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ZLÍNSKO
DNES

HASIČI MĚLI NAPILNO.
K požárům polních a lesních
porostů, ale také k událos-
tem související s popadaný-
mi stromy vyjížděli o ví-
kendu krajští hasiči mini-
málně třiadvacetkrát. Infor-
moval o tom včera odpo-
ledne mluvčí hasičů Pavel
Řezníček.

SPORTOVEC ROKU. Kdo
se stane sportovcem roku
Zlínského kraje? Anketu
vyhlásí dnes od 19 hodin ve
Vsetíně ve sportovní hale
Na Lapači.

Čunkovi kritici sepsali petici.
Bojuje za nemocnice v regionu
Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji hrozí omezení dostup-
nosti a zhoršení kvality zdravotní péče, tvrdí oponenti
hejtmanství, které má už nějakou dobu na stole budouc-
nost čtyř nemocnic v regionu. Vznikla petice, která apeluje
na všechny, aby zabránili přestěhování Krajské nemocnice
Tomáše Bati ze Zlína, ale také uzavírání a slučování důle-
žitých oddělení v okresních nemocnicích v Kroměříži,
Uherském Hradišti a Vsetíně. Pod peticí jsou podepsaní
krajský zastupitel Michal Dvouletý (Svobodní a soukrom-
níci), pánové Zdeněk Mikel a Jan Vodák.
„Nemůžeme mlčky přihlížet tomu, co se aktuálně ode-

hrává v rámci krajského zdravotnictví. Překotné změny a
nepromyšlené experimenty mohou reálně ohrozit kvalitu
a dostupnost zdravotní péče v našem kraji. Množství těchto
zásadních změn se odehrává autoritativně, nepromyšleně,
bez zjevné podpory krajského zastupitelstva, bez podpory
odborných lékařských autorit, lékařských společností a také
bez transparentní analýzy. To považujeme za špatné a vy-
soce nebezpečné. Proto chceme dát občanům prostor, aby
tento stav pomocí petice odmítli a vyzvali kompetentní
osoby k jednoznačné nápravě,“ uvedl Zdeněk Mikel, před-
seda petičního výboru. Petiční archy jsou k dispozici na in-
ternetu pod klíčovým slovem boj za nemocnice. (ex)

Chybí kněží. Opuštěnou faru
má Tlumačov i Bratřejov
„Obecně za tím stojí
nejspíš neochota mla-
dých lidí podstupovat
oběti,“ komentuje
mluvčí arcibiskupství.

JARMILA KUNCOVÁ

Zlínsko – Bezmála šede-
sátka farností v celém kraji
zeje aktuálně prázdnotou:
region se totiž potýká s
nedostatkem kněží. Z cel-
kem 152 farností na území
Zlínského kraje jich je nyní
obsazeno jen 94. „Svého“
faráře ve skutečnosti mají
asi jen dvě třetiny všech

obcí. Leckde navíc působí
kněží ze zahraničí. V kraji
jich je patnáct z Polska, je-
den z Rumunska, sedm ze
Slovenska a jeden dokonce
z Vietnamu.
„Obecně za tím stojí

nejspíš neochota mladých
lidí podstupovat oběti.
Kněžské povolání vyžaduje
od člověka, aby se naplno
odevzdal službě druhým li-
dem. A to ve společnosti,
která z větší části jeho
službu nedoceňuje. Odhod-
lat se k něčemu takovému
vyžaduje kus sebezapření,“
komentuje mluvčí Arcibis-
kupství olomouckého Jiří
Gračka.

Na Zlínsku je nyní obsa-
zeno sedmadvacet farností
z 36, na Slovácku jednatři-
cet z 44, na Vsetínsku de-
vatenáct z 29 a na Kromě-
řížsku sedmnáct ze 43. Ty
neobsazené právě spravují
kněží ze sousedních obsa-
zených, v kraji je to tak
případ asi jedné třetiny
všech farností. „Velice jed-
noduše řečeno: bez auta a
řidičského průkazu se dnes
kněz neobejde. V řadě pří-
padů ovšem tyto neobsa-
zené farnosti tvoří malé
obce, kde by kněz „na plný
úvazek“ nebyl plně využit,“
podotkl mluvčí.
Pokračování na straně 2

TEPLO A BOUŘKY. Až na
pětadvacet stupňů se může
dnes vyšplhat rtuť na tep-
loměru ve Zlínském kraji,
odhadují meteorologové.
Vát bude čerstvý jižní vítr,
večer má ale částečně sláb-
nout. V úterý čekejme bě-
hem dne také krásných
dvacet stupňů, ale také
bouřky. Nejnižší noční tep-
loty klesnou na 13 až 10 °C.
Vát má mírný jihovýchodní
až jižní vítr, opět bude
k večeru částečně slábnout.

MOTORKÁŘI ZAHÁJILI
SEZONU. Elegantní na-
blýskané stroje, ale i spor-
tovní krasavci zaplnili o ví-
kendu Otrokovice. Dvanáct
set fandů do motorek sem
přijelo symbolicky zahájit
sezonu. Čekala

symbolicky
Čekala
symbolicky

je projížďka
po regionu a na závěr kul-
turní program. ...2

Počasí v kraji
Zlín

10/22
Kroměříž

10/22
Uh. Hradiště

8/22
Vsetín

9/21

BIO  mírná zátěž

Stát šmejdy neřeší
Navzdory sílícím 
kampaním a změnám 
zákonů se státu boj proti 
nekalým obchodním 
praktikám moc nedaří

Úředníci nezvládají 
vyřizovat konkrétní 
stížnosti a nedodržují 
zákonné lhůty

Lidé navíc nevědí, na koho 
se obrátit, a instituce si 
jejich podněty přehazují 
mezi sebou
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ON-LINE ROZHOVOR
Co je to biologická léčba? U kterých nemocí
se biologická léčba využívá?

MUDR. EVADOKOUPILOVÁ, vedoucí lé-
kařka amajitelka Centra dvojí specializaceMEDICAL
PLUS v UherskémHradišti, bude odpovídat na dotazy
čtenářů na webu Deníku zítra od 14.00 hodin.

DENÍK PLUS

Přípitek pro
Belmonda.
Milovaný Bébel
slaví 85 strana 9

ČESKO

ČSSD jedná
v souzvuku

s prezidentem
strana 6

OD PONDĚLÍ
9. DUBNA

Nabídka zboží platí do 11. 4. 2018 
nebo do vyprodání zásob.
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PONDĚLÍ  9. DUBNA 2018 - ČÍSLO 82 CENA 17 KČ
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