A. Bazovský, Mikuláš Galanda 

a Ĺudovít Fulla, i světoznámý 

grafi k a kreslíř Koloman Sokol. 

Důležitou součást expozice 

pak tvoří práce  Generace 1909  

Cypriána Majerníka, Jána Želib-

ského, Jakuba Bauenfreunda 

či Bedřicha Hoff stättera. Zcela 

zvláštní místo v rámci expozice 

má dílo Ester Šimerové-Mar-

tinčekové. Chronologicky je 

výstava uzavřena malířskými 

pracemi druhé poloviny 40. let 

od autorů narozených kolem 

roku 1920. Jde především 

o kompozice Vincenta Hložní-

ka, Ladislava Guderny  nebo 

Viliama Chmela.

Záštitu nad výstavou, která je 

otevřena denně mimo pondělí 

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, 

převzal ministr kultury Čes-

ké republiky Vítězslav Jandák 

a ministr kultury Slovenska 

František Tóth. (kob)

Krajská galerie ožila díly Slováků

Diváky potěší Shakespeare
Zlín - Po bezmála 35 letech se návštěvníci Měst-

ského divadla ve Zlíně mohou opět těšit na jednu 

z nejpopulárnějších Shakespearových komedií 

– na slavné a nestárnoucí Zkrocení zlé ženy. 

I když téma této jadrné komedie nemusí být 

každému po srsti – ostatně,  který civilizovaný 

člověk by nenamítal nic proti drsným metodám 

mužského „krocení“ ženy? – je přesto (nebo právě 

proto?) historicky dokázáno, že právě tuto Shake-

spearovu hru diváci upřímně milují, že patří mezi 

nejoblíbenější, nejžádanější a také nejúspěšnější. 

Jistě to nesvědčí o tom, že by škodolibé publikum 

toužilo vidět na scéně jakési zotročení a ponížení 

ženy, ale že se těší na onen legendární, vzrušují-

cí, jiskřivý „zápas“ dvou silných osobností, dvou 

bujných temperamentů, jejichž pevný citový 

a milostný vztah se zrodí právě z tohoto divokého 

souboje. V něm nakonec vítězí moudrost, porozu-

mění, ale i notná dávka smyslu pro humor – a to 

u obou dvou. A samozřejmě láska jako trám!

Ve hře nevystupují samozřejmě jen jmenované 

postavy; řetězec zábavných a spletitých situa-

cí kolem námluv obou mladých dam rozehrá-

vá řada dalších vtipných fi gur a fi gurek. Děj je 

zasazen do Padovy v duchu italské živelnosti.

Premiéra se uskuteční 25. února 2006.  (kob)

MUZEUM VYSTAVUJE KRESBY DĚTÍ

Kroměříž - Až do 5. února mohou malí i velcí 

milovníci pohádek navštívit výstavu Česká 

ilustrační tvorba pro děti v Muzeu Kromě-

řížska. K vidění jsou zde ilustrace ze sbírek 

Muzea výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 

– celkem 295 ilustrací knih pro děti a mládež. 

Obrázky k pohádkám, pověstem i volné tvorbě 

namalovalo 38 výtvarníků.

„Časové rozpětí vzniku obrázků je velmi širo-

ké – jsou zde vystaveny ilustrace, na kterých 

vyrůstali dnešní babičky a dědečkové i rodiče 

- například Honza málem králem z roku 1948 

od Václava Karla. Ale jsou zde i úplně současné 

ilustrace, které dokonce vyšly pouze v zahrani-

čí - například Sedm havranů pro Grund Paris 

od Denisy Wagnerové.

Z nejznámějších jmen zde prezentovaných 

výtvarníků můžeme připomenout Cyrila 

Boudu, Adolfa Borna, Zdeňka Buriana, Olgu 

Čechovou, Karla Frantu, Otu Janečka, Jaroslava 

Šerých, Karla Teissiga a další,“ prozradil pracov-

ník muzea Michal Jemelka. 

