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Zpravodaj města  Uherské  H radiště



Již po pětatřicáté se 19. - 21. října sešli výtvarnící a fotografové Trenčínska a Uherskohradišťska na tradiční 
tvůrčí dílně, která se v  posledních letech odehrává na rekreačním zařízení Kordárna ve Starém Hrozen-
kově. Čtyřicítka autorů se mohla seznámit s dílem i osobnostmi čtyř hostů - tentokrát to byli vynikající český 
fotograf a pedagog Pavel Dias z Prahy, malíř Zdeněk Hudeček z Uh. Ostrohu, slovenský výtvarník Jaro 
Uhel z Liptovského Mikuláše a fotograf Jan Tluka z Trenčína. Každý z účastníků mohl představit i své práce. 
Tvůrčí dílnu pořádají společně Klub kultury Uh. Hradiště a Trenčianske osvetové stredisko, letos v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenské a České republiky. Na horním snímku zleva řezbáři Karel 
Táborský a Vlado Morávek diskutují s malířem Zdenkem Hudečkem, z jehož prezentace je dolní snímek.                                 

Foto: Miroslav Potyka
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PŘEHLED USNESENÍ 54 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 13.9.2012                  

Rada města zrušila
- své usnesení č. 806/53/RM/2012 ze dne 
28.8.2012 ve věci zahraniční služební cesty 
do Holandska na slavnostní předání cen v rámci 
soutěže EFE ve Venlo ve dnech 13. - 16. 9. 2012.

Schválila
- zahraniční služební cestu do Holandska 
na slavnostní předání cen v rámci soutěže EFE 
ve Venlo ve dnech 13. - 16. 9. 2012 pro starostu 
města Květoslava Tichavského, vedoucího od-
boru životního prostředí Ing. Květoslava Fryštá-
ka, zaměstnance odboru architektury, plánová-
ní a rozvoje Ing. Pavla Hubáčka, Ing. Miroslavu 
Hrabalíkovou, Ing. Martina Ševčíka a řidiče slu-
žebního vozidla včetně úhrady nákladů na ces-
tovné, ubytování, stravné a kapesné ve výši 40 % 
stravného, pojištění léčebných výloh. 

PŘEHLED USNESENÍ 55 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 17.9.2012
 
Rada města schválila
- uzavření smlouvy mezi městem Uherské Hra-
diště a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 
příspěvkovou organizací, IČ 000 92 126, Smeta-
novy sady 179, Uherské Hradiště, zast. PhDr. Ivo 
Frolcem, o výpůjčce sbírkových předmětů pro ex-
pozici historického vývoje města Uherské Hradi-
ště instalovanou v prostorách Slováckého centra 
kultury a tradic v Uherském Hradišti.
- uzavření smlouvy mezi městem Uherské Hra-
diště a panem Jiřím Pavlicou, nar. 01.12.1953, by-
tem Sees 2000, Staré Město o výpůjčce bronzové 
plastiky - Ceny města Uherské Hradiště pro ex-
pozici historického vývoje města Uherské Hradi-
ště instalovanou v prostorách Slováckého centra 
kultury a tradic v Uherském Hradišti. 
- uzavření smlouvy mezi městem Uherské Hradi-
ště a panem Tomášem Šulajem, nar. 07.01.1976, 
bytem Traplice 100, o bezplatné výpůjčce skleně-
né plastiky - Ceny Thálie pro expozici historické-

ho vývoje města Uherské Hradiště instalovanou 
v prostorách Slováckého centra kultury a tradic 
v Uherském Hradišti. 

- rozpočtové opatření č. 07/2012 spočívající 
ve snížení plánu na „Cyklostezku Sady-Vésky“ 
v kapitálových pří jmech o 1 217 tis. Kč a v kapitá-
lových výdajích o 2 000 tis. Kč a v zařazení kapi-
tálových výdajů na „Stezku pro pěší a cyklisty UH 
- Mařatice“ ve výši 2 000 tis. Kč a souvisejících 
kapitálových pří jmů 1 217 tis. Kč.

- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
pod názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště 
u ZŠ UNESCO“, provedeného podle Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční 
limit 4 a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. Vybra-
ná varianta: č.1, vybraný uchazeč: TENNIS Zlín, 
a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín - Louky, IČ: 
46975764, s nabídkovou cenou  2.168.207 Kč bez 
DPH (2.601.848 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem TE-
NNIS Zlín, a.s, IČ: 46975764.

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu umístění a provozování 
staveb inženýrských sítí v k. ú. Uherské Hradi-
ště, a to vodovodní přípojky na části pozemku 
p. č. 378/17, kanalizační přípojky na částech 
pozemků p. č. 378/17, p. č. 378/18 a p. č. 974/5, 
plynové přípojky na části pozemku p. č. 378/17 
(délky přípojek na jednotlivých pozemcích jsou 
stanoveny dle GP č. 1981-124/2012) a přípojky NN 
na částech pozemků p. č. 667/2, p. č. 289/1 a p. č. 
378/18 (délky přípojky na jednotlivých pozemcích 
jsou stanoveny dle GP č. 1980-124/2012), včetně 
práva vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky 
v souvislosti se zřízením, provozováním, opra-
vami a údržbou inženýrských sítí, mezi městem 
Uherské Hradiště (povinný) a Zlínským krajem 
(oprávněný), stavba je svěřena k hospodaření 
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, 
příspěvková organizace; dle přiloženého návrhu 
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Smlouvy o zřízení věcného břemene v důvodové 
zprávě
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu 
„Chodník v ulici Za Alejí v Uherském Hradiště“ 
na částech pozemků st. p. č. 931/1 a p. č. 1051/7, 
z obou pozemků o celkové výměře cca 50 m2, 
oba v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uher-
ské Hradiště (stavebník) a Zlínským krajem, hos-
podaření se svěřeným majetkem kraje Střední 
odborná škola a Gymnázium Staré Město, Vele-
hradská 1527, 686 03 Staré Město, IČ 603 71 790; 
dle přiloženého návrhu Smlouvy o právu provést 
stavbu v důvodové zprávě
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 6, o velikosti 4+1, výměře bytu 
135,84 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 403, ul. 
Kollárova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
50,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek zveřejněných 
v záměru města, s: 1. Michaelou Frýsovou, 2. 
Šárkou a Metodějem Přerovskými, 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 5, o velikosti 3+1, výměře bytu 
130,52 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 404, ul. 
Kollárova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
57,- Kč/m2/měsíc; dle podmínek zveřejněných 
v záměru města, s: 1. Ing. Libuší Habartovou, 2. 
Šárkou a Metodějem Přerovskými, 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt pro pří jmově vymezené osoby 
č. 7, o velikosti 1+1, výměře 44,35 m2, umístěný 
ve II. NP domu č.p. 1275, ul. Štefánikova v Uher-
ském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmí-
nek uvedených v Pravidlech pro nakládání s byty 
pro pří jmově vymezené osoby, v pořadí s : 1. An-
dreou Veleckou, 2. Anetou Dvorskou, 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt pro pří jmově vymezené osoby 
č. 10, o velikosti 2+1, výměře 58,80 m2, umístěný 
ve III. NP domu č.p. 1277, ul. Štefánikova v Uher-
ském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmí-
nek uvedených v Pravidlech pro nakládání s byty 
pro pří jmově vymezené osoby, v pořadí s : 1. Ja-
nou Šebkovou, bytem  2. Zdenkou Foltýnkovou, 
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o veli-
kosti 2+kk, výměře 48,40 m2, umístěný v I. NP 

domu č.p. 567, ul. Dvořákova, Uherské Hradiště 
s prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., bytem s výší 
nájmu 50,--Kč/m2/měsíc, na dobu určitou, 
po dobu výkonu funkce děkana Fakulty logistiky 
a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské ná-
městí 1532, Uherské Hradiště, bez složení kauce.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 33, o ve-
likosti 1+1, výměře 30,25 m2, umístěný ve III. NP 
domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, 
se Stanislavem Jurčíkem, s výší nájmu 43,--Kč/
m2/měsíc, na dobu určitou 1 roku.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o ve-
likosti 1+1, výměře 27,27 m2, umístěný v I. NP 
domu č.p. 1185, ul. Štěpnická, Uherské Hradiště, 
s Jiřím Horákem, s výší nájmu 43,--Kč/m2/měsíc, 
na dobu určitou 1 roku.
- provedení veřejné zakázky na výběr budou-
cího dodavatele elektrické energie pro město 
Uherské Hradiště a jeho příspěvkové organizace 
pro rok 2013-2014 elektronickou aukcí systémem 
PROe.biz.
- Členy komise pro posouzení a hodnocení na-
bídek Mgr.Evžen Uher, místostarosta města 
Uherské Hradiště; Ing.Vladimír Moštěk, vedoucí 
ekonomického odboru; Ing.Stanislav Blaha, mís-
tostarosta města Uherské Hradiště; Ing.Jindřich 
Havelka, vedoucí odboru dopravy; Ing.Karel Le-
cián, vedoucí odboru SMM; Ing. Václav Škrabal, 
referent odboru investic; Mgr.Josef Botek, tajem-
ník; JUDr.Pavlína Pančochová, vedoucí právního 
oddělení právního odboru; Tajemník komise: 
Ing.Vladimír Šenekl, referent odboru SMM 

Schválila ke zveřejnění
- pronájem částí pozemků p. č. 3015/75 o výměře 
cca 1 080 m2 a p. č. 3016/76 o výměře cca 279 
m2, oba v k. ú. Mařatice
- převod části stavby komunikace - vjezdu do are-
álu společnosti Schlote-Automotive Czech s. r. o., 
umístěné na části pozemku p. č. 3016/76, který je 
ve vlastnictví města Uherské Hradiště a na části 
pozemku p. č. 3015/38, který je ve vlastnictví spo-
lečnosti Schlote-Automotive Czech s. r. o., vše v k. 
ú. Mařatice
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Uložila
-  Ing. Bronislavě Struhelkové předložit návrh 
na zajištění chybějících finančních prostředků 
ve výši 400 tis. Kč při další změně rozpočtu měs-
ta.  Termín: 14.11.2012

Neschválila 
- uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě 
č. 2011/770/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, 
uzavřené dne 04.10.2011 mezi městem Uherské 
Hradiště a paní Irenou Brimovou, panem Marti-
nem Hanákem, společností KOVOKON Popovice 
s. r. o., Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem 
Koželuhou, Ing. Janem Ksiazkiewiczem, manželi 
Ing. Rostislavem a Ing. Janou Látalovými, man-
želi Ing. Ivanem a Ing. Zdenkou Chrástkovými, tý-
kající se pronájmu pozemků p. č. 1545, p. č. 1546, 
p. č. 1547, p. č. 1548, p. č. 1549, p. č. 1550, p. č. 
1551, p. č. 1552, st. p. č. 25/8 a části pozemku p. č. 
653/33, vše v k. ú. Uherské Hradiště; spočívající-
ho ve změně čl. VI. odst. 1. - posunutí úhrady ná-
jemného ve výši 15.000 Kč/měsíc do 28.02.2013
- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 
2011/250/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené 
dne 15.04.2011 mezi městem Uherské Hradiště 
a paní Irenou Brimovou, panem Martinem Ha-
nákem, společností KOVOKON Popovice s. r. o., 
Ing. Pavlem Koželuhou, panem Radimem Ko-
želuhou, Ing. Janem Ksiazkiewiczem, manželi 
Ing. Rostislavem a Ing. Janou Látalovými, man-
želi Ing. Ivanem a Ing. Zdenkou Chrástkovými, 
týkající se pronájmu částí pozemků st. p. č. 25/21 
o výměře 1 300 m2, st. p. č. 25/7 o výměře 55 m2 
a p. č. 1556 o výměře 19 m2, vše v k. ú. Uherské 
Hradiště; spočívajícího ve změně čl. VI. odst. 1. 
- posunutí termínu úhrady nájemného ve výši 1 
Kč/měsíc do 28.02.2013 

Zrušila
- usnesení RM č. 584/38/RM/2012 ze dne 
13.03.2012 v odst. I. v bodě 4., a to ve znění: 
RM schvaluje pronájem částí pozemku p. č. 
3015/75 o výměrách 1 m2 a 1 m2 v k. ú. Mařati-
ce, společnosti Schlote-Automotive Czech s. r. o.; 

s výší nájmu 1.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba 
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou; za účelem umístění informační tabule 
a telefonního sloupku pro otevírání branky 

PŘEHLED USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města Uherské 
Hradiště, konané dne 17.9.2012

Zastupitelstvo města schválilo
zprávu o činnosti Rady města. 

Rozpočtové opatření č. 06/2012 dle důvodové 
zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2012 má 
tuto skladbu: viz pří loha č. 1
Seznam investičních akcí s úhradou ve více le-
tech ve znění dle pří lohy důvodové zprávy.
„Pravidla pro rozdělování prostředků získaných 
městem jako výnos z odvodu z loterií a jiných 
podobných her“ ve znění uvedeném v pří loze 
důvodové zprávy.
Nadačnímu fondu Jana Antonína Bati, 
IČ 29254736, Moravní nábřeží 2, 686 01 Uherské 
Hradiště - Rybárny, neinvestiční dotaci ve výši 10 
tis. Kč, účelově určenou na náklady spojené s vy-
dáním románu J. A. Bati „Uloupené dílo“, za do-
držení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí 
dotací, platné pro rok 2012.
Organizační jednotce sdružení Sbor dobrovol-
ných hasičů Vésky, IČ 62833057, 686 01 Uherské 
Hradiště - Vésky 137, neinvestiční dotaci ve výši 
20,87 tis. Kč, účelově určenou na zakoupení sou-
těžních hasičských hadic, za dodržení podmínek 
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné 
pro rok 2012.
Občanskému sdružení Taneční soubor Hra-
dišťan, IČ 22845402, 686 03 Staré Město, Tyršova 
926, neinvestiční dotaci ve výši 20 tis. Kč, účelově 
určenou na účast na Světovém festivalu nehmot-
né kultury 2012 v Jižní Koreji, za dodržení pod-
mínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, 
platné pro rok 2012.
1. FC SLOVÁCKO, a. s., IČ: 255 97 493, sídlem 
Městský fotbalový stadion, Stonky 566, 686 01 
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Uherské Hradiště, neinvestiční dotaci ve výši 
5 480 tis. Kč určenou na mládež - na provoz 
sportovních zařízení (hřiště Mařatice a Sady), 
na sportovní činnost mládeže - na dopravu 
na tréninky a na mistrovská utkání, na dopravu 
a ubytování na soustředění, na pronájem sportovišť  
v Uh. Hradišti, na mzdové prostředky trenérů 
mládeže, za dodržení podmínek vzorové smlou-
vy pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.

změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011 ze dne 
05.12.2011 v odst. I. v bodě 13., a to následovně: 
ZM schvaluje neuplatnění předkupního práva 
dle Kupní smlouvy č. 2007/615/SMM, ve zně-
ní Dodatku č. 1, uzavřené dne 31.08.2007 mezi 
městem Uherské Hradiště společností GG IN-
TERSTYL, s. r. o., týkající se převodu pozemku p. č. 
3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 v k. ú. Ma-
řatice za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
2. změnu usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011 ze dne 
05.12.2011 v odst. I. v bodě 14., a to následovně: 
ZM schvaluje neuplatnění předkupního práva 
dle Kupní smlouvy č. 2008/172/SMM, ve zně-
ní Dodatku č. 1, uzavřené dne 27.03.2008 mezi 
městem Uherské Hradiště společností GG IN-
TERSTYL, s. r. o., týkající se převodu pozemku p. č. 
3016/75 o celkové výměře 2 005 m2 v k. ú. Mařa-
tice za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 

převod části pozemku původní p. č. 2065/2 o vý-
měře 4 m2 (dle GP č. 2368-75/2012 nově vzniklá 
p. č. 2065/99 o celkové výměře 4 m2) v k. ú. Ma-
řatice, manželům Ing. Lence a Ing. Jiřímu Durďá-
kovým za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2
nabytí chodníků, zpevněných a parkovacích 
ploch umístěných na částech pozemků st. p. č. 
122/2, p. č. 653/12 a p. č. 1259/1, vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště od společnosti INVESTOSTAV s. r. o.; 
za celkovou kupní cenu 1 Kč
nabytí chodníků, zpevněných a parkovacích 
ploch umístěných na částech pozemků p. č. 
653/6, p. č. 653/12, p. č. 1519, p. č. 1520, st. p. č. 
2766/2 a st. p. č. 2766/3, vše v k. ú. Uherské Hra-
diště od společnosti POR CZ s. r. o.; za celkovou 

kupní cenu 1 Kč
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem 
Uherské Hradiště a společností Slovácké vodár-
ny a kanalizace, a. s., ve věci narovnání vlastnic-
kého vztahu ke stavbě bez čp/če na pozemku 
p. č. 97/5 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, 
která je v katastru nemovitostí vedena ve vlast-
nictví města Uherské Hradiště, ale fakticky je 
majetkem společnosti Slovácké vodárny a kana-
lizace, a. s.
převod části pozemku původní p. č. 399/8 o vý-
měře 45 m2 (dle GP č. 2376-37/2012 nově vznik-
lá p. č. 399/68 o celkové výměře 45 m2) v k. ú. 
Mařatice, do podílového spoluvlastnictví, a to 
o velikosti podílu id. 1/2, panu Milanu Bartošo-
vi a panu Radku Píšťkovi; za kupní cenu ve výši 
2.000 Kč/m2
převod části pozemku původní p. č. 3023/71 
o výměře 800 m2 (dle GP č. 2377-197/2012 nově 
vzniklá p. č. 3023/146 o celkové výměře 397 m2 
a nově vzniklá p. č. 3023/147 o celkové výměře 
403 m2) v k. ú. Mařatice, do podílového spolu-
vlastnictví, a to o velikosti podílu id. 1/2, panu Pe-
tru Lipovskému a paní Petře Zemčíkové; za kupní 
cenu 1.500 Kč/m2/pozemek p. č. 3023/147 a 300 
Kč/m2/pozemek p. č. 3023/146
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 
2008/538/SMM uzavřené dne 23.09.2008 mezi 
městem Uherské Hradištěspolečností HOME 
4 U s. r. o., týkající se převodu pozemků p. č. 
3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 
o celkové výměře 3 617 m2 a p. č. 323/9 o celkové 
výměře 490 m2, vše v k. ú. Mařatice a pozem-
ků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2 a p. č. 
535 o celkové výměře 118 m2, oba v k. ú. Jarošov 
u Uherského Hradiště; spočívajícího ve změně čl. 
VI. a čl. VII., a to v prodloužení lhůty k realizaci 
podnikatelského záměru do 30.09.2014

Vyhodnocení záměru města a uzavření smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č. 
504/08 o velikosti 1+1, o výměře 28,83 m2, umís-
těného ve III. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově 
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku 
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st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 
m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti 2883/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2883/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. 
p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o vý-
měře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hra-
diště; s Jiřím Hoffmannem, trvale bytem  za kup-
ní cenu 450.000 Kč; kupní cena bude uhrazena 
nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího.

Vyhodnocení záměru města a uzavření smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č. č. 
986/11, o velikosti 4+1, výměře 93,80 m2 (4 po-
koje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, balkon 
a sklepní místnost), umístěné ve IV. NP domu č. 
p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988, ul. Rudy 
Kubíčka, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 
1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 
m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 9380/247470 na společ-
ných částech budovy č. p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 
umístěných na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 
249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 
1241 o výměře 328 m2 a spoluvlastnického podí-
lu o velikosti 9380/247470 na pozemcích st. p. č. 
1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 
246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. 
ú. Mařatice; s Ing. Miloslavem Petrem, za kup-
ní cenu 910.000 Kč; kupní cena bude uhrazena 
nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího.  

Vyhodnocení záměru města a uzavření smlou-
vy o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č. 
č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 m2, 
umístěné ve III. NP domu č. p. 769, ul. Mojmíro-
va, Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6220/38178 na společných částech 
domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného 

na pozemku st. p. č. 1604/3 a spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 6220/38178 na pozem-
ku st. p. č. 1604/3 o výměře 167 m2, vše v k. ú. 
Uherské Hradiště; s Jiřím Kolářem, za kupní 
cenu 900.000 Kč; kupní cena bude uhrazena 
nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího. 
 
Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č. 742/12 
o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupel-
na, WC, balkon, sklepní kóje) o výměře 57,63 m2 
umístěného ve III. NP, v domě č. p. 742, ul. Revo-
luční, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 
o výměře 330 m2; spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 5763/65844 na společných částech domu 
č. p. 742 na pozemku st. p. č. 915 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 5763/65844 na po-
zemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2, vše v k. ú. 
Uherské Hradiště; s Janou Hejdovou, za kupní 
cenu 933.999,- Kč; kupní cena bude uhrazena 
nejpozději do 30. 11. 2012 na účet prodávajícího.  

udělení souhlasu dle § 11, zák. č. 72/1994 Sb., kte-
rým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé zá-
kony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění; 
s revitalizací bytového domu č. p. 986, č. p. 987 
a č. p. 988, ulice Sadová a ulice Rudy Kubíčka, 
Uherské Hradiště pro Společenství vlastníků 
jednotek VÝCHOD 986, 987, 988, Rudy Kubíč-
ka 988, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 292 11 395 
za podmínky, že oba budoucí majitelé bytových 
jednotek č. 986/11 a č. 988/2 budou s uvedenou 
revitalizací předběžně souhlasit.

poskytnutí 22 úvěrů z Fondu rozvoje bydlení 
v celkovém objemu 3 821,0 tis. Kč dle pří lohy dů-
vodové zprávy.

poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následov-
ně: 
1. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 
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Uherské Hradiště, IČ: 46956808 v celkové výši 
634.000,- Kč. 

Z toho:
- na na provoz sportovní haly - opravy, drobná 
údržba, spotřeba vody a energií ve výši 127.000,- 
Kč 
 
- oddíl atletiky:
- na organizaci 4.ročníku Atletického trojboje 
- rozhodčí, věcné odměny, propagace ve výši 
6.000,- Kč
- na organizaci 55. ročníku Slováckého běhu 
- rozhodčí,  věcné odměny, propagace ve výši 
40.000,- Kč
- na sportovní činnost oddílu - doprava k mis-
trovským závodům, rozhodčí, trenéři mládeže 
ve výši 57.000,- Kč
 
- oddíl squashe:
- na organizaci žebříčkového mis-
trovského turnaje mládeže ČR - věc-
né odměny, rozhodčí ve výši 3.000,- Kč 
- na sportovní činnost dvou družstev a ind. starty 
na turnajích v ČR -  doprava, startovné, rozhodčí, 
trenér - mládeže ve výši 12.000,- Kč

- oddíl házené:
- na organizaci dvou domácích turnajů  ml.  
a st. žáků - rozhodčí, věcné odměny, propagace 
ve výši 3.000,- Kč
- na sportovní činnost družstva dospělých - do-
prava k zápasům, rozhodčí ve výši 8.000,- Kč
- na sportovní činnost tří mládežnických družstev 
- rozhodčí, doprava na zápasy, trenér mládeže 
ve výši 22.000,- Kč.

