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Bohatý byl kulturní program Vánočního jarmarku na Masarykově náměstí, který probíhal od 11. do 22. pro-
since. Na každý den byl připraven kulturní program. Mimo jiné vystoupily děti z Mateřské školy Husova ulice 
a Horňácká cimbálová muzika Jana Minkse.                                                                           Foto: Miroslav Potyka
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Novoroční přání představitelů města

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech rodinné pohody, lásky a vzájem-
ného porozumění bych chtěl vám všem, obča-
nům města Uherské Hradiště, popřát mnoho 
zdraví, osobní pohody a štěstí.
Starý rok končí a my se ocitáme na počátku roku 
nového. Snad každý z nás nyní přemýšlí nad tím, 
co se v minulém roce v našem městě podařilo 
a splnilo a zároveň si klade otázky, co nás čeká 
v roce nadcházejícím. Na takové otázky nezná 
odpověď nikdo z nás, ale můžeme udělat mno-
hé pro to, aby život v Uherském Hradišti byl stále 
lepší a aby město bylo lákavým místem k životu 
i podnikání. 
Právě skončený rok 2011 považuji za úspěšný 
z několika důvodů: v oblastech rozvoje města, 
dopravy, územního plánování a sociální oblasti, 
regenerace městské památkové zóny a investič-
ních akcí, sportu nebo cestovního ruchu se udá-
lo množství úspěšných akcí a projektů, za které 

každému, kdo se na nich jakkoliv podílel, děkuji.   
Teší mě váš zájem o to, co se ve městě děje  
a velmi si vážím vaší důvěry, kterou do mě vklá-
dáte. Za práci v uplynulém roce děkuji také radě 
a zastupitelstvu města. Pozornost si jistě zaslou-
ží rovněž činnost příspěvkových  a neziskových 
organizací a spolků. 
Doufám, že i v roce 2012 bude pokračovat dobrá 
spolupráce mezi občany a městem. Budeme si 
vážit všech vašich podnětů a připomínek, které 
mohou mít nemalý vliv na co nejlepší chod na-
šeho města. 
K tomu bych vám všem, vážení spoluobčané, 
chtěl popřát, aby nadcházející rok 2012 byl pro 
vás a vaše blízké plný rodinné pohody, pevného 
zdraví . Ať vás čeká rok plný optimismu, vzájem-
ného porozumění  a dobré nálady. 

starosta města  Květoslav Tichavský
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Novoroční přání představitelů města

Vážení spoluobčané,
Nejprve mi dovolte, abych vám jako váš spolu-
občan popřál hodně zdraví, štěstí a osobní po-
hody, protože bez nich jen těžko můžete žít spo-
kojený život v našem městě. Jako místostarosta 
bych přidal ne přání, ale slib, že i v příštím roce 
vás budu zastupovat s velkou zodpovědností  
a jak nejlépe budu umět. Věřím, že vám v na-
šem městě vytvoříme pří jemné prostředí  
a dobré podmínky k tomu, abyste spokojený život  
v našem městě žít mohli. V uplynulém roce jsme 
se v naší práci posunuli opět o kousek dál. Zpro-
voznili jsme dlouho očekávaný akvapark, pustili 
jsme se do rekonstrukce Domu služeb, ze kte-
rého vznikne v centru města další funkční histo-
rický klenot. Ve vypočítávání úspěchů bych mohl 
pokračovat, ale závěr roku neberu jako pří leži-
tost ke chlubení se, ale pří ležitost k bilancování, 
což samozřejmě nejsou jen úspěchy. Vím o řadě 
věcí, které chci v nastávajícím roce zlepšit. Jed-
nou z nich je například komunikace s vámi. I za 
rok se totiž chci před vás postavit a podívat se 
vám s klidným svědomím do očí.
Těším se na další rok, který v našem městě pro-
žijeme všichni společně.

místostarosta Stanislav Blaha

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2012 bych vám všem, vašim 
rodinám, příbuzným a známým chtěl popřát 
hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a také Božího 
požehnání. Děkuji vám za důvěru, že jsem se 
také v uplynulém roce mohl jako místostarosta 
města podílet na dalším rozvoji Uherského Hra-
diště. Vaše důvěra mne váže k odpovědnosti  
a já věřím, že ve spolupráci s vámi se nám po-
daří uskutečnit všechna společná i osobní přání 
a předsevzetí, která si každoročně v tyto počína-
jící dny nového roku slibujeme. A v časech, které 
nás čekají, bych nám všem přál, abychom si stá-
le dokázali uchovávat radost ze života a vnímat 
jeho krásu. 

místostarosta Evžen Uher 
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Novoroční přání představitelů města

Vážení spoluobčané, 
Dovolte mi, abych vám také já s příchodem 
nového roku 2012 popřál pevné zdraví, klid  
a pohodu, což v dnešní době všichni tolik potře-
bujeme a co nám někdy chybí. Děkuji vám za 
spolupráci a za vše, co jste v uplynulém roce 
pro město vykonali a velmi si vážím toho, že pro 
vás mohu i nadále pracovat ve vedení města. 
Z práce v resortech, které mi přináleží, vím, jak 
velmi potřebné jsou kladné a přátelské mezi-
lidské vztahy a také to, že se  neobejdeme ani 
bez vzájemného porozumění a spolupráce. 
Proto také každý, kdo žádá radu či pomoc nebo 
přijde se svými názory či připomínkami, bude 
mít i v nastávajícím roce dveře u mne otevřené. 
Chci vám popřát, aby nastávající rok byl pro vás 
plný osobních i pracovních úspěchů, abyste se 
také ve vašich rodinách či mezi přáteli a zná-
mými měli pokaždé o koho opřít a abyste vždy 
měli někoho, komu sami můžete přinášet lásku  
a přátelství. 

místostarosta Zdeněk Procházka 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
Sváteční čas nám opět připomíná, že bychom 
měli zklidnit své pracovní a životní tempo, trochu 
se pozastavit a najít si čas na své rodiny či přáte-
le i sami na sebe. Měli bychom dokázat nemys-
let na kolotoč všedních dnů, umět se oprostit od 
všech nepříznivých prognóz či zpráv a navštívit 
lidi které máme rádi a v klidu si s nimi promlu-
vit o věcech, na které běžně nemáme čas. Přál 
bych vám, aby se toto všechno podařilo a abys-
te do nového roku 2012 nevstupovali ve spěchu, 
ale naopak v klidu a pohodě. Chtěl bych vám 
popřát také pevné zdraví, hodně štěstí, úspěch, 
optimismus a spokojený život v našem městě.

tajemník MěÚ Josef Botek
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Slavnostní přijetí hostů na radnici

Účastníky a hosty XXXVI. ročníku ekologického festivalu TSTTT (Týká se to také tebe) přijal na radnici  
25. 11. starosta města Květoslav Tichavský.                                                               

Jménem účastníků TSTTT poděkovala za přijetí členka odborné poroty mezinárodní filmařské soutěže  
a dlouholetá účastnice TSTTT Kateřina Javorská, předsedkyně Unie slovenských televizních tvůrců v Brati-
slavě a vedoucí katedry filmové dramaturgie a scénáristiky Fakulty dramatických umění Akademie umění 
v Banské Bystrici.

                                                                                                          Foto: Miroslav Potyka
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Zpráva o činnosti orgánů města Uh. HradištěZpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště

PŘEHLED USNESENÍ
26. schůze Rady města 
Uherské Hradiště
konané dne 22.11.2011

Rada města 

Schválila
- Rozpočtové opatření č. 08/2011 dle důvodové zprá-
vy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na 
rok 2011 se snižují o 2 353,5 tis. Kč.
- Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organi-
zací. Celkový rozpočet organizace na rok 2011, jíž se 
změna týká, je stanoven takto: viz příloha č. 1
- Příspěvkové organizaci Sportoviště města Uh. Hra-
diště převod peněžních prostředků z rezervního fon-
du do investičního fondu ve výši 140 tis. Kč z důvodu 
pořízení ořezávače ledu na zimním stadionu.
- Příspěvkové organizaci MŠ Svatováclavská opravu 
a nákup dětského nábytku v celkové hodnotě 300 tis. 
Kč dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Odpisové plány na rok 2011 příspěvkových organi-
zací MŠ Svatováclavská, ZŠ Unesco, ZŠ Za Alejí a ZŠ 
Větrná ve znění dle přílohy.
- Občanskému sdružení Cimbálová muzika Harafica, 
IČ 270 55 701, Vřesová 13, Uherské Hradiště - Sady, 
neinvestiční dotaci ve výši 8 tis. Kč, účelově urče-
nou na uspořádání vánočního koncertu v kostele  
sv. Františka Xaverského a uzavření smlouvy dle vzo-
ru schváleného pro rok 2011.
- příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace nákup osvětlova-
cího pultu scénického osvětlení v ceně Kč 568.120,--, 
nákup osvětlovacího pultu bude uhrazen z investič-
ního fondu příspěvkové organizace
- Závazné ukazatele plnění rozpočtu pro odbory  
a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnic-
ké osoby zřízené nebo založené v působnosti města 
a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo 
příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny  
v důvodové zprávě.
- Uzavření smlouvy se Sdružením dobrovolných ha-
sičů Vésky, zastoupeným panem Jaroslavem Křivá-
kem, bytem Uh. Hradiště - Vésky, Na Dědině 4 na 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 900,- Kč 
na zabezpečení hasičské soutěže „O pohár starosty 
města“, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro 
poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.

- Uzavření smlouvy s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlí-
ně, IČ 708 83 521, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, 
na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 19 600 Kč 
na úhradu nákladů spojených s udělením ceny „Sal-
vator“, za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro 
poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
- Směrnici o inventarizaci majetku a závazků města 
ve znění dle přílohy důvodové zprávy
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní mezi 
městem Uherské Hradiště a společností MANAG,  
a. s., týkající se pronájmu částí pozemků p. č. 887/2  
o výměře 374 m2, p. č. 887/5 o výměře 6 m2, p. č. 
888/7 o výměře 6 m2 a p. č. 887/7 o výměře 25 m2, 
vše v k. ú. Uherské Hradiště, za účelem rozšíření 
stávajícího parkoviště a umístění kabelového pod-
zemního vedení veřejného osvětlení včetně 4 kusů 
stožárů se svítidly, a to za podmínek:
- pronájem bude uzavřen na dobu určitou ode dne 
vydání stavebního povolení na komplex bytových 
domů a infrastruktury po dobu výstavby, nejdéle 
však do tří let ode dne vydání tohoto stavebního po-
volení
- výše nájmu se stanovuje na 300 Kč/m2/rok + ak-
tuální sazba DPH s tím, že nebude-li den zahájení 
pronájmu shodný s počátkem kalendářního roku, 
uhradí nájemce za první neúplný rok pronájmu po-
měrnou část nájemného; nebude-li den ukončení 
pronájmu shodný s posledním dnem kalendářního 
roku, pronajímatel vrátí nájemci poměrnou část již 
zaplaceného ročního nájemného za poslední neú-
plný rok; v případě, že bude celková doba pronájmu 
kratší než jeden kalendářní rok, uhradí nájemce bez 
ohledu na dobu trvání nájmu jednoroční nájemné  
v plné výši
- stavba celého veřejného parkoviště bude po do-
končení převedena na město Uherské Hradiště za 
celkovou částku 1.000 Kč 
- pronájem části pozemku p. č. 1007 o výměře 1 m2 
v k. ú. Mařatice, společnosti ADIE s. r. o.; s výší náj-
mu 1.000 Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou; za účelem provozování prodejního 
automatu na svíčky
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu zřízení (umístě-
ní), provozování, oprav a údržby podzemního vedení 
komunikační sítě v délce cca 23 bm na části pozem-
ku p. č. 1059/1 v k. ú. Uherské Hradiště, včetně povin-
nosti trpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
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Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště

třetím osobám přístup a příjezd na tyto pozemky 
za účelem zajišťování provozu a údržby včetně pří-
padné rekonstrukce a odstranění přípojky NN, pro 
oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s.; za jed-
norázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu umístění  
a provozování zařízení distribuční soustavy - přeložky 
VN zemním kabelem v délce cca 40 bm a vzdušným 
vedením v délce cca 50 bm do-na částech pozemků 
p. č. 245, p. č. 246, p. č. 795/1, vše v k. ú. Sady a do-na 
částech pozemků p. č. 1343, p. č. 1342/1 a p. č. 1338/1, 
vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně umístění rozpojo-
vacího sloupu na části pozemku p. č. 245 v k. ú. Sady 
a rozpojovacího sloupu na části pozemku p. č. 1338/1 
v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Dis-
tribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika,  
s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuál-
ní sazba DPH a 1.000 Kč/rozpojovací sloup + aktuální 
sazba DPH
- výpůjčku částí pozemků p. č. 651/4 o výměře 1 m2, 
p. č. 686/2 o výměře 1 m2, p. č. 289/4 o výměře 1 m2, 
p. č. 954/8 o výměře 1 m2, p. č. 890/1 o výměře 1 m2, 
p. č. 544/109 o výměře 1 m2, p. č. 1059/56 o výměře 
1 m2, p. č. 761/1 o výměře 1 m2, p. č. 1311/1 o výmě-
ře 1 m2, p. č. 293/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště, částí pozemků p. č. 3023/75 o výměře  
1 m2, p. č. 399/30 o výměře 1 m2, p. č. 436/63 o vý-
měře 1 m2, vše v k. ú. Mařatice, částí pozemků p. č. 
886/3 o výměře 1 m2, p. č. 1157/1 o výměře 1 m2, oba 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, části pozemku  
p. č. 796/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Sady a části po-
zemku p. č. 6/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Míkovice nad 
Olšavou, České poště, s. p.; na dobu určitou 5 let ode 
dne podpisu Smlouvy o výpůjčce; za účelem umístě-
ní poštovních schrán pro vhoz dopisních zásilek
- pronájem částí pozemků p. č. 695/1 o výměře 1 m2, 
p. č. 1392 o výměře 1 m2, p. č. 1311/1 o výměře 2 m2, 
p. č. 544/25 o výměře 1 m2, p. č. 1059/56 o výměře 1 
m2, p. č. 761/1 o výměře 2 m2, p. č. 759/3 o výměře 
1 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, částí pozemků p. 
č. 3023/65 o výměře 1 m2, p. č. 800/416 o výměře 1 
m2, p. č. 399/30 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Mařatice, 
části pozemku p. č. 1157/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Jaro-
šov u Uherského Hradiště, části pozemku p. č. 796/2  
o výměře 1 m2 v k. ú. Sady a části pozemku p. č. 6/1 
o výměře 1 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, České 
poště, s. p.; s výší nájmu 1.000 Kč/m2/rok; na dobu 

určitou 5 let ode dne podpisu Nájemní smlouvy; za 
účelem umístění poštovních schrán pro ukládání 
poštovního materiálu
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu uložení a pro-
vozování přípojky NN na části pozemku p. č. 268/2  
v délce cca 13 bm v k. ú. Mistřice I, včetně povinnos-
ti trpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným 
třetím osobám přístup a příjezd na tyto pozemky 
za účelem zajišťování provozu a údržby včetně pří-
padné rekonstrukce a odstranění přípojky NN, pro 
oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s.; za jed-
norázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2011/590/SMM uza-
vřené dne 21.07.2011 mezi městem Uherské Hradiště 
a paní Marií Rotterovou, týkající se pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové výměře 112,73 m2 a souboru 
movitých věcí v budově č. p. 951, náměstí Míru, Uher-
ské Hradiště; dohodou ke dni 30.11.2011
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 2011/367/SMM uzavřené dne 26.05.2011 mezi měs-
tem Uherské Hradiště a společností Park Rochus, 
o. p. s., týkající se výpůjčky částí pozemků o celkové 
výměře 136 030 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hra-
diště a v k. ú. Mařatice; spočívajícího v rozšíření účelu 
výpůjčky pozemků; dle přiloženého návrhu Dodatku 
č. 1 v důvodové zprávě
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění, provozu, údržby a oprav podzemního ka-
belového vedení VO v délce 12,30 bm na části po-
zemku p. č. 3000/276 v k. ú. Mařatice pro oprávněné-
ho město Uherské Hradiště; povinný: Sluneční terasy 
s. r. o.; bezúplatně
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce, 
ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne 
27.04.2005 mezi městem Uherské Hradiště a pří-
spěvkovou organizací Městská kina Uherské Hradiš-
tě, příspěvková organizace; spočívajícího ve vynětí 
movitého majetku ze Smlouvy o výpůjčce, který bude 
následně převedený do správy příspěvkové organi-
zaci
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené dne 27.04.2005 mezi městem Uherské Hra-
diště a příspěvkovou organizací Knihovna Bedřicha 
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace; spo-
čívajícího ve vynětí movitého majetku ze Smlouvy  
o výpůjčce, který bude následně převedený do sprá-
vy příspěvkové organizaci
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- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené dne 27.04.2005 mezi městem Uherské Hradiš-
tě a příspěvkovou organizací Slovácké divadlo Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace; spočívajícího 
ve vynětí movitého majetku ze Smlouvy o výpůjčce, 
který bude následně převedený do správy příspěv-
kové organizaci
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce, ve 
znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 10.12.2007 
mezi městem Uherské Hradiště a příspěvkovou or-
ganizací Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace; spočívajícího ve vynětí movitého majet-
ku ze Smlouvy o výpůjčce, který bude následně pře-
vedený do správy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce 
č. 2008/560/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3  
a č. 4, uzavřené dne 20.06.2008 mezi městem Uher-
ské Hradiště a příspěvkovou organizací Sportoviště 
města Uherské Hradiště, příspěvková organizace; 
spočívajícího ve vynětí movitého majetku ze Smlouvy  
o výpůjčce, který bude následně převedený do sprá-
vy příspěvkové organizaci
- ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2010/449/SMM 
uzavřené dne 07.05.2010 mezi městem Uherské 
Hradiště a příspěvkovou organizací Aquapark Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace, týkající se vý-
půjčky souboru movitého majetku; dohodou ke dni 
30.11.2011
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uza-
vřené dne 17.01.2011 mezi městem Uherské Hradiště 
a panem Radimem Šáchou, týkající se pronájmu ne-
bytových prostor o celkové výměře 119,70 m2 v I. NP 
budovy č. p. 519, Louky, Uherské Hradiště; dohodou 
ke dni 31.12.2011
- pronájem 1 oválné tabule a 1 vestavěné skříňky 
(druhá skříňka vlevo při vstupu z ulice Prostřední)  
v průchodu budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uher-
ské Hradiště a 1 obdélníkové tabule na fasádě domu 
č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, paní 
Anně Myškeříkové; s výší nájmu 3.000 Kč/rok, stane-
li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy 
plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost 
do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální 
sazbu DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou; za účelem využití pro reklamní účely
- uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě  
č. 2005/473/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uza-
vřené dne 01.08.2005 mezi městem Uherské Hradiš-
tě a Ing. Josefem Jaškem, týkající se pronájmu neby-

