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Ušetřete až

25 000 Kč.
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Podívejte se na sebe jinýma očima
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CERTIFIKÁTŮ ISO 9001:2001, CQS
A IQNET. POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ SLUŽBY ZA PŘÍZNIVÉ CENY.
ČEKÁ VÁS PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ
A PROFESIONÁLNÍ ODBORNÝ TÝM.
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Vážení spoluobčané,
rád bych se zaměřil na jedno praktické téma, které se dotýká nás
všech. Tím je ekonomický rozvoj našeho kraje a tvorba nových pracovních míst s dobrou mzdou.
V polovině ledna jsem v jihokorejském Soulu jednal s nejvyšším
vedením automobilky Hyundai o její investici v holešovské průmyslové zóně: a to buď hlavního závodu, nebo pobočných továren, které bude třeba na Moravě postavit. Skutečnost, že jsme byli schopni
ve velmi krátkém čase položit na stůl nabídku, kterou se zájemce
o tuto obří investici vážně zabýval, je důkazem, že Zlínský kraj je
schopen pružně reagovat na požadavky s vědomím, že právě příliv investic a zvýšení zaměstnanosti
je hlavní možností ekonomického růstu.
Zónu u Holešova, stejně jako další plochy, proto na kraji připravujeme již tři roky. Vycházím z přesvědčení, že jedině aktivní a dynamická politika v této oblasti může přinést rozvoj podnikání. Po destrukci
mnoha průmyslových výrob v našem regionu, ať již jde o letecký či obuvnický průmysl nebo o vojenské opravárenství, zatím nikdy do Zlínského kraje nesměřovaly masivní podpory z úrovně státu. Vždy
jsme si museli pomoci sami a šikovností našich lidí se postarat o náš život.
Jednání s jihokorejským investorem je dokladem toho, že jsme se vydali správnou cestou. Chceme
postupně připravit a obsadit také další nové rozvojové zóny, v nichž budou investovat seriozní firmy,
schopné nabídnout našim lidem dobře zaplacenou práci, případně přivedeme perspektivní výrobu
zpět do starých areálů, v současné době nevyužívaných. Rozšiřování možností slušného profesního uplatnění našich lidí je podmínkou a předpokladem celkového ekonomického rozmachu našeho
kraje, a tudíž i spokojenosti každého jednotlivce, který zde žije a pracuje. Věřím, že tato cílevědomá
regionální politika přinese v příštích letech výsledky, které příznivě pocítí každý z nás.

SLOVO HEJTMANA
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AKTUÁLNĚ
▪ Hrdinové. Rozsáhlou a úspěšnou akci uspořádali dobrovolníci i profesionální záchranáři při hledání
ztraceného mladíka v zimním středisku Tesák v Hostýnských vrších. Chlapec se ztratil v lese, kde ho pátrači nalezli silně podchlazeného. Na pomoc musel přiletět armádní vrtulník, který za silně nepříznivých
nočních a klimatických podmínek nakonec mladíka dopravil do nemocnice.
▪ Ledové sochy. Z celé Evropy se sjeli umělci na už osmý ročník Sněhového království na Pustevnách.
Z mnohatunových hromad se postupně vyklubala na svět nádherná díla. Při práci umělci používají
lopaty, sekery, nebo dokonce zcela obyčejné hrábě.
▪ Nezaměstnaných přibylo. Na hodnotu 9,27 procenta se koncem roku vyšplhala nezaměstnanost ve
Zlínském kraji. Přestože je vyšší, než celostátní průměr (8,88%), v porovnání s předminulým rokem se
snížila. Za negativními čísly stojí větší počet lidí bez práce v oblasti stavebnictví.
▪ Sčítání netopýrů. Jako každoročně se i letos v průběhu ledna a února uskuteční v jeskyních a štolách
na Vsetínsku sčítání netopýrů. Na území Beskyd, Jeseníků a Oderských vrchů budou netopýry počítat
vsetínští jeskyňáři ve spolupráci se svými kolegy z Bohumína.
▪ Úspěšný veletrh. V expozici o rozloze zhruba tři sta metrů čtverečních se letos představil Zlínský kraj
na lednovém mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Expozice byla rozdělena do 5 sekcí
(Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovské Zálesí).
▪ Pokus o vraždu. Zatím neznámý pachatel se pokusil několika ranami z pistole zastřelit gruzínského
obchodníka v jeho domě ve Zlíně. Prostřelený muž skončil s vážnými zraněními v krajské nemocnici,
kde mu při náročné operaci lékaři zachránili život. Gruzínci přitom v těle a hlavě uvízlo několik kulek.
▪ Noví studenti. Pracovníci bezpečnostních agentur z Polska, Maďarska a Slovenska se mají učit ovládat
zabezpečovací systémy v rámci výuky informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podmínky pro
výuku těchto specialistů v polovině ledna dojednávali představitelé jednotlivých zemí.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Porodnice hlásí rekord
Uherské Hradiště - I když uherskohradišťská porodnice stále čeká na nové
prostory, neboť stávající budova je již
v nevyhovujícím stavu, na porodnosti se to
v loňském roce nijak negativně nepodepsalo. Právě naopak. Po více než patnácti letech
se podařilo překonat magickou hranici 1 000
narozených dětí. Konkrétně se zde v roce
2005 uskutečnilo 1 028 porodů, narodily se
1 043 děti, bylo tedy 15 dvojčátek. Ani první
miminko roku 2006, Jonáš Němec, na sebe
nenechalo dlouho čekat. Mamince Šárce
se narodil hned prvního ledna, tři hodiny
a 15 minut po půlnoci.
Zdravotně postižení na Vsetínsku
naleznou pomoc v centru
Vsetín - Centrum, které bude poskytovat poradenství osobám se zdravotním
postižením, bylo před několika dny otevřeno ve Vsetíně. Jeho sídlo je v základní
škole Integra, která se dlouhodobě zabývá
vzděláváním a výchovou dětí se zdravotním
handicapem.
V rámci projektu, který téměř 3,5 miliony
korun podpořila Evropská unie a stát, vzniklo pracoviště, jež bude postiženým občanům z celého Vsetínska pomáhat řešit jejich
aktuální potíže a problémy. „Nejde přitom
jen o pomoc při uplatnění těchto osob
na trhu práce, ale cílem projektu je také
vyškolit poskytovatele služeb, jak s těmito
lidmi komunikovat a jak přistupovat k jejich
potřebám,“ vysvětlil vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík. V rámci projektu budou
tedy zpracovány také manuály a příručky,
které budou distribuovány do státních
i nestátních institucí po celém regionu.
Do Afriky míří brýle z Valašska
Valašské Meziříčí - Přes 430 brýlí za
posledního půl roku shromáždila církevní
Základní škola Salvátor ve Valašském Meziříčí. Sbírku odešle do kláštera Pražského
Jezulátka. Odtud poputují přes italský přístav Janov lodí do Středoafrické republiky,
aby posloužily obyvatelům jedné z nejchudších zemí světa.
“Tři čtvrtiny připadají na dioptrické brýle,
méně je brýlí dětských a slunečních,“ uvedla učitelka a koordinátorka dobročinné sbírky Ludmila Černochová. Některé brýle jsou
v pouzdrech. Mimo to poputuje na černý
kontinent zhruba stovka skel. „Další brýle
i skla sbírá oční ambulance ve zdejší nemocnici. Ty budou součástí příští zásilky,“ řekla.
Nové byty mají v Brodě
Uherský Brod - Na uherskobrodském sídlišti Olšava vznikne 110 nových bytových
jednotek. Rozhodlo o tom městské zastupitelstvo. Součástí bytového domu budou i
garáže pro nájemníky, a také v okolí dojde k
četným úpravám. Vzniknou zde další parkovací plochy, zrekonstruují se či vytvoří zcela
nové místní komunikace, vylepšení čeká i
veřejné osvětlení. Akci bude realizovat soukromý investor, který míní rozprodat byty
do osobního vlastnictví. První nájemci by se
mohli stěhovat v roce 2007.