Výstava je otevřena denně mimo pondělí až 

do 5. února a v muzeu doufají, že do té doby 

přitáhne ke knihám ještě spoustu dětí.  (kob)

Mikuláš Galanda: Loďky

Anton Jasusch: Krajina so stromom
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TIP NA VÝLET

ZAJEĎTE SI DO VSETÍNAPOZNEJTE ŽIDOVSKÁ TAJEMSTVÍ

Také v zimě jsou otevřeny některé zámky ve Zlín-

ském kraji. Jedním z nich je ten vsetínský. Renesanč-

ní zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami 

byl postaven v prvním desetiletí 17. stol. tehdejší-

mi majiteli panství, Lukrécií Nekšovou z Landeka 

a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna. 

Stojí na základech středověké tvrze z první poloviny 

15. stol. na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. 

V roce 1708 zámek vyhořel a zbyly z něj holé zdi. Poz-

dějšími majiteli - uherskou šlechtou z rodu Illésházy 

- byla zámecká budova v průběhu 18. stol. několikrát 

přestavována a upravována.

Dnešní klasicistní podobu získal vsetínský zámek 

v letech 1833-34 za posledního šlechtického majite-

le Josefa z Wachtlerů. V letech 1963-74 se muselo při-

stoupit k nákladné generální opravě budovy. Zámek 

byl veřejnosti opět zpřístupněn  v roce 1975 a dnes 

je jedním z významných kulturních a společenských 

center města a celé oblasti Vsetínska.

Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Šachova synagoga v Holešově patří mezi nejvý-

znamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale 

také v celé České republice. Jelikož je tato synagoga 

dnes už jedinou synagogou tzv. polského typu, která 

se takto v originále zachovala až dodnes, bývá ozna-

čována dokonce jako světový unikát.

V dnešní době je v ženské galerii i v bývalé židovské 

škole umístěna expozice Židé a Morava, seznamující 

návštěvníky s historií Židů na Moravě od nejstarších 

zmínek po druhou světovou válku. Druhá část expo-

zice seznamuje s židovskými památkami, které dnes 

na Moravě existují, nebo alespoň dříve existovaly. 

Mimo synagogu stojí za zmínku i nedaleký židov-

ský hřbitov, který je významný především tím, že se 

na něm nachází hrob významného učeného rabína 

Sabbatai ben Meir Kohena, zv. „šach“, po něm je i 

pojmenována synagoga. 

Návštěvní doba:

Od 1. 11. 2005 do 31. 3. 2006

pátek až neděle: 9 – 12 hodin / 13 - 17 hodin

ZA HISTORIÍ VELKÉ MORAVY

Výstava  s názvem Veligrad ve Slováckém muzeu 

v Uherském Hradišti představuje staroměstsko - 

uherskohradišťskou velkomoravskou aglomeraci 

jako jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. 

Opevněné centrum, které bylo domovem velkého 

množství lidí, jak řemeslníků a prostých obyvatel, 

tak i velkomoravské nobility a knížete. Spolu s roz-

sáhlým církevním areálem v Sadech představovalo 

i významné centrum života Moravanů v 9. století. 

Na výstavě návštěvníci uvidí unikátní nálezy repre-

zentující přítomnost velmožské velkomoravské 

vrstvy - zbraně, součásti jezdecké výstroje, doklady 

křesťanství i ukázky ozdob a šperků. Vývoj celé aglo-

merace z historického hlediska nekončí obdobím 

pádu Velké Moravy na počátku 10. století, nýbrž 

nastiňuje její vývoj až do středověku, do 13. století, 

do vzniku města Nového Velehradu (Uherského Hra-

diště) a trhové vsi Starého Města. 

Z velehradů našich dějin zůstal dodnes zachovaný 

jediný - městečko s klášterem v předhůří Chřibů. 