tových prostor o celkové výměře 589 m2 v části I. NP 
a v části II. NP budovy č. p. 1057, Na Rybníku, Uherské 
Hradiště (Zimní stadion); spočívajícího ve změně čl. III 
Doba nájmu, a to z doby určité 10 let (počínaje dnem 
01.08.2005) na dobu určitou do 31.12.2011
- uzavření Dohody o stanovení výše úhrady za uží-
vání nemovitostí na rok 2011 mezi městem Uherské 
Hradiště a společností Městská poliklinika u sv. Alž-
běty, s. r. o.; dle přiloženého návrhu Dohody o stano-
vení výše úhrady za užívání nemovitostí na rok 2011  
v důvodové zprávě
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu zřízení a umís-
tění stavby bezbariérového chodníku na pozemcích 
p. č. 651/6 o celkové výměře 12 m2 a p. č. 651/16  
o celkové výměře 28 m2 a části pozemku p. č. 651/13 
o výměře cca 3 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro 
oprávněného město Staré Město; bezúplatně
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu prů-
chodu po pozemku p. č. 261/1 o celkové výměře 324 
m2 v k. ú. Uherské Hradiště (z ulice Kollárovy do ulice 
Jiřího z Poděbrad) pro oprávněného město Uherské 
Hradiště; povinný: Zlínský kraj, právo hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje Střední škola průmyslová, 
hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; bezúplat-
ně
- Vrácení jistiny ve výši 20.000 Kč, složené k nabídce 
na převod bytu č. 986/11, ul. Sadová, Uherské Hra-
diště, dle schválených podmínek pro vrácení jistiny, 
zájemcům Radimu Štěrbovi a Evě Šafaříkové na účet 
uvedený v žádosti, dle důvodové zprávy.
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na bezbariérový byt pro příjmově vymezené osoby č. 
2, o velikosti 2+kk, výměře 54,90 m2, umístěný v I. NP 
domu č.p. 1276, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, 
dle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vyme-
zené osoby, s manž. XX,  že dosud užívaný byt vrátí 
městu Uherské Hradiště.
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt pro příjmově vymezené osoby č. 11, o velikosti 
1+kk, výměře 40 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 
1277, ul. Štefánikova v Uherském Hradišti, dle Pra-
videl pro nakládání s byty pro příjmově vymezené 
osoby, v tomto pořadí: 1. XX 2. XX 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 10, o velikosti 0+1, výměře 21,77 m2, umístě-
ný ve III. NP domu č.p. 506, ul. Všehrdova, Uherské 
Hradiště, s podmínkou uzavření smlouvy o přistou-
pení k závazku a úhrady částky 25.159,- Kč, dle důvo-
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dové zprávy, v tomto pořadí: 1. XX
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 13, o velikosti 1+1, výměře 31,60 m2, umístěný 
ve II. NP domu č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hra-
diště, s podmínkou uzavření smlouvy o přistoupení 
k závazku a úhrady částky 12.866,- Kč, dle důvodové 
zprávy, v tomto pořadí: 1. XX 2. XX 3. XX 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 20, o velikosti 1+kk, výměře 27,69 m2, umís-
těný v I. NP domu č.p. 1185, ul. Štěpnická, Uherské 
Hradiště, dle podmínek uvedených v důvodové zprá-
vě, v tomto pořadí: 1. XX 2. XX 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 9, o velikosti 0+1, výměře 13,20 m2, umístěný 
v I. NP domu č.p. 727, ul. Lechova, Uherské Hradiště, 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, v tomto 
pořadí: 1. XX 2. XX 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 10, o velikosti 0+1, výměře bytu 17,40 m2, 
umístěný ve III. NP domu č.p. 107, ul. Otakarova, 
Uherské Hradiště, s výší nájemného 57,- Kč/m2/
měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě s XX, 
Uherské Hradiště.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 
2+1, ve II. NP domu č.p. 520, ul. Louky, Uherské Hra-
diště, s XX, bytem Uherské Hradiště, ul. Louky 520, 
na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v dů-
vodové zprávě. 
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, o velikosti 
1+1, ve II. NP domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské 
Hradiště, s pí XX, bytem Uherské Hradiště, ul. Moj-
mírova 721, na dobu určitou 1 roku, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, o velikosti 
1+kk, ve II. NP domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uher-
ské Hradiště, se XX, trvalý pobyt Uherské Hradiště, 
ul. Leoše Janáčka č.p. 60, na dobu určitou 1 roku, dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiš-
tě - Přílohu č. 1 - Náplně činností odborů, a to ve znění 
dle přiloženého návrhu.
- organizační řád Městské policie Uherské Hradiště 
dle přílohy
- pronájem bytu č. 20 o velikosti 2+KK v Domě s chrá-
něnými byty, ul. Štefánikova 1284, Uherské Hradiště 
v následujícím pořadí:1. Jarmila Bartáková, Prokopa 
Holého 751, Uherské Hradiště 2. Jiřina Rechtigová, 
Šromova 137, Uherské Hradiště

- uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěv-
ku (darovací smlouvy) mezi městem Uherské Hradiš-
tě jako obdarovaným a Nadací Děti-kultura-sport, 
Kollárova 477, Uherské Hradiště, IČ 262 18 330 jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 
485.518 Kč na podporu folklorního dění a rozvoje tra-
diční lidové kultury především v kontextu se Slovác-
kými slavnostmi vína a otevřených památek.

Rada města schvaluje
- použití finančních prostředků z nadačního příspěv-
ku od Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova 447, Uh. 
Hradiště, IČ : 262 18 330, v celkovém objemu 485.518 
Kč způsobem uvedeným v důvodové zprávě.
- uzavření darovací smlouvy mezi městem Uherské 
Hradiště a p. Zdeňkem Vebrem, Louky 519, Uh. Hra-
diště dle přiloženého návrhu.
- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v objektu Ma-
riánského náměstí č.p. 123, Uherské Hradiště s paní 
Kupovou Blankou, nar. 11.5.1975 od 1.12.2011 s výší 
nájmu 50,- Kč/m2 na dobu určitou po dobu výkonu 
práce pro příspěvkovou organizaci Slovácké diva-
dlo Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město 
Uherské Hradiště. 
- odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských 
zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště dle 
předloženého návrhu
- uzavření plánovací smlouvy na vybudování veřejné 
infrastruktury s investorem bytové výstavby „Jaktá-
ře“ - společností HOME 4U s.r.o., IČ 27742750, sídlem 
Praha 1, Štěpánská 629, v rozsahu dle přílohy.
- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření po-
radenského centra pro nezaměstnané Uherské 
Hradiště uzavřené 25.5.2010 městem Uherské Hra-
diště, IČ 00291471, se sídlem Masarykovo náměstí 
19, Uherské Hradiště se společností Marlin s.r.o., IČ 
60733306, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště, dle 
návrhu v příloze.
- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpraco-
vání auditu projektu město Uherské Hradiště pomá-
há dlouhodobě nezaměstnaným uzavřené 1.9.2011 
městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se sídlem 
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště s  Ing. Mila-
nem Pavlackým, IČ 41596391, Prokopa Holého 738, 
Uherské Hradiště, dle návrhu v příloze. 
- uzavření dodatku č. 12, kterým se mění Smlouva  
o dílo č. 2009/1173/OIN ze dne 20.10.2009 - Sportovně 
relaxační centrum Uherské Hradiště, uzavřená mezi 
městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 
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70 Uherské Hradiště, IČ:00291471, DIČ:CZ00291471  
a zhotovitelem stavby UNISTAV a. s., Příkop 838/6, 
604 33 Brno, IČ:00531766, DIČ:CZ00531766, dle před-
loženého návrhu. 
- plán práce Rady města na rok 2012, dle přílohy
- uzavření smlouvy o poskytování služby „GEODATA 
on-line/e-UtilityReport“ se společností HRDLIČKA, 
spol. s r. o., Tetín 45, 266 01 Beroun, IČ 18601227, dle 
přiloženého návrhu.
- Principy partnerství a prohlášení o partnerství, dle 
přiloženého návrhu, na základě kterého se Město 
Uherské Hradiště stává partnerem Obchodní akade-
mie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, příspěvko-
vé organizace, IČ: 60371731, se sídlem Nadražní 22, 
686 01  Uherské Hradiště, v projektu „Inovace výuky 
- Výsledek zadávacího řízení na „Nákup licencí 
kancelářských aplikací pro potřeby města Uherské 
Hradiště“, které proběhlo v souladu s Pravidly pro za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Uherské Hradiště (finanční limit 4).
Vybraný uchazeč: AutoCont CZ a. s., Ostrava, Ne-
mocniční 987/12, 702 00 Ostrava, IČ 47676795,s na-
bídkovou cenou 701.253 Kč včetně DPH.
- Uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem 
AutoCont CZ a. s., Ostrava, Nemocniční 987/12, 702 
00 Ostrava, IČ 47676795, dle předloženého návrhu 
a podpis dokumentu Podpisový formulář programu   
a registrační formulář afilace Select Plus podle před-
loženého návrhu.
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi 
městem Uherské Hradiště (stavebník) a Římskoka-
tolickou farností Uherské Hradiště - Sady (vlastník 
pozemku), týkající se provedení stavby „Zateplení 
objektu Místního kulturního zařízení, Solná cesta 311, 
Uherské Hradiště - Sady“ na části pozemku p. č. 47/1 
v k. ú. Sady

Schválila  ke zveřejnění
- pronájem pozemků st. p. č. 25/7 o celkové výměře 
55 m2, p. č. 1556 o celkové výměře 19 m2, p. č. 1548  
o celkové výměře 27 m2 a části pozemku st. p.  
č. 25/21 o výměře cca 650 m2, vše v k. ú. Uherské 
Hradiště
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě  
č. 2011/770/SMM uzavřené dne 04.10.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimovou, 
společností KOVOKON Popovice, s. r. o., manželi Ing. 
Ivanem a Ing. Zdenkou Chrástkovými, Ing. Janem 

Ksiazkiewiczem, Ing. Pavlem Koželuhou, panem Ra-
dimem Koželuhou, manželi Ing. Rostislavem a Ing. 
Janou Látalovými a panem Martinem Hanákem, 
týkající se pronájmu pozemků p. č. 1545 o celkové 
výměře 43 m2, p. č. 1546 o celkové výměře 35 m2, p. 
č. 1547 o celkové výměře 78 m2, p. č. 1548 o celkové 
výměře 27 m2, p. č. 1549 o celkové výměře 28 m2, p. 
č. 1550 o celkové výměře 25 m2, p. č. 1551 o celkové 
výměře 52 m2, p. č. 1552 o celkové výměře 31 m2, st. 
p. č. 25/8 o celkové výměře 27 m2 a části pozemku 
p. č. 653/33 o výměře 270 m2, vše o celkové výměře 
616 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; spočívajícího ve 
změně čl. VI. Nájemné
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - nového 
kabelového vedení NN do-na částech pozemků p. č. 
3015/50 v délce cca 11 bm, p. č. 3015/75 v délce cca 74 
bm a p. č. 3015/96 v délce cca 80 bm, včetně umístě-
ní venkovní pojistkové skříně na části pozemku p. č. 
3015/75, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, 
s. r. o.
- převod pozemku p. č. 170 o celkové výměře 506 m2 
v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- převod částí pozemků p. č. 856/4 o výměře cca 280 
m2 a p. č. 858 o výměře cca 20 m2, oba v k. ú. Jaro-
šov u Uherského Hradiště
- pronájem nebytových prostor č. 1.09 o výměře 3,48 
m2, č. 1.10 o výměře 81,33 m2, č. 1.11 o výměře 20,76 
m2, č. 1.12 o výměře 6,36 m2, č. 1.13 o výměře 4,26 
m2, č. 1.14 o výměře 2,43 m2 a č. 1.15 o výměře 1,08 
m2, vše o celkové výměře 119,70 m2, vše v I. NP budo-
vy č. p. 519, Louky, Uherské Hradiště-Jarošov
- směnu části pozemku p. č. 530/3 o výměře cca  
3 400 m2 v k. ú. Vésky ve vlastnictví pana Jiřího Šes-
táka, Popovice 3, 686 04 Kunovice, za část pozemku 
p. č. 530/1 o výměře cca 3 400 m2 v k. ú. Vésky ve 
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo ná-
městí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
- Záměr města na nájem bytu č. 6, o velikosti 3+1, 
výměře bytu 88,54 m2 (3 pokoje, kuchyň, předsíň, 
WC, koupelna, spíž a sklep), umístěného ve III. NP 
domu č.p. 432, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště,  
s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabíd-
ce předplaceného 
Souhlasila
- S přijetím věcných a finančních darů do vlastnictví 
příspěvkovými organizacemi Knihovna B.B.Buch-
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lovana, Mateřská škola Svatováclavská,  Základní 
škola Za Alejí, Základní škola UNESCO, Základní  
a Mateřská škola Jarošov, Základní škola a Mateřská 
škola Větrná a Slovácké divadlo v celkové hodnotě 
150 264,- Kč, dle přílohy důvodové zprávy.
- s použitím historického znaku města na webových 
stránkách poskytovatele služby „GEODATA on-line/e-
UtilityReport“ společnosti HRDLIČKA, spol. s r. o., Te-
tín 45, 266 01 

Udělila
- souhlas s umístěním sídla společnosti J. D. Produ-
ction, s. r. o., na adrese Palackého náměstí 293, 686 
01 Uherské Hradiště; žadatel: J. D. Production, s. r. o. 

Uložila
- řediteli příspěvkové organizace Slovácké divadlo 
použít investiční fond své příspěvkové organizace  
v roce 2011 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek 
na odpisy ve výši 800 tis. Kč. Termín: 31.12.2011

Stanovila
- jako primární kontaktní osobu pro správu servis-
ního centra pro mulitilicence a poskytování přístupu 
jiným uživatelům do tohoto servisního centra Ing. Ji-
řího Paluříka, vedoucího odboru informatiky a komu-
nikace a pověřuje jej podpisem dokumentu Podpiso-
vý formulář programu  a registrační formulář afilace 
Select Plus podle předložených návrhů.
- VIII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hra-
diště na 5. prosince 2011 v 15:00 hodin do velkého 
sálu Reduty. 

Navrhla
- předběžný program VIII. zasedání Zastupitelstva 
města Uherské Hradiště jak je uvedeno v důvodové 
zprávě. 

Odvolala
- pana Miroslava Jurečku z funkce člena místní komise Sady

Jmenovala
- pana Ing. Zdeňka Ančíka členem místní komise 
Sady

vzala na vědomí
- Nedání výpovědi z nájmu bytu nájemcům bytů 
v domě č.p. 911, 912 a 913, ul. Průmyslová, Uherské 
Hradiště, uvedených v důvodové zprávě, na základě 

stanoviska JUDr. Pitnera, z důvodu nesplnění podmí-
nek pro výpověď z nájmu bytu podle § 711 občanské-
ho zákoníku v platném znění. 
- zprávu o vyhodnocení Letní filmové školy 2011 z po-
hledu města Uherské Hradiště
- informativní zprávu o zápisu (podání žádostí o při-
jetí dětí k předškolnímu vzdělávání) do mateřských 
škol zřízených městem   Uh. Hradiště pro školní rok 
2012/2013

pověřila
- na dobu neurčitou starostu města, případně jeho 
zástupce dle platných vnitřních předpisů, k uzavírání 
a podepisování smluv, kde předmětem jsou závaz-
ky k dodávce médií - vody (vodné, stočné, srážková 
voda), plynu a elektrické energie, a to u  smluv, tý-
kajících se dodávek na již existující odběrná místa,  
u smluv týkajících se montáže nové přípojky v rámci 
již existujícího odběrného  místa, u smluv týkajících 
se změn původních smluvních ujednání. 
- Odbor architektury, plánování a rozvoje Městského 
úřadu Uherské Hradiště pravidelnou aktualizací akč-
ního plánu rozvoje města jednou ročně.

neschválila
- pronájem části pozemku p. č. 410/68 o výměře cca 
15 m2 v k. ú. Mařatice, paní Věře Pochylé; s výší náj-
mu 1 Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou; za účelem vybudování zpevněné plochy

neschválila  ke zveřejnění
- převod části pozemku p. č. 2067/3 o výměře cca  
2 m2 v k. ú. Mařatice
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění vjezdu a sjezdu na části pozemku p. č. 
892/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Mařatice, pro opráv-
něného paní Ludmilu Pokornou
- převod pozemku p. č. 882/13 o celkové výměře  
3 947 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- pronájem části pozemku p. č. 151/10 o výměře cca  
6 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- převod nebo pronájem pozemků p. č. 325/118 o cel-
kové výměře 354 m2, p. č. 325/119 o celkové výměře 
212 m2 a p. č. 325/120 o celkové výměře 658 m2, vše 
o celkové výměře 1 224 m2, vše v k. ú. Mařatice

Nesouhlasila 
- s finančním příspěvkem na výsadbu živého plotu 
v okolí domu č. p. 790, třída Maršála Malinovského, 
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Uherské Hradiště, Společenství vlastníků jednotek 
Maršála Malinovského č. p. 790 

Zrušila 
- usnesení RM č. 274/19/RM/2011 ze dne 02.08.2011  
v odst. I. v bodě 8., a to ve znění: 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 1408/3 o cel-
kové výměře 411 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Spo-
lečenství vlastníků jednotek Maršála Malinovského  
č. p. 790; s výší nájmu 100 Kč/měsíc; na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem výsadby 
živého plotu a údržby pozemku, a to s podmínkou 
odstranění stávajícího oplocení a úpravy okolního 
terénu na náklady společenství 
- usnesení RM č. 349/23/RM/2011 ze dne 30.09.2011  
v odst. I. v bodě 2., a to ve znění: 
RM schvaluje 
prominutí úroků z prodlení za nezaplacený nájem  
v I. pololetí roku 2011 na základě Nájemní smlouvy  
č. 2010/1237/SMM uzavřené dne 12.01.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a příspěvkovou organiza-
cí Aquapark Uherské Hradiště, týkající se pronájmu 
nemovitého a movitého majetku za účelem provozu 
Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště 
- usnesení č. 310/20/RM/2011 ze dne 23. 8. 2011 ve 
znění: „Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit: nabídky pro převod bytů a uzavření Budou-
cích kupních smluv na převody bytových jednotek 
umístěných v budovách čp. 911, 912 a 913 v k. ú. Uher-
ské Hradiště. 
- ke dni 31.12.2011 oddělení školství
- ke dni 31.12.2011 oddělení sportu

Jmenovala 
- za člena dozorčí rady obecně prospěšné společ-
nosti PETRKLÍČ, o.p.s., Uherské Hradiště, Vésky, Na 
Krajině 44, PSČ 686 01 Mgr. Milana Vaculíka, nar. 
20.05.1985, trvale bytem Starý Hrozenkov č. 284, PSČ 
687 74, s účinností od 1. prosince 2011.