Zóna uplatnění nalezne

Akce podpoří projekty
Nadace Jana Pivečky

Zlín, Soul - Připravovaná průmyslová zóna v Holešově má podle
hejtmana Zlínského kraje Libora
Lukáše velkou šanci být zaplněna v rámci komplexního projektu investice automobilky Hyundai, a to v případě, pokud se tato
společnost nakonec rozhodne
investovat v České republice.
Přestože hlavním favoritem na
umístění závodu jsou s největší
pravděpodobností Nošovice, pro
související výroby budou potřebné další významné plochy, na
nichž vyrostou pobočné závody. Hejtman to uvedl po svém
návratu z jihokorejského Soulu,
kde s vedením automobilky jednal v rámci české delegace.
„Při jednání v Soulu jsem se
přesvědčil o tom, co tvrdím od
počátku. Klíčem k rozvoji zóny
a také území střední Moravy je,
aby se automobilka rozhodla

Zlín - Celkem 161 250 korun
vynesl charitativní novoroční
koncert, který se konal ve Zlíně
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a zlínského primátora Tomáše Úlehly.
Během večera zazněly skladby
Bedřicha Smetany a Antonína
Dvořáka v podání Filharmonie
Bohuslava Martinů pod vedením Jakuba Hrůši, jako sólista
vystoupil houslový virtuos Václav Hudeček.
Zlínská filharmonie se při této
slavnostní příležitosti poprvé
představila jako hudební těleso,
které od začátku letošního roku
společně zřizuje Zlínský kraj
a Statutární město Zlín.
Výtěžek koncertu bude věnován
Nadaci Jana Pivečky na projekty
zaměřené na aktivity dětí a mládeže.
(kar)

investovat v České republice.
Pokud takovéto finální rozhodnutí padne, bude to velký projekt s významnými sekundárními efekty, z něhož bude těžit
celá Morava. Nepůjde totiž jen
o lokalizaci hlavního závodu, ale
také o související pobočné závody, které budou potřebovat další
plochy pro výrobu,“ uvedl Libor
Lukáš bezprostředně po svém
návratu.
Hejtman deklaroval zástupcům
korejské společnosti připravenost pozemků v holešovské zóně,
představil koncept dopravního
spojení se Slovenskem rychlostní komunikací dálničního typu,
a také je seznámil s možností
bytů pro zaměstnance, vznikem
mezinárodní školy pro děti zahraničních pracovníků a koordinací
dopravy pro zaměstnance, kteří
budou v zóně pracovat. (pk)

ROŽNOVŠTÍ PŘÁTELÍ UŽ S PĚTI MĚSTY

Před kostelem byla domácí zabijačka
Přímo uprostřed největšího sídliště ve Zlínském
kraji, na Jižních Svazích ve Zlíně uspořádala první
lednový víkend tamní farnost originální zabijačku.
Lidé z dvacetitisícového sídliště tak mohli ochutnat čerstvé řeznické speciality, se kterými se většinou nemají možnost setkat. Nejvíce šla na odbyt
zabijačková polévka a křupavé škvarky.
(kar)

Rožnov pod Radhoštěm - Dohodu o spolupráci
s maďarským městem Körmend podepsalo
v závěru roku město Rožnov pod Radhoštěm.
Po polském Śremu, slovenské Považské Bystrici, německém Bergenu a dánském Munkebu
se Körmend stal oficiálně pátým zahraničním
partnerským městem Rožnova. Dohodu o spolupráci podepsali oba starostové – István Bebes
a Václav Mikušek. Maďarská delegace pak navštívila vánoční programy ve Valašském muzeu
v přírodě a prohlédla si také muzejní objekty na
Pustevnách. „Historie spolupráce obou měst je
již téměř čtyřicetiletá a vychází z pravidelných
kontaktů folklorních souborů Radhošť a Béri
Balogh Ádám. Do budoucna bude tato spolupráce rozšířena na další kulturní a sportovní organizace obou měst,“ uvedl Tomáš Gross
z odboru kanceláře starosty.
(kar)

Silvestrovský výšlap málem zmařila sněhová nadílka
Velká Javořina – Velká Javořina,
hora na moravsko – slovenském
pomezí, je již dlouhá léta symbolem přátelství mezi českým
a slovenským národem. Právě
na ní se odehrávají četná setkání
příbuzných i přátel z obou stran
hranice, jako jsou například Slavnosti bratrství Čechů a Slováků.
Posledních čtrnáct let se zde Češi
a Slováci setkávají i na Silvestra.
A vyrazit na oslavu toho posledního chtělo tentokrát pořádnou
odvahu. S obrovskými závějemi
sněhu se totiž museli vyrovnávat
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ti, kteří se rozhodli konec roku
2005 a příchod roku 2006 oslavit
právě na vrcholu Velké Javořiny.
Ještě v pátek odpoledne silničáři varovali, že po čtrnácti letech
možná bude muset být tato tradice z důvodu nesjízdnosti silnic
přerušena.
Nakonec se podařilo cestu prohrnout, a tak se na vrchol k Holubyho chatě vydalo nejen několik
desítek nejodvážnějších z obou
stran hranice, ale také zakladatel
silvestrovských setkání Radovan
Kunc, slovenský generální kon-

zul Ivan Nejezchleba a vůbec
poprvé také hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš. Většina z nich
se vydala na výšlap také k nedaleké mohyle přátelství. Zde si
podle tradice připili slivovicí. Na
běžkách se ze směru od Hrabiny
se skupinou svých přátel doslova „prohrabal“ také senátor Josef
Vaculík. Obrovská námaha však
byla vykoupena zadostiučiněním z téměř heroického výkonu
a romantickou silvestrovskou
nocí u vatry na vrcholu Velké
Javořiny.
(dud)

TÉMA MĚSÍCE

Lázeňství ve Zlínském kraji patří mezi špičku
Jedním z častých cílů návštěvníků Zlínského kraje jsou zdejší lázeňská zařízení. Ta se řadí mezi nejkvalitnější v Evropě a směle konkurují nejen nabídkou služeb a lékařské péče, ale také příjemným prostředím, čistým ovzduším a nezaměnitelnou atmosférou..

Nesmírně důležitou a nedílnou
součástí je také léčba dětí s onemocněními dýchacího ústrojí.
Malé ratolesti už od tří let se
v Luhačovicích zotavují při astmatech či jiných podobných
nemocech.

Sirnaté lázně
Ostrožská Nová Ves

Luhačovice
jsou vlajkovou lodí
Zcela nepochybně vévodí lázním ve Zlínské kraji Luhačovice.
Jsou to největší moravské lázně
s dlouhou tradicí lázeňské léčby
dýchacích cest, trávícího ústrojí,
diabetu a pohybového aparátu.
Proslulé jsou přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, ve kterém se
snoubí krásná příroda a typická
architektura.
Na území Luhačovic vyvěrá 14
hydrouhličitanochlorido-sodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka,
Aloiska, Ottovka, Pramen Dr.
Šťastného a Sv. Josefa. Teplo-

ta vyvěrající vody se pohybuje
mezi 10 - 12 °C. Luhačovické
vody jsou považovány za jedny
z nejúčinnějších v Evropě pro
vysoký obsah minerálních látek
a pro vynikající proplynění volným kysličníkem uhličitým.
Zdejší lázně se také vedle léčby
zmíněných onemocnění začaly jako jedny z prvních v České
republice věnovat nejrůznějším
relaxačním procedurám. Zotavit své tělo můžou do Luhačovic přijet nejen manažeři při
relaxačních pobytech, ale také
ženy všech věkových kategorií.
V dnešní době velmi moderní
wellness pobyty totiž dorazily
i do zdejších lázní. A podle
ohlasu návštěvníků si získaly již
ohromnou pověst.

Historie lázní sahá až do roku
1903, kdy na popud místního
rodáka ThDr. Botka byl prokázán léčivý účinek pramenů sirné vody, vyvěrajících v bažině
nedaleko obce. Z původních
malých obecních lázní s budovou se šesti koupelovými kabinkami a čekárnou se postupem
času vybudovaly lázně do dnešní podoby.
V roce 1995 byla započata
rekonstrukce lázní. Byl přestavěn
a zmodernizován balneoprovoz.
V roce 2001 byly nově opraveny
lázeňské vilky, Vlasta a Šárka.
Před třemi lety se uskutečnila
poslední etapa této rozsáhlé
rekonstrukce, a to dostavbou
nového traktu hlavní lázeňské
budovy. V této části je nová stravovací část s kuchyní a jídelnou,
rehabilitační bazén se saunou,
kabinety pro individuální tělocvik, fit-centrum, nové prostory
pro elektroléčbu. Zároveň došlo
k rozšíření ubytovací částí o 70
lůžek v jedno a dvoulůžkových
pokojích.
Léčba:
▪ onemocnění
pohybových
orgánů, zejména velkých, ale
i malých kloubů
▪ onemocnění kloubů páteře
▪ onemocnění kůže

Hlavní léčebnou procedurou
jsou sirné koupele. Používá se
k nim minerální voda, která se
získává z několika vrtů za centrální lázeňskou budovou. Jde
o studenou, bezbarvou, čirou
minerální vodu s výrazně sirovodíkovým pachem.