ZHUBNĚTE VE VODĚ

Přibrali jste přes Vánoce nějaké to kilo navíc? Není 

posilovna nebo jízda na rotopedu zrovna to nejlep-

ší, co byste chtěli absolvovat? Pak tedy jděte plavat. 

Plavání přirozeně a rovnoměrně zatěžuje celý sva-

lový aparát a mobilizuje tukové rezervy. Voda totiž 

odvádí velmi rychle tělesné teplo, které tělo nahra-

zuje spalováním tukových zásob.

Plavání je proto jedním z nejlepších způsobů, jak bez 

nadměrné zátěže přirozeně zhubnout.

V celém Zlínském kraji naleznete hned několik kry-

tých plaveckých areálů, kde můžete nejen brázdit 

hladinu bazénu, ale využít i jiné služby.

Seznam krytých bazénů ve Zlínském kraji:

Centrum pohybových aktivit Delfín Uherský Brod

Krytý bazén Rožnov pod Radhoštěm

Krytý bazén Uherské Hradiště

Lázně Zlín

Městské lázně Vsetín

Plavecký bazén Kroměříž

▪
▪
▪
▪
▪
▪

foto: archiv vsetínského zámku

foto: archiv Slováckého muzea

foto: archiv Šachova synagoga
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SPORT

Fotbalistky DFC Compex Otrokovice na 

zisk mistrovského titulu nepomýšlí.  

Ke změně plánů pro letošní sezonu je 

nepřesvědčily ani výborné výsledky 

a titul podzimního půlmistra první 

ligy. Prezident klubu Ladislav Kvapil by 

byl spokojen i se zopakováním třetího 

místa z minulého ročníku, samotné 

hráčky pomýšlí na druhé místo. Jed-

noznačným favoritem na titul prý 

zůstává obhájce titulu Sparta Praha, 

v tabulce zatím druhá. S ní se podle 

Kvapila budou Otrokovice schopny 

rovnat nejdříve za dva roky, až součas-

ný kádr nasbírá zkušenosti.

Sledgehokejisté ZAS Hamé Sedící 

medvědi Zlín uspěli pouze z poloviny 

na domácím turnaji české ligy. Doká-

zali sice porazit SKV Nowaco Sharks 

Karlovy Vary 3:2, když jejich góly 

zaznamenali Julina, Stodůlka a Fojtík, 

se Spartou Praha si však už poradit 

nedokázali a prohráli 0:2. V tabul-

ce jsou zatím třetí. Cílem zlínských 

sledgehokejistů v této sezoně je znovu 

uhrát minimálně fi nále play off , ve 

kterém z dosud odehraných tří ročníků 

soutěže ani jednou nechyběli. 

Tenista Michal Tabara z Napajedel 

nebude na rok 2005 vzpomínat v dob-

rém. Začínal jej jako hráč osmé desítky 

žebříčku pro nasazování do turnajů, 

na konci sezony mu ale patřilo až 

170. místo. Hráč podle svých slov 

doplatil na zranění, v létě jej totiž 

trápilo tříslo a poté si v české extrali-

ze poranil biceps úderové ruky. Právě 

tohle zranění mu předčasně sezonu 

ukončilo. Neobhájené body z druhé 

poloviny roku jej poté poslaly až do 

druhé stovky umístění na žebříčku. 

Maximálně spokojený se svým vystou-

pením na prosincovém ME v krátkém 

bazénu v italském Terstu je prsař SK 

Zlín Daniel Málek. V padesátimetro-

vém sprintu skončil na 16. místě, když 

dosáhl času 27,90. Na stovce obsadil 

32. pozici za čas 1:01,38. „Výsledky 

mě opravdu potěšily, tak kvalitní časy 

jsem nezaplaval už dva roky. Chválila 

mě i reprezentační trenérka Passe-

rová,“ prozradil dlouhodobě nejlepší 

český prsař. 

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKYHC Hamé nevyhledává hráče nasílu

Zlín - Hokejisté HC Hamé Zlín 

mají rozehranou další parádní 

sezonu. Znovu patří ke špičce 

extraligy a je jasné, že v bojích 

o titul nebudou chybět.