Uložila
- 1. Mgr. Evženu Uhrovi seznámit předsedkyni Rady 
Asociace českých filmových klubů, o.s., Uherské 
Hradiště s vyhodnocením Letní filmové školy 2011  
z pohledu města Uherské Hradiště, Termín: 31.12.2011

PŘEHLED USNESENÍ
27. schůze Rady města 
Uherské Hradiště
konané dne 28.11.2011

Rada města 

Vyhověla
- v souladu s ust. § 111 odst. 1 z.č. 137/2006 Sb., v plat-
ném znění, o veřejných zakázkách, námitkám ucha-
zeče AQE advisors, a.s., Třída Kpt. Jaroše 1944/31,602 
00 Brno, IČ 269 54 770, DIČ CZ26954770, a to dle ná-
vrhu rozhodnutí o námitkách

Zrušila
- usnesení č. 404/25/RM/2011 ze dne 8.11.2011 - roz-
hodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Stanovuje 
- novou hodnotící komisi pro hodnocení nabídek do-
ručených v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku „Vzdělávání zaměstnanců města Uherské 
Hradiště“, a to dle přílohy

PŘEHLED USNESENÍ
28. schůze Rady města 
Uherské Hradiště
konané dne 29.11.2011

Schválila
- uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí nadační-
ho příspěvku (daru) mezi městem Uherské Hradiště, 
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, IČ: 002 91 
471 jako obdarovaným a Nadací Děti-kultura-sport, 
Kollárova 477, Uherské Hradiště, IČ: 262 18 330, jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 
70.000,--Kč na náklady spojené s provedením Rybo-
vy České mše vánoční „Hej mistře“
- Výsledek zadávacího řízení na dodávku pod ná-
zvem „SRC UH - Doplnění zařízení pro úpravu váza-
ného chloru a dezinfekce vody“, provedeného podle 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem 
Uherské Hradiště s platností od 1.1.2011, čl. II odst. 2), 
finanční limit 4 a v souladu se zákonem č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve-
řejná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: 
CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, 
IČ:26907241, s nabídkovou cenou  1.189.500 Kč bez 
DPH (1.427.400 Kč včetně DPH).
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- Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem  CENT-
ROPROJEKT, a.s., IČ:26907241.
- Výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod 
názvem „SRC UH - VYUŽITÍ PŘEBYTEČNÉHO TEP-
LA SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ“, provedeného podle 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem 
Uherské Hradiště s platností od 1.1.2011, čl. II odst. 2), 
finanční limit 4 a v souladu se zákonem č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, veřej-
ná zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: 4T, 
a.s., Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10, IČ:27135641,  
s nabídkovou cenou  1.158.970 Kč bez DPH (1.389.716 
Kč včetně DPH).
- Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 4T, a.s.,  
IČ: 27135641. 
- vyloučení  uchazeče MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 
530 02 Pardubice, IČ: 15050050, z další účasti v za-
dávacím řízení na stavební práce „Zateplení vybra-
ných budov města Uherské Hradiště“ (část I: Zateple-
ní objektu MŠ Husova, část II: Zateplení objektu MKZ 
Sady, část III: Zateplení objektu ubytovny u zimního 
stadionu), provedeného podle zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, otevře-
né podlimitní řízení, a to z důvodu nesplnění poža-
davků zadavatele uvedených v zadávacích podmín-
kách. 
- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
„Zateplení vybraných budov města Uherské Hra-
diště“ provedeného podle zákona č.137/2006 Sb., 
v platném znění, otevřené podlimitní řízení. Část 
I - „Zateplení objektu MŠ Husova“, vybraný ucha-
zeč: STAMOS spol. s r.o., Otakarova 108, IČ:13694758  
s nabídkovou cenou 5.359.691 Kč včetně DPH. Část 
II - „Zateplení objektu MKZ Sady“, vybraný uchazeč: 
PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ:00207608 s nabídkovou cenou 5.811.890 Kč 
včetně DPH. Část III - „Zateplení objektu ubytovny 
u zimního stadionu“, vybraný uchazeč: ZEVOS a.s., 
Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:46972501  
s nabídkovou cenou 8.985.894 Kč včetně DPH.
- uzavření smluvy o dílo na: část I „Zateplení objektu 
MŠ Husova“  s vybraným uchazečem STAMOS spol. 
s r.o., IČ:13694758. Odmítne-li vybraný uchazeč uza-
vřít se zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené 
lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude smlouva 
uzavřena v souladu s § 82 odstavce 4 zákona (s 

uchazečem, který se umístil druhý v pořadí,...). část 
II „Zateplení objektu MKZ Sady“ s vybraným ucha-
zečem PaPP, spol. s r.o., IČ:00207608. Odmítne-li 
vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu 
v zákonem stanovené lhůtě podle § 82 odstavce 2 
zákona, bude smlouva uzavřena v souladu s § 82 
odstavce 4 zákona (s uchazečem, který se umístil 
druhý v pořadí,...). část III „Zateplení objektu ubytovny 
u zimního stadionu“ s vybraným uchazečem ZEVOS 
a.s., IČ:46972501. Odmítne-li vybraný uchazeč uza-
vřít se zadavatelem smlouvu v zákonem stanovené 
lhůtě podle § 82 odstavce 2 zákona, bude smlou-
va uzavřena v souladu s § 82 odstavce 4 zákona  
(s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí,...).
-  plán práce Rady města na rok 2012, dle přílohy

Zrušila
usnesení Rady města č. 450/26/RM/2011 ze dne 22. 
11. 2011 ve znění: „I. Rada města Uherské Hradiště 
schvaluje plán práce Rady města na rok 2012, dle 
přílohy, II. Rada města doporučuje Zastupitelstvu 
města schválit plán práce Zastupitelstva města na 
rok 2012, dle přílohy“

PŘEHLED USNESENÍ
29. schůze Rady města 
Uherské Hradiště
konané dne 5.12.2011

Rada města

Schválila
- uzavření dodatku č. 8 Smlouvy o výpůjčce neby-
tových prostor nacházejících se v budově č. p. 568 
na ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti, mezi 
městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo 
nám. 19, Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Čes-
kou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, IČ 697 97 111. 

souhlasila
- s použitím historického znaku města na pamět-
ní minci J. A. Bati, která bude vyražena k 5. výročí 
očištění jména J. A. Bati Městským soudem v Praze. 
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Uherské Hradiště čeká pro rok 
2012 schodkový rozpočet

Město Uherské Hradiště počítá na rok 2012  

s pří jmy ve výši 561,6 milionu korun a výdaji ve 

výši 719,2 milionů korun.

Schodek ve výši 157,6 milionu korun je z velké 

části (117,9 milionu korun) způsoben převodem 

investičních výdajů z roku 2011.

„Pokud nebudeme brát v úvahu uvedené pře-
vody investic z roku 2011 do roku 2012, je návrh 
schodku rozpočtu výrazně nižší a ztráta bude 
financována volnými peněžními prostředky, 
vytvořenými v předcházejících letech,“ vysvětlil 

místostarosta města Uherské Hradiště Evžen 

Uher. 

Mezi největší investice bude pro příští rok pa-

třit například úprava silnice II/497 a křižovatky 

I/55. Akce si vyžádá 29,5 milionu korun. Takřka 

stejnou částku, o 500 tisíc korun nižší,  bude stát 

revitalizace Jezuitské koleje , ze které vzniká Slo-

vácké centrum kultury a tradic.

Opravovat se bude i náměstí Republiky a par-

koviště v ulicích Malinovského a Mánesova, což 

si vyžádá investici 17,8 milionu korun. Na 16 mi-

lionu korun přijde rekonstrukce Základní školy 

Unesco, tato akce se ale uskuteční jen v případě 

získání dotací, podobně jako výstavba cyklos-

tezky Sady-Vésky (5 milionů korun). 

„Částku 15,4 milionu korun vynaložíme na zatep-
lení budov Mateřské školy Husova a místního 
kulturního zařízení Sady a 11,4 milionu korun na 
rekonstrukci domu v ulici Prostřední,“ upřesnil 

Uher.

jp

Město bude přísněji postihovat 
pití alkoholu na veřejnosti

Požívání alkoholu na veřejnosti bude od Nového 
roku v Uherském Hradišti postihováno ve vět-
ším rozsahu než dříve. Novou obecně závaznou 
vyhlášku, která rozšíří zákaz jednání spojených 
s konzumací alkoholu, schválilo na svém 8. za-
sedání dne 5. prosince 2011 zastupitelstvo měs-
ta.Obecně závazná vyhláška o zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích vznikla zejména 
z podnětu Městské policie Uherské Hradiště.
 
„Mimo jiné jsme žádali o rozšíření ploch veřej-
ného prostranství, na které se zákaz vztahuje,“ 
potvrdil velitel městské policie Vlastimil Pauřík.  
„ K tomu přibude ještě stometrový okruh od hřbi-
tovů a pietních míst a zákaz konzumace alkoho-
lických nápojů a zjevné umožňování konzumace 
alkoholických nápojů na všech autobusových 
zastávkách na území města Uherské Hradiště,“ 
dodal. 

Další výraznější změnou je zákaz zdržování se 
na veřejném prostranství s otevřenou lahví  
a nebo jinou nádobou s alkoholickým nápo-
jem a zákaz zjevného umožňování konzuma-
ce alkoholických nápojů.

„Takový požadavek vzešel zejména z toho, že 
některé kontrolované osoby se hájily tím, že 
alkohol nepijí, že jen drží v ruce láhev,“ vysvětlil 
Pauřík.

Rozšířením dosavadního prostého zákazu poží-
vání alkoholu umožnila městu judikatura Ústav-
ního soudu a začlenění této úpravy do vyhlášky 
může podle vedení města napomoct k účinnější 
ochraně veřejného pořádku.

„Dáváme  městské policii do rukou účinnější 
nástroj, neboť problém požívání alkoholu na ve-
řejnosti v našem městě se v poslední době více 
rozšířil,“ řekl starosta města Uherské Hradiště 
Květoslav Tichavský. 
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Výjimkou oproti zákazu zůstanou jen vybrané 
sportovní, kulturní a jiné akce pořádané nebo 
spolupořádané městem, jako jsou například 
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. 
Výjimka se vztahuje také například na Silvestr  
a Nový rok.  

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích je spolu s grafickou 
pří lohou vyhlášky trvale dostupná na interneto-
vé adrese : www.mesto-uh.cz.

jp

Město bude přísněji postihovat 
pití alkoholu na veřejnosti

Závěrečná konference, která byla slavnost-
ní  tečkou za tří letým grantovým projektem  
s názvem „Zdokonalování manažerských do-
vedností vedoucích pracovníků základních 
škol správního obvodu Uherské Hradiště“, se 
konala 1. prosince 2011 ve velkém sále uher-
skohradišťské Reduty. Projekt byl zaměřen na 
realizaci vzdělávacích akcí pro řídící pozice  
v základních školách.

„Získané informace, zkušenosti a názory po-
mohly ředitelům a vedoucím pracovníkům na-
šich škol k posunu vpřed.  Mohli porovnat, co 
dělají dobře a co by se dalo dělat ještě jinak  

Konference zakončila tři roky 
vzdělávání ředitelů škol

Konference se mimo zástupců realizační-
ho týmu projektu zúčastnili ředitelé a ve-
doucí pracovníci základních škol správní-
ho obvodu Uherské Hradiště a za město  
zleva tajemník Mgr. Josef Botek, místosta-
rosta Ing. Zdeněk Procházka a předseda 
Komise pro vzdělávání Ing. Jiří Durďák.

Foto: Jan Pášma 
                                

a lépe,“ uvedl místostarosta města Uherské 
Hradiště Evžen Uher. Během trvání projektu bylo 
sestaveno 17 vzdělávacích modulů a 22 lektory 
bylo proškoleno přes 550 osob. Projekt přitom 
nabídl vzdělávání tzv. „na míru“ , kdy do tvorby 
témat, obsahů a forem jednotlivých vzdělávání 
promlouvali sami ředitelé a vedoucí pracovníci 
základních škol.
Grantový projekt byl realizovaný v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, financovaného z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem 
projektu bylo město Uherské Hradiště prostřed-
nictvím odboru školství a sportu, zprostředkují-
cím subjektem byl Zlínský kraj.

jp

OP - VK - INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Realizátorem projektu je Město Uherské Hradiště, odbor školství a sportu.



18

Město vydává dalšího průvodce Uherským Hradištěm na DVD

Pohodlně se usadit a podívat se v klidu domova 
na památky a historii města Uherské Hradiš-
tě? Ukázat historické skvosty města přátelům  
z domova i ze zahraničí, aniž by museli přicesto-
vat? Nic nemožného: hitem uplynulého roku byl  
v Uherském Hradišti první obrazový průvodce 
po nejvýznamnějších památkách na DVD, který 
byl věnován historii a pamětihodnostem města 
od doby jeho založení do zrušení barokní pev-
nosti na konci 18. století. Právě vydané pokračo-
vání, nazvané Za památkami a historií králov-
ského města Uherské Hradiště II. na první díl 
navazuje a dokumentuje stavební vývoj města 
od konce 19. do počátku 20. století. Během půl-
hodiny si divák může projít ty nejzajímavější 
stavby v Uherském Hradišti, postavené v období 
historizujících slohů. 
„Průvodce má tři části. Nejprve seznamuje s ur-
banistickým vývojem města po zrušení pevnos-
ti, kdy se město postupně zbavovalo svých pout 
v podobě hradeb a rozrůstalo se mimo jejich 
obvod. Vznikly nové ulice, zlepšilo se dopravní 
spojení s okolím, byly položeny základy k novým 
městským čtvrtím a byl otevřen městský park,“ 
popsala první část nového průvodce autorka 
scénáře a zasvěcená průvodkyně, historička 
Slováckého muzea Blanka Rašticová.
Ve druhé části dokumentu se divák může pře-
nést do dob poslední čtvrtiny 19. století, která 
byla ve znamení prudkého stavebního rozma-
chu města. V nově utvářené podobě se odrazi-
ly také politické proměny, k nimž došlo po roce 
1850. Správy města se ujali zvolení členové 
městského výboru v čele se starostou, od roku 
1867 se Uherské Hradiště stalo jedním ze šesti 
statutárních moravských měst a byla mu svě-
řena působnost okresního politického úřadu. 
Výrazem prosperity města i symbolem české 
samosprávy se stala nově postavená budova 
radnice, význam města podtrhla i výstavba dal-
ších veřejných budov jako byly nejprve němec-
ké a po něm i české gymnázium, justiční palác  
s věznicí, objekt obecných a měšťanských škol, 
ale také budova synagogy, Měšťanské besedy, 
městského sirotčince, pavilonu veslařského klu-
bu, sokolovny či městského pivovaru.
Třetí část průvodce vypráví především o rozma-

chu Uherského Hradiště mezi léty 1869–1910, 
kdy se zdvojnásobil počet domů ve městě.
„Místní stavitelé vtiskli městu jeho nezaměni-
telný charakter,“ shrnula Rašticová. „Zdaleka to 
však nejsou všechny zajímavé domy, možná se 
po zhlédnutí DVD vydáte na procházku ulicemi 
a zkusíte najít další. Určitě budete úspěšní a při 
svém putování objevíte mnoho skrytých půvabů 
Uherského Hradiště z doby konce 19. a počátku 
20. století“.
Komentář k dokumentu namluvil herec Slovác-
kého divadla Vladimír Doskočil. Kromě češti-
ny je součástí také anglická a německá verze. 
DVD vyrobila firma J.D. Production, k dostání je  
v Městském informačním centru. DVD Za pa-
mátkami a historií královského města Uher-
ské Hradiště II. vyšlo v prvním týdnu měsíce 
prosince 2011 v nákladu 300 kusů (v případě 
doprodání se počítá s dotiskem).  Prvního dílu 
se prodalo asi 500 kusů, je stále v prodeji v MIC  
a v hlavní budově Slováckého muzea. 

jp
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Zavedení nových typů občanských průkazů

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se změ-
nou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských prů-
kazech, ve znění pozdějších předpisů,

SE OD 1.LEDNa 2012  bUDOU VyDáVat NOVé 
tyPy ObčaNSkýcH PRůkaZů 

- občanské průkazy se strojově čitelnými údaji  
a s kontaktním elektronickým čipem (správní po-
platek za vydání činí 500,- Kč),
- občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
- občanské průkazy bez strojově čitelných úda-
jů ( podle důvodu vydání činí správní poplatek 
100,- Kč, případně je vydání bez poplatku). 

Nově zákon zavádí možnost vydat občanský 
průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let 
nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na úze-
mí České republiky. 

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
bude obsahovat digitální zpracování podoby 
občana a jeho podpisu, tzn., že fotografie ob-
čana bude pořízena přímo na úřadě, podobně 
jako je tomu u cestovních dokladů.

Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu 
v nich vyznačenou.

DaLšÍ DůLEžIté ZměNy, kE ktERým DOcHáZÍ 
OD 1.1.2012 :

- žádosti o nový občanský průkaz již nebudou 
přijímat matriční úřady,
- o občanský průkaz lze požádat na Městském 
úřadě Uh.Hradiště nebo  u kteréhokoliv obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností,
- pokud občan sdělí, že si nepřeje zápis údaje  
o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj 
se do občanského průkazu nezapíše,

- do občanských průkazů se již nebudou zapiso-
vat údaje týkající se manžela/manželky, partne-
ra/partnerky a dětí,
- lhůta pro vyhotovení občanského průkazu zů-
stane i nadále 30 denní.

VýLUka SyStémU

V souvislosti s uvedením nového systému do 
provozu bude nezbytná  technologická odstáv-
ka systému pro vydávání cestovních dokladů. 
Upozorňujeme tímto občany, že úplná odstávka 
systému proběhne v termínu od 23.12.2011 od 
16 hod. s tím, že provoz agendy e-pasů a nově  
i agendy e-OP bude obnoven nejpozději  
v pondělí 02.01.2012. 

Poslední termín pro podání žádosti o vydá-
ní cestovního pasu se strojově čitelnými údaji  
a nosičem dat s biometrickými údaji je stanoven 
na 19.12.2011. V době této výluky nebude možné 
podat žádost o pas ani si hotový doklad vyzved-
nout. Bude možné pouze vydávat pasy bez stro-
jově čitelných údajů a bez nosiče dat s biomet-
rickými údaji (tzv. pasy typu „BLESK“).

Nejpozději do tohoto termínu je také možné po-
dat žádost o zápis titulu do vydávaného e-pasu. 
Od 01.01.2012 se tituly do cestovních dokladů za-
pisovat podle platné právní úpravy již nebudou.

Případné dotazy zodpoví občanům 
pracovnice odboru správních agend

 - občanské průkazy - 
tel. 572 525 802-4

- cestovní doklady - 
tel. 572 525 806-8

   572 525 818
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Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském 
Hradišti vznikla na počátku roku 2010. Od té doby 
se snaží vytvářet platformu pro společenskou  
a odbornou diskusi k uvedenému tématu. Na 
základě iniciativy byla rozšířena nejenom petice, 
kterou podepsaly tisíce lidí včetně význačných 
osobností českého veřejného života, ale byla 
také uspořádána řada kulturních akcí. Vše s cí-
lem zabránit plánované komerční dražbě býva-
lého vězeňského komplexu v Uherském Hradišti 
a prosadit myšlenku vytvoření památníku-muzea 
v historicky nejcennějších částech areálu. Za dva 
roky existence iniciativy, kterou doplnila oficiální 
organizační složka v podobě občanského sdruže-
ní Memoria, se odehrála řada událostí. Do aktivit 
spojených s propagací jejího důstojného využití 
se dobrovolnicky zapojily desítky lidí. Mnoho ma-
teriálů je ostatně k nalezení na webových strán-
kách www.veznice.uh.cz. Snahy o.s. Memoria  
o zřízení památníku obětí totalitních režimů a te-
maticky vyhraněného muzea v Uherském Hradišti 
odpovídají strategii koncepce rozvoje muzejnictví 
v České republice, kde je deklarována snaha státu 
podporovat vzdělávací potenciál památníků bojů 
za svobodu a demokracii. Nová muzejní instituce 
v Uherském Hradišti by značným způsobem roz-
šířila možnosti podpory a výuky moderních dějin 
nejen na Moravě. Ve velké míře by napomohla 
svou výpovědní hodnotou a případným realizo-
vaným výzkumem k možnostem zdokumentová-
ní a prezentace problematiky praktik mocenské 
perzekuce. Velkou inspirací hradišťské iniciativy 
je nejen Muzeum Memorial v severorumunském 
Sighetu, ale i řada obdobných muzejních institucí 
v bývalých zemích východního bloku (Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Berlín). Rádi bychom se jimi inspi-
rovali a pokusili se prosadit  koncept podobného 
muzea v Uherském Hradišti. To by se zabývalo 
nejen uchováváním veřejné paměti toho, co se 
v místní věznici odehrávalo především mezi léty 
1938 až 1960 (protektorát, období stalinismu atd.), 
ale obecně by upozorňovala na zneužívání moci 
ze strany mocenských struktur, které hrozilo v kaž-
dé historické etapě, včetně té dnešní. Památníky 
upozorňující na antidemokratické praktiky jsou 
proto nanejvýš potřebné. Historie uherskohradišť-

ské věznice je přitom zajímavá z mnoha důvodů. 
Mimo období totalitních režimů za zmínku stojí  
i věznění dělníků usilujících o lepší sociální práva, 
k němuž došlo po prosincové hodonínské stávce 
roku 1920. Opomenout nelze ani poválečné retri-
buční soudy s nacistickými kolaboranty, a to pro-
to, že právě v té době se utvářel systém rychlých  
a živelných odsudků, který byl využíván i po únoru 
1948 v rámci politických procesů.  
Nová muzejní instituce, která by v Uherském Hra-
dišti vznikla, by tedy měla nejen dokumentač-
ní, ale i vzdělávací charakter. Pro toto historicky 
významné město by pak představovala další  
z návštěvnických cí lů, včetně návštěv pedagogů 
a studentů nejen z regionu. Jak je téma mocen-
ské perzekuce ožehavé, potvrdil i zájem o výsta-
vu Minulost za zdí, kterou o.s. Memoria úspěšně 
prezentovalo v pražské galerii Karolinum, a která 
je v lednu 2012 opět k vidění v centrále Zlínského 
kraje, v tzv. baťově budově č.21.  
Areál uherskohradišťské věznice je místem, kde 
je vzácně uchována atmosféra i otisky histo-
rie 20. století. Jeho radikální a architektonicky 
nepromyšlená přestavba pro administrativní  
a podobné účely by genius loci někdejšího žalá-
ře nenávratně zničila. Ve věci revitalizace vězni-
ce je proto nutné postupovat s velkou rozvahou  
a citlivostí, a to ve spolupráci s předními archi-
tekty. Vybudování muzejního památníku, který by 
v zásadě využíval nynějších stavebních dispozic 
areálu, by proto bylo dobrým řešením. Celý are-
ál je totiž veden v seznamu národních kulturních 
památek. Necitlivá a nepietní úprava někdejšího 
žaláře a okolního prostranství by byla neomlu-
vitelným činem. I to je jeden z důvodů, proč má 
iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském 
Hradišti své opodstatnění. Ostatně nedávno byla 
hlasy zákonodárců podpořena také senátním vý-
borem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice. Snad podobnou, či ještě konkrétnější 
podporu získá i mezi dalšími politiky na regionální 
a celostátní úrovni. Občané, kteří nejsou lhostejní 
k dějinám naší země a utrpení politických vězňů, 
své mínění již vyslovili. 