Kostelec
má bohatou historii
Když pan hrabě Kristian Seilern
Aspang, jeden z významných
úředníků vídeňského dvora, koupil v roce 1724 panství
Lukov, netušil, jaké bohatství
je v pramenech na pozemcích
kosteleckého občana Jana
Zbořila. Teprve když se o pramenech v místní kronice 1742
psalo, že jejich voda léčí, lukovská vrchnost za jejich pronájem
odpustila panu Zbořilovi jednodenní robotu. Později hrabě Jan
Bedřich Seilern vepsal toto panství do zemských desek jako své
panství a když vídeňští lékaři
potvrdili léčebné účinky vody
zdejších pramenů, postupně
vystavěl lázeňské budovy a zámek Lešnou ve stylu doznívajícího baroka.
Tak nějak podobně se začala
historie lázní v Kostelci u Zlína.
Nyní se zde léčí zejména choroby revmatické, bolestivé syndromy šlach, úponů, podkožní
tkáně, tuku a kosterních svalů.
Do Kostelce jezdí léčit své klouby i lidé postižení prací s vibrujícími nástroji jako je pneumatické kladivo, zbíječka a podobně.
Nový vydatný a bohatý vrt otevřel v roce 1996 možnost léčby
také kožních chorob.
(kar)
INZERCE
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ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Základ tvoří krajina a venkov
Jestliže lze Zlínský kraj obecně charakterizovat jako region mimořádně rozmanitý,
potom krajinný ráz území tuto skutečnost dokazuje.
Krajinu tvoří terény vhodné pro intenzivní zemědělskou produkci, i podhorské oblasti
s plochami ideálními pro pastevectví. Nacházejí se zde také drsná horská pásma, kde
je možné pěstovat pouze lesní porosty, z nichž některé jsou vhodné pro těžbu dřeva
a následnou dřevozpracující výrobu. Velmi vzácné jsou slunné vinařské oblasti.
Problematikou se podrobně zabývá odbor životního prostředí a zemědělství krajského
úřadu, který na úseku státní správy lesů zajišťuje zejména agendu spojenou se schvalováním lesních hospodářských plánů, rozhoduje o odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa, rozhoduje o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

Podíl zemědělské a lesní půdy
na celkové rozloze kraje

49,06 %
40,00 %
1,24 %
9,70 %

CO OKRES, TO JINÝ TYP KRAJINY

Velkou část regionu pokrývají lesy
Vedle zemědělské půdy zaujímají téměř 40% rozlohy kraje lesy, které pokrývají 157 tisíc hektarů. Lesním typům regionu nejlépe vyhovuje buk, dub, jedle a smrk. Původně zde rostly ve
větším zastoupení listnaté stromy, ale postupně byl z ekonomických důvodů do mnoha lesních porostů ve větší míře zaváděn především smrk, čímž došlo ke změně přirozené dřevinné
skladby.
Vodní plochy zaujímají 4 929 hektarů (1,24% celkové rozlohy), zastavěná území a ostatní plochy představují 38 345 hektarů (9,7%).
Díky tomu, že Zlínský kraj nepatří k těm regionům, v nichž se v minulosti uskutečňovala
masivní těžba, je zdejší krajina v poměrně dobrém stavu a nevyžaduje tak vysoké náklady na
rekultivaci, jako jiné postižené regiony.
Potýká se však s jiným problémem. Od počátku devadesátých let, kdy došlo ke strukturálním
změnám v zemědělství, se část území zejména v podhorských a horských oblastech začala
zemědělsky méně intenzivně obhospodařovat a v některých případech byla péče o zemědělské pozemky úplně ukončena. V roce 2002 bylo ve Zlínském kraji asi 4 000 až 4 500 ha
neobdělávané půdy. Aby nedocházelo k její postupné devastaci a k jejímu zarůstání náletovými dřevinami, Zlínský kraj začal v roce 2003 podporovat rozvoj chovu ovcí v těch lokalitách,
v nichž se terén nesnadno udržuje, ale které jsou cenné z hlediska krajinného rázu, nebo se na
nich vyskytují vzácné rostliny a živočichové. Pastevní chov ovcí by měl především přispět ke
kultivaci porostu, k vymýcení nežádoucího plevele a k zachování a podpoře vzácné květeny.
Na většině území Zlínského kraje má sídelní struktura velmi roztříštěnou podobu a z velké
části se skládá z obcí do jednoho tisíce obyvatel.
Venkov má vlídný charakter
Obce ve Zlínském kraji snesou daleko přísnější kritéria, než mnohé jiné pohraniční regiony. Je
to dáno tím, že osídlení jihovýchodní Moravy má trvalejší ráz a nedošlo zde k žádným silným
migračním otřesům. Pozitivně se uplatňuje také vliv určitého starousedlictví. Obce mají ve
Zlínském kraji většinou upravený ráz a je vidět, že lidé cítí ke svému domovu hlubší kořeny.
Zdejší venkov je velmi rozmanitý a často dosud hrdě dodržuje krásné lidové tradice.
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Naopak Vsetínsko představuje typickou horskou krajinu s minimální plochou úrodné zemědělské půdy, což je
dáno geografickou polohou území, kdy
nadmořská výška často přesahuje tisíc
metrů. Uherskohradišťsko lze rozdělit
na tradiční zemědělské lokality, zejména
podél toku řeky Moravy, a na vinařské
oblasti.
Z celkové rozlohy Zlínského kraje, což
je 396 400 hektarů, zaujímá největší
podíl (49,5%) zemědělská půda, která
se rozprostírá na ploše 196 tisíc hektarů.
Z toho má největší podíl orná půda -127
122 ha (64,8%) a trvalé travní porosty
- 55 400 ha (28,2%). Zahrady zaujímají
9 805 ha (5%), sady 2 9443 ha (1,5%) a
vinice 934 ha (0,48%).
Zemědělská výroba sice představuje
v celkové tvorbě hrubého domácího
produktu v kraji pouze malou část (v
roce 2001 to bylo 3,8%), přesto je velmi důležitá z hlediska údržby a ochrany
krajiny. Nejvíce pěstovanými plodinami
jsou pšenice ozimá, ječmen, kukuřice,
řepka, brambory a cukrovka.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Území vévodí dvě chráněné krajinné oblasti – CHKO Beskydy a Bílé Karpaty
Zatímco Beskydy se vyznačují vyšším podílem původních dřevin v lesních porostech a v přírodních rezervacích i cennými původními pralesovými porosty s výskytem vzácných rostlinných i živočišných druhů, v biosférické rezervaci UNESCO v Bílých Karpatech najdeme na
sedm set rostlinných druhů, mezi něž patří i unikátní orchideje – vstavače.

Na Zlínsku, kde dochází k větší koncentraci průmyslu, se vedle úrodných
polí nachází také mnoho podhorských
oblastí. Kroměřížsko představuje díky
rovinaté Hané intenzivní zemědělskou
oblast.

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Radní schválili rozdělení financí na dopravní obslužnost
ZLÍN – Rozdělení částky 436 milionů na zajištění veřejné dopravní obslužnosti, tedy zajištění
přiměřené dopravy především
do škol, do úřadů, k soudům, do
zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči
a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, schválila krajská rada.
Dotace je rozdělena na částku
215 milionů korun na linkovou
dopravu a částku 221 milionů
korun na drážní dopravu. Jednotlivé schválené částky zahrnují dotaci dopravcům za skutečné tarifní ztráty z poskytování
žákovských a studentských slev.
Výše dotace jednotlivým subjektům závisí na počtu kilometrů,
které budou dopravci pro Zlínský kraj zajišťovat.
Krajský úřad zpracoval Katalog sociálních služeb
ZLÍN - Katalog sociálních služeb
Zlínského kraje, který obsahuje
základní informace o více než
dvou stech službách nabízených občanům nacházejícím se
v nepříznivé sociální situaci,
vydal v nákladu čtyř tisíc kusů
krajský úřad. Lidé, kteří hledají způsob, jak se postarat o své
prarodiče, dítě či příbuzné se
zdravotním postižením, nebo
je zajímá, kdo pomůže osobám
bez přístřeší, tak získali významného pomocníka.
„Každé ze služeb je v katalogu
věnována jedna stránka. Lze zde
najít kontaktní údaje na poskytovatele služby, její krátkou charakteristiku i informaci o tom, komu
a za jakých podmínek může být
služba poskytnuta a kde o ni
může zájemce požádat. Katalog
bude sloužit všem, kteří sociální
službu potřebují, ale také obcím
a kraji při plánování dalšího rozvoje sociálních služeb,“ uvedl
krajský radní Zdeněk Szpak, který je zodpovědný za oblast sociálních věcí, národnostní otázky
a menšiny.
Katalog sociálních služeb je zveřejněn na webových stránkách:
www.kr-zlinsky.cz. Jeho tištěná
podoba byla distribuována všem
obcím, poskytovatelům sociálních služeb, krajským nemocnicím a dalším subjektům. Zájemci
o brožuru mohou žádat odbor
sociálních věcí, paní Janu Bartoškovou, tel. 577 043 338.