Trenér Ernest Bokroš si dosavad-

ní výsledky pochvaluje. „Sezona 

se rozjela parádně. Vedení i já 

jsme spokojeni a věřím, že se 

naše hra líbí i fanouškům,“ dou-

fá zkušený slovenský kouč. Pod 

jeho vedením Medvědi uhráli 

mistrovský titul a druhé místo, 

ve sbírání medailí by rádi pokra-

čovali i v tomto ročníku. „Určitě 

nechceme skončit v prvním kole 

play off . Naším cílem je dostat se 

mezi čtyři nejlepší celky extrali-

gy. Pokud se to podaří, budu to 

považovat za super výsledek,“ 

prohlásil Bokroš.

Na medaile si ale brousí zuby 

více dravců. Většina celků také 

před zahájením vyřazovacích 

bojů posílí, což platí i pro Zlín. 

Najít kvalitní posilu je však čím 

dál těžší. 

„Hráčský trh je zoufale přebra-

ný. Brát někoho nasílu proto 

určitě nebudeme, za určitých 

okolností se prostě spolehne-

me na hráče, které tu máme. 

Známe je, víme, jak jsou tré-

novaní,“ naznačil Bokroš, že se 

možná kádr HC Hamé výrazněji 

měnit nebude.  Pokud ano, při-

jdou borci renomovaných jmen 

a přitom odchovanci zlínského 

klubu. „Sledujeme situaci kolem 

Balaštíka, Pivka nebo Marušáka,“ 

uzavřel zlínský kouč. (dvo)

Kádry Kroměříže a Kunovic se v zimě částečně změní
Kroměříž, Kunovice - Ve středu 

tabulky druhé ligy přezimují 

fotbalové celky Hanácké Slavie 

Kroměříž a FK Kunovice. Lépe 

jsou na tom Hanáci, kterým pat-

ří s dvaceti body sedmá příčka. 

Celek ze Slovácka nasbíral o bod 

méně a  je osmý. 

Přestože v Kroměříži vládne 

s podzimními výsledky velká 

spokojenost, klub změnil kou-

če. Roman Pivarník akceptoval 

lákavou nabídku Rapidu Vídeň 

a v renomovaném rakouském 

klubu převzal funkci asistenta 

trenéra. Kroměřížské fotbalis-

ty tak do jarních odvet povede 

Ladislav Minář, který zároveň 

zůstal sportovním ředitelem klu-

bu. Jeho prvním úkolem je najít 

náhrady za opory, které Hanác-

kou Slavii v zimě opustily. „Bran-

kář Zlámal přestoupil do Liberce 

a záložník Gibala ukončil kariéru. 

Bude je těžké nahradit,“ je jasné 

Minářovi, který si proto netroufá 

stanovit konkrétní cíl pro jarní 

odvety. „Uvidíme, až jak mužstvo 

doplníme,“ prohlásil. Kroměříž 

zahájí zimní přípravu 4. ledna. 

O den dříve začnou trénovat 

před jarem Kunovičtí. Těm poka-

zily podzimní vysvědčení dvě 

porážky v posledních kolech. 

„Srážely nás hrubé chyby. Jinak 

ale musím říci, že jsme předvá-

děli doma pěkný fotbal a venku 

jsme také výrazně neztráceli,“ 

naznačil mírnou spokojenost 

s podzimním umístěním trenér 

Oldřich Machala. Také on neví, 

jaký kádr bude na jaře k dispo-

zici. „Do začátku jarních odvet 

určitě k pohybu v kádru dojde. 

Nelze proto odhadovat, zda 

bude naším maximem udržet 

současné postavení nebo se 

pokusíme v tabulce ještě vystou-

pat nahoru,“ přemítal kouč. 

Kunovice se v rámci zimní pří-

pravy zúčastní skvěle obsazené-

ho fotbalového Tipsport Cupu. 

