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PŘEHLED USNESENÍ 33. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 23.1.2012                  

Rada města schválila
- prominutí úroků z prodlení ve výši 6.265 Kč za neza-
placený nájem a služby ve výši 39.396 Kč na základě 
Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Uherské 
Hradiště a paní Dagmar Lapčíkovou
- pronájem nebytových prostor č. 1.4a o výměře 26,10 
m2, č. 1.4b o výměře 45,60 m2, č. 1.4c o výměře 32,90 
m2, č. 1.4d o výměře 41,10 m2 a č. 1.25 o výměře 
2,30 m2, vše o celkové výměře 148,00 m2, vše v I. 
NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradi-
ště, společnosti VELTEX JG s. r. o.; s výší nájmu 3.300 
Kč/m2 nebytových prostor č. 1.4a, č. 1.4b, č. 1.4d/rok 
+ aktuální sazba DPH a 2.000 Kč/m2 nebytových 
prostor č. 1.4c a č. 1.25/rok + aktuální sazba DPH; 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za 
účelem provozování prodejny s pánskou a dámskou 
konfekcí 
- pronájem nebytového prostoru č. 311 o výměře 
14,72 m2 ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého ná-
městí, Uherské Hradiště, společnosti J.D.Production, 
s. r. o.; s výší nájmu 700 Kč/m2/rok + aktuální sazba 
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou; za účelem provozování kontaktní kanceláře TV 
Slovácko
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu neby-
tových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 
17.03.2000 mezi městem Uherské Hradiště a panem 
Miloslavem Bullou a paní Janou Heinzovou, týkající 
se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 
53,00 m2 v I. NP budovy původně č. p. 41, ulice Pro-
střední, nyní č. p. 1271, Zelný trh, Uherské Hradiště; 
spočívajícího ve zúžení předmětu nájmu o nebytový 
prostor o výměře 6,32 m2 a ve zúžení v části nájemce 
o pana Miloslava Bullu
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 
2011/600/SMM uzavřené dne 29.07.2011 mezi měs-
tem Uherské Hradištěa panem Přemyslem Hájkem, 
týkající se pronájmu částí pozemku p. č. 2065/13 o 
výměrách 40 m2 a 25 m2 v k. ú Mařatice; spočívající-
ho ve změně čl. II. Předmět a účel nájmu a čl. III. Doba 
nájmu, nájemné; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 
1 v důvodové zprávě
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebyto-
vých prostor uzavřené dne 29.05.2009 mezi městem 
Uherské Hradiště a paní Markétou Silnou, týkající se 

pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 15,50 
m2 v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hra-
diště; spočívajícího ve změně čl. IV. Nájemné, a to ve 
změně placení nájemného ze čtvrtletních plateb na 
měsíční platby
- prominutí úroků z prodlení ve výši 3.967 Kč za neza-
placený nájem ve výši 94.122 Kč na základě Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem 
Uherské Hradiště a paní Hanou Abdulrahman
- změnu usnesení RM č. 307/20/RM/2011 ze dne 
23.08.2011 v odst. I. v bodě 5., a to následovně:RM 
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavře-
né dne 31.08.2004 mezi městem Uherské Hradiště  
a RNDr. Radovanem Kuncem; spočívajícího v rozšíře-
ní předmětu nájmu o 1 ks tabule na fasádě budovy, 
1 ks oválné tabule nad provozovnou a 1 ks skříňky 
po pravé straně při vstupu z ulice Prostřední, vše v 
budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště 
a v navýšení nájemného o částku 1.000 Kč/rok + ak-
tuální sazba DPH; s podmínkou odsouhlasení grafic-
kého a technického provedení vizualizace tabulí od-
borem APR Městského úřadu v Uherském Hradiště 
- změnu usnesení RM č. 422/26/RM/2011 ze dne 
22.11.2011 v odst. I. v bodě 1., a to následovně:RM 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí nájemní 
smlouvě mezi městem Uherské Hradiště a spo-
lečností MANAG, a. s. týkající se pronájmu částí 
pozemků p. č. 887/2 o výměře 374 m2, p. č. 887/5 
o výměře 6 m2, p. č. 888/7 o výměře 6 m2 a p. č. 
887/7 o výměře 25 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, 
za účelem rozšíření stávajícího parkoviště a umístění 
kabelového podzemního vedení veřejného osvětle-
ní včetně 4 kusů stožárů se svítidly, dle přiloženého 
návrhu Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě v dů-
vodové zprávě 
- změnu usnesení RM č. 486/32/RM/2012 ze dne 
10.01.2012 v odst. I. v bodě 4., a to následovně: RM 
schvaluje ke zveřejnění 
pronájem částí pozemků p. č. 2287 o výměře cca 240 
m2 v k. ú. Mařatice a p. č. 533/108 o výměře cca 100 
m2 v k. ú. Vésky 

- ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/478/SMM, ve 
znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 01.08.2005 mezi 
městem Uherské Hradiště a panem Břetislavem 
Dleštíkem, týkající se pronájmu nebytových prostor 
o výměře cca 53,60 m2 v budově č. p. 1057, ulice 
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Na Rybníku, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 
31.01.2012
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2011/516/SMM uza-
vřené dne 29.06.2011 mezi městem Uherské Hradiště 
a společností REMA-TREND s. r. o., týkající se proná-
jmu nebytových prostor č. 1.05 - 1.15 o celkové výmě-
ře 138,45 m2 a části společných nebytových prostor 
č. 1.02 o výměře 8,55 m2, vše v budově č. p. 1057, 
ulice Na Rybníku, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 
31.01.2012
- pronájem nebytových prostor v I. NP, ve II. NP a ve III. 
NP budovy č. p. 1057 (ubytovna u Zimního stadionu), 
ulice Sokolovská, Uherské Hradiště, společnosti Zim-
ní stadion UH s. r. o.; s výší nájmu 1 Kč/rok, stane-li se 
nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plát-
cem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 
dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu 
DPH; na dobu určitou 25 let ode dne podpisu nájem-
ní smlouvy s tím, že žadatel provede na své náklady 
rekonstrukci objektu ve smyslu odsouhlasené pro-
jektové dokumentace a po skončení nájmu převede 
veškeré provedené úpravy (technické zhodnocení 
nemovitosti) dle odsouhlaseného rozsahu na měs-
to Uherské Hradiště, a to za celkovou částku 1.000 
Kč; dle Podmínek pro dlouhodobý pronájem objektu 
ubytovny u Zimního stadionu v Uherském Hradišti 
uvedených v důvodové zprávě
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení), 
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě v celkové délce cca 290 bm na čás-
tech pozemků p. č. 3023/77 v délce cca 36 bm, p. č. 
3023/78 v délce cca 4 bm, p. č. 3023/93 v délce cca 
47 bm, p. č. 3023/101 v délce cca 51 bm, p. č. 3023/121 
v délce cca 42 bm, p. č. 3023/123 v délce cca 23 bm, 
p. č. 3058/17 v délce cca 59 bm, p. č. 3061/4 v délce 
cca 5 bm, p. č. 3137 v délce cca 3 bm, p. č. 3141/1  
v délce cca 6 bm, p. č. 3142/1 v délce cca 14 bm, vše 
v k. ú. Mařatice, pro oprávněného INTERNEXT 2000, 
s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktu-
ální sazba DPH; a to s podmínkou umožnění městu 
Uherské Hradiště doplnit přípolož 1 ks HDPE trubky 
do výkopu v celé délce trasy
- poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu spo-
lečnosti Hamboot, s. r. o., Spytihněv 329, Spytihněv, IČ 
292 73 374, na projekt Lodní linka Uherské Hradiště 
- jez Kunovský les a zpět ve výši 16.000 Kč
- poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:

1. Občanské sdružení Kunovjan, IČ 628 31 585, Zá-
chalupčí 952, 686 04 Kunovice na projekt XIX. Me-
zinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“ ve 
výši 20.000 Kč
2. Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uh. Hra-
diště, IČ 00108227, Svatoplukova 346, 686 76 Uher-
ské Hradiště na projekt TOP Víno Slovácka 2012 ve 
výši 6.000 Kč
3. Mgr. Zdeněk Pilát, Na Kopci 200, 686 01 Uherské  
Hradiště na projekt Derflanské hospůdky ve výši 
15.000 Kč
4. Vinaři Mařatice, o.s., IČ  670 06 981, Vinohradská 
850, 686 05 Uherské Hradiště na projekt Oblastní vý-
stava vín Mařatice konaná 1.5.2012 ve výši 10.000 Kč
5. UH SENIOR BAND, o.s., IČ 708 93 144, Hradební 
1198, 686 01 Uherské Hradiště na projekt Nedělní od-
polední „Čaje pro posluchače středního a seniorské-
ho věku“  ve výši 20.000 Kč
6. Klub módy,o.s., IČ 708 93 101, Hradební 1198, 686 
60 Uherské Hradiště na projekt Módní přehlídka  
s hosty ve výši 5.000 Kč
7. Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s., IČ 226 88 455, 
Polní 608, 686 05 Uherské Hradiště na projekt Pouť u 
kaple sv. Rocha v Jarošově ve výši 15.000 Kč
8. Memoria, občanské sdružení, IČ 228 75 069, Moj-
mírova 732, 686 03 Staré Město  na projekt Důstojné 
využití věznice v Uherském Hradišti ve výši 10.000 Kč
9. Cimbálová muzika Ohnica, o.s., IČ 265 73 831, ná-
městí Míru 430, 686 01 Uh. Hradiště na projekt  Na-
točení CD Cimbálové muziky Ohnica „U hradišťské 
brány“ ve výši 15.000 Kč
10. OS Smíšený pěvecký sbor Svatopluk Uherské 
Hradiště, IČ 708 93 110, Hradební 1185, 686 60 Uh. 
Hradiště na projekt Festival sborového zpěvu Itálie - 
Priverno. ve výši 20.000 Kč
11. Přátelé zpětné vazby, o.s. (P.Z.V.), IČ 227 39 394, Na 
Příkopě 127, 686 04 Uh. Hradiště na projekt Podpora 
amatérských skupin a souborů, mini festival RGP ve  
výši 20.000 Kč
- poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následovně:
1. 1.Slovácký klub, o.s., Sportovní 777, 686 01 Uh. Hra-
diště, IČ: 22680942 na sportovní činnost klubů (flor-
bal) - doprava k mistr. soutěžím, pronájmy sportovišť 
v Uh. Hradišti ve výši 7.000,- Kč. 
2. SK Míkovice, o.s., Na Drahách 881, 686 04 Kunovi-
ce, IČ: 26632411 na sportovní činnost (bikros) - star-
tovné na MS, ME, MČR, doprava na zimní soustředě-
ní ve výši 12.000,- Kč. 
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3. Tělocvičná jednota Sokol Uh. Hradiště, o.s., Tyršovo 
nám. 113, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00531120 na 
organizaci Akademie ke 140. výročí jednoty - pro-
pagace akce, 2 cvičitelé mládeže ve výši 10.000,- Kč  
a na sportovní činnost - náklady XV. Všesokolského 
sletu a 150. výročí založení SOKOLA, účastnický po-
platek, doprava ve výši 5.000,- Kč.
4. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. Hra-
diště, IČ: 26579529 na sportovní činnost (veslování) 
- doprava na závody, trenéři mládeže ve výši 13.000,- 
Kč.
5. IHC REFLEX Uheské Hradiště, o.s., Prokopa Holého 
739, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 70892806 na sportovní 
činnost (in-line hokej) - pronájem ZS v Uh. Hradišti, 
doprava na mistr. soutěže, rozhodčí, časomíra ve 
výši 20.000,- Kč.
6. SK Vésky, o.s., 686 04 Vésky, IČ: 61703834 na pro-
voz sportovního zařízení ve Véskách - energie, údrž-
ba, oprava oplocení, úhrada energií (celý rok 2012) ve 
výši 10.000,- Kč.
7. JVSB, o.s., Velehradská 218, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 60371510 na sportovní činnost (basketbal) - 
doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí, trenéři mládeže, 
pronájmy tělocvičen v Uh.Hradišti ve výši 20.000,- Kč.
8. Karate DO, o.s., R. Kubíčka 988, 686 05 Uherské 
Hradiště, IČ: 62831593 na sportovní činnost - proná-
jem tělocvičny na ZŠ Za Alejí v Uh. Hradišti ve výši 
2.000,- Kč.
9. Tenisový klub Uh. Hradiště, o.s., U Moravy 827, 686 
01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079 na sportovní čin-
nost - pronájem haly v Uh. Hradišti, trenéři mládeže, 
doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí ve výši 10.000,- 
Kč.
10. VK Morávia, o.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. 
Hradiště, IČ: 16361016 na sportovní činnost (veslová-
ní) - startovné, doprava na závody ve výši 5.000,- Kč. 
11. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 62832778 na sportovní činnost 
oddílu florbalu - pronájmy tělocvičny v Uh. Hradišti, 
doprava na mistr. soutěže, trenéři mládeže ve výši 
10.000,- Kč, na sportovní činnost oddílu stolního te-
nisu - doprava na mistr. soutěže, trenéři mládeže ve 
výši 5.000,- Kč. 
12. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, o.s., Za 
Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 22815210 
na sportovní činnost - doprava na závody, trenéři 
mládeže, pronájem sportovišť v Uh. Hradišti ve výši 
4.000,- Kč.

- poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělávání,  
a to následovně:
1. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazy-
ková škola s právem státní jazykové zkoušky Uher-
ské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, 
IČ: 60371731 na projekt Univerzita třetího věku  při OA 
UH  na propagaci, studijní materiály, kancelářské 
potřeby, kopírování, imatrikulaci, promoce ve výši 
15.000,- Kč. 
2. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 
777, p.o., Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ 70435651 na projekt: Doprava žáků na soutěže  
a olympiády na cestovné a startovné na soutěžích ve 
výši 10.000,- Kč. 
3. Ing. Evžen Rajzl, Centrum potápění Rajzl, Dlouhá 
205, 686 01 Uh. Hradiště IČ 13401891 na projekt: Sou-
těž BASICLINGUA A CITYLINGUA 2012 na materiální 
náklady na přípravu testů a rozesílání zadání soutě-
žícím ve výši 10.000,- Kč.   
4. Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o., 
Tyršovo nám. 363, 68601 Uherské Hradiště,  IČ:  
25349520 na projekt  Jarmark vědy a umění na re-
žijní náklady na zabezpečení akce (nájem, služby, 
propagace, kancelářské a materiální potřeby) ve výši 
11.000,- Kč.
5. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Ko-
menského nám. 350, 686 01 Uherské Hradiště  IČ: 
70436070 na projekt: ŽA-LI-FLO na  věcné ceny pro 
žáky,  diplomy  na vyhodnocení soutěže v červnu 
2012     ve výši  7.500,- Kč. 
6. ZŠ a MŠ, Uh. Hradiště, Větrná 1063, p. o. Větrná 
1063, 686 05  Uherské Hradiště IČ  70436169 na pro-
jekt: Dvacáté výročí založení školy na kancelářské 
potřeby, trička, DVD, CD, pexeso náklady na zajištění 
akce - služby ve výši výši 17.000,- Kč.
7. PRUM o.p.s., Uherské Hradiště, Kollárova  617, 686 
01  Uherské Hradiště, IČ 25574019 na projekt: Formu-
le 1 ve školách - Moravia industry team na materiální 
a výrobní náklady na zhotovení modelu  F1, náklady 
na propagační zajištění ve výši 8.000,- Kč,
 na projekt: Formule 1 ve školách - Joker team - na 
materiální a výrobní náklady na zhotovení modelu  
F1, náklady na propagační zajištění ve výši 8.000,- Kč. 
8. Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště 
- Jarošov, Pivovarská 200, p.o., Pivovarská 200, 686 
01 Uherské  Hradiště IČ 70993327 na projekt: Zelený 
ostrov na metodické materiály, odbornou literaturu, 
výsadbu stromů, bylin, vybudování naučných prvků 
na zahradě MŠ, věcné ceny pro děti, výtvarný mate-
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riál ve výši 10.000,- Kč. 
- udělení Zvláštní ceny při příležitosti vyhlášení nej-
lepších sportovců a sportovních kolektivů města 
Uherské Hradiště za rok 2011 panu Miroslavu Mi-
mránkovi, dle předloženého návrhu
- ukončení plánovací smlouvy uzavřené s investorem 
objektu „Rezidence Zelný trh“ na parcele č. 1505, č. 
1506 v k.ú. Uherské Hradiště v Městské památkové 
zóně panem Ladislavem Mandíkem, bytem V Lip-
kách 706/11, Praha-Slivenec, která generovala po-
třebu 10 parkovacích míst s finančním příspěvkem 
765 248,- Kč ve prospěch města, a to dohodou ke 
dni 25.1.2012.
- uzavření nové plánovací smlouvy na vybudování 
nových parkovacích míst v celkovém počtu 19 s in-
vestorem plánované výstavby objektu „Galerie Zelný 
trh“ na parcele č. 1505 a č. 1506 v k.ú. Uherské Hra-
diště společností INVESTOSTAV, s.r.o., IČ 276 94 461, 
se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, zastoupenou 
jednatelem Ing. Jaroslavem Křivánkem, s finančním 
příspěvkem ve prospěch města ve výši 1 817 464,- Kč 
dle návrhu v příloze, a  to za podmínky ukončení plá-
novací smlouvy dle b. I tohoto usnesení.
- Akční plán zlepšování místní Agendy 21 a projektu 
Zdravé město na rok 2012 dle přiloženého návrhu.
- poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí ná-
sledovně:
1. Stanici ochrany fauny, občanské sdružení, Hlavní 
889, 687 25 Hluk, IČO 22820744, na tlumení měst-
ských holubů ve výši 19.800,- Kč
2. Akropolis, občanské sdružení, Stará Tenice 
1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 28552709, DIČ 
CZ28552709, na projekt Učíme se zeleně myslet ve 
výši 7.500,- Kč 
3. ZO ČSOP 63/08 Rochůs, Lechova 571, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČO 62831968, DIČ CZ62831968, na 
zpracování a distribuci pracovních listů k naučné 
stezce Holý kopec ve výši 10.000,- Kč 
- poskytnutí 7 dotací z Fondu SPP na 1. pol. 2012  
v celkovém objemu 60.000,- Kč dle přílohy důvodové 
zprávy (poř. č. 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23) těmto subjektům: 
1. Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 
1, IČ 26708451, ve výši 10.000,- Kč na provozní nákla-
dy a částečnou úhradu mezd
2. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, 
Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1, IČ 26593823, ve výši 
10.000,- Kč na částečnou úhradu provozních nákladů 
3. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organi-
zace, Průmyslová 900, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 

71208232, ve výši 15.000,- Kč na částečnou úhradu 
ozdravných pobytů a neinvestiční výdaje
4. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organi-
zace, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ 62830392, ve výši 5.000,- Kč na ozdravné a rekon-
diční pobyty
5. Akropolis, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 28552709, ve výši 10.000,- Kč na provozní 
náklady
6. Oblastní spolek Českého červeného kříže, o.s., 
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
00426385, ve výši 5.000,- Kč na oceňování bezpří-
spěvkových dárců krve a na rekondiční pobyt pro 
seniory
7. Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor, 
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
00442755, ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady
8. TJ Monty DS Kunovice, o.s., Průmyslová 912, 686 
01 Uherské Hradiště, IČ 61704458, pro pobočku Ja-
lubská č. 1559, Staré Město, ve výši 20.000,- Kč na 
provozní a mzdové náklady
- pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+0 v Domě s pečo-
vatelskou službou v Jarošově, ul. Na Návsi 114, Uher-
ské Hradiště v následujícím pořadí:1.  Milena Tichá, 
2.  Jiřina Strušková
- Výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod 
názvem „OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE“, provedeného podle Pravidel pro zadává-
ní veřejných zakázek 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, veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný 
uchazeč: HSK spol. s r.o., J.E. Purkyně 1272, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 469 67 184, s nabídkovou ce-
nou  3.989.084 Kč bez DPH (4.750.901 Kč včetně DPH).
- Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem  HSK 
spol. s r.o., IČ:46967184.
- uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenské-
ho zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro 
realizaci stavby „Zkapacitnění silnice II/497 a úprava 
křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti“ mezi 
městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 
70 Uherské Hradiště, IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 
a JMP Net s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno, IČ: 27689841, DIČ: CZ27689841, dle přiloženého 
návrhu  
- výpověď Smlouvy o poskytování technické pod-
pory pro programové vybavení KS personalistika 
č. 14/2008 uzavřené dne 22.10.2008 mezi městem 



8

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. HradištěZpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště

Uherské Hradiště a společností KS - program, spol. s 
r.o., IČ: 43963617 DIČ: CZ43963617, Rokytnice 153, 755 
01 Vsetín podle předloženého návrhu.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Buch-
lovice, na jejímž základě budou orgány města Uher-
ské Hradiště vykonávat namísto orgánů městyse 
Buchlovice v jeho správním obvodu veškerou přene-
senou působnost související s výkonem státní správy 
v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 52 
písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů
- uzavření smlouvy s Dětským domovem Uherské 
Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Jiřího z Po-
děbrad 313, IČ 60371773,  zastoupeným Mgr. Ivanou 
Lackovou, ředitelkou, na poskytnutí neinvestiční do-
tace ve výši 15 tis. Kč na zabezpečení slavnostního 
oblečení pro děti, které vystupují při občanských ob-
řadech, za podmínek dodržení vzorové smlouvy pro 
poskytnutí dotací platné pro rok 2012. 
- uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné 
služby mezi Úřadem práce České republiky, IČ 724 
96 991, sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 
2 a městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, sídlem 
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 18, o velikosti 0+1, výměře 24,42 m2, umís-
těný ve II. NP domu č.p. 1059, ul. Štěpnická, Uherské 
Hradiště, dle podmínek uvedených v důvodové zprá-
vě, v tomto pořadí: 1. Martina Vavříková 2. Miroslav 
Zedníček 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 5, o velikosti 1+1, výměře 63,32 m2, umístěný 
ve II. NP domu č.p. 445, ul. Kollárova, Uherské Hra-
diště, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, 
v tomto pořadí: 1. Roman a Věra Bruknerovi 2. Marie 
Korábiková 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 14, o velikosti 0+1, výměře 24,43 m2, umís-
těný ve IV. NP domu č.p. 506, ul. Všehrdova, Uherské 
Hradiště, dle podmínek uvedených v důvodové zprá-
vě, v tomto pořadí: 1. Martina Vavříková 2. Miroslav 
Zedníček 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 17, o velikosti 2+1, výměře 41,48 m2, umís-
těný ve III. NP domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uher-
ské Hradiště, dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě, v tomto pořadí: 1. Marie a Otakar Hlavinkovi 
2. Marie Korábiková 3. Sabina Pítrová 

- Zapojení města Uherské Hradiště, Masarykovo ná-
městí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, do 
projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ 
realizovaného Sociálními službami Uherské Hradiš-
tě, p. o. Štěpnická 1139, 686 06, Uherské Hradiště, IČ 
000 92 096.
- Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt pro 
příjmově vymezené osoby č. 5, o velikosti 1+kk, o vý-
měře 36,10 m2, umístěného ve II. NP domu č.p. 1276, 
ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, s pí Lucií Karafiá-
tovou, trvale bytem  na dobu určitou do 31. 12. 2012, 
dle přiložené důvodové zprávy.
- Uzavření dohody o společném nájmu bytu č. 1,  
o velikosti 2+1, umístěném v I. NP domu č. p. 514, 
Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště, mezi stávající 
nájemkyní Slobodankou Zavadinkovou, , novou spo-
lunájemkyní Bc. Martinou Kolajovou, a pronajímate-
lem městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 
19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, dle přilo-
žené důvodové zprávy. 

Schválila ke zveřejnění
- pronájem nebytových prostor č. 2.00 o výměře 9,60 
m2, č. 2.01 o výměře 9,90 m2, č. 2.02 o výměře 26,50 
m2, č. 2.03 o výměře 2,30 m2, č. 2.04 o výměře 1,40 
m2, vše o celkové výměře 49,70 m2, vše ve III. NP bu-
dovy č. p. 436, ulice Růžová, Uherské Hradiště
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu zřízení a provo-
zování plynárenského zařízení na částech pozemků 
p. č. 295/1 v délce cca 50,80 bm, p. č. 295/2 v délce 
cca 54,80 bm, p. č. 223/4 v délce cca 10,25 bm, p. č. 
656/8 v délce cca 5,95 bm, p. č. 293/1 v délce cca 8,90 
bm, p. č. 1307/1 v délce cca 111,50 bm, p. č. 1534/3 v 
délce cca 3,00 bm a p. č. 1534/6 v délce cca 3,00 bm, 
vše v k. ú. Uherské Hradiště a na částech pozemků p. 
č. 399/2 v délce cca 3,00 bm, p. č. 399/25 v délce cca 
53,15 bm a st. p. č. 578/1 v délce cca 41,75 bm, vše v 
k. ú. Mařatice, včetně práva vstupu a vjezdu v sou-
vislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek, vše pro oprávněného JMP Net s. r. o., za-
stoupena Jihomoravskou plynárenskou, a. s.
- pronájem optického vlákna v celkové délce cca 630 
bm vedeného v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na 
Morávce, Uherské Hradiště po budovu č. p. 350 (ZŠ 
UNESCO), náměstí Komenského, Uherské Hradiště
- výpůjčku plotu umístěného na části pozemku st. 
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p. č. 444/2 v k. ú. Uherské Hradiště, který odděluje 
Základní školu a Mateřskou školu speciální Uherské 
Hradiště, která sídlí v budově č. p. 961, ulice Šafaříko-
va, Uherské Hradiště, od veřejného chodníku
- pronájem částí pozemku p. č. 3015/75 o výměrách 
cca 1 m2 a cca 1 m2 v k. ú. Mařatice
- uzavření Budoucí směnné smlouvy na části pozem-
ků p. č. 1505 o výměře cca 4 m2 a p. č. 1506 o výmě-
ře cca 15 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, oba ve 
vlastnictví společnosti INVESTOSTAV s. r. o., za části 
pozemků p. č. 653/1 o výměře cca 1 m2 , p. č. 653/20 
o výměře cca 18 m2 a p. č. 653/22 o výměře cca 14 
m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, vše ve vlastnictví 
města Uherské Hradiště 
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
747,10 m2 (dle přesné specifikace nebytových prostor 
uvedené v důvodové zprávě) v I. PP budovy č. p. 21, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, a to za pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě

Udělila
- souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1.05 
o výměře 26,00 m2 v budově č. p. 1214, ulice Sportov-
ní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Aqua-
park Uherské Hradiště, příspěvková organizace, pro 
paní Ľudmilu Palackou, za účelem provozování ka-
deřnictví
- souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1.06 
o výměře 31,20 m2 v budově č. p. 1214, ulice Sportov-
ní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Aqua-
park Uherské Hradiště, příspěvková organizace, pro 
paní Marcelu Manovou, za účelem poskytování ma-
sérských, rekondičních a regeneračních služeb
- souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 1.07 
a č. 1.08 o celkové výměře 52,06 m2 v budově č. p. 
1214, ulice Sportovní, Uherské Hradiště, příspěvkové 
organizaci Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace,  pro MUDr. Vladimíru Obdržálkovou, za 
účelem poskytování masérských, rekondičních a re-
generačních služeb
- souhlas s podnájmem části nebytového prostoru 
č. 1.37 o výměře 1,00 m2 v budově č. p. 1214, ulice 
Sportovní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci 
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, pro sdružení TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVÁC-
KÁ SLAVIA, za účelem využití části prostoru jako skla-
dovacího prostoru
- souhlas s podnájmem části nebytového prostoru 

č. 1.37 o výměře 2,25 m2 v budově č. p. 1214, ulice 
Sportovní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci 
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, pro paní Jitku Slivečkovou, za účelem využití části 
prostoru jako skladovacího prostoru
- souhlas s podnájmem části nebytového prostoru 
č. 1.37 o výměře 1,00 m2 v budově č. p. 1214, ulice 
Sportovní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci 
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, pro paní Danu Sůkalovou, za účelem využití části 
prostoru jako skladovacího prostoru
- souhlas s podnájmem části nebytového prostoru 
č. 1.37 o výměře 2,50 m2 v budově č. p. 1214, ulice 
Sportovní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci 
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, pro Mgr. Kateřinu Konečnou, za účelem využití 
části prostoru jako skladovacího prostoru
- souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 0.45, 
č. 0.46 a č. 0.47 o celkové výměře 48,07 m2 v budově 
č. p. 1214, ulice Sportovní, Uherské Hradiště, příspěv-
kové organizaci Aquapark Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace,  pro společnost TRICO LINE s. r. 
o. a společnost HESSY s. r. o.,  za účelem provozování 
prodejny se sportovním oblečením
- souhlas s podnájmem nebytových prostor č. 1.86, č. 
1.87, č. 1.88, č. 1.89, č. 1.90, č. 1.91, č. 1.92, č. 1.93, č. 1.94, 
vše o výměře 30,92 m2 a části nebytového prostoru 
č. 1.37 o výměře 5,40 m2, vše v I. NP a nebytových 
prostor č. 2.06 a č. 2.07, oba o výměře 26,24 m2 ve II. 
NP, vše v budově č. p. 1214, ulice Sportovní, Uherské 
Hradiště, příspěvkové organizaci Aquapark Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, pro příspěvkovou 
organizaci Plavecká škola Uherské Hradiště, za úče-
lem užívání nebytových prostor jako šaten, skladova-
cího prostoru a kanceláří
- souhlas s podnájmem částí nebytových prostor č. 
1.32 o výměře 1,00 m2, č. 1.58 o výměře 1,00 m2 a č. 
0.39 o výměře 0,50 m2, vše v budově č. p. 1214, ulice 
Sportovní, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci 
Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, pro pana Reného Miku, za účelem provozování 
prodejních mincovních automatů a dětských houpa-
del

Jmenovala
- komisi pro udělení Ceny města ve složení:
1. předseda: Květoslav Tichavský / náhradník Ing. 
Stanislav Blaha 
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2.  člen: Mgr. Evžen Uher / náhradník PhDr. Ivo Frolec
3. člen: Ing. Zdeněk Procházka  / náhradník Ing. Ja-
roslav Tarcala
4. člen: Mgr. Bronislav Vajdík / náhradník Ing. Anto-
nín Seďa 
5. člen: Ing. Zdeněk Hrdina / náhradník Ing. Pavel 
Kroča 
6. člen: Ing. Stanislav Mikula / náhradník Ludmila 
Hanáková 
7. tajemnice: Ing. Iva Mošťková 
- paní Taťánu Pukovcovou, zaměstnankyni města za-
řazenou do odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
městského úřadu,  do funkce tajemnice komise Fon-
du sociální pomoci a prevence

Souhlasila
- s přijetím věcných a finančních darů příspěvkový-
mi organizacemi Základní škola UNESCO, Uherské 
Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková 
organizace, Mateřská škola, Uherské Hradiště, Sva-
továclavská 943, příspěvková organizace, Slovácké 
divadlo, Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště-
-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace a Klub 
kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace v 
celkové hodnotě Kč 313 129,3 dle důvodové zprávy.