PŘIPRAVUJEME...
Z fondu kultury bylo rozdáno
již 26 milionů
ZLÍN - Už od roku 2001 pomáhá
podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže
i ochraně kulturních památek
Fond kultury Zlínského kraje, který slouží fyzickým a právnickým
osobám, spolkům, sdružením,
kroužkům či klubům činným
v oblasti zájmové i profesionální
kultury. Dotace z fondu kultury
jsou poskytovány přísně účelově
– na konkrétní akci, projekt nebo
činnost. V jednom roce nemůže
dotace jedné organizaci převýšit
částku 200 tisíc korun.
Za dobu existence fondu z něj
bylo uvolněno již 26 028 000
korun.
O přidělení dotace rozhoduje Rada Zlínského kraje, avšak
pokud je žadatelem obec, potom
musí dotaci schválit Zastupitelstvo ZK.

činnosti, na činnost občanských
poraden a také organizací, které
se připravují na akreditaci dobrovolnické služby.
Tato forma podpory je vyhlašována od roku 2003. V roce 2005
byly finanční příspěvky poskytnuty osmi subjektům v celkové
výši 600 tisíc korun.

Prostředky fondu lze čerpat dvěma základními způsoby:
1. dotací, přidělenou na základě
uzavřené smlouvy
2. darem, věcným nebo finančním, v maximální výši 5 000,- Kč,
o jehož poskytnutí rozhoduje
člen rady pro kulturu.
Výběrová řízení na podání
žádostí o poskytnutí dotace
z Fondu kultury ZK jsou vypisována čtvrtletně na úřední desce
ZK a na internetových stránkách
ZK www.kr-zlinsky.cz > Dotace
a granty > Fond kultury, kde je
také umístěn formulář žádosti
a základní dokumenty - Statut
Fondu kultury ZK a Pravidla pro
přidělování a vyúčtování dotací.

Kraj a hygienická stanice řeší
situaci po zániku kontaktního
centra pro narkomany
ZLÍN - Zlínský kraj a Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně
(KHS) se dohodly na dočasném
opatření, které má pomoci řešit
problematiku sběru použitých
injekčních stříkaček od uživatelů drog ve Zlíně a v nejbližším
okolí. Dohoda souvisí s ukončením činnosti kontaktního centra
Haus, které doposud tyto služby
zajišťovalo.
Použité jehly je možné anonymně vyměnit nebo odevzdat na
KHS v pondělí a ve středu od
15.30 do 17.30 hodin . Informace
lze získat na čísle 602 195 284.
Klientům zde bude poskytnuto
také zdravotní poradenství a
v případě zájmu zprostředkován
kontakt na odborníky pro léčbu
závislostí. Opatření bude platit
do znovuotevření kontaktního
centra ve Zlíně. Hygienická stanice zajistí odborného pracovníka, Zlínský kraj uhradí náklady
na zdravotnický materiál.

Regionální vláda chce pomoci
rozvoji občanské společnosti
ZLÍN – Podprogram na podporu
nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti vyhlásila krajská
rada. V jeho rámci rozdělí milion
korun, který bude určen především na podporu dobrovolnické

Na integraci romské komunity
dá kraj letos 700 tisíc korun
ZLÍN – Celkovou částku 700 tisíc
korun rozdělí Zlínský kraj v rámci
radou vyhlášeného podprogramu na podporu integrace romské komunity.
Finanční prostředky budou
určeny pro nestátní neziskové
organizace, které jsou zaměřeny na vzdělávací a výchovné
aktivity pro romskou komunitu
(semináře, školení, přednášky,
besedy, vzdělávání dětí, mládeže i dospělých apod.), dále na
umělecké a kulturní aktivity pro
romské občany nebo na zvýšení
jejich zaměstnanosti, případně
na volnočasové aktivity.
Tato forma podpory je vyhlašována již od roku 2003. Vloni
bylo podpořeno devět projektů,
z toho osm pro nestátní neziskové organizace a jeden pro fyzickou osobu. Celková rozdělená
částka činila 650 tisíc korun.

Baťův mrakodrap bude
hostit dvě nové výstavy
ZLÍN - Také na únor jsou pro
návštěvníky budovy Zlínského kraje naplánovány zajímavé výstavy. První z nich s
názvem „Tradice a řemeslo na
Střední odborné škole Luhačovice“ bude přehlídkou
výtvarných prací studentů
této školy. Prezentace potrvá
od 30. ledna do 17. února.
„O zlatou cihlu obnovy venkova“ je název výstavy, která
představí
stejnojmennou
soutěž. Potrvá od 21. února do 10. března a seznámí
veřejnost s úspěšnými stavbami, které mají vliv na rozvoj
venkova ve Zlínském kraji.
Expozice budou umístěny ve
3. etáži Baťova mrakodrapu.
Chystá se další vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců
ZLÍN - Zlínský kraj letos již
počtvrté oficiálně vyhlásí nejúspěšnější sportovce
Zlínského kraje za výsledky
dosažené v roce 2005. Slavnostní večer, během kterého
budou uděleny ceny sportovcům, se uskuteční 6. března 2006 v Městském divadle
ve Zlíně od 19.00 hodin.
Vyhlášeno bude 10 nejúspěšnějších sportovců – jednotlivců, nejúspěšnější sportovní kolektiv, nejúspěšnější
trenér. Předána bude Cena
hejtmana Zlínského kraje
a může být udělena i Cena
fair – play za mimořádný
počin na sportovním poli.

Krajský úřad
hledá vhodné kandidáty
na následující místa:
▪ Vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství
▪ Vedoucí oddělení dopravy
▪ Vedoucí oddělení mládeže, sportu
a rozvoje lidských zdrojů
▪ Právník ekonomického odboru
▪ Krajský protidrogový koordinátor
a manažer prevence kriminality
▪ Zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu
Konkrétní podmínky pro jednotlivé
pozice jsou uvedeny na úřední desce
Zlínského kraje a na www.kr-zlinsky.cz
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Kraj již má plán rozvoje
zdravotnických zařízení

kládám, že by se pacientů měly
tyto změny nějak nepříjemně
dotknout. Naopak by se měla
postupně zlepšit kvalita a rozsah
poskytované péče i přístup personálu ke klientům.

Většinou hlasů byl v minulém roce krajským zastupitelstvem přijat Plán rozvoje zdravotnických zařízení ve Zlínském kraji. Jde o
základní koncepční materiál, jehož součástí je také proces transformace nemocnic.
Co tento dokument obsahuje, vysvětluje Ing. Bronislav Fuksa,
krajský radní zodpovědný za resort zdravotnictví.

V čem vidíte další výhody
transformace nemocnic na
akciové společnosti?
Dokud nemocnice fungovaly
jako příspěvkové organizace,
v jejich řízení se plně projevovaly nedostatky vyplývající z této
právní formy. Především mám
na mysli nízkou zákonnou odpovědnost vedení za hospodářské
výsledky, dále důraz na formální principy odměňování, kdy
faktory jako vzdělání a věk byly
zohledňovány více, než reálná
výkonnost a kvalita práce. Rovněž se do příspěvkových organizací promítala nízká vypovídací
schopnost účetnictví, která vždy
poněkud zkresluje výsledky hospodaření. Celkově vzato jsem
přesvědčen, že uplatnění transparentních forem manažerského řízení nyní přinese efektivní
prvky, vyšší motivaci lidí a také
příležitost k lepší spolupráci
mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními v rámci celého
kraje, jako je například možnost
promyšlenějších nákupů zařízení či služeb, logičtější specializace v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení, předávání si
pacientů k odborným výkonům
a podobně.

mohou s koncepcí rozvoje zdravotnických zařízení konkrétně
seznámit.

Pane radní, nejvyšší orgán
kraje schválil v loňském roce
velmi důležitý dokument
- dvousetstránkový plán rozvoje zdravotnických zařízení, který naznačuje, jak by se
celá oblast zdravotnické péče
v tomto regionu měla vyvíjet
do budoucna. Co nás v tomto
směru čeká, která pracoviště
nově vzniknou, která se naopak zruší?
Materiál stanovuje, které obory
jsou ve své činnosti a organizaci stabilní, a kterým je naopak
potřeba pomoci. V dokumentu
jsou podrobně popsány klady
i zápory zdravotnictví ve Zlínském kraji. Vyplývá z něj, že je
nutné rychle dobudovat centra
specializované péče a zajistit
je personálně i přístrojově. Historicky zapříčiněná absence
fakultní nemocnice v regionu se
v tomto směru negativně projevuje. Ovšem na druhou stranu
materiál vymezuje, které vysoce
specializované obory medicíny
v kraji vůbec budovat nechceme
- jako například transplantace,
léčbu popálenin.
Každopádně velký důraz je kladen na přednemocniční péči
tak, aby byla dostupná ve všech
částech kraje, a to i v oblastech
příhraničních a obtížně dostupných. Čtenáře, kteří se o celé
toto téma zajímají podrobněji,
bych odkázal na webové stránky
Zlínského kraje, do sekce zdravotnictví - dokumenty, kde se

Které významné investiční
akce v oblasti zdravotnictví připravuje Zlínský kraj v
letošním roce a v letech nejbližších?
V roce 2006 bude kraj investovat
zejména do vybudování onkologického centra v Baťově krajské
nemocnici ve Zlíně. Dále se připravuje rekonstrukce západního
křídla „A“ kroměřížské nemocnice. V uherskohradišťské nemocnici bude k důležitým investicím
patřit modernizace spalovny
a také vybudování centrálních
operačních sálů a pracoviště pro
příjem pacientů. Ve vsetínské
nemocnici nás čeká dostavba
infekčního pavilonu II, což představuje částku asi 48 milionů
korun.
Letos také zahájíme nákup sanitních vozidel, přičemž máme
v plánu ročně pořídit pět nových
sanitek. Mimochodem, jeden
nový sanitní vůz přijde Zlínský
kraj na 1,6 milionů korun.
Čeká nás i výstavba nového
Územního střediska zdravotnické záchranné služby a příprava
na vybudování nebo modernizaci výjezdových stanovišť
záchranky v Uherském Hradišti,
Bystřici pod Hostýnem, Valašském Meziříčí a Uherském Brodě.
Prvního ledna 2006 došlo
v systému řízení zdravotnictví Zlínského kraje k podstatné změně. Již tři nemocnice
v regionu fungují jako akciové
společnosti. Jak tuto skutečnost pocítí občané – klienti
zdravotnických zařízení?
Z hlediska rozsahu a dostupnosti jednotlivých oborů vše
běží na stejné úrovni a ve stejné
kvalitě, jak tomu bylo do 31.12.
2005. To, že zůstane zachován
i objem prováděných úkonů,
máme garantováno i zdravotními pojišťovnami. Nepředpo-
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S jakými riziky je naopak třeba počítat?
Každá změna by v konečném
důsledku měla vést ke spokojenosti pacienta. Veškerým
případným negativním dopadům se snažíme předcházet.
Čerpáme totiž nejen z vlastních odborných analýz, ale i ze

zkušeností jiných krajů, které
tyto procesy řeší již delší dobu
a mají ve svých poznatcích
náskok. Rovněž se inspirujeme
v těch zahraničích zařízeních,
kde námi uplatněný model už
řadu let úspěšně funguje.
Jak se díváte na názor, že zdravotnictví představuje obor,
který by vůbec neměl být
založen na komerční bázi?
Nevidím důvod, proč by zdravotnictví na komerční bázi fungovat nemělo. Zdravotnictví není
oblast, která by mohla existovat
z nějaké neviditelné podstaty.
I v tomto resortu se odvádí reálná práce, nakupuje se materiál,
provádějí se služby, které mají
vyčíslitelnou hodnotu, proč se
tedy tvářit, že tomu tak není? Ve
stávajícím systému fungování
zdravotnictví je vše závislé na
přístupu a možnostech zdravotních pojišťoven, a to i nyní, kdy se
nemocnice proměnily v obchodní společnosti. Jinými slovy, jaké
služby jsou smluvně dohodnuty,
takové služby zdravotnická zařízení poskytují. To, čeho chce a
musí kraj docílit v rámci svých
kompetencí, je zaručení kvalitní
péče o pacienty v oborech, které si občan - pojištěnec u našich
zařízení prostřednictvím pojišťoven objedná.
Jsou namístě obavy ze zániku některých nemocnic nebo
z omezování služeb, na něž si
lidé zvykli?
Nemáme v úmyslu rušit žádnou
z nemocnic, nehodláme ani
rušit akutní lůžka v nich. Naopak, chybí nám lůžka následné
péče, jejichž budování bychom
chtěli podporovat v rámci všech
možných stávajících předpisů
a finančních zdrojů.
Připravila Helena Mráčková

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O ZDRAVOTNÍ PÉČI
Péči o dospělou populaci ve Zlínském kraji zajišťuje 290 ordinací
praktického lékaře pro dospělé. Činnost oboru zabezpečuje 296
lékařů. Každý lékař poskytne průměrně 43,3 ošetření nebo vyšetření denně (ČR 39,1).
V kraji je celkem 7242 lůžek, z toho v nemocnicích 3344 (tj.
5,67/1000 obyvatel). V LDN dále funguje 388 lůžek, v psychiatrických léčebnách 1177, v lázeňských léčebnách 2288. V lůžkových
zařízeních pracuje celkem 446 lékařů. Využití lůžek dosahuje 251
dnů, průměrná ošetřovací doba je 7,5 dne.
Tyto ukazatele řadí zlínský kraj k průměru úrovně zdravotní péče
v České republice.
Zdroj: Plán rozvoje zdravotnických zařízení Zlínského kraje, srpen 2005

INFORMACE

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Začalo nominační období Ceny SALVATOR 2005
ZLÍN - Realizační tým složený ze
studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
zahájil 10. ledna
nominační období pro udělení
Ceny SALVATOR
2005,
které potrvá
do 1. března
2006. Za tímto účelem byly
ve spolupráci s
krajským úřadem
v rámci Zlínského kraje
rozmístěny speciální nominační
stojany, do nichž mohou občané
vhazovat své návrhy na budoucí
držitele Ceny SALVATOR 2005.
Stojany s nominačními pohlednicemi byly rozmístněny na
městských úřadech, poštách,
nemocnicích, a to ve třinácti největších městech Zlínského kraje.
„Myšlenka využít stojanů na
veřejných místech koresponduje
s cílem letošního ročníku projek-

tu – přiblížit Cenu SALVATOR co
největšímu počtu lidí. Snažíme
se lidem ulehčit způsob nominace, a tím získat co nejvyšší počet platných
nominací,“ prohlásil
Gabriel Kalapoš,
manager projektu Cena SALVATOR 2005.
Dále lze nominovat prostřednictvím
internetových stránek
www.cenasalvator.cz,
kde pod odkazem NOMINACE naleznou občané formulář, který se po vyplnění zařadí
do databáze.
Své návrhy na udělení ceny
mohou zasílat obyvatelé Zlínského kraje, a to v kategoriích:
Hasič (člen profesionálního
nebo dobrovolného hasičského
záchranného sboru Zlínského
kraje), Zdravotník (člen zdravotnické záchranné služby, horské
či vodní záchranné služby Zlín-

ského kraje), Policista (příslušník
Policie ČR nebo městské policie působící ve Zlínském kraji)
a Občan (jak fyzická, tak i právnická osoba působící na území
Zlínského kraje).
Cena Salvator je udělována za
mimořádný čin v ochraně zdraví,

majetku a bezpečnosti obyvatel
Zlínského kraje, a stala se způsobem, jak poděkovat členům
Integrovaného
záchranného
systému i samotným obyvatelům. Záštitu nad předáváním
samotných cen drží hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš. 

Obnova barokního hřbitova ve Střílkách pokračuje
Zlínský kraj intenzivně usiluje
o záchranu výjimečné památkové podstaty hřbitova ve Střílkách, jehož současný stav lze
označit za havarijní a negativně
se na něm podepsala rovněž
krádež části sochařské výzdoby.

V průběhu předchozích let byla
prováděna postupná obnova
hřbitovního areálu, v jejímž rámci byla řešena havárie statiky
obvodových a opěrných stěn
hřbitova, a také restaurování
kamenných architektonických

prvků a sochařských děl. Přes
11 milionů korun investovalo do
rekonstrukce hřbitova ministerstvo kultury, Zlínský kraj, obec
Střílky a občanské sdružení Za
záchranu hřbitova ve Střílkách.
Dalších 20 milionů korun ještě
musí být vynaloženo v následujících letech, kdy bude pokračovat postupná památková obnova komplexu.
Střílecký hřbitov, založený mezi
léty 1730-1734 Antonínem
Amandem Petřvaldským, majitelem tamního panství a zámku,
je unikátním reprezentantem
typu barokního hřbitovního
areálu s vlastnickou dvoupatrovou pohřební kaplí. Za autora
řešení, spojujícího prvky české
barokní architektury a hildebrandtovské inspirace, je možno
považovat biskupského architekta J. I. Cyraniho z Bolleshausu.
Architektura hřbitova tak patří
nesporně k nejvýznamnějším
realizacím klasicizujícího baroka
na Moravě. Sochařská výzdoba spadá do poměrně širokého

časového rozsahu, od 40. let 18.
století až po období do poloviny
19. století. Její podstatnou část je
možné bezpečně připsat sochaři
G. Fritschovi a jeho dílenskému
okruhu. Vedle nesporných uměleckých kvalit plastické složky
výzdoby vyjadřuje sochařská
výzdoba i filosofii, která má
základní motto: „Pomni, člověče,
že prach jsi a v prach se obrátíš.“
To odpovídá i záměru stavebníka, který spojil funkci hřbitova
s čistě soukromou pohřební
kaplí. Vzhledem k umělecké kvalitě a promyšlenému způsobu
zobrazení postav se zde přímo
nabízí srovnání s Braunovým
Kuksem, přes skutečnost, že
sochařská složka výzdoby nedosahuje Braunových kvalit.
V kontextu památek u nás
i v celém středoevropském regionu skutečně představuje střílecký hřbitov unikátní komplex
nemající obdoby.
PhDr. Jana Spathová
odbor kultury a památkové péče
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ROZHOVOR
Roman Kresta
▪ Narozen: 24. dubna 1976
▪ Ženatý, dcera Terezka
▪ Žije v Luhačovicích
▪ První rallye: Horácká Rally Třebíč, 1994
▪ První světová rallye: Akropolis Rallye,
2001
▪ Celkem startoval na 21 světových rallye.
V loňském roce jako první Čech odjel
kompletní seriál mistrovství světa. V
16 závodech nasbíral 29 bodů, což mu
vyneslo v celkovém hodnocení výborné
osmé místo.
▪ Má obrovskou podporu fanoušků. Ti se
dokonce koncem roku 2004 skládali na
jeho start v Monte Carlu, protože v té
době neměl místo v žádném týmu.

Kresta: Zlínský kraj je poblázněný motorismem
V minulém roce jste působil jako druhý
jezdec továrního týmu Ford a pravidelně startoval v seriálu MS v rallye. Byl jste
spokojen se svými výsledky?
Sezona byla úspěšná. Poprvé v kariéře jsem
odjezdil kompletní seriál mistrovství světa
a mám radost z toho, že jsem se postupně
zlepšoval. Konečné osmé místo je podle mě
dobré a hodně si ho cením. Stejně jako zisku
devětadvaceti bodů.
Kterého výsledku si ceníte nejvíce?
Určitě šestého místa z posledního závodu
v Austrálii. Jel jsem s novou verzí focusu, která
byla určena pro příští sezonu. Vyhrál jsem s ní
poslední rychlostní zkoušku. Pikantní na tom
je, že předtím jsem vyhrál rychlostní zkoušku
hned v prvním závodě v Monte Carlu. Takže
jsem „erzety“ vyhrával na začátku a na konci.
V roli druhého jezdce továrního týmu
Ford jste po sezoně skončil. U týmu jste
ale zůstal jako testovací pilot. Jaký byl
důvod této změny?
Abyste zůstal jezdcem týmu, musíte dát
INZERCE
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dohromady velké finanční prostředky. To je
základ. Pro minulou sezonu se to v mém případě podařilo, pro tuto už ne. Byl jsem proto
rád, když se objevila možnost být alespoň
testovacím jezdcem.
Byl jste prvním českým závodníkem, který absolvoval kompletní seriál MS. Vnímal
jste, že jezdíte nejenom za sebe, ale i za
Českou republiku a Zlínský kraj?
Rozhodně jsem si to uvědomoval já i celý můj
tým. Fanoušci vlastně stáli na začátku mého
angažmá u Fordu. Když jsem před sezonou
neměl místo v žádném týmu, skládali se
na mou účast v Monte Carlu. A to přispělo
k mému angažmá v továrním týmu Ford.
Jezdili vám lidé z Česka a Zlínského kraje
fandit?
Jezdili, a to ve velkém množství. Třeba
v Německu nebo ve Španělsku byly tratě
doslova obsypány Čechy. Jejich podpora mi
moc pomáhala.
Mohl byste z pohledu jezdce rallye porovnat

Zlínský kraj s regiony v Evropě a ve světě?
Musím říci, že Zlínský kraj je motorismem
poblázněný úplně nejvíce. Tady mají lidé
tento sport opravdu rádi. Jezdí se zde dvě
soutěže, „barumka“ a „valaška“, a obě se pyšní obrovským diváckým zázemím. Nikde jinde jsem se s takovým zájmem o motorismus
nesetkal.
Pýchou tohoto regionu je Barum rally
Zlín. Je známá ve světě?
Jezdci ji znají velmi dobře, řada z nich startovala na některém z jejích ročníků. Třeba
Belgičan Thiry, nebo spolujezdec mého
bývalého kolegy Gardemeistra. Zkušenosti
z „barumky“ má hodně Švédů a Finů, velmi
dobře o ní ví i Grönholm.
Myslíte si, že se Barum rally Zlín někdy
stane součástí MS?
Vše je možné. V současnosti ale šampionát směřuje spíše k šetření než rozšiřování.
Takže „barumka“ do něj může vniknout jen
tehdy, když vypadne z mistrovství světa některá jiná soutěž. Alespoň tak to vidím. (dvo)

Filharmonie hraje hlavně v zahraničí
Zlín - Dům umění ve Zlíně
– sídlo Filharmonie Bohuslava
Martinů - zdobí velký poutač
s číslem 60. Připomíná, že
Zlín se může chlubit existencí
domácího orchestru už dlouhých šedesát let. Kulaté výročí

šéfdirigent FBM Jakub Hrůša

sezony 2005/2006 filharmonici
slaví hlavně atraktivním programem a netradičními projekty.
Ojedinělé bude například spojení filharmonie s dirigentem
Romanem Válkem a Městským
divadlem Zlín s režisérským
esem J. A. Pitínským. Společnými silami uvedou melodram
Zdeňka Fibicha: Smrt Hippoda-

mie. Projekt bude mít premiéru
11. února a čeká ho kvůli velké
náročnosti omezený počet dvanácti repríz.
Filharmonie bude pokračovat
také v pořádání několika festivalů, Mezinárodního festivalu
mladých koncertních umělců
Talentinum, který se koná jako
bienále již od roku 1972, a Festivalu duchovní hudby Harmonia Moraviae. Do Zlína přijedou
také nadějní dirigenti na Mezinárodní dirigentské kurzy.
Do kulaté sezony filharmonie
vkročila s velkými změnami.
FBM se stala z příspěvkové
organizace města Zlína obecně
prospěšnou společností. Díky
této změně se na spolufinancování filharmonie začal podílet
Zlínský kraj.
„Jsem rád, že se nám podařilo
výborně doobsadit umělecké
pozice. Šefdirigentem bude
po následující tři sezony Jakub
Hrůša. Jo to velká hvězda na
dirigentském nebi, mladý čtyřiadvacetiletý dirigent, jehož
jméno je již nyní mezi hudební-

ky skutečným pojmem. Působí
také jako asistent šéfdirigenta
České filharmonie a asistent
šéfdirigenta Orchestre Philharmonique de Radio France,“
popsal ředitel filharmonie Jozef
Tkáčik
Přelom roku prožili zlínští
hudebníci v zahraničí. Již 25.
prosince FBM odcestovala na
turné po Německu pod taktovkami střídajících se italských
dirigentů Francesca Leddy
a Enrica Stinchelliho a německého dirigenta Lukase Beikirchera. Po návratu 3. ledna čekal
hudebníky pouhý den zkoušení, aby se následně se vydali na
cestu do Nizozemska s dirigentem Jeroenem Weierinkem.
Fanouškům ve Zlínském kraji
se představili hudebníci až 10.
ledna, kdy ve Vsetíně vystoupili
s Novoročním koncertem, který
dirigoval Jakub Hrůša, a jako
sólista vystoupil houslový virtuos Václav Hudeček.
Přejeme, ať je takových vydařených setkání na různých místech kraje co nejvíc.
(kov)

DUHOVÁ KULIČKA

Slovácké divadlo považují za štiku

Zlín - Pravidelnou součástí
Mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež
je přehlídka reklam zaměřených na děti Duhová kulička. Pořadatelé letos v čase
jeho konání, od 28. května
do 3. června, nabídnou
i pohled do historie reklamy.
„Lidé uvidí například staré
reklamy natočené ve zlínském filmovém studiu, které před 70 lety založil Tomáš
Baťa. Ve filmových pásmech
zřejmě uvidí i staré týdeníky
a záběry z tradičních Filmových žní,“ vysvětlila tisková mluvčí festivalu Helena
Hudečková.
Duhová kulička je od loňského roku první evropskou
reklamní soutěží, která je
zaměřena na reklamní spoty a tiskovou reklamu zacílenou na dětského spotřebitele.
Přehlídka je určená nejen
pro odborníky, ale i širokou
veřejnost.
(kov)

Uherské Hradiště – Dravá štika
v poklidném rybníku. Tak je
v posledních letech čím dál
hlasitěji označováno Slovácké divadlo. A loňský rok, kdy
divadlo oslavilo šedesátku, tuto
skvělou pověst jen potvrdil
- pro divadlo byl totiž mimořádně úspěšný. Nejen, že byl
soubor pozván na devět divadelních festivalů včetně dvou
největších v Hradci Králové a v
Plzni, a že mu o jediný hlas unikl
titul Divadlo roku při udělování
Cen Alfréda Radoka. Skutečnou
trefou do černého se ukázalo
být spojení hry Liška Bystrouš-

INZERCE
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ka, režiséra Jana Antonína Pitínského a herečky Jitky Joskové.
V cenách Divadelních novin
a Sazky byla Bystrouška označena jako nejlepší činoherní inscenace roku, Jitka Josková byla
za titulní roli nominována na
Cenu Thálie, Cenu Sazky i Divadelních novin a konečně také
na Cenu Alfréda Radoka, kde
skončila těsně druhá za Aloisem
Švehlíkem. Za sebou nechala
jména jako Jiří Langmajer, Jan
Budař či Petr Nárožný. Koncem
roku se však přece jen dočkala
– i když na Mezinárodní divadelní festival v Českém Těšíně bylo
Slovácké divadlo pozváno pouze jako host, odborná porota
byla Jitkou natolik uchvácena,
že jí udělila cenu za mimořádný herecký výkon. Není proto
divu, že Lišku Bystroušku přijela do Hradiště zdokumentovat
i Česká televize. A co bude dál?
„Těšte se, na vavřínech rozhodně neusneme,“ slibuje mluvčí
divadla Josef Kubáník.
(dud)
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MUZEUM V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM

Krajinské muzeum v Bystřici pod Hostýnem vzniklo
v roce 1933 z iniciativy Františka Táborského, který
věnoval do fondů muzea mnoho předmětů ze svých
rozsáhlých sbírek. Muzeum bylo umístěno v prostorách
tzv. chlapecké školy, které byly upraveny pro vystavení
národopisných a vlastivědných předmětů a zahrnovaly
také „valašskou“ a „záhorskou“ jizbu.
Po válce muzeum ještě po nějakou dobu působilo
v budově školy. Potřeba rozšířit prostory pro žactvo
a zřídit ve škole dílnu pro rukodělnou výrobu vedlo ke
zrušení Krajinského muzea a přestěhování sbírek do tzv.
kaplanky, domku vedle tehdejší fary. Tam byly sbírky
provizorně uskladněny v nevhodném prostředí podkroví, což vedlo k poškození mnoha předmětů.
V roce 2003 bylo v zámku zprovozněno Muzeum keramiky. K vidění je expozice bystřické a rajnochovické
keramiky, dílo (ex libris, písma) grafika a tiskaře Jana
Šembery, část zařízení pokoje spisovatele Františka
Táborského (oba bystřičtí rodáci) a několik kusů zámeckého nábytku, které se podařilo zachránit z původního
vybavení.

VYJÍŽĎKA NA BĚŽKÁCH
Lyžařský výlet zahájíme na Trojáku, odkud vyrazíme po
modré turistické značce směrem na Lazy. Pojedeme po
cestě kolem lyžařských vleků až k rozcestníku turistických cest, kde se vydáme po zelené značce stále směrem na Lazy. Vystoupáme na hřeben, odkud je výhled
směrem ke Vsetínu a Radhošti po pravé straně a směrem ke hřebenu Kelčského Javorníku po levé straně.
Na vrcholu Bludný následuje prudký asi 200 metrů
dlouhý sjezd. Dále pokračujeme lesem a loukami až na
další vrcholek Čečetkov. Po dalším kilometru jízdy se
dostaneme úvozem do menšího sedla na rozcestí lesních cest. Zde si najdeme značku modrou s oranžovými
okraji, která nás zavede do lesa. Vyjedeme na pasece
Bílová a po červené značce dojedeme k dalšímu rozcestníku.
Pokud lyžařskou značku mineme, pojedeme dále po
zelené až na okraj Lazů. Zde odbočíme do lesa jakoby
zpět na červenou značku směr Rajnochovice a po ní
dorazíme na „Bílovou“. Odtud po modré lyžařské značce
klesáme lesní cestou až k domkům v Rajnochovicích.

POZVÁNKA NA AKCE:
KROMĚŘÍŽSKO
KROMĚŘÍŽ
Muzeum Kroměřížska:
Galerie v podloubí: Česká ilustrační
tvorba pro děti, do 5. 2.

VSETÍNSKO
VSETÍN
Muzeum regionu Valašsko:
Pod jménem Valachů - umění
a řemesla, stálá expozice

ArtiZóna:
Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska, stálá expozice

Zámek:
Hliněná krása, do 19. 2.

Obřadní síň na židovském
hřbitově:
Paradoxy židovské architektury
HOLEŠOV
Městská galerie: Mykola Bodnár
– malba, do 21. 1.
UHERSKOHRADIŠŤSKO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Slovácké muzeum:
Ondřejský sál: Umění jihovýchodní
Moravy - stálá expozice
Foyer Klubu kultury:
Pohádky očima dětí, do 25. 1.
UHERSKÝ BROD
Foyer Domu kultury:
Výstava fotografií fotokroužku
Domu kultury, do 31. 1.,
Pohádky očima dětí, do 25. 1.
Muzeum J. A. Komenského:
Emil Holub (1885 -1940), do 5. 2.
Ateliér muzea:
Starožitnosti Uherskobrodska
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Muzeum regionu Valašsko:
stálé expozice: Valašské Meziříčí
v zrcadle dějin, Sklo a gobelíny,
Restaurované nástropní obrazy ze
zámku Lešná u Valašského Meziříčí
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Sál Společenského domu:
Jaroslav Polášek: Valašsko - krajina
a lidé, do 18. 1.
ZLÍNSKO
ZLÍN
Muzeum jihovýchodní Moravy:
Malý sál: Vojtěch Sousedík - umělecký kovář, do 29. 1.
Krajská galerie výtvarného
umění:
České umění 2. pol. 20. století, do
30. 4.
Zlínský zámek:
Jaroslav Veris - Petit Testament,
do 5. 2.
Dům umění:
Klenoty slovenského moderního
malířství 1910 - 1949, do 5. 3.

Hvězdárna:
Horolezci, polárníci, cestovatelé
a dobrodruzi, do 28. 2.
OTROKOVICE
Otrokovická Beseda:
Výstava obrazů malíře Augustina
Krkošky: Figurální tvorba - oleje,
do 30. 1.
ČSOB:
Otrokovická zákoutí Evžena Jecha,
do 17. 2.
LUHAČOVICE
Galerie IC:
Výstava tvorby studentů oboru
uměleckých řemesel SOŠ a SOU
Art Gallery:
Vladimír Ohlídal: různí autoři - stálá
výstava
PLOŠTINA
Národní kulturní památník:
Protifašistický odboj, Orientační
běh, sport moderní doby, stálá
expozice
SLAVIČÍN
Radnice:
Putování Jana Pivečky světem 1946
- 1990, do 31. 1.
BRUMOV-BYLNICE
Muzeum:
Lidové obyčeje na jižním Valašsku,
do 31. 3.

SPORT

Zubří se na rozdíl od Zlína daří dobře
Zubří, Zlín – Naprosto rozdílné
sezony prožívají házenkáři HC
Zubří a házenkářky HC Zlín,
dva ze tří zástupců Zlínského
kraje v nejvyšších soutěžích.
Zatímco extraligové Zubří patří na špici tabulky, obhájkyně
českého titulu ze Zlína se od
počátku interligové sezony trápí ve spodních patrech. I proto
po deseti odehraných kolech
vyměnily trenéra.
Zubří momentálně vládne společně s Karvinou pevnou rukou
extralize. „Jsme v tabulce druzí
a rádi bychom na této příčce byli
i na konci základní části,“ informoval manažer klubu Jaromír
Petřek. Do konce dlouhodobé
části ale ještě zbývají tři měsíce
a na případné zaváhání Valachů
čeká hned několik soupeřů. „Silný je Jičín a také Hranice, nahoru

se budou tlačit i nevyzpytatelné
Lovosice. Ještě nás čekají těžké
zápasy. Chci ale věřit, že pro nás
sezona skončí úspěšně, tedy
účastí ve finále,“ svěřil se Petřek.
Házenkářky Zlína jsou obhajobě loňského titulu zatím hodně vzdálené a zdaleka nemají
jistotu, že se dostanou do vyřazovací části. Trenér Tomáš Bárta
proto na svou funkci rezignoval
a vedení místo něj angažovalo
Antonína Střelce. Ten byl Bártovým předchůdcem a získal
se Zlínem v minulé sezoně titul.
V létě ale z klubu nečekaně
odešel. „K tomu, co bylo, se už
nechci vracet. V létě jsem sice
získal trpkou zkušenost, teď je
ale situace jiná. Chci dostat Zlín
do play off,“ prohlásil staronový
trenér.
Střelec chce změnit především

přístup hráček k zápasům. „Za
mě se na hřišti umíralo, bojovalo. Teď ale holky hrají profesorsky a to se mi nelíbí,“ prohlásil.
Bývalý kouč mu drží palce.
„Nejsem zatrpklý, Střelce jsem
místo sebe naopak doporučil,“ přiznal Bárta, který zůstal
v klubu ve funkci šéftrenéra
mládeže.
(dvo)

Házenkářky Zlína při tréningu.