„Zahrajeme si  proti prvoligo-

vým soupeřům Slovácku, Zlínu 

a Brnu, což rozhodně vítám,“ 

pochvaluje si soupeře v přípravě 

Machala.  (dvo)

Futsalisté Slavičína mají velké cíle
Slavičín - Navázat na předchozí výborné sezony 

v celostátní lize futsalu-sálového fotbalu se daří 

celku SK Jerevan Slavičín. Úspěšně čeří pořadí na 

čele soutěže a je pasován na jednoho z hlavních 

kandidátů na titul. 

Jerevanu se vyplácí spolupráce se slavičínskými 

fotbalisty, kteří hrají divizi. „Pokud to jde, tak nám 

pomáhají. Naší předností je i dobrá parta,“ našel 

příčiny úspěšných vystoupení prezident Jerevanu 

Petr Koseček.  Ten sice přiznává, že mezi favority 

soutěže nepatří jen Slavičín, optimismus ale výraz-

něji nebrzdí. „Chceme skončit do druhého místa. 

Když mužstvo vhodně doplníme, máme šanci na to, 

že se nám to podaří,“ konstatoval Koseček.  (dvo)

MISTR SVĚTA POCHÁZÍ Z VALAŠSKA

Malá Bystřice - Valašsko se pyšní novým mistrem 

světa – padesátiletý Jaroslav Štůsek z Malé Bys-

třice se stal šampiónem v páce. Titul vybojoval 

v japonském Tokiu v kategorii do  90  kilogra-

mů.

Šampión Štůsek tvrdí, že být nejlepší dá pořád-

nou dřinu. „Konkurence je kvalitní, našemu 

sportu dominují Rusové, Američané a Kana-

ďané,“ prozradil. Jeho předností ale je, že kro-

mě síly zvládl i taktiku. „A to je dvacet procent 

úspěchu,“ konstatoval. 

Štůsek se na souboje připravuje při práci na 

domku,  posilováním na speciálních strojích, 

pomáhají mu také sparingpartneři.  (dvo)
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ZÁBAVA

Soutěžíme o  DVD přehrávač a 10  propagačních předmětů Zlínského kraje.

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo poštou na adresu: Okno do kraje, 

Pekárenská 42, 760 01  Zlín do 31. 1. 2006 včetně. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: DVD přehrávač - 187. došlá správná odpověď 

vyhrává, předměty - 8., 30., 87., 91., 112.,173., 187., 234., 244., 289. došlá správná odpověď vyhrává.  O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich 

doručení na výše uvedenou adresu. Jména výherců budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zaslány poštou. Změny vyhrazeny.

TAJENKA:  Zlínský kraj jsou také: „tajenka č. 1“ a „tajenka č. 2“, silná tradice rodinného života, „tajenka č. 3“ „tajenka č. 4“, relativní bezpečnost, nízká „tajenka č. 5“

S
O

U
T

Ě
Ž

Vážení čtenáři,
v každém vydání magazínu Okno do kraje pro vás 
připravujeme soutěž o hodnotné věcné ceny. 

Další soutěžní úkol, který jsme pro vás připravili, 
je tento:

Vymyslete originální a vkusné uvítací heslo pro 
úvodní stranu internetových stránek magazínu 
Okno do kraje.

Uzávěrka soutěže je 10. února 2006.

Odbornou porotou, která bude všechna obdržená 
dílka vyhodnocovat, se tentokrát stanou žáci třídy 
7. A ze Základní školy v Šumicích.

Své příspěvky 
posílejte na adresu: Okno do kraje
 Pekárenská 42
 760 01 Zlín
nebo na e-mail:  soutez@oknodokraje.cz

Nejoriginálnější příspěvek odměníme pětiden-
ním skipasem ve SKI areálu Velká Rača. 

Jméno výherce zveřejníme na internetových 
stránkách magazínu www.oknodokraje.cz.

Vyhrajte lyžování na Slovensku





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 
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