- oddíl šermu:
- na sportovní činnost oddílu - trenéři a cvičitel 
mládeže ve výši 30.000,- Kč

- oddíl benchpressu:
- na organizaci 16. ročníku vánočního poháru 

v bench pressu - věcné odměny, rozhodčí, pro-
pagace ve výši 3.000,- Kč

- oddíl juda:
- na mistrovství Moravy „Mláďat“v judu - věcné 
odměny, rozhodčí ve výši 7.000,- Kč
- na sportovní činnost klubu - startovné, dopra-
va, rozhodčí, trenér mládeže ve výši 20.000,- Kč

- oddíl volejbalu:
- na organizaci čtyř mezinárodních turnajů mlá-
deže - věcné odměny, rozhodčí, propagace, pro-
nájmy sportovišť v Uh. Hradišti.ve výši 15.000,- Kč
- na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh.
Hradišti, doprava, rozhodčí, trenéři mládeže 
ve výši 120.000,- Kč

- oddíl jógy:
- na sportovní činnost oddílu - pronájmy sporto-
višť v Uh. Hradišti ve výši 11.000,- Kč
       
- oddíl plavání:
- na sportovní činnost - pronájmy sportovišť 
v Uh.Hradišti, doprava, trenéři mládeže ve výši 
150.000,- Kč.
2. 1.Slovácký klub, o.s., Sportovní 777, 686 01 
Uh. Hradiště, IČ: 22680942 na sportovní činnost 
klubů florbalu a aerobiku - doprava, pronájmy 
sportovišť v Uh.Hradišti ve výši 23.000,- Kč.
3. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. 
Hradiště, IČ: 26579529 na sportovní činnost klu-
bu - doprava na závody, trenér mládeže ve výši 
30.000,- Kč.
4. Občanské sdružení Staroměští šohajíci, o.s., 
Klukova 830, 686 03 Staré Město, IČ: 22739050 
na organizaci akce Slovácké beachové léto 
2012 - technické zajištění, pronájmy sportovišť 
v Uh. Hradišti, propagace, věcné odměny ve výši 
100.000,- Kč.
5. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na sportovní 
činnost klubu - doprava na mistr. utkání, roz-
hodčí, trenér mládeže, pronájmy sportovišť v Uh.
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Hradišti ve výši 50.000,- Kč a na  provoz fotbal. 
hřiště a kabin v Jarošově - oprava nátěru střechy 
kabin, soc.zařízení, zábradlí, údržba hrací plochy 
a kabin ve výši 40.000,- Kč.
6. Tělocvičná jednota Sokol Uh. Hradiště, o.s., 
Tyršovo nám. 113, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 
00531120 na  sportovní činnost - odměny cviči-
telů, pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti ve výši 
25.000,- Kč.
7. Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT, Kollárova 447, 
686 01 Uh.Hradiště, IČ: 26218330 na organizaci 
I. a II. sportovního programu pro děti - technické 
zajištění, věcné odměny ve výši 10.000,- Kč.
8. JUVACYKLOTEAM, o.s., Na Vyhlídce 1518, 
686 05 Uh.Hradiště, IČ: 26526662 na organiza-
ci závodu MTB Cross country a Dětského cyklist. 
dne - technické zajištění, věcné odměny, propa-
gace, elektronická časomíra ve výši 45.000,- Kč.
9. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 04 
Kunovice, IČ: 26632411 na zajištění finálového 
závodu Moravské bikrosové ligy v Uh.Hradišti-
-Míkovicích - technické zajištění, věcné odměny 
ve výši 8.000,- Kč a na provoz sportovního zaří-
zení - výstavba zastřešení startovního pahorku 
ve výši 12.000,- Kč.
10. Sportoviště města, p.o., Stonky 860, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 71234187 na individuální 
podporu talentované sportovní mládeže z Uher-
skohradišťských TJ a SK zařazených do Cent-
ra sportovních nadějí - soustředění, pronájmy 
sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři mládeže, reha-
bilitace ve výši 10.000,- Kč.
11. JVSB, o.s., Velehradská 218, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 60371510 na sportovní činnost klubu 
(basketbal) - doprava na mistr. utkání, rozhodčí, 
pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, trenér mlá-
deže ve výši 50.000,- Kč.
12. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uher-
ské Hradiště, IČ: 61704431 na sportovní činnost 
odd.kopané - rozhodčí, doprava na mistr. utkání, 
trenér mládeže ve výši 40.000,- Kč a na provoz 
hřiště v Mařaticích - energie v šatnách ve výši 
20.000,- Kč. Oddílu šachu na sportovní činnost - 

doprava k utkání, pronájem v Uh. Hradišti ve výši 
3.000,- Kč.
13. Hokejový klub, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 60370238 na  organizaci 
mezinárodního turnaje mládeže - věcné odmě-
ny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič, trestoměřič 
ve výši 20.000,- Kč, na sportovní činnost - do-
prava na mistr. utkání, rozhodčí, trenéři mládeže 
ve výši 200.000,- Kč a na provoz sportovního za-
řízení - energie, údržba a opravy v šatnách na ZS 
v Uh. Hradišti ve výši 40.000,- Kč.
14. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 62832778 na organiza-
ci turnajů florbalové ligy ČFbU a turnaje 2.ligy 
žen - pronájmy tělocvičny v Uh.Hradišti, roz-
hodčí ve výši 5.000,- Kč, na sportovní činnost 
oddílu florbalu - pronájmy sportovišť v Uh.Hra-
dišti, doprava na turnaje, trenéři mládeže ve výši 
20.000,- Kč a na sportovní činnost odd.stolního 
tenisu - doprava na soutěže, trenéři mláde-
že, pronájmy tělocvičny v Uh. Hradišti ve výši 
10.000,- Kč. 
15. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, 
o.s., Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 
22815210 na organizaci akce „Hledáme nejsil-
nější paži“ - věcné odměny, propagace, doku-
mentace akce ve výši 3.000,- Kč a na sportovní 
činnost - trenér mládeže, doprava na soutěže 
ve výši 3.000,- Kč.
16. SK Kraso, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ: 22668381 na organizaci VC 
v krasobruslení Slovácký džbánek - pronájem 
zimního stadionu v Uh.Hradišti, rozhodčí, věcné 
odměny ve výši 25.000,- Kč a na sportovní čin-
nost - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři 
mládeže ve výši 37.000,- Kč.
17. Tenisový klub Uh. Hradiště, o.s., U Moravy 827, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079 na orga-
nizaci celostátního turnajů ml.žactva, Memo-
riál Věry Sukové - tech.zabezpečení, rozhodčí, 
věcné odměny, propagace ve výši 3.000,- Kč, 
na organizaci celost.turnaje st.žactva - tech.za-
bezpečení, rozhodčí, věcné odměny, propagace 
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ve výši 3.000,- Kč, na organizaci mezinár.turnaje 
ml.žactva TENNIS EUROPE  U12 - tech.zabezpe-
čení, rozhodčí, věcné odměny, propagace ve výši 
5.000,- Kč, na sportovní činnost mládeže - pro-
nájmy sportovišť v Uh.Hradišti,  trenéři mládeže, 
doprava na mistr. utkání, turnaje ve výši 32.000,- 
Kč a na provoz tenisových kurtů - opravy, údržba, 
energie ve výši 10.000,- Kč.

poskytnutí dotací z Fondu cestovního ruchu, a to 
následovně: 
1. Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo 
nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na projekt III. 
Přehlídka Slovácko v tradici ve výši 30.000 Kč
2. Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo 
nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na projekt 
Na kole vinohrady Uherskohradišťska ve výši 
20.000 Kč
3. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 
cesty na řece Moravě, IČ 750 40 425, Palackého 
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště na projekt 
Podpora turismu v Uherském Hradišti v návaz-
nosti na rekreační vodní cestu Baťův kanál - 1. 
etapa ve výši 25.000 Kč 
4. Region Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo 
nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště na projekt 
Žehnání svatomartinského vína ve výši 20.000 Kč
5. Hamboot, s.r.o., IČ 292 73 374, 763 64 Spytih-
něv 329 na projekt Hradišťský pendl ve výši 
20.000 Kč

poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělává-
ní, a to následovně:
1. Základní škola a Mateřská škola speciální, 
Uherské Hradiště, Šafaříkova 961, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ 60370432, na projekt: Krajská 
olympiáda speciálních škol - na nájem sporto-
viště, kancelářské potřeby, věcné ceny, diplomy 
a ozvučení akce ve výši Kč 12.000,-.
2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatovác-
lavská 943, příspěvková organizace, Svatovác-
lavská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 70993360  
na projekt: Město šťastných dětí - na ma-

teriální náklady, fotoaparát, dět-
ský atlas, mapy a hry ve výši Kč 5.000,-,  
na projekt: Historie naší školy v obrazech 
- na výstavní stojany ve výši Kč 5.000,-,  
na projekt: Hrajeme si s písničkou - 
na rytmické nástroje ve výši Kč 3.000,-  
na projekt: Svět v jedné zahradě - na vybudování 
venkovní učebny (na dlažbu) ve výši Kč 7.000,-.
3. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Pur-
kyňova 494, příspěvková organizace, Purkyňova 
494, Uherské Hradiště, IČ 75089602 na projekt: 
Hrajeme si na zahradě - na základní sadu pro 
diskgolf ve výši Kč 18.000,-. 
4. Čerstvě natřeno, Rostislavova 705, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ 22902988 na projekt: Do-
vybavení zázemí dětského klubu klíček - lesní 
mateřské školy- na materiální náklady - nábytek 
ve výši Kč 30.000,-
5. Základní škola a Mateřská škola, Uherské 
Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organi-
zace, Větrná 1063, 686 05  Uherské Hradiště, 
IČ 70436169, na projekt: Učíme se všemi smysly 
- na vybudování smyslového chodníčku (na ma-
teriální náklady - písek, dřevo, lano aj. přírodní 
materiály) ve výši Kč 12.000,-
6. Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova 447, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330,   na pro-
jekt: Výchovné a vzdělávací programy na zahra-
dě Nadace DKS - na materiální a technické ná-
klady, věcné ceny pro děti a doprava dětí ve výši 
Kč 5.000,-. 
7. Tělocvičná jednota Sokol, Uherské Hradiště, 
Tyršovo náměstí 113, 686 01  Uherské Hradiště, IČ 
00531120, na projekt:  Obnova loutek, vylepšení 
zvukového zařízení - na loutky, materiální nákla-
dy, mikrofon a reproduktory ve výši Kč 12.000,-. 

poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následov-
ně:
1. J.D. Production,s.r.o., IČ: 255 92 939, Mariánské 
náměstí 46, Uh. Hradiště na projekt CZ-SK JAZZ 
WEEKEND ve výši 30.000 Kč
2. Asociace českých filmových klubů,o.s., IČ: 
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613 87 550, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště 
na projekt Nafukovací kino pro 38. ročník Letní 
filmové školy Uherské Hradiště ve výši 100.000 Kč 
3. Malovaný kraj, o.s., IČ: 270 10 511, 17. listopa-
du 2995/1a, 690 02 Břeclav na projekt Vydávání 
národopisného a vlastivědného časopisu Malo-
vaný kraj v roce 2012 ve výši 10.000 Kč
4. UH SENIOR BAND, o.s., IČ: 708 93 144, Hradeb-
ní 1198, 686 01 Uherské Hradiště na projekt Ne-
dělní odpolední „Čaje pro posluchače středního 
a seniorského věku“ ve výši 20.000 Kč
5. Karel Hoffmann, K+M umělecká a divadelní 
agentura IČ: 687 17 113, Konečná 983, 686 05 Uh. 
Hradiště na projekt Divadelní představení pro 
děti ve výši 20.000 Kč
6. Nadace Děti-kultura-sport, IČ: 262 18 330, Ko-
llárova 447, 686 01 Uherské Hradiště na projekt 
Akce pro děti na zahradě Nadace DKS ve výši 
15.000 Kč
7. Mužský pěvecký sbor JMF Derfla, o.s., IČ: 
229 03 836, Železniční 152, 686 01 Uherské Hra-
diště Sady na projekt Krojové vybavení pro ob-
čanské sdružení Mužský sbor JMF Derfla ve výši 
20.000 Kč
8. Mužský pěvecký sbor JMF Derfla, o.s., IČ: 
229 03 836, Železniční 152, 686 01 Uherské 
Hradiště Sady na projekt Derflanské vinobraní 
ve výši 11.000 Kč
9. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, IČ: 
462 54 323, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uh. 
Hradiště na projekt Doteky aneb svět kolem nás 
ve výši 10.000 Kč

poskytnutí 15 dotací z Fondu SPP na 2. pololetí 
2012 v celkovém objemu 1.230.900,- Kč dle pří lo-
hy důvodové zprávy (poř. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19) těmto subjektům: 
1. Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., Most-
ní 4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, pro pobočku 
Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice 1195, ve výši 
225.000,- Kč na mzdy a provozní náklady. 
2. Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, 
602 00 Brno, IČ 60557621 , pro Kontaktní centrum 

Charáč Uherské Hradiště, ve výši 115.000,- Kč 
na mzdy a provozní náklady. 
3. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 
1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro 
poradnu rané péče, ve výši 50.000,- Kč na čás-
tečnou úhradu mezd. 
4. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 
1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro 
denní stacionář, ve výši 150.000,- Kč na částeč-
nou úhradu mezd a provozní náklady. 
5. Oblastní charita Uherské Hradiště, Vele-
hradská tř. 247,  686 01 Uherské Hradiště, IČ 
44018886, pro domácí pečovatelskou službu, 
ve výši 174.200,- Kč na mzdy. 
6. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehrad-
ská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, 
pro občanskou poradnu, ve výši 67.000,- Kč 
na částečnou úhradu mezd. 
7. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Pora-
denské centrum SNN v ČR, Palackého nám. 293, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 75069679, ve výši 
50.000,- Kč na provozní náklady. 
8. Klub důchodců, o.s., Kollárova 1243, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ 68685220, ve výši 38.500,- 
Kč na provozní náklady, pronájmy prostor k po-
řádání akcí a na částečnou úhradu zájezdů. 
9. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní or-
ganizace, Průmyslová 900, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ 71208232, ve výši 20.000,- Kč na čás-
tečnou úhradu zájezdů, ozdravných pobytů 
a provozní náklady. 
10. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní 
organizace, Palackého nám. 293, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ 62830392, ve výši 20.000,- Kč 
na pořízení jedné elektrické polohovací postele 
a pronájem místnosti. 
11. Akropolis, o.s. Stará Tenice 1195, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 139.200,- Kč 
na částečnou úhradu nákladů na opatření scho-
dišťové plošiny. 
12. Akropolis, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 80.000,- 
na provozní náklady. 
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13. Český svaz bojovníků za svobodu, okresní vý-
bor, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradi-
ště, IČ 00442755, ve výši 20.000,- Kč na provozní 
náklady. 
14. Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, o.s., Klub Uherské Hradiště, 
V Humnech 1400, 686 04 Kunovice, IČ 44018827, 
ve výši 60.000,- Kč na uskutečnění týdenního po-
bytu v bezbariérovém zařízení v ČR pro 10 - 15 
rodin.
15. AUXIMA, o.s., Nerudova 1520, 686 03 Staré 
Město, IČ 22748351, ve výši 22.000,- Kč na za-
koupení výstavního stanu a prezentačního za-
řízení. 

poskytnutí 4 dotací z Fondu obnovy historické 
architektury v celkovém objemu 348 tisíc Kč ná-
sledujícím žadatelům:
1. ve výši 48 000,- Kč, tj. 74 % hodnoty z celkových 
uznatelných nákladů na opravu nadstřešení 
schodiště objektu vinného sklepa č.p. 244, ul. Vi-
nohradská, k.ú. Mařatice vlastníkovi Květoslavě 
Kresničerové, 
2. ve výši 100 000,- Kč, tj. 57,5 % hodnoty z celko-
vých uznatelných nákladů /bez DPH/ na obnovu 
fasády č.p. 160, ul. Havlíčkova, k.ú. Uherské Hra-
diště  vlastníkovi společnosti KOVAK, spol. s r.o., 
zastoupené Jiřím Kovačičem, jednatelem.
3. ve výši 100 000,- Kč, tj. 53,2 % hodno-
ty z celkových uznatelných nákladů na  ob-
novu - výměnu všech dřevěných okenních 
výplní včetně parapetů v uliční fasádě č.p. 
344, ul. Svatováclavská, k.ú. Uherské Hradi-
ště vlastníkům Šárce  a Vladimíru Kovaříkovi,  
4. ve výši 100 000,- Kč, tj. 18% z celkových uzna-
telných nákladů na opravu čelní zdi č.p. 246, 
Velehradská tř., k.ú. Uherské Hradiště vlastní-
kovi Oblastní charitě UH, zastoupené  Ing. Jiřím 
Jakešem.

realizaci individuálního projektu „Rozšíření a zá-
lohování varovacího a vyrozumívacího systému 
města Uherské Hradiště“ v rámci integrovaného 

projektu „Informační , vyrozumívací a varovací 
systém Zlínského kraje“ v rámci výzvy Regio-
nálního operačního programu NUTS II Střední 
Morava, podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové 
infrastruktury.  

na realizace individuálního projektu „Rozšíře-
ní a zálohování varovacího a vyrozumívacíího 
systému města Uherské Hradiště“ v roce 2013 
kapitálové výdaje v celkové výši 2.650,6 tis. Kč 
a investiční přijaté transfery (dotaci 75 % kapitá-
lových výdajů) ve výši 1.987,9 tis. Kč.
zařazení nutných běžných výdajů do rozpoč-
tu města pro zajištění udržitelnosti projektu 
po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

zadání přezkumu hospodaření města Uherské 
Hradiště za rok 2012 auditorce Dipl.Ing.Ludmile 
Burešové, auditorské oprávnění č.0275, opráv-
něné poskytovat auditorské služby v rozsahu 
stanoveném zákonem č.93/2009 Sb., o audi-
torech, v platném znění, Mariánské nám.127, 
686 01 Uherské Hradiště 

uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hos-
podaření územně samosprávného celku s ur-
čenou auditorkou za cenu 132.000 Kč bez DPH 
(158.400 Kč s DPH), dle návrhu v pří loze.

uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o partnerství 
při jednotném pořízení a správě Územně ana-
lytických podkladů na území Zlínského kraje 
a společném postupu směřujícím k zadání ve-
řejné zakázky“ uzavřené mezi Zlínským krajem 
a obcemi s rozšířenou působností na jeho úze-
mí, dle přiloženého návrhu.

Realizaci projektu „Modernizace přírodovědných 
učeben základních škol města Uherské Hradiš-
tě“.
Financování projektu „Modernizace přírodověd-
ných učeben základních škol města Uherské 
Hradiště“ ve výši 20 000,- Kč v r. 2013, 6 955 000,- 
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Kč v r. 2014 a  6 000,- Kč v r. 2015.
Spolufinancování projektu „Modernizace příro-
dovědných učeben základních škol města Uher-
ské Hradiště“ ve výši 2 094 000,- Kč. 
Vyčlenění částky 2 000,- Kč  až  7000,-  Kč v jed-
notlivých letech provozu výstupů projektu „Mo-
dernizace přírodovědných učeben základních 
škol města Uherské Hradiště“ na provoz výstupů 
tohoto projektu. 

realizaci  „Simulační hry o komunální politice“ dle 
přiložené informativní zprávy.

realizaci  projektu „Veřejná infrastruktura Parku 
Rochus - rekonstrukce a výstavba komunika-
cí a inženýrských sítí, terénní úpravy v prostoru 
muzea, vybudování amfiteátru s parkovou úpra-
vou okolních ploch“, který je součástí Konceptu 
„Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus“, 
vedeného pod registračním číslem 2.2/2012/02 
v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava.
zajištění financování  projektu „Veřejná infra-
struktura Parku Rochus - rekonstrukce a výstav-
ba komunikací a inženýrských sítí, terénní úpravy 
v prostoru muzea, vybudování amfiteátru s par-
kovou úpravou okolních ploch“, v celkovém ob-
jemu 43 198 529,- Kč v průběhu jeho realizace 
až do jeho finančního vypořádání, z toho v roce 
2013 celkem 22 243 404,- Kč a v roce 2014 cel-
kem 20 955 125,- Kč.

Souhlasilo
S projednáním žádostí o poskytnutí dotací z dů-
vodu změny loterního zákona sportovních klubů 
1.FC Slovácko, a.s. a Hokejový klub HC Uherské 
Hradiště, o.s. z dubna letošního roku v rámci 
žádostí těchto klubů o poskytnutí dotací z Fondu 
sportu na druhé pololetí roku 2012.

Vzalo  na vědomí
plnění rozpočtu města za první pololetí 2012.

Rozpočtové opatření č. 05/2012, provedené ra-
dou města dle podmínek stanovených zastupi-
telstvem města.

Informaci dobrovolného svazku obcí - Sdruže-
ní obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodních cest 
na řece Moravě o závěrečném účtu za rok 2011 
a rozpočtu na rok 2013 ve znění dle pří lohy dů-
vodové zprávy.
nehodnocení záměru města na převod budovy 
č. p. 398 na pozemku st. p. č. 555 a budovy č. 
p. 363 na pozemku st. p. č. 549, pozemků st. p. č. 
555 o celkové výměře 478 m2, p. č. 110/5 o celko-
vé výměře 313 m2 a částí pozemků st. p. č. 549 
o výměře cca 320 m2, st. p. č. 217/2 o výměře cca 
75 m2 a st. p. č. 217/4 o výměře cca 100 m2, vše 
v k. ú. Uherské Hradiště, a to z důvodu nedodání 
nabídky
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
503/03 o velikosti 1+1, o výměře 35,32 m2, umís-
těného v I. NP, ve vchodě č.p. 503, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 
855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického po-
dílu o velikosti 3532/194507 na společných čás-
tech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku 
st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 3532/194507 
na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. 
p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o vý-
měře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 
vše v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné 
nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
504/02 o velikosti 1+1, o výměře 29,02 m2, umís-
těného v I. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 
855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
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855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického po-
dílu o velikosti 2902/194507 na společných čás-
tech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku 
st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 2902/194507 
na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. 
p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o vý-
měře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné 
nabídky. 
Nehodnocení záměru města na převod bytu 
č. 504/05 o velikosti 1+1, o výměře 28,97 m2, 
umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 2897/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 2897/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; 
z důvodu nepodání žádné nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu 
č. 504/06 o velikosti 1+1, o výměře 35,27 m2, 
umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 3527/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-

likosti 3527/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; 
z důvodu nepodání žádné nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
504/12 o velikosti 1+1, o výměře 35,19 m2, umís-
těného ve IV. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově 
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku 
st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 
m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 3519/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 3519/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, 
z důvodu nepodání žádné nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
505/02 o velikosti 1+1, o výměře 29,32 m2, umís-
těného v I. NP, ve vchodě č.p. 505, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 
855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického po-
dílu o velikosti 2932/194507 na společných čás-
tech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku 
st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 
na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. 
p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o vý-
měře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
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musí činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné 
nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu 
č. 505/05 o velikosti 1+1, o výměře 29,04 m2, 
umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 505, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 2904/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 2904/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; 
z důvodu nepodání žádné nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
506/01 o velikosti 2+1, o výměře 57,10 m2, umís-
těného v I.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 5710/194507 na společ-
ných částech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 
na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5710/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; 
z důvodu nepodání žádné nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
506/06 o velikosti 1+1, o výměře 35,55 m2, umís-

těného ve II.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 
855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlastnického po-
dílu o velikosti 3555/194507 na společných čás-
tech budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku 
st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 
na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. 
p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o vý-
měře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě; z důvodu nepodání žádné 
nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu 
č. 506/08 o velikosti 1+1, o výměře 29,08 m2, 
umístěného ve III.NP, ve vchodě č.p. 506, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 2908/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 2908/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; 
z důvodu nepodání žádné nabídky. 
Nehodnocení záměru města na převod bytu 
č. 506/10 o velikosti 2+1, o výměře 57,36 m2, 
umístěného ve IV.NP, ve vchodě č.p. 506, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spo-
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luvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 
505 a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 5736/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k.ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě; 
z důvodu nepodání žádné nabídky
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2, umístě-
ného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, 
ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hra-
diště, na pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, 
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o vý-
měře 326 m2; spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 8485/244676 na společných částech domu 
č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 
1254, 1253, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
8485/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 o výmě-
ře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 
1253 o výměře 326 m2 vše v k. ú. Mařatice; a to 
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimál-
ní nabídka musí činit 900.000 Kč; dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepo-
dání žádné nabídky.
Nehodnocení záměru města na převod bytu č. 
992/10 o velikosti 1+1, výměře 32,02 m2, umístě-
ného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, 
ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hra-
diště, na pozemku st.p. č. 1255 o výměře 248 m2, 
st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st. p.č. 1253 o vý-
měře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 3202/244676 na společných částech budo-
vy č.p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p.č. 1255, 
1254, 1253, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3202/244676 na pozemcích st.p. č. 1255 o výmě-
ře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st. p.č. 
1253 o výměře 326 m2 vše v k.ú. Mařatice; a to 
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimál-

ní nabídka musí činit 600.000 Kč, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě; z důvodu nepo-
dání žádné nabídky.
výsledky hlasování z veřejného fóra o rozvoji 
města ověřené dotazníkovým průzkumem a je-
jich garanty:
 
1. Doprava; Kvalita a dostupnost MHD - Ing. Jin-
dřich Havelka
2. Doprava; Rozvoj cyklostezek v okrajo-
vých částech města - p. Dušan Pavlíček 
3. Životní prostředí; Zvýšit finanč-
ní prostředky v rozpočtu města na údrž-
bu zeleně - Ing. Květoslav Fryšták 
4. Životní prostředí; Čistota a čištění města (včet-
ně kontejnerových stání ) - pí Dana Schreierová 
5. Kultura a cestovní ruch; Podpo-
ra lokální gastronomie (farmářské 
trhy, gastrofestival) - Ing. Josef Hříbek 
6. Rozvoj města; Řešit jako veřejný pro-
stor nábřeží Moravy - Ing. arch. Aleš Holý 
7. Vzdělání a sport; Vybudování a rekonstrukce 
hřišť a sportovišť, zahrad u MŠ - Ing. Dana Stojnová 
8. Prevence a bezpečnost; Řešení problému 
„OSDAMU“ na ulici 28. ří jna - Ing. Karel Lecián 
9. Stůl mládeže; Otevření nealko klu-
bu pro mládež - Ing. Dana Stojnová 
10. Vzdělání a sport; Pokračovat v rekonstrukci 
školských zařízení (včetně IT) - Ing. Dana Stojno-
vá

schválení Konceptu „Konverze bývalého vojen-
ského cvičiště Rochus“ Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Morava k dopraco-
vání.