Stanovila
- IX. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradi-
ště na 6. února 2012 v 15:00 hodin do velkého sálu 
Reduty. 

Navrhla
- předběžný program IX. zasedání Zastupitelstva 
města Uherské Hradiště jak je uvedeno v důvodové 
zprávě. 
- společnosti 1. FC Slovácko, a.s. místostarostu města 
p. Ing. Stanislava Blahu, bytem Jana Žižky 933, nar. 
13.12.1969, jako zástupce města Uherské Hradiště do 
dozorčí rady jmenované společnosti. 

Vzala se souhlasem na vědomí
- vyhodnocení hospodaření Fondu obnovy historické 
architektury i dosažených věcných efektů za rok 2011.

Odvolala
- paní Zdeňku Pastyříkovou z funkce tajemnice komi-
se Fondu sociální pomoci a prevence

Vzala na vědomí
- prezentaci projektu „Velehrad 2013“
- informativní zprávu o cestovním ruchu za rok 2011.
- informaci o návrhu řešení finanční podpory Mist-
rovství České republiky dobrovolných a profesionál-
ních hasičů. 
- informaci o převzetí záštity starosty města nad Mi-
strovstvím České republiky dobrovolných a profesio-
nálních hasičů. 

Podpořila
- projekt „Velehrad 2013“ v lokalitě Sadská výšina 

Uložila 
1. pracovní skupině projektu „Velehrad 2013“  před-
ložit podrobný scénář včetně rozpočtu části akce re-
alizované na Sadské výšině do příští řádné schůze 
Rady města. Termín: 28.2.2012

Zrušila
- usnesení RM č. 349/23/RM/2011 ze dne 30.09.2011 v 
odst. I. v bodě 14., a to ve znění: RM schvaluje vydání 
dat lesního hospodářského plánu - lokalita NATURA 
2000 - Kněžpolský les, Ing. Darku Lacinovi; za jedno-
rázovou úplatu 16.008 Kč + aktuální sazba DPH 
- usnesení číslo 361/23/RM/2011 ze dne 30.9.2011, 
kterým schválila „Smlouvu o zajištění přeložky ply-
nárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvi-
sejících“ pro realizaci stavby „Zkapacitnění silnice 
II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55 v Uherském 
Hradišti“.

Neschválila
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
747,10 m2 (dle přesné specifikace nebytových prostor 
uvedené v důvodové zprávě) v I. PP budovy č. p. 21, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, panu Ada-
mu Bahulíkovi, a to z důvodů uvedených v důvodové 
zprávě
- prominutí úroků z prodlení ve výši 9.278 Kč za neza-
placený nájem ve výši 30.491 Kč na základě Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem 
Uherské Hradiště a paní Monikou Škrabalovou
- poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následovně:
1. Memoria, občanské sdružení, IČ 228 75 069, Moj-
mírova 732, 686 03 Staré Město na projekt Uvedení 
divadelního představení Antonín Huvar + tematická 
přednáška ve výši 15.000 Kč 
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2. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, IČ 004 62 
152, Solniční 240/12, 602 00 Brno-město na projekt: 
Vlastivědný věstník moravský, vydání ročníku 64 roku 
2012 s příspěvky z dějin města Uherského Hradiště  
a Uherskohradišťska ve výši 10.000 Kč
3. Cimbálová muzika Ohnica, o.s., IČ 265 73 831, ná-
městí Míru 430, 686 01 Uh. Hradiště na projekt Písně 
z Bystřice a Hradiště ve výši 10.000 Kč
poskytnutí 2 dotací z Fondu SPP na 1. pol. 2012 dle 
přílohy důvodové zprávy (poř. č. 24, 26, 15) těmto sub-
jektům: 
1. Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Ko-
menského nám. 350, 686 62 Uherské Hradiště, IČ 
70436070, ve výši 14.400,- Kč na dohody o provede-
ní práce, dohody o pracovní činnosti a neinvestiční 
náklady 
2. KIWANIS klub Slovácko, Tyršova 98, 698 91 Veselí 
nad Moravou, IČ 26608740, ve výši 5.000,- Kč na za-
koupení materiálu
3. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 44, 
586 01 Jihlava, IČ 27163059, ve výši 15.000,- Kč na 
zajištění činnosti odborných konzultantů, materiál a 
provoz 

Neschválila ke zveřejnění
- pronájem částí pozemků p. č. 3015/75 o výměře cca 
1 122 m2 a p. č. 3015/37 o výměře cca 179 m2, oba v 
k. ú. Mařatice

PŘEHLED USNESENÍ 34. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 6.2.2012                  

Rada města schválila
- podporu města Uh. Hradiště v kandidatuře Fot-
balové asociace České republiky na pořádání 
Mistrovství Evropy ve fotbale reprezentací do 21 let   
v roce 2015 s tím, že by Uh. Hradiště bylo jedním z 
pořadatelských měst.
- Pravidla k ocenění  pedagogických pracovníků 
škol,  školských zařízení a  k ocenění dobrovolných 
pracovníků s dětmi a mládeží  na území města 
Uherské Hradiště dle přiloženého návrhu.
- výsledek výběrového řízení na dodávku kanelář-
ských potřeb, provedeného podle Pravidel o zadá-
vání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště 
účiných od 1. ledna 2011, čl. 2, odst. 2, v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  

v platném znění, veřejná zakázka malého rozsahu. 
Vybraný uchazeč: INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 
110, 405 02 Děčín, IČ 25013483, CZ25013483, s nej-
vyšším bodovým hodnocením tj. 85,19 bodů. 
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem INTER-
PAP Office, s.r.o.. 

Souhlasila
- s převzetím záštity města Uherského Hradiště 
nad projektem „Chraňte se včas“, jehož podsta-
tou je nabídka zvýhodněného očkování proti HPV 
(Lidské papilomaviry) pro občany města Uherské 
Hadiště. 
- s použitím historického znaku města na propa-
gační leták a poukaz k očkování v projektu „Chraňte 
se včas“.

Zrušila
- Pravidla k ocenění  pedagogických pracovníků 
škol a školských zařízení na území města Uherské 
Hradiště, která byla schválena usnesením Rady 
města Uh. Hradiště číslo 447/27/R/2008 ze dne 
22.1.2008. 

Neschválila
- podporu nominace RNDr. Josefa Snopka jako 
kandidáta na Ocenění pedagogických pracovníků  
Zlínského kraje

PŘEHLED USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města 
Uh. Hradiště 6.2.2012
  
Zastupitelstvo města schválilo
- převod pozemku p. č. 820/3 o celkové výměře 1 
833 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu Vilému Ku-
bišovi; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
- bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3000/139 o 
celkové výměře 29 m2 v k. ú. Mařatice od České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- převod části pozemku původní p. č. 1377/19 o vý-
měře 3 m2 (dle GP č. 916-82-1/2011 nově vzniklá p. 
č. 1377/73 o celkové výměře 3 m2) v k. ú. Babice  
u Uherského Hradiště, manželům Františkovi  
a Ludmile Kašným; za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2
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- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Zka-
pacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se sil-
nicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A“ na části 
pozemku p. č. 1534/3 o výměře 375 m2 a na po-
zemku p. č. 1534/6 o celkové výměře 244 m2, oba 
v k. ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské 
Hradiště (vlastník pozemků) a Českou republikou, 
právo hospodařit s majetkem státu Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR (stavebník); dle přiloženého návrhu 
Smlouvy o právu provést stavbu v důvodové zprávě
- převod části pozemku původní p. č. 1080/1 o vý-
měře 24 m2 (dle GP č. 1957-278/2011 nově vzniklá p. 
č. 1080/66 o celkové výměře 24 m2) v k. ú. Uherské 
Hradiště, panu Josefu Vaculovi; za kupní cenu ve 
výši 1.505 Kč/m2
- nabytí chodníku umístěného na části pozemku p. 
č. 1458/1 v k. ú. Uherské Hradiště podél bytového 
domu č. p. 1290 na pozemku st. p. č. 721/2 v k. ú. 
Uherské Hradiště (ze Zeleného náměstí ), od spo-
lečnosti DAJAK, s. r. o.; formou daru
- směnu částí pozemků původní p. č. 798/9 o vý-
měře 244 m2 (dle GP č. 764-53/2011 nově vzniklá 
parcela rovněž označena č. 798/9 o celkové výmě-
ře 244 m2), p. č. 572/3 o výměře 2 552 m2 (dle GP č. 
764-53/2011 nově vzniklá parcela rovněž označena 
č. 572/3 o celkové výměře 2 552 m2) a pozemku p. 
č. 798/8 o celkové výměře 821 m2, vše v k. ú. Sady, 
vše ve vlastnictví města Uherské Hradiště, za části 
pozemků původní p. č. 573/5 o výměře 47 m2 (dle 
GP č. 764-53/2011 nově vzniklá p. č. 573/6 o celkové 
výměře 47 m2) a původní p. č. 572/2 o výměře 54 
m2 (dle GP č. 764-53/2011 nově vzniklá p. č. 572/5 
o celkové výměře 54 m2), oba v k. ú. Sady, oba ve 
vlastnictví Ing. Františka Černého; s doplatkem ve 
výši 27 Kč/m2 ve prospěch města Uherské Hradiště 
s tím, že náklady na geometrický plán a kolkovou 
známku ve výši 1.000 Kč uhradí Ing. František Černý
- směnu části pozemku p. č. 530/3 o výměře 3 361 
m2 (dle GP č. 359-3/2012 se jedná o díl „d“ o výmě-
ře 3 361 m2) v k. ú. Vésky ve vlastnictví pana Jiřího 
Šestáka, za část pozemku p. č. 530/1 o výměře 3 
361 m2 (dle GP č. 359-3/2012 se jedná o díl „a“ o 
výměře 3 361 m2) v k. ú. Vésky ve vlastnictví města 
Uherské Hradiště; bez doplatku s tím, že geomet-
rický plán a kolkovou známku ve výši 1.000 Kč uhra-
dí pan Jiří Šesták

- nabytí pozemků p. č. 2225/53 o celkové výměře 
688 m2, p. č. 2249/19 o celkové výměře 162 m2 a p. 
č. 2249/20 o celkové výměře 740 m2, vše o celkové 
výměře 1 590 m2, vše v k. ú. Mařatice od pana Vla-
dislava Kostrunka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1634/71 o celkové výměře 4 
645 m2, p. č. 1634/72 o celkové výměře 2 153 m2  
a p. č. 1634/73 o celkové výměře 1 710 m2, vše o cel-
kové výměře 8 508 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uher-
ského Hradiště od pana Miroslava Rudolfa, dříve 
trvale bytem, nyní trvale bytem , za kupní cenu ve 
výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 3011/5 o celkové výměře 4 
976 m2, p. č. 3011/6 o celkové výměře 1 104 m2 a p. 
č. 3022/85 o celkové výměře 4 880 m2, vše o celko-
vé výměře 10 960 m2, vše v k. ú. Mařatice od paní 
Jarmily Sobolové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemku p. č. 1333/26 o celkové výměře 
2 622 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od 
paní Hany Havrylykové, za kupní cenu ve výši 20 
Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1601/90 o celkové výměře 3 
613 m2 a p. č. 1607/2 o celkové výměře 1 212 m2, 
oba o celkové výměře 4 825 m2, oba v k. ú. Jarošov 
u Uherského Hradiště od pana Vratislava Vaňka, 
za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemku p. č. 1333/33 o celkové výměře 
1 526 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od 
paní Věry Andělové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/
m2
- nabytí pozemku p. č. 1623/4 o celkové výměře 120 
m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní 
Marie Mackové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemku p. č. 1337/49 o celkové výměře 
3 306 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od 
paní Evy Řešetkové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1337/21 o celkové výměře 2 
590, p. č. 1337/22 o celkové výměře 433 m2 a p. č. 
1634/104 o celkové výměře 2 379 m2, vše o celkové 
výměře 5 402 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště od paní Magdaleny Bůbelové, za kupní 
cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemku p. č. 2266/13 o celkové výměře 4 
057 m2 v k. ú. Mařatice od pana Františka Pochylé-
ho, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
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- 19. nabytí pozemků p. č. 2225/52 o celkové výmě-
ře 735 m2, p. č. 2249/17 o celkové výměře 631 m2 a 
p. č. 2249/18 o celkové výměře 237 m2, vše o celko-
vé výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Mařatice od pana 
Zdeňka Hanáčka (id. 1/2) a paní Anny Riegerové, 
dříve trvale bytem   nyní trvale bytem  (id. 1/2), za 
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1337/73 o celkové výměře 3 
786 m2, p. č. 1338/40 o celkové výměře 128 m2, p. 
č. 1601/80 o celkové výměře 1 262 m2, p. č. 1604/8 
o celkové výměře 2 145 m2, p. č. 1605/10 o celkové 
výměře 806 m2 a p. č. 1631/42 o celkové výměře 
170 m2, vše o celkové výměře 8 297 m2, vše v k. 
ú. Jarošov u Uherského Hradiště od pana Josefa 
Valenty (id. 1/2) a od paní Boženy Valentové (id. 1/2), 
za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemku p. č. 1337/27 o celkové výměře 
3 135 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od 
paní Zdenky Laszczewské, za kupní cenu ve výši 20 
Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1336/1 o celkové výměře 616 
m2, p. č. 1337/10 o celkové výměře 1 803 m2, p. č. 
1337/11 o celkové výměře 1 631 m2, p. č. 1618/21 o 
celkové výměře 38 m2, p. č. 1623/2 o celkové výmě-
ře 74 m2, p. č. 1625/27 o celkové výměře 2 160 a p. 
č. 1625/28 o celkové výměře 552 m2, vše o celkové 
výměře 6 874 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště od pana Jiřího Brycha, za kupní cenu ve 
výši 20 Kč/m2
- převod pozemku p. č. 437/159 o celkové výměře 
43 m2 v k. ú. Mařatice, panu Davidu Ermanovi (id. 
1/2) a Ing. Ivaně Podškubkové (id. 1/2); za kupní 
cenu ve výši 200 Kč/m2
- prominutí části nájemného ve výši 36.767 Kč 
za období od 15.06.2011 do 31.12.2011 na základě 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve znění 
Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 08.07.2009 mezi 
městem Uherské Hradiště a společností ENFIN CZ 
a. s., a to z důvodu neužívání nebytových prostor 
č. 0.21 a č. 0.20 po dobu probíhající rekonstrukce 
v budově č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hra-
diště
- převod části pozemku původní p. č. 1347 o výmě-
ře 23 m2 (dle GP č. 1959-57/2011 nově vzniklá p. 
č. 1347/2 o celkové výměře 23 m2) v k. ú. Uherské 
Hradiště, manželům Marianu a Tereze Jančovým; 

za kupní cenu ve výši 550 Kč/m2
- převod pozemku p. č. 170 o celkové výměře 506 
m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, manželům Evě a 
Petrovi Hřibovým; za kupní cenu ve výši 180 Kč/m2

- poskytnutí 7 úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v cel-
kovém objemu 1 143,0 tis. Kč dle pří lohy důvodové 
zprávy
- poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělávání, 
a to následovně:
1. Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclav-
ská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 70993360 
na projekt: Sportovní hry dětí MŠ na startovací čís-
la, věcné odměny pro děti, režijní materiál ve výši 
5.700,- Kč 
na projekt: Pojďte s námi do přírody na kompostér, 
dětské zahradnické nářadí, mikroskop, lupy ve výši 
5.000,- Kč 
na projekt: Každý strom nám něco dává na auto-
busovou přepravu, zhotovení fotografií památných 
stromů ve výši 10.000,- Kč. 
2. Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňo-
va 494, p. o., Purkyňova 494,  686 06  Uherské Hra-
diště, IČ 75089602
na projekt: Blíž ke sportu na sportovní nářadí ve 
výši 10.000,- Kč. 
- poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následov-
ně:
1. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské 
Hradiště, IČ: 61704431 na sportovní činnost (fotbal) 
- trenéři mládeže, rozhodčí, doprava k mistr. sou-
těžím, pronájmy tělocvičny v Uh. Hradišti ve výši 
32.000,- Kč.
2. Hokejový klub UH-muži, s.r.o., Břestek 131, 687 
08, IČ: 29242118 na sportovní činnost - doprava k 
mistr. soutěžím, rozhodčí ve výši 46.000,- Kč.
3. Sportoviště města, p.o., Stonky 860, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ: 71234187 na individuální podporu 
talentované sportovní mládeže z Uherskohradišť-
ských TJ a SK zařazených do Centra sportovních 
nadějí ve výši 54.000,- Kč.
4. SK Kraso, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 22668381 na provoz sportovního zaří-
zení - opravy, údržba, energie na ZS v Uh. Hradiště 
(celý rok 2012) ve výši 43.000,- Kč a na sportovní 
činnost - pronájem sportovišť v Uh.Hradišti, trenéři 
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a cvičitelé mládeže ve výši 18.000,- Kč. 
5. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 46956808 v celkové výši 
1.463.000,- Kč.
- na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti - opra-
vy, údržba (min. 170 tis. Kč), revize, teplo, voda, el. 
energie (celý rok 2012) ve výši 855.000,- Kč
- na provoz atletického stadionu a volejbalových 
kurtů - pronájem, opravy, drobná údržba, spotře-
ba vody, tepla e el. energie (celý rok 2012) ve výši 
335.000,- Kč.

- oddíl atletiky:
- na sportovní akci - Hradišťská hodinovka a běh 
pro mládež - rozhodčí, věcné ceny, propagace ve 
výši 3.000,- Kč
- na sportovní akci - Atletické memoriály a rámcové 
závody - rozhodčí, věcné ceny, propagace ve výši 
4.000,- Kč
- na sportovní činnost - rozhodčí, doprava na závo-
dy, trenéři mládeže ve výši 64.000,- Kč

- oddíl volejbalu:
- na sportovní akce - čtyři mezinárodní volejbal. 
turnaje mládeže - věcné ceny, rozhodčí, propa-
gace, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti ve výši 
10.000,- Kč
- na sportovní činnost - pronájmy sportovišť  
v Uh.Hradišti, doprava na mistr. soutěže, rozhodčí, 
trenéři mládeže ve výši 64.000,- Kč

- oddíl squashe:
- na sportovní akci - žebříčkový mistrovský turnaj 
mužů ČR - věcné ceny, propagace rozhodčí ve výši 
2.000,- Kč
- na sportovní činnost - doprava na mistr. soutěže, 
startovné, rozhodčí ve výši 6.000,- Kč

- oddíl plavání:
- na sportovní činnost - pronájem bazénu v Uh. 
Hradišti, trenéři mládeže, startovné, doprava na 
závody ve výši 100.000,- Kč

- oddíl házené:
- na sportovní akce - turnaje ml. a st. žáků - rozhod-
čí, propagace, věcné ceny ve výši 3.000,- Kč

- na sportovní činnost družstva mužů - doprava na 
mistr. soutěže, rozhodčí ve výši 10.000,- Kč
- na sportovní činnost družstev mládeže - rozhodčí, 
doprava na mistr. soutěže, trenéři mládeže ve výši 
7.000,- Kč. 
6. Hokejový klub, o.s., Na Rybníku 1057, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 60370238 na sportovní čin-
nost mládežnických družstev - doprava na mistr. 
soutěže, rozhodčí, pronájmy sportovišť v Uh.Hradi-
šti, trenéři mládeže ve výši 150.000,- Kč a na provoz 
šaten na zimním stadionu v Uh. Hradišti - energie, 
opravy, údržba (na celý rok 2012) ve výši 487.000,- 
Kč.
7. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na sportovní čin-
nost - doprava na mistr. soutěže, rozhodčí, trenéři 
mládeže, pronájem tělocvičny v Uh.Hradišti ve výši 
30.000,- Kč.

- poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následov-
ně:
1. FC Slovácko o.s., Stonky 635, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 22761209 na sportovní činnost mládežnic-
kých mužstev - doprava k mistr. soutěžím, rozhodčí, 
trenéři mládeže (požadavek na celý rok, ale dotace 
na I. pol.) ve výši 820.000,- Kč a na provoz MFS v Uh. 
Hradišti - na údržbu, opravy (min. 200 000,- Kč), el. 
energie, teplo, vodné, stočné, revize (požadavek na 
celý rok, ale dotace na I. pol.) ve výši 700 000,- Kč.

- poskytnutí 2 dotací z Fondu obnovy historické ar-
chitektury v celkovém objemu 200 tis. Kč dle pří lohy 
důvodové zprávy.
- poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí ná-
sledovně:
1. ZO ČSOP 63/03 Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 
Buchlovice, IČO 70967318, občanské sdružení, na 
provoz záchranné stanice volně žijících živočichů 
ve výši 25.000,- Kč
2. Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, 
Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 
75089602, na vytvoření výukového programu 
do škol a jeho distribuci do škol zdarma ve výši 
12.070,- Kč
3. Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, 
Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČO 
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75089602, na dotisk a aktualizaci Průvodce příro-
dovědnou naučnou stezkou v Kunovském lese ve 
výši 7.500,- Kč
- poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následov-
ně:
1. Malovaný kraj, o.s., IČ 270 10 511, 17. listopadu 
2995/1a, 690 02 Břeclav na projekt Vydávání ná-
rodopisného a vlastivědného časopisu Malovaný 
kraj v roce 2012 ve výši 30.000 Kč
2. Folklorní skupina Míkovice, o.s., IČ 270 25 268, 
Lesní 201, 686 04 Uh. Hradiště na projekt 10. výročí 
folklórního souboru Míkovjan ve výši 23.000 Kč
3. 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 30.000 Kč
- poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu, a to 
následovně:
1. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hra-
diště, IČ 687 31 841, na projekt II. Miniveletrh cestov-
ního ruchu Slovácka ve výši 20.000 Kč
2. Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uh. Hra-
diště, IČ 687 31 841, na projekt Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska ve výši 20.000 Kč
- poskytnutí 15 dotací z Fondu SPP na 1. pololetí 
2012 v celkovém objemu 1.252.000,- Kč dle pří lohy 
důvodové zprávy (poř. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 25) těmto subjektům:
1. Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s, Mostní 
4058, 760 01 Zlín, IČ 25300083, pro pobočku Ergo 
Uherské Hradiště, ve výši 75.000,- Kč na provozní 
náklady a částečnou úhradu mezd.
2. Sdružení podané ruce, o.s., Francouzská 36, 602 
00 Brno, IČ 60557621, pro Kontaktní centrum Cha-
ráč Uherské Hradiště, ve výši 180.000,- Kč na pro-
vozní náklady a částečnou úhradu mezd.
3. Petrklíč, o.p.s., Na Krajině 44, 686 01 Uherské 
Hradiště - Vésky, IČ 26928060, ve výši 200.000,- Kč 
na provozní náklady, mzdy a sociálně aktivizační 
služby.
4. Středisko rané péče EDUCO Zlín, o.s., Tř. T. Bati 
385, 763 02 Zlín, IČ 26986728, ve výši 50.000,- Kč na 
provozní náklady a částečnou úhradu mezd.
5. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro poradnu 
rané péče, ve výši 100.000,- Kč na provozní náklady 

a částečnou úhradu mezd
6. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro denní 
stacionář, ve výši 125.000,- Kč na provozní náklady 
a částečnou úhradu mezd
7. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská 
tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP, ve 
výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu mezd.
8. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská 
tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro 
domácí pečovatelskou službu, ve výši 200.000,- Kč 
na částečnou úhradu mezd.
9. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská 
tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro 
denní centrum sv. Ludmily, ve výši 30.000,- Kč na 
částečnou úhradu mezd. 
10.Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská 
tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro 
centrum osobní asistence, ve výši 45.000,- Kč na 
částečnou úhradu mezd.
11. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehrad-
ská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, 
pro dobrovolnické centrum, ve výši 3.000,- Kč na 
zakoupení a vklad kreditu dvou el. čipů do Aqua-
parku UH.
12. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Pora-
denské centrum SNN v ČR, Palackého nám. 293, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 75069679, ve výši 
25.000,- Kč na provozní náklady a částečnou úhra-
du mezd.
13. Klub důchodců, o.s., Kollárova 1243, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ  68685220, ve výši 30.000,- Kč 
na provozní náklady.
14. 3Dimenze - Moravské centrum znakového ja-
zyka, o.s., Na Záhonech 570, 686 04 Kunovice, IČ 
22733221, ve výši 25.000,- Kč na vzdělávání, pro-
voz a zakoupení notebooku pro výuku znakového 
jazyka.
15. Základní škola a Mateřská škola speciální Uher-
ské Hradiště, p.o., Šafaříkova 961, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 60370432, pro odloučené pracoviště 
Revoluční 743, UH, ve výši 114.000,- Kč na mzdové 
prostředky pro rehabilitační sestru.
- uzavření smlouvy se Zlínským krajem, se sídlem 
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 708 91 320, na 
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poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 7 mil. 
Kč na podporu záměru modernizace Uherskohra-
dišťské nemocnice, a.s., za dodržení podmínek 
smlouvy pro poskytnutí dotace platné pro rok 2012.
- strategický koncepční dokument města - generel 
cyklistické dopravy zpracovaný Ing. Adolfem Je-
bavým, ADOS, Alternativní dopravní studio, Brno v 
roce 2011. 
- vyvěšení tibetské vlajky na radnici města Uherské 
Hradiště dne 10. března 2012 jako symbol vyjádření 
podpory mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“
- finanční odměny členů kontrolního a finančního 
výboru - nečlenů ZM za činnost v II. pololetí r. 2011

Vydalo
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství dle přiloženého 
návrhu.

- dle přiloženého návrhu obecně závaznou vy-
hlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní ter-
minál a herní místo lokálního herního systému. 

Vzalo na vědomí
- zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště
- nevyhodnocení nabídek na pronájem nebo pře-
vod části pozemku p. č. 1455 o výměře cca 205 m2 
v k. ú. Uherské Hradiště; za účelem vybudování 
garáží nebo parkovacích stání, a to z důvodů uve-
dených v důvodové zprávě
- nehodnocení záměru na převod pozemku p. č. 
223/3 o celkové výměře 241 m2 v k. ú. Uherské Hra-
diště, a to z důvodu nedodání nabídky

- vyhodnocení hospodaření Fondu obnovy histo-
rické architektury i dosažených věcných efektů za 
rok 2011.
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru 
zastupitelstva města za II. pololetí r. 2011.

Neschválilo
- nabytí chodníku umístěného na části pozemku p. 
č. 1458/1 v k. ú. Uherské Hradiště podél bytového 
domu č. p. 1290 na pozemku st. p. č. 721/2 v k. ú. 

Uherské Hradiště (z ulice Sokolovské) a chodníku 
podél štítové (boční ) stěny budovy č. p. 1290, od 
společnosti DAJAK, s. r. o.; formou daru
- nabytí aktiv dědictví po zemřelém Janu Svobodo-
vi, a to id. 12/70 pozemků p. č. 1490/2, p. č. 1488/2 
a p. č. 1487/3, vše v k. ú. Lázně Bohdaneč
- převod pozemků p. č. 572/3 o celkové výměře 2 
618 m2, p. č. 798/8 o celkové výměře 821 m2 a p. 
č. 798/9 o celkové výměře 275 m2, vše v k. ú. Sady
- poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělávání, 
a to následovně:
1. Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclav-
ská 943, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 70993360 
na projekt: Máme rádi přírodu na pracovní materi-
ál Ekopřírodověda I, II ve výši 7.000,- Kč 
na projekt: Sportem ke zdraví na tělocvičné nářadí 
a náčiní ve výši 15.000,- Kč 
na projekt: Hraji si cvičím, netrápím se ničím na 
sportovní náčiní - míče, overbaly, žíněnky, apod. ve 
výši 5.000,- Kč 
na projekt: Pro bystré hlavičky, pro chytré kluky 
a holčičky na hry a didaktické pomůcky ve výši 
12.000,- Kč 
na projekt: Sportem ke zdraví na víceúčelovou 
sportovní sestavu Vário play ve výši 8.000,- Kč 
na projekt: Ve zdravém těle, zdravý duch na spor-
tovní nářadí a náčiní ve výši 10.000,- Kč 
na projekt: S knihou za poznáním na knihy - encyk-
lopedie ve výši 8.000,- Kč
2. Ing. Evžen Rajzl, Centrum potápění Rajzl, Dlouhá 
205, 686 01 Uh. Hradiště IČ 13401891 
na projekt: Poznej svět pod vodou na cestovné, 
pronájem bazénu, zapůjčení výstroje, poplatek za 
potápění, pořízení výstroje pro potápění, knihy ve 
výši 30.000,- Kč 
na projekt: Klub potápění a freedivingu na potá-
pěčskou výstroj ve výši 37.000,- Kč.
3. AKROPOLIS, o.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ: 28552709 
na projekt Ukaž co umíš aneb vystoupení dětí  
a mládeže z Akropolisu na materiální zabezpečení 
(trička, kancelářské potřeby, věcné odměny, orfovy 
nástroje) ve výši 15.000,- Kč.

- poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to následov-
ně:
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1. Tenisový klub Uh. Hradiště, o.s., U Moravy 827, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00558079 na provoz 
sportovního zařízení - opravy, údržba, rekonstruk-
ce, energie ve výši 165.000,- Kč.
2. VK Morávia, o.s., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. 
Hradiště, IČ: 16361016 na provoz loděnice - energie, 
plyn, voda, teplo, opravy a údržba ve výši 90.000,- 
Kč. 
3. LMK Blaník, o.s., Hlavní 277, 686 04 Uherské Hra-
diště-Míkovice, IČ: 75093430 na organizaci zimní 
a jarní ligy házedel A3 (letiště Kunovice) - tech. za-
bezpečení, startovné, věcné ceny ve výši 15.000,- 
Kč, na sportovní činnost - doprava na závody, 
startovné ve výši 11.500,- Kč a na provoz letištní 
plochy - pronájem, údržba a obnova tr. plochy ve 
výši 10.000,- Kč.
4. T-gym sportovní klub kulturistiky-fitness, o.s., Za 
Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 22815210 
na provoz zařízení - opravy posil. zařízení, vybudo-
vání šaten, energie ve výši 23.000,- Kč.
5. TJ Slavoj Jarošov, o.s., Pivovarská 102, 686 01 
Uherské Hradiště, IČ: 48505803 na zabezpeče-
ní areálu, energie a údržbu hřiště a kabin ve výši 
170.000,- Kč a na sportovní akci - turnaj dorostu ve 
výši 11.000,- Kč.
6. TJ Mařatice, o.s., Lomená 900, 686 05 Uherské 
Hradiště, IČ: 61704431 na provoz - udržbu hřiště v 
Mařaticích ve výši 19 800,- Kč.
7. Tělocvičná jednota Sokol Uh.Hradiště, o.s., Tyršo-
vo nám. 113, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00531120 
na sportovní činnost - pronájem tělocvičny na ZŠ 
Sportovní v Uh. Hradišti ve výši 8.000,- Kč.
8. VK Slovácko, o.s., Sokolovská 356, 686 01 Uh. 
Hradiště, IČ: 26579529 na provoz vlastního zařízení 
- údržba loděnice, nájem přístupu k vodě a proná-
jem pozemku ve výši 10.000,- Kč.
9. IHC REFLEX Uheské Hradiště, o.s., Prokopa Holé-
ho 739, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 70892806 na orga-
nizaci turnaje v in-line hokeji - pronájem ZS v Uh. 
Hradišti, rozhodčí, časomíra, propagace, věcné 
ceny ve výši 17.000,- Kč.
10. TJ Slovácká Slavia, o.s., Stonky 860, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ: 46956808 - oddíl házené na spor-
tovní akci - mez. turnaj mužů - věcné ceny, rozhod-
čí, propagace ve výši 8.000,- Kč.
11. Orel jednota, o.s., Mariánské nám. 78, 686 01 

Uherské Hradiště, IČ: 62832778 na organizaci dvou 
místních turnajů Ofbl a turnaje ČfbU (florbal) - pro-
nájmy tělocvičny v Uh. Hradišti, rozhodčí ve výši 
5.000,- Kč a na organizaci 4. ročníku turnajů žáků 
o Putovní pohár Orla - pronájem tělocvičny v Uh. 
Hradišti ve výši 5.000,- Kč. 
12. ZŠ Sportovní, p.o., Sportovní 777, 686 01 Uher-
ské Hradiště, IČ: 70435651 na organizaci venkovní 
atletické olympiády pro žáky I. st. ZŠ - věcné ceny, 
rozhodčí, propagace akce ve výši 8.000,- Kč a na 
organizaci halové atletické olympiády pro žáky I. st. 
ZŠ - nájem haly, věcné ceny, rozhodčí, propagace 
akce ve výši 11.200,- tis. Kč.

- poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to následov-
ně:
1. Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s., IČ 226 88 
455, Polní 608, 686 05 Uherské Hradiště na projekt 
Kordulky k mužskému slavnostnímu kroji ve výši 
25.000 Kč
2. Oblastní charita Uherské Hradiště, IČ 440 18 886, 
Velehradská třída 247, 686 01 Uh. Hradiště na pro-
jekt Vánoční benefiční koncerty ve výši 28.000 Kč

Zrušilo
- usnesení ZM č. 11/2/ZM/2010 ze dne 13.12.2010  
v odst. I. v bodě 10., a to ve znění: 

ZM schvaluje 
převod částí pozemků původní p. č. 3000/39 o vý-
měře 163 m2 (dle GP č. 2229-40/2010 nově vzniklá 
p. č. 3000/278 o celkové výměře 163 m2) a původní 
p. č. 3000/117 o výměře 240 m2 (dle GP č. 2229-
40/2010 nově vzniklá p. č. 3000/277 o celkové vý-
měře 240 m2), oba v k. ú. Mařatice, společnosti 
Sluneční terasy s. r. o.; za kupní cenu 1.500 Kč/m2; 
za účelem vybudování 27 parkovacích míst, s pod-
mínkou převodu těchto parkovacích míst včetně 
pozemků pod nimi zpět na město Uherské Hradiště 
za celkovou kupní cenu 1.000 Kč 

Odvolalo
- člena Finančního výboru pana Josefa Sátoru

Zvolí
- členem Finančního výboru Ing. Richarda Janíčka
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O školství a kultuře s místostarostou Evženem Uhrem

Co je nového ve školství v Uherském Hradišti?
Máme za sebou zápisy do 1. tříd základních škol 
na školní rok 2012 až 2013. K zápisu se dostavi-

lo  330 dětí,  
o  odklad po-
žádalo 66 dětí, 
to znamená, 
že do prvního 
ročníku 1. září 
nastoupí  264 
žáků. Když to 
p o r o v n á m e 
s předchá-
zejícími roky, 
zjistíme, že 
letošní rok je 
přinejmenším 

za posledních 6 – 10 let na počet žáků rekordní. 
Přitom dnes se hovoří se o tom, že demografická 
křivka klesá stejně jako porodnost. 

Jak to, že je prvňáčků v Uherském Hradišti le-
tos nejvíc? 
Může to mít hned tři příčiny: jsou to děti, které se 
rodí silným ročníkům ze 70 až 80. let, vysoké pro-
cento žáků jsou také děti rodičů, kteří pracují v UH, 
ale bydlí mimo - možná právě proto využívají lep-
ších možnosti mimoškolního vyžití v odpoledních 
hodinách; zájem ale svědčí také o kvalitě našich 
základních škol.

Blíží se každoroční oceňování nejlepších peda-
gogů města.
Slavnostní vyhlašování nejlepších pedagogů 
města bude ve čtvrtek 19. dubna. Učitelé si po-
děkování za svou náročnou a odpovědnou práci, 
při které pomáhají formovat osobnost každého 
mladého člověka, zaslouží. Novinkou je, že jsme 
oceňování letos rozšířili o kategorii dobrovolný 
pracovník s dětmi a mládeží. Chceme totiž, aby 

se ocenění dostalo i lidem mimo školu, vedou-
cím skautů, zájmových kroužků a podobně. Tito 
lidé pomáhají formovat zájmy dětí, jsou součástí 
systému výchovy a vzdělání. Návrhy na ocenění 
učitelů může podávat  každý občan, potom je po-
suzuje a o udělení rozhoduje Komise pro vzdělá-
vání rady města.

Jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí 
roku bude znovuotevření opravené Jezuitské 
koleje.  
K otevření jezuitské koleje pro veřejnost by mělo 
dojít na podzim. Kromě toho, že v 1. patře bude 
mimo jiné úžasná expozice slováckého světoob-
čana Joži Uprky a expozice historie města, si my-
slím, že veřejnost velmi přivítá krásně zrekonstru-
ované nádvoří, kde vzniká příjemné respirium. 
Chodím se na místo podívat  a jsem přesvědčen, 
že se daří obnovit původní duch celé stavby. Je-
zuité byli nositeli vzdělání a kultury. Každopád-
ně bude na nádvoří možné provozovat menší 
koncerty, divadlo, bude to taková malá odtržená 
scéna. 

Nebude ale kultura ochuzená o peníze z lote-
rií? 
Odhady zisku měst z loterií, které se objevily v tis-
ku, o skutečnosti moc nevypovídají. Jsou v širo-
kém rozmezí 10 až 20 milionů, to jsou ale čísla vel-
mi orientační. Nějaké závěry bychom mohli učinit 
až možná koncem dubna či začátkem května, kdy 
dostaneme částky, které mají chodit čtvrtletně. 
Teprve potom vytvoříme kvalifikovaný odhad. Pů-
vodní praxi, poskytovat tyto prostředky na veřejně 
prospěšné účely, bychom chtěli samozřejmě za-
chovat. K tomu nám výborně slouží systém sedmi 
fondů, které město má a s největší pravděpodob-
ností se budou peníze přidělovat právě pomocí 
fondů. 

JP
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Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
města Uherské Hradiště za rok 2011 proběhlo  
v uherskohradišťské Redutě. 

Ceny vítězům předávaly, spolu s představiteli 
města Uherské Hradiště, legendy sportovního 
světa jako olympionici Dana Zátopková nebo 
Oldřich Svojanovský, diskař Gejza Valent, lyžařka 
Olga Charvátová-Křížová, mistr světa v kick boxu 
Robert Býček či sportovní komentátor Petr Vichnar. 
V programu večera vystoupili zpěvák Jiří Zonyga, 
kouzelník Jiří Hadaš a tanečníci akrobatického 
rokenrolu z TJ Sokol Brno. Večerem provázel mo-
derátor Petr Salava. Slavnostní ocenění nejlepších 
sportovců města Uherské Hradiště se letos usku-
tečnilo již počtrnácté.

Kategorie mládež do 15 let včetně : 

Nejlepší sportovec: Klára Světlíková (krasobrus-
lení) SK KRASO: Na jarním MČR žaček obsadila 

Město již zná své nejlepší sportovce za loňský rok

2.místo. Po šesti závodech žaček vede Český po-
hár mezi 66 žačkami. Jako žačka splnila kritéria 
pro účast na seniorském mezinárodním MČR. 
Ostatní ocenění sportovci: Růžena Poznerová 
(šerm), Marek Hoffmann (plavání), Ondřej Matějík 
(bikros), Marek Šimoník (veslování)

Kategorie mládež nad 15 let a dospělí:

Nejlepší sportovec: Adam Štěrbák (veslování) 
VK Morávia: Člen nejlepší juniorské posádky ČVS  
v r. 2011. Na mezinárodním MČR juniorů ve dvoj-
skifu 1. místo a 1. místo i na MČR do 23 let. Byl i 
člen vítězné juniorské párové čtyřky na MČR. Na 
MS juniorů ve dvojskifu získal bronz. 

Ostatní ocenění sportovci: Tomáš Jeleček (fotbal), 
Vendula Kolářová (atletika), Lucie Koudelová (at-
letika), Michal Plocek (veslování), Martin Sklenář 
(atletika).

Kategorie - Sportovní kolektiv:
Nejlepší sportovní kolektiv: In-line hokejisté IHC 
REFLEX Uherské Hradiště, 1. místo - mistr extra-
ligy inline hokeje ČR Ostatní oceněné sportovní 
kolektivy: 1.FC Slovácko - muži, juniorská atletická 
štafeta 4x100m.

Kategorie – Trenér:
Miroslav Hlahůlek (fotbal), trenér úspěšného 
mužstva mladšího dorostu 1.FC Slovácko.

Zvláštní cena  Rady města Uherské Hradiště:
Miroslav Mimránek - judo TJ Slovácká Slavia, tre-
nér.
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

PHDR. BLANKA RAŠTICOVá

1. OSOBNÍ úDAJE 
Jsem rodilá Zlíňanka a až do období dospívání 
jsem neměla o Uh. Hradišti téměř žádné pově-
domí. Změna nastala se začátkem studia na 
zdejším UNESCO gymnáziu. Na rozdíl od mo-
derní architektury rodného města mne upoutalo 
množství památek, ale také naprosto odlišná 
mentalita lidí. Zapůsobil na mne genius loci  
a ovlivnil mou budoucnost, neboť původně jsem 
se chtěla věnovat jazykům nebo medicíně. Po-
byt v Hradišti vše změnil, zvolila jsem si studium 
historie a archivnictví na Filozofické fakultě UJEP 
v Brně a už během studia jsem praktikovala ve 
zdejším archivu. Také téma své diplomové prá-
ce jsem zaměřila na zdejší region. Po studiu 
jsem nastoupila do Slováckého muzea. Dnes 
se s nadsázkou prohlašuji za jeho živý inventář. 
Kromě historie a památek patří k mým zálibám 
sport (tenis, cyklistika), mám ráda literaturu, film 
a divadlo.

2. POLITICKá PŘÍSLUŠNOST
Jsem bez politické příslušnosti a funkcí, kandi-
dovala jsem jako členka občanského sdružení 
Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště.

3. ZASTOUPENÍ V ORgáNECH A KOMISÍCH 
MěSTA
Jsem členkou komise architektury a názvoslov-
né komise.

4. DOSAVADNÍ OSOBNÍ PŘÍNOS PRO MěSTO
Můj přínos pro Hradiště by měli hodnotit pře-
devším spoluobčané. Snažím se žít jako každý 
slušný občan města, mám Hradiště ráda, jsem 
hrdá na jeho historii. A kdykoli se mi naskytne 
pří ležitost, usiluji o její popularizaci mezi občany 
města i jeho návštěvníky. Snažím se přispět také 
k tomu, aby se obyvatelé přátelili a sdružovali 
podle svých zájmů. Spoluzaložila jsem tři ob-
čanská sdružení, z nichž dvě podle mého názo-
ru přispívají k rozvoji kulturního života ve městě, 
to třetí je ještě v plenkách a teprve čas ukáže, 
jaký bude jeho přínos pro město.

5. CO JE MOU SNAHOU DOKáZAT VE MěSTě 
V BUDOUCNU
Hradiště bylo od 19. století kulturní metropolí 
Slovácka, dnes ve městě působí řada vynikají-
cích kulturních institucí, které šíří slávu našeho 
města po celé republice. K nim patří i Knihovna 
B. Buchlovana, která se v každoročních celostát-
ních soutěžích umísťuje na předních pozicích, 
dosud však nikdy nevyhrála, neboť je ve svých 
aktivitách limitována prostorem. Mým snem  
a přáním je, spolu s dalšími příznivci knihovny, 
napomoci k budoucímu rozšíření jejích prostor 
určených pro čtenáře a návštěvníky kulturních 
akcí. Myslím, že i v budoucnu bude knihovna 
hrát důležitou roli v životě spoluobčanů.
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INg. ZDENěK PROCHáZKA

1. OSOBNÍ úDAJE
Narozen 29.6.1962 v Uherském Hradišti

Vzdělání VŠ – Vysoká škola dopravy a spojů  

v Žilině, obor Provoz, ekonomika a řízení silniční 

a městské dopravy

Místostarosta města Uherské Hradiště, 

Ženatý, 3 děti

Záliby – kynologie, v rámci relaxace – lyžování, 

vycházky do přírody, plavání, práce na zahradě.

2. POLITICKá PŘÍSLUŠNOST
KDU-ČSL, předseda MO KDU-ČSL Míkovice, 

předseda MěV KDU-ČSL Uherské Hradiště.

3. ZASTOUPENÍ V ORgáNECH A KOMISÍCH
Místostarosta města a člen rady města

Předseda komise pro dopravu,

Předseda místní komise Míkovice

Místopředseda komise pro nakládání s majet-

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

kem města

Člen dozorčí rady společnosti CTZ, a.s.

4. DOSAVADNÍ PŘÍNOS PRO MěSTO 
Především prosazování volebního programu  

a realizace akcí, plánů, strategických dokumen-

tů a projektů přispívající k rozvoji města a ve-

doucích k uspokojení potřeb jeho obyvatel. Mezi 

jinými se jedná o dokončení nového územního 

plánu města, generelu cyklodopravy, dokonče-

ní přípravy realizace zkapacitnění hlavní křižo-

vatky či prosazování zájmů města v rámci kraje 

či celé ČR. Oblastí, ve kterých jsem se aktivně 

angažoval, je však mnohem více, např. podpora 

spolkového života obyvatel města, ať už se týká 

folklóru, sportu či jiných volnočasových akti-

vit našich občanů. Dlouhodobě aktivně pracuji 

v místní komisi Míkovice a do roku 2010 jsem 

pracoval v komisi pro rozvoj města a strategické 

plánování.

5. CO JE MOU SNAHOU DOKáZAT VE MěSTě 
V BUDOUCNU
Především chci svou prací přispět, aby i přes 

složité ekonomické podmínky nadále pokračo-

val rozvoj našeho města a jako místostarosta co 

nejlépe plnit úkoly vyplývající z činností v oblasti 

rozvoje města, dopravy, územního plánování 

a sociální oblasti. V nejbližším období to bude 

práce při realizaci zkapacitnění hlavní křižovat-

ky a zajištění organizace dopravy při omezeních 

na silnicích vyvolané touto stavbou s cí lem mini-

malizovat dopady tak významné stavby na život 

ve městě.

Své zkušenosti z práce v místní komisí a znalosti 

života v místní části budu uplatňovat při dalším 

rozvoji všech místních částí našeho města.
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Město Uherské Hradiště hledá Dům roku 2011

Město Uherské Hradiště uděluje čestné oce-
nění za kvalitu architektury - Dům roku nebo 
stavební počin - Stavba roku od roku 1992. 
Bronzovou tabulkou je ve městě označeno již 
21 objektů: 17 zdařilých architektonických děl  
a 4 výjimečné stavební počiny.
Ocenění si od počátku udělování získala mezi 
projektanty, stavebními společnostmi i inves-
tory staveb vysokou prestiž. Nyní město Uher-
ské Hradiště hledá objekty, které si zaslouží 
nominaci na ocenění za loňský rok. Vyzývá 
proto odborníky i veřejnost, aby stavby nejpoz-
ději do 30. března 2012 přihlásili.

„Podněty by měly směřovat k výběru architekto-
nického díla nebo stavebního počinu, který nej-
více  obohatil naše město v uplynulém roce 2011, 
který je stavbou hodnotnou, zajímavou  a nepře-
hlédnutelnou. Víme, že takové stavby v uplynulém 
roce vznikly a že si nominaci na ocenění určitě za-
slouží,“ uvedl vedoucí Odboru architektury, pláno-
vání a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště Aleš Holý.  

V  loňském roce město udělilo ocenění Dům roku 
2010 HOTELU MLÝNSKÁ novostavbě č.p. 1295. Vý-
jimečné dílo vzniklo zásluhou společnosti STAVBY 
HOLDING, která provedla rozsáhlou demoliční 
přestavbu zchátralých domů v Mlýnské ulici. Tuto 
část centra města nejen proměnila díky nové 
pohledné architektuře k nepoznání, ale vdechla 
tomuto místu také nový život. Osvícená investor-
ská a developerská společnost v čele s panem 
Vladimírem Zapletalem ve spolupráci s dodava-
telem stavby společností CGM CZECH zde podle 
projektu architekta Zbyňka Margetíka vybudovala 
stavbu, o jejichž kvalitách se dnes už ví daleko za 
hranicemi města i kraje. 

„Autor se brilantně vypořádal s prostorovými  
a urbanistickými problémy. Společně s investo-
rem pak zrušili jedno hradišťské tabu o nemož-
nosti umísťovat parkování do podzemí a velmi 
přesvědčivě prokázali, že to prostě jde,“ ocenil 
stavbu místostarosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha.

Čestné ocenění Stavba roku 2010 město udělilo 
rozsáhlému souboru staveb,  technicky,  tech-
nologicky a ekonomicky nejnáročnější stavbě  
v novodobé historii města a dnes už také nejna-
vštěvovanějšímu sportovně rekreačnímu zařízení 
v regionu – uherskohradišťskému aquaparku.

Investorem stavby bylo město Uherské Hradiště. 
Na projektu spolupracovalo se sdružením firem 
CENTROPROJEKT Zlín a GG ARCHICO Uherské 
Hradiště. Na realizaci především s generálním 
dodavatelem společností UNISTAV a spoustou 
dalších firem, odborníků a subjektů. I tato stavba 
sbírá další ocenění nejen v rámci našeho kraje ale 
celé republiky.
  
Sekretářem soutěže je odbor architektury, plá-
nování a rozvoje, kde jsou k dispozici podmínky 
soutěže i přihlašovací panel. 

„Vyzýváme proto projektanty, investory a dodava-
tele staveb dokončených, neboli zkolaudovaných 
v roce 2011, aby tyto nejpozději do 30. března 
2012 přihlásili. Veřejnost pak prosíme o podněty 
a typy na architektonicky zajímavé stavby a třeba 
i drobné jako jsou rodinné domky, eventuelně na 
jiné významnější stavební počiny, které by neměly 
naší pozornosti uniknout,“ upřesnil Holý. 

Dům roku 1992 - Investiční banka, Havlíčkova ulice 
č.p. 1221
Dům roku 1993 - Podnikatelský dům s kavárnou 
Kovak, Havlíčkova ulice č.p.160
Dům roku 1994 - Bývalá Měšťanská beseda, Hra-
dební ulice č.p. 189
Dům roku 1995 - Stará radnice, Prostřední ulice 
č.p.130
Dům roku 1996 - Býv. Františkánský klášter  
s Okresním archivem, Velehradská tř. č.p.124
Dům roku 1997 - Podnikatelský dům, Na Splávku 
č.p.1248
Dům roku 1998 - neudělen
Stavba roku 1998 - Bývalá Císařská zbrojnice s Ga-
lerií SM, Otakarova ulice č.p. 103
Dům roku 1999 - Tělocvična Gymnázia, Velehrad-
ská třída č.p. 218
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Dům roku 2000 - Provozně administrativní budo-
va Správy a údržby silnic Uh. Hradiště
Dům roku 2001 - Reduta na Masarykově náměstí
Dům roku 2002 - Administrativní objekt f. BARCO 
v Mařaticích
Dům roku 2003 - Hotel a pasáž Slunce, Masary-
kovo náměstí, Uherské Hradiště 
Dům roku 2004 - Rekonstrukce a dostavba  
Městského sportovně rekreačního areálu
Stavba roku 2004 - Oprava a rekonstrukce  
výpravní budovy ČD
Dům roku 2005 - Hotel a vinárna Koníček,  
Mařatice
Dům roku 2006 - Polyfunkční dům „Květák“ mezi 
ul. Hradební a Františkánskou
Stavba roku 2006 - Soubor dopravních staveb: 
podjezd, komunikace a parkoviště
Dům roku 2007 - neudělen
Dům roku 2008 - Hotel U Hejtmana Šarovce
Dům roku 2009 - Penzion Na Stavidle
Dům roku 2010 - Hotel Mlýnská, č.p. 1295
Stavba roku 2010 - Sportovně relaxační centrum 
- Aquapark.
 

JP

PRONáJEM NEByTOVýCH PROSTOR: 

Město Uherské Hradiště nabízí 
k pronájmu tyto nebytové prostory: 

PRONáJEM NEByTOVýCH PRO-
STOR O CELKOVé VýMěŘE 125,30 
M2 V I. NP A NEByTOVýCH PRO-
STOR O CELKOVé VýMěŘE 631,40 
M2 VE II. NP, VŠE V BUDOVě č. 
P. 130 (STARá RADNICE), ULICE 
PROSTŘEDNÍ, UHERSKé HRADIŠTě 
(DLE PŘESNé SPECIFIKACE ZáMě-
RU UVEDENé NA FyZICKé I ELEK-
TRONICKé úŘEDNÍ DESCE MěSTA 
UHERSKé HRADIŠTě).

Jak informoval Národní památkový ústav  
v Kroměříži, zvítězilo Uh. Hradiště v krajské sou-
těži „Historické město roku 2011“ v konkurenci 
Kroměříže, Holešova a Valašského Meziříčí. Ve 
zdůvodnění se mimo jiné uvádí: „... město usilu-
je především důsledným naplňováním Progra-
mu regenerace směřovaným k péči o památky, 
o jejich zachování, využití a zpřístupnění oby-
vatelům i návštěvníkům města. Neomezuje se 
jen na památky v centru, ale nemalou částku 
investuje i do památkově hodnotných objektů 
mimo městskou památkovou zónu...“ Do letoš-
ního ročníku se přihlásilo třiapadesát měst, do 
závěrečného klání vybraly krajské poroty čtrnáct 
nejúspěšnějších, z nich pak budou nomino-
váni do finálového hodnocení tři města. Vítěz 
bude vyhlášen 17. dubna ve Španělském sále  
Pražského hradu.                                                                   

red.

Budeme historické město roku?

Dům roku 2010 Hotel Mlýnská č.p 1295.
Foto: MÚ

Dům roku 2011
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Město navrhlo změnu zákona

Vedení města Uherské Hradiště a Městský 
úřad Uherské Hradiště budou iniciovat změ-
nu zákona na ochranu zví řat proti týrání, 
neboť se domnívají, že některá ustanovení 
zákona jsou sporná a v praxi problematická. 
Na sporná ustanovení narazilo město vloni, 
když neplánovaně platilo za náhradní péči  
o týraná zví řata a jiné výdaje způsobené 
odebráním opakovaně týraných hospodář-
ských zví řat z hospodářství v Břestku. Před-
stavitelé města by chtěli, aby kompetence 
měl v takových případech stát.  

„Obec je sice oprávněna na základě návr-
hu orgánů krajské veterinární správy nařídit  
a provést odebrání týraných zvířat a přemístit je 
do náhradní péče, popř. nařídit omezení počtu 
hospodářských zvířat u chovatele včetně jejich 
usmrcení, ale na druhou stranu, obec nemá 
provedení těchto opatření z čeho financovat. Na 
tom nic nemění ani skutečnost, že vynaložené 
náklady je možno následně vymáhat po majite-
li,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Uherské 
Hradiště Josef Botek.  
Městský úřad Uherské Hradiště na základě 
svých vydaných rozhodnutí o předběžně naří-
zené náhradní péči a následném snížení počtu 
chovaných hospodářských zvířat v problémo-
vém hospodářství v Břestku v roce 2011 sám za-
jišťoval a financoval z rozpočtu města. 
„Na úkor jiných, plánovaných potřebných výdajů 
pro občany jsme platili náhradní péči o zvířata. 
Vynaložené prostředky jsme nejprve vymáha-
li  po chovatelce, ta je však předlužená, tzn., že 
neměla z čeho nároky města uspokojit a požá-
dala o prominutí pohledávky,“ zmínil Botek. 
Na základě těchto zkušeností vedení města  
a městský  úřad v současné době vyví její inicia-
tivu kdy budou navrhovat změnu předmětného 
zákona (č. 246/1992 Sb.) konkrétně § 28a. Budou 
tak činit prostřednictvím kompetentních orgánů, 
kterým budou odeslány žádosti o provedení 
změny v tom smyslu, aby kompetence obcí da-
ných § 28a předmětného zákona při nařizování 
zvláštních opatření byly převedeny do pravomo-
ci státu prostřednictvím veterinární správy.

JP

částku 7 mil. Kč jako účelovou finanční do-
taci z rozpočtu města roku 2012 na podporu 
záměru modernizace Uherskohradišťské ne-
mocnice schválilo dne 6. 2. 2012 zastupitel-
stvo města. 

S přípravou další finanční podpory až do výše 
20 mil. Kč (v roce 2013 – 7. mil. Kč a v roce 2014 
- 6 mil. Kč), jak požaduje Zlínský kraj, dosud Za-
stupitelstvo města Uherské Hradiště souhlas 
nevyjádřilo.
V rámci projektu Zlínského kraje, který je při-
pravován k zahájení realizace v roce 2012  
Uherskohradišťská nemocnice, a.s. – Cent-
rální objekt - Infrastruktura bude také vybu-
dována řada podmiňujících stavebních objektů 
technické a dopravní infrastruktury (okružní kři-
žovatka, chodníky, cyklostezka, zastávka MHD, 
parkoviště, sadové úpravy atd.). Některé staveb-
ní objekty se budou významnou měrou podílet 
na formování nového veřejného prostranství 
v části ulice J. E. Purkyně a zejména v nově situ-
ovaném nástupním předprostoru areálu Uher-
skohradišťské nemocnice. 
Projednání a schválení jakékoliv další podpory 
do Zlínským krajem požadované výše 20 mili-
onů korun pak bude podmíněno schválením  
smlouvy o spolupráci, která zaváže Zlínský kraj 
předat některé dobudované stavby veřejné 
technické a dopravní infrastruktury do vlastnic-
tví města.
Město Uherské Hradiště, v jehož územním obvo-
du se areál Uherskohradišťské nemocnice a.s. 
nachází, podporuje rozvoj tohoto zdravotnic-
kého zařízení, který umožní zajištění kvalitnější 
zdravotnické péče pro obyvatele Uherskohra-
dišťska. Podpora Záměru Zlínského kraje – rea-
lizace Uherskohradišťské nemocnice (I. etapa) je 
v souladu se schváleným Strategickým plánem 
rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020  
a jeho Akčního plánu pro období let 2012 – 2015. 

JP

7 milionů korun nemocnici
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Děti a cestovní dokladyProjekt „Mosty“

Město Uherské Hradiště bylo úspěšné se svou 
žádostí o finanční podporu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt Mosty. Díky dotaci 6,7 mil korun bude 
moci mj. významně rozší řit zařízení poskytu-
jící  služby péče o děti od 1,5 roku, jako reakci 
na absenci jeslí ve městě.  
Zařízení poskytující služby péče o děti od 1,5 ve 
městě již funguje, v centru Akropolis je tzv. mi-
niškolka v provozu od poloviny roku 2009. Nyní 
jejích služeb využívá až deset dětí denně. „Díky 
projektu Mosty by počet dětí v miniškolce mohl 
vzrůst, přičemž by se navíc mohly částečně sní-
žit náklady,“ zmínil místostarosta města Uherské 
Hradiště Zdeněk Procházka. 
Projekt se zaměřuje na tvorbu Koncepce pro-
rodinné politiky ve městě Uherské Hradiště. 
Koncepce bude prosazovat princip rovných pří-
ležitostí žen a mužů a směřovat především do 
oblasti slučitelnosti rodinného a pracovního ži-
vota a podpory inovativních služeb péče o dítě 
na území města Uherské Hradiště. Projekt Mos-
ty realizuje Město Uherské Hradiště s partnery 
Akropolis, o.s. a Eduha, s.r.o. 

„Cílem projektu Mosty je především podpořit 
prorodinnou politiku ve městě Uherské Hradiště 
vytvořením ucelené koncepce, dále prosazování 
rovných pří ležitosti žen a mužů, rozví jet zaříze-
ní péče o malé děti a odbourávání  tradičních 
představ o pozicích mužů a žen na trhu práce 
formou vzdělávacích a poradenských aktivit,“ 
informoval místostarosta Procházka. 

Cílovými skupinami projektu Mosty jsou zaměst-
nanci, ženy ohrožené nezaměstnaností, muži 
v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, 
ale také územní samosprávné celky a úřady sa-
mosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené 
nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

JP

Upozorňujeme občany, že podle nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES)  č. 444/2009  
a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 
30. června 2011 zapisování dětí do cestovních do-
kladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních 
dokladech rodičů jsou platné jen do 25. června 
2012. Od 26. června 2012 budou moci děti ces-
tovat pouze s vlastním cestovním dokladem. 
Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do 
občanských průkazů rodičů. O vydání cestovního 
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji je možno požádat u obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností podle 
místa trvalého pobytu:
- nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje pří 
slušný úřad při podání žádosti,
- žádost se nepodává na úředním tiskopisu, ob-
čan u příslušného úřadu pouze předloží doklady 
potřebné k vydání cestovního pasu,
- u dětí mladších 15 let zákonný zástupce předlo-
ží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, správní 
poplatek  Kč 100,-
- u dětí  15-18 let předloží zákonný zástupce i dítě 
občanské průkazy a rodný list dítěte, správní po-
platek Kč 600,-.
O vydání cestovního pasu bez strojově či-
telných údajů (pasy typu „BLESK“) lze požádat  
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo kteréhokoliv matričního úřadu:
- přikládají se 2 fotografie
- u dětí mladších 15 let zákonný zástupce předlo-
ží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, správní 
poplatek  Kč 1.000,-
- u dětí  15-18 let předloží zákonný zástupce ob-
čanský průkaz, dítě občanský průkaz a rodný list 
správní poplatek  Kč 1.500,-.
Bližní informace lze získat na webových strán-
kách města Uh. Hradiště www.mesto-uh.cz 
(úvodní stránka – městský úřad – životní situ-
ace – cestovní doklady), kde si žadatelé také 
mohou mimo úřední dny rezervovat přesný čas 
k vyřízení své žádosti. Případné dotazy zodpoví 
občanům pracovnice Odboru správních agend 
Městského úřadu Uherské Hradiště - cestovní 
doklady  – tel. 572 525 806-8, 572 525 818. 

JP
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Představujeme Dáma klub

V neděli 29. ledna se v prostorách diskoté-
ky No.6 uskutečnilo v tomto roce první setkání 
Dáma klubu, na kterém se představila celá řada 
zajímavých hostů.
Úvod patřil představení dětí z Dětského domova 
v Uherském Hradišti, které si připravily vystou-
pení s názvem Šmoulíci. Ty si pozval další host 
večera, kouzelník Jiří Hadaš. Spolu s dámami 
zavzpomínal na své loňské úspěšné účinkování 
v talentové televizní soutěži Česko Slovensko má 
talent a se svou asistentkou Wendy pak všem 
nasadili brouka do hlavy ukázkou několika ná-
paditých kouzelnických triků.

Vrchol večera obstaral juniorský mistr světa  
v naturální kulturistice Jan Páleníček, který před-
vedl svou show i perfektní tělo. Dámám pak 
během vášnivé diskuse odpovídal na otázky tý-
kající se jeho studijního oboru, nutriční terapie, 
životosprávy a zdravého životního stylu. Závěr
pří jemného večera patřil módní přehlídce pořá-
dané Hanou Benešovou z HABE MODA.
V březnovém Dáma klubu, který se uskuteční 
22.3., bude hlavním hostem večera přední český 
sexuolog Radim Uzel. V případě Vašeho zájmu 
o lístky na tuto akci nás neváhejte kontaktovat 
na tel. čísle 776 167 274. 
                              AD

V sobotu 31. března 2012 od 19.30 hod. se v uher-
skohradišťské Redutě opět uskuteční populární 
Kloboukový bál. „Jakožto závěrečný ples sezony 
patří k oblíbeným akcím pro svou originalitu, ne-
formálnost a rodinnou atmosféru. Večeru vlád-
nou klobouky, prostory Reduty nahrávají komor-
ní atmosféře a o zábavu není nouze,“ vysvětlila 
Adéla Kotková, organizátorka plesu. Klobouko-
vý bál pořádá Diakonie ČCE – středisko CESTA 
ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradi-
ště. Jako obvykle má ples benefiční charakter 
– veškerý výtěžek podpoří denní stacionář pro 
děti s mentálním a kombinovaným postižením 
a poradnu rané péče. K tanci i poslechu zahraje 
Marathon Band (účinkoval např. ve Švýcarsku, 
Rakousku, Holandsku, Německu, Itálii a Polsku), 
vystoupí kouzelník Jirka Hadaš, zatančí členové 
Tanečního klubu  Rokaso a uvidíte módní pře-
hlídku agentury MN consulting. 
                                                                                                                               ak

Kloboukový bál pošesté

Loutkářský odbor SOKOLA  
Uherské Hradiště

Vás zve na představení pohádky

PRINC čERVáNEK

Neděle 18. března 2012 
v 15.00 hod. - Sokolovna





QUATTRO FORMAggI

Už pátý koncert letošní abonentní jazzové řady 
se uskutečnil 26. ledna v Redutě. Seskupení 
Quattro Formaggi hrálo v žánru world music  
v sestavě saxofonista Marek Prokop, klávesista 
Jan Johnny Bálek, baskytarista Michael Krásný 
a hráč na bicí Oliver Krásný. Březnový koncert 
jazzové řady je připraven na devětadvacátého 
- nenechte si ujít Terezu Rajnincovou & LQ Band

jm

PLES SENIORů

Tradiční Ples seniorů, který pořádá Klub kul-
tury se Senior centrem v Uh. Hradišti, se letos 
uskutečnil 4. února. Přišlo kolem tři sta  hostů  
a bylo potěšitelné, že přišli i mladí lidé a střední 
generace. Ukázalo se, že záměr přesunout ples 
z Reduty do větších prostor Klubu kultury byl 
správný. Ples zahájili místostarosta Městského 
úřadu Stanislav Blaha, ředitelka Senior cent-
ra Jitka Víchová a ředitel Klubu kultury Antonín 
Mach. K tanci i poslechu hrála skupina Benny 
Q a cimbálová muzika Ohnica. Dynamickou ta-
neční show Tanečního klubu Rokaso s hudbou 
z úspěšného filmu Piráti z Karibiku přijali diváci 
velkým potleskem, vstup si přichystali i cvičen-
ci z Aerobik klubu Zlín. Připravena byla boha-
tá tombola, šťastnou ruku při výběru losů mělo 
čtyřicet výherců velké tomboly (hlavní cena byla 
jízdní kolo), v malé tombole pak bylo 200 cen.  
Pořadatelé Plesu seniorů byli pří jemně překva-
pení celkovou slavnostní úrovní večera.              
                                                                                                                                jm

Proběhlo v Klubu kultury 

OBRAZy ANATOLIJE KLJUčINSKéHO

Rusko-kazašský malíř Anatolij Ključinskij zahájil 
2. února v Galerii Vladimíra Hrocha ve foyer Klu-
bu kultury výstavu svých obrazů s poetickým ná-
zvem Hra s ohněm. Kolekci tvoří oleje na plát-
ně, kombinované techniky a enkaustika. Díla se 
silným emocionálním nábojem byla vystavena 
po celý únor.                                                       jm



písně upravené pro cimbál i repertoár Gabrie-
lovců. „K oblíbené písni Do Mandorly jsem vy-
tvořil speciální hudební aranž pro cimbálovku, 
tato na koncertu zcela jistě nebude chybět.“ 
doplnil Gabriel. Unikátní vystoupení se připra-
vuje na 18. dubna v Klubu kultury. Informace  
o předprodeji získáte na www.kkuh.cz.

jm

Radůza a CM Stanislava Gabriela 

Od 15. února si v předprodeji Klubu kultury 
můžete zakoupit vstupenky na koncert Radůzy  
s kapelou a cimbálovou muzikou Stanislava 
gabriela.
Zpěvačka, autorka hudby i textů a multiinstru-
mentalistka, započala svou hudební kariéru  
s převážně bluesově zabarveným repertoárem. 
Jejího výrazného talentu s osobitým projevem 
si všimla v roce 1993 Zuzana Navarová. V této 
době se začala Radůza objevovat před širším 
publikem. Přišly koncerty v pražské Lucerně, sta-
la se předskokankou hvězdy amerického popu 
Suzanne Vegy, nebo Mikea Oldfielda. Spolupra-
covala s mnoha předními českými hudebníky, 
jmenujme Michala Pavlíčka a skupinu Abraxas. 
Působení Radůzy na hudební scéně ocenila 
soškou několika Andělů česká Akademie popu-
lární hudby.
Publikum Uherského Hradiště se může těšit 
na koncert, na kterém se budou doplňovat dvě 
excelentní hudební tělesa – Radůza s kapelou  
a CM Stanislava Gabriela. Gabrielovce není tře-
ba představovat. Jedna z předních slováckých 
cimbálovek má na svědomí řadu úspěšných alb. 
V roce 2002 doplnili hudbou CD s autorskými 
pohádkami Radůzy. Společně tak dali vzniknout 
originálnímu dětskému minimuzikálu.
Folková zpěvačka se na uherskohradišťském 
koncertu může objevit i v tradičním kroji, jak pro-
zradil primáš Stanislav Gabriel. V průběhu veče-
ra zazní písně ze společného CD, typické folkové 
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 Jaromíru Nečasovi  
k devadesátinám

Hrozen ve Slováckém divadle

Málokterému ochotnickému divadlu se podaří 
zahrát si na profesionální scéně a navíc - sklidit 
zde zasloužené ovace. Podařilo se to 29. ledna 
divadelnímu spolku Hrozen z Hroznové Lhoty 
díky vedení Slováckého divadla a agentuře Pie-
rrot. Hroznolhotští divadelníci si získali značnou 
popularitu (jejich inscenaci vysílala i televize 
Noe) svým ryze autorským přístupem k divadel-
ní tvorbě a zemitým humorem galuškovského 
ražení, posunutým ovšem do poněkud vyšší 
roviny. Píší si vlastní texty (většinou režisérka  
a herečka Jitka Pavlicová), herci nepředstírají vy-
tváření postavy ale interpretují (jakoby) své vlast-
ní postoje (mnohdy tak tomu je), když mají ve hře 
roli lékaře, zahraje ji místní doktor, konečný tvar 
textů se dotváří na zkouškách atd. Takto vznikla 
i jejich poslední „etýda“ Taková léčivá romance, 
kterou odehráli téměř dvacetkrát a měla již dvě 
derniéry, ale nabídce do Uh. Hradiště se nedalo 
odolat. Soubor měl přece jenom jisté obavy - ty 
se částečně rozplynuly, když představení bylo 
do tří dnů vyprodáno. Zaplněné hlediště (přišli 
i herci Slováckého divadla s ředitelem Igorem 
Stránským a řada zajímavých osobností ) přijalo 
hroznolhotské amatéry více než vlídně, sál burá-
cel smíchem, mnoho potlesků bylo na otevřené 
scéně a ten dlouhotrvající závěrečný ve stoje.  
 V těchto dnech připravují další inscenaci, kterou 
(mimo jiné) odehrají koncem května v Kulturním 
domě ve Véskách.

mp, Fotoarchiv souboru

21. února oslavil své devadesáté narozeniny 
hudební redaktor, cimbalista a zpěvák, upra-
vovatel lidových písní, skladatel, pedagog, or-
ganizátor a autor folklorních pořadů - Jaromír 
Nečas. Člověk, který výrazným způsobem ovliv-
nil folklorní (zejména hudební) dění na Slovácku. 
Dokázal poradit mnoha cimbálovým muzikám  
a muzikantům, pro hudební vydavatelství při-
pravil desítky zvukových nosičů, v rozhlase na-
hrál a archivoval hudební snímky, které se staly 
klenotnicí lidové hudby. V Uh. Hradišti byl jedním 
z iniciátorů okresní soutěže dětských zpěváků li-
dových písní „Zazpívej, slavíčku“ (letos se koná 
již 36. ročník), úzce spolupracoval a stále spolu-
pracuje s organizátory mezinárodního Festiva-
lu hudebních nástrojů lidových muzik (letos 22. 
ročník). Mezi jeho nejbližší přátele patřili před-
ní muzikanti, např. Jaroslav V. Staněk, Jaroslav 
Čech, Jožena Kubík, Slávek Volavý, rodina Petrů, 
Jaroslav Jurášek, Slávek Jakubíček, Martin Hr-
báč, Lubomír Málek, Jan Maděrič a další. Úzce 
spolupracoval s významnými folklórními festiva-
ly, jako zpěvák vydal pro své přátele CD s dopro-
vodem cimbalisty Jury Petrů.
Jaromír Nečas se narodil 21. února 1922 v Kyjově 
(je čestným občanem města). Žije v Brně a v létě 
ve Vřesovicích, odkud stále vyráží za folklorními 
akcemi. Redakce ZUH dodatečně blahopřeje  
k významnému jubileu s poděkováním za vše, 
co Jaromír pro náš region vykonal.

Miroslav Potyka, Foto: Bohumila Jilíková

Soubor Hrozen před Slováckým divadlem. V předvečer svých devadesátin se Jaromír Nečas 
(druhý zleva) sešel v Uh. Hradišti se svými přáteli.
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Protější nároží Františkánské ulice tvoří novo-
stavba čp. 1239, kterou vystavěli manželé Arnoš-
tovi v roce 1994 na místě domu čp. 161 a části již 
dříve zbořeného domu čp. 162. Historický velko-
měšťanský dům čp. 162 zabíral ještě i část Fran-
tiškánské ulice, která tudíž původně byla užší. 
Nejstarším známým majitelem byl v roce 1649 
Václav Vidlák, roku 1670 jako majetek sirotků Sti-
lerových byl prodán pernikáři Martinu Maytlovi 
a v roce 1713 Františku Vrbovi. Roku 1753 byl ma-
jitelem František Wagner a v letech 1769–1773 
mědirytec Ignác Mariner. V roce 1846 zadlužený 
dům Josefa Lišky koupil v dražbě Karl Mick, po 
roce ho prodal napajedelskému sládkovi Aloisu 
Klausovi a ten v únoru 1850 Petru Šarapatkovi, 
který byl sládkem v Březolupech. Tam zřejmě  

i žil, neboť zpočátku všechny byty v zakoupeném 
domě pronajímal. Jeho rodina se sem nastěho-
vala teprve někdy v šedesátých letech – snad po 
stavebních úpravách. V roce 1869 se Šarapatko-
va dcera Augusta provdala za hraběte Zdenka 
Logothettiho, ale Petr Šarapatka někdy v té době 
zemřel a majitelkou domu se stala vdova Jo-
sefa Šarapatková. Na konci roku 1869 už sama 
obývala jeden ze čtyř bytů. Nájemníky byli pivo-
varský tovaryš Karl Fischer, původem z Pruska,  
a dva krejčí – Antonín Homola a Kašpar Otáhal. 
Během následujícího desetiletí se k majitelce 
přistěhovala její druhá dcera Marie, provda-
ná za úředníka Aloise Klause, který se zde stal 
představeným cejchovního úřadu. V roce 1881 se 
obě dcery, Marie a Augusta, tehdy již ovdovělá, 
staly spolumajitelkami domu. Manželé Klausovi 
s dcerou Marií zde žili ještě v roce 1890, avšak 
někdy po tomto roce penzionovaný Alois Klaus 
zemřel a jeho žena s matkou a dcerou zůstaly 
samy. Z nájemníků v roce 1880 stojí za povšim-
nutí advokátní kancelista Mauric Marecký, teh-
dy jeden z mála uvědomělých Čechů, o čemž 
svědčí nejen jeho přihlášení se k české řeči, 
ale také sčítací arch vyplněný česky a latinkou. 
V téže době tu bydlel i nožíř Franz Seidelmann 
s manželkou, čtyřmi dětmi, pomocníkem a uč-
něm. V roce 1890 byl pronajímán pouze jeden 
byt, v němž žila svobodná Karolína Axmanová, 
která se živila ubytováním a stravováním stu-
dentů. Dva podnájemníky však měla i rodina 
majitelky a jedním z nich byl poštovní asistent 
Franz Faulhammer. O deset let později již měl 
v domě vlastní byt, ale stále byl svobodný. Te-
prve někdy po roce 1910 se tento skutečný „starý 
mládenec“ (bylo mu 52 let) a nyní již poštovní ofi-
ciál oženil s rovněž již nikoliv nejmladší a stále 
svobodnou dcerou své domácí Marií Klausovou.  
Manželé měli později adoptivní dceru Marii Jo-
sefu, původně polskou příslušnici, která dosta-

V popředí dům čp. 162 ve 30. letech.
Foto archiv SM
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la československé státní občanství v roce 1932. 
Pro úplnost dodejme, že Josefa Šarapatková 
zemřela až někdy po roce 1900. Na počátku 20. 
století měl byt ve dvoře pronajatý zámečník Vác-
lav Strádal, zaměstnaný jako topič na pile Jose-
fa Schaniaka. Marie Faulhammerová, nyní už 
vdova po vrchním správci pošt, byla majitelkou 
domu ještě v roce 1945. Tehdy tu byly pouze dva 
byty a vedle majitelky tu žila ještě vdova Terezie 
Strádalová. Z třetího bytu se staly dílna a krám 
kloboučníka Karla Svobody a krám holiče Anto-
nína Hlaváče, který tu svou živnost provozoval 
již od roku 1901 a skončil 1949. V roce 1948 maji-
telka odstoupila dům své dceři Marii Hanákové, 
manželce knihaře Františka Hanáka a úřednici 
ONV. Syn Terezie Strádalové František byl úřed-
níkem MNV. Hanákovi tu měli byt a dílnu ještě 
roku 1949, ale v roce 1950 již dům patřil městu  
a do konce roku byl zbourán. O část jeho parcely 
byla rozšířena Františkánská ulice, zbytek zůstal 
až do 90. let prázdný.
Vedlejší velkoměšťanský dům čp. 161 držel v roce 
1620 Jiří Slováček, v roce 1649 ho Jan Jakub Cor-
nelius vyženil s vdovou po Melicharu Olšovském 
a prodal Anně Piškulové, rozené Kulíškové, vdo-
vě po císařském rychtáři Jiřím Jakubu Piškulovi, 
který zemřel v roce 1632. Její syn Jakub Piškula 
dům roku 1669 prodal bednáři Vilému Vránovi 
a jeho sirotci pak 1699 Štěpánu Kuczimu, jenž  
v ří jnu téhož roku přikoupil část sousedního po-
zemku pro zřízení zadního výjezdu z domu. Po 
jeho smrti se majitelem domu stal v roce 1710 
Karel Josef Nikoladoni, když se oženil s vdovou 
po Kuczim Mariannou. Oba tito poslední maji-
telé patřili ke zdejší komunitě italských kupců, 
Kuczi (nebo též Guczi) byl železníkem, čili ob-
chodníkem se železem. V roce 1731 dům vlastnil 
Josef Maxmilián, rytí ř ze Schlägerů, a po něm 
1743 Ignác Šumický, ale jen do roku 1749, pak se 
vystřídala řada dalších držitelů. V roce 1800 se 

stal majitelem Tadeáš Brix, 1840 Marie Sháně-
lová, 1848 Franz Sovič. V roce 1850 dům získali 
Jan a Františka Pipalovi a jejich dětem pak patřil 
až do roku 1871. V roce 1910 tu majitelka Johan-
na Schlesingerová bydlela s dcerou a druhý byt 
užíval s rodinou Šimon Hájek, který měl v příze-
mí od roku 1897 obchod smíšeným zbožím. Oba 
byty byly v prvním patře. V letech 1933–1937 ve 
dvoře Jan Adler vyráběl lihoviny a prodával je 
ve velkém spolu s vínem a ovocnými šťávami. 
V roce 1926 se stala majitelkou domu Berta Háj-
ková, avšak v roce 1939 byla na dům i obchod 
jako židovský majetek uvalena německá správa. 
Po několik válečných let tam bylo holičství Dani-
ela Mitterdorfera. V roce 1946 byl dům restituo-
ván dědičce Ireně Adlerové, ale roku 1961 zestát-
něn a Okresní průmyslový podnik v něm zřídil 
rychloopravnu obuvi a punčoch. Na počátku 90. 
let byla opravna zrušena, dům zbourán a na 
jeho místě a části sousední parcely po domě čp. 
162 vystavěn nový dům, který obdržel čp. 1239.  
V listopadu 1994 v něm bylo otevřeno jednatel-
ství České banky a v březnu následujícího roku 
lékárna. V září 1996 zkrachovalou Českou banku 
vystřídala pobočka Foresbank, která však také 
neměla dlouhé trvání. 

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Fejeton Petry Kučerové

Nevím, jak 
jste na tom 
se snášením 
zimy vy, milí 
čtenáři, ale 
mně dalo vra-
žedně mrazi-
vé počasí pře-
lomu ledna  

a února pořádně zabrat. Vzhledem k tomu, že 
jsem v minulém životě obývala s největší prav-
děpodobností rovníkovou Afriku, trpěla jsem jako 
zvíře, kterému silnější samec ukradl kožich.

Nosím dětské punčocháče se dvěma čárkama 
vzadu a jednou vepředu a modlím se, aby mě 
nesrazilo auto. Obávám se totiž, že by mi pra-
covníci záchranky nebyli smíchy schopní po-
skytnout první pomoc. Taky se bojím, že se na 
mně samovolně rozpadnou, neboť je sundávám 
pouze, když lezu do vařící vany. Na nich džíny, 
které jsem si schovala ze svých „bohatších“ let, 
takže vypadám, jako bych všechna ta kila na-
brala zase zpátky. Vlasy mi elektrizují tak, že 
většinu času vypadám jako Rákosníček, a ani 
k tomu nepotřebuju liščí ocas. Došla jsem tak 
daleko, že závidím ledním medvědům tukový 
obal. Můj čtyřkolý Mazlik každé ráno neochotně 
a umíněně fňuká, když jej nutím rozpohybovat 
součástky. Než jsem se na pravidelné prohlídce  
u gynekologa svlékla ze všech vrstev, skončila mu 
pracovní doba.

Na ulici jsem potkala Jožku Kubáníka zababu-
šaného v kapuci až po nos (mimochodem, Jožka 
nenosí čepici, protože by v ní údajně nevypadal 
esteticky, a ze stejného důvodu ani neběhá a ne-
jezdí na kole). Přivítali jsme se vřelým: „Ty vole, to 
je zima, co?“, „Ty krávo, ani mi nemluv,“ a v podob-
ném duchu pokračovala celá naše další konver-

zace. Vyprávěl mi, že jeho kolega ze Slováckého 
divadla Tomáš Šulaj otevřel mrazák a zjistil, že je 
v něm docela sympatické teplo. S podobnou písní 
na rtu jsem topotným krokem, způsobeným dese-
ti vrstvami termoprádla, vtrhla do dveří diakonie, 
která pečuje o postižené děti. „Jsi v křesťanské 
organizaci,“ uzemnila můj nekontrolovatelný tok 
nadávek ředitelka Zuzana. Už několik kamarádů 
a známých mě přes vrstvy čepic a šál nepoznalo  
a na familierní „čááááááááu“ zmateně odpově-
dělo „dobrý den, paní“.

Korunu tomu všemu nasadili kunovičtí rybáři. Sa-
mozřejmě že jsem vyfasovala víkendovou službu 
ve Slováckém deníku zrovna, když mrazy láma-
ly teploměry. A já jsem dostala za úkol jet chla-
py vyfotit, jak v tomto počasí rybaří. No chápete 
to? Já ne. Vždycky jsem si myslela, že rybaření je  
o klídku, pohodě a dlouhém vysedávání na břehu 
rybníčku.

Kdybych si tam zkusila tak na dvě vteřiny sednout, 
jsem na břehu přimrzlá doteď. Divím se, že ti nebo-
zí rybáři vůbec zvedli nohy z ledu. Jak jsem se do-
zvěděla, byla taková kosa, že i ty ryby se vykašlaly 
na to, skákat jim na háček a raději někde zoufale 
hledaly teplé proudy. Blikla jsem sotva pět fotek  
a foťák odmítl další spolupráci. Ne že bych se mu 
divila. Podobně prsty, které sotva v kapse našly le-
dové klíče od auta. „Slečno, zůstaňte tu s námi tak 
dvě hodinky, pak teprve uvidíte, jaké to je,“ vyděsil 
mě k smrti jeden z přítomných rybářů.

To tak. Zkusili jste v minulých dnech někdy venku 
vyslovit „voda“? Já jo, a vyšlo mi z toho „led“. Pře-
ju nám všem, aby co nejdříve, při dalším pokusu, 
vycházela z mé pusy jen horkým sluníčkem pro-
voněná pára.
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záno v Chřibech kopat. Opakovaně ale marně  
o toto povolení žádala ještě v šedesátých letech. 
Karel Sklenář z Národního muzea v Praze, au-
tor knihy Slepé uličky archeologie, uvádí, že jde  
o největší falzifikátorskou aféru české archeolo-
gie. Pravdou však zůstává, že verdikt odborné 
komise celý případ nezbavil četných otazníků. 
Dochované části náhrobních kamenů, které 
jsou v majetku Moravského zemského muzea, 
budou v Památníku Velké Moravy ve St. Městě 
vystaveny do konce roku 2012.

Zcela poprvé budou v našem regionu, a to 
v Památníku Velké Moravy, vystaveny domnělé 
náhrobky z hrobu sv. