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Vážení spoluobčané,
doba dovolených pomalu končí a většinu z nás čeká náročný a událostmi našlapaný podzim. V případě Zlínského kraje to platí především
v oblasti zahraničních aktivit a podnikatelských misí do partnerských
regionů. Následující tři měsíce budou z tohoto pohledu skutečně
náročné, protože máme připraveny tři významné zahraniční cesty, které mají přinést efekt našim podnikům a firmám a umožní také spolupráci v oblasti kultury, školství nebo v cestovním ruchu.
Přestože v létě mohlo mít mnoho lidí pocit, že politici, a to na všech
úrovních, nepracují tak, jak by si občané představovali, my jsme velmi
pečlivě připravovali tři důležité návštěvy. Našim cílem bude Samarská
oblast v Ruské federace, Lvovská oblast na Ukrajině a provincie Shandong v Číně. Půjde o reciproční návštěvy, protože oficiální představitele všech těchto regionů jsme již
v našem kraji přivítali a podepsali jsme s nimi různé typy partnerských smluv.
Kontakty s územními celky, které otevírají nové možnosti a mohou nabídnout svůj rozvojový potenciál,
považuji především pro naše podnikatele za velmi důležité. Také proto veškeré zahraniční návštěvy koncipujeme jako podnikatelské mise, jimž představitelé kraje „pouze“ otevírají dveře k novým ekonomickým
příležitostem. Zejména na východ od nás stále důsledně platí, že s podporou regionálních politiků mají
podniky mnohem větší šanci k prosazení svých investičních, obchodních nebo partnerských záměrů.
Proto při přípravě zahraničních misí intenzivně spolupracujeme s hospodářskými komorami a dalšími
subjekty, které se těmito aktivitami zabývají. Dobře připravená cesta přináší výsledky v podobě smluv či
obchodních dohod mezi našimi podniky a firmami z partnerského regionu. Při neustálé globalizaci světového hospodářství naše firmy rozvoj i za hranice České republiky potřebují. Také proto chci podnikatele
vyzvat, zejména ty menší a střední, aby našich nabídek využívali, protože jim spolupráci se zahraničními
subjekty či vstup na tyto trhy můžeme významně usnadnit a přispět tak k jejich růstu. Právě u menších
firem to platí dvojnásob, protože nemají stejné možnosti, jako velké firmy, které mají cestu k expanzi
v zahraničí jednodušší. Jsem přesvědčen, že o všechny tři podnikatelské mise bude mezi firmami zájem
a cesty přinesou konkrétní výsledky. Pokud bychom jich nedosahovali, nemělo by význam do zahraničí
jezdit. Jako hejtman zastávám názor, že uzavírat partnerské smlouvy a pořádat zahraniční návštěvy má
smysl pouze tehdy, pokud jsou řádně připraveny a jsou z nich jasné a měřitelné efekty. Taková zahraniční
spolupráce potom má smysl a pomáhá rozvoji kraje v mnoha oblastech – podnikání, kultuře, školství,
cestovním ruchu….
Vážení spoluobčané, na závěr mi také dovolte, abych na sklonku prázdnin popřál všem našim dětem,
zejména letošním prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a prožili úspěšný školní rok. Obdobné přání chci
adresovat i všem školským pracovníkům, kteří se o naše děti budou celý rok starat. Takže paní učitelky
a páni učitelé, hodně síly do Vaší práce!
Užijte si všichni zbytek léta.

SLOVO HEJTMANA

OBSAH

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Zemědělci ve Zlínském kraji již kvůli počasí počítají škody na nesklizené úrodě obilovin. Přívaly
srážek způsobily klíčení zrna ještě v klasech, objevují se navíc plísně. Pšenice, kterou farmáři chtěli udat
jako potravinářskou, již v mnoha případech potřebné kvality nedosáhne. Totéž platí pro ječmen, který
nebude možné využít ve sladovnictví. Tak prudký zvrat v kvalitě obilí v době žní zemědělci v regionu
nepamatují.
▪ Zřejmě díky novému silničnímu zákonu ubylo na silnicích ve Zlínském kraji mrtvých. Zatímco
v červenci loňského roku zemřelo při nehodách devět lidí, letos byla ve stejném období smrtelná zranění tři. Ubylo i těžkých a lehkých zranění. Podobný trend zaznamenali policisté prakticky v celé České
republice.
▪ Uherské Hradiště bude mít zřejmě další, zcela nový městský park a další zelené plochy. Radnice
chce zeleň vysázet v areálu bývalých kasáren a kolem celého historického jádra města. Projekt, který si
vyžádá asi 22 milionů korun, chce město přihlásit do grantového programu nadace Proměny.
▪ Velký železný poklad objevili archeologové na vrchu Klášťov u Vizovic, kde dříve stávalo hradisko. V rozvalinách leželo velké množství srpů, kos, úlomků mečů, rádeln či otek. Podle archeologů jde
o zatím největší nalezený soubor železných předmětů z let 900 až 750 před naším letopočtem v České
republice.
▪ Den medu a medoviny přilákal v polovině srpna do Archeoskanzenu v Modré u Starého Města téměř
dvě tisícovky návštěvníků. Ti se mohli zúčastnit největšího koštu medoviny v České republice. Při třetím
ročníku této akce organizátoři uspořádali také prezentaci typicky slováckého stromu oskeruše.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Vsetín má další průmyslovou zónu
Vsetín - Další průmyslovou zónu dokončila
v srpnu vsetínská radnice v lokalitě Bobrky.
Projekt za více než 40 milionů korun má do
regionu přinést několik stovek pracovních
míst. Takřka všechny pozemky v průmyslové
zóně si již podnikatelé, především místní,
rozebrali. „Když si uvědomím, jaké investiční
pobídky dává stát zahraničním investorům,
pak mě velmi těší, že tyto dotované plochy
budou nyní využívat především místní firmy,
které jsou pro ekonomickou stabilitu našeho
regionu mnohem důležitější," uvedl starosta
Vsetína Jiří Čunek.
Centrum pomáhá ženám s podnikáním
Zlín - Zhruba sedm desítek klientek se již
obrátilo na Asistenční centrum na podporu
podnikání žen, které zřídila Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně. Některé z nich již
začaly i podnikat, hlavně v oblasti služeb
a maloobchodu. Centrum, jehož služby
jsou zdarma, je zaměřeno na systematickou pomoc ženám při zakládání podniků
a v prvních třech letech podnikání. Asistenční centrum spolupracuje s organizacemi
a institucemi ve Zlínském kraji, například se
živnostenskými úřady, úřady práce a dalšími
odborníky. S žádostí o odborné konzultace
se mohou na centrum obrátit ženy z celého
Zlínského kraje.
Zaměstanci v regionu stonají dlouho
Zlín - Bezmála 42 dnů činila v prvním
pololetí letošního roku průměrná doba
pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji.
Podle České správy sociálního zabezpečení
je to po Moravskoslezském kraji nejvíce
v České republice. Republikový průměr činil
ve stejném období 36,5 dne. Lidí, kteří pobírali nemocenskou, v prvním pololetí ubylo
jak ve Zlínském kraji, tak i celé České republice. Důvodem je skutečnost, že se letos zemi
vyhnula chřipková epidemie.
Nemocnice staví přistávací plochu
Valašské Meziříčí - Nemocnice ve Valašském Meziříčí se pustila do stavby nové přistávací plochy pro vrtulníky. Stavba, která si
vyžádá pět milionů korun, bude dokončena
v říjnu. Nyní vrtulníky přistávají asi 200 metrů od nemocnice a lékaři tak musejí použít
k transportu i sanitku. „Tento komplikovaný
postup odpadne, protože přistávací plocha
bude přímo v areálu nemocnice. Ve chvílích,
kdy jde opravdu o život, tak získáme drahocenné minuty k dobru," uvedl ředitel nemocnice Milan Leckéši.
Červený kříž pořádá sbírku
Zlínsko - Sbírku balených potravin a drogistického zboží pro muže bez přístřeší
pořádá ve dnech 11. až 15. září Český červený kříž. Akce se bude konat denně od
11 do 16 hodin v supermarketech Delvita
v Otrokovicích, na Jižních svazích a nám.
T.G.M. ve Zlíně, v Itersparu ve Zlíně – Prštném a v Albertu na Jižních svazích ve Zlíně.
Balené potraviny a drogistické zboží mohou
občané vkládat do nákupních vozíků při
odchodu ze supermarketů.

Stavba obchvatu Otrokovic vrcholí
Otrokovice - Obyvatelé Otrokovic
i řidiči, kteří projíždějí Zlínským
krajem od Přerova na Břeclav,
se už můžou konečně těšit na
otevření obchvatu města. Podle
informací, které našemu měsíčníku poskytlo vedení Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD), projedou
první vozy po novém obchvatu
už letos 27. října. „Celá stavba
včetně doprovodných objektů
bude dokončena na konci roku
2007,“ dodal Rostislav Vacula,
ředitel ŘSD.
Nicméně říjnový termín se
téměř o rok liší od původního
záměru. Nejvíce práce zbrzdily
výkupy pozemků pod plánovanou trasou stavby. Také financo-

vání stavby se od jejího počátku
výrazně prodražilo.
Z původně uvažovaných zhruba
šesti set milionů korun se výsledná cena po dokončení vyšplhá
na téměř jeden a půl miliardy
korun, a to včetně nestavebních
nákladů. Významnou měrou
se o nárůst finančních nákladů
postaralo zvýšení DPH pro stavebnictví z pěti na devatenáct
procent.
„Celé financování jde přes Státní
fond dopravní infrastruktury ze
státních prostředků,“ informoval
ředitel Vacula.
Ten rovněž odmítl jakékoliv
spekulace o zdržení stavby kvůli malému počtu přítomných

dělníků. Množily se totiž mezi
obyvateli Otrokovic domněnky,
že dodavatelé stavby nemají
na stavbě obchvatu dostatečný
počet pracovníků a odvolávají je na jiné významné stavby
v České republice, jako je například metro v Praze. „Dodavatelé
harmonogram výstavby plní,“
zdůraznil Vacula.
Jakmile na podzim stavaři
dokončí severovýchodní část
otrokovického obchvatu, měla
by začít další etapa. Jihovýchodní část obchvatu směrem
na Napajedla, s jejíž výstavbou
se začne po dokončení první
etapy, je ale zatím ve stadiu
územní přípravy.
(kra)

Velehradem se ozýval
živý jazyk esperanto
Velehrad - Stále živý jazyk, který je
schopen vyjádřit veškeré lidské
myšlenky a je srozumitelný pro
všechny národnosti světa – tak
popisovali esperanto účastníci
59. kongresu katolických esperantistů, který se konal v polovině
července na Velehradě. Esperanto je více než sto let starý, uměle
vytvořený jazyk, jehož smyslem
je snadná komunikace mezi lidmi. „Také naučit se esperanto je
velmi jednoduché, podle odborných studií dokonce desetkrát
snadnější než u jiných jazyků,“
je přesvědčen Miloslav Šváček,
ředitel Hnutí esperantistů České
republiky. „Již od vzniku esperanta nastala potřeba tímto jazykem
komunikovat, scházet se, společně se vzdělávat a vyměňovat si
zkušenosti. Proto také pořádáme
pravidelné kongresy,“ dodal. (red)

Velká letadla ustoupila modelům. Už po deváté se v polovině srpna
sešli na holešovském letišti při přehlídce Čmelák model show letečtí
modeláři. Na šest desítek pilotů leteckých modelů předvedlo nejen současné typy letadel, ale i historické kousky. Kvůli dešti museli organizátoři
dvoudenní akci ukončit již po prvním dni. (kra) foto Michal Kratochvíl

Moravsko-slovenské pohraničí žije i léta po rozdělení
Velká Javořina – Tradičního setkání
Čechů a Slováků se na přelomu
prázdninových měsíců na vrcholu Velké Javořiny na česko-slovenském pomezí zúčastnily desítky
lidí. Stejně jako v minulých letech
se akce nesla v duchu vzpomínek
na léta, kdy obě republiky tvořily
jeden suverénní stát.
Právě na rozdělení Česka a Slovenska doplatily nejvíce lidé
v příhraničních oblastech. Například ve Strání, které leží přímo
pod Velkou Javořinou, přišla kvůli
rozdělení republiky o práci téměř
polovina obyvatel, kteří pracovali
především v menších sloven-
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ských průmyslových podnicích.
Kritická situace se projevuje ještě
dnes. Lidé totiž musejí dojíždět za
prací do vzdálených měst ve vnitrozemí. Vstávání před rozbřeskem a příjezd domů ve večerních
hodinách proto nejsou žádnou
výjimkou.
Na slovenskou stranu lidé
zajíždějí z moravské strany hranic
spíše na levnější nákupy do blízkého Léskové či Nového Mesta
nad Váhom. Velmi populární jsou
mezi obyvateli příhraničí nákupy
levnějších zahraničních zájezdů
u slovenských cestovních kanceláří nebo nákupy společenského

oblečení. Často si vozí ze Slovenska také čerstvou zeleninu.
O mnoho méně se v současnosti
uzavírá vzájemných manželských
svazků. Děti, které rodiče vychovávají, ale umí i česky i slovensky
a hovořit oběma řečmi berou
jako samozřejmost.
Na dobu, kdy obě republiky
neměly mezi sebou hranici, vzpomíná většina obyvatel příhraničí
s nostalgií. „Dříve tu zajížděly
i pravidelné autobusové spoje ze
Slovenska, jezdili jsme tam velmi
často. Teď už ten kontakt tak častý není. Je to škoda,“ řekla Anežka
Halodová ze Strání.
(kra)

TÉMA MĚSÍCE

Akademický rok začíná ve Zlíně i Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

foto: Robert Šperka

Zatímco před několika lety ve Zlíně působila pouze jedna z
fakult brněnského Vysokého učení technického a jedno detašované pracoviště pražské VŠUP, nyní ve Zlíně existuje samostatná univerzita, která nabízí studijní obory na pěti fakultách.
První rok činnosti zahájí letos na podzim i vysokoškolský areál
v Uherském Hradišti. V obou městech lze přitom studovat jak
technické, tak humanitní předměty, a to také při zaměstanání či
v pokročilém věku.
Zlín – Nový akademický rok nabízí UTB také studium kombizahájí v září také Univerzita nované, tedy dálkové, přičemž
Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzita oba typy studia otevírají všechny
otevírá celou řadu oborů, které fakulty univerzity, a to v prograjsou přednášeny na fakultách mech bakalářských, navazujících
managementu a ekonomiky, magisterských a doktorských.
aplikované informatiky, multime- Zájemci o dálkové studium se tak
diálních komunikací, na fakultě mohli přihlásit například ke stutechnologické a na univerzitním diu ekonomiky a managementu,
institutu. Největší zájem je tra- inženýrské informatiky, mediáldičně o studium ekonomických ních a komunikačních studií či
oborů, nejméně uchazečů se hospodářské politiky a správy.
přihlásilo ke studiu na fakultě Stejně jako vloni otevírá Univeraplikované informatiky. Studi- zita Tomáše Bati studijní cykly
um některých oborů bude nově v rámci Univerzity třetího věku.
možné absolvovat pouze v ang- Toto studium je určeno zejména
ličtině. Kromě prezenční formy pro zájemce z řad seniorů, kteří

nejsou výdělečně činní. Výuka
je realizována jednou za čtrnáct
dní a poplatek na jeden akademický rok činí 900Kč, u programu
Výtvarná umění 1500Kč. Nově
otevíranými kurzy v rámci tohoto studia jsou například Počítače
v praxi, Minimum občanského
a zdravotnického práva nebo
Energetické hospodářství v kraji. Na závěr každého semestru
vypracují posluchači Univerzity
třetího věku vlastní semestrální
práci. Důležitou složkou pedagogických aktivit UTB je také program Celoživotního vzdělávání,
v jehož rámci jsou zájemcům
nabízeny studijní programy jak
akreditované, po jejichž absolvování obdrží studenti akademický titul a vysokoškolský diplom,
tak programy certifikované,
u kterých absolventi získají
pouze osvědčení. V rámci akreditovaných programů je možno studovat například obory
Finance, Podniková ekonomika
nebo Veřejná správa a regionální rozvoj. Certifikované programy v sobě většinou zahrnují
doplňující studium, například
v oblasti pedagogických věd
nebo informatiky. Tyto kurzy
směřují ke zvýšení kvalifikace a
odborné způsobilosti absolventů.
Uherské Hradiště – Zlínská
Univerzita Tomáše Bati bude
v letošním roce část své výuky
realizovat také na novém pracovišti v objektu bývalých kasáren
v Uherském Hradišti. Jedna část
areálu je nyní komerční, ve druhé se provádí bytová výstavba
a třetí, největší část, se už od
podzimu loňského roku mění na
Regionální vzdělávací centrum

– vysokoškolský areál a Centrum celoživotního vzdělávání.
Studenti si mohou vybrat ze tří
bakalářských studijních programů, jejichž garantem jsou přímo
fakulty UTB. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati
Zlín nabízí uchazečům studijní
programy Ekonomika a management a Chemie a technologie
potravin, fakulta multimediálních komunikací pak garantuje program Výtvarná umění se
studijním oborem Multimedia
a design. Všechny tři programy
se budou studovat v denním tříletém studiu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
do Uherského Hradiště přesune
obory Sportovní management
a Ekonomika cestovního ruchu.
Zahraniční studenti mohou
v Uherském Hradišti navštěvovat
roční intenzivní kurz češtiny v rozsahu dvaadvaceti hodin týdně.
Absolventi po složení závěrečné
zkoušky obdrží diplom o znalosti českého jazyka. Cena kurzu je
25000 Kč a uchazeči si hradí také
všechny další výdaje spojené se
svým pobytem. Součástí nového
akademického pracoviště bude
i specializovaná učebna pro výuku krizového řízení, například
při chemických či biologických
haváriích nebo záplavách. Centrum celoživotního vzdělávání
bude využívat Středisko služeb
školám, uherskohradišťská hospodářská komora či úřad práce,
například pro rekvalifikační kurzy. Kromě učeben bude vysokoškolský areál disponovat nově
zrekonstruovanou kolejí s kapacitou 175 lůžek a moderním stravovacím zařízením.
(don)
INZERCE
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Zahraniční aktivity a vztahy kraje

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Zahraniční vztahy Zlínského kraje
se postupně vytváří od vzniku krajů
v roce 2000. Na krajském úřadě se
jejich tvorbě systematicky věnuje
odbor Kancelář hejtmana. Současné aktivity v oblasti zahraničních
vztahů mají jasný cíl, a sice podporu
takových aktivit, které mají primárně odezvu u soukromého sektoru
a vytváří příležitosti či zázemí pro
rozvoj Zlínského kraje.

Regiony, s nimiž kraj spolupracuje
Od roku 2001 do současné doby byly
smlouvou o spolupráci formalizovány
partnerské vztahy s těmito regiony:
▪ Trenčianský samosprávný kraj
(Slovensko)
▪ Žilinský samosprávný kraj
(Slovensko)
▪ Podkarpatské vojvodství (Polsko)
▪ Region Piemonte (Itálie)
▪ Župa Vas (Maďarsko)
▪ Samarská oblast (Rusko)
Partnerství podložená deklarací o spolupráci udržuje kraj s regiony:
▪ Lvovská oblast (Ukrajina)
▪ Provincie Shandong (Čína)
Možnosti spolupráce jsou vzájemně
konzultovány také s regiony:
▪ Departement L´Orne (Francie)
▪ Oblast Bacau (Rumunsko)
▪ Oblast Pomoravlje (Srbsko)

Motivy vzniku partnerských vztahů mezi
Zlínským krajem a zahraničními regiony byly
postupně, od počátku existence krajů tyto:
projevený zájem ze strany zahraničního regionu, vztahy založené na prvotním osobním
kontaktu představitelů regionů, společný
zájem na realizaci konkrétního záměru a cílené navazovaní vztahů na základě priorit politické reprezentace Zlínského kraje.
Pro rozhodování o navázání vztahů se zahraničními regiony hraje významnou roli vždy
větší počet aspektů. Patří k nim především:
▪ potenciální příležitosti pro rozvoj hospodářské spolupráce,
▪ poloha regionu,
▪ pravidlo jednoho partnerského regionu
v jednom státu (s výjimkou oboustranně
výhodného partnerství za účelem naplnění
konkrétního záměru),
▪ aktivní zájem o spolupráci ze strany zahraničního regionu,
▪ soulad navrhované spolupráce se strategickými cíly Zlínského kraje,
▪ soulad s oficiální zahraniční politikou České
republiky.
Pravidlem v oblasti zahraničních vztahů, které
Zlínský kraj používá, je konzultace všech aktivit s Ministerstvem zahraničních věcí České
republiky, zastupitelskými úřady v zahraničí
a zahraničními zastupitelskými úřady v ČR.
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foto: Petr Zákutný

Hlavním aktuálně používaným nástrojem pro
rozvoj vztahů mezi spolupracujícími regiony
jsou hospodářské mise, ať již z partnerského
regionu přijíždějící do Zlínského kraje, nebo
Zlínským krajem připravované.

Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Podobu zahraničních vztahů Zlínského kraje schvaluje krajské zastupitelstvo, čemuž
předchází jejich projednávání ve Výboru pro
zahraniční vztahy Zastupitelstva Zlínského
kraje a Výboru pro záležitosti Evropské unie
Zastupitelstva Zlínského kraje.

Kontakt:
Zlin Region in Brussels
The Rose House
Boulevard de la Cambre 46
B1000 Brussels
Tel.: (32)26411760
Fax: (32)26411769

Jistě nelze pominout, že se Česká republika
stala v roce 2004 členem Evropské unie. Zlínský kraj reagoval na tuto skutečnost zřízením
zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Jeho
hlavní náplní je zastupování zájmů Zlínského
kraje v oblastech podpory malého a středního podnikaní, rozvoje regionální infrastruktury, problematiky programovacího období
2007 – 2013 a propagace Zlínského kraje
v Bruselu a mezi ostatními evropskými regiony. Nezanedbatelnou částí je také oblast
sledování vypisovaných programů, v rámci kterých je uvolňována finanční podpora
z evropských fondů na konkrétní projekty
a „lobbying“ předkládaných projektů institucím v EU. Služby zastoupení se neomezují
pouze na krajský úřad, ale jsou nabízeny také
dalším institucím a subjektům sídlícím na
území Zlínského kraje.

Sídlo Evropské komise.

foto: archiv

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Podpis dohody o spolupráci mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí.

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...
Radní schválili záměr rekonstrukce kožního pavilonu
Zlín – Investiční záměr na rekonstrukci 3. pavilonu Krajské
nemocnice T. Bati, v němž je
umístěna lůžková část kožního
oddělení, za více než 12 milionů
korun schválila na svém posledním jednání krajská rada. Pavilon je v současné době ve velmi
špatném stavebně-technickém
stavu s nevyhovujícím sociálním
zázemím. Následně bude připravena také rekonstrukce 2. pavilonu, ambulantní část a propojení
obou pavilonů.
Práce se uskuteční od června do
listopadu příštího roku.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Kraj ustavil komisi, která bude
řešit přípravu komunikace R49
Zlín – Ustavení pracovní komise
Rady Zlínského kraje, která se
bude zabývat řešením problémů
přípravy a realizace rychlostní
komunikace R49, schválila na
svém posledním jednání krajská
rada. V tomto poradním orgánu
by měli být zástupci delegovaní obcemi ze zájmového území
plánovaného koridoru R49, Zlínského kraje, Ředitelství silnic a
dálnic České republiky a projektanta stavby.
Radní tak mimo jiné reagovali
na petice, které byly hejtmanovi doručeny z některých obcí.
Cílem ustavení skupiny je vytvoření platformy pro komunikaci
všech zainteresovaných subjektů
a hledání takové podoby realizace, která se co možná nejméně
negativně dotkne života v okolí
plánovaného koridoru trasy.
Nová
okružní
křižovatka
U Majáku byla otevřena
Zlín – Nově vybudovanou okružní křižovatku U Majáku ve Zlíně
slavnostně otevřeli představitelé
Zlínského kraje a města Zlína. Křižovatka, která byla vybudována
za více než 15,5 milionu korun,
zlepší bezpečnost a umožní plynulejší provoz na spojnici mezi
Zlínem a Uherským Hradištěm.
„Dosavadní stav na tomto místě byl pro řidiče nebezpečný,
protože stará křižovatka neumožňovala dostatečný rozhled.
Výstavbou kruhového objezdu
se bezpečnost výrazně zvyšuje.
Jsem rád, že jsme se na realizaci
této investice dohodli společně s
městem Zlínem,“ uvedl hejtman
Libor Lukáš.

PŘIPRAVUJEME...
Vnější průměr kruhu je 35 metrů,
součástí stavby byla také úprava
vozovky na silnici II/497 v celkové délce 380 metrů a také obnova povrchu místních komunikací
v délce 120 metrů. Stavba podstatně nemění dopravní podmínky v tomto místě, proto došlo
k minimálnímu ovlivnění krajiny
a životního prostředí.

„Nové úpravy umožní také plynulé vyklízení prostoru křižovatky a
tím odpadnou případné dlouhé
čekací doby na původních větvích křižovatky,“ uvedl krajský
radní Petr Hradecký, který je zodpovědný za oblast dopravy.
Hejtman byl zvolen předsedou
Regionální rady NUTS II
Olomouc, Zlín – Hejtman Libor
Lukáš byl zvolen předsedou
Regionální rady NUTS II Střední
Morava, ten dohromady tvoří
Zlínský a Olomoucký kraj.
„Pozice regionální rady bude
v novém plánovacím období
Evropské unie v letech 2007
– 2013 velmi silná. Kromě dalších
důležitých činností bude rozhodovat o rozdělení evropských
dotací asi kolem dvou miliard
korun ročně. Také z tohoto důvodu chápu zvolení předsedou jako
výrazný závazek a také možnost
ovlivnit rozvoj našeho regionu,“
uvedl Libor Lukáš.
Od příštího roku bude poskytování evropských dotací řídit
tato nově ustavená instituce,
zatímco v současné době tak činí
Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Finanční prostředky, o nichž se
bude rozhodovat, půjdou zejména na rozvoj dopravní infrastruktury, infrastruktury cestovního
ruchu a na rozvoj obcí a měst.
Příjemci mohou být i soukromé
osoby, firmy, či veřejné instituce,“
vysvětlil hejtman.
Novináři objevovali kouzlo
Zlínského kraje
Zlín – Možnosti seznámit se s tím,
co Zlínský kraj nabízí v oblasti

cestovního ruchu, využili ve druhé polovině července novináři z
polského časopisu Swiat a českého specializovaného měsíčníku
COT. „Polským novinářům byly
představeny všechny čtyři turistické oblasti našeho kraje s jeho
dominantními atraktivitami
Zástupci časopisu COT se zase
po celý týden plavili po Baťově
kanále a poznávali jeho nejbližší
okolí,“ řekl krajský radní pro cestovní ruch Jindřich Ondruš.
Polsko se pro Moravu stává jedním se základních cílových trhů.
Poláci mají o pobyt u nás zájem,
lákají je zejména prodloužené
víkendy s možností wellness,
aktivní odpočinek a programy
připravené pro rodiny s dětmi.
„Kraj a jeho partneři letos využili
zvýšené nabídky a prezentovali
se už na třech veletrzích v Polsku,“ upřesnil radní Ondruš.
Zlínský kraj vydal výroční zprávu za rok 2005
Zlín – Historicky první výroční
zprávu vydal Zlínský kraj. Ta na
osmdesáti stránkách komplexně představuje činnost kraje za
uplynulý rok 2005. Nechybí údaje o příspěvkových a obchodních
organizacích, významných investičních akcích nebo návštěvách.
„Protože jsme institucí transparentní, chceme podrobně
seznámit občany s naší prací za
uplynulý rok. Ve vydávání výročních zpráv budeme samozřejmě
pokračovat i v dalších letech, jak
je u významných institucí zvykem. Věřím, že také touto formou
zlepšíme vzájemnou komunikaci
a informovanost na našem území,“ řekl hejtman Libor Lukáš.
Výroční zpráva vydaná v nákladu
5 000 ks bude distribuována do
všech obcí v kraji, obchodních a
příspěvkových organizací, ministerstev a krajských úřadů, knihoven atd.

Kraj zakoupí pro Bánov
měřicí zařízení, které má
zpomalit auta
Zlín – Měřicí zařízení za více
než 1,4 milionu zakoupí Zlínský kraj pro instalaci na kritickém úseku komunikace I/50
v obci Bánov, rozhodli o tom
krajští radní. Účelem výstavby
měřicího systému je preventivní působení na dodržování
povolené rychlosti jízdy řidiči
motorových vozidel. V případě nerespektování nastaveného rychlostního limitu
bude přestupek zadokumentován a předán na pracoviště, kde bude vyřízen a řidič
následně sankcionován.
Výhodou úsekového měření
rychlosti oproti bodovému
měření je výrazné zklidnění
a zpomalení dopravy v celém
kontrolovaném úseku. Zařízení je určeno pro měření
průměrné rychlosti vozidel
na zvolené části komunikace.
Bánov leží na silně zatížené
silnici I/50 směřující ke státní
hranici se Slovenskem. Měřena bude část silnice, na níž
dochází k častým dopravním
nehodám z důvodu nerespektování rychlosti jízdy.

Do Bruselu na OPEN DAYS
Zlín - Zlínský kraj se podruhé v historii zúčastní akce
OPEN DAYS – evropského
týdne měst a regionů v Bruselu. Přestože se akce koná
v první polovině října, všichni
účastníci se na ni již intenzivně připravují, neboť jde o
největší setkání svého druhu
v Evropě. Očekává se účast
pěti tisíc osob, prezentovat se
bude 135 regionů a měst z 24
zemí. Nejpočetnější zastoupení na OPEN DAYS bude mít
Německo, poté Itálie a Velká
Británie. Českých a moravských krajů bude přítomno
šest. OPEN DAYS jsou především příležitostí k výměně
zkušeností měst a regionů
a k řadě osobních setkání
politiků, ekonomů a novinářů.
Každý ročník má své ústřední téma. Tím letošním jsou
„Investice do regionů a měst
Evropy – partnerství veřejného a soukromého sektoru pro
růst a zaměstnanost“.
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Členství v EU se zredukovalo na diskusi o penězích

V roce 2004 se Česká republika stala novou členskou zemí
Evropské unie a problematika spojená s naší integrací se
velmi úzce dotýká několika
významných oblastí, které
spadají do kompetencí kraje. Proto vyvstala potřeba
vytvořit pro Zastupitelstvo
Zlínského kraje skupinu lidí
schopných sledovat vývoj
a možnosti spolupráce s Bruselem. To zajišťuje Výbor pro
záležitosti Evropské unie,
jehož předsedou je nejmladší krajský zastupitel Ondřej
Benešík, který navíc působí
i ve Výboru regionů - jednom
z orgánů Unie, v němž jsou
zastoupeny evropské obce,
města a kraje. Má celkem 317
členů, z toho 12 za Českou
republiku.
Zlínský kraj otevřel přímo v
Bruselu svou kancelář, naopak
v rámci kraje – přímo ve Zlíně
- působí Výbor pro záležitosti
Evropské unie, jemuž předsedáte. Čím se od sebe tyto dvě
příbuzné instituce liší a v čem
naopak spolupracují?
Vznik výboru souvisí se zřízením našeho zastoupení v Bruselu, které na základě zakázky
Zlínského kraje získává peníze
z těch grantů Evropské unie,
jenž se rozdělují přímo v Bruselu. Naši kolegové tam dále
získávají informace o legislativě Evropské unie, o vývoji, ale
také o grantových možnostech
pro podnikatele, pro neziskové organizace, pro školy, obce
a města, univerzitu a podobně.
A v neposlední řadě se věnují
marketingové činnosti, poněvadž náš region se v Bruselu
musí zviditelňovat, aby se tam
o nás na politické i na odborné
úrovni vědělo. Výbor působící ve Zlíně je naopak určitým

prostředníkem, který pomáhá
definovat objednávku a potřeby Zlínského kraje, na něž se
potom přímo v Bruselu pracovníci zastoupení zaměřují.

sto z něj může velmi významně
těžit. Kompletně bude centrum
financováno Úřadem vlády
a jeho otevření je naplánováno
na listopad tohoto roku.

Česká republika má jako
členský stát nárok na peníze
z Bruselu, ovšem ty se přece rozdělují prostřednictvím
ministerstev
jednotlivých
zemí…
Ne tak docela. Kromě toho
totiž existuje část finančních
prostředků, které se distribuují pouze a přímo v Bruselu
a o ně se mohou ucházet různé subjekty z celé unie. Jde asi
o 15 až 20 procent z rozpočtu
EU. Mimochodem právě díky
zastoupení se nám podařilo
získat pro Zlínský kraj finanční
podporu pro projekty řádově
ve výši desítek milionů korun.
Jedná se například o projekt
Regionální inovační strategie,
poradenské centrum pro ženy
podnikatelky a mnoho dalších.

Jak je vůbec běžná veřejnost
informována o záležitostech
Evropské unie?
Domnívám se, že v České
republice se členství v Evropské unii pohříchu zredukovalo
na diskusi o možnosti čerpání
finančních prostředků, často
navíc velmi zmatenou a zavádějící. Velkorysá dotační politika Bruselu je samozřejmě velmi
důležitá věc a pro mnoho lidí
byla i jedním z hlavních motivů, které je vedly vyslovit se
v referendu pro vstup do evropského společenství. Evropská
unie ale nabízí mnohem víc
a je třeba si uvědomit podstatu
tohoto společenství i důvody,
pro které vůbec vzniklo. Zatím
toho naše republika v oblasti
osvěty dělá žalostně málo. Proto se snažím být v rámci svých
možností aktivní formou besed
se studenty, přednášek a seminářů. Zaměřuji se přitom hlavně
na historii, vývoj a institucionální systém Evropské unie a ve
věcech komunikace a vzdělávání veřejnosti velmi spoléhám na
již zmíněné informační centrum.
Pokud totiž chceme využívat
možnosti členství a ovlivňovat
vývoj Unie, musíme pochopit,
jak celý systém funguje a na
jakých základech stojí.

Letos má ve Zlíně vzniknout
Evropské informační centrum, na jaké bázi bude pracovat a co občanům přinese?
Momentálně v našem regionu existuje několik míst, které
se dílčím způsobem zaměřují
na poradenství v určitých segmentech široké problematiky
Evropské unie. Abychom zlepšili všeobecnou orientaci lidí
v těchto otázkách, prosazuje
náš výbor vznik Evropského
informačního centra schopného poskytovat rady a informace
a to nejen ohledně evropských
peněz, ale i v dalších tematických oblastech, popřípadě
žadatele se specifickými dotazy
nasměrovat tam, kde jim dokáží
detailněji poradit.
Centrum bude sídlit v těsné
blízkosti zlínského mrakodrapu v areálu bývalých Baťových
závodů - společně s Technologickým inovačním centrem,
hospodářskou komorou a regionální rozvojovou agenturou,
takže očekávám, že zde dojde
k velmi přínosné synergii, protože se pod jednou střechou
setkají instituce, které se již delší dobu zabývají problematikou
Evropské unie. Do zřízení tohoto pracoviště Zlínský kraj neinvestuje žádné prostředky, a pře-
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Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V čem spatřujete hlavní výhody našeho členství v evropském společenství?
Začnu „populárními“ ekonomickými faktory: především máme
možnost čerpat nemalé peníze.
Po dobu sedmi let má Česká
republika nárok na v průměru
sto miliard korun ročně a záleží
jen na naší šikovnosti, zda budeme schopni tuto podanou šanci
využít. Je sice pravda, že současně platíme členské příspěvky, ty jsou však nesrovnatelně
nižší. Dále nastal volný pohyb
osob, zboží, služeb a kapitálu.
Díky odbourání obchodních
a celních bariér se výrazně zjednodušil pohyb zboží. I proto
dnes zažíváme značný hospodářský rozvoj. To musí přiznat
i ti největší odpůrci evropské
integrace. A kromě těchto ekonomických témat je zde ivelmi
důležité spektrum hodnotové.
Předpokladem našeho vstupu
byla také vyspělost naší demokracie. Právě potřeba vyrovnat
se v tomto směru standardu
vyspělých evropských států
posunula naši zemi obrovský
kus dopředu: v otázkách legislativních norem, výkonu veřejné
správy, soudnictví apod. Možná
si to už ani neuvědomujeme,
ale od počátku 90. let jsme udělali velký pokrok. Snaha o členství a jeho následné uznání nás
zkrátka v tomto ohledu možná
nenápadně, ale přesto velmi
podstatně kultivovalo.
Helena Mráčková

foto: archiv ZK

INFORMACE

Firmy získají informace o podporách

Podnikatelské subjekty ze Zlínského kraje mohou v rámci nového projektu snáze získat informace o možnostech čerpání evropských dotací.
Projekt je zaměřen na posílení absorbční a administrativní kapacity čerpání finančních prostředků z fondů EU. Jako nástroj k dosažení tohoto
cíle bude sloužit metoda konzultačně-tréninkové podpory. V rámci realizace projektu budou vyškoleni experti z řad zaměstnanců podnikatelských subjektů, kteří budou schopni kvalifikovaně plánovat investiční
akce firem s využitím financování z fondů, připravovat žádosti a řídit
proces schvalování, realizace a ukončení projektu s využitím dotačních
zdrojů. Pro zvýšení informovanosti podnikatelského sektoru o připravovaném projektu budou uspořádány následující semináře v okresních
městech Zlínského kraje:
Rozloženi složek IZS

Integrovaný záchranný
systém a jeho význam
Dopravní nehoda, únik nebezpečných látek, rozsáhlý výpadek elektrické energie, sněhová kalamita, povodně… Při řešení
těchto mimořádných situací, které se mohou objevit i v běžném
životě, může občan na každém kroku slyšet ve sdělovacích prostředcích pojem „Integrovaný záchranný systém neboli IZS“.
Právě jeho význam, složení i činnost vám, vážení čtenáři, Okno
do kraje přinese v příštích číslech. Dozvíte se informace nejen
o jednotlivých složkách IZS, ale dostanete do rukou i všechny
důležité kontakty na jednotlivé složky IZS i návod, jak s těmito
údaji správně zacházet, například při mimořádných situacích.
služba a Policie ČR. Do systéCo máme rozumět pod pojmem
IZS?
mu mohou být zapojeny i tzv.
IZS vznikl z potřeby každodenní
„ostatní složky IZS", jako jsou
činnosti záchranářů, zejména při
např. vyčleněné síly a prostředsložitých haváriích, nehodách
ky Armády ČR, Český červený
a živelních pohromách, kdy je
kříž, obecní policie, hygienické
třeba organizovat společnou činstanice, veterinární správy a
nost všech, kdo mohou přispět
podobně. V podstatě záleží na
k záchraně osob, zvířat, majetku
druhu mimořádné situace a způnebo životního prostředí. Je to
sobu jejího řešení, jaká složka či
systém spolupráce a koordinaorganizace bude využita. Aby
ce složek, orgánů státní správy
bylo zřejmé, jaké ostatní složky
a samosprávy, fyzických a právIZS do systému patří, je sestanických osob při společném proven poplachový plán IZS kraje,
vádění záchranných a likvidačve kterém jsou registrovány síly
ních prací. IZS se u nás buduje od
a prostředky složky, způsob
roku 1993. Základním právním
jejich vyrozumění pro případ
předpisem pro IZS je nyní zákon
povolání k mimořádné události
č. 239/2000 Sb., o integrovaném
a doba uvedení složky IZS do
záchranném systému a změpřipravenosti účinně zasáhnout.
ně některých zákonů. IZS není
IZS se podle zákona uplatňuje
institucí. Je to systém s nástroji
v momentě, kdy jsou na místě
spolupráce a modelovými postuzásahu dvě a více složek systému
py součinnosti mezi „základní
a společně řeší způsob, jakým se
složkou“ a „ostatními složkami“
bude událost likvidovat.
IZS a je součástí systému pro
V pokračování tohoto článku
zajištění vnitřní bezpečnosti stábude popsána organizační
tu.
struktura a kontaktní spojení
Jaké jsou složky IZS?
na jednotlivé instituce základZákladními složkami IZS jsou
ní složky IZS.
Hasičský záchranný sbor ČR
a jednotky požární ochrany
zařazené do plošného pokrytí
kraje, zdravotnická záchranná

Připravil Ing. Robert Pekaj
odbor Kancelář hejtmana
oddělení pro zvláštní úkoly

▪ 12. září Kroměříž, Pension na Octárně (Tovačovského 318)
▪ 13. září Uherské Hradiště, Grand hotel (nám. Palackého 349)
▪ 14. září Vsetín, Dům kultury (Svárov 1055)
▪ 15. září Zlín, Baťův mrakodrap (expozice ve 2. patře, Tř. T. Bati 21)

více informací na www.jvmrpic.cz

(ku)

Obchodní mise do Lvovské oblasti
Ve dnech 5. – 6. října 2006 proběhne pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje obchodní mise
českých podnikatelů na Ukrajinu.
V rámci této podnikatelské mise
mají podniky Zlínského kraje
možnost rozšířit své aktivity na
východní trhy a navázat prvotní
kontakty ve Lvovské oblasti, a to
formou předjednaných osobních
setkání s potenciálními partnery.
Program mise sestává kromě

osobních jednání firem také z
návštěvy 6. ročníku Ekonomického fóra ve Lvově, prezentací konzultačních agentur působících na
ukrajinském trhu a v neposlední
řadě také ze setkání s hejtmanem
Zlínského kraje a politickou a hospodářskou reprezentací Lvova.
Bližší informace o této akci lze získat na internetových stránkách
www.jvmrpic.cz, nebo na telefonu 577 210 729.
(ku)

Třídění odpadu pod drobnohledem

Občané Zlínského kraje loni vytřídili více odpadu než v roce 2004,
ale stále je to méně než činí celostátní průměr. Podle statistických
údajů každý občan Zlínského kraje vytřídil v roce 2005 v průměru
34,4 kg, což je o 4,2 kg více ve srovnání s krajským výsledkem z roku
2004, ale o 1,8 kg méně oproti celostátnímu průměru v roce 2005.
Intenzivnější třídění odpadů má podpořit i letošní informační
kampaň pod názvem „Má to smysl.Třiďte odpad“. Její součástí je
i prázdninový průzkum v dětských táborech, campech a rekreačních střediscích. V anketních odpovědích často zazníval požadavek,
aby kontejnerů na tříděný odpad v ulicích měst a obcí přibývalo.
Koncem loňského roku jich měl Zlínský kraj k dispozici celkem
7 802, z toho 2 660 nádob na plast, 2 361 na papír, 2 277 na barevné
sklo, 347 na sklo bílé , 74 na nápojový karton a 83 na kov. V rámci
letošního projektu má být pořízeno pro potřeby obcí a měst Zlínského kraje dalších 250 kontejnerů, a to zejména na bílé sklo, papír
a nápojový karton.
Libuše Miarková
Tabulka výtěžnosti na jednoho obyvatele za rok 2005:
* srovnání výsledků jednotlivých regionů ZK s celokrajským a celostátním výsledkem
sklo- sklo - nápojový
papír plast bílé barevné karton
kov
region Kroměříž

11,8

region Uherské Hradiště

12,4

5,2

0,4

5,7

0,04

9,9

8,8

4,9

0,0

6,0

0,15

17,9

12,2

4,6

0,0

8,8

0,04

7,7

region Vsetín
region Zlín

4,3

2,1

5,4

0,05

9,0

Zlínský kraj

11,3

4,8

0,5

6,7

0,07

11,0

Česká republika

11,5

5,2 0,51

6,5

0,06

12,6

Zdroj: EKO-KOM s.r.o.
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ROZHOVOR
Dipl. Ing. Pavel Pravec
▪ narozen 3. dudna 1944
▪ bývalý generální ředitel a předseda
představenstva Barum Continental
v Otrokovicích
▪ předseda výkonného výboru Barum
Continental
▪ jeden z nejúspěšnějších podnikatelů
v České republice
▪ nositel několika významných ocenění
(Podnikatel roku, přebral za Barum
titul Nejvýznamnější exportér Zlínského kraje)
▪ předseda představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
▪ před několika týdny opustil svou funkci a přenechal řízení Barumu Continental svému nástupci
Dipl. Ing. Pavel Pravec.

foto: archiv P. Pravce

Pavel Pravec: Svými úspěchy následujeme Baťu

INZERCE
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kvality, produktivity a nákladů. Současně jsme
se stali největší výrobní jednotkou na světě.
Pod Vaším vedením se Barum Continental
dostal na špičku mezi ostatními podniky
celého koncernu. Byla to složitá cesta?
Cesta do současného postavení byla trnitá,
byli jsme hozeni do arény s konkurencí, kde
se nějaký ohled na komunistickou zaostalost
či manýry nebral.
Zákazník hodnotí - protože kupuje takové
zboží, které mu po stránce ceny a kvality
vyhovuje. Ihned na počátku to byly audity VW,
BMW a Škody, kde jsme dostali jasně najevo,
co se očekává od nás, jestli jim chceme nabízet své zboží a služby. Dnes dodáváme prakticky všem evropským a největším zámořským
automobilkám, prodáváme do celého světa,
téměř 90 % své produkce.
Barum Continental je nesporně také průmyslovým lídrem Zlínského kraje i celé
Moravy. Cítil jste tlak veřejnosti i tisíců
zaměstnanců, kteří se báli jakéhokoliv
poklesu výroby?

Tady se spíš jednalo o pocit a realizaci zodpovědnosti. Mít zodpovědnost za osudy více než
4 tisíc zaměstnanců, tedy rodin, což je 12 - 15
tisíc lidí přímo a další tisíce nepřímo, není
snadná úloha. Nikdo mě nevolil, vyhrál jsem
konkurs na šéfa, byl jsem jmenován do funkce
vlastníky - těm jsem se zodpovídal především.
Jde ale vždy o kompromis, v této hře jsou stejně důležití zaměstnanci jako investor, zákazníci, dodavatelé, státní úřady, zákony, představitelé měst, obcí, kraje.
Pořád působíte ve vedení firmy. Jaká je
Vaše současná pracovní náplň? Co všechno máte na starosti?
Teď už jen moudře radím, dávám pozor na sociální smír, sleduji atmosféru prostředí, kulturu
a motivaci zaměstnanců. Už i toho je nakrátko, od května 2007 už jen ty moudré rady, to
již definitivně zapadnu mezi penzisty. Ptáčky
ale krmit nebudu, táhne mě to na Východ,
kde jsou úžasné zdroje, asi ti Ukrajinci a Rusové ty moudré rady budou potřebovat. (kra)

kompletní rozhovor na www.oknodokraje.cz

Jak vzpomínáte na Vaše působení v čele
největšího podniku regionu?
Na vzpomínání zatím nemám moc času, protože ještě stále působím jako předseda výkonného výboru, i když exekutivu již převzali
mladší, lepší.
Otázka velikosti, tun vytěženého uhlí, obratu
společnosti - to je spousta kritérií, které většinou zavádějí. Není to ani otázka zisku, ten
může vznikat i rozprodejem jmění. Už blíže ke
skutečné úspěšnosti je kriterium zisku a % trhu
obsazenému v boji s konkurencí. Jsme součástí nadnárodního koncernu, který je akciovou
společností vlastněnou většinou investičními
fondy z USA. Centrála je v německém Hannoveru, ale v Otrokovicích to řídí všechno
Češi a Slováci. Pro hodnocení úspěšnosti je
hlavní otázka - produktivita, náklady, kvalita,
export, % trhu, zisk a tvorba hodnoty podniku,
v konečné míře cena akcií koncernu. V těchto
parametrech jsme v branži nejlepší na světě množství zisku vyprodukovaného na jednoho
zaměstnance se snáze dosahuje u elektráren
či plynáren, my máme ale nejlepší kombinaci

KULTURA

Zlínskem budou opět znít dechovky
Jednou za dva roky ulice
a náměstí Zlína zaplní hudebníci
a tanečníci z Česka i ze zahraničí
v rámci Mezinárodního festivalu
dechových a folklorních souborů. Letos to bude již po třinácté
a uskuteční se od 31. srpna do
3. září.
Do krajského města se chystá osm dechových orchestrů
a sedm folklorních souborů
z České republiky a také pět
dechových orchestrů a pět
folklorních souborů ze zahraničí. Účinkující přijedou z Itálie,
Maďarska, Polska, Rakouska,
Řecka, z Ukrajiny a ze Slovenska.
Z domácích souborů se představí spolu s mažoretkami Velký
dechový orchestr města Zlína,
který celý festival zahájí čtvrtečním koncertem, a Sdružení
dechového orchestru mladých

festivalové pořady je zdarma
či dechovky Topolanka a Malea pořadatelé počítají i s mokrou
novjanka. Chybět nebudou ani
variantou, kdy by se za deště
všechny tři folklorní soubory,
pořady přesunuly do Domu kulBartošův soubor, Vonica a Kašatury a do kulturního sálu na Čepva a některé dětské soubory.
kově. Aktuální informace najdou
Hlavní program festivalu se
zájemci na internetové adrese
bude odehrávat na náměstí Míru
www.vdoz.wz.cz.
(kov)
a na pódiu v areálu nákupního
centra Čepkov.
Vystoupení se
dále uskuteční
v ZOO Lešná
a v Luhačovicích.
Obyvatelé Zlína
se mohou těšit
také na zlatý
hřeb programu
- festivalový průvod
městem,
který vyrazí v
sobotu v 17
hodin.
Vstupfoto: archiv FEDO
né na všechny Mažoretky ZUŠ Jistebník.

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA

Divadla v kraji chystají pestrou sezonu

Uherské Hradiště - Bohatý program a řadu jedinečných
zážitků připravili pro tisíce návštěvníků pořadatelé
Slováckých slavností vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. Akce je naplánována na 9.
a 10. září a má ambice ukázat krásu tamních tradic
v plné parádě a rozmanitosti.
Organizátorům slavností se totiž daří skloubit temperamentní slovácký folklor, tamější lahodná vína
a gastronomické speciality s otevřením objektů
historických památek. „Jde o nezapomenutelnou
atmosféru, ve které vykvétá duch vinařské tradice,
pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného množství muzikantů,
zpěváků a tanečníků. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nejsou obyčejným folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou
slavností více jak 40 měst a obcí z okolí Uherského
Hradiště,“ popsal za pořadatele Michal Dvouletý.
Akce začne v sobotu v 8 hodin jarmarkem na Masarykově náměstí.
(kov)

Na startovní čáře nového desetiměsíčního maratónu jsou nyní profesionální divadelníci ve Zlíně
i v Uherském Hradišti.
„Nová 61. sezona Městského divadla Zlín je připravena s velkou pečlivostí – jak repertoár, tak tvůrčí
týmy a režie jednotlivých inscenací. Protože od otevření profesionální divadelní scény ve Zlíně uplyne
významné výročí šedesáti let, připravilo divadlo
k zahájení sezony jubilejní setkání současných
i bývalých zaměstnanců divadla, to se uskuteční
v sobotu 9. září,“ uvedl ředitel Městského divadla
Zlín Antonín Sobek.
Překonat úspěšnou loňskou divadelní sezonu bude
těžké i pro tým Slováckého divadla v Uherském
Hradišti. Přesto se o to soubor pokusí celou řadou
ambiciozních projektů. „Budeme pokračovat v uvádění her, jež diváci uvidí jako první v republice, ale
na své si přijdou i milovníci osvědčených muzikálů a komedií,“ slíbil mluvčí a herec ansámblu Josef
Kubáník.
(kov)

Luhačovické léto žilo letos kulturou
Luhačovice - Po celé prázdniny žilo
lázeňské město Luhačovice bohatým kulturním životem. V červenci
se zde uskutečnil již 15. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, který
se zařadil mezi nejprestižnější
hudební události v České republice. Festival slavnostně zahájila
manželka prezidenta ČR Livia
Klausová a v Lázeňském divadle
vystoupili klavírista Igor Ardašev,
Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Michiko Otaki, Graffovo kvarteto, Jiří Stivín a další. Svátek příznivců vážné hudby byl ukončen
pásmem hudby a četby z Janáč-

kových dopisů - Listy důvěrné
- v podání Jitky Molavcové, Alfreda Strejčka a Janáčkova kvarteta.
Zaujetím pro hudbu a um se festivalu určitě vyrovnala i další akce Houslové kurzy Václava Hudečka.
Houslový virtuos letos přijel do
Luhačovic již podesáté, aby zde
pracoval s 19 nadanými, mladými
hudebníky. Účastníci se představili i veřejnosti na třech absolventských koncertech. Akce vyvrcholila 12. srpna v hale Vincentka, kde
studenti převzali absolventské
certifikáty a ten nejlepší dostal
mistrovský nástroj.
(kov)

BAŤŮV MRAKODRAP
Výstavy ve 3. etáži budovy:
4. 9. – 22. 9.
Romové ve fotografii
snímky s romskou tématikou
25. 9. – 6. 10.
Výrobky studentů SPŠ nábytkářské v Bystřici p. H.
Výstavy ve 2. etáži budovy:
Expozice 21
stálá instalace s naučnými panely věnovanými historii Baťova
mrakodrapu
Výstavy jsou volně přístupné ve
všední dny od 7 do 17 hodin.

KULTURNÍ STŘÍPKY
▪ To nejzajímavější ze sbírek a depozitářů krajských muzeí si nyní mohou
prohlédnout i návštěvníci Prahy. Na
velmi prestižním místě, v Lobkowicově
paláci u Pražského hradu je otevřena
denně mimo pondělí až do 1. října
expozice MUZEA A GALERIE ZLÍNSKÉHO KRAJE. Výstava je realizována
v rámci projektu „Národní muzeum
představuje regionální muzea “. Muzeum Kroměřížska v Kroměříži se zde
prezentuje kolekcí pozdně středověkých a raně novověkých kamnových
kachlů z produkce kroměřížských
hrnčířů, dále souborem košíkářských
výrobků a konečně pozdní tvorbou
Maxe Švabinského (1873 – 1962).
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se představuje kolekcí honosných
šperků tzv. byzantsko-orientálního
charakteru z období Velké Moravy
a souborem předmětů, dokumentujících lidové umění regionu Slovácko.
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
pro výstavu připravilo soubor osvětlovacího, nápojového a uměleckého skla ze svých početných sbírek.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
vystavuje předměty ze sbírek Obuvnického muzea, mezi nimiž je několik
unikátů. Patří k nim replika obuvi
pravěkého muže zvaného Ötzi, křehké
střevíčky šlechtičen z období baroka
aempírunebohromotluckápostiliónská
holínka, vážící neuvěřitelných 3,75 kilo.
Krajská galerie výtvarného umění ve
Zlíně seznámí návštěvníky prostřednictvím modelů a historických fotografií
s památkami funkcionalistického Zlína.
▪ Již 32. Letní filmová škola je už minulostí. Pokud jste ji náhodou nestihli,
stále máte ještě šanci navštívit několik výstav, které byly v rámci filmovky
zpřístupněny. Jedním z jejich hlavních
témat byl letos africký film, drtivá
většina výstav se proto vztahovala
k africkému umění. Největší zájem
veřejnosti vzbudila výstava s názvem
Srdce temnoty v hlavní budově Slováckého muzea. K vidění na ní jsou sochy
z Tengenenge (Zimbabwe), malby
konžského umělce Lema Kusa, kamenosochařské výtvory či dřevořezby
několika afrických kmenů.
▪ Asi čtyři desítky snímků přírody
a mikrosvěta, jejichž autorem je jablonecký fotograf Luboš Lacko zdobily
v srpnu Galerii Stará radnice na Horním
náměstí ve Vsetíně. Lacko se fotografováním zabývá dvacet let. Pravidelně se
účastní mezinárodní fotografické soutěže Interfotoklub Vsetín a právě jeho
makro fotografie hudebních nástrojů
zaujaly v uplynulém ročníku soutěže
odbornou porotu.
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TIP NA VÝLET
INZERCE

ZAŠOVÁ

Pověst vážící se k tomuto poutnímu místu
vypráví, jak Matka Boží zachránila zbloudilému
rytíři těžce zraněnému v boji s Turky život tím,
že ho dovedla ke studánce, kde nabyl nových
sil. Z vděčnosti dal namalovat výjev zobrazující Matku Boží s dítětem, která mu podává
záchrannou šňůru.
Historie fary se v Zašové traduje od 14.století.
Později zanikla, byla obnovena jako protestantská a od roku 1628 byla opět katolická.
Původně dřevěný kostelík sv. Anny byl po
r. 1714 nahrazen dnešní krásnou svatyní, vybudovanou Karlem Jindřichem hrabětem ze
Žerotína. V r. 1725 byl položen základní kámen
ke stavbě kláštera. Severně od něj v idylickém
místě pod strání s názvem Stračka vyvěrá studánka s výbornou vodou - podle pověsti je to
místo záchrany rytíře. Je zde rovněž jeskyňka
se sochou Panny Marie.

RAJNOCHOVICE
Dávná pověst vypráví, že u dřevěného kostela
sv. Anny stávajícího v blízkosti nynějšího kostela téže světice v Rajnochovicích žil člen zrušeného řádu templářů jako poustevník (řád byl
zrušen v r. 1311). Poutní místo má starobylou
tradici svatoanenské úcty.
Nynější barokní chrám titulu Narození Panny
Marie a sv. Anny byl vybudován olomouckým
biskupem kardinálem Wolfgangem Schrattenbachem v r. 1716 a vysvěcen 25. 7. 1742;
v r. 1727 zde vzniká samostatná farnost.
Chrám je architektonickým skvostem,
jeho návrh pochází od italského architekta
G. P Tencally. Nemá pro své ojedinělé pojetí v
širokém okolí obdoby. Pro svou majestátnost
bývá nazýván "valašskou katedrálou".
V blízkosti kostela je studánka s dobrou vodou.
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ŠTÍPA
Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě
u Zlína oslavil počátkem července 240 let od
svého posvěcení. Historie tohoto poutního
místa však sahá daleko do dávné minulosti. Dle dochované pověsti se socha Panny
Marie s Jezulátkem několikrát po sobě ztratila
z původního kostelíka a vždy se objevila na
stejném místě poblíž štípského háje. Naši
předci na tom místě vybudovali malý kostelík.
Zvěst o těchto událostech se rychle šířila a do
Štípy začali přicházet lidé z celého kraje. Často
zde docházelo i k neobyčejnému vyslyšení proseb, protože Bůh toto místo obdařil zvláštními
milostmi. Štípa spolu s poutními místy Svatým
Hostýnem a Provodovem tvoří tzv. mariánský
trojúhelník, který podle pověsti chrání celý kraj
od pohrom a neštěstí.

UHERSKÝ BROD

Areál dominikánského kostela a kláštera se
nachází v historické části Uherského Brodu na
Mariánském náměstí. Před ním stojí mariánský
sloup se sochou Panny Marie, kterou vytvořil
Jan Schwarzl z Ptittenbergu (r. 1785). Jako rok
založení dominikánského kláštera je uváděn
1262 a je spojován se jménem prvního převora
Melchiora. V dobách náboženských bouří byl
kostel husity zničen, nějaký čas zde byli nekatolíci, členové řehole sv. Dominika se zde znovu usídlili po Bílé hoře. Poslední nedobrovolné
opuštění kláštera bylo v letech 1950-1994. První říjnovou neděli se tu koná tradiční růžencová pouť. Město se promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z Moravského
Slovácka. Město si právem vysloužilo název
"město Královny sv. růžence". Pouť bývá často
přirovnávána k pouti u sv. Antonína v Blatnici,
jak ji zobrazil Joža Úprka.

SPORT

Hokejisté Zlína i Vsetína posílili kádry
Zlín, Vsetín – Hokejisté Hamé Zlín
a Vsetína finišují s přípravou na
nadcházející ročník extraligy.
Potí se nejen hráči na ledě, ale
i manažeři při hledání posil.
Kádry obou tradičních rivalů se
přes léto měnily. S uvolňováním
i nákupy začal dříve HC Hamé. Ten
například opustil zkušený útočník
Král nebo obránce Malinský, do
týmu manažer Husička naopak
přivedl brankáře Jakuba Čecha,
obránce Lučku s Horáčkem,
útočníky Kašpaříka a odchovance
vracející se z nižších zámořských
soutěží Balána a bratry Pšurné. Z

Finska se podařilo přivést finského beka Stromberga, který před
jedenácti lety získal s národním
týmem titul mistra světa. Dalším
přírůstkem je zkušený slovenský
obránce Sekeráš. „Posílí nás ale
jen na úvodních třináct kol, poté
se vrátí do švédského Malmö,
kde má smlouvu,,“ upřesnil délku
Sekerášova angažmá generální
manažer Medvědů Petr Husička.
Pilno má i klub z druhé strany
kopce Syrákov, který na počátku
léta opustili třeba brankář Hovi
či útočník Jenáček. Valaši se při
hledání posil rozhlíželi hlavně

v zahraničí, odkud přišlo hned
šest slovenských hráčů, dva Finové a Lotyš. Jedinou tuzemskou
posilou je Freiberg. „Hráčský trh
je u nás dost přebraný, proto jsme
angažovali převážně zahraniční
hráče,“ prozradil trenér Rostislav
Vlach. Ten ve funkci hlavního
kouče v létě nahradil Břetislava Kopřivu, jenž se přesunul do
pozice asistenta.
Extraliga odstartuje 8. září. HC
Hamé přivítá na stadionu Luďka
Čajky Vítkovice, Valaši ze Vsetína
se představí v Pardubicích. (dvo)

HÁZENKÁŘKY ZTRATILY
Zlín – Dokonalé personální zemětřesení zažily přes léto interligové házenkářky Zlína. Klub
opustil trenér i trojice největších opor.
Jako první klub opustil kouč
Antonín Střelec, který převzal
nováčka česko – slovenské soutěže z Kunovic. Jeho nástupcem
na lavičce se stal Jan Hegar.
Klub poté opustily i úderné spojky Lenka Kysučanová
a Pavla Poznarová, které zamířily do francouzských Mét. „Chtěly jsme si vyzkoušet zahraniční
angažmá. Házená ve Francii jde
nahoru, takže se těšíme. Zlín
za nás utržil nějaké peníze,
takže alespoň v tomto směru si
pomohl,“ uvedla Poznarová.
Další ztrátou mistryň z předminulé sezony je odchod
brankářky Ivy Vaněčkové do
sportovního důchodu. Náhradu za tři ztracené opory se
Zlínu nepodařilo najít. „Cílem
je nesestoupit a zabudovat do
družstva hráčky z naší juniorky,“
prohlásil předseda klubu Petr
Habrovanský.
(dvo

▪ Ragbisté Zlína získali obrovskou
posilu pro nadcházející prvoligovou
sezonu. Do klubu se vrací odchovanec
Kerel Pekárek, hráč se zkušenostmi
z Nového Zélandu, Španělska a Anglie. „V minulé sezoně získal v extralize
stříbro s Tatrou Smíchov. K nám přichází na roční hostování, od kterého
si hodně slibujeme,“ prozradil místopředseda zlínského ragbyového klubu
Martin Dosoudil. První ligu Zlín rozehraje 26. srpna, kdy se představí na
hřišti Ostravy. Cílem klubu je postup
do play off.
▪ Juniorské házenkářky České republiky dosáhly výrazného úspěchu na
otevřeném mistrovství Evropy, které
se konalo ve švédském Göteborgu.
Družstvo se třemi hráčkami Zlína,
dvěma zástupkyněmi Kunovic a zlínským trenérem Bohumilem Cepákem
v roli asistenta skončilo na šestém
místě. Titul získaly Dánky.
▪ S tradičním modelem přípravy, ale se
značně obměněným kádrem zahájili
přípravu na novou extraligovou sezonu volejbalisté Fatry Zlín. Kádr trenéra
Romana Macka opustili například Vukanovič a Čajan, nejvýraznější posilou
je univerzál Aleš Paták. „Přišel k nám
na roční hostování z Opavy,“ prozradil zlínský kouč. Extraliga odstartuje
koncem září.
▪ Kanoisté z Ostrožské Nové Vsi na
Uherskohradišťsku pořádali první
mistrovství České republiky v dračích
lodích. Historicky první tituly získali
na dvěstěmetrové trati Dragoni Nymburk, mezi ženami triumfovaly Divošky z Prahy.

Stadion v Uherském Hradišti hostil reprezentační utkání
mezi Českem a Srbskem. Tento zápas byl posledním vystoupením záložníka Pavla Nedvěda v národním dresu. Hráč během
své rozlučky sklidil od fanoušků obrovské ovace, dostal také
řadu darů, například víno a slivovici.
(dvo) Foto DDK

In line hokejisté České republiky obhájili loňské stříbro
Zlín – In line hokejisté České
republiky obhájili druhé místo
na mistrovství světa organizace
FIRS, které se konalo v americkém Detroitu. Deset hráčů dodaly do stříbrného výběru zlínské
kluby Prozax Devils a Reflex.
Lepší než český výběr byli pouze domácí Američané, kteří
vyhráli ve finále 4:2. Oba góly
poražených vstřelil obránce zlínských Ďáblů Pavel Zavrtálek.
„Finálová porážka mrzí, druhé

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

místo je ale senzačním výsledkem, ve který jsme před turnajem
moc nevěřili. Tým se ale semknul,
dodržoval taktiku a držely jej
i skvělé výkony brankáře Štůraly,“ prohlásil trenér reprezentace
i zlínských Devils Ivan Tomaštík,
který dovedl Čechy k stříbru i na
předchozím MS ve Francii. „Byl to
skvělý šampionát, moc jsme si jej
užili. O nás hráče bylo v Detroitu
výtečně postaráno, takže jsme
se mohli soustředit jen na výko-

ny. Na výsledku se to projevilo,“
doplnil nejlepší obránce národního týmu i Ďáblů Pavel Zavrtálek.
Přestože v Česku patří in line rozhodně mezi menší sporty, reprezentace dosahuje trvale výborných výsledků. Podle Tomaštíka
nejde o náhodu.„Souvisí to s úrovní ledního hokeje u nás, ze kterého se rekrutuje většina in line
hokejistů. Máme kvalitní hokejisty a in line hokej z toho těží,“
myslí si zkušený stratég.
(dvo)

▪ V nadcházejícím ročníku první ligy
v sálové kopané nebude startovat
Jerevan Slavičín. Tradiční účastník
elitní soutěže přestoupil do futsalu,
v nadcházející sezoně bude nastupovat v druhé nejvyšší soutěži. „Futsal je
v České republice mnohem populárnější než sálová kopaná, očekáváme
tedy větší zájem diváků i sponzorů. Co
nejrychleji se pokusíme postoupit do
první ligy,“ slíbil prezident Jerevanu
Petr Koseček. V první lize sálové kopané Slavičín nahradí Luhačovice.
▪ Fotbalistu 1. FC Slovácko Milana Ivanu
lákal účastník nejvyšší dánské soutěže
OB Odense. Král ligových kanonýrů
z minulé sezony úspěšně absolvoval
v Odense třídenní testy, nakonec ale
nabídku Dánů odmítl. „Myslím si, že
má fotbalová kariéra by se měla ubírat jiným směrem než do dánské ligy,“
vysvětlil své rozhodnutí slovenský
kanonýr.
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SOUTĚŽ, KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o sportovní batoh a 10 propagačních předmětů.
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@okno dokraje.cz nebo poštou na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 30. 9. 2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: 25. došlá správná odpověď,
propagační předměty – 2., 26., 39., 97., 104., 114., 129., 155., 185., 296. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín
jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména výherců budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka: Sklenka vína ti neuškodí "tajenka č. 1" "tajenka č. 2".
Výherci křížovky z červencového vydání: Hlavní cenu - vysoušeč získává Marie Vlčková. Tričko získává: Jiřina Švidrnochová, Eva Veličková,
Jana Žůrková, Pavel Číž, Marie Němcová, Jaromír Adler, Anna Polášková, František Kubíček, Štěpánka Souralová, Vladimír Fojtík. Tajenka
zněla: Ideální je dovolená ve Zlínském kraji.

Vyhrajte v soutěži elektrický hoblík
SOUTĚŽ

Vážení čtenáři,
v každém vydání magazínu Okno do kraje pro
vás připravujeme soutěž o hodnotné věcné ceny.
Soutěžní úkol, který jsme pro vás tentokrát přichystali, je jednoduchý.
Jakou rozlohu (v m2) má Zlínský kraj?

První cenou je elektrický hoblík, dalšími cenami propagační předměty. Vyhrává 32. správná odpověď.
Další ceny obdrží 65., 99., 152., 166. a 200. správná
odpověď. Odpovědi posílejte na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín nebo na e-mail:
soutěž@oknodokraje.cz. Jména výherců zveřejníme v listopadovém vydání magazínu Okno do kraje
a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz.

INZERCE

Chcete začít podnikat? Přemýšlíte, jak na to?
Víte, jak napsat podnikatelský plán?
Hledáte odpovědi na další otázky?
Pomáháme
ženám podnikat !

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně je partnerem projektu
Asistenční centra Iniciativy Společenství Equal, který pomáhá ženám při
vytváření nových podniků a v prvních třech letech podnikání.
Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.
Jak postupovat?
- rozmyslete si svůj podnikatelský záměr, své otázky
- kontaktujte Asistenční centrum (telefonicky, e-mailem)
- domluvte si schůzku
Tento projekt je spolufinancován
- navštivte nás!
Evropským sociální fondem EU
a státním rozpočtem ČR.

Kontakt: Asistenční centrum Zlín
Pracoviště OHK ve Zlíně, Štefánikova 167
Kontaktní osoba:
Radka Hašková, tel. 576 011 501
E-mail: radka.haskova@ohkzlin.cz
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www.mapm.cz

Podívejte se na sebe jinýma očima

DVANÁCT LET NABÍZÍME ŠPIČKOVOU
PÉČI. PROVÁDÍME LASEROVÉ KOREKCE DIOPTRICKÝCH VAD A OPERACE
ŠEDÉHO ZÁKALU. JSME DRŽITELÉ
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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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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