zprávu o činnosti finančního a kontrolního výbo-
ru zastupitelstva města za I. pololetí r. 2012

Uložilo
Radě města dopracovat rozbor nákladů na za-
jištění udržitelnosti projektů naplňujících Koncept 
„Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus“ 
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a projednat s partnery Konceptu míru jejich spo-
lufinancování budoucích provozních nákladů 
projektů v rámci Konceptu. Termín: 10.12.2012

Neschválilo 
nabytí částí pozemků p. č. 884/2 o výměře cca 
115 m2 a p. č. 892/2 o výměře cca 110 m2, oba v k. 
ú. Mařatice od paní Milady Hájkové
nabytí oplocení, plotových vrátek a vinné révy, 
vše na částech pozemků p. č. 884/2 a p. č. 892/2, 
oba v k. ú. Mařatice od manželů Milady a Anto-
nína Hájkových
změnu usnesení ZM č. 51/4/ZM/2011 ze dne 
11.04.2011 v odst. I. v bodě 1., a to následovně: pů-
vodní znění: ZM schvaluje směnu části pozemku 
původní p. č. 3042/5 o výměře 260 m2 (dle GP č. 
1917-23/2010 nově vzniklá p. č. 3042/24 o celkové 
výměře 260 m2) a části pozemku původní p. č. 
3039/16 o výměře 22 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 
nově vzniklá p. č. 3039/18 o celkové výměře 22 
m2), vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví měs-
ta Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 
686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, za část 
pozemku původní p. č. 3150/13 o výměře 30 m2 
(dle GP č. 1917-23/2010 se jedná o díl „b“ o celko-
vé výměře 30 m2) a část pozemku původní p. č. 
3156/1 o výměře 83 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 
z části původní p. č. 3156/1 o výměře 26 m2 vznikl 
dí l „c“ o celkové výměře 26 m2 a z části původ-
ní p. č. 3156/1 o výměře 57 m2 vznikla nová p. č. 
3156/3 o celkové výměře 57 m2), sloučením dílů 
„b“ a „c“ vznikla nová p. č. 3150/20 o celkové vý-
měře 56 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlast-
nictví pana Dušana Komnackého; s doplatkem 
ve výši 43.300 Kč ve prospěch města Uherské 
Hradiště; nové znění: ZM schvaluje směnu části 
pozemku původní p. č. 3042/5 o výměře 260 m2 
(dle GP č. 1917-23/2010 nově vzniklá p. č. 3042/24 
o celkové výměře 260 m2) a části pozemku pů-
vodní p. č. 3039/16 o výměře 22 m2 (dle GP č. 
1917-23/2010 nově vzniklá p. č. 3039/18 o celkové 
výměře 22 m2), vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlast-
nictví města Uherské Hradiště, Masarykovo ná-

městí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, 
za část pozemku původní p. č. 3150/13 o výměře 
30 m2 (dle GP č. 1917-23/2010 se jedná o díl „b“ 
o celkové výměře 30 m2) a část pozemku původ-
ní p. č. 3156/1 o výměře 83 m2 (dle GP č. 1917-
23/2010 z části původní p. č. 3156/1 o výměře 26 
m2 vznikl dí l „c“ o celkové výměře 26 m2 a z části 
původní p. č. 3156/1 o výměře 57 m2 vznikla nová 
p. č. 3156/3 o celkové výměře 57 m2), sloučením 
dílů „b“ a „c“ vznikla nová p. č. 3150/20 o celkové 
výměře 56 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlast-
nictví pana Dušana Komnackého; s doplatkem 
ve výši 25.500 Kč ve prospěch města Uherské 
Hradiště 
- nabytí víceúčelového úložiště Popovice umístě-
ného na pozemcích st. p. č. 521 o celkové výmě-
ře 444 m2, p. č. 5015/1 o celkové výměře 1 373 
m2, p. č. 5015/3 o celkové výměře 2 094 m2, p. č. 
5015/4 o celkové výměře 276 m2 a p. č. 5015/5 
o celkové výměře 253 m2 (včetně předmětných 
pozemků), vše v k. ú. Popovice u Uherského Hra-
diště od společnosti EKOCICO, s. r. o.; za celko-
vou kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč
 nabytí víceúčelového úložiště Popovice umístě-
ného na pozemcích st. p. č. 521 o celkové výmě-
ře 444 m2, p. č. 5015/1 o celkové výměře 1 373 
m2, p. č. 5015/3 o celkové výměře 2 094 m2, p. č. 
5015/4 o celkové výměře 276 m2 a p. č. 5015/5 
o celkové výměře 253 m2 (včetně předmětných 
pozemků), vše v k. ú. Popovice u Uherského Hra-
diště od společnosti EKOCICO, s. r. o.
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 
2008/538/SMM uzavřené dne 23.09.2008 mezi 
městem Uherské Hradiště společností HOME 
4 U s. r. o., týkající se převodu pozemků p. č. 
3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 
o celkové výměře 3 617 m2 a p. č. 323/9 o celkové 
výměře 490 m2, vše v k. ú. Mařatice a pozem-
ků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2 a p. č. 
535 o celkové výměře 118 m2, oba v k. ú. Jarošov 
u Uherského Hradiště; spočívajícího ve změně čl. 
VI. a čl. VII., a to v prodloužení lhůty k realizaci 
podnikatelského záměru do 31.12.2016
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poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následov-
ně:
1. ALFA EVENTS, s.r.o., Měšická 276, 390 02 Tábor, 
IČ: 28132611 na organizaci cyklistických závodů 
pro děti Tour de kids - technické zabezpečení, 
propagace ve výši 60.000,- Kč.
2. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 46956808, oddíl juda 
na letní soustředění v přírodě - doprava, věcné 
odměny ve výši 6.000,- Kč.
3. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 
Uh. Hradiště, IČ: 26579529 na  provoz loděni-
ce - údržbu a pronájem pozemku v Uh. Hradišti 
ve výši 12.200,- Kč.
4. VK Morávia, o.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. 
Hradiště, IČ: 16361016 na sportovní činnost klu-
bu - startovné, doprava na závody, trenér mlá-
deže ve výši 100.000,- Kč a na provoz loděnice 
- el.energie, voda, teplo, opravy a údržba ve výši 
100.000,- Kč.
5. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 04 Ku-
novice, IČ: 26632411 na sportovní činnost klubu 
- cyklistické dresy a kalhoty ve výši 10.000,- Kč.
6. Quietus-Day Lanpárty, o.s., Hlavní 258, 686 04 
Uherské Hradiště-Míkovice, IČ: 22760304 na or-
ganizaci 7.QVIETUS-DAY LANPÁRTY v amfiku 
v Popovicích - výroba stolů, nákup HW ve výši 
295.000,- Kč.
7. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, o.s., 
Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 
22815210 na provoz sportovního zařízení - ener-
gie, opravy, údržba ve výši 14.000,- Kč.

poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:  

1.  Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s. 
IČ: 226 88 455, Polní 608, 686 05 Uherské Hradi-
ště na projekt Kordulky k mužskému slavnostní-
mu kroji ve výši 25.000 Kč
2. Základní umělecká škola Uherské Hradiště, 
IČ: 462 54 323, Mariánské náměstí 125, 686 01 
Uherské Hradiště na projekt Roztančené paličky 
ve výši 20.000 Kč 

poskytnutí 2 dotací z Fondu SPP na 2. pololetí 
2012 dle pří lohy důvodové zprávy (poř. č. 10, 20) 
těmto subjektům: 
1. TJ Monty, DS Kunovice, o.s. Průmyslová 912, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 61704458, pro DS 
Jalubská 1559, Staré Město, ve výši 400.000,- Kč 
na mzdy, dohody o provedení práce, dohody 
o pracovní činnosti a provozní náklady. 
2. Nadace Děti-kultura-sport, Kollárova 447, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330, ve výši 
20.000,- Kč na úhradu kulturního programu, ob-
čerstvení, výtvarných potřeb a drobných cen pro 
děti. 

Zrušilo
usnesení ZM č. 158/11/ZM/2012 ze dne 
23.04.2012 v odst. I. v bodě 15., a to ve znění: ZM 
schvaluje nabytí chodníků, zpevněných a parko-
vacích ploch umístěných na částech pozemků st. 
p. č. 122/2, p. č. 653/6, p. č. 653/12, p. č. 1519, p. č. 
1520, st. p. č. 2766/2 a st. p. č. 2766/3, vše v k. ú. 
Uherské Hradiště, od společnosti INVESTOSTAV 
s. r. o.; formou daru 
usnesení ZM č. 173/12/ZM/2012 ze dne 
18.06.2012 v odst. I. v bodě 7., a to ve znění:  
 
ZM schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské 
Hradiště (kupující ) a společností GG INTERSTYL, 
s. r. o. (prodávající ), na převod pozemků p. č. 
3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 a p. č. 
3016/75 o celkové výměře 2 005 m2, oba v k. ú. 
Mařatice, za kupní cenu 350 Kč/m2; a to s pod-
mínkou odstranění zástavního práva smluvního 
na předmětných pozemcích

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

INg. LaDISLaV ŠUPka

1. OSObNÍ úDajE
Už před hodně lety jsem se narodil v Uherském 
Hradišti a zde také svůj dosavadní život proží-
vám. Pouze 5 let studia v Brně a 1 rok vojenské 
služby mne z mého rodiště vzdálily. Následkem 
nevhodného původu jsem nevystudoval medi-
cínu, ale stal ze mne zemědělský inženýr. Po 10 
letech práce agronoma v JZD uherskohradišťské-
ho okresu jsem 15 let působil v Agrochemickém 
podniku. Z poměrně klidné práce v poradenských 
službách mne drsně vytrhl listopad 1989. V dubnu 
1990 jsem se za Občanské fórum stal místopřed-
sedou MěNV, instituce, jíž jsem se do té doby ob-
loukem vyhýbal. A tak se ze mne stal politik. Pro 
mne zcela nová práce a překotný vývoj událostí 
způsobil, že jsem se vzdal svých koníčků a zájmů, 
některých, jako orientačních automobilových sou-
těží, natrvalo, některých jen na pár let. Naopak mi 
práce na radnici umožnila více se zabývat historií 
města, což byl do té doby jeden z mých okrajových 
zájmů. Nakonec to vedlo k mému spoluzaložení 
hradišťského Muzejního spolku. 
45 let jsem šťastně ženat, mám radost ze svých 
dvou dětí, jejich rodin a čtyř vnuček. 

2. POLItIcká PŘÍSLUŠNOSt a fUNkcE
V současnosti bez politické příslušnosti, v 90. le-
tech v Občanském hnutí (krátce člen republikové 
rady), spoluzakladatel KRUHu – Koalice pro rozvoj 
Uherského Hradiště.

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a kOMISÍcH
Člen rady města, místopředseda finanční komise 
rady, člen komise pro nakládání s majetkem měs-
ta a komise pro životní prostředí.

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO MěStO 
V letech 1990 až 2002 jsem byl starostou města. 
Zda to pro město bylo přínosem, mi nepřísluší 
hodnotit. Protože to však pro některé čtenáře je 
již historie, dovolím si jen připomenout, že měs-
to prošlo kvasem restitucí, privatizací, změnou 
úřadu z orgánu státní moci v úřad obnovené sa-
mosprávy s četnými funkcemi státní správy, to vše 
v permanentně se měnícím legislativním rámci, 
bez větších problémů. Za úspěch tohoto období 
pokládám dobudování infrastruktury v částech 
města Míkovice a Vésky, regeneraci městské pa-
mátkové zóny a zejména úspěšné znovuotevření 
Reduty.
V současné době těžiště své práce vidím přede-
vším v majetkové a finanční komisi rady.   

5. cO jE MOU SNaHOU DOkáZat VE MěStě 
V bUDOUcNU
Uherské Hradiště pokládám za nejkrásnější 
a nejvhodnější místo k žití. Aby tak bylo i nadále, 
k tomu chci, pokud mi to bude s ohledem na věk 
dopřáno, dále pomáhat svými zkušenostmi. Udr-
žení dosavadního příznivého hodnocení hospo-
daření města pokládám za trvalou prioritu.  Tomu 
je třeba přizpůsobit investiční politiku a uvážlivé 
využití dotačních možností. 
Nejvýznamnějším fenoménem našeho města je 
jeho kulturnost. Proto je mou snahou přispět k za-
chování všech stávajících aktivit. Změny financo-
vání nesmí být limitující pro jejich další vývoj, ze-
jména když máme nejlepší knihovnu v republice.
Ze všeho nejraději bych však dokázal, i když se 
obávám, že to je skoro nesplnitelný sen, aby se 
do jednání zastupitelstva vrátil duch spolupráce 
a vzájemné slušnosti.
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PhDr. ROStISLaV PRcHLÍk

1. OSObNÍ úDajE
Narodil jsem se v Uherském Hradišti a od ma-
lička žiji v Jarošově. Vystudoval jsem Filozofic-
kou fakultu UJEP v Brně, obor učitelství - češti-
na - dějepis. Působil jsem na středních školách 
na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Na střed-
ní škole učím doposud společenskovědní před-
měty. Mým koníčkem je příroda. 

2. POLItIcká PŘÍSLUŠNOSt a fUNkcE
Člen KSČM.

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a kOMISÍcH
Jsem členem zastupitelstva nepřetržitě od  
r. 1994, v tomto volebním období pracuji v míst-
ní komisi v Jarošově, v komisi pro vzdělávání 
a zastupuji zřizovatele ve školské radě Základní 
a mateřské školy v Jarošově.

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO MěStO
Domnívám se, že přínos každého zastupitele 
pro město spočívá v tom, jak se snaží naplňo-

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

vat program, kterým jeho volební strana oslovila 
voliče, a jak pomáhá vyřešit problémy občanů, 
kteří se na něj obrací. To posoudí občané vždy 
při volbách. 

5. cO jE MOU SNaHOU DOkáZat VE MěStě 
V bUDOUcNU
Po dobu mého působení jsem zažil politické 
rozhodování tří starostů a páté složení rady 
města. Po celou dobu je naše strana v opozici. 
Zpočátku, alespoň z mého pohledu, radniční 
koalice ctila opozici, obsazovala členy opozič-
ních stran bez jakýchkoliv limitů do komisí rady 
města a opoziční zastupitele zvala k rozhodo-
vání o výběrových řízeních. V současné době 
nesmí být žádný komunista předsedou komise 
rady města a v žádné komisi nesmí být víc než 
jeden člen KSČM. Přitom ale radnice deklaruje, 
že komunální politiku dělá bez ohledu na stra-
nickou příslušnost. Domnívám se, že tento po-
stoj škodí občanům města. Do budoucna bych 
chtěl prosadit pravidlo poměrného zastoupení 
v orgánech města podle volebních výsledků.
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VÝSTAVY 
Výstavy otevřeny v době konání kulturních akcí a na požádání.

připravujeme na prosinec 2012

GALERIE
V. HROCHA

 1. 12. HVĚZDY A MÓDA • 2. 12. UHSB • 4. 12. MUSICA: GENTLEMEN SINGERS • 7. 12. ZUŠ MIKULÁŠSKÝ KONCERT • 7. 12. DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH – VRAŽDA SEXEM • 8. 12. TURNAJ V PÉTANQUE • 8. 12. ČAJÁK KLASIK • 9. 12. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE
11. 12. SCREAMERS • 13. 12. JAZZ: ŠTEFAN BARTUŠ & JAZZBROTHERS (SK) • 16. 12. JENÍČEK A MAŘENKA MAJÍ... 16. - 18. 12. JEŽÍŠKOVA DÍLNA • 18. 12. 4TET  • 19. 12. LOUTKOVÉ DIVADLO – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH • 26. 12. ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU

  čtvrtek  8. 11.     19:30 hodin, Reduta    • vstupné (mimo předplatné): 100 Kč    

PRAGUE-VIENNA-CONNECTION
III. ABONENTNÍ JAZZ

SLOVÁCKO & VALAŠSKO 
FOLKLORNÍ INSPIRACE ZDEŇKA HUDEČKA (6. 10. - 21. 11.)

FOTOSOUTĚŽ TSTTT (24. 11. - 31. 12.)

  sobota 10. 11.     19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 170 Kč    

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA KLUBU MÓDY
SPOLEČENSKÉ ŠATY, PÁNSKÁ MÓDA, KABÁTY, PRÁDLO A LUXUSNÍ DÁMSKÁ MÓDA, TVÁŘ DDK, PAVEL JEVULA – TOP STYL DESIGNER. 

    úterý 13. 11.     19:30 hodin, Klub kultury    • vstupné: 200, 250, 300 Kč (A3V polovic) 

ŽENA VLČÍ MÁK HRAJE: HANA MACIUCHOVÁ
      19. - 25. 11.     Uherské Hradiště, Uherský Brod 

TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE
XXXVII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FILMŮ A XXXIV. FOTOSOUTĚŽ
INFORMACE NA WWW.TSTTT.CZ A NA ZVLÁŠTNÍCH PLAKÁTECH.

 čtvrtek  29. 11.     19:30 hodin, Reduta    • vstupné (mimo předplatné): 100 Kč    

RUDY LINKA TRIO
IV. ABONENTNÍ JAZZ

    pátek 30. 11.     19:00 hodin, Klub kultury    • vstupné: 290, 250 Kč na místě, 230, 190 Kč v předprodeji    

PETR BENDE & BAND S CM GRAJCAR

PODKROVÍ
REDUTY KAREL KRYL – DOTEKY ŽIVOTA (26. 10. - 11. 11.) 

POŘÁDÁ GRADEORS, S.R.O. VE SPOLUPRÁCI S KLUBEM KULTURY.

     pátek  9. 11.     19:30 hodin, Reduta

FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+
REZERVACE NA E-MAIL: PAVLICEK@KKUH.CZ

    • vstupné: 110 Kč   

NIKA ZACH - ZPĚV, JULIA SEIDL - PIANO, FRANTIŠEK UHLÍŘ - KONTRABAS, JAROMÍR HELEŠIC - BICÍ

RUDY LINKA - KYTARA, PETER BRENDLER - KONTRABAS, RICH HUNTLEY - BICÍ

VÁNOČNÍ KONCERT
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Festival představil muziku k tanci

Dvaadvacátý ročník Festivalu hudebních ná-
strojů lidových muzik proběhl v Uh. Hradišti, 
Míkovicích a Uh. Ostrohu ve dnech 5. - 7. září, 
letos pod názvem „Muzika pod nohy aneb Jak 
se hraje k tanci“. Začal v Míkovicích pátečním 
pořadem „Domácí aj přespolní“, v sobotu byla 
v Galerii Vladimíra Hrocha zahájena výstava 
obrazů „Slovácko a Valašsko - Folklorní inspi-
race Zdeňka Hudečka“. Festival vyvrcholil večer 
galaprogramem ve velkém sále Klubu kultury. 
V jeho úvodu byly tradičně předány ceny Vinař-
ská obec roku, získaly je obce Ostrožská Lho-
ta, Kostelany nad Moravou a Strání.V pestrém 
pořadu se představily soubory - Národopisný 
soubor Postřekov, skupina Zamutovčan ze Slo-
venska, Zagyva Banda z Maďarska a cimbálové 
muziky Soláň a Danaj. Divákům se nejvíce líbil 
maďarský soubor. Příznivce lidové hudby be-
zesporu potěšila nedělní dopolední procházka 
hudebním archivem „Muzika pod nohy po celé 
Evropě“ s Jiřím Plockem a Jaromírem Nečasem. 
Festival byl ukončen odpoledním koncertem 
na zámku v Uh. Ostrohu, kde vedle slovenských 
hostů vystoupily dětské cimbálové muziky ZUŠ 
Smetanova Brno, Červánek z Hradce Králové 
a Malý Vtáčník z Prievidze.
                                                                                                                                        mp

Ceny vinařská obec roku převzali zástup-
ci obcí Kostelany n. M., Ostrožská Lhota 
a Strání

Národopisný soubor Postřekov

Cimbálová muzika Danaj s malou taneční 
skupinou 

Festivalový galaprogram moderovala 
Magdalena Múčková
                               Foto: Miroslav Potyka



Folklorní inspirace  
Zdeňka Hudečka

V rámci 22. ročníku Festivalu hudebních nástrojů 
lidových muzik byla v Galerii Vladimíra Hrocha 
v Klubu kultury 6. ří jna zahájena výstava obra-
zů malíře a grafika Zdeňka Hudečka z Uh. Os-
trohu nazvaná „ Slovácko a Valašsko - Folklorní 
inspirace“. Autor (ročník 1938) se k folklorním 
námětům výrazněji dostal kolem roku 2007, kdy 
v jeho tvorbě vystřídala krajinářskou tematiku, 
figurální kompozice a zátiší. Rukopis osciloval 
od poetického popisu reality přes zdůraznění 
subjektivního pocitu až k intimnímu sdělení ná-
lady. Nejprve to byly obrazy z okolí Uh. Ostrohu, 
z hradišťského Dolňácka, pak z Horňácka i Va-
lašska. Častým námětem jsou muzikanti, zpě-
váci a tanečníci (Martin Hrbáč, Luboš a Dušan 
Holých, František Okénka, Martin Zálešák, Jiří 
Pavlica, Petr a Jura Petrů a další ), lidové zvyky, 
obyčeje a slavnosti. Výtvarné ztvárnění není po-
pisné, zajímavá kompozice pracuje s dominant-
ním detailem (hlavním motivem) doplněným 
vedlejšími, často zdobnými motivy. Kolekce čty-
řiceti obrazů je doplněna krajinami z obou re-
gionů. Hudečkovy obrazy jsou nejen současnou 
reflexí folklorního dění na Slovácku a Valašsku, 
ale i návratem do světa dětství, poetickým ná-
vratem plným pochopení, souznění úcty a krásy. 
Výstava potrvá do 21. listopadu.

Miroslav Potyka

U pří ležitosti akce Festivalu hudebních nástrojů 
lidových muzik a tradičních hodů byla na zámku 
v Uherském Ostrohu připravena ve dnech 3. až 
31. ří jna výstava Inspirace folklorem, která před-
stavila tvorbu uherskohradišťského fotografa 
Jaroslava Strnada a malíře a grafika Františka 
Pavlici z Hroznové Lhoty. Jaroslav Strnad vybral 
kolekci fotografií z fašankových obchůzek na 
Uherskobrodsku (Komňa, Strání, Bojkovice, Bys-
třice pod Lopeníkem). František Pavlica vystavo-
val grafiky a obrazy dokumentující hospodářský 
rok na Slovácku a ukázky z figurální tvorby. Vý-
stavu připravilo Město Uh. Ostroh ve spolupráci 
s uherskohradišťským Klubem kultury.
                                                                                                             mp

Strnad a Pavlica  
vystavovali na zámku

Výstavu Zdeňka Hudečka zahájili Jiří Jilík 
a Miroslav Potyka
                                      Foto: Petra Baroňová

Část kolekce fotografií Jaroslava Strnada

František Pavlica na vernisáži v Uh. 
Ostrohu
                                     Foto: Miroslav Potyka



TSTTT upozorňuje veřejnost na filmová, fotogra-
fická, výtvarná a literární díla, která se zásadně 
vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence 
v dnešním světě. Vždyť životní prostředí se by-
tostně dotýká každého z nás, je nezpochybnitel-
nou podmínkou života na zemi v jakékoli formě 
a ovlivňuje jeho kvalitu.

Vyhlašovatelé: Zlínský kraj, města Uherské Hra-
diště, Uherský Brod a Odborový svaz pracovníků 
kulturních zařízení 

XXXVII. ročník mezinárodní filmové soutěže 
XXXIV. ročník fotosoutěže

Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pořádá 
Klub kultury Uherské Hradiště
Více info na www.tsttt.cz 

PROgRaM

úterý 20.11. - Uherský brod
galerie Panský dům - 16.00 

Svět očima skutečnosti a fantazie
Vernisáž výstavy dětských prací a vyhlášení vítězů 
česko – slovenské výtvarné soutěže
Zelená planeta: Vyhlášení výsledků česko – slo-
venské dětské literární soutěže
Ve spolupráci s městem Uherský Brod, DDM 
v Uherském Brodě,p.o., Domem kultury, Ekocen-
trem Pantoflíček Slavkov, ZUŠ v Uherském Brodě, 
ZUŠ J. Kréna v Novém Městě nad Váhem a Tren-
čínským muzeem.

Středa 21. 11. - Uherské Hradiště
9.00 – 13.30 Velký sál Reduty

Program k zakončení kampaně Uherské Hradi-
ště – Město stromů 2011-12
Ve spolupráci s odborem Životního prostředí 
města Uherské Hradiště 

Čtvrtek 22. 11. - Uherský brod
8.00 hod. Dům kultury
Promítání filmů pro školy
Pátek 23. 11. - Uherské Hradiště
10.00 hod. Velký sál Reduty
Promítání filmů pro školy

19.00 hod. Velký sál Reduty
Promítání soutěžních filmů

Sobota 24. 11.
8.30 - 10,00 hod. Velký sál Reduty
Promítání soutěžních filmů

10.00 hod. foyer klubu kultury
Vernisáž výstavy fotosoutěže s předáváním cen

10.30 - 12,00 hod. Velký sál Reduty
Promítání soutěžních filmů  

13.00 - 18.00 hod. Velký sál Reduty
Prezentace mezinárodních soutěží 
Ekofilm (ČR) a Envirofilm (Slovensko), promítání ko-
lekcí filmů 2011 

14.00 hod. Malý sál klubu kultury
Seminář aktuality a zajímavosti z ekologické-
ho zemědělství
Ve spolupráci s Informačním střediskem pro roz-
voj Moravských Kopanic, o.p.s.

19.30 hod. Velký sál Reduty
Slavnostní vyhlášení výsledků filmové soutěže 
a předání cen

Neděle 25. 11.
9.30 hod. Velký sál Reduty
Promítání vítězné kolekce 2012 ze Světového 
festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie)

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 

Foto: Stanislav Navrátil



VýStaVy

13. - 25.11. Podkroví Reduty 
Supermarket svět

24.11. - 31.12. galerie Vladimíra Hrocha
fotosoutěž tSttt
Nejlepší fotografie XXXIV.ročníku mezinárodní 
soutěže

Od letošního ročníku TSTTT budou soutěžit filmy 
amatérské. Nejlepší snímky profesionální zde 
budou prezentovány v kolekcích tří světových fes-
tivalů, sdružených v organizaci ECOMOVE Interna-
tional (kromě těch, které budou v rámci našeho 
festivalu uvedeny, jsou v této organizaci ještě 
soutěže EARTH VISION - Japonsko, GREEN VISION 
- Rusko a PUCHALSKI NATURE FILM FESTIVAL – Pol-
sko).
 

TSTTT Targus naposledy ?

Foto: Jozef Ivan

V netradičním prostředí obchodu Krojový textil 
na Mariánském náměstí vystavoval v pátek 19. 
ří jna své nejnovější obrazy Zdeněk Targus Čer-
vinka (mimo jiné jeden z držitelů Ceny města 
Uherské Hradiště). Výstavu provázela zdrcující 
informace, která zarmoutila četné Targusovy 
ctitele - údajně mělo jít o „definitivně poslední 
vystoupení slavné Targusovy pojízdné galerie“. 
Akci sponzorovalo dobře zavedené družstvo 
RUMOL (Ruční UMělecká OLejomalba). Při Mis-
trově vitalitě, kterou opět projevil, když vyháněl 
přítomné paparrazzi, nám nepřipadá možné, 
že bychom se již nikdy s díly mistra šerosvitu ne-
setkali, neviděli jim ztvárněné muzikanty, scené-
rie Benátek, šlechtických sídel a zahrad a další 
nádherné kousky z jeho tvůrčí dílny. Doufejme 
tedy, že se jednalo o rafinovaný mediální tah. 
V opačném případě by byla současná výtvarná 
scéna silně ochuzena...
           
                                   Text a foto: Miroslav Potyka



jaZZMaN RUDy LINka  
V UHERSkéM HRaDIŠtI

Rudy Linka už jako teenager miloval jazz. Absol-
voval Pražskou konzervatoř a na začátku 80. let 
emigroval do Švédska, kde čtyři roky studoval 
skladbu na Stockholm Music Institute. Zde také 
započal spolupráci s americkým baskytaris-
tou Redem Mitchellem. Krátce potom navázal 
na studium v bostonské Berklee College of Music 
a později na The New School v New Yorku, kam 
se v roce 1986 přestěhoval. Zkušenosti nabíral 
nejen na školách, ale také pod vedením Johna 
Scofielda, Jima Halla a Johna Abercrombieho. 
Sám se od roku 1989 věnuje výuce hry na kytaru, 
vedl hudební oddělení na The Day School v New 
Yorku. Působil jako hudební konzultant nejdůle-
žitějších hudebních konzervatoří v USA (Berklee 
a Oberlin) a také v Kanadě a Evropě. Jeho album 
„Czech It Out“ bylo zvoleno německým časopi-
sem JazzThing Magazine jednou z nejlepších 
nahrávek a v roce 1998 Linku zvolili čtenáři ča-
sopisu Down Beat Magazine jedním z nejlep-
ších kytaristů. V Česku založil úspěšný Bohe-
mia Jazz Fest, který se odehrává na náměstích 
českých měst např. v Praze, Plzni, Prachaticích 
či Českých Budějovicích. Rudy Linka letos zaví-
tá i do Uherského Hradiště. V rámci abonentní 
řady Jazz v Redutě vystoupí ve  čtvrtek 29. lis-
topadu od 19:30 hodin. Jednotlivé vstupenky 
budete moci zakoupit on-line na www.kkuh.cz 
a v předprodeji Klubu kultury.
                                                                                                                                        jm

 
HaNa MacIUcHOVá jakO ŽENa VLČÍ Mák

 
Herecká hvězda se na filmovém plátně i v diva-
dle objevuje přes čtyři desetiletí. Do povědomí 
veřejnosti ji katapultovala role temperamentní 
Anči ve večerníčku Krkonošské pohádky, vystu-
povala v seriálech Chalupáři, Žena za pultem, 
Dynastie Nováků. Jedním z vrcholů popularity 
se jí stala role žárlivé manželky v dietlovském 
seriálu Nemocnice na kraji města. Vynikající 
práci odvedla i v rozhlasových inscenacích a sa-
mozřejmě také v divadle. Kariéru začínala v Olo-
mouci, největší úspěchy slaví na prknech Vino-
hradského divadla. Představila se zde v celé 
řadě výjimečných rolí, mimo jiné v představe-
ních Zločin a trest, Obchodník s deštěm, Cyrano 
z Bergeracu, Mistr a Markétka, Oldřich a Bože-
na, Zdravý nemocný, Křehká rovnováha, Troj-
hvězdí, Dáma od Maxima, Kdo se bojí Virginie 
Woolfové, Pokorný Felix, Mezi úterým a pátkem 
či Ideální manžel. Působila také jako pedagož-
ka Státní konzervatoře Praha. Několikrát získa-
la cenu TýTý pro nejlepší herečku. Dále ji diváci 
zvolili mezi desítku nejoblíbenějších hereček 
v anketě Hvězda mého srdce, kterou vyhlásila 
Česká televize. Jednu z nejlepších českých he-
reček můžete vidět v divadelní hře francouzské 
spisovatelky Noelle Chatelet „Žena Vlčí mák“. 
Představení o opětované lásce, která může člo-
věka nečekaně potkat i v osamělosti stáří, je při-
praveno na úterý 13. listopadu od 19:30 hodin 
v Klubu kultury. Vstupenky jsou již v předprodeji.
                                                                                                                                       jm

HROZNOLHOtSké EtýDy V MÍkOVIcÍcH

Pro velký úspěch jsme pro vás opět připravili 
další díl populárních „Hroznolhotských etýd“. 
Představení autorky a režisérky Jitky Pavlicové 
s názvem „Koníčky“ v nastudování divadelního 
spolku Hrozen z Hroznové Lhoty můžete navští-
vit v pátek 30. listopadu v 17:00 hodin, nebo 
v sobotu 1. prosince v 19:00 hodin v kulturním 
zařízení v Míkovicích. Soubor Hrozen se koncem 
loňského roku s velkým úspěchem představil 
i na jevišti Slováckého divadla.
                                                                                                                                         jm

Klub kultury Uh. Hradiště informuje



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

DIVaDELNÍ PátEk VE VéSkácH
 
V pátek 16. listopadu od 19:00 hodin můžete 
ve Véskách shlédnout populární  komedii Fran-
tiška Ringo Čecha  „Dívčí válka“. Hru nastudovali 
ochotníci ze Starého Města - divadelní spolek 
BAVSA, pod vedením herce a režiséra Roberta 
Bellana a úspěšně ji předvedli na několika re-
prízách.                                                                                                                     

jm

kaREL kRyL

Výstava DOTEKY ŽIVOTA zachycuje život exi-
lového písničkáře, autora mnoha veršů 
a textů - Karla Kryla v průběhu jeho návratu 
z exilu zpět do vlasti. Výstava je složena z pa-
nelů s fotografiemi, články z novin a časopi-
sů a úryvky z jeho života. Výstava se koná 
v podkroví Reduty od 26. 10. 2012 do 11. 11. 
2012. Zahájení výstavy je spojeno s koncer-
tem Jana Kryla, který se koná dne 26. 10. 2012  
v 19:30 hod. v prostoru felixova sálu.

aUtORSké ČtENÍ MIcHaLa VIEwEgHa

Publikum, které navštíví 7. listopadu v 19:00 
hodin uherskohradišťskou Redutu, bude mít 
možnost besedovat s komerčně nejúspěšněj-
ším českým spisovatelem současnosti. Michal 
Viewegh přečte pasáže z jeho nejnovějších 
knih. Informace získáte na www.kkuh.cz. 

jm

Uherskobrodský Dům kultury pořádá již deset 
let cyklus koncertů „Legendy moravského folklo-
ru“. Jubilejní desátý pořad se konal 13. ří jna a byl 
věnován primášům. Úkolem nastudovat reper-
toár hostujících primášských legend byla pově-
řena Cimbálová muzika Jaroslava Čecha, kterou 
primášuje Jan Rajmic. A tak se na jeho postu vy-
střídali Stanislav Škubal (Uherskobrodsko), Mi-
roslav Hlosta (Valašsko a Lašsko), Martin Hrbáč 
(Horňácko), Petr Petrů (Kyjovsko) a Miro Dudík 
(Myjava a slovenské Kopanice). Dále účinkovala 
CM Olšava s primáši Tomášem Zubrem a Lubo-
mírem Málkem, muzika ze Starého Poddvorova 
s primáši Matějem Kůrečkou a Janem Kružíkem 
a muzika Kopaničár s primášem Janem Rapan-
tem. Spoluúčinkovali Mužský sbor z Kyjova a só-
listé Karel Rajmic, Jura Petrů a Tereza a Stanislav 
Škubalovi. Výkony účinkujících přijal s ovacemi 
zaplněný sál Domu kultury.                                                                              

mp

Čechovci si zahráli i s horňáckou  
legendou Martinem Hrbáčem

CM Jaroslava Čecha a primáš Miro Dudík
Foto: Miroslav Potyka

ČEcHOVcI a LEgENDy



l istopad

pátek 2.11.  HRY A HŘÍČKY SE SLOVY A JAZYKEM
   Mgr. Jana Bílková, Reduta 14.30

pondělí 5.11.  VČELÍ ŽIVOT – ŽIVOTNÍ CYKLUS VČELSTVA, rozdělení včelstva, zrození včely, její anatomie, jak se včely dorozumívají a hledají pastvu, 
   potřeby včelaře, vytáčení medu, včelí hrozby (varroaza) - Ing. Zbyšek Karafiát, Reduta 14.30 

čtvrtek 8.11.  JAK SE ŽIJE V AUSTRÁLII, II. ČÁST
   Mgr. Helena Jarocká, Reduta 14.30

úterý 13.11.  PUTOVALI HUDCI (KOMPONOVANÝ PROGRAM O MOTIVU DÍVKY ZAKLETÉ DO STROMU V LIDOVÉ TRADICI)
   PhDr. Blanka Petráková, Reduta 14.30

čtvrtek 15.11.  SLOVENSKÁ ČÍTANKA ANEB SOUČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATURA
   Radek Jančář, Reduta 14.30

pátek 16.11.  DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH, DÍVČÍ VÁLKA
   hraje ochot. spolek BAVSA St. Město, Kulturní dům Vésky, 19.00, vstupné pro A3V 40 Kč

čtvrtek 22.11.  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE - VSETÍNSKO
   RNDr. Dušan Trávníček, Reduta 14.30

23. - 25.11.  TSTTT - FILMY S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU, bližší informace na plakátech

pátek 30.11.   HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY - KONÍČEK
   divadelní představení hroznolhotských ochotníků v 17 hodin v Míkovicích, cena pro A3V 60 Kč, doprava tam i zpět v ceně, odj. od KK v 16.30 hodin

      4. a 25. 11.     15.00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 75 Kč  

UH SENIOR BAND 
      16. 11.     20.00 hodin, MKZ Míkovice   • vstupné: ZDARMA  

ROCKGANGPARTY VOL. 5
POŘÁDÁ P.Z.V. O.S. - VÍCE INFO NA WWW.KLUBPZV.CZ

PŘEHLÍDKA ROCKOVÝCH KAPEL

    pátek 16. 11.     19:00 hodin, MKZ Vésky    • vstupné (mimo předplatné): 80 Kč (A3V, děti, polovic)    

DÍVČÍ VÁLKA
HRAJE DS BAVSA STARÉ MĚSTO. 

DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH

30. 11. - 17 hodin a 1.12  - 19:00 hodin, MKZ Míkovice    • vstupné: 80 Kč (A3V, děti polovic)    

HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY - KONÍČKY

NEDĚLNÍ ČAJ

HRAJE DS HROZNOVÁ LHOTA. 
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Slavnostní přijetí na radnici

 

Účastníky 22. ročníku Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik přijal na radnici  6. ří jna místosta-
rosta Zdeněk Procházka. Seznámil hosty stručně s historií i současnosti města a v závěru si se všemi 
připil vínem. Na snímku se členy slovenské skupiny Zamutovčan.
                                                                                                                                              Foto: Miroslav Potyka
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Slavnostní přijetí na radnici

 

Juniorského mistra světa, veslaře Michala Plocka, přijal dne 8. října 2012 starosta města Uherské 
Hradiště Květoslav Tichavský. Skifař Michal Plocek (VK Slovácko, nyní Dukla Praha) patří v současnosti 
k nejlepším juniorům u nás i ve světě. Kromě zisku titulu na mistrovství světa v Plovdivu je mistrem ČR 
na dlouhé trati, prvního místa dosáhl rovněž na ME a na MČR juniorů (na snímku zleva: trenér Milan 
Šurý, starosta Květoslav Tichavský, Michal Plocek).                                                             Foto: Jan Pášma

 

Skupinu učitelů z partnerských škol, které spolu začínají spolupracovat na novém projektu multila-
terálního partnerství škol v rámci evropského programu Comenius s názvem „Krajina jako zrcadlo“, 
přijal dne 9. 10. 2012 na uherskohradišťské radnici místostarosta Ing. Stanislav Blaha. Dvouletý projekt 
probíhá pod koordinací Gymnázia Uherské Hradiště. Přítomni byli zástupci z Německa, Francie, Špa-
nělska, Portugalska, Řecka, Turecka a Rumunska.                                                                    Foto: Jan Pášma
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Slavnostní přijetí na radnici

Dne 1. 10. 2012 oslavili manželé Marie a Vojtěch Groschaftovi z Uherského Hradiště společných neu-
věřitelných 68 let. Ke gratulaci se připojuje také redakční rada.                                         Foto: Jan Pášma

Dne 21. 9. 2012 si znovu po padesáti letech připomněli své ano Eva a Jan Masaříkovi z Uh. Hradiště. 
Redakční rada zpravodaje gratuluje a přeje hodně dalších společných let.                 Foto: Jan Pášma
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Slavnostní přijetí na radnici

 

K významnému životnímu jubileu 100 let popřál dne 25. září panu Františkovi Křivánkovi z Uherského 
Hradiště starosta města Květoslav Tichavský. 
„Věk údajně není to, v čem se rozpoznává stáří. Když se i ve vysokém věku člověk umí zaradovat, umí 
se potěšit nad drobnými věcmi života, pak není ani ve 100 letech starý,“ řekl Františkovi Křivánkovi při 
slavnostním přijetí jubilanta v obřadní síni uherskohradišťské radnice starosta Květoslav Tichavský. 
„Osobně bych Vám k Vašemu jubileu chtěl popřát, aby Vám i nadále sloužilo zdraví a abyste mohl 
přijímat, ale také rozdávat radost lidem, které máte rád a kteří mají rádi Vás,“ vyslovil se starosta. 
                                                                                                                                                   Foto: Jan Pášma

Pan František Křivánek se narodil ve Zbraslavi  
u Brna a pochází z hornické rodiny. Vyučil se jem-
nomechanikem, potom absolvoval průmyslovou 
školu elektrotechnickou. V roce 1935 nastoupil 
na vojnu, kterou sloužil u leteckého pluku v Praze 
Kbelích. Po vojně pracoval ve firmě Baťa ve Zlíně 
a později ve Zbrojovce Vsetín. V sedmadvaceti 
letech se oženil a s manželkou strávil František 
Křivánek přes půlstoletí života. Do jeho života sil-
ně zasáhly dějinné události II. světové války, po 

válce pracoval jako konstruktér v Novém Meste 
nad Váhom, později se vrátil do Vsetína. Práce 
jej zavedla dokonce do Afghánistánu, kde pra-
coval jako technický poradce přes tři roky. V roce 
1959 Františka Křivánka osud zavál do Uherského 
Hradiště. V podniku Mikrotechna (nyní Mesit) řídil 
práce ve výrobě leteckých přístrojů, na čas se stal 
ředitelem podniku. V Mesitu potom pracoval až 
do svého odchodu do důchodu. 

JP
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Uherské Hradiště získalo prestižní ocenění

 

Starosta města Květoslav Tichavský se čle-
ny přípravného týmu a evropskými komi-
saři EFE na Mariánském náměstí 6. srpna 
2012.           

Po letošním zisku titulu „Historické měs-
to roku“, nejprestižnějšího ocenění, jaké jen 
může historické město v českých luzích a há-
jích dosáhnout, zůstalo poněkud v pozadí dal-
ší ocenění, které je mimořádným úspěchem 
Uherského Hradiště na poli mezinárodním. 

V mezinárodní soutěži „Entente Florale Europe“ 
(ve volném překladu „Evropská kvetoucí sídla“, dále 
EFE) bylo Uherské Hradiště oceněno stříbrnou pla-
ketou. O co vlastně jde? Na tuto otázku bychom rádi 
odpověděli v následujících řádcích.
Uherské Hradiště zvítězilo v národní soutěži „Město 
stromů“, jejímž cílem je zvyšování zájmu obyvatel 
o životní prostředí města, ve kterém žijí, a to pro-
střednictvím motivace široké veřejnosti k zapojení 
do ochrany přírody, zkvalitňování životního prostře-
dí a veřejného života. Neméně důležité je  také zlep-
šování vztahů v místní komunitě a vytváření nových 
partnerství skrze spolupráci na jednotlivých akcích, 
jejichž  ústředním motivem jsou stromy a příroda.
Jako vítěz v rámci měst České republiky a vzor 
spolupráce veřejné správy a veřejnosti při plá-
nování a rozvoji města reprezentovalo Uher-
ské Hradiště Českou republiku v letošním kole 
soutěže EFE (vítěz kategorie „Město stromů“ je 
v České republice nominačním kritériem). Komi-
se postupně navštívila všechna soutěžní měs-
ta, která hodnotila na základě 10 kritérií, a sice: 

1) plánování
2) životní prostředí (přírodní prostředí,
    urbanismus, čistota)
3) krajina
4) veřejná prostranství
5) trvalá výsadba (stromy a dřeviny)
6) sezónní výsadba (letní výsadba, mobilní zeleň)
7) ekologické vzdělávání
8) spolupráce se spolky, sdruženími
    a organizacemi v oblasti životního prostředí
9) turismus a volnočasové aktivity
10) prezentace (vlastní prezentace, informace, 
    osvěta) 
 
Prezentací našeho města se uzavřela cesta 14 ko-
misařů EFE z řad evropských zemí, kteří postupně 
navštěvovali nominovaná města (nás navštívi-

li 6. srpna 2012) a nutno říci, že Uherské Hradiště 
obstálo ve všech kategoriích dobře až výborně, 
a na slavnostní vyhlášení výsledků mohlo pomýšlet 
s nemalým očekáváním. Komise jako „excelentní“ 
označila prezentaci města, za mimořádně silné 
stránky pak velmi kvalitní strategické a územní 
plánování, které označila za nejlépe doložené ze 
všech měst, unikátní bohatství historických staveb 
a celkový urbanistický vývoj, dále komise vyzdvihla 
rozvoj cyklodopravy, velmi pozitivně hodnotila kvě-
tinovou výsadbu ve městě s množstvím trvalek. Co 
se týče konkrétních lokalit, nejvíce komisaře zaujaly 
postupná revitalizace parku Rochus, úprava Mari-
ánského náměstí, Havlíčkova ulice s novým vydláž-
děním a připomínkami historie města, vybavenost 
celého sportovního areálu, Vinohradská ulice s řa-
dou sklípků a bez povšimnutí nezůstala ani zelená 
prostranství a revitalizace Smetanových sadů. Na-
opak zlepšení by měla dostát čistota města, komise 
poukázala především na nebývalé množství graffiti 
po celém městě a doporučila se soustředit na tento 
problém.

Samotné vyhlášení letošních výsledků soutěže EFE 
se konalo ve stotisícovém nizozemském městě 
Venlo a  probíhalo zvlášť pro města a zvlášť pro 
vesnice (v této kategorii reprezentovala Českou 
republiku vesnice Drmoul z okresu Cheb). Celkem 
byli na toto „mistrovství“ nominováni zástupci 11 
evropských zemí.
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V kategorii měst spolu soutěžili: Fürstenfeld (Ra-
kousko), Hoogstraten (Belgie), Osijek (Chorvat-
sko), Uherské Hradiště (Česká republika), Százha-
lombatta (Maďarsko), Clonmel (Irsko), Savigliano 
(Itálie), Ermelo (Nizozemí), Ptuj (Slovinsko) a Bristol 
(Velká Británie), za Německo byla nominována 
pouze vesnice. Zlaté plakety obdržely jen britský 
Bristol a belgický Hoogstraten.

Ocenění, která jednotlivá města obdržela, pak 
mohou sloužit ke srovnání kvality v posuzovaných 
kriteriích na evropské úrovni. Lze říci, že ve srov-
nání s nimi obstálo město Uherské Hradiště vel-
mi dobře. V rámci České republiky se pak město 
Uherské Hradiště může kvalitou směle poměřovat 
s účastníky předchozích ročníků soutěže (Litomyšl, 
Tábor, aj.) Občané Uherského Hradiště se o tomto 
srovnání mohou sami přesvědčit na putovní vý-
stavě „Entente Florale Europe – 10 let evropských 
kvetoucích sídel v ČR“, která již byla zahájena 
v pražském Klementinu a do Uherského Hradiště 
zavítá dne 12. ří jna tohoto roku. Uherské Hradi-
ště bylo v pořadí 11. zástupcem České republiky 
v soutěži EFE, za tuto historii se ještě žádnému 
z českých měst nepodařilo získat zlatou plaketu 
a ač se to nepovedlo ani našemu městu, jedná se 
o velký úspěch a závazek do budoucna v pokra-
čování nastoleného trendu plánování a rozvoje 
města.

Závěrem cestovatelské perličky: kéž by nám Nizo-
zemci mohli být dobrým vzorem v budování 

veřejné infrastruktury, jejíž prostorová úspornost 
a kvalita provedení bez ohledu na velikost sídla 
prozrazují dlouhodobě kultivovaného obchod-
ního ducha tohoto národa. Můžeme-li však Ni-
zozemce naopak něčím zcela zaskočit my, je to 
slovácká pohostinnost, která tváří v tvář protes-
tantské askezi naprosto není prázdným pojmem. 
A tak bychom si přáli - vezměme si dobrý příklad, 
ale zůstaňme sví. Za naše město se delegace 
ve Venlo (ve dnech 14. - 15. 9. 2012) zúčastnili sta-
rosta města Květoslav Tichavský, vedoucí odboru 
životního prostředí Květoslav Fryšták a pracovníci 
odboru architektury, plánování a rozvoje Mirosla-
va Hrabalíková, Martin Ševčík a Pavel Hubáček.

JP

Uherské Hradiště získalo prestižní ocenění

Ve měste Venlo proběhlo vyhlášení
výsledků.

Slovácký stánek na Oude Markt ve Venlo - 
prezentace města Uherské Hradiště.

 

Slavnostní předání stříbrné plakety EFE ve 
Venlo, zleva Jaroslav Brzák (člen poroty za 
ČR), Martin Ševčík, Květoslav Fryšták, Kvě-
toslav Tichavský, Mirka Hrabalíková, Pavel 
Hubáček a Inka Truxová.                                                 
                                              Foto: Jan Pášma
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Dvaadvacet jízdních kol, pocházejících ze ztrát 
a nálezů, dostanou děti v africe, aby měly 
na čem jezdit do školy. Předání jízdních kol 
zprostředkuje obecně prospěšná společnost 
kola pro afriku.
Město Uherské Hradiště disponuje jízdními koly 
pocházejícími ze ztrát a nálezů. Nalezená kola 
po půlroční úložní době přecházejí do majetku 
města a následně se rozhoduje, jak se s nimi na-
loží. Pracovníci Odboru informatiky a komunikace 
Městského úřadu Uherské Hradiště vytipovali pro 
darování africkým dětem 22 ks jízdních kol v cel-
kové hodnotě 19.700 Kč, ke kterým rovněž zajistili 
kvalifikovaný cenový odhad.
„Jízdní kola v dobrém stavu byla doposud nabíze-
na veřejnosti k odkoupení na základě rozhodnutí 
inventarizační komise. Nyní se naskytla možnost 
darovat nalezená kola za výše uvedeným účelem 
obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku,“ 
popsal tajemník Městského úřadu Uherské Hra-
diště Mgr. Josef Botek.                                            JP

Tak jako každý rok, tak i v letošním roce proběh-
la na území městské památkové zóny Uherské 
Hradiště obnova několika kulturních památek. 
Obnova těchto památek byla realizována pomocí 
dotačního titulu Ministerstva kultury ČR -  Progra-
mu regenerace městských památkových rezer-
vací a zón alokovaným prostřednictvím Zlínského 
kraje. Do programu regenerace MPR a MPZ byly 
v letošním roce zařazeny čtyři akce:
Restaurování dvou soch z průčelí kostela sv. 
Františka Xaverského na Masarykově náměstí. 
Restaurátorské práce byly plně hrazeny z uvede-
ného dotačního programu, a to ve výši 400 tis. Kč.
Restaurátorským zásahem taktéž prošly okenní 
vitraje kostela Zvěstování Panny Marie na Mari-
ánském náměstí. Obnoveno bylo dvanáct vitra-
jových okenních výplní. Náklady na restaurování 
činily 550 tis. Kč a byly taktéž v plné výši hrazeny 
z uvedeného dotačního titulu.

Město Uherské Hradiště získalo za vítězství v kraj-
ském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ 
za rok 2011 mimořádnou odměnu z uvedeného 
dotačního titulu, a to ve výši 100 tis. Kč. Tato část-
ka byla použita na odkryv a restaurování původní 
výmalby klenby v průjezdu domu č.p. 35 na Ma-
sarykově náměstí, zvaného Portál. V průběhu re-
staurátorských prací se podařilo navýšit finanční 
příspěvek o dalších 140 tis. Kč z rezerv uvedeného 
dotačního titulu.

Město Uherské Hradiště se stalo vítězem celo-
státní soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a re-
alizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 
2011. K ceně za toto vítězství byla vázána mimo-
řádní finanční dotace ve výši 1 mil. Kč z Programu 
regenerace MPR a MPZ. Tato částka byla využita 
na obnovu střechy a uličního průčelí domu č.p. 
157,8 na Masarykově náměstí, zvaného Atrium.

Ing. arch. Radka Borunská

Město daruje jízdní kola Obnova památek v historickém 
centru města v roce 2012

ČERStVé kVaLItNÍ  

POtRaVINy Z NaŠIcH 

 faREM NakOUPÍtE 

V UHERSkéM HRaDIŠtI 

PO cELý ROk! 

ObjEDNáVky: 
www.faRMa-ObcHOD.cZ
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Koncept „Konverze bývalého vojenského cvičiště 
Rochus“ byl hlavním tématem veřejného projed-
návání, které se konalo v pondělí 8. 10. 2012 v ko-
morním sále Reduty v Uherském Hradišti.  

Záměrem veřejného setkání s tématikou Parku 
Rochus bylo rozšířit a podpořit obecné povědomí 
o celém konceptu, jako originálním  záměru rege-
nerace jedinečného přírodního prostoru v Uher-
ském Hradišti a možnosti učinit z rozsáhlé, dosud 
opomíjené části města Uherské Hradiště, příjem-
nou rekreační i poznávací zónu. Veřejnosti byly 
představeny také realizované a plánované aktivi-
ty v přírodním areálu Rochus. Nejdiskutovanějším 
tématem byl vznik samotného muzea v přírodě. Ně-
kteří občané města vyjádřili obavy, zda na Rochusu 
nebude budovami zastavěno příliš velké území; za-
jímalo je také, jak budou v budoucnu řešeny otázky 
dopravy na Rochus a parkování.  

„Muzeum v přírodě bude tvořit pouze okrajovou 
část této lokality v maximálním rozsahu 5 hektarů 
z celkových pětašedesáti. Aktuálně se jedná pou-
ze o čtyři expoziční objekty: zemědělskou usedlost 
z Boršic, domkářské stavení z Veletin, nadsklepní 
dům z Tučap a dřevěnou stodolu z Břestku, která 
již na místě stojí,“ vyvracel obavy ředitel obecně 
prospěšné společnosti Park Rochus Jan Blahůšek.

Doprava do Parku Rochus by měla být řešena 
tak, že návštěvníkům budou sloužit zejména par-
koviště u Kauflandu, zimního stadiónu a na par-
kovištích v areálu bývalých kasáren. Odtud by se 
k Rochusu  dopravovali pěšky. „Při větších akcích 
uvažujeme i o kyvadlové dopravě z uvedených 
odstavných parkovišť do nástupního prostoru 
na okraji Parku Rochus. Zde bude za tímto úče-
lem vybudována točna a rekonstruováno stávající 
malé parkoviště, které by mělo sloužit především 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a ori-
entace, nebo pro rodiny s dětmi,“ vysvětlil Blahů-
šek. Vjezd automobilů do prostoru parku bude 
vzhledem ke snaze zachovat přírodní charakter 
lokality zakázán. Projekt rovněž počítá s využitím 
parkoviště u mařatického hřbitova, které by mělo 
být z těchto důvodů renovováno. 

Celkový koncept „Konverze bývalého vojenského 
cvičiště Rochus“ již byl schválen řídícím výborem 
Regionálního operačního programu. V případě 
přiznání dotace mohou žadatelé pro první eta-
pu revitalizace počítat s více než 50 miliony ko-
run, dalších 20 milionů  poskytne holding SYNOT, 
který zároveň na vlastní náklady a bez jakékoliv 
dotace vybuduje za minimálně 30 milionů ko-
run tzv. Mařacký dvůr, jež se stane symbolickou 
vstupní branou do celého areálu. Město Uherské 
Hradiště přispěje investiční dotací ve výši 7 milio-
nů a přibližně 900 tisíci korunami ročně. 

JP

Veřejnost se sešla nad konceptem Parku Rochus

 

Ředitel společnosti Park Rochus PhDr. 
Jan Blahůšek, Ph.D. představuje koncept 
„Konverze bývalého vojenského cvičiště 
Rochus“.
                                              Foto: Jan Pášma
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Klub Módy připravuje...

Dosti jsme si užili babího léta a je čas myslet na ob-
měnu šatníku pro nadcházející sezónu podzim-zi-
ma. Hlavně o tom bude připravovaná přehlídka 
KLUBU MÓDY, která se uskuteční v sobotu večer 
10. listopadu 2012 ve velkém sále klubu kultury 
v Uh. Hradišti. Začátek je v 19:30 hodin.
Na co se diváci mohou těšit? Obsah bude přesně 
odpovídat tématu. Firma jb jany bogárové z Os-
trožské Nové Vsi představí novou kolekci kabátů 
a nebudou chybět ani sportovně laděné bundy. 
Pánskou konfekci dodá tentokrát obchod Lenky 
basovníkové, který se dobře usadil v zaběhnu-
té konkurenci v Uh. Hradišti pod názvem Pánská 
Móda v Havlíčkově ulici. Přelom roku, to je příchod 
společenské sezóny. Jak si poradit s oblečením pro 
tuto pří ležitost, co si pořídit na ples, vám poradíme 
prostřednictvím nového hradišťského salónu VIVI-
aNNa. Uvidíte velkou kolekci šatů, z níž si vyberou 
jak mladá děvčata, tak náročnější zákaznice. Ob-
chod sídlí Na Stavidle a najdete zde také svatební 
šaty. Kolekci luxusních dámských sezónních mode-
lů včetně doplňků dodá obchod StyLE mode Petry 
Večeřové. Pochopitelně v programu nesmí chybět 
dámské prádlo. Vánoční nabídku značek Lisca 
a Marlies Dekkers připraví majitelka firmy VERa 
Intimo. Oděvní designer PaVEL jEVULa je velmi 
zvučné jméno současné módní scény. Je nejen 
zavedený módní stylista (viz stálá spolupráce s vý-

robcem dámských oděvů, firmou Rialto Brno), ale je 
také neúnavný experimentátor. V Uh. Hradišti jsme 
viděli např. jeho kolekci „Květ pouště“, zhotove-
nou z filmových celuloidových pásů (2010). Ovšem 
ve své volné tvorbě se zabývá i vážnými tématy, ko-
lekce „Paměť“ z roku 2007. Tentokrát přiveze zbru-
su novou kolekci, která měla premiéru 2.10. v Brně 
a 6.10. v Praze jako speciální akce v rámci Desig-
nbloku a pro zasvěcené publikum v Uh. Hradišti 
bude dalším překvapením (viz. foto). Pavel Jevula 
je držitelem prestižního titulu tOP StyL DESIgNER 
z roku 2005 a do Uh. Hradiště zavítá vždycky rád. 
Podzimní módní přehlídka Klubu módy bude také 
obohacena o přítomnost 10 finalistek soutěže tVáŘ 
Dobrého dne s kurýrem, které se tímto zviditelní 
novou disciplínou. Věříme, že nastíněný program 
najde patřičnou diváckou odezvu. I pro tento pořad 
platí novinka KK, možnost internetového prodeje 
vstupenek. Těšíme se na vaši návštěvu.
                                                                                                                                       ek
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Tradiční vinařský obřad spojený s ochutnávkou 
nové úrody.

V neděli 11. 11. 2012 bude před jedenáctou hodi-
nou dopolední zahájen na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti slavnostní obřad žehnání 
svatomartinského vína. Do povolaných rukou pře-
dá nové víno svatý Martin na bílém koni v doprovo-
du krojované chasy.

Slavnostní atmosféra starodávného zvyku se těší 
stále větší pozornosti občanů i návštěvníků slovác-
ké metropole. Setkání s vinaři a představiteli města 
za doprovodu místních muzikantů a tanečníků při-
pravuje Městské informační centrum v Uherském 
Hradišti, součást Sdružení pro rozvoj cestovního 
ruchu Region Slovácko. Ochutnávat svatomartin-
ská i ostatní mladá vína od renomovaných vinařů 
z jižní Moravy bude možno ve vinném stanu až do 
pozdních odpoledních hodin.

Žehnání  
Svatomartinského vína

MILENka Za DVEŘMI aNEb taHat ČERta 
Za OcaS – je komedie, která bude útočit na vaše 
bránice. Situace se točí kolem rozvodu manželů, 
jejichž profese jsou tak diametrálně rozdílné. 

A tak, kdo si chce odpočinout, zapomenout na 
trable běžného života a od srdce se zasmát je 
srdečně zván 19. 11. 2012 v 19 hodin v podkroví 
Reduty – Milenka bude opět za dveřmi čekat na 
vás.

Hoffmannovo divadlo v Uherském Hradišti
mobil 605 786 932

www.hoffmannovodivadlo.cz
IcQ 446-485-846

Hoffmannovo divadlo
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Toulky městem

Nyní nahlédneme z Františkánské ulice do ulice 
josefa Stancla. Převážnou část její levé stra-
ny lemuje boční křídlo dnešní pasáže Slunce, 
a protože tato budova v dávných dobách patřila 
velehradskému klášteru, ulice byla v 16. století 
lokalizována jako „ulička podle domu velehrad-
ského“. A protože v témž domě býval také sklad 
soli, nazývala se asi od poloviny 18. století Solní, 
nebo také Svatojirská, protože ústila do náměstí 
naproti kostelu sv. Jiří. Ač kostel po roce 1785 již 
nestál, v 19. století se tento název ustálil nato-
lik, že v roce 1890 byl i úředně potvrzen. Platil 
do roku 1961, kdy bylo toto ideologicky závadné 
jméno nahrazeno názvem U polikliniky. V roce 
1991 byla ulice pojmenována po prvním českém 
starostovi města, lékárníkovi Josefu Stanclovi. 
Jak vidět, v ulici nám zbývají k povšimnutí pouze 
tři nevelké domy. K minule popsanému nárožní-
mu přiléhá v této ulici dům čp. 154, dnes s oděv-
ním obchodem Styl Mode. Tento maloměšťanský 
dům od roku 1823 vlastnila rodina Německých, 
pak krátce Terezie Stefanovská a v roce 1854 ho 
koupili Jan a Anna Hösslerovi, nám již známí 

v pozdějších letech z domu čp. 204. Zdejší dva 
byty pronajímali a sami bydleli v domě čp. 131, 
který jim také patřil. Hösslerovi dům v roce 1867 
prodali Antonu a Babettě Klementovým a této 
rodině pak patřil ještě ve 20. století. Na rozdíl 
od předchozích majitelů Klementovi v domě 
bydleli. Anton Klement pocházel z Kroměříže 
a byl penzionovaný úředník, výběrčí cla. Man-
želé měli dva syny, staršího Adolfa a mladšího 
Aloise. Celá rodina se hlásila k německému ja-
zyku, a to i v pozdějších letech, dokonce i v další 
generaci na počátku 20. století. Nepochybně 
v tom hrál roli slezský původ Babetty Klemen-
tové. V dalších dvou pronajímaných bytech 
bydlely kolem roku 1880 dvě rodiny Fechnerů, 
otce a syna. Oba byli klempíři, Anton Fechner 
senior zaměstnával jako tovaryše svého mlad-
šího syna a ještě dalšího tovaryše a učně, Anton 
Fechner junior bydlel pouze s manželkou a dvě-
ma malými synky. V roce 1890 dům již patřil 
Adolfu Klementovi, který se kdysi učil knihařem, 
ale nakonec dal přednost jistějšímu zaměstnání 
u pošty, pracoval tam jako úřední sluha. V této 

Dům čp. 154 s některými obyvateli v roce 1910 (uprostřed obuvník Josef Huťka se synkem). 
Foto: archiv SM
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Toulky městem

době byl už ženatý a měl dvě vlastní děti a ješ-
tě nevlastního syna Antona Axmanna. Adolf 
Klement se během následujících let vypracoval 
na listonoše a na poště byl zaměstnán rovněž 
jeho stejnojmenný mladší syn. Všichni obyvatelé 
domu – majitelé i nájemníci – měli na bytě nebo 
aspoň na stravu studenty gymnázia. Nejvíce 
klempíř Fechner, který jich ubytovával pět. V le-
tech 1905–1949 tu provozoval živnost obuvník 
Josef Huťka, který bydlel v přízemí s manželkou 
a třemi dětmi, tovaryšem a dvěma učni. V roce 
1943 dům koupil hodinář František Valenta, po-
tom patřil jeho dědicům. Po roce 1990 zde byla 
v přízemí otevřena Hradišťská čajovna, asi roku 
2000 byl rekonstruován. 
Dnešní vstup do restaurace La Provence na pro-
tější straně ulice býval maloměšťanským domem 
čp. 150, který v 19. století vystřídal řadu majitelů. 
Roku 1860 ho koupili Vincenc a Františka Schie-
rovi. Františka zemřela v roce 1866 a její manžel 
se stal majitelem celého domu. Ovdovělý kožeš-
ník a obuvník zde bydlel se svými čtyřmi dětmi, 
pomocníkem a učněm, kolem roku 1880 už jen 
s jedním synem, dvěma učni a služkou. O deset 
let později ho vystřídal kožešník a zároveň krej-
čí Theodor Fadrus, s jehož rodinou žili ještě dva 
krejčovští pomocníci a dva učedníci. V prvním 
desetiletí 20. století přešel dům do majetku Ro-
berta a Alice Friedlových, majitelů domu čp. 147, 
a nebyl pak už obýván. Nějaký čas v něm měl 
místnosti pronajaty majitel sousedního domu 
Alois Skřivánek jako skladiště svého obchodu 
s nábytkem, v pozdějších letech sloužil většinou 
majitelům či uživatelům obchodních prostor 
v domě čp. 147 (dnešní Corso), až posléze byl 
s tímto domem spojen i pod jedno popisné číslo.
Vedlejší dům čp. 151 v těsném sousedství poli-
kliniky, starší generaci známý jako Čápova pe-
kárna, má bohatší historii. Mezi jeho dávnými 
majiteli najdeme mj. Josefa a Františku Rotte-
rovy, kteří dům získali v roce 1847, ale již roku 
1852 ho prodali Karlu a Terezii Friedrichovým. 
Ti tu však nebydleli a tři zdejší byty pronajímali. 
Karel Friedrich dům v roce 1865 prodal mladé-
mu pekaři Fabiánu Palikovi, který ale již násle-

dujícího roku zemřel a přes jeho vdovu Marii, 
která se brzy provdala za pekaře Jana Očku, se 
dalšími dědictvími dům ocitl v rodině Očkově. 
Ani tito majitelé – Palik a Očka – zde nebydle-
li. Teprve před rokem 1869 se sem nastěhoval 
otec pekaře Očky, řezník Jan Očka s manželkou, 
dospělou dcerou a její nemanželskou dcerou 
Hedvikou. Jeho o 15 let starší manželka Anna 
zemřela v roce 1870 a 1876 zemřel i Jan Očka. 
Jejich vnučka Hedvika tu pak žila v rodině ševce 
Františka Klosse. Během následujícího deseti-
letí se stal majitelem domu švec Antonín Blaha 
s mimořádně početnou rodinou – měl 10 dětí. 
Současně tu bydlel ještě jeden ševcovský mis-
tr, Josef Schlesinger, který měl šest dětí a ještě 
studenta na bytě. Po roce 1890 dům koupil knih-
tiskař Karel Handl, který si na jaře 1892 nechal 
stavitelem Petrem Loserthem adaptovat obytné 
uliční křídlo, k dvornímu křídlu přistavět tiskárnu 
s kanceláří a v zadním rohu dvora postavit sa-
mostatně prádelnu se záchodem a chlívek pro 
kozu. Poté sem přestěhoval tiskárnu, kterou se 
společníkem Františkem Chrastinou dosud pro-
vozoval v domě čp. 37/38. V roce 1895 tiskárnu 
koupil Alfréd Halla a provozoval ji nejdříve spo-
lečně s Františkem Chrastinou, potom od roku 
1897 s Františkem Radouškem. Halla v domě 
bydlel s manželkou a synem Leonardem. Karel 
Handl dům v roce 1900 prodal stolaři Aloisi Skři-
vánkovi z Vyškova a v následujícím roce se také 
vystěhovala tiskárna. Poté se sem nastěhoval 
nový majitel s rodinou a roku 1902 si tady otevřel 
stolařskou živnost, později rozšířenou o prodej 
nábytku. Jeho firma ukončila činnost po vypuk-
nutí první světové války v roce 1914. Po válce zde 
otevřel pekárnu Max Jokl, nepůsobil tu však 
dlouho, už v roce 1929 ho nahradila parní pe-
kárna Františka Wolfa a na ni navázal roku 1947 
pekař Josef Čáp. Brzy však byla jeho pekárna 
znárodněna, majitel se stal vedoucím provozu, 
ale nadále užíval byt ve svém domě. Pekárna 
fungovala do osmdesátých let 20. století, roku 
2000 byla budova zbourána a přestavěna.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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V pondělí 19. listopadu 2012 pořádá Základní 
umělecká škola Uherské Hradiště Koncert sou-
dobé hudby. Zazní zde skladby autorů tvořících 
převážně ve 20. století a představí se žáci hudeb-
ního i tanečního oboru. Koncert začne v 19:00 
ve velkém sále Reduty, který bude už potřetí 
zase po roce pro tento večer prostorově uzpů-
soben pro diváky do tzv. arény. Hlediště a je-
viště bude mít tak spolu těsnější a intenzivnější 
kontakt a obecenstvo nový zážitek z koncertu. 

Text a foto: Martina Gogolová

Vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru 

ZUŠ Uh. Hradiště.

Koncert ZUŠ znovu 
netradičně v „aréně“

Před rokem jsem čtenáře zpravodaje seznámila 
s osudem pařezu, který zůstal před vlakovým ná-
dražím po vyvrácení krásné lípy vichřicí. Jak jsem 
jej odplevelila, vysadila aksamitníky atd. Po štědře 
kvetoucím létě jsem jej na podzim ošetřila, uloži-
la k zimnímu spánku a přemýšlela, jaký osud jej 
na podzim čeká... Nejdříve to smutnější: někdo 
odcizil dva kameny - obrubníky a po celou dobu 
někomu sloužil pařez bohužel jako popelník, a tak 
jsem pravidelně při zalévání vybírala nedopalky 
a další odpadky. Radost mi ale udělala skutečnost, 
že se ke mně přidali i dobří skřítci z nádraží. Střídali 
se se mnou v zalévání a dokonce pařez obohatili 
dovysazením kanou, která vykvetla. Poděkování 
patří i dobrodinci, který obsékal trávu v jeho okolí. 
Co jej ale čeká dále, opět nevím - přála bych mu, 
aby aspoň byly vráceny ty dva kameny do obrub-
níku... S mojí péčí může počítat i nadále!

Květinová víla

Květinová víla podruhé...

Vážení předplatitelé,

dostáváte do rukou předposlední číslo Zpravodaje UH. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a doufáme, že 
si předplatné pořídíte i na rok 2013. Přiloženou složenku můžete uhradit i v pokladně Klubu kultury, 
Masarykovo nám. 21 (pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 hodin) u Moniky 
Týznerové, tel. 572 430 428. Upozorňujeme také, že pro předplatitele bude připraven nástěnný 
kalendář na rok 2013 s reprodukcemi obrazů ze sympozia Hradišťský plener, který si budete 
moci vyzvednou tamtéž od 10. prosince 2012 do 15. ledna 2013. 

 
Redakce Zpravodaje Uh. Hradiště
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Fejeton Petry Kučerové

Říjnový prodlou-
žený víkend, 
který si může-
me užívat díky 
svátku svatého 
Václava, trávil 
každý jinak. Bylo 
docela hezky, 
a tak lidi vyráže-

li do přírody, jezdili na kole, nebo zůstali spokojeně 
zavření doma a tři dny nevstali od televize. Ne tak 
my v Diakonii, kde se staráme různým způsobem 
o postižené klienty. My jsme jiní kabrňáci. Už ve čtvr-
tek ráno jsme vyrazili na Smraďavku, abychom si 
užili teambuilding. Pro neangličtináře - akci určenou 
ke stmelování a posílení kolektivu.

Bylo nás osm bab a jeden chudák chlap. Správce 
naší budovy Vlastík. Holky se starají přímo o klienty 
ve stacionáři a poradně rané péče, nechyběla paní 
ředitelka, a nemohla jsem chybět ani já, která se 
starám o to, aby o našich akcích a aktivitách všich-
ni patřičně věděli. V osm ráno jsme se v plné polní 
sešli před budovou Diakonie a díky bohu, že jsem 
se rozhodla vzít i své auto. Kromě batohů a snídaně 
pro devět lidí na tři dny jsme s sebou táhli ještě de-
set bubnů. „No na muzikoterapii, ne?“ prohodila teta 
Mirka, jakoby říkala: „Dvacet deka šunky.“

Nakonec jsme přece jen šťastně dorazili na místo 
určení a vybalili se v pidichatkách po čtyřech. Vlasťa 
vyfasoval gauč. V naší chatce. „Jo, chrápu,“ oznámil, 
jakoby říkal: „Jo a ještě deset deka eidamu.“

První den jsme strávili dramaterapií. Nutno podotk-
nout, že to krásné počasí, které se venku usmívalo, 
jsme viděli jen z oken malého salónku loveckého 
zámečku, ve kterém byla, mimochodem, mnohem 
větší kosa než venku. K relaxaci jsme si pouštěli zvu-
ky přírody, konkrétně cvrlikání ptáčků, do kterého se 
ovšem s vehemencí sobě vlastní jako na povel přida-
lo sto padesát kachen z místního rybníčku – a bylo 
po relaxaci. Takový řev jste ještě nezažili.

Večer místo odpočinku jsme měli naplánovaný pro-
gram. Soukromě jsem si ho nazvala Pomsta tety Mir-

ky. Ta totiž počkala, až se definitivně setmí, odtáhla 
nás ven do divoké a kruté přírody, tam nám zavázala 
oči, donutila chytit se za ruce, udělat hada a pak ji 
– doufám, že aspoň ona neměla šátek přes oči – ná-
sledovat po neznámém terénu. „To dáš,“ prohlásila 
s bohorovným klidem, když jsem začala jančit, že se 
bojím ve tmě. Jako bych slyšela: „Dejte mně k tomu 
ještě tři rohlíky…“

To bychom měli trochu adrenalinu. Abychom se, 
zvlášť někteří, zklidnili, teta Mirka naplánovala jako 
další body programu malování mandal a vykládání 
karet. Nebylo to špatné. Aspoň se jeden v pokroči-
lém věku dozví, cože jsou to ty mandaly. A vrátit se 
s pastelkami do dětství, to taky není jednou za čas 
marné. Akorát ta relaxační hudba s názvem Femine, 
co nám k tomu hrála, mi přišla všechno, jen ne re-
laxační. Tak nevím, zda jsem se fakt řádně uvolnila. 
Aspoň že karty mi byly příznivě nakloněny.

Posledním bodem programu byla ona slavná mu-
zikoterapie. Nevím, zda jste někdy něco podobného 
absolvovali, ale krom mlácení do bubnů, které bylo 
poměrně očistné, se například děje i toto: šest do-
spělých ženských (dvě plus Vlasťa to dopředu vzdali) 
chodí dokola po miniaturním obýváku dřevěné chat-
ky, mávají rukama a hrají si na zvířátka. Vydávají 
nejrůznější šílené zvuky, tváří se, že mají chobot, uši, 
ocasy, a snaží se strkat hlavu do písku… „Prosím vás, 
zavřeme aspoň ty okna, než na nás zavolají Chocho-
louška,“ ozvala se asi v polovině „terapie“ nešťastně 
ředitelka. Myslím, že to byl dobrý nápad.

Nevím jak ostatní, ale já jsem po třech dnech stmelo-
vání kolektivu byla tak vyřízená, že jsem doma padla 
na gauč a celé odpoledne spala. A hned v pondělí 
se ono stmelování taky pěkně projevilo. V práci byla 
polovina lidí. Tři holky omarodily, Vlasťa zřejmě po-
třeboval po feminním víkendu psychický oddech a já 
jsem poslala ředitelce esemesku: „Prosím si týden 
klid a platíčko diazepamu.“ Dodnes se všichni dává-
me do pořádku. Myslím, že příště si podobnou akci 
dvakrát promyslíme. 
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Přírůstky Galerie SM 1992–2012

Přírůstky 1992–2012 je název nové jubilejní 
výstavy, která je věnována 50. výročí otevření 
Galerie Slováckého muzea v bývalé barokní 
zbrojnici. Umělecká sbírka se za téměř sto let 
své existence rozrostla do bohatého konvolutu 
dosahujícího 7 383 kusů sbírkových předmětů. 
Za podobu, kterou dnes má, vděčí několika ge-
neracím kustodů a kurátorů, jejichž možnosti, 
znalosti a osobní zaujetí zformovaly tento sou-
bor výtvarných děl do dnešní podoby.  
Nejnovější přírůstky jsou odrazem dnešní plu-
ralitní scény výtvarného umění. Od roku 1992 
do roku 2012 přibylo do sbírkového fondu umě-
ní 529 kusů sbírkových předmětů (tj. 516 pří-
růstkových čísel): 83 obrazů, 100 soch, 158 me-
dailí, plaket a reliéfů, 108 kreseb, 66 grafických 

listů a 14 keramických kachlů a dekorativních 
talí řů od 118 umělců, z nichž 204 kusů tvoří díla, 
která byla muzeu darována.  K velmi cenným 
darům patří část sbírky, jejíž základ tvoří díla 
významných českých a moravských autorů, 
kterou věnovala v roce 1994 paní Jiřina Sluková 
z Prahy (např. díla Emila Filly, Františka Muziky, 
Václava Špály, Julia Mařáka, Joži Uprky, Antoše 
Frolky, Martina Benky ad.). Druhým zásadním 
obdarováním byla část sympozijní sbírky ze 
čtyř ročníků Mezinárodního sympozia lité me-
daile, plakety a drobné plastiky v Uherském 
Hradišti od Asociace umělců medailérů České 
republiky v roce 1996. V současné technokra-
tické společnosti si vážíme každého dobročin-
ného a kulturního počinu a naše poděkování 
patří všem, kteří přispěli k obohacení umělecké 
sbírky Slováckého muzea (např. František Ho-
donský, Dana Zátopková, Boris Jirků, Jiří Vlach, 
Kamil Mikel, Jan Slovenčík, Michal Bauer ad.). 
V novodobých přírůstcích najdeme početné 
kolekce pocházející ze sbírek významných sbě-
ratelů a umělců. Další důležitou součástí jsou 
díla autorů spjatých se Střední uměleckoprů-
myslovou školou v Uherském Hradiště. Někteří 
zde před lety pedagogicky působili (např. Vla-
dislav Vaculka, Jiří Jaška, Jan Blažek, Vladimír 
Groš), nebo v současnosti působí (Miroslav 
Malina, Zdeněk Tománek, Jiří Vlach, Jan Pospí-
šil, Kamil Mikel), anebo zde studovali (Tomáš 
Měšťánek, Lubomír Janečka, Zdeněk Šmíd ad.). 
Mnozí z nich dnes patří k předním představite-
lům současného českého a evropského umění 
(např. Boris Jirků, Vladimír Kokolia, František 
Hodonský ad.) 
 
Slovácké muzeum patří k předním českým 
muzeím, pečuje o důležitou složku národního 
a do jisté míry i evropského dědictví. Vychází 
nejen z tradičních a osvědčených poznatků své 
dlouhodobé historie, ale stále hledá možnosti 
dalšího obohacení a rozšíření své činnosti. Ju-
bilejní projekt doprovází katalog s výčtem pří-
růstků, výstav a vydaných tisků.

PhDr. Milada Frolcová

Otmar Oliva, Velký čtenář, 1983, bronz
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DEN ZLÍNSkéHO kRajE VE SLOVáckéM
MUZEU

V sobotu 6. ří jna 2012 proběhl Den Zlínského 
kraje a do této široké a pestré akce se zapojilo 
i Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. V hlav-
ní budově muzea se uskutečnil při této pří leži-
tosti již třináctý tvořivý program, při kterém zku-
šené kuchařky, paní Marie Habartová a Zdeňka 
Scheinderová z Kunovic, předváděly jak zadělat 
těsto a upéct tvarohové, švestkové a jablečné 
vdolky či v páře uvařit kynuté švestkové a me-
ruňkové knedle (gule). Na 130 zájemců mohlo 
nejen všechny tyto vynikající pokrmy vyzkoušet, 
ale odneslo si domů i malý receptář těchto tra-
dičních lidových pokrmů. Na další tvořivý pro-
gram ve Slováckém muzeu se můžete těšit první 
listopadovou sobotu.

aRcHEOLOgIcký PRůZkUM StŘEDOVěké
StUDNy VE VLČNOVě

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Koncem září se naskytla archeologům Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti jedinečná šance 
spustit se do středověké studny ve Vlčnově – 
Na Vale. Studna se nachází na dvoře jednoho 
z místních stavení, je 13,5 metru hluboká a celá 
je vystavěna z nasucho skládaných kamenů.

VýUkOVý PROgRaM ZáHaDa VELkOMORaV-
SkéHO POkLaDU

V průběhu měsíců září a ří jna se žáci 4.–7. tříd 
účastnili netradičního interaktivního výukového 
programu v Památníku Velké Moravy ve Starém 
Městě. V první části se seznámili s historickými 
událostmi z období Velkomoravské říše pomo-
cí výkladu a multimediální expozice památní-
ku. Načerpané vědomosti následně využili při 
zodpovídání otázek na jednotlivých stanovištích 
umístěných v prostranství před budovou. Pomo-
cí správných odpovědí žáci vyplnili tajenku a ta 
jim určila polohu pokladu, který pak společně 
vykopali, nalezené věci prozkoumali a vysvětlili 
si jejich funkci v období dávné minulosti. Tento 
výukový program je ve stálé nabídce Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti a učitelé si jej mo-
hou objednat opět od května roku 2013.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea ve Smetanových 
sadech

Malý sál
Od jara dO zimy. SlavnOSti a rituály 
výcHOdní mOravy
FOtOgraFie Pavla POPelky
Východní Morava je dodnes živou folklorní ob-
lastí. Uvedený cyklus fotografií zachycuje obyče-
je a slavnosti v průběhu celého roku. 
Součástí výstavy je promítání DVD, dokumentu-
jících obyčejový rok na Slovácku.
výstava potrvá do 4. listopadu 2012.

POHádka ve škOle. zacHráněné vzPO-
mínky
Výstava představí vzácné školní obrazy ze sbírek 
Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského v Praze.
vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
22. listopadu 2012 v 17 hodin. 

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

tvOříme v muzeu!
… tentOkrát na téma „HrácH a krOu-
Py, tO není jídlO HlOuPý!“
První listopadová sobota bude ve Slováckém 
muzeu věnována dalšímu z tradičních pokrmů 
lidové kuchyně Slovácka. V minulosti patřily 
luštěniny a obiloviny k důležitým součástem 
jídelníčku a hospodyně často připravovaly jídla  
z krup a fazole či hrachu zvané manželstvo, šu-
majstr, kočičí vdávání, či kočičí svatba. S přípra-
vou tradičních pokrmů, které v minulosti nechy-
běly na stolech v selských staveních i chudých 
chaloupkách, vás opět seznámí na slovo vzaté 
kuchařky. 
Hlavní budova Slováckého muzea, Smeta-
novy sady 179, sobota 3. listopadu 2012, 
9.00–12.00 hodin.

Portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V listopadu představujeme:
antOnín Hájek Práce ze dřeva – SOu-
Stružení, vylévání kOvem, Hračky

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál, velký a malý sál
PřírůStky 1992–2012
výstava k 50. výročí otevření galerie Slo-
váckého muzea v uherském Hradišti.
Padesát let existence Galerie SM v budově bý-
valé zbrojnice je příležitostí představit veřejnosti 
výběr z přírůstků za posledních dvacet let. Ve 
všech třech výstavních sálech jsou k vidění díla 
starších moravských autorů, práce významných 
klasiků českého umění, díla současných umělců, 
ale také soubor medailí a drobné plastiky z de-
seti ročníků uherskohradišťských sochařských 
sympozií. Jubilejní projekt doprovází obsáhlý 
katalog s výčtem přírůstků, výstav a vydaných 
tisků.
výstava potrvá do 6. ledna 2013.

Doprovodný program 
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě 
pro skupiny / třídy:
objednávky na tel. 572 552 425.

Ondřejský sál
umění jiHOvýcHOdní mOravy
Stálá exPOzice – Obrazy, SOcHy, kreS-
by, graFika z 19. a 20. StOletí.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, 
S. Lolek, J. Heřman, F. Hudeček,
V. Vaculka, I. Vaculková ad.)

Památník velké moravy ve Starém městě
 
multimediální exPOzice O dějinácH 
velkOmOravSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vamPyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
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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.

StuPavSká Falza
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku vystaveny dva falzifikáty údaj-
ných náhrobních kamenů sv. Metoděje objeve-
ných v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 
1932. 
výstava potrvá do 31. prosince 2012.

SedmiPOčetníci. PO StOPácH učedníků 
Sv. cyrila a metOděje.
V souboru fotografií zachycuje jejich autor Petr 
Francán místa, kde působili po svém vyhnání 
z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci sva-
tých Cyrila a Metoděje.
výstava potrvá do 4. listopadu 2012.

Přednáška:
lidOvá arcHitektura, její OcHrana 
a muzea v PřírOdě
Přednáška etnografky PhDr. Věry Kovářů o sou-
časném stavu venkovských staveb a dlouhodo-
bém úsilí o jejich záchranu – snahy prof. Ing. 
arch. Antonína Kuriala a jeho studentů. Soudo-
bé návraty k jejich odkazu. 
Státní památková ochrana, její přednosti i pro-
blémy. 
Průzkum a dokumentace lidových staveb ve 
Zlínském kraji. Ojedinělý počin Slováckého mu-
zea a Zlínského kraje.
Dlouhodobé úsilí o záchranu vybraných pamá-
tek z Uherskohradišťska přemístěním do muzea 
v přírodě. Realizace této ideje v Parku Rochus.
Přednáškové centrum Sm, štefánikova 
1285, čtvrtek 8. listopadu 2012 v 17 hodin, 
vstup volný.

výstavy a akce mimo objekty muzea

uHerSké Hradiště – měStO králOvSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Moravě 

a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo  
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé je-
zuitské koleji) město Uherské Hradiště ve spolu-
práci se Slováckým muzeem.
Otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.

Fotografie z expozice Uherské Hradiště město 
královské. Foto: Petr Titz
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Nová expozice dějin města

V prostorách nově zrekonstruované Jezuitské ko-
leje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti 
má od září své pevné místo Expozice dějin měs-
ta. Otevřeno má  denně (kromě pondělí) a určena 
je nejen turistům, objevujícím krásy Slovácka, ale 
také všem rodákům a místním patriotům, kteří si 
rádi připomenou nejvýznamnější události a dě-
jinné okamžiky z více než 750leté historie Uher-
ského Hradiště od jeho vzniku až po současnost. 

„Expozice dějin města je obsahově rozdělena do tří 
základních tematických celků, v nichž představuje 
město královské a středověké dějiny, vojenskou his-
torii města a novodobou historii, prezentující město 
jako metropoli Slovácka,“ popsala Petra Baroňová, 
odborná pracovnice Klubu kultury, pověřená vede-
ním expozice. Sbírkové předměty, archivní dokumen-
ty a fotografie doplňuje virtuální prohlídka Uherské-
ho Hradiště v roce 1670, kdy ve městě stálo 180 domů 
a žilo zde asi 1500 obyvatel. Návštěvníci se mohou 
seznámit s budováním středověké a barokní pevnos-
ti, a to nejen díky plánům, ale také pomocí interak-
tivního modelu z roku 1730. Celek novodobé historie 
pak sdružuje nejen řadu působivých dobových foto-
grafií, ale také představuje nejvýznamnější instituce 
a kulturní aktivity, přesahující hranice regionu, díky 
nimž je město právem nazýváno metropolí Slovácka. 
Základní a střední školy mají možnost využít expozi-
ce v rámci školní výuky a objednat si komentovanou 
prohlídku s pracovními listy. Neméně zajímavá může 
být exkurze také pro mateřské školy. Expozice je kon-
cipovaná moderním způsobem a umožňuje interak-
tivní zapojení se účastníků do prohlídky. 

Prohlídky pro skupiny je možno objednat  
si mailem na expozice@kkuh.cz nebo telefonicky 
na čísle 572 430 427. Veřejnosti je Expozice dějin 
města otevřena ve dnech úterý až neděle od 9:00 
do 12:00 a od 13:00 do 17:00. „Jedná se o stálou 
expozici, což dává zájemcům prostor k podrobnému 
studiu. Na animaci obdivně sledují, jak jejich město 
vypadalo před staletími, poslouchají legendy o vý-
znamných objektech a prohlížejí si dobové fotografie 
známých míst. Rádi se vracejí a objevují, co minule 
přehlídli. Vstup na expozici je pro všechny zdarma,“ 
uvedla Petra Baroňová. 

deli

V listopadu vám představujeme náš mini fes-
tival, který jsme pojmenovali Rockgangparty 
(zkráceně RGP). Jednodenní mini festival pořá-
dáme ve spojení s Klubem kultury a městem 
Uh. Hradiště, této podpory si velmi vážíme. 
V předchozích letech na RGP vystoupilo mnoho 
nadějných skupin z Uherského Hradiště i blízké-
ho okolí. Namátkou: Latafia, Anitokok, Mistake, 
Your choice, Lav Lav, Side Effect, Apárty, Clowns 
Army, Hlavní Jistič, Day Off, 29 Musix a jiní. 
Po dlouhých 3 letech se RGP vrací a bude 
dne 16. 11. 2012 od 20:00 hod. v kD MÍkO-
VIcE u Uherského Hradiště. Vystoupí na ní 
kapely MIStakE, NO wORRIES, LONgPLay 
a LIVEMORE. VStUPNé Na akcI jE ZDaRMa !!!

RgP je zaměřená na hudební skupiny, které za-
čínají, nebo si ještě nenašly své širší publikum  
a proto jim dáváme šanci se ukázat na pódiu 
s profi zvukovou aparaturou. akci ale nechce-
me jen zaměřit na poslech hudby. Chceme, 
aby se na akci bavilo a debatovalo nad hudeb-
ní tematikou. Hudební nadšenci si tak mohou 
vyměnit kontakty a předat získané zkušenosti 
(např. jaké rádia kontaktovat, kontakty na pro-
ducenty, výrobce CD, studia apod.) Chceme do-
cílit, aby akce byla víc než jen hudební přehlídka 
kapel.
Pokud máte hudební skupinu a měli byste zá-
jem si na RGP v budoucnu zahrát, kontaktujte 
nás na mailu: info@klubpzv.cz nebo telefonu: 
572 430 429.
Více informací o RgP a o našem sdružení 
najdete na webové adrese www.klubpzv.cz, 
www.allforband.org.

ef

občanské sdružení

ROCKGANGPARTY 
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1.FC Slovácko v klidném středu tabulky

Tři zápasy s reprezentační přestávkou (9. - 11. kolo) 
měly potvrdit, zda trend nastoupený s trenérem Ha-
bancem má trvalý charakter. „Prubířským“ kamenem 
byly oba televizní zápasy.   Nejprve 1.FC svedlo vyrov-
naný zápas na hřišti favorizované Plzně, když vedlo 
1:0 brankou Doška. Domácí sice brzy vyrovnali Rajto-
ralem, ale hned po rozehrávce nastřelil Volešák tyčku, 
takže šance získat tři body měly oba celky, když něko-
likrát úspěšně zasáhl brankář Melichárek.
Báječnou atmosféru mělo utkání se Slavií Praha, 
zvláště, když Hlúpik vstřelil branku hned v úvodu zá-
pasu. Slovácko mělo převahu, po vstřelené brance se 
hráči sice chvíli „hledali“, ale pak se hrál pěkný tech-
nický fotbal. Po hezké akci pak Kovář vstřelil „do šatny“ 
druhou branku a vítězství dovršil Volešák proměněním 

Kapitán Jan Trousil přivádí celek 1.FC Slovácko k utkání se Slavií Praha. 

                                                                                                                                 Foto: Miroslav Potyka

penalty. Pochvalu si zasloužilo celé mužstvo a diváci 
odcházeli nadmíru spokojeni.
Velkou převahu mělo 1.FC i na hřišti Dynama České 
Budějovice. Sedm střel na branku, tyč a břevno, ale 
bohužel žádnou šanci se nepodařilo proměnit. A jen 
pro zajímavost - Deník Sport ocenil výkon našeho cel-
ku sedmi body (domácí obdrželi čtyři). Po jedenácti 
kolech má Slovácko 15 bodů, skore 13:13, poměr zá-
pasů taktéž vyrovnaný 4 - 3 - 4 a je na sedmém místě. 
V dalším kole hostí doma v sobotu 27. 10. Hradec Krá-
lové. Utkání se hraje již v 17 hodin a věříme, že diváci 
přijdou v hojném počtu. Za současné výkony si to 1.FC 
Slovácko zaslouží.
                                                                                                              

Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Konec ří jna přinesl novou premiéru na Malé scé-
ně (Oleanna). I v listopadu tuto inscenaci uvede-
me, a sice dvakrát. Uprostřed měsíce nás čeká 
novinka na velkém jevišti. Půjde o dramatizaci 
románu Karla Čapka Válka s mloky. Obvykle 
dvě seniorské předplatitelské skupiny vidí nový 
titul vzápětí po premiéře. Válku s mloky ale mají 
v nabídce netradičně ještě před diváky premié-
rovými – o den, resp. o dva dny dříve (je to čtvr-
tek a pátek před premiérou) budou svědky II. a I. 
předpremiéry. Jste-li vlastníky předplatného 
ve skupinách SENIOR 1 a SENIOR 2, zbystřete 
pozornost a dobře si ověřte, kdy máte na „své“ 
představení přijít. Ani návštěvníci veřejných ge-
nerálních zkoušek nebudou ošizeni, ti však mo-
hou před sobotní premiérou přijít již ve stře-
du! I zde je tedy zvýšená pozornost na místě… 
Přestože uvedeme dvě premiéry v relativně krát-
kém časovém rozpětí a jako již tradičně reprízám 
pro předplatitelské skupiny je věnována většina 

dní, našli jsme v listopadu i šest večerů (především 
pátků, ale i dva úterky), v nichž bude celá kapaci-
ta hlediště vyhrazena k volnému prodeji. Víme, že 
právě na ně se těší „nepravidelní“ návštěvníci ane-
bo takoví, kteří chtějí naše hry vidět víckrát. První 
listopadový pátek nabídne dojemný příběh Oskar 
a růžová paní, ten druhý bude patřit muzikálu Do-
naha!, jenž v ří jnu dosáhl na svou stou reprízu(!), 
v čtvrtý pátek uvedeme muzikál kdyby tisíc klari-
netů a pátý pátek láká na jednu z našich nejob-
líbenějších komedií 1+2=6 (jeden a dvě je šest). 
K pátkům přidáváme v listopadu i dva úterky: jeden 
pro Rychlé šípy a o týden později druhý pro kome-
dii Harold a Maude. Všechno jsou to hry, které 
nejvíce žádáte. Předplatitelé mají „své jisté“, stačí 
si jen všimnout, kdy se označení té „jejich“ skupiny 
objeví u názvu titulu v naší programové nabídce. 
A i o tom je elektronicky informujeme. Pak už tedy 
jde opravdu jen o to vyřešit, co na sebe a vyrazit. 
Budete i vy uvažovat o předplatném pro rok 2013? 
Je právě ten pravý čas…

-pah-

Donaha! - Tomáš Šulaj, Miroslav Zavičár a Martin Vrtáček                                              Foto: Miroslav Potyka
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1+2=6 (Jeden a dvě je šest) - Jitka Josková, 
Zdeněk Trčálek a Tereza Novotná   

Harold a Maude 
- Květa Fialová a Josef Kubáník

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

1.11.	 		čt	 19.00	 J Jak důležité je ho mít...

2.11.	 		pá	 19.00	  Oskar a růžová paní

3.11.		 so	 19.00	 R Višňový sad

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

6.11.		 út	 10.00	 Š Pinocchio

7.11.	 	 st	 17.00	 V Kalibův zločin

8.11.		 čt	 19.00	 X Višňový sad

9.11.		 pá	 19.00	  Donaha!

13.11.	út	 19.00		  Rychlé šípy

14.11.	st	 10.00	 VG	 Válka s mloky

15.11.	čt	 10.00		 S1 Válka s mloky

16.11.	pá	 10.00	 S2 Válka s mloky

17.11		 so	 19.00	 P Válka s mloky (premiéra)

19.11.	po	 19.00	 Y Válka s mloky

20.11.	út	 19.00	  Harold a Maude 

21.11.	st	 10.00	 Š Kalibův zločin

22.11.	čt	 19.00	 K Válka s mloky 

23.11		 pá	 19.00	  Kdyby tisíc klarinetů 

24.11.	so	 19.00	 A Válka s mloky

25.11.	ne	 19.00	 H Višňový sad

27.11.	út	 18.00	 E Višňový sad

28.11.	st	 18.00	 U Kalibův zločin

29.11.	čt	 19.00	 D Jak důležité je ho mít...

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

	 den	 	 čas	 	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz

Kdyby tisíc klarinetů - Petr Čagánek, 
Klára Vojtková, Tomáš Šulaj

Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

14.,22.11.	 18.00  Oleanna
MALá scénA



52

Knihovna B. B. Buchlovana

Knihovna BBB zvítězila v soutěži Městská knihovna roku 2012 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2012 
již potřetí soutěž o nejlepší městskou knihovnu 
roku 2012. Cílem soutěže je ocenit nejlepší čes-
ké knihovny, které jsou provozovány či zřizová-
ny městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění 
veřejných knihovnických a informačních služeb. 
V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou 
benchmarkingu. Celkem bylo hodnoceno patnáct 
výkonových indikátorů (například počet nových 
přírůstků knihovního fondu na 1 000 obyvatel, pro-
vozní doba, počet registrovaných uživatelů apod.). 
Finalisté soutěže byli ve druhém kole navštíveni 
a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hod-
nocení bylo především společenské a komunitní 
působení knihovny pro obyvatele města a úroveň 
prostředí knihovny (exteriér, interiér, technické vy-
bavení, sociální zázemí apod.).

Hodnocení proběhlo v šesti velikostních kategori-
ích měst podle počtu obyvatel. Do finále se pro-
bojovaly knihovny měst Karviná, Kyjov, Nová Včel-
nice, Sedlčany, Horažďovice a Uherské Hradiště. 

Celkovým vítězem a městskou knihovnou roku se 
stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, kte-
rá svou třetí účast ve finále proměnila ve vítězství!

Předseda komise PhDr. Vít Richter u vítězné 
knihovny ocenil především vysokou návštěvnost: 
„V Uherském Hradišti je registrováno 8 594 re-
gistrovaných čtenářů, což znamená, že každý třetí 
obyvatel města je čtenářem knihovny. Ovšem ještě 
úžasnější je fakt, že uherskohradišťskou knihovnu 
navštěvuje 67,72 procent dětských čtenářů z dětí 
do 15 let žijících na území města.“

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 
ve čtvrtek 4. října v zrcadlové kapli pražského Kle-
mentina za účasti ministryně kultury Aleny Haná-
kové. Ocenění a šek na 70 000  Kč převzal ředitel 
Knihovny BBB Radovan Jančář společně s mís-
tostarostou města Evženem Uhrem.

Historicky významné ocenění uherskohradišťské 
knihovny patří nejenom zaměstnancům knihovny 
a zřizovateli, ale i všem registrovaným čtenářům 
a návštěvníkům, kterým touto cestou knihovna 
děkuje.
   Radovan Jančář

Gratulace od ministryně kultury ČR Aleny 
Hanákové.

Foto: archiv Knihovny BBB

Ředitel knihovny BBB Radovan Jančář  
a místostarosta Evžen Uher při slavnostním 
vyhlášení.
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VONDRUŠka, V.: PŘEMySLOVSká EPOPEj. II (jEDNOOký kRáL VácLaV I) 
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů za-
číná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku  
s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. 

Výběr novinek Knihovny BBB 

ZábRaNa, j.: POVÍDky 
Soubor 13 povídek představuje básníka, prozaika, esejistu a překladatele J. Zábra-
nu jako mimořádného autora povídek. Hrdiny jsou většinou mladí lidé, pracující na 
počátku 50. let v dělnických profesích či pohybující se na okraji společnosti. Povídky 
jsou dokonale vystavěné a mají strhující tah.

caIN, t.: atENtátNÍk   
Když v Dubaji zemřou násilnou smrtí 2 pašeráci lidí a v San Francisku postihne smr-
telná autonehoda účetního gangu na praní peněz, nesou všechna tato úmrtí znám-
ky „nehod“ způsobených Samuelem Carverem. Někdo Carvera napodobuje a chce 
jej zničit. Zastaví Carver svého nepřítele?

kňaŽkO, M.: NOSÍM V SObě jIZVy
Známý slovenský herec a politik představuje v rozhovorech s J. Štrasserem svůj ne-
obyčejně dramatický lidský, umělecký i politický osud, jenž je plný koridorů. Rovných, 
klikatých, zauzlených, možná i slepých uliček, ale vždy je z nich cítit osobní nasazení 
člověka, který se jimi musel prodírat od útlého dětství.

fRIČ, a. V.: INDIáNSká kNÍŽka
Český světoběžník a jeho jihoamerický indiánský vnuk se po sto letech setkávají 
prostřednictvím této knihy a vyprávějí si navzájem své příběhy. Soubor úvah   
a vzpomínek obou mužů, mytologických vyprávění a komentářů k nim skládá silný 
osobní příběh a současně dává představu o změnách, které do života jihoameric-
kých indiánů přineslo 20. století.

kay, g. g.: POD NEbESy
Autor se nechal inspirovat slávou dávné čínské dynastie Tchangů 

a propojil dějiny s fantazií do díla, které je nesmírně působivé dějově i citově. Pod 
nebesy je román s obrovským vypravěčským rozmachem, který však stejně dobře 
zachycuje i důvěrné podrobnosti živých postav na nezapomenutelných místech.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radek Jančář
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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

7 dní HřícHu
čt 1. 11. 18.00, so 3. 11. 18.15, ne 4. 11. 20.00, po 
5. 11. 19.00, st 7. 11. 17.45, po 12. 11. 20.00, po 
19. 11. 20.00 hod.
režie: jiří cHlumSký / čr 2012 / 105 min.  
/ od 12 let / 100 kč
Útěk Agnes (Vica Kerekes), německé manželky 
českého lesníka Jana Olšana (Ondřej Vetchý), je 
zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč 
ji hledá... 

SiniSter
čt 1. 11. 20.00, so 3. 11. 20.30 hod.
režie: ScOtt derrickSOn / uSa 2012
/ 110 min. / od 15 let / titulky / 90 kč
Nový horor od producenta Paranormal Activity  
a režiséra filmu V moci ďábla.

kOzí PříběH Se Sýrem [3d]
pá 2. 11. 16.30, ne 4. 11. 15.30 hod.
režie: jan tOmánek / čr 2012 / 85 min.
/ přístupný / 140 kč 
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu. 

kOzí PříběH Se Sýrem [2d]
so 3. 11. 16.30 hod.
režie: jan tOmánek / čr 2012 / 85 min. 
/ přístupný / 100 kč 

SkyFall 
pá 2. 11. 18.15, ne 4. 11. 17.15, ne 11. 11. 19.00, pá 
30. 11. 10.00 hod.
režie: Sam mendeS / v. británie, uSa 2012 
/ 145 min. / od 12 let / titulky / 120 kč
V pořadí už 23. film nejdéle trvající série na stří-
brných plátnech. 

tHe dOOrS - live at tHe bOwl‚ 68
pá 2. 11. 21.00 hod.
uSa 2012 / 92 min. / 150 kč

Nyní mají fanoušci šanci zhlédnout kompletní 
verzi a to v digitálním remasterovaném provedení 
s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. 

HOtel tranSylvania [2d]
po 5. 11. 17.00, út 13. 11. 17.00 hod.
režie: genndy tartakOvSky / uSa 2012
/ 91 min. / přístupný / dabing / 100 kč
Málo známý fakt o Drákulovi: není jen princem tem-
noty; je také vlastníkem Hotelu Transylvania, kde se 
mohou světová monstra být jen „sami sebou“.

HOtel tranSylvania [3d]
st 7. 11. 15.30 hod.
režie: genndy tartakOvSky / uSa 2012 
/ 91 min. / přístupný / dabing / 130 kč

lOOPer 
út 6. 11. 17.30 hod.
režie: rian jOHnSOn / uSa 2012 / 118 min. 
/ od 15 let / titulky / 90 kč
Existuje pro ně pouze jediné pravidlo – za žádnou 
cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct.  

SamSara
čt 8. 11. 18.00 hod.
režie: rOn Fricke / uSa 2011 / 102 min. 
/ přístupný / titulky / 100 kč
Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které 
nemají obdobu. 

PatrOla 
čt 8. 11. 20.00, pá 9. 11. 18.30, so 10. 11.
17.30 hod.
režie: david ayer / uSa 2012 / 108 min. 
/ od 15 let / titulky / 90 kč
Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí 
policisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Ne-
tuší však, že patřily nechvalně známému gangu, 
který je díky tomu odsoudil na smrt.
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ParanOrmal activity 4
pá 9. 11. 20.30 hod.
režie: H. jOOSt, a. ScHulman / uSa 2012 
/ 95 min. / od 15 let / titulky / 90 kč
Paranormální jevy nás nepřestávají fascinovat. 

zvOnilka: tajemStví křídel [3d]
so 10. 11. 16.00, ne 11. 11. 15.30, st 14. 11.
15.30 hod.
režie: ryan rOwe / uSa 2012 / 76 min. 
/ dabing / 3 děti do 15 let 140 kč, 165 kč
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává 
napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do 
tajemných Zimních lesů.

zvOnilka: tajemStví křídel [2d] 
ne 11. 11. 17.00 hod.
režie: ryan rOwe / uSa 2012 / 76 min. 
/ dabing / děti do 15 let 105 kč, 130 kč  

zábleSky cHladné nOci
so 10. 11. 20.00 hod.
režie: ivan POkOrný / čr 2012 / 92 min. 
/ přístupný / 100 kč
Nikdo není, kým se zdá být… Celovečerní komorní 
psychothriller začíná kdesi na severočeské silnici.

ve Stínu
st 14. 11. 17.30 hod.
režie: david Ondříček / čr, Slovensko, 
Polsko 2012 / 106 min. / přístupný / 80 kč
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy  
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popra-
viště. 

led zePPelin – live in lOndOn  2007
st 14. 11. 20.00 hod.
režie: dick carrutHerS / v. británie 2012 
/ 124 min. / přístupný / 150 kč
HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixovaný 
přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážit-
ku!

twiligHt Saga: 
rOzbřeSk - 1. čáSt 
pá 16. 11. 16.00 hod.
režie: bill cOndOn / uSa 2011 / 112 min. 
/ od 12 let / titulky / 80 kč 
Věčností to teprve začíná. 

twiligHt Saga:
rOzbřeSk - 2. čáSt 
pá 16. 11. 18.15, 20.30, so 17. 11. 16.00, 18.15, ne 
18. 11. 17.30, po 19. 11. 17.30, út 20. 11. 17.30,  
st 21. 11. 17.45, čt 22. 11. 17.45, ne 25. 11. 20.00, 
út 27. 11. 17.30 hod.
režie: bill cOndOn / uSa 2012 / 115 min. 
/ od 12 let / titulky / 100 kč
Poslední díl veleúspěšné série! 

Svatba mezi citróny 
so 17. 11. 20.30, ne 18. 11. 20.00, 
st 21. 11. 20.00 hod.
režie: SuSanne bier / dánsko, švédsko, 
itálie 2012 / 112 min. / od 12 let / titulky 
/ 80 kč  
Mimořádně romantická komedie, která splňuje 
všechny definice tohoto žánru, přestože se nebo-
jí ani vážných témat. 

návrat dO Silent Hill [3d] 
čt 22. 11. 20.00, so 24. 11. 20.45 hod.
režie: micHael j. baSSett / Francie, uSa 
2012 / 95 min. / od 15 let / titulky / 130 kč
Když její otec zmizí, Heather Mason je vtáhnuta 
do děsivé dimenze, která zná vysvětlení podiv-
ných noční ch můr, jež jí provázejí celé dětství.

raubíř ralF [3d] 
pá 23. 11. 16.00, so 24. 11. 16.00,
po 26. 11. 17.30 hod.
režie: ricH mOOre / uSa 2012 / 94 min.
/ přístupný / dabing / 3 děti do 15 let 140,165 kč
Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, jako 
perfektní kladný hrdina jménem Felix z jeho hry... 

raubíř ralF [2d] 
st 28. 11. 15.30 hod.
režie: ricH mOOre / uSa 2012 / 94 min. 
/ přístupný / dabing / děti do 15 let 105, 130 kč

na divOké vlně 
pá 23. 11. 17.45, po 26. 11. 20.00 hod.
režie: curtiS HanSOn / uSa 2012
/ 117 min. / od 12 let / titulky / 100 kč
Podle životního příběhu Jaye Moriartyho, neuvě-
řitelně talentovaného surfera.

atlaS mraků
pá 23. 11. 20.00, so 24. 11. 17.45, ne 25. 11. 
17.00, st 28. 11. 19.00 hod.
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. Průkazku artu na rok 2012 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.

kliP + PředFilm utb: jSme (Si) 
jednO
út 6. 11. 20.00 hod.
režie: maja milOS / Srbsko 2012 / 100 min. 
/ titulky / od 15 let / 80, 90 kč
Radikální film chladnokrevně zachycující život 
dospívající dívky v současném Srbsku.

iSHOrtS: irSké kraťaSy
st 7. 11. 20.00 hod.
irsko / 90 min. / 40, 60 kč
Příjďte zjistit, proč jsou irské filmy tak výjimečné. 

tambylleS 
út 13. 11. 19.00 hod.
režie: micHal HOgenauer / čr 2011 
/ 58 min. / od 12 let / 80, 90 kč (v ceně i cae-
sar musí zemřít)
Osmnáctiletý mladistvý delikvent byl nedávno 
propuštěn z výchovného zařízení. Jeho začle-
ňování do „normálního“ života se rozhodl zdo-
kumentovat i ambiciózní filmař, který jej nutí 
k převzetí odpovědnosti. 

caeSar muSí zemřít + PředFilm 
utb: jSme (Si) jednO
út 13. 11. 20.00 hod.
režie: P. taviani, v. taviani / itálie, Francie 
2012 / 76 min. / od 12 let / titulky / 80, 90 kč
Hrají: Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni 
Arcuri, Antonio Frasca, Juan Dario Bonetti ad.
V římské věznici Rebibbia předstupuje před pub-
likum skupina vězňů, aby zde odehrála klasickou 
tragédii Williama Shakespeara Julius Caesar. Bra-
tři Tavianiové, matadoři světové kinematografie 
(Padre padrone, Noc svatého Vavřince), strávili 
šest měsíců v jedné z nejtvrdších italských věznic, 
aby zaznamenali, jak se několik mužů pokouší 
proniknout do zdánlivě vzdálených rolí a skrze 
ně alespoň částečně překročit stín věznice. Vítěz 
berlínského Zlatého medvěda 2012.

režie: t. tykwer, l. wacHOwSki, a. wa-
cHOwSki / německo, uSa, Hong kong 2012 
/ 164 min. / od 12 let / titulky / 110 kč
Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenos-
ti našeho bytí a především našich činů napříč ča-
sem a prostorem.

legendární Parta [3d]
čt 29. 11. 18.00, pá 30. 11. 16.30 hod.
režie: Peter ramSey / uSa 2012 / 100 min. 
/ přístupný / dabing / 150 kč
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na 
celém světě radost ze života, dá se dohromady 
parta superhrdinů, která se ho pokusí zastavit. 

argO
čt 29. 11. 20.00, pá 30. 11. 18.30 hod.
režie: ben aFFleck / uSa 2012 / 120 min. 
/ od 12 let / titulky / 90 kč

Zatímco Íránská revoluce dosahuje vrcholu, CIA 
‚exfiltration‘ specialista spřádá riskantní plán, 
kterak osvobodit šest Američanů, skrytých u ka-
nadského velvyslance… 

Sedm PSycHOPatů
pá 30. 11. 20.30 hod.
režie: martin mcdOnagH / v. británie, 
uSa 2012 / 109 min. / od 12 let / titulky 
/ 100 kč 
Tentokrát unesli špatného psa… 

PřiPravujeme: 
twilight Saga: rozbřesk - 2.část; zvonilka: 
tajemství křídel; argo; Sedm psychopatů; 
anna karenina; Hobit: neočekávaná cesta; 
země zapomnění; ladíme; Pí a jeho život; Sa-
mmyho dobrodružství 2.
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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

ve Stínu
st 7. 11. 10.00 hod.
režie: david Ondříček / čr, Slovensko, 
Polsko 2012 / 106 min. / přístupný / 50 kč
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy  
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popra-
viště. 

SamSara
st 21. 11. 10.00 hod.
režie: rOn Fricke / uSa 2011 / 102 min.
/ od 12 let / titulky / 50 kč
Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které 
nemají obdobu.

bOjOvnice + PředFilm utb:
rOmeO a julie
út 20. 11. 20.00 hod.
režie: david wnendt / německo 2011 
/ 100 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 kč
Marisa, 20letá německá dívka nenávidí cizince, 
Židy, vojáky a každého, koho shledá vinným za 
úpadek země. Leccos se změní, když náhodou 
potká mladého afgánského uprchlíka… 

Svatba mezi citróny + PředFilm 
utb: rOmeO a julie
st 21. 11. 20.00 hod.
režie: SuSanne bier / dánsko, švédsko, 

itálie 2012 / 112 min. / od 12 let / titulky
/ 70, 80 kč  
Mimořádně romantická komedií, která splňuje 
všechny definice tohoto žánru, přestože se nebo-
jí ani vážných témat. 

v temnOtě + PředFilm utb:
rOmeO a julie
út 27. 11. 20.00 hod.
režie: a. HOlland / Polsko, německo, 
Francie 2011 / 145 min. / od 12 let / titulky 
/ 70, 80 kč 
Režisérka Agnieszka Hollandová se ve svém sním-
ku po letech opět vrátila k tematice holocaustu.

Projekce Pronto bio se konají vždy v pátek od 10.00 hod. zpravidla 2x měsíčně.
Jedná se o speciální dopolední promítání za výhodné ceny. Na své si můžou přijít všichni, kteří dávají přednost dopo-
ledním aktivitám nebo ti, kteří nemají možnost návštěvy kina ve večerních hodinách a chtějí vidět premiérové tituly. Na 
rozdíl od Baby Bia se jedná o běžné projekce s normální hlasitostí a plným setměním v sále. Zážitek ani toho nejnároč-
nějšího filmového fanouška tedy není o nic ochuzen.

pronto bio

ve Stínu
čt 1. 11. 10.00 hod.
režie: david Ondříček / čr, Slovensko, 
Polsko 2012 / 106 min. / přístupný / 50 kč
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy  
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště.
 

lOOPer
pá 16. 11. 10.00 hod.
režie: rian jOHnSOn / uSa 2012 / 118 min. 
/ od 15 let / titulky / 60 kč
Existuje pro ně pouze jediné pravidlo – za žádnou 
cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct.  

SkyFall 
pá 30. 11. 10.00 hod.
režie: Sam mendeS / v. británie, uSa 2012 
/ 145 min. / od 12 let / titulky /  100 kč
V pořadí už 23. film nejdéle trvající série na stří-
brných plátnech.
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malOváSek – tangramy
ne 4. 11. 14.30 hod.
Tangram je čínská skládačka. Z několika jed-
noduchých geometrických tvarů dá poskládat 
téměř cokoliv...
 
kOzí PříběH Se Sýrem [3d]  
ne 4. 11. 15.30 hod. 
režie: jan tOmánek / čr 2012 / 85 min. 
/ přístupný / 120, 140 kč
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu. 

HOtel tranSylvania [3d] 
st 7. 11. 15.30 hod. 
režie: genndy tartakOvSky / uSa 2012 
/ 91 min. / přístupný / dabing / 110, 130 kč
Frankenstein a jeho nevěsta, mumie, vlkodlaci, 
zombie, gremlini ad.

malOváSek – POHyblivý Had
ne 11. 11. 14.30 hod.
Bojíte se hadů? Našeho nemusíte. Vyrobíme  
si veselého hada, který se ale umí plazit jako 
živý.

BIJÁSEK - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové 
projekce zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před 
libovolnou filmovou projekcí v kině Reduta získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BIJÁSKU na školní rok 2012/2013. 
Na představení označená jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné. 
MALOVÁSEK  (září 2012 - květen 2013)
Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí s nejrůzněj-
šími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. zdarma!
ANIMÁSEK (září 2012 - květen 2013)
Animační dílny se konají v kině Hvězda každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. a to ve dvou skupinách: pro začátečníky 
a pokročilé (v obou případech pro věk 9-15 let). cena za pololetí činí 400 kč, na celý rok 800 kč. Absolventi minulých 
ročníků zaplatí pouze 250 kč (pololetí), 500 kč (rok). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijásko-
vého filmu; pravidelné formace mailem; návštěva Zlínských ateliérů; hosté z oboru animace ad. Děti se seznámí s animačními 
technikami, vyzkouší si každou profesi, která s animací souvisí - scénář, střih, animace, vložení hudby, titulků.
Projekty jsou finančně podporovány Nadací Děti - Kultura - Sport. 

zvOnilka: tajemStví křídel [3d]
ne 11. 11. 15.30, středa 14. 11. 15.30 hod.
režie: ryan rOwe / uSa 2012 / 76 min. 
/ dabing / 3 děti do 15 let 140 kč, 165 kč
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydá-
vá napříč zapovězenou hranicí ze svého domo-
va do tajemných Zimních lesů.

malOváSek – vrStvy v láHvi
ne 18. 11. 14.30 hod.
Ukážeme si jak lehce udělat z obyčejné sklenič-
ky originální dekoraci. Zvládnou to i ti nejmenší.

z POHádky dO POHádky
ne 18. 11. 15.30 hod.
československo 1971 – 1990 / 88 min.
/ 30, 40 kč 
Pásmo animovaných pohádek: krtek a sně-
hulák, jak krtek ke kalhotkám přišel, 
jak pejsek s kočičkou dělali dort ad.
 
aSterix a Obelix ve SlužbácH
jejíHO veličenStva 
st 21. 11. 15.30 hod.
režie: laurent tirard / Francie, španěl-

POŘADY PRO DĚTI
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sko, itálie 2012 / 125 min. / přístupný
/ dabing / 70, 80 kč
Britská královna vyslala svého věrného důstoj-
níka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů 
v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené 
svým důmyslným bojem proti Římanům… 

malOváSek – adventní
kalendář: kaPr
ne 25. 11. 14.30 hod.
Kalendář – kapřík vás doprovodí až k Vánocům.

POjďte Pane, budeme Si Hrát…
S břetiSlavem POjarem
ne 25. 11. 15.30 hod.
československo / 86 min. / 30, 50 kč
Pásmo animovaných pohádek: Potkali se  
u kolína – první díl seriálu, kočičí škola – jak 
malíř Honza učil koťata počítat, O myších ve 
staniolu – ze seriálu Zahrada, držte si klobouk 
– seriál Potkali se u Kolína, velryba abyrlev – ze 

seriálu Zahrada, Od kroku k pokroku – humor-
ně zpracovanmý vývoj dopravní techniky.

raubíř ralF [2d] 
st 28. 11. 15.30 hod.
režie: ricH mOOre / uSa 2012 / 94 min. 
/ přístupný / dabing / děti do 15 let 105 kč, 
ostatní 130 kč
Raubíř Ralf touží po tom, aby byl milován tak, 
jako perfektní kladný hrdina jménem Felix 
z jeho hry...

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 2012-2013 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

… a bude Hůř + úvOd:
vladimír merta 
čt 1. 11. 16.00 hod.
režie: Petr nikOlaev / čr 2007 / 84 min. 
/ od 15 let / na průkazku zF zdarma, 50 kč
Příběh konfliktu Olina a jeho přátel se spo-
lečností, která jim nemá co nabídnout, kromě 
pronásledování policií a snahy změnit je násilím 
k ideálu měšťáctví. 

První učitel + úvOd: tOmáš Hála 
čt 8. 11. 16.00 hod.
režie: andrej kOnčalOvSkij / SSSr 1965 
/ 102 min. / titulky / na průkazku zF zdarma
Mladý rudoarmějec je vyslán do zapadlé kyr-
gyzské vesnice, aby zde založil první školu  
v širokém okolí. 

Prémie zF: lOla běží O živOt
+ PředFilm utb: rOmeO a julie
čt 22. 11. 16.00 hod.
režie: tOm tykwer / německo 1998 
/ 81 min. / od 12 let / titulky / na průkazku 
zF zdarma
Minuty rozhodují o lásce, životě a smrti…

úPlné zatmění + PředFilm utb: 
rOmeO a julie
čt 29. 11. 16.00 hod.
režie: a. HOlland / v. británie, Francie, 
belgie 1995 / 111 min. / od 15 let / titulky
/ na průkazku zF zdarma, 60 kč
Kontroverzní umělecký film s mrazivou pečli-
vostí otevřeně mapuje vývoj sebedestruktivní-
ho milostného vztahu.
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koncerty, výstavy, besedy

jean kirSten (d): graFiky, 
Obrazy, Objekty 
foyer kina Hvězda, 17. 10. – 8. 11.
Jean Kirsten se narodil v roce 1966 v Drážďa-
nech. V letech 1990-1995 studoval malířství  
a grafiku v drážďanské “Hochschule für Bilden-
de Künste”.  Od roku 1997 pracuje jako “umě-
lec na volné noze”.  Své práce vystavoval krom 
rodného Německa také například v USA, Belgii, 
Austrálii či Thajsku. Výstava spojuje jeho díla 
ze sérií „S. tančí“ a „Série pro L.“.
www. j-kirsten@gmx.de

evžen SObek: liFe in blue
(FOtOgraFie)
foyer kina Hvězda, 9. 11. – 5. 12. 
Evžen Sobek (* 1967, Brno) působí jako volný fo-
tograf a pedagog, přidružený člen francouzské 
agentury Picturetank.  Založil Fotoškolu Brno  
a vede kurzy a dílny zaměřené na dokumentár-
ní fotografii a fotografii krajiny v Brně i na dal-
ších univerzitách a galeriích v České republice. 
Ve své autorské tvorbě se zaměřuje zejména na 
dokumentární fotografii a krajiny. Vystavuje na 
autorských i skupinových výstavách u nás i v za-
hraničí, kde mimo jiné získal četná mezinárodní 
ocenění. na vernisáži výstavy, která se koná 
v pátek 9. 11. od 17 hodin zahraje Pavel Pro-
cházka jazz duo.
www.evzensobek.com

iluStrace k POvěStem měSta 
uHerSké Hradiště
kavárna kina Hvězda, od 9. 11.
Rozsáhlý výtvarný projekt, na jehož konci stojí 
pokus o volnou fotografickou ilustraci pověstí  
a vyprávění města. Žáci ZUŠ navštívili s foto-
aparáty Jezuitskou kolej, podzemí Františkán-
ského kláštera i věž Staré radnice. Ti odvážnější 
přečkali zamčeni několik nocí v Kapli sv. Šebes-
tiána. Těm nejtrpělivějším se nakonec podařilo 
s přízraky spřátelit a některé dokonce přesvěd-
čit, aby se nechaly vypodobnit...
http://www.fotomosty.info/doc/112/

viSací zámek – 30 let
pátek 9. 11. 20.30 hod., klub Mír
vstupné: předprodej 190 kč / 220 kč na místě
Tuzemská punk-rocková klasika - skupina Vi-
sací zámek letos oslaví 30 let své existence. 
Celou historii přitom Visáči hrají v nezměně-
né sestavě. Ačkoliv pánové vstoupili do druhé 
padesátky svého života, hudebně mají svému 
publiku stále co říct, o čemž koneckonců svěd-
čí jejich koncerty hojně navštěvované fanouš-
ky od 15 do 50 let věku a také neuvěřitelných 
32.600 fanoušků na Facebooku. V Míru vy-
stoupí spolu s rock‘n‘roll-punkovým spolkem 
Ovčie Kiahne ze Slovenska, který jim bude 
dělat předskokany. Těšit se můžeme na strhu-
jící show plnou recese, ironie, starých kultov-
ních vypalovaček typu „Traktor“ či „Známka 
punku“. K 30 letům skupiny nyní vychází box 
„Sakumprásk“ obsahující všechna alba a DVD, 
která Visáči během svého „života“ vydali. Jeho 
součástí je i DVD s hudebním mystifikačním 
filmovým dokumentem Petra Zelenky Visací 
zámek 1982 - 2007 a jako úplná novinka vy-
chází v rámci kompletu Retroalbum s dobo-
vými nahrávkami z prvních koncertů kapely.  
Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, 
mic uh. Hradiště, record uH, vichr, klub 
mír.
http://www.visaci.cz
http://bandzone.cz/ovciekiahne
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Vernisáž výstavy pod názvem „Renata Horá-
ková: Guatemala – země stromů“ byla v kině 
Hvězda připravena na úterý 2. 10. Krom 
zajímavého povídání a fotografií, zazněla 
např. také šamanská mušle a přítomní si 
mohli prohlédnout různé zajímavé předměty 
z výpravy. Na povídání Renaty Horákové na-
vázal pořad „Guatemala: Mayské poselství 
k roku 2012” (Pohodáři Pelhřimov). Výstava 
proběhla v rámci kampaně „Uherské Hra-
diště Město stromů 2011/2012“ podpořené 
Nadací Partnerství.

Foto: Jaromír Orel

Ve středu 17. 10. hostil foyer Hvězdy vernisáž 
výstavy „Jean Kirsten: Grafiky, obrazy, objek-
ty“. Jean Kirsten (* 1966, Drážďany) studoval 
malířství a grafiku v drážďanské “Hochschu-
le für Bildende Künste”. V roce 1994 získal 
cenu za obrazové umění od spolkového 
ministra pro vzdělání a vědu. Své práce vy-
stavoval krom rodného Německa například 
také v USA, Belgii, Austrálii či Thajsku. Vý-
stava představuje díla z jeho sérií “S. tančí” 
a „Série pro L.“ 

Foto: Marek Malůšek

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI MĚSTSKých KIN
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Uherské Hradiště dominovalo v plavecké soutěži měst

Jednoznačným vítězstvím ovládli „reprezentanti“ 
města Uherské Hradiště Plaveckou soutěž měst, 
která se konala ve středu 3. října v uherskohra-
dišťském aquaparku.
Počtem zúčastněných jsme v této celorepubliko-
vé soutěžili převýšili i města nad 50 tisíc obyvatel. 
Předepsanou 100m trať uplavalo 834 nadšenců. 
Uherské Hradiště triumfovalo v kategorii B - měs-
ta do 50 tis. obyvatel se ziskem 7990 bodů.  Na 
dalších medailových postech skončila Chrudim 
(4293 bodů, 331 účastníků) a Orlová (4183 bodů, 
332 účastníků). 
Akce Plavecká soutěž měst je určena převážně 
rekreačním plavcům všech věkových kategorií.  
Plavecký bazén slouží v soutěžní den zdarma 
k dispozici každému, kdo má zájem zaplavat si na 
čas libovolným stylem trať 100 metrů. 
Dosažené výkony pořadatelé hodnotí podle bo-

dovacích tabulek přizpůsobených věku a pohla-
ví. Každý plavec tak může získat 1 až 28 bodů, 
přičemž u plavců mladších 7 let a starších 60 let 
funguje pravidlo, že získávají plný počet bodů 
(28) za zdolání stometrové trati – bez ohledu na 
dosažený čas. Pro všechny zúčastněné platí, že 
startují nikoliv z bloků, ale z vody, od okraje ba-
zénu. Organizátoři mohou zařadit mezi účastníky 
i ty zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v daném 
městě. Pořadí měst bude určeno součtem bodů 
za 500 nejlepších výkonů. 
Již 21. ročník Plavecké soutěže měst pořádalo 
město Uherské Hradiště spolu s místní Plaveckou 
školou a plaveckým oddílem TJ Slovácká Slávia.

mb

celkem Muži Ženy

Počet závodníků 834 452 382

Počet dosažených bodů 8464 4601 3863

Průměr dosažených bodů 10,15 10,18 10,11

Průměrný věk 13,68 14,23 13,03

Součet bodů nejlepších 500 7990 4337 3653

kategorie nej… jméno Věk Čas

Nejstarší závodník Ivan Bosák 78 0:02:38,2

Nejstarší závodnice Anna Petlánová 80 0:03:24,4

Nejrychlejší závodník Petr Kohout 34 0:01:01,2

Nejrychlejší závodnice Kateřina Šichová 16 0:01:17,9

Celkové výsledky  21. ročníku soutěže Plavecká soutěž měst: http://www.info-sport.cz/index.php?a=1762
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Cyklisté „O putovní pohár 
města Uh. Hradiště“

Čtvrtý ročník vyznavačů cyklistiky, především hor-
ských kol, přilákal na start  268 závodníků. Zavítalo 
k nám i hodně cyklistů ze Slovenské republiky. Nej-
mladším „závodníkům“ byly necelé dva roky a nej-
staršímu závodníkovi bylo 70 let.
Pro děti byl připraven doprovodný program v režii 
Domu dětí a mládeže Šikula, dále se děti mohly vy-
řádit na bikeové školce a skákacím hradu.
Letos jsme rozšířili propozice o kategorii tzv. hobby 
„muži 19-39 let“ z důvodu sjezdu „zrádných“ ma-
řatských schodů. Startovní pole tím celkově čítalo 
17 věkových kategorií. Na rovinatém úseku (ul. 28. 
října) se vystřídaly děti na odrážedlech a děti do 6 
let. Kopcovitý terén a ostřejší sjezdy byly dle nároč-
nosti připraveny pro starší mládež, ženy a muže. 
Pro elitní kategorii, muži 19 a více let, jsme připravili 
technicky obtížný a divácky lákavý sjezd po mařat-
ských schodech. Vítězem této kategorie se stal Jan 
Jobánek z Meridy biking teamu Brno, který získal 
minimálně na rok putovní pohár. Z domácích zá-
vodníků se o 7. místo postaral Jan Peza z Juvacy-
kloteamu. Ostatní výsledky, fotky a video najdete 
na www.juvacykloteam.cz
Na základě žádostí závodníků rozšíříme propozice 
o kategorii „muži 60 a více let“, těšíme se tedy nejen 
na ně, a to 14. 9. 2013.                                              mb

Mladí atleti soutěžili 
 o pohár starosrty města

Dvanáct škol z okresu Uh. Hradiště se zúčastnilo XI. 
ročníku atletického čyřboje „O pohár starosty města 
Uh. Hradiště“. Každou školu reprezentovalo mladší 
žactvo (roč. 1999-2000) a starší žactvo (roč. 1997-
1998), které závodilo v tříčlenných družstvech. Čtyř-
boj se skládal z následujících disciplín: 60m, dálka, 
míček, koule (pouze starší), 600m, 800m (starší).

celkové prvenství obhájila ZŠ Sportovní Uherské 
Hradiště. Na druhém místě skončila ZŠ TGM Bojko-
vice, třetí místo patřilo ZŠ Staré Město.

Výsledky jednotlivých kategorií:
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ:
1. ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, 2. ZŠ TGM Bojkovice, 3. 
ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod
MLADŠÍ ŽÁCI:
1. ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, 2. ZŠ a MŠ J. A. Kom. 
Nivnice, 3. ZŠ TGM Bojkovice
STARŠÍ ŽÁKYNĚ:
1. ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, 2. ZŠ TGM Bojkovice, 3. 
ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště 
STARŠÍ ŽÁCI:
1. ZŠ TGM Bojkovice, 2. ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, 3. 
ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod

Nejúspěšnější jednotlivci z každé kategorie:
mladší žactvo: Soňa Zálešáková (ZŠ Sportovní Uh. 
Hradiště), David Pavelka (ZŠ a MŠ J. A. Komenského 
Nivnice)
starší žactvo: Kateřina Vávrová (ZŠ Za Alejí Uh. Hra-
diště), Robert Dubovský (ZŠ TGM Bojkovice)         mb
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

PRaVIDELNé aktIVIty PRO RODIČE a DětI:
PONDĚLÍ: 
Výtvarka s rodiči | 15.30 – 16.15 hod. 
ÚTERÝ: 
Veselé hraní - rodiče a děti 1,5 - 2roky
9.00 – 11.00 hod.  
STŘEDA:
Veselé hraní pro rodiče a děti 1 - 1,5 roku
9.00 – 11.00 hod. 
Strollering – mateřská v pohybu
9.00 – 10.00 hod.  
ČTVRTEK:
Veselé hraní pro rodiče a děti 0,6 - 1 rok 
9.00 – 9.45 hod. 
Pohádková snoezelen  3-6 let | 16.15 – 17.00 hod.    
Street Dance náctiletí | 18.00 – 19.00 hod. 
PÁTEK:
Veselé hraní pro rodiče a děti 2-3 roky 
9.00 – 11.00 hod. 
Street dance děti | 14.30 – 15.30 hod. 

taneční podložky na objednávku po-st
     
PRaVIDELNé aktIVIty PRO DOSPěLé:
PONDĚLÍ:
Pilates s hlídáním dětí
9.30 - 10.30 hod. | 60 Kč/hod. 
cvičení na bosu | 19.00 – 20.00 hod. | 80 Kč/hod.
ÚTERÝ:
kondiční cvičení | 18.00  - 19.00 hod. | 80 Kč/hod.                         
STŘEDA: 
kalanetika | 17.30 – 18.30 hod. | 80 Kč/hod. | 
Redukční cvičení | 19.00 – 20.00 hod. | 80 Kč/hod.                             
ČTVRTEK: 
cvičení pro seniory
14.00 – 15.45 hod. | 50 Kč/vstup
fitbox | 19.30 – 20.30 hod. | 80 Kč/vstup

jaZykOVé kONVERZacE: anglické, německé, 
španělské a ruské konverzace probíhají s rod. 
mluvčím. 
Dopolední i odpolední termíny. 
Více na www.akropolis-uh.cz

kaLENDáŘ akcÍ: 
11.11. actIVE Day | 9.00 – 13.00 hod. | akce zaměře-
ná pro všechny milovníky tance, pohybu, nutričního 
poradenství a vizáže | 250 Kč
21.11. OLEjOMaLba | 16.00 - 20.00 hod. | jednoden-
ní odpolední kurz pro dospělé a mládež od 15ti let 
| 1500 Kč
23.11. DOPOLEDNÍ ENkaUStIka s hlídáním dětí 
| 550 Kč
29.11. bESEDa O aUtISMU | od 18.00 hod.

Přednáška - Jak slaďovat rodinu a práci

Miniškolka Rolnička

bližší informace a další nabídky aktivit 
naleznete na www.akropolis-uh.cz
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

5. 11. 2012 – pondělí – zahájení činnosti Rybář-
ského kroužku v 16.00 hod. v DDM,  vezměte si 
s sebou přezůvky, info: Martina Dörrová, tel. 605 
203 064
10. 11. 2012 – sobota – ŽONgLOVáNÍ od 10.00 hod. 
v DDM -  NOVINKA, info: Martina Dörrová, tel. 605 
203 064
13. – 25. 11. – výstava v rámci tSttt – Klub kultury 
UH s názvem „Supermarket SVĚT“ , info: Lenka Pa-
velčíková, tel. 733 500 233
29. 11. 2012 – zahájení „Roku s Liškou bystrouš-
kou“ – výstava a beseda od 16.00 hod. v DDM ve 
spolupráci se Slováckým muzeem UH, p. Marty-
kánová, o akademickém malíři S. Lolkovi, který 
daroval svoji vilu dětem Uh. Hradiště (dnešní sídlo 
DDM), info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064
30. 11. – 2.12. 2012 – „adventní ladění“ – soustře-
dění výtvarného kroužku pro dospělé, info: Martina 
Dörrová, tel. 605 203 064

Dále připravujeme: víkendové soustředění členů 
Městského žákovského a studentského parlamantu.

5. 12. 2012 – středa – MIkULáŠký REj na Masaryko-
vě nám. v UH se slavnostním rozsvěcení vánočního 
stromu města, od 15.00 hod. Info: Karel Šuranský, tel. 
605 203 063
6. 12. 2012 – čtvrtek – tvoření aDVENtNÍcH VěNců 
v DDM UH, cena pro děti 90,-- Kč a dospělé 120,-- Kč. 
Děti mohou tvořit od 15.30 hod. a dospělí od 17.30 
hod. Přihlásit se musíte nejpozději do 29. 11. na tel. 
572 551 347, 605 203 064 u Martiny Dörrové.

H L E D á M E :
Z vážných důvodů hledáme nového lektora BREAK 
DANCE, staršího 18 let, který má zájem o moder-
ní styly tanců, je spolehlivý, komunikativní, má rád 
práci s dětmi a mládeží. Info: Jana Skuciusová, tel. 
605 203 065.

bližší  informace na www.ddmsikula.cz, 
 tel.: 572 551 347, 605 203 065, 605 203 064

3. 11.   PODHůŘÍM bÍLýcH kaRPat Z PItÍNa DO 
bOjkOVIcE

Pitín – Podlesí – Hradisko – Ochoz – Skaličí - Pod 
Lokovem – Krhov - Bojkovice - 20 km
Odjezd tam:  vlakem   z UH v 8:24 hod. do Pitína

10. 11.   Z ROHatcE DO HODONÍNa bZENEckOU 
DOUbRaVOU

Rohatec – Zavřená alej – Za červenými domky 
– Restaurace s pivovarem – Hodonín, - 14,5 km
Odjezd tam: vlakem z UH v 7:47 hod. přes SM do 
Rohatce.

17. 11.   PODZIM V bÍLýcH kaRPatEcH

Horní Němčí – Hrabina – Březová, rozc. – Lubná 
– Nivnice   - 19 km
Odjezd tam:  autobusem z UH v 7:25 hod. přes 
Slavkov do Horního Němčí.

24. 11.   PODZIMNÍMI cHŘIby Z jaNkOVIc

Jankovice – Pod Kozincem, rozc. - Komínské skály 
– Bunč – Jankovice   - 12 km
Odjezd tam: z UH v 8:15 hod. do Jankovic. Vedoucí 
nastoupí v Huštěnovicích.

PŘEDběŽNé  OZNáMENÍ
V sobotu 8. prosince se uskuteční tradiční před-
vánoční večírek. Na zajištěné tradiční občerstvení 
bude vybírána částka 100 Kč. Zájemci mohou platit 
u členů výboru. 

Výbor odboru KČT

Na vycházky srdečně zveme všechny členy KČT 
i ostatní příznivce toulek přírodou.

V případě nevhodných přírodních podmínek 
budou trasy operativně korigovány.

 www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU 
16.8.  Lubomír Stašek  1942
20.8.  Anna Kučerová  1937
21.8.  Vojtěch Vaněk  1916
25.8.  Josef Trčka   1937
28.8.  Jarmila Jevická  1921
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ 
1.9.  Anna Čápková  1932
1.9.  Jindra Vaverková  1942
4.9.  Marie Šatánková  1921
4.9.  Jaroslav Knotek  1937
5.9.  Marie Chocholatá  1937
5.9.  Marie Křihovská  1937
5.9.  Božena Kodrlová  1942
7.9.  Marie Ondrová  1942
7.9.  Jaroslava Křečanová  1932
7.9.  František Maršálek  1927
8.9.  Václav Harašta  1942
8.9.  Marie Hurajová  1932
9.9.  Hilda Hrubá  1916
9.9.  Eva Říhová   1942
10.9.  Václav Kolaja  1942
10.9.  Zdenka Habartová  1932
11.9.  Anežka Tománková  1927
11.9.  Olga Černotová  1937
12.9.  Ladislav Vlčnovský  1937
12.9.  Božena Bártová  1920
13.9.  Marie Hanušová  1920
13.9.  Josef Křivohlávek  1919
15.9.  Ludmila Heinzová  1932
15.9.  Milada Frantálová  1932
16.9.  Jan Kolaja   1937
16.9.  Zdeněk Blaha  1927
16.9.  Ludmila Šnajdarová  1932
17.9.  Jan Huleš   1942
18.9.  Jana Juříková  1942
18.9.  František Snopek  1932
19.9.  Františka Šantrůčková 1937
19.9.  Jiřina Žároská  1942
19.9.  Alois Anděl   1922
19.9.  Věra Dvořáková  1927

NARODILI SE 2012
 
4.7  Tomáš Chabičovský
13.7.  Dominik Otrusina
30.7.  Libor Kočenda                 
1.8.  Adam Leštinský
31.8.  Jakub Ryšavý
1.9.  Elen Kučerová
7.9.  Patrik Stehlík 
14.9.  Gabriel Šramhauser
15.9.  Magdaléna Ryšavá
17.9.  Barbora Taláková
27.9.  Jolana Vaculíková 

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

19.9.  Arnošt Hradil  1927
20.9.  Jindřiška Bednářová  1942
20.9.  Jan Müler   1932
21.9.  Václav Protiva  1942
23.9.  Zdenka Horehleďová  1932
25.9.  Božena Zpěváková  1942
25.9.  Antonín Pochylý  1937
25.9.  Zdenka Šobáňová  1932
26.9.  František Vlachynský  1927
27.9.  Věra Kolaříková  1937
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU 
6.10.  Ludvík Směřička  1942
6.10.  Emilie Železníková  1927
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zelený, červený, černý) bez soli a zakápneme oli-
vovým olejem. Jeden den necháme odležet v led-
nici a na druhý den se pustíme do grilování buď 
na kontaktním grilu, případně grilu klasickém ale 
i na steakové pánvi můžeme očekávat výborný vý-
sledek. Tepelná úprava musí proběhnout na prud-
ko, tedy krátce při vysoké teplotě. Před podáváním 
flanksteak osolíme a můžeme ho nakrájet na tenké 
plátky. Jako příloha je vhodný čerstvý chléb nebo 
ho můžeme servírovat přelitý tatarskou omáčkou 
s hranolkama. Také už máte plné zuby těch polo-
tovarů plných éček, které se v obchodech prodá-
vají jako tatarská omáčka? Tak si připravte tatarku 
domácí, je to naprosto jednoduché. Na výrobu 
majonézy budete potřebovat tyčový mixér, hrnek 
odpovídající velikosti, jedno vejce a asi dvě deci 
slunečnicového oleje. Vejce rozbijete do hrnku, vlo-
žíte mixér a při středních otáčkách vléváte postup-
ně slunečnicový olej až do zhoustnutí majonézy. 
Po té stačí nastrouhat na jemno dva kyselé okurky, 
nadrobno nakrájet menší cibulku, nejlépe šalotku 
a přidat vrchovatou lžíci plnotučné hořčice, dochu-
títe pepřem a solí, lehce promíchnete a je hotovo.

Dobrou chuť přeje
Ing. Jindřich Havelka, vedoucí Odboru dopravy 

Městského úřadu Uherské Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - listopad 2012

faLEŠNá DRŠťkOVá POLéVka

Není nad pravou domácí dršťkovou polévku. Skuteč-
ně? I za použití předvařených drštěk je  dosti pracná 
a časově hodně náročná. Navíc někteří lidé nevloží 
jeden ze čtyř kravských žaludků do úst ... Na to vše 
ale naštěstí existuje jednoduchý recept v podobě 
časově nenáročné falešné dršťkové polévky. Hlavní 
finta je v tom, že hovězí dršťky nahradíme hlívou ús-
třičnou. Časová úspora a snížení pracnosti se pro-
jeví zejména v tom, že hlívu není třeba vařit ve třech 
vodách a následně cedit, jako je tomu u drštěk.   

Postup:
Nakrájíme nahrubo tři velké cibule a zpěníme 
na sádle, přidáme cca tři čtvrtě kila hlívy ústřičné 
nakrájené na nudličky a postupně vydusíme až 
na omastek. Přisypeme kmín, mletou pálivou pa-
priku a vegetu. Za intenzivního míchání necháme 
směs zlehka přismahnout a následně zalejeme 
vývarem, eventuelně bujónem. Potom polévku při-
vedeme k varu a zahustíme zásmažkou, případně 
chlebem. Vařit ji není třeba dlouho, aby se hlíva 
nerozvařila. Po dovaření dochutíme dvěma rozliso-
vanými stroužky česneku, hrstí drcené majoránky 
a dle chuti dosolíme. Daleko lépe vám bude chut-
nat podávaná ve vydlabaném chlebovém kulatém 
bochníku, ale když je nouze nejvyšší, i v klasickém 
talíři s rohlíčkem přijde vhod. 

fLaNkStEak S HRaNOLkaMa a DOMácÍ
tataRkOU

Nikdy, opakuji nikdy, by mě nenapadlo připravit 
steak z hovězího pupku. Moje babička mi říkala, že 
hovězí pupek se dřív dával psům a já říkám, že je 
to škoda, protože po té, co jsem ho ochutnal loni 
na slavnostech vína ve stánku „U Kusáků“ už vím, 
že jsou z něj skvělé steaky. Jak na to?
 
Postup:
Nejdříve si trochu pohrajeme s hovězím pupkem 
a perfektně ho odblaníme. Po té nakrájíme úhled-
né steaky a každý plátek bohatě nakořeníme smě-
sí nejlépe čtyř druhů nahrubo mletých pepřů (bílý, 



68

Sudoku pro volnou chvíli

8 1 6

9 8 5 2

2 3 7

2 8 3

9 8 2 1

6 5 9

6 2 7

7 1 3 6

5 4 8

3 8 9

5 8 7 4

7 9 8

6 3 7

4 3 6 8 2

9 3 4

4 2 6

5 7 6 1

1 8 2

1 3

2 1 8 4

8 6 4

9 6 7 5

1 7 5 2

7 5 3 1

2 3 4

6 5 8 3

9 5

2 4 7

3 6 7 4

6 5 2 8

4 2

7 8 1 6

4 9

6 7 3 9

5 9 8 1

8 5 3

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

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

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

8 2 5 3 4 9 7 6 1
9 1 3 8 6 7 2 4 5
6 7 4 5 1 2 8 9 3
5 3 1 6 9 8 4 7 2
7 8 2 4 3 5 9 1 6
4 6 9 2 7 1 3 5 8
1 4 6 7 2 3 5 8 9
3 5 7 9 8 6 1 2 4
2 9 8 1 5 4 6 3 7
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Region Slovácko Uherské Hradiště
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vás zve na 

akci konanou pod záštitou starosty města
Uherské Hradiště Květoslava Tichavského

Jarmark tradičních výrobků, 
řemeslné dílny, předávání 

certifikátu oceněným výrobcům 
a ochutnávka vín

Akce se koná v prostorách Reduty 
na Masarykově náměstí

v Uherském Hradišti

Vstupné: dospělí 20 Kč; studenti,
senioři, ZTP 10 Kč; děti do 10 let zdarma

www.tradicnivyrobek.cz

III. PŘEHLÍDKA
SLOVÁCKO
V TRADICI

Neděle 11. listopadu 2012
od 9.00 do 17.00 hodiN



70

w w w. i n e x t . c z

Zpravodaj města Uherské Hradiště
Vydává: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00291471, 
registrační číslo - MK ČR E12068. Realizace: Klub kultury Uherské Hradiště.  Řídí: redakční rada. 
Odpovědný redaktor: Mgr.A. Antonín Mach. Redakce: Miroslav Potyka a František Elfmark, DiS. 
Redakční rada: PhDr. Jaromíra Čoupková, Ing. Květoslav Fryšták, Bc. Radovan Jančář, Mgr. Josef 
Korvas, PhDr. Blanka Rašticová, Ing. Naděžda Slachová, Mgr. Evžen Uher, Mgr. Jitka Zámečníková, 
Jan Pášma Ilustrace: Moarch Miško Eveno. adresa redakce: Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 UH, 
odpovědný redaktor tel. 572 430 420, distribuce ZUH (Monika Týznerová) tel. 572 43 04 28 fax: 572 
43 04 22, e-mail: info@kkuh.cz, IČO: 00092100. Počet výtisků 730 ks. Cena 14 Kč. Sazba, fotografie 
a tiskové předlohy zpracovány Klubem kultury, osvit a tisk Agentura NP, v.o.s. Staré Město. Vychází  
v Uherském Hradišti 12krát ročně, dáno do tisku: 23. ří jna 2012.

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





14 kč
První strana obálky: Cenu diváka na FHNLM získal soubor Zagyva banda z Maďarska. 
Foto: Miroslav Potyka

UHERSKÉ HRADIŠTĚ     UHERSKÝ BROD     19. - 25. 11. 2012



XXXVII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FILMŮ

XXXIV. FOTOSOUTĚŽ

UHERSKÝ BRODUHERSKÉ HRADIŠTĚ

dětská výtvarná a literární soutěž    semináře          přednášky    konference    výstavy

pod  z á š t i t ou  he j t m ana  Z l í n s kého  k ra j e