Petr Slinták,
autor je předseda o.s. Memoria

O smyslu iniciativy za důstojné využití věznice
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Vyhlášení místního kola výtvarné soutěže

Město Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný pro-
gram Národního zahájení Dnů evropského dědictví 
v roce 2012 v Kutné Hoře, výtvarnou soutěž. Město 
Uherské Hradiště se do soutěže přihlásilo a vyhla-
šuje místní kolo s níže uvedenými propozicemi.

téma - Památky OčIma mLaDýcH

katEgORIE
Věková kategorie 6–10 let v době uzávěrky soutěže
Věková kategorie 11–14 let v době uzávěrky soutěže
Věková kategorie 15–18 let v době uzávěrky soutěže
PODmÍNky SOUtěžE
- soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích
- soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým 
bydlištěm na území města (obce) a žáci či studenti 
místních škol, kteří spadají do výše uvedených ka-
tegorií.
- výtvarné práce budou v jednotném formátu veli-
kosti A3 (297 x 420 mm)
- je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné prá-
ce, omezen je pouze formát
- díla nebudou paspartována, práce budou fixo-
vány
- každá zaslaná práce musí být na zadní straně 
opatřena nalepeným vyplněným registračním for-
mulářem – viz níže
- počet zaslaných děl od jednoho autora je limito-
ván, každý přihlášený může zaslat do soutěže pou-
ze tři svá díla  
- zaslaná díla se nevracejí
- organizátor místního kola soutěže si vyhrazu-
je právo k využití získaných prací pro nekomerč-
ní účely – nekomerční výstavy, charitativní akce  
a k jejich reprodukci v tisku
- vítězná práce v každé kategorii postoupí do celo-
státního kola.
tERmÍNOVý kaLENDáŘ SOUtěžE
30.04.2012 - Uzávěrka místního kola soutěže

20.05.2012 - Hodnocení přihlášených prací 

31.05.2012 - Vyhlášení vítězů místního kola 

15.06.2012 - Zaslání vítězných prací do Kutné Hory 

15. – 30.6.2012 - Hodnocení a zpracování výsledků

Červenec 2012 - Informace o výsledcích

03.09.2012 - Zahájení výstavy v Kutné Hoře

08.09.2012 - Vyhlášení vítězů v rámci Národního zahájení    

                      EHD v Kutné Hoře

HODNOcENÍ PRacÍ a ODměNy
Došlé práce budou vyhodnoceny komisí složenou 
ze zástupců města Uherské Hradiště a přizvaných 
výtvarníků a expertů. Komise vybere 3 nejlepší 
práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vy-
hrazuje právo posoudit práce podle stanovených 
kritérií, podle své odborné kompetence a její roz-
hodnutí je konečné. Autoři prací budou o výběru 
informováni e-mailem do 25.5. 2012. Informace  
o výsledcích budou rovněž zveřejněny na interne-
tových stránkách města Uherské Hradiště. Autoři 
oceněných děl budou odměněni věcnými cenami.
Vítězná práce z každé kategorie bude zaslána do 
celostátního kola do Kutné Hory, kde proběhne vy-
hodnocení a posléze ocenění vítězů.

VyUžItÍ SOUtěžNÍcH DěL
Z vybraných děl bude uspořádána výstava v pro-
storách Reduty na Masarykově náměstí.  Oceněné 
práce budou použity v materiálech určených k pro-
pagaci města Uherské Hradiště.

PŘIHLášENÍ DO SOUtěžE a IDENtIfIkacE 
VýtVaRNýcH DěL
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří spl-
ňují kritéria stanovených kategorií a pošlou svou 
přihlášku do 15.01.2012 v listinné podobě na ad-
resu: 

město Uherské Hradiště
odbor architektury, plánování a rozvoje
masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště

(Případně e-mailem na adresu: 
libuse.hradilova@mesto-uh.cz)

Originály zaslaných děl musí být na rubu opatřeny 
vyplněným registračním formulářem.

Registrační formulář pro místní kolo v Uh. Hra-
dišti musí obsahovat tyto údaje:
Jméno a pří jmení autora, datum narození, město,
název díla, adresa, kontaktní telefon a e-mail,
věková kategorie 6-10, 11-14, 15-18.
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 Nadbytek soli škodí dětem  
i dospělým

„Bez soli to nejde“ nebo taky „dej mi sůl a zase Ti 
bude chutnat“ zní odpovědi kuchaře svému králi 
ve známé filmové pohádce Sůl nad zlato. Ale je 
tomu opravdu tak? 
Delší dobu je známa souvislost mezi pří jmem 
kuchyňské soli a  vysokým krevním tlakem.
V povodí Amazonky žijí Indiáni ve stavu soustav-
ného stresu: Obklopují je útočné šelmy, jedovatí 
plazi a okolní válečné kmeny . Přesto se u nich 
nevyskytuje hypertense. Je tomu tak proto, že 
jejich stravu, použiji opět citát z výše uvedené 
pohádky - „nehyzdí ani zrnko soli“.
Na druhé straně ale jejich, většinou rostlinná 
strava, obsahuje velmi vysoký obsah draslíku,
který má ochranný účinek. Ještě zajímavější je 
situace u dvou kmenů ze Šalamounových ostro-
vů. Horský kmen má pří jem soli velmi nízký ( pod 
2 g/den) a hypertensi má jen 1% jeho příslušní-
ků. Druhý kmen žije na pobřeží a používá moř-
skou vodu na vaření. Pří jem kuchyňské soli u to-
hoto druhého kmene je pochopitelně významně 
vyšší a hypertensi má až 8% příslušníků kmene. 
A tak zatímco amazonští indiáni i horalé ze Ša-
lamounových ostrovů prakticky neznají cévní 
mozkové příhody, tak naopak někteří japonští 
rybáři z ostrova Hokkaido, kteří s oblibou kon-
zumují  zvláštní přesolované omáčky s pří jmem 
až 60g soli/ den, mají nejvyšší počet mozkových 
příhod na světě.
V dávném šeru historie  neměla lidská populace 
přístup ke kuchyňské soli. Situace se změnila až 
se zavedením masa skotu do stravy. Současně 
klesala konzumace rostlinné stravy a tím i pří-
jem draslíku, který má ochranný účinek. Dnes 
je situace taková, že plně kojené dítě dostane 
za den 0,5g soli, pětileté dítě 5 g/den a dospělý 
člověk - obyvatel Evropské unie - 8-9 g soli/den. 
Z vlastní praxe můžu doložit ne ojedinělý případ 
dorostence s pří jmem přes 17g soli za den. Při-

Zápis k povinné školní docházce
školní rok 2012/2013

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků  zá-
kladních škol zřízených městem Uherské Hradiště 
proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (tzv. školský  zákon) násle-
dovně :

Zš UNEScO Uh. Hradiště, komenského nám. 350, 
p.o. - v pátek 27. ledna 2012 od 14:00 do 17:00 ho-
din na odloučeném pracovišti, Hradební ulice 189, 
Uh. Hradiště (tzv. měšťanská beseda) 
(bližší informace  na www.zsunesco.cz )

Na všech ostatních školách bude zápis probíhat pří-
mo v budovách těchto škol :

Zš Uh. Hradiště,  Sportovní 777, p.o.  
v pátek 27. ledna 2012 od 14:00 do 17:00 hodin 
(bližší informace na www.zsuhsportovni.cz)

Zš a mš Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.   
v pátek 27. ledna 2012    od 14:00 do 17:00 hodin 
(bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz)

Zš Uh. Hradiště,  Za alejí 1072, p.o. 
v pátek  27. ledna 2012  od 14:00 do 17:00 
a v sobotu 28. ledna 2012 od 9:00 do 12:00 hodin   
(bližší informace na www.zszaaleji.cz )

Zš t. g. masaryka Uh. Hradiště - mařatice, 
1. máje 55, p.o. - v pátek 27. ledna 2012 od 13:00 
do 17:00 hodin, ve stejném čase proběhne i zápis do 
logopedické třídy (bližší informace na www.zsmara-
tice.cz )

Zš a mš Uh. Hradiště - Jarošov,  Pivovarská 200, 
p.o. - v pátek 27. ledna 2012 od 14:00 do 17:00 
hodin 
(bližší informace  na www.zsjarosov.zkedu.cz)

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro 
jednotlivé školy školské obvody spádových základ-
ních škol. Do školy jsou přednostně přijímáni žáci  
z  jejího školského spádového obvodu  -  žáci s mís-
tem trvalého pobytu v tomto školském obvodu. Zá-
konný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu 
mimo příslušný školský spádový obvod. 
Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou 
k zápisu vzali svůj občanský průkaz, rodný list dí-
těte a v případě, navštěvuje-li dítě mateřskou školu, 
vzít taktéž vyplněný dotazník, který obdrží v mateř-
ské škole. Informace k zápisu budou vyvěšeny na 
dveřích příslušných škol a na jejich www stránkách.
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Na začátku září 2011 začaly ve velkém sále Redu-
ty probíhat Kurzy tance a společenské výchovy  
pro střední školy a dospělé (pořádané Klubem 
kultury) a v lednu je před námi jejich vyvrcholení 
- závěrečné lekce. Potěšilo, že o letošní kurzy byl 
zájem. Zprvu sice počet děvčat poněkud převy-
šoval počet chlapců, ale postupně se stav vyrov-
nával. Dokonce přijížděli zájemci i ze Zlína nebo 
z Veselí nad Moravou. Průběh byl bezproblémo-
vý, jistě i díky profesionálnímu přístupu lektora 
Tomáše Horváta a jeho partnerek.
A tak se všichni těší na „závěrečné“. Ty proběh-
nou 10. 1., 11. 1., 17. 1. a 18. 1. 2012  ve velkém 
sále Klubu kultury v Uh. Hradišti a začínají vždy  
v 19 hodin. Vstup je pro širokou veřejnost, tedy 
nejen pro rodiče a rodinné příslušníky kurzis-
tů. Jelikož se jedná o slavnostní zakončení, je 
podmínkou společenské oblečení. Předprodej 
vstupenek na každou Závěrečnou lekci  bude 
cca 40 minut před  začátkem. Vstupenky jsou 
jak s místenkou ke stolu, tak i bez místenky - na 
taneční parket.
A pokud by se někteří dospělí domnívali, že už 
pozapomněli tancovat, je pro ně od 24. led-
na 2012 připraven Taneční kurz pro dospělé. 
Informace o zápisu najdete na: www.tkuh.cz, 
případně na tel.: 608 709 486. V těchto kurzech, 
které jsou jak pro začátečníky, tak pro mírně 
pokročilé, budete mít možnost si nenáročnou 
formou připomenout, nebo se naučit kroky nej-
běžnějších společenských tanců, standardních,  
i některých latinskoamerických. Počet míst v kur-
zu je omezen - tak neváhejte.
                                                                                                                                          -thkk-

 Kurzy tance a společenské 
výchovy

tom doporučené množství soli je u pětiletého 
dítěte 2 g a u dospělého jen 4 g/den. 
Bez soli to opravdu nejde. Mimo jiné s ní totiž do 
těla dostáváme i tolik potřebný jód nutný k nor-
mální funkci štítné žlázy. Jde ale o její množství. 
Snížit pří jem kuchyňské soli, tzn. omezit zlozvyk 
přisolování při stolování, jíst méně uzenin, fast 
foodů a konzervovaných potravin je splnitelným 
úkolem pro každého z nás.
Zeptejte se, na co zemřeli Vaši rodiče a praro-
diče, zda máte příbuzné po mozkové příhodě, 
infarktu nebo s hypertenzí. Jestliže ano, pak 
přestaňte přisolovat. Hned. Protože už včera 
bylo pozdě.

MUDr. Jan Petrželka, foto: Jan Karásek

Targus v Galerii ART

Tradiční předvánoční výstavu připravil v Gale-
rii ART na Mariánském náměstí Zdeněk Targus 
Červinka - vernisáž proběhla 8. prosince. Popu-
lární malíř, držitel Ceny města Uh. Hradiště, vy-
stavil imaginární krajiny, figurální motivy a por-
tréty z posledního období své tvorby. O obrazy 
byl - jako vždy - velký zájem.                                                                                         

mp

 Nadbytek soli škodí dětem  
i dospělým

Zdeněk Targus Červinka na vernisáži.
                            Foto: Miroslav Potyka
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Toulky městem

V místě, kde dnes Havlíčkovu ulici kříží Hradeb-
ní, stávala Kunovická (později Josefská) brána 
– věžovitá stavba, zasazená do středověké hra-
dební zdi a vyplňující prostor mezi oběma pásy 
hradeb, které se zde k sobě dost těsně přibližo-
valy. Brána ústila na most přes hradební příkop, 
chráněný z vnější strany předsunutým opev-
něním. Ulice se před branou mírně rozšiřovala  
a vytvářela prostranství, na němž po levé straně 
stála mýtnice. Po zrušení pevnosti v roce 1782 
bylo fortifikační území předáno městu, ostatní 
části pak prodány a na těchto nových plochách 
si měšťané zřídili sady, zbytek pak byl používán 
jako louky a pastviny. Brzy se začaly rozebírat 
hradby a někdy kolem poloviny 19. století došlo 
i na brány. Když ve 40. letech 19. století město 
řešilo úpravu a vedení cest u obou městských 
bran, které tehdy ještě v nějaké podobě stály, 
měl prostor vpravo od Josefské brány mít po-
dobu jakéhosi parku. Dnes již nezjistíme, kolik 
z toho bylo tehdy realizováno, ale faktem je, že 
brzy nato se tzv. hradební zahrady (Schanzgar-
ten) staly žádanými stavebními plochami. 
Mezi prvními zde postavenými domy byly dva, 
které dnes ukončují Havlíčkovu ulici a nesou čp. 
174 a 175. Protože tehdejší parcely kopírovaly 
obrysy opevnění, lze říci, že průčelí těchto dvou 

domů poměrně přesně vymezují plochu, na níž 
stávala Josefská brána. Dům vpravo (čp. 174) 
byl podle pozemkové knihy z počátku 19. století 
mýtnicí, a tedy majetkem městského magistrá-
tu. Protože však na starých mapách a plánech je 
mýtnice zakreslena na protější straně ulice, byla 
asi na tomto místě později vybudována nová. 
Nicméně již před rokem 1857 byla zbourána  
a místo řadu let zůstalo prázdné. Teprve roku 
1871 nebo krátce po něm si zde zemský inženýr 
Leopold Trávníček vystavěl dům podle vlastních 
plánů. V roce 1897 patřil pozdějšímu starostovi 
(1903–1905) JUDr. Janu Konečnému a po jeho 
smrti (1905) ho získal advokát JUDr. Tomáš Bráz-
dil. Dva až tři byty vždy majitelé pronajímali  
a vzhledem k blízkosti soudní budovy byli častý-
mi nájemníky soudci zdejšího krajského soudu, 
např. kolem roku 1880 Ferdinand rytí ř Koller von 
Marchenegg či na počátku 20. století Jan Baše  
a v poválečných letech JUDr. Ticháček. Za první 
republiky dům poněkud zchátral, takže v roce 
1937 tehdejší majitelé – bývalý starosta Ing. 
František Beneš s manželkou – nechali provést 
stavební úpravy, aby byl „byt v I. poschodí přive-
den do obyvatelného stavu“. Zdence Benešové 
dům patřil ještě po druhé světové válce. Z teh-
dejších obyvatel můžeme zmínit dlouholetého 
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Toulky městem

nájemníka, civilního geometra Ing. Simeona 
Zajikina, který býval společníkem Ing. Bene-
še v jeho technické kanceláři, nebo tři notáře 
– Dr. Filipského, Dr. St. Hanuše a Dr. Antonína 
Puszkailera. V roce 1950 sem byla umístěna ješ-
tě krajská technická kancelář Komunotechna.
Protější dům čp. 175 – dnešní tržnice – má ovšem 
starší historii. Na jeho místě, v hradební zahra-
dě, kterou předtím koupil od jakési paní Filipovi-
čové, nechal už v roce 1824 tehdejší krajský fyzik 
(lékař) Alois Karl vystavět zednickým mistrem 
Felixem Tomáškem rodinný dům s pěti obytnými 
místnostmi, krytý šindelovou střechou. Obklo-
povala ho rozsáhlá zahrada, ohrazená cihlovou 
zdí, v jejímž zadním koutě byl malý altán (Lus-
thaus). Majitel, Med. Dr. Alois Karl, byl svobodný 
a v době stavby již pokročilého věku, žil zde sám 
jen s hospodyní a věnoval se své velké zálibě 
– pěstování květin, pro něž nechal k domu při-
stavět také skleník. Když v 75 letech zemřel 11. 
9. 1831, odkázal své medicínské knihy místnímu 
ranhojiči Franzi Wenzlovi, zatímco všechen ostat-
ní majetek včetně zařízení domu a také dalších 
nemovitostí (bývalý strážní domek za branou  
a sklep v Mařaticích) byl prodán v dražbě. Dům 
v odhadní ceně 1210 zl., tehdy označený čp. 230, 
vydražil Martin Zahradník a jeho rodina ho pak 
vlastnila 20 let. Poté se stal majitelem Wilhelm 
Schulz, který ale dům pronajímal. Se svou počet-
nou rodinou zde bydlel až další majitel, obchod-
ník se zemědělskými produkty Bernard Winter. 
Dům koupil v roce 1863 za 4000 zl. a vedle něj 
tu žil ještě Leopold Taus, vlastník zemědělského 
hospodářství a snad jeho příbuzný. Nájemcem 
a pak majitelem zemědělského hospodářství 
(a také nájemcem hostince) se v následujících 
desetiletích stal i Bernard Winter. Ještě předtím 
nechal v roce 1873 na místě starého nevelkého 
domku vystavět podle plánů stavitele Petra Lo-
sertha jednopatrovou novostavbu, z níž je dnes 
dochováno v podstatě jen obvodové zdivo s no-
vorenesanční fasádou a krov se střešní krytinou. 
Na počátku 20. století dům patřil obchodníku 
železem Marku Adlerovi a jeho manželce Erne-
stině, kteří tu ale nebydleli a tři byty pronajímali. 
Bydleli zde dva advokáti – v přízemí JUDr. Karl 
Scherer a v prvním patře JUDr. Karel Trpík. Dru-

hý byt v přízemí obývala majitelka dámského 
krejčovství Marie Knězková s dvěma podnájem-
níky – typografem z tiskárny Karla Novotného  
a pomocníkem od fotografa Bartoně. O několik 
let dříve majitel pronajímal k bydlení i komoru 
na půdě, kde bydlel obuvník Link, jehož man-
želka v letech 1901–1905 obchodovala s vínem. 
Protože toto bydlení bylo v rozporu se staveb-
ním řádem, nařídil městský stavební úřad půdu 
vyklidit. Ve stejné době zde krátce provozoval 
živnost (v letech 1901–1903) také fotograf Jiří Mu-
kenšnábl, od roku 1902 přejmenovaný na Dvo-
řák. Syn Marka Adlera Robert si zde v roce 1918 
otevřel obchod smíšeným zbožím a železářství 
s prodejem zbraní a střeliva, které ukončil na 
počátku okupace v roce 1939. V přístavbě, pů-
vodně přízemním objektu, byl umístěn obchod 
s látkami Ludvíka Adlera. V roce 1943, kdy tento 
zabavený židovský majetek užívala firma Viktor 
Neusser, došlo k jedné z četných úprav interié-
ru. Po válce byl správcem pozůstalosti Roberta 
Adlera soudně ustanoven technický úředník 
Viktor Adler a později se stal i majitelem. V roce 
1948 ho vystřídal obchodník Jaroslav Vycudilík, 
který tu měl obchod i byt. Obchodní místnos-
ti ještě po válce krátce užíval národní správce 
Viktor Neusser, potom načas Viktorem Adlerem 
obnovená firma Robert Adler a do roku 1949 
také obchodníci Ladislav Zich a Štěpán Říha. 
Po znárodnění se majitel domu stal vedoucím 
v Kovomatu, v přízemí vznikla prodejna Slovácká 
svépomoc a ordinace zubařky MUDr. Čenčíko-
vé, nadále tu fungovala dílna krejčího Štěpána 
Říhy. Ordinaci však již v roce 1950 vystřídalo sídlo 
n. p. ČSAD a v roce 1985 byla v prostorách bývalé 
čekárny v zadním traktu budovy zřízena provi-
zorní prodejna chleba a pečiva. Potravinářská 
samoobsluha, otevřená v přední části domu 
v roce 1963, byla zrušena roku 1987 v souvislos-
ti s otevřením nové prodejny na protější straně 
náměstí. Už roce 1982 došlo k radikální rekon-
strukci domu, při níž byl zničen původní interiér, 
a další přestavba začala roku 1989, nebyla však 
dokončena. Po několika letech nevyužívání zde 
byla od 1. února 1995 otevřena tržnice. 

 PhDr. Jaromíra Čoupková





TSTTT po šestatřicáté

XXXVI. ročník ekologického festivalu TSTTT (Týká 
se to také tebe) proběhl letos ve dnech 22. - 27. 
listopadu. Mezinárodní soutěž přilákala filmaře 
z dvanácti zemí, kteří zaslali celkem 92 filmů (47 
amatérských a 45 profesionálních). Mezi profe-
sionály zvítězil a Velkou cenu Josefa Velka (bron-
zovou plastiku Dana Trubače) získal australský 
režisér Randall Wood za film Lovci červů (autor 
měl do Uh. Hradiště přijet, ale musel odjet na 
natáčení dalšího filmu). Cena hejtmana Zlína-
ského kraje  putuje do Maďarska (film Zoltána 
Töröka „Vodní říše divů“) a zvláštní cenu poroty 
si odnesl český režisér William Lee (film „Žádost  
o azyl z ekologických důvodů). Mezi amatéry 
zvítězil Roman Mlejnek (film „Podzemní laby-
rint“), Cenu města Uh. Brod nejlepšímu zahra-
ničnímu filmu získal L‘ubor Patsch ze Slovenska 
(film „Život v tieni“) a Cenu Odborového svazu 
pracovníků kulturních zařízení Jaromír Schejbal  
(film „Vitální Rudolf“). Diváci udělili svoji cenu re-
žiséru Martinu Slunečkovi (televizní cyklus „Ma-
gické hory“).
Ve XXXIII. ročníku stejnojmenné soutěže foto-
grafů byli úspěšní autoři našeho regionu. Do 
soutěže zaslalo 49 autorů z České a Slovenské 
republiky 464 fotografií. Hlavní cenu a 1. cenu  
v okruhu Chráněné prvky naší přírody získal 
Rostislav Štefánek z Uh. Hradiště. V témže okru-
hu udělila porota 1. cenu Pavlu Letkovi z Kromě-
říže, druhou Radoslavu Motalovi z Osvětiman  
a třetí Františku Novotnému ze Vsetína. V kate-
gorii Ochrana a tvorba životního prostředí neby-
la udělena 1. cena, druhou si odvezl Martin Cáb 
(Blatnice pod sv. Antonínkem) a třetí Jan Parma 
z Prahy. Téma Památky pro současnost nejlépe 
splnil František Novotný (Vsetín), druhou cenu 
získal Jan Rychetský z Prahy a třetí Vladimír Gra-
ca z Uh. Hradiště. Zvláštní ceny PRO BIO s.r.o. 
si odvezli Marie Korbelová (Kroměříž) a Vladimír 
Kunc (Havlíčkův Brod). Výstava v Klubu kultury 

potrvá do 4. ledna. 
Součástí TSTTT byly i další zajímavé akce - Vý-
tvarná dílna pro pedagogy a výstava dětských 
výtvarných prací, diskusní fórum o životním pro-
středí v Uh. Hradišti, promítání filmů pro školy, 
XI. krajská konference enviromentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty, seminář o ekologic-
kém zemědělství, beseda s Dr. Peterem Áčem 
z Bratislavy (Fotografie pod vodou), několik foto-
grafických výstav a promítání vítězné kolekce ze 
světového festivalu v italském Sondriu.

 
Text a foto (4): Miroslav Potyka 

Foto: Jana Matůšová (4)

Radoslav Motal z Osvětiman získal 2. cenu.

Rostislavu Štefánkovi předal hlavní cenu
fotosoutěže ředitel KK Antonín Mach.



Zajímavá byla beseda s fotografem 
a spisovatelem Peterem Áčem.

TSTTT po šestatřicáté

Výstava „Trvale udržitelný život, proč?“.

Na závěrečném společenském večeru 
hrála CM Harafica.

Martinu Slunečkovi předal Cenu diváka 
starosta Květoslav Tichavský.

XI. krajská konference EVVO.Seminář k ekologickému zemědělství.
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Fejeton Petry Kučerové

Milí čtenáři,

na stránkách Zpravo-
daje se spolu budeme 
v příštích měsících se-
tkávat prostřednictvím 
mých, snad čtivých, 

snad místy vtipných fejetonů. Mám nahradit Jiří-
ho Jilíka. To je úkol věru nelehký. A proto dovolte, 
abych svůj první příspěvek věnovala právě jemu, 
mým vzpomínkám na naše setkávání.
Když jsem pracovala coby redaktorka Televize Slo-
vácko, každé čtvrtletí jsme spolu natáčeli pořad 
věnovaný knihám, které vyšly v nebo o našem re-
gionu. Pan Jilík měl za úkol být příjemným, sympa-
tickým a milým průvodcem pořadem, já jsem pak 
měla hlídat, aby bylo vidět logo na mikrofonu a aby 
měl pan scénárista a moderátor rovně límeček.
Celá léta jsme se oslovovali „paní kolegyně“  
a „pane kolego“. Když měl pan kolega dobrou 
náladu, říkal mi Petruško. Vždy jsme si ale strikt-
ně vykali. Vyhovovalo mi to. Snad bych nedokázala  
a vlastně ani nechtěla říkat „Juro, ty“ někomu, koho 
si tak moc vážím pro jeho práci, nadhled a intui-
ci pro novinařinu. Jednou jsme vyjeli na reportáž 
někam k Mistřicím. Bylo léto, vlahý větřík si pohrá-
val s mou sukýnkou, a my jsme seděli na soklíku 
božích muk a povídali si o jejich historii, takto za-
znamenané v jedné z knih našeho pořadu. Když 
pak náš věrný průvodce, kameraman Sláveček, 
potřeboval udělat ještě pár ilustračních obrázků, 
vnořil se mezitím pan kolega do rozkvetlé louky  
a natrhal celou náruč barevného lučního kvítí. „Pro 
Bohunku,“ říkala jsem si s tajným úsměvem, když 
jsme jej pak odváželi domů, a on celou cestu kytič-
ku něžně opatroval na klíně. Když jsme pak pana 
kolegu vysazovali před domem, otočil se na mě 
a řekl: „Petruško, to je pro vás.“ Byla jsem dojatá 
snad až do dalšího natáčení. Jindy jsme se zase 
za poznáním vydali do budovy archivu. Pan kolega 
si pro tuto příležitost vzal zbrusu nový, bílý, štra-

mácký klobouk. Připravovali jsme se na natáčení  
a pan kolega si klobouček pověsil na kování stud-
ně na nádvoří. Opět zavál vlahý letní větřík, tento-
krát si ovšem za svůj cíl nevybral mou sukýnku, ný-
brž novou část garderoby pana kolegy. Stačilo pár 
sekund a klobouk se elegantně vznášel na hladině 
studny, pěkných pár metrů pod hladinou země. 
Možná je tam dodnes. Ale věřte mi, pane kolego,  
i bez klobouku jste byl šohaj jak víno.
Nejraději ale vzpomínám na září 2005, kdy jsme 
se rozhodli celé jedno vydání pořadu o knihách 
věnovat scénáristické a spisovatelské dráze pana 
kolegy. Důvod byl jasný, slavil životní jubileum. Při 
této příležitosti nás se Slávečekem pozval k natá-
čení na svou chalupu na Stříbrnických pasekách. 
Její plot byl obrostlý zrajícím vínem, všude byl klid 
a mlžný opar nádherně dokresloval výhled z tera-
sy. Pili jsme výborné červené víno, které má pan 
kolega tak rád, a povídali si o Pětce s hvězdičkou, 
o Slováckých novinách i žitkovských bohyních. Pak 
jsme se procházeli po lesní cestě a Sláveček nás 
při tom natáčel. „Povídejte si něco!“ zavolal na nás. 
A tak mi pan kolega začal recitovat své vlastní nád-
herné verše... Naposledy jsme se potkali na svíci 
kamarádů ve Slovácké búdě. Cestu domů jsme 
měli na chvíli společnou, a tak mi pan kolega pod 
korunami stromů ve Smetanových sadech povídal 
o své dceři Petře, jak je na ni hrdý, a o své Bohun-
ce, jak ji má rád. Rozloučili jsme se podáním ruky 
a přáním všeho dobrého. Uběhlo pár týdnů a z 
Bohunky byla náhle paní Jilíková. Pan kolega uměl 
vždycky překvapit.

Pane kolego, děkuji Vám za inspiraci pro první fe-
jeton. I když šéfredaktora Slováckého deníku, kde 
nyní pracuji, už neděláte, pořád tam o Vás moc 
dobře víme. A já doufám, že Vám nejen na strán-
kách Zpravodaje nebudu dělat ostudu.

A příště, milí čtenáři, třeba zase něco o mně. Ať víte, 
s kým máte tu čest.
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Co se připravuje v parku Smetanovy sady

23.11.2011 proběhla v rámci ekologického festivalu 

TSTTT další plánovaná beseda s veřejností u kula-

tého stolu. Žhavým tématem bylo zejména projed-

návání dalšího osudu parku Smetanovy sady. Od-

borníci přítomní na jednání odpovídali občanům 

na řadu otázek. K některým z nich se chci vrátit 

v tomto příspěvku. Někteří občané bohužel nepo-

chopili jednu důležitou věc. Nediskutujeme o tom, 

co kácet, ale o tom, jak bude park v budoucnosti 

vypadat. Setkání s občany mělo směřovat zejména 

k sebrání podnětů pro další práci vedoucí ke zlep-

šení stavu parku. Nutnost kácení je dána posudky 

zpracovanými oprávněným znalcem a věc končí 

v okamžiku, kdy znalec v posudku stanoví další 

postup. Město hledá alternativy a velmi intenzivně 

dosazuje zeleň na vhodných místech. Toto tvrzení 

může kdykoliv doložit a prokázat. Je ale jasné, že 

se zeleň nemůže doplňovat tam, kde pro to nejsou 

vhodné podmínky, tj. v centrální části města. Ně-

které historické posudky ze třicátých let, na základě 

kterých se měly v parku odstraňovat staré topoly, 

čekaly na naplnění 15 let. Je vidět, že i v minulosti 

nebylo prosazení nepopulárního opatření snadné. 

Umožňoval to ale tehdejší právní systém. Dnes je 

trestně - právní odpovědnost za stav zeleně jasně 

definována. Na dotaz, proč se musí kácet, lze od-

povědět asi takto. Kácet se musí proto, že osoba 

odpovědná za stav veřejné zeleně je zodpovědná 

za veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé v sou-

vislosti s procesem správy veřejné zeleně. Kon-

statování, že je třeba posílit peníze pro OŽP MěÚ 

Uherské Hradiště na údržbu stromů přijímáme 

jako objektivní fakt. Na kvalitní údržbu zeleně by-

chom potřebovali minimálně dvojnásobné množ-

ství peněz. Nemůžeme nereagovat na hlasy, které 

konstatují, že autor zpracovaných posudků Ing. 

Hynek Šmerda není dendrolog a znalec v oboru. 

Důrazně říkáme, že je znalcem s patřičnou kvali-

fikací. Na poznámku, že dva posudky mohou být 

různé, nezbývá než odpovědět, že mohou. Nevíme 

ale o případech, kdyby na posouzení tak velkého 

množství stromů byly městem zpracovávány dva 

oponentní posudky. Toto se děje v případě, když se 

například kácí významný jednotlivý strom. Posud-

ky jsou finančně velmi nákladné a takový postup 

není skutečně obvyklý. Oponentní posudek se tedy 

vypracovávat nebude. Pokácené stromy budou 

uloženy na vyhrazeném místě a dřevo z nich bude 

dále využito podle jeho kvality. Dá se předpoklá-

dat, že většina materiálu skončí jako palivové dříví. 

Odstranění náletových dřevin bude probíhat ze-

jména v lemu naproti haly, poněvadž v uvedených 

místech bylo oplocení a tuto plochu nikdo neudr-

žoval. V parku se nejprve pokácí havarijní dřeviny 

a ošetří stávající dřeviny. Pak budou následovat 

další etapy obnovy parku spočívající ve výsadbách 

stromů, keřů a trvalkových záhonů. Obnova parku 

je běh na dlouhou trať. Ekologická hodnota vyká-

cených stromů představuje částku kolem 750 tisíc 

korun. Celá akce se bude odehrávat v etapách. Při 

kácení dřevin jde ve velké většině případů o kácení 

odumírajících stromů. Kácení dřevin nemůže pro-

běhnout po etapách v delším časovém úseku, po-

něvadž opatření musí být realizována v posudkem 

stanoveném termínu. V parku Smetanovy sady 

roste přes čtyři stovky vzrostlých stromů. Do nákla-

dů akce je zahrnuto kácení, ošetření, řezy a ořezy 

dřevin a výsadby nových dřevin. Diskuse na téma 

zda kácet či nekácet, není na místě. Kácení je dané 

posudkem. Havarijní stromy musí být pokáceny. 

Další jednání by se měla soustředit výhradně na 

téma rozvoje a moderního ztvárnění parku Sme-

tanovy sady. Doufáme, že vaše názory a podněty  

prospějí výslednému návrhu řešení tohoto parku.   

Ing. Květoslav Fryšták, vedoucí OŽP
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Betlémy ve Slováckém muzeu

S velkou zvědavostí bylo očekávané zaháje-
ní druhého ročníku mezinárodní betlemářské 
tvorby a už první ohlasy potvrdily, že expozice 
opět nabízí velkolepou podívanou co do obsa-
zení autorů, tak i z hlediska použitých materiálů. 
Slovácké muzeum se tak pozitivně zařadilo do 
povědomí laické i odborné veřejnosti ve smyslu 
schopnosti kvalitní prezentace této problema-
tiky. Dosavadní mezisoučet počtu návštěvníků 
dosahuje už několika tisíc a pořadatelé s napě-
tím očekávají, jestli konečný výsledek bude srov-
natelný s tím minulým před třemi lety. 
Co vzbuzuje takovou pozornost?
Sto deset betlémů od téměř osmdesáti autorů 
z Česka, Slovenska a Polska, mezi nimiž jsou 
zastoupení i uznávaní mistři: Zdeněk Farský, 
Miroslav Valenta, Vladimír Morávek, František 
Gajda, Vladimír Doubal, Zdeněk Matyáš, Anton 
Kadura, František Juračka, Jan Czupryniak, Ro-
man Galek ad. Mezi známé betlemáře patří ale 
také ženy: Jarmila Haldová, Alena Kartáková, 
Alena Staňková, Anna Červinková, Ivana Ryško-
vá, Bohdana Šebestová, celkem dvacet dvě au-
torky, přičemž přístupem, kvalitou a nápaditostí 
se vyrovnají mužským protějškům. 
Na patnáct druhů dřev, keramika, porcelán, 
sklo, papír, krajka, různé příze a nitě, hedvábí, 
ovčí rouno, kukuřičné šustí, sláma a velmi ne-
tradiční uhlí. To je stručný výčet použitých ma-
teriálů, z nichž každý má své kouzlo a osobitou 
originalitu.
Velký sál Galerie SM se tak načas stal výjimeč-
nou přehlídkou a také poctou současné betle-
mářské tvorbě. O tom svědčí i výpravný katalog, 
jehož vydání finančně podpořila Nadace Děti-
kultura-sport. Druhou kapitolu v něm tvoří ukáz-
ky historických betlémů z muzejních sbírek, což 
je významná dokumentace výstavy instalované 
v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetano-
vých sadech.

Mezi pěti výstavami, které tvoří nezvykle roz-
sáhlý projekt nazvaný Vánoce v galerii – Vánoce 
v muzeu aneb půjdem spolu do Betléma (po-
drobnosti najdete na www.slovackemuzeum.
cz), výjimečnou hodnotu má také výstava Pří-
běh o narození Ježíše Krista. Několik desítek 
grafických listů a obrazů, vzniklých od 16. do 19. 
století, provází návštěvníky starým biblickým 
příběhem a jména zastoupených autorů pře-
kvapují i znalce starého umění – Albrecht Dürer, 
Hans Springinklee, Lucas van Leyden, Augustin 
Hirschvogel, Lodovico a Annibale Carracci, Mar-
tin Engelbrecht ad. Doprovázející citace z bible  
a řada knih s biblickou a vánoční tematikou, 
které jsou všem hostům k dispozici, přispívají 
k mimořádnému prožitku. Stejně tak jako další 
výstavy (Papírové vystřihávané betlémy ze sbír-
ky Vratislava Schildera a Dětská betlemářská 
tvorba z Moravy a Polska) a rozsáhlá nabídka 
doprovodných akcí a programů pro všechny vě-
kové kategorie.
Slovácké muzeum připravilo ve svých dvou 
objektech skutečně bohatou a mimořádnou 
vánoční nabídku, která potrvá už jenom do  
22. ledna 2012.

Mgr. Marie Martykánová

Betlémy 2011, výstava současné tvorby.
Foto: Ladislav Chvalkovský
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Sobotní dopoledne 3. prosince patřilo v hlavní 
budově Slováckého muzea již sedmému tvořivé-
mu programu – Přáníčko od srdce potěší nejví-
ce. Pod skvělým vedením paní Ivety Langové si 
na třicet rodičů s dětmi tentokrát mohlo vytvořit 
vánoční přání z papíru, na které poté dolepovali 
různé druhy plastických, vzorovaných či šablo-
nou vystřižených papírových ozdob. Ti odvážněj-
ší si vytvořili i přání kombinovaná, s obrázkem 
namalovaným na hedvábí. Všichni odcházeli  
s kopou přání a těšili se na dobu, kdy už je bu-
dou moci rozeslat a odevzdat svým blízkým.

OD čLOVěka k bOHU…

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla v hlavní budově 
Slováckého muzea vernisáž výstavy Od člověka 
k Bohu…, která poprvé představuje část sbírky 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Slováckého muzea, zahrnující soubor liturgic-
kých předmětů, liturgických knih i liturgického 
oděvu, a dále je doplněna o cenné umělecko-
historické předměty z majetku Římskokatolické 
farnosti Uherské Hradiště. 
Součástí programu vernisáže bylo vánoční at-
mosférou protkané povídání a zpívání s mu-
zikanty Petrem Číhalem a Jakubem Tomalou 
s názvem Hudební kouzlo adventního a vánoč-
ního času. V programu se návštěvníci vypravili 
na toulky po hudbě adventního a vánočního 
období a do zpívání se mohli také sami zapojit.

my JSmE maLÍ kOLEDNÍčcI

Úterní podvečer 6. prosince patřil v Galerii Slo-
váckého muzea malým koledníčkům ze Základ-
ní umělecké školy v Uherském Hradišti. Jednalo 
se o doprovodný program v rámci výstavního 
projektu Vánoce v galerii – Vánoce v muzeu 
aneb půjdem spolu do Betléma. Na dvě stov-
ky návštěvníků si vychutnalo vánoční atmosféru 
naplněnou hudbou a zpěvem tradičních vánoč-
ních skladeb. V mnoha vystoupeních zazně-
ly také rozličné nástroje – flétny, housle, klavír  
a zcela neobvyklá marimba.

Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM

PŘáNÍčkO OD SRDcE POtěšÍ NEJVÍcE
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1.FC Slovácko otevřelo fanshop

Symbolicky 12. 12. ve 12 hodin byl na Mariánském 
náměstí (bývalá prodejna hudebnin) slavnostně 
otevřen Fanshop 1.FC Slovácko. Příznivci klubu 
zde mohou zakoupit klubové suvenýry, dresy, 
trička, mikiny, bundy, šály atd. Zahájení fansho-
pu doplnila autogramiáda háčů prvoligového 
týmu Michala Korduly a Vlastimila Daníčka. 
                                                                                                                                             mp

Fanshop 1.FC Slovácko sídlí  

na Mariánském náměstí.

                                    

Autogramiáda Vlastimila Daníčka  
a Michala Korduly.

                      Foto: Miroslav Potyka

Předvánoční akce

Mikuláš i Vánoční jarmark přilákali na Masaryko-
vo náměstí spoustu zájemců a vytvořili příjemnou 
předvánoční atmosféru.

Foto: Miroslav Potyka
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1.FC po podzimu v horní polovině 

Po nevydařeném úvodu Gambrinus ligy 2011/2012 

(tři kola - tři porážky) těžko kdo předpokládal, že 

po patnácti podzimních kolech a jedné jarní pře-

dehrávce bude 1.FC Slovácko na osmém místě 

tabulky. A to ještě mohl být náš celek výš, nebýt 

ztracených bodů v prodloužení (ve třech zápasech) 

a neproměňování šancí v domácích zápasech  

s celky ze špice tabulky (Sparta, Plzeň, Liberec). Vy-

ložené zklamání přinesl jen úvodní zápas doma  

s Příbramí a první poločas utkání se Slavií. Vyda-

řil se závěr - nejprve v posledním utkání podzimu 

vítězství na Viktorce v Praze 1:0 (branku vstřelil Pa-

velka) a pak doma po parádním výkonu (kterému 

chybělo jen proměnění více šancí) opět jednobran-

ková výhra v jarní předehrávce se silnou Mladou 

Boleslaví (hlavou skoroval Volešák). Po šestnácti 

odehraných zápasech je 1. FC Slovácko na 8. mís-

tě, od sestupu jej dělí 16 bodů, od pohárových pří-

ček sedm. Bilance je vyrovnaná - 7 vítězství doma, 

stejný počet venku a dvě remízy. Branky vstře-

Typický záběr z utkání s Mladou Boleslaví  - tlak Slovácka a Libor Došek (vlevo) bráněný všemi prostředky.

lili: Pavelka 4, Došek 3, Volešák a Ondřejka po 2  

a Daníček, Hlúpik, Kerbr, Košůt a Valenta. Brankář 

Filipko udržel 7x čisté konto a byl spolu s obráncem 

Trousilem, a útočníkem Doškem výraznou oporou 

týmu. Zlepšit bude třeba finální fázi útočných akcí 

- mužstvo si dokáže vytvořit mnoho vyložených pří-

ležitostí, jejich proměňování je však slabinou.

Zimní přípravu zahájí 1.FC 3. ledna soustředěním 

v Novém Městě nad Váhom, bude hrát Tipsport 

ligu (8. 1. se Zbrojovkou Brno, 11. 1. s Jihlavou, 14. 

1. se Znojmem, 18. 1. se Zlatými Moravci a 21. 1. se 

Sigmou Olomouc), 24. 1. se jede do Trenčína, 28. 1. 

přijede Senica a 1. 2. Nitra. Ve dnech 4. - 12. února 

následuje soustředění v Turecku (plánována jsou 

tři utkání se silnými soupeři) a ligu zahájíme 18. 2. 

na Spartě. Ať je rok 2012 ještě úspěšnější než ten 

uplynulý!

Foto a text: Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Vážení a milí diváci!

Pro mnohé z nás jsou číslovky letopočtů po roce 
2000 jakoby z jiného světa. Zvláště, když se člo-
věk zahledí na označení roků ve druhém deseti-
letí druhého tisíciletí po Kristu, může si připadat, 
že jeho dětství se odehrálo úplně jinde, v dávné 
historii. A že třeba rok 2012 už patří jiným pří-
běhům, jiným lidem, jinému životnímu tempu, 
jiným barvám, chutím, stromům, domům… Kaž-
dý další rok jakoby se více blížil scifi než prosté-
mu poklidnému věku. Přesto – lidé zůstávají stej-
ní. A divadlo je jedním z míst, kde se mohou sejít 
a sdílet spolu své osobní příběhy, touhy, potřeby, 
otázky, chuť smát se a mnoho jiného. Nahléd-
nout do myšlenkového světa chlapce postižené-
ho leukémií a díky sledování jeho boje o život 
a radosti z něho mít podíl na tom, co prožívá  
a vlastně v bezpečí svého sedadla být dotčen  
a pro svůj soukromý život pak i obohacen a snad 
i mít větší pochopení pro lidi kolem sebe, kteří ta-
kový boj nebojují jen jako, na jevišti, ale opravdu 
a „na tvrdo“, to nám letos umožní první titul roku 
2012 – Oskar a růžová paní. Zřejmě je již dosta-
tečně známo, že v titulních rolích uvidíme Květu 
Fialovou a Josefa Kubáníka a je i jejich kolegy že 
režíruje Zoja Mikotová. V premiéře se inscenace 
divákům představí v sobotu 7. 1. 2012 v 19.00 ho-

din, avšak mnozí ji uvidí již na veřejné generálce 
v pátek 6. 1. 2012 od 10.00 hodin. Jiná inscenace, 
v níž zmínění herci hrají taktéž titulní role a která 
byla příčinou jejich nejen herecké spolupráce, 
ale i osobního přátelství, v lednu dosáhne na 
65. reprízu. Samozřejmě je tím myšlena kome-
die Harold a maude. V lednu ji však na uher-
skohradišťských divadelních prknech neuvidí-
me, protože cestuje do Hradce Králové a Zlína. 
Právě v den, kdy „Harolda“ budeme hrát ve Zlíně 
v Městském divadle, zavítají k nám na oplátku 
zlínští kolegové se svou komedií se zajímavým 
názvem – Splašené nůžky. K jakému prostře-
dí se „nůžky“ hodí? Ano, nabízí se kadeřnictví.  
A co se všechno děje, když se nůžky v kadeřnictví 
„splaší“? Na to už se přijďte podívat sami. Snad 
jen ještě zmiňme, že komedie s názvem Spla-
šené nůžky udivuje diváky již mnohá desetiletí. 
Na úplném začátku stála hra německého autora 
Paula Pörtnera Scherenschnitta, kterou napsal  
v roce 1963 jako detektivní psychodrama. Na 
konci sedmdesátých let se ale této látky chopili 
američtí herci a producenti Bruce Jordan a Ma-
rylin Abramsová a vytvořili z ní komedii s detek-
tivní zápletkou plnou herecké improvizace. Od 
roku 1980, kdy uvedli hru v Bostonu, byla přelo-
žena do 11 světových jazyků a vidělo ji přes 9 mi-

39 stupňů -  Klára Vojtková, Tomáš Šulaj.  
Foto: Jan Karásek

Donaha! - Jitka Josková, Irena Vacková, 
Anna Pospíchalová, Alexandra Vronská, 
Helena Jará, nahoře Tereza Novotná.

Foto: Miroslav Potyka
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liónů diváků na více než 36 místech světa. V led-
nu tedy i v Uherském Hradišti. A ještě jednoho 
divadelního hosta v lednu přivítáme. Nebylo to 
jednoduché, protože Hroznolhotský ochotnic-
ký spolek Hrozen zamýšlel svou „etýdu“ taková 
léčivá romance dále nehrát. Oficiálně již měla 
derniéru. Nakonec se ale uvedení nesmírně zá-
bavného kusu ve Slováckém divadle domluvilo 
na konec ledna. Pozvánkou budiž slib hrozno-
lhotských: Kdo se poznáte, vězte, že je to proto, 
že jakákoliv podobnost s vámi a s vaším životem 
je zcela čistě záměrná!!! V lednu samozřejmě 
uvedeme i naše další inscenace. Mimo před-
platné, čili - jak my říkáme - „na volnou kasu“, 
to budou muzikály Donaha! (po devadesáté-
páté) a cikáni jdou do nebe a komedie 1+2=6  
(Jeden a dvě je šest). Další tituly budeme hrát  
v rámci studentského předplatného od 17 či  
18 hodin, ale právě v těchto podvečerních ča-
sech je možné zakoupit pohodlně vstupenky 
před začátkem a ukrátit si tak dlouhé čekání na 
večerní uvedení her, které chcete vidět. Přejeme 
vám úspěšný a pokud možno poklidný rok 2012, 
přestože tato číslovka od pohledu nabízí spíše 
než poklidnost vlastnosti scifi věku…

-pah-

Modré květy - Alžběta Kynclová, vzadu Jan 
Horák, Klára Vojtková, Jiří Hejcman, Jitka 
Josková, Petr Čagánek, Pavlína Hejcma-
nová.                                  Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

 4.1.   st. 17.00 N	 Hráči

 5.1.   čt. 19.00 X	 Denní dům, noční dům  

 6.1.  pá. 10.00 	 Oskar a růžová paní

 7.1.  so. 19.00 P	 Oskar a růžová paní

 9.1.  po. 10.00 	 Oskar a růžová paní

 9.1.  po. 19.00 Y	 Oskar a růžová paní

10.1.  út. 10.00 	 Oskar a růžová paní

11.1.  st. 17.00  V	 Penzion pro svobodné pány 

12.1.  čt. 19.00 K	 Oskar a růžová paní

13.1.  pá. 19.00  	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

14.1.  so. 19.00 C	 Oskar a růžová paní

16.1.  po. 10.00 Š	 Dalskabáty, hříšná ves ...

17.1.  út. 18.00 E	 Dům Bernardy Alby

18.1.  st. 18.00 U	 Penzion pro svobodné pány 

19.1.  čt. 19.00 B	 Oskar a růžová paní

20.1.  pá. 19.00 	 Splašené nůžky (MD Zlín)

21.1.  so. 19.00 	 Donaha! 

24.1.  út. 18.00 S	 Dalskabáty, hříšná ves ...

26.1.  čt. 19.00 D	 Oskar a růžová paní

27.1.  pá. 19.00 	 Cikáni jdou do nebe

28.1.  so. 19.00 A	 Oskar a růžová paní

29.1.  ne. 19.00 	 Taková léčivá romance

30.1.  po. 10.00 Š	 Pinocchio

 den  čas  skupina

tel.: 572 55 77 20 fax: 572 55 21 61 e-mail: sd @uh.cz

 5.1. , 11.1., 25.1. 18.00 	 	

	 	 	 	 	 	 Konkurz podle Grönholma

27.1.   pá. 19.00	 	 Bůh masakru

MALá SCénA
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Klára Vojtková.

                                    

.
Obluda a Alžběta Kynclová.     

Zdeněk Trčálek, Jitka Josková.
                                    Foto: Jan Karásek

Z inscenace Denní dům, noční dům Výstava k premiéře

U příležitosti premiéry inscenace Oskar a růžová 
paní bude v sobotu 7. ledna během přestávky 
zahájena výstava obrazů a grafiky Františka 
Pavlici z Hroznové Lhoty. Autor, ročník 1971, není 
hradišťské kulturní veřejnosti neznámý. Jednak 
byl v osmdesátých letech minulého století čle-
nem Výtvarné skupiny tehdejšího Sdruženého 
závodního klubu (v době, kdy ji vedl významný 
podagog a teoretik Igor Zhoř), jednak se každo-
ročně představuje na družební výstavě s tren-
čínskými autory Setkání - stretnutie. V Uh. Hra-
dišti již vystavoval ve foyer Klubu kultury a na rok 
2008 mu byl vydán jako pří loha Zpravodaje UH 
nástěnný kalendář Rok na Slovácku, který tvořily 
reprodukce barevných litografií. František Pavli-
ca se věnuje figurálním námětům a portrétům, 
v grafice převažují barvité popisy událostí hos-
podářského roku na Slovácku, k nimž přistupuje 
ovlivněn poetikou naivních malířů (jesličky, tři 
králové, fašank, šlahačka, jízda králů, žně, vino-
braní, pouť apod.). Tyto barevné litografie budou 
tvořit i základ výstavy ve Slováckém divadle.  
A na závěr poznámka: František Pavlica jako he-
rec je jedním z protagonistů inscenace Taková  
léčivá romance, kterou soubor Hrozen sehraje 
ve Slováckém divadle dne 29. ledna.
                                                                                                              mp               

František Pavlica s Martinem Hrbáčem
před jeho portrétem.

                               Foto: Miroslav Potyka
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Knihovna B. B. Buchlovana

Proč jít i v roce 2012 do knihovny?

Každým rokem se Knihovna BBB snaží ino-
vovat, rozšiřovat, obměňovat nebo nabízet 
nové služby poskytované uživatelům a ná-
vštěvníkům knihovny. I v letošním roce čte-
náři bezpochyby uvítají některé novinky, kte-
ré by jim měly zpří jemnit návštěvu knihovny. 
Zásadní novinkou je rozšíření otevírací doby  
v hlavní budově o jednu hodinu týdně. Po dů-
kladné analýze jsme se rozhodli prodloužit 
výpůjční den ve středu, kdy se zavírací hodi-
na posunuje ze 16.00 na 17.00, a to ve všech 
odděleních knihovny. Další významnou inovací 
je kompletní obměna počítačů sloužících veřej-
nosti k bezplatnému přístupu na internet. Všech 
osm internetových stanic je nahrazeno novými 
moderními počítači, které návštěvníkům usnad-
ní rychlejší vyhledávání potřebných informací. 
Vzhledem k dalšímu nárůstu dětských čtenářů 
bude v nejbližších dnech v oddělení pro děti při-
praven již čtvrtý počítač s přístupem na internet. 
Knihovna také zakoupila další čtečku elektronic-
kých knih a dolaďuje provoz nového katalogu 
Carmen.
Knihovna BBB bude i v roce 2012 nabízet nej-
různější akce pro veřejnost, zejména besedy, 
přednášky a kurzy, již v měsíci lednu se zájemci 

mohou těšit na tři přednášky:
Stop Obezitě – StOb - hubneme s radostí  
a rozumem - přednáška aleny klabanové se 
uskuteční  v čítárně knihovny bbb v úterý 17. 1.  
v 18.15 hod. Na setkání uslyšíte o tom, jak hub-
nout a žít radostně bez diety, jak se zbavit sta-
rých negativných programů a omezení, vzorců 
chování převzatých často z dětství, černobílého 
myšlení. Seznámíte se s nezbytností reálných 
cí lů, technikami sebekontroly, sebepozorování, 
nezbytnosti kontroly podnětů, které vedou často 
k automatickému pojídání a dalším technikám, 
které mají za úkol zkvalitnit náš život ve všech 
oblastech.
trampoty zruš metodou RUš - přednáška 
terapeutky metody RUš aleny klabanové se 
uskuteční ve čtvrtek 19. 1. v 18:15 v čítárně 
knihovny bbb.
Metoda RUš (Rychlá a Účinná změna Skutečnos-
ti aneb Ruš, co ti vadí Rychle k Úplnému Štěstí ) je 
moderní, jednoduchá a praktická metoda, která 
pomáhá lidem zkvalitnit jejich život. Je logická  
a lehce se ji naučí i malé děti. Pomocí této me-
tody velmi rychle nacházíme skutečné příčiny 
jakýchkoli současných problémů (emocionál-
ních i fyzických) a vyřešíme je. Je převratná tím, 
že staré nepří jemné zkušenosti nepřekrýváme 
pozitivními programy, ale negativní přesvědče-
ní (bloky, myšlenky, strachy) odstraňujeme. Lidé 
pomocí metody RUŠ úspěšně mění svoje životy 
k lepšímu a účinek je nejen rychlý, ale hlavně 
trvalý.
maroko na kole – cestopisná přednáška Rudy 
Růžičky z tradičního třídílného cyklu ck kudr-
na se uskuteční v čítárně knihovny bbb v úte-
rý 31. 1. v 18.15.
V loňském roce si cestu do Knihovny BBB našlo 
přes 200 000 fyzických návštěvníků, dalších té-
měř 150 000 využilo služeb knihovny virtuálně, 
což dokazuje, že si Knihovna BBB udržuje vysoký 
standard kvality a má obyvatelům Uh. Hradiš-
tě i nejbližšího regionu neustále co nabídnout. 
Přijďte mezi nás i v novém roce!
   Radovan Jančář

Alespoň fotografií se vracíme za jed-
nou z nejúspěšnějších akcí loňského 
roku, kterou byl Den pro dětskou knihu, 
zaměřený na rodiny s malými dětmi.

Foto: archiv Knihovny BBB
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
 
20.9.  Liliana Gillarová  1936
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU 

3.10.  Antonie Habartová  1921
15.10.  Marie Čagánková  1931
18.10.  Anna Mičková  1919
19.10.  Marie Knedlíková  1926
20.10.  Anna Králová  1931
20.10.  Jan Jakša   1941
21.10.  Marta Kolaříková  1921
21.10.  Eva Pochylá   1931
22.10.  Zdenka Malovaná  1931
23.10.  Františka Komárková  1931
23.10.  Marie Zerzáňová  1921
24.10.  Věra Mynaříková  1936
25.10.  Milada Němečková  1931
25.10.  Emilie Mikulcová  1926
26.10.  Eva Dufková   1941
26.10.  Kateřina Horňáková  1936
27.10.  Libuše Jančová  1919
28.10.  Zdeněk Prokeš  1941
31.10.  František Vaněk  1936
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU 

1.11.  Božena Řezníčková  1941
1.11.  Anna Kutálková  1919
2.11.  Božena Hanáčková  1926
3.11.  Květoslava Ulrichová  1941
4.11.  Radomír Šustr  1931
4.11.  Stanislav Tománek  1931
5.11.  Zdenka Semelová  1936
8.11.  Pavla Štefková  1941
10.11.  Zdeněk Kunert  1926
10.11.  František Špaček  1941
11.11.  Jiří Vojtěšek   1943
11.11.  Miroslava Hrdinová  1941
11.11.  Danuše Moravčíková  1931
12.11.  Libuše Oklešťková  1926
12.11.  Jaromíra Grebeňová  1921
13.11.  Ludmila Stodůlková  1936
14.11.  Vladimír Jurčík  1931
15.11.  Štěpánka Malá  1926
15.11.  Jan Fridrich    1936
16.11.  Jindřich Navrátil  1936

NARODILI SE 2011 

25.7.  Samuel Stuchlík
30.9.  Jakub Švajda 
2.10.  Roman Abrhám
4.11.  Marek Rechtig
5.11.  Rostislav Daďa

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání dětí do 
života na radnici, je nutné vyplnit dotazník, který 
získáte na městském úřadě.

17.11.  Karel Žák   1941
17.11.  Františka Patková  1931
19.11.  Ludmila Nováková  1936
19.11.  Pavel Franko  1936
23.11.  Jarmila Dvouletá   1941
23.11.  Antonín Laga  1941
23.11.  Antonín Rýdl   1936
25.11.  Štefan Sivák   1936
26.11.  Bohumil Vacula  1936
27.11.  Antonín Sobek  1936
29.11.  Zdenka Hlaváčková  1920
30.11.  Josef Fekiač   1931
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Receptář - leden 2012

Vážení a milí čtenáři,
náš Receptář je jistě oblíbenou rubrikou Zpra-
vodaje UH. V loňském roce se s Vámi o své 
recepty dělili členové redakční rady ZUH, 
letos to pak budou představitelé města.  
A jako první - pochopitelně - starosta Květoslav 
Tichavský. Věříme, že si po celý rok dobře po-
chutnáte!

Redakce ZUH

karamelová mňamka

Suroviny:
Těsto:  utřeme 6 žloutků a 30dkg mletého cukru, 
ušleháme 6 bílků a přidáme do utřené směsi.
30dkg mletých ořechů
cukrářské oplatky

Na plech dáme pečicí papír a 3 plátky oplatků. Na 
to nalijeme žloutkovo - ořechovou směs. V mírné 
troubě pečeme asi 30 minut.

Krém:
300g krystalového cukru upálíme na pánvi  
na  karamel, přilijeme šlehačku a rozvaříme.  
Utřeme 1 máslo a přimícháme vychladnutý 
karamel.

Na oplatek s vychladnutou směsí rozetřeme rov-
noměrně krém, ozdobíme čokoládou a ořechy 
nebo kokosem. Nakonec necháme v ledničce 
ztuhnout.

Zelňačka

Suroviny:
Kysané zelí, cibule, máslo, anglická slanina, 
brambory, klobása, zeleninový vývar, smetana, 
mouka, bobkový list, nové koření, sůl, pepř, cukr

Na másle si zpěníme cibulku, přidáme na jemno 
nakrájenou slaninu a klobásku a orestujeme. Až 
pěkně provoní, zalijeme vývarem (cca 1 litr), přidá-
me pokrájené brambory, bobkové listy, nové ko-
ření a vaříme, dokud brambory nezměknou. Zelí 
necháme okapat, můžeme pokrájet a přidáme do 
hrnce. Povaříme, osolíme, opepříme, přidáme 0,4 

litru smetany s rozmíchanou moukou a necháme 
zhoustnout. Až zhoustne, přidáme na zjemnění  
3 lžíce kysané smetany a dle chuti dochutíme. 
Podle chuti možno přidat i lžíci cukru. 

bramborový salát bez majonézy

Suroviny:
1,5 kg brambor (uvařených ve slupce), 2-3 sklenice 
sterilizovaných okurek, 3 větší cibule , 4-5 na tvrdo 
uvařených vajec, sůl, pepř, anglická slanina

Cibuli nakrájíme na kolečka, na kostičky anglickou 
slaninu a společně na pánvi lehce orestujeme 
(podle potřeby je možno přidat trochu sádla). Do-
hromady smícháme s nakrájenými bramborami 
(na kolečka), nakrájenými okurkami a vejci, přidá-
me sůl, pepř a podle chuti trochu nálevu z okurek. 
V ledničce necháme aspoň 2 hodiny uležet.

            Dobrou chuť přeje 
            starosta města Uherské Hradiště 
            Květoslav Tichavský

            Ilustrace Moarch Miško Eveno 
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Velký sál
HiStorické betlémy z muzejnícH 
Sbírek
Výstava představuje historické betlémy z konce 
18. až první poloviny 20. století ze sbírek Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti, Západo-
českého muzea v Plzni, Třebechovického muzea 
betlémů v Třebechovicích pod Orebem, Muzea 
v Bruntále, Městského muzea v Ústí nad Orlicí, 
Slezského zemského muzea v Opavě, Středočes-
kého muzea v Roztokách u Prahy, Moravského 
zemského muzea v Brně, Muzea Jindřichohra-
decka v Jindřichově Hradci a Národního ústavu 
lidové kultury ve Strážnici.
Výstava potrvá do 22. ledna 2012.

Malý sál
od čloVěka k boHu…
Liturgické předměty jako součást církevního 
roku.

Výstava poprvé představí část sbírky Slováckého 
muzea, zahrnující soubor liturgických předmě-
tů, liturgických knih i liturgického oděvu, kte-
rá bude doplněna o cenné uměleckohistorické 
předměty z majetku Římskokatolické farnosti 
Uherské Hradiště. 
Výstava potrvá do 4. března 2012.

doprovodný program:
Herní koutek
V rámci výstavy je vytvořen samostatný prostor 
pro děti předškolního a školního věku, pro ro-
diny s dětmi, plný herních pomůcek s tématem 
biblického příběhu – pexeso, herní kostky, vy-
střihovánky, puzzle ad. 

Výukové programy pro školy v předem ob-
jednaném termínu

Poezie VánočníHo čaSu – aktivní výuko-

vé programy pro žáky I.–II. stupně ZŠ, kde se 
zajímavou formou seznámí se vznikem křesťan-
ské tradice oslav narození Ježíše Krista a historií 
vzniku a tvorby betlémů, čas – cca 60–90 mi-
nut, propojení předmětů – český jazyk/literatu-
ra, člověk a společnost, dějepis, náboženství.
Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamr-
lová, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel. 572 552 425, mobil: 607 546 263 

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

Portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V lednu představujeme:
iVan Šulák – zakuřoVaná Hrnčina

Galerie Slováckého muzea

Velký sál
SoučaSná čeSká, SloVenSká a PolSká 
betlemářSká tVorba, 2. ročník mezi-
národní VýStaVy betlémů

Malý sál
PaPíroVé VyStřiHáVané betlémy  
ze Sbírky VratiSlaVa ScHildera

Přízemní sál
PříběH o narození ježíŠe kriSta, obra-
zy a Grafika 16.–19. Století 
ze sbírek GVU Ostrava, MU Olomouc, GVU Ná-
chod a NPÚ Kroměříž – zámek Buchlovice

Ondřejský sál
dětSká betlemářSká tVorba z mora-
Vy a PolSka

Výstavy potrvají do 22. ledna 2012
Partnerem a podporovatelem výstav je Nadace 
Děti-kultura-sport.

Programy pro školy v předem objednaném 
termínu

1. kouzlo vánočního příběhu – speciální 
program pro žáky I.–II. stupně ZŠ, čas – cca 90 
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minut, propojení předmětů – výtvarné umění, 
český jazyk/literatura, člověk a společnost, dě-
jepis, zeměpis, hudební výchova. Podrobnější 
informace na kontaktní adrese.   

2. komentované prohlídky mezinárodní 
výstavy betlémů
Informace, objednávky, kontakt: 
Mgr. Marie Martykánová, tel. 572 552 425, 
mobil 774 124 016, e-mail: marie.martykano-
va@slovackemuzeum.cz.

Památník Velké moravy ve Starém městě

noVá multimediální exPozice
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

Ve dnech 9.–22. ledna bude budova z tech-
nických důvodů uzavřena.

VamPyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města  
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

cHřiby Po HradSkýcH ceStácH. 
S romantickým archeologem P. Františkem 
Přikrylem za cyrilometodějskými památkami 
v Chřibech. Novou knížku z edice Chřiby záhad-
né a mytické, sv. 6, představí Jiří Jilík a Bořek 
Žižlavský.
Památník Velké Moravy ve Starém Městě,  
26. ledna 2012 v 17 hodin.

archeoskanzen modrá

za SkVoSty PraVěku a Velké moraVy. 
100 let arcHeoloGie na modré 1911–
2011.
Výstava ze sbírek Moravského zemského muzea 
v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
V lednu je výstava přístupná jen po telefonické 
domluvě – kontakt: paní Renata Hrabalová, tel. 
777 807 368.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

Pohádka o pařezu...

Ozdobou vlakového nádraží (nejkrásnějšího  
v republice !!!) v královském městě Uh. Hradiště 
bývala mohutná lípa, kterou před časem sklátila 
vichřice. Zbyl z ní jen pařez, který sloužil mno-
hým kolemjdoucím (bohužel) jako odpadkový 
koš. Byl z toho velmi smutný - i mně bylo líto jeho 
osudu, který si rozhodně nezasloužil. Rozhodla 
jsem se mu pomoci. Vyčistila jsem jej, uklidila 
okolí a vysadila květinkami zvanými aksamitník. 
Ty si hned pařez oblíbily, i on se tvářil spokojeně, 
dařilo se jim, poněvadž jsem je celé léto zaléva-
la (deště moc nebylo) a občas vybírala nedopal-
ky z cigaret, papírky a podobné odpadky, neboť 
některým lidem asi květinky nic neříkají... Pařez 
žlutooranžově svítil až do pozdního podzimu  
a zdál se být stále veselejší. Teď už je ale připra-
ven na zimní spánek a možná se rozzáří příští 
jaro, léto...

Vaše Květinová ví la

    
Foto: Lenka Sedláčková, Brno
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

miSSion: imPoSSible 
– GHoSt Protocol Best Of 2011
po 2. 1. 20.00 hod.
režie: brad bird / uSa 2011 / 133 min. 
/ od 15 let / titulky / d-cinema / 90 kč 
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky ne-
možné. Ve čtvrtém díle Mission: Impossible tým 
vedený Ethanem Huntem (Tom Cruise) posune 
hranice nemožného ještě o něco dál. 

černá Hodina Best Of 2011
út 3. 1. 17.30 hod.
režie: cHriS Gorak / uSa 2011 / 89 min. 
/ přístupný / titulky / 3d-cinema / 130 kč
Vlivem invaze z vesmíru otřásá Rudé náměstí  
a mumifikovaný Lenin. 

moneyball Best of 2011
út 3. 1. 20.00 hod.
režie: bennett miller / uSa 2011 
/ 133 min. / od 12 let / titulky / 80 kč  
Snímek podle skutečného příběhu Billyho Be-
aneho (Brad Pitt) – bývalého nadějného hráče 
baseballu s vyhlídkami na oslnivou kariéru.
 
aloiS nebel Best of 2011
st 4. 1. 17.30 hod.
režie: tomáŠ luŇák / čr 2011 / 87 min. 
/ přístupný / d-cinema / 60 kč
Adaptace kultovního komiksu Alois Nebel auto-
rů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99.

SHerlock HolmeS: Hra Stínů 
čt 5. 1. 19.00, so 7. 1. 20.15, ne 8. 1. 20.00,  
út 10. 1. 20.00, st 11. 1. 17.30, po 30. 1. 20.00 
hod.
režie: Guy ritcHie / uSa 2011 / 129 min. 
/ přístupný / titulky / d-cinema / 90 kč
Sherlock Holmes versus profesor Moriarty. 

kocour V botácH [3d] 
so 7. 1. 16.00, pá 13. 1. 16.00, so 14. 1. 16.00 hod.   
režie: cHriS miller / uSa 2011 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 kč 
Kocour v botách ze Shreka dostal za odměnu 
vlastní filmový příběh. 
 
twiliGHt SáGa: rozbřeSk - 1. 
čáSt Best of 2011
so 7. 1. 18.00, ne 8. 1. 17.30 hod.
režie: bill condon / uSa 2011 / 116 min. 
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 80 kč
Věčností to teprve začíná…

le HaVre
út 10. 1. 17.30, st 11. 1. 20.00 hod.
režie: aki kauriSmÄki / finsko, francie, 
německo 2011 / 93 min. / přístupný / titul-
ky / d-cinema / 80 kč
Příběh sympatického čističe bot, který dávno 
rezignoval na své umělecké literární ambice, se 
odehrává ve francouzském přístavním městě Le 
Havre. 
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muži, kteří nenáVidí ženy 
čt 12. 1. 18.30, pá 13. 1. 20.00, so 14. 1. 20.00, 
ne 15. 1. 17.30, út 17. 1. 17.00, st 18. 1. 17.15, 
po 30. 1. 17.00 hod.
režie: nielS arden oPleV / Švédsko, dán-
sko, německo, norsko 2009 / 158 min. 
/ od 15 let / titulky / d-cinema / 110 kč 
Třetí díl Milénia. Mikael Blomkvist (Daniel 
Craig) je finanční reportér, odhodlaný očistit 
svou pověst poté, co byl obviněn z veřejného 
pomlouvání. 

labyrint
pá 13. 1. 18.00, ne 15. 1. 20.30 hod.
režie: tomáŠ HouŠka / čr 2011 / 90 min. 
/ d-cinema / 80 kč
Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice  
v současné době, navštěvuje rituály satanistů  
a náhoda ji nakonec zavede k legendě o dáv-
ných chodbách v podzemí staré Prahy. 

loVe
so 14. 1. 18.00, út 17. 1. 20.00 hod.
režie: jakub kroner / Slovensko 2011 
/ 90 min. / od 12 let / d-cinema / 110 kč 
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, 
může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém 
milostném dramatu ze současné Bratislavy. 

PřePadení 
čt 19. 1. 20.00, so 21. 1. 18.00 hod.
režie: julien leclercQ / francie 2010 
/ 95 min. / od 12 let / titulky / 80 kč
Strhující příběh únosu letadla natočený podle 
skutečných událostí. 
 
láSka je láSka
čt 19. 1. 18.00, pá 20. 1. 18.15, so 21. 1. 20.00, 
ne 22. 1. 17.30, út 24. 1. 20.00, st 25. 1. 
17.30 hod.
režie: milan cieSlar / čr 2012 / 108 min.
/ přístupný / d-cinema / 100 kč
Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědeč-
kem Vlastimilem, touží potkat svého prince  
a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen  
z filmů…

HaPPy feet 2 [3d]
pá 20. 1. 16.30, so 21. 1. 16.00, ne 22. 1. 15.30, 
po 23. 1. 16.30, st 25. 1. 15.30 hod. 
režie: GeorGe miller / uSa 2011 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 kč
Animovaný hit Happy Feet se vrací ve 3D do 
nádherné krajiny v Antarktidě. 

underworld: Probuzení [3d] 
pá 20. 1. 20.15, po 23. 1. 19.00 hod.
režie: manS marlind, bjÖrn Stein
/ uSa 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky
/ 3d-cinema / 165 kč
Underworld Awakening vnáší jakožto první film 
této série, natáčený ve 3D, do velkolepých bojů 
mezi upíry a lykany ohromující nový rozměr. 

underworld: Probuzení 
ne 22. 1. 20.00, út 24. 1. 17.30 hod. 
režie: manS marlind, bjÖrn Stein  
/ uSa 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky
/ d-cinema / 110 kč
V hlavní roli upírské bojovnice Selene se vrací 
Kate Beckinsale, hvězda prvních dvou dílů série. 
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. Průkazku artu na rok 2011 si za 60 kč můžete zakoupit 
před představením ART nebo Zlatého fondu. Výhody: slevy od Asociace českých 
filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu  
a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  
50% sleva na průkaz zf; pravidelné informace mailem.

zaHajoVací art – Prémie: 
tenkrát na záPadě 
st 4. 1. 19.30 hod.
režie: SerGio leone / itálie, uSa 1968 / 
145 min. / přístupný / titulky / na průkazku 
art zdarma; 60 kč
Muž s harmonikou, zabiják s pomněnkovýma 
očima a sen o zrození města v jednom z nejslav-
nějších westernových příběhů. 

le HaVre
st 11. 1. 20.00 hod.
režie: aki kauriSmÄki / finsko, francie, 
německo 2011 / 93 min. / přístupný / titul-
ky / d-cinema / 70, 80 kč

Marcel Marx žije klidným životem až do 
okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty tři-
náctiletého afrického mladíka na útěku. 
 
loVe
út 17. 1. 20.00 hod.
režie: jakub kroner / Slovensko 2011 / 
90 min. / od 12 let / d-cinema / 100, 110 kč
Nové milostné drama ze současné Bratislavy. 

lurdy 
st 18. 1. 20.00 hod.
režie: jeSSica HauSner / francie, rakous-
ko, německo 2009 / 95 min. / od 12 let / 
titulky / d-cinema / 70, 80 kč
Lurdy jsou scénou, na které se odehrává lidská 
komedie. 

děti moje 
pá 27. 1. 17.30, so 28. 1. 20.00, ne 29. 1. 
17.30 hod.
režie: alexander Payne / uSa 2011 / 118 
min. / od 12 let / titulky / d-cinema / 90 kč
Matthew musí najít cestu ke svým vzpurným 
dětem, aby spojili síly a mohli najít tajnou lásku 
jeho umírající ženy. 

Vrtěti ženou 
pá 27. 1. 20.00, so 28. 1. 17.30, ne 29. 1. 
20.00 hod.
režie: tanya wexler / Velká británie 
2011 / 100 min. / od 15 let / titulky 
/ d-cinema / 90 kč

Pravdivý komediální příběh o vzniku vibrátoru. 

nebezPečná metoda 
út 31. 1. 18.00 hod.
režie: daVid cronenberG / kanada, 
Velká británie, německo, Švýcarsko 2011  
/ 99 min. / od 15 let / titulky / d-cinema  
/ 90 kč
Adaptace knihy Talking Cure od Christophera 
Hamptona pojednává o konfliktu mezi Sigmun-
dem Freudem a Carlem Gustavem Jungem.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin.  
Výhody: vstup zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací mailem každý týden; mož-
nost zápůjček DVD i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na 
semináře ad. Průkazku na novou sezónu 2011-2012 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 50 kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

Pat Garrett a billy kid
čt 5. 1. 16.00 hod.
režie: Sam PeckinPaH / uSa 1973 / 122 
min. / od 15 let / titulky / na průkazku 
zf zdarma, 50 kč
Sam Peckinpah snil o uměleckém díle, natočil 
však mnohem víc: fascinující, časem nedotknu-
telnou, drsně lyrickou podívanou, jež je stejně 
tak „uměním“ jako „diváckým“ filmem… 
 

juHa
čt 12. 1. 16.00 hod.
režie: aki kauriSmÄki / finsko 1999 
/ 78 min. / od 12 let / titulky / na průkazku 
zf zdarma, 70 kč

weSt Side Story
st 25. 1. 19.30 
režie: jerome robbinS, robert wiSe  
/ uSa 1961 / 152 min. / od 12 let / titulky  
/ d-cinema / 55, 65 kč 
Dva newyorské gangy, nesmiřitelná nenávist  
a milenci, jejichž tragická smrt nakonec přináší 
smíření. 

černobílý SVět 
út 31. 1. 20.00 hod.
režie: tate taylor / uSa, indie, Spojené 
arabské emiráty 2011 / 146 min. / přístup-
ný / titulky / d-cinema / 100, 110 kč
Jižanská dívka Skeeter obrátí život svých přá-
tel naruby, když se rozhodne udělat rozhovor 
s černoškou, která strávila svůj život tím, že se 
starala o prominentní jižanské rodiny. 

Poslední němý film 20. století podle stejno-
jmenné předlohy z roku 1911 od finského klasi-
ka Juhaniho Ahoa. 

čerVené StřeVíčky
režie: micHael Powell, emeric PreSS-
burGer / Velká británie 1948 / 133 min.  
/ od 12 let / titulky / na průkazku zf zdar-
ma, 50 kč
Nově restaurovaný, ve svém žánru nepřekonaný 
film z baletního prostředí o zhoubné
rivalitě „umění versus život“. 

jan burian žiVě k filmu liSty ze 
SatanoVy kniHy
čt 26. 1. 16.00 Hod.
na průkazku zf zdarma, 70 kč
Bude upřesněno.
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maloVáSek – dokreSloVání 
filmoVýcH PoStaV
ne 8. 1. 14.30 hod.
Přijďte si dokreslit vašeho oblíbeného filmové-
ho hrdinu podle vašich představ a fantazie. 
 
Velká Vánoční jízda [3d]
ne 8. 1. 15.30 hod.
režie: barry cook / Velká británie, uSa 
2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 
3d-cinema / 125, 145 kč  
Počítačově animovaný snímek konečně nabízí 
odpověď na otázku, která nedá spát žádnému 
dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během 
jedné noci nadělit všechny dárky? 

kocour V botácH [3d] 
st 11. 1. 15.30, st 18. 1. 15.30 hod.
režie: cHriS miller / uSa 2011 / 90 min. / 
přístupný / dabing / 3d-cinema / 
110, 130 kč
Kocour v botách ze Shreka dostal za odměnu 
vlastní filmový příběh. 

BIJÁSEK – Projekce dětských a rodinných filmů. Stane-li se členem, získáte slevy na vstupné a jiné výhody. Na 
představení Bijásku má samozřejmě vstup kdokoliv – platí však plné vstupné. Průkazku na školní rok 2011/2012 si mů-
žete po registraci na www.mkuh.cz/registrace za 50 kč zakoupit před představením v kině Hvězda.
MALOVÁSEK – Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne 
Malovásek, kde se děti seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Vstup zdarma.
ANIMÁSEK  –  Dětské animační díly se konají každou středu od 16.00 do 17.30 hod. v Kině Hvězda. Členství: za-
čátečníci nebo pokročilí 9-15 let. Cena: 250 kč (pololetí), školní rok 400 kč; absolventi: 150 kč pololetí, školní rok 
250 kč. Výhody: za 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu ad. Průkazku si můžete po registraci na  
www.mkuh.cz/registrace zakoupit v kině Hvězda..
Další informace získáte na www.mkuh.cz nebo na tel. 576 514 200. 
Projekty finančně podporuje Nadace Děti-Kultura-Sport. 

maloVáSek
obrázky z PěnoVé Gumy
ne 15. 1. 14.30 hod.
Pěnová guma neboli moosgummi je ve výtvar-
né tvorbě velmi oblíbená. My ji využijeme hlav-
ně na výrobu zvířátek a příšerek.

micimutr
ne 15. 1. 15.30 hod.
režie: Vít karaS / čr 2011 / 98 min. 
/ d-cinema / 70, 80 kč
Velkolepě pojatá pohádka Micimutr vypráví pří-
běh princezny Karolíny, která má již brzy po-
sloužit jako svačina tříhlavému drakovi. 

maloVáSek
kočka modroočka
ne 22. 1. 14.30 hod. 
Jednoduchá výroba originální papírové kočičky 
i pro ty nejmenší.
 
HaPPy feet 2 [3d]
ne 22. 1. 15.30, st 25. 1. 15.30 hod.
režie: GeorGe miller / uSa 2011 / pří-
stupný / dabing / 3d-cinema / 110, 130 kč
Animovaný hit Happy Feet se vrací ve 3D do 
nádherné krajiny v Antarktidě. 

POŘADY PRO DĚTI



49

Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z flašky. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

BABY BIO

Perfect dayS
i ženy mají SVé dny   
st 11. 1. 10.00 hod. 
režie: alice nelliS / čr 2011 / 108 min. 
/ d-cinema / 60 kč (vstupné jen za dospě-
lého diváka)
 
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyři-
cet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až 
vyrostu.“ 

Půlnoc V Paříži 
st 25. 1. 10.00 hod.
režie: woody allen / Španělsko, uSa 
2011 / 94 min. / od 15 let / titulky / 50 kč 
(vstupné jen za dospělého diváka)
 
Nová romantická komedie Woodyho Allena. 

maloVáSek
nezbedné cHobotnice
ne 29. 1. 14.30 hod.
Zábavné tvoření mořských kamarádů může za-
čít!

PoHádky Pod SněHem
ne 29. 1. 15.30 hod.
československo / 60 min. / 25, 35 kč
Pásmo pohádek: Těší mě (Brundibáři), Krtek 
v ZOO, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Dorot-
ka a plamínek, Jak Mikeš zachránil Bobeše ad.

fimfárum: do třetice VŠeHo 
dobréHo
út 31. 1. 14.30 hod.
režie: VlaSta PoSPíŠiloVá, kriStina 
dufkoVá, daVid SÚkuP / čr 2011 / 

75 min. / přístupný / d-cinema / zdarma  
Fimfárum z doby vlastně nedávno minulé. 

rio [3d]
úterý 31. 1. 16.00 hod.
režie: carloS SaldanHa / uSa 2011 
/ 96 min. / přístupný / dabing / 3d-cinema 
/ 30 kč
3D dobrodružstvím pro celou rodinu, pro změ-
nu z tropické, barevné a roztančené Brazílie.
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Městská kina - koncerty, výstavy

muzika HradiŠŤan: tříkráloVé 
oHlédnutí 
pátek 6. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda 
190 kč (předprodej do 2. 1. 2012); 230 kč 
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pav-
licou je ojedinělým hudebním tělesem s vyso-
kou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním re-
pertoárem, který v počátcích vycházel zejména  
z folklóru. Způsob práce, dramaturgie a umě-
lecká úroveň řadí Hradišťan k ojedinělým těle-
sům nejen ve svém regionu.
Vstupenky rezervované v internetovém rezer-
vačním systému je nutné vyzvednout nejpozdě-
ji 22. 12. 2011. Předprodej: kino Hvězda, MIC 
UH, Agentura Vichr, Record music UH, IC Zlín, 
Panský dům Uh. Brod, KD Veselí n. M.
www.hradistan.cz

jan burian
čtvrtek 26. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda 
100 kč předprodej; 130 kč
Pražský písničkář Jan Burian vystoupil od roku 
1970 na téměř čtyřech tisících koncertů, vět-
šinou sólově za doprovodu klavíru, ale také  
v různých formacích. V současné době vystu-
puje mimo jiné i v rockové sestavě svého syna 
Jiřího. Vydal více než deset samostatných pís-
ňových alb, debut Hodina duchů (1989) vyšel 
již ve třech vydáních, poslední desky jsou vě-
novány osudům žen – Dívčí válka (2006) a ne-
dokonalosti mužů – Muži jsou křehcí (www.

muzijsoukrehci.cz) a v dubnu 2010 vyšlo album 
Dvanáct druhů samoty (...a jedna něžná píseň 
navíc). Jako spisovatel vydal od roku 1990 více 
než deset knih – od sbírek poezie a televizních 
rozhovorů až po knihy inspirované cestováním 
a poznáváním cizích kultur. Jan Burian je znám 
rovněž jako televizní moderátor. Společně s re-
žisérem Pavlem Kouteckým natočil cyklus doku-
mentů Chilský deník. Předprodej: kino Hvězda, 
MIC UH, Agentura Vichr, Record music UH, IC 
Zlín, Panský dům Uh. Brod, KD Veselí n. M.
www.janburian.cz

VerniSáž VýStaVy oHlédnutí
2011
pátek 6. 1. 17.00 hod. / foyer kina Hvězda
Vernisáž již 6. ročníku neformálního „slovác-
kého pressfota“. Představeny budou fotografie 
amatérů, poučených fotografů, spolků, sdruže-
ní, zájmových skupin a dalších autorů z našeho 
regionu za rok 2011. Výstava bude v kině Hvěz-
da k vidění do 31. 1. 2012.
www.ohlednuti.uh.cz
 
o důVod Více 
(VýStaVa fotoGrafií)
9. 12. 2011 – 4. 1. 2012 / foyer kina Hvězda
Setkání studentů a absolventů Institutu tvůrčí 
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, po-
cházejících či vycházejících z regionu Uherské-
ho Hradiště a okolí. Výstava fotografií doplňuje 
program k výročí 20. let Institutu tvůrčí foto-
grafie. 
www.itf.cz 
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na území měst Uherské Hradiště, kunovice  
a Staré město

st. 4.1. 18:00 Hokej ZS
Hc UH – Havířov, muži, 2.liga

st 11.1. 18:00 Hokej ZS
Hc UH – Opava, muži, 2.liga

pá 13.1. 18:00 Volejbal SH
tJ Sl.Slavia UH - Nový Jičín, ženy 1.liga

so 14.1. 17:00 Volejbal SH
tJ Sl.Slavia UH - Nový Jičín, ženy 1.liga

ne 15.1. 10:00 Volejbal SH
tJ Sl.Slavia UH - Znojmo, juniorky 1.liga

st 18.1. 18:00 Hokej ZS
Hc UH – Vsetín, muži, 2.liga

pá 20.1. 18:30 Volejbal Širůch
Staré město – Rakovník, muži 1.liga

so 21.1. 17:00 Volejbal Širůch
Staré město – kladno, muži 1.liga

st 25.1. 18:00 Hokej ZS
Hc UH – Val. meziříčí, muži, 2.liga

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V LEDNU 2012

PŘEHLED akcÍ Na LEDEN 

9. 1. - pondělí - 14.-15.00 hod., StEPmaNIE  
- určeno pro děti od 6 let, které mají rády pohyb, 
dobrou hudbu, počítačové hry, nové podložky 
DDR - co to JE? „Dance Dance Revolution“ - po-
čítačová taneční hra, kroužek probíhá v Příro-
dovědném centru Trnka na II. ZŠ (Za Alejí( v Uh. 
Hradišti, vchod od tělocvičny, ionfo: Lenka Pavel-
číková, tel. 733 500 233

28. 1. - sobota - od 9.-16.00 hod. - Hledání po-
kladů s gPS, info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 
065

Výtvarný kurz pro dospělé - Výroba šperků  
- materiál Fimo, smalt, technika Kumihimo, kurz 
probíhá v pondělí (3x za měsíc) v době od 16.30-
19.30 hod., info: Martina Dörrová, tel. 605 203 
064. Na tuto akci je nutno se předem přihlásit, 
maximální počet účastníků je osm.

Nový kroužek v Uh. Hradišti - HaSIč  - vedoucí 
je profesionální hasič, schůzka 1x za měsíc, pro 
děti od 9 - 14 let, příští setkání 4. 1. a 25. 1. 2012 v 
16.00 hod. u hasičské stanice v UH , info: Marti-
na Dörrová, tel. 605 203 064.

bližší informace získáte na www.ddmsikula.cz 
nebo na výše uvedených tel. číslech. 

Patrně asi málokomu z širší uherskohradišťské veřejnosti je známa historie polního vojenského letiště 
v Mařaticích. Kapitola o historii a vzniku tohoto letiště nebyla dosud prozkoumána profesionálními historiky 
zabývajícími se letectvím, proto se nelehkého úkolu ujal učitel ve výslužbě Jan Hubáček, který se dlouho-
době zajímá o letectví. Od roku 1994 shromažďoval materiály, které se staly podkladem pro vznik kompletu 
v podobě cédéčka a přiložené knižní brožury. Útlá brožurka pojednává přímo o historii mařatického letiště, 
rozsáhlý text na CD se zabývá vojenským letectvím komplexněji a v širších souvislostech.
Komplet vydal Spolek přátel literatury a Knihovny BBB s finanční podporou kulturního grantu města Uh. 
Hradiště. Zakoupit si jej můžete v Knihovně BBB, na pobočce knihovny v Mařaticích, v Městském informač-
ním centru nebo Slováckém muzeu.                                                                                                                 RaJ

Vyšel komplet (CD s brožurou) o mařatickém letišti
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Rodinné centrum AKROPOLIS

Stará tenice 1195, Uh. Hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

aktIVIty PRO DětI a mLáDěž
Výtvarka pro předškoláky s rodiči 
|  po 15.30 – 16.15 hodin
Výtvarka pro náctileté
po 16.30 – 18.00 hodin
Hudebně-pohybový kroužek  3 – 6 let  
| čt 15.30 – 16.15 hodin
angličtina přípravka basic 5 – 8 let      
| út 16.00 – 17.00 hodin
angličtina pokročilí  9 – 11 let 
| po 16.30 – 17.30 hodin
Nově – aerobik s mámou, tátou pro děti od 3 
do 4 let  | po 16.00 – 17.00 hod.
aerobik kids  a children závodní  8 – 13 let 
| út 16.00 – 17.00 hodin
Zumba pro děti  4 – 8 let 
| út 17.00 – 18.00 hodin
taneční podložky | dle domluvy
Dramaterapie pro děti 7 – 15 let  
| čt 16.30 – 17.30 hodin
Hra na kytaru s miguelem pro všechny věk. 
kategorie a úrovně hraní | út od 15.00, od 18.00, 
čt od 18.00 hodin

možnost zapisů  nových dětí  do kurzů                
od  II. pololetí  –  únor  2012

aktIVIty  PRO RODIčE S  DětmI 
Veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 měsíců  
do 3 let | út, st, čt, pá – rozděleno dle věkových 
kategorií
Pohádková snoezelen pro děti 3 – 5 let 
| čtvrtek 16. 00 – 17.00 hod. | a 6- 8 let | čtvrtek 
17.00 – 18.00 hod.
kouzelný pokojíček, plný netradičních zážit-
ků, pohádek, písniček, básniček a her. Zde 

zapojíte všechny svoje smysly, je to místo od-
počinku, relaxace, ale i aktivity. 
Znakování se zpěvem a hrou I. 
| čt 19.1.od 11.00 hodin

aktIVIty PRO DOSPěLé 
Jazykové kurzy  – ang., francouzština, rušti-
na, špaň.,  konverzace se zahr. lektory – ang. 
a  španělština | kreslení  PmH  | škola barev 
| Olejomalba tech. boba Rosse | Enkaustika  
| arteterapie | Scrapbook

POHybOVé aktIVIty
Pilates | * s hlídáním
Zumba |  kondiční cvičení  | fitbox |
kalanetika |  Jóga zač.,  pokr. i pro těhotné 
| bossu Lates | taneční kurz pro začátečníky  
i pokročilé | začínáme v pátek 20.1. od 18.00 
hod. 

PORaDNy, kLUby, tERaPIE
Soc.právní poradna, prac.právní poradna, 
genderová poradna, poradna pro pěstouny, 
poradna „čáp“
masáže těhotenské i kojenců 

OStatNÍ
Snoezelen – na objednávku pro jednotlivce  
i rodinu
Open klub pro mládež s možností anglické 
konverzace 
| 1x za 14 dní lichá st 16.00 – 17.30 hodin

PŘIPRaVUJEmE akcE PRO cELOU RODINU
mámo, táto, pojď hrát divadlo!  Odpoledne 
pro malé i velké „herce“ 
| sobota 28.1.  od 14.00 hodin
Dětský karneval – odpoledne plné her a zá-
bavy | sobota  4.2. od 14.00 hodin

Další nabídku aktivit naleznete na 
www.akropolis-uh.cz
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Sudoku pro volnou chvíli

6 2 4

3 6 1

8 2 4 6

2 8 7 5

3 4 1

9 6 2 1

7 6 1 3

2 6 5

3 9 7

1 7 6

9 8 4 3

2 8 4

8 2 5 9 6

4 1 7 8 5

8 7 9

1 5 9 8

3 4 6

4 8 6

8 1

5 8 3 6 9

1 4 3 5

5 7 1

7 6 3 4

4 3 8 7 2

7 2

1 7 4

6 5 2

7 4 3 8 5

9 4 6

6 2 8

1 5

4 2 6

3 7 4

5 4 2 8 1

2 6 7

6 2 1 4 9 8 7 5 3
4 9 5 7 3 6 1 8 2
3 8 7 1 2 5 9 4 6
2 1 3 8 7 9 5 6 4
5 7 6 3 4 1 8 2 9
8 4 9 5 6 2 3 7 1
7 6 8 9 1 4 2 3 5
9 3 2 6 5 7 4 1 8
1 5 4 2 8 3 6 9 7

2 4 1 7 3 8 5 6 9
9 6 8 4 5 1 2 7 3
3 5 7 2 9 6 1 8 4
7 8 2 5 1 3 4 9 6
6 9 5 8 4 2 7 3 1
4 1 3 9 6 7 8 5 2
8 7 4 6 2 9 3 1 5
1 2 6 3 7 5 9 4 8
5 3 9 1 8 4 6 2 7

2 4 8 9 1 6 5 7 3
6 9 3 7 4 5 2 8 1
5 1 7 8 3 2 4 6 9
1 8 2 6 9 4 3 5 7
3 5 4 2 7 8 9 1 6
9 7 6 3 5 1 8 2 4
4 3 1 5 8 7 6 9 2
7 2 5 4 6 9 1 3 8
8 6 9 1 2 3 7 4 5

3 6 1 8 5 7 4 9 2
7 4 2 3 9 6 8 1 5
8 9 5 2 1 4 3 6 7
6 5 7 1 4 3 9 2 8
9 1 3 6 2 8 7 5 4
4 2 8 5 7 9 1 3 6
1 3 6 7 8 5 2 4 9
5 7 4 9 3 2 6 8 1
2 8 9 4 6 1 5 7 3
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Zpravodaj města Uherské Hradiště
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Podrobnější informace  o knize na straně 45.  



14.  LEDNA 2012 
OD 19.30

KLUB KULT URY

S L O W  H A N D
P L E S O V Á  K A P E L A

H E R C I  S L O VÁ C K É H O  D I VA D L A
P Í S N Ě  Z  M U Z I K Á L U  C I K Á N I  J D O U  D O  N E B E

SLOVÁCKÝ  KOMOR NÍ  ORCHEST R

T A N E Č N Í  K L U B  R O K A S O

CIMBÁLOVÁ MUZIK A HAR AF ICA

B O H ATÁ  T O M B O L A ,  O B Č ER S T V E N Í  -  R AU T,  V Ý B O R N Á  SP O LE Č E N S K Á  AT M O S F ÉR A

D E G U S TAC E  R E G I O N Á L N Í C H  V Í N

V Í N O  J A K U B Í K

VELKÝ SÁL 400,-  Kč       BALKON 300,-  Kč

SRDEN Z VOU

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MALÝ SÁL

X X I .  R E P R E Z E N T A Č N Í 

P LE S  M Ě S TA 
U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

14 kč
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/3-3819/92 
ze dne 18. 11. 1992, reg. MK ČR E 12068
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Zimní poezie na nádvoří Reduty  
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