PETR VABROUŠEK OSTŘE TRÉNUJE

Hokejisté Vsetína byli týdny bez výplat

Zlín – S ostrým tréninkem na nadcházející sezonu začal nejlepší český triatlet Petr Vabroušek.
Důležitých závodů absolvuje letos celou řadu.
Ke klasickému plaveckému, cyklistickému
a běžeckému tréninku si Vabroušek přidává ve
větší míře posilovnu a spinning. „Pokud to jde,
chodím také na běžky nebo sjezdovky,“ prozradil závodník, že se nevyhýbá ani lyžím.
Vabroušek suverénně kraluje českému dlouhému triatlonu, pokořitele nenašel už šest let.
Dosahuje také nejlepších výsledků na nejprestižnějším závodu, kterým je havajský Ironman.
„Dosud jsem skončil nejlépe na devatenáctém
místě. Mohl bych proniknout i do první desítky, ale to bych se musel na Havaji připravovat
dlouhodobě. A to nejde, mám doma manželku
a šestiletého syna,“ přiznal triatlet.
(dvo)

Vsetín – Ekonomická pohoda ve Vsetínské hokejové
nevydržela dlouho. Zpoždění výplat hráči i trenéři
zažili už i pod novým majitelem, ruskou společností
Atlantik.
Na neutěšenou situaci upozornili hráči koncem prosince, kdy nastoupili s pětiminutovým zpožděním
k derby ve Zlíně. „Bavili jsme se také o dalších protestních akcích, ale nakonec k žádné nedošlo,“ přiznal
útočník Martin Jenáček. „Atmosféra v kabině nebyla
dobrá, ale mužstvo chce hrát. O žádné stávce s námi
hráči nemluvili,“ prohlásil asistent trenéra Rostislav
Vlach.
Manažer klubu Odřich Štefl problémy s výplatami
potvrdil. „Důvodem bylo zpoždění jedné velké splátky. Nic jiného v tom ale nehledejte,“ řekl.
Začátkem ledna se hokejisté části výplat dočkali, klub
jim poslal na konta polovinu dlužných částkek. Zároveň dostali příslib, že do konce měsíce bude dluh
definitivně smazán.
(dvo)

Pád kroměřížského basketbalu se už částečně zastavil
Kroměříž – Velmi složitým obdobím prochází mužský basketbal
v Kroměříži. Dříve úspěšný klub
BK Slavia, který ještě před třemi
sezonami hrál nejvyšší soutěž,
dnes živoří ve třetí lize.
Stabilitou klubu pořadně zacloumal sestup z nejvyšší soutěže
v roce 2003. Vzápětí prodal
licenci na druhou ligu a klesl až
do třetí. V ní patří mezi slabší celky a problémy s udržením bude
mít i letos. „Máme mladé hráče
a je to znát. Hrajeme o záchranu,“ potvrdil trenér Jiří Král. Podle něj se ale pád kroměřížského
basketbalu už zastavil. „Máme

dvanáct mládežnických celků,
ve kterým je spousta šikovných
kluků. Až dorostou, může se
klub vrátit i do druhé ligy,“ předpovídá.
Král zažil jako hráč a později
i jako trenér slavnou éru Kroměříže, ve které hrála první ligu.
Říká, že tehdy basketbalem žilo
celé město. „Hala byla vyprodaná, lidé se skvěle bavili. Někteří
přitom chodili zpočátku jen ze
zvědavosti. Když ale viděli pár
infarktových zápasů, stali se
z nich naši fanoušci,“ vzpomínal
kouč.
Hanáci ale doplatili na nedosta-

tek financí. Na důstojné působení v nejvyšší soutěži bylo tehdy
nutné mít alespoň pětimilionový rozpočet. Slavia měla výrazně
nižší, protože nenašla hlavního
sponzora. „Peníze nám chyběly. Třeba v poslední prvoligové
sezoně jsme dali družstvo dohromady až v polovině soutěže.
Přesto jsme se mohli zachránit,
ale prohráli jsme klíčový souboj
s Pardubicemi. I když jsme měli
na konci stejně bodů jako Východočeši, sestoupili jsme kvůli horším vzájemným zápasům,“ vrátil
se Král ke smutné kapitole kroměřížského basketbalu. (dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪ Hokejisté Vsetínské hokejové přišli
o zkušeného Pavla Janků. Útočníkovi
skončilo hostování a vrátil se do týmu
HC Oceláři Třinec. Janků odehrál za
Vsetín 24 zápasů, ve kterých vstřelil
šest gólů a připsal si pět asistencí.
▪ Sportovního střelce z Otrokovic Jiřího
Gacha čeká rok plný cestování do exotických zemí. Závodit bude například
v Egyptě nebo v Číně, tyto země totiž
hostí podniky Světového poháru. Na
mistrovství světa i Evropy ale jeden
z nejlepších českých střelců v disciplíně
trap namáhavě cestovat nebude. Světový šampionát se uskuteční v chorvatském Záhřebu, mistrovství Evropy
hostí slovinský Maribor.
▪ Volejbalisté VSC Fatra Zlín postoupili
mezi nejlepší čtyři celky v Českém
poháru. Ve čtvrtfinále vyřadili JMP
Brno. V úvodním domácím zápase zvítězili 3:1 na zápasy, stejným poměrem
vyhráli i na palubovce soupeře. Finálový turnaj Českého poháru se uskuteční 31. ledna až 1. února ve zlínské
sportovní hale. Zlínští volejbalisté se
v semifinále utkají s Libercem, druhou
dvojici tvoří Ostrava s Kladnem.

▪ Brankář hokejistů HC Hamé Zlín Martin Altrichter ukončil v prosinci hostování ve Vsetínské hokejové. Ve zlínské
kabině se ale dlouho neohřál, vedení
klubu ho obratem poslalo na hostování do HC Chemopetrol Litvínov. V jeho
službách stráví 33letý hokejista měsíc.
Výměnou za Altrichtra přišel do Zlína
litvínovský brankář Kamil Jarina. Za
Zlín v právě probíhající sezoně Altrichter odchytal pouze dvě utkání, ve Vsetíně chytal patnáctkrát.
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KŘÍŽOVKA

ZÁBAVA
Soutěžíme o TOUSTOVAČ 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 28. 2. 2006 včetně. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: TOUSTOVAČ - 277. došlá správná
odpověď vyhrává, předměty - 2., 70., 97., 111., 172.,193., 247., 294., 344., 389. došlá správná odpověď vyhrává. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich doručení. Výhry budou zaslány poštou. Jména výherců budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Změny vyhrazeny.
Výherci z prosincového vydání: hlavní cena- Karla Lierová, další ceny- Božena Krupíková, Rostislav Vajdák, Alois Odložil, Jiří Koutný

SOUTĚŽ

Vyhrajte Televizor Tesla TVS 2113 TM
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Vážení čtenáři,
v každém vydání magazínu Okno do kraje pro vás
připravujeme soutěž o hodnotné ceny. Další soutěžní úkol, který jsme pro vás připravili, je tentokrát statistický:
Kolik se za loňský rok narodilo ve Zlínském
kraji dětí?
Uzávěrka soutěže je 28. února 2006.
Z nejpřesnějších odpovědí vyberou výherce televizoru Tesla žáci ze Základní školy ve Slušovicích.

Své příspěvky
posílejte na adresu:

Okno do kraje
Pekárenská 42
760 01 Zlín
nebo na e-mail:
soutez@oknodokraje.cz
Jméno výherce zveřejníme v dubnovém vydání
magazínu Okno do kraje a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz.
Vítězem soutěže o nejhezčí vánoční pořekadlo
se stala: Olga Vodenková z Babic. Blahopřejeme.
Nejlepší příspěvky budou uveřejněny na internetových stránkách www.oknodokraje.cz.
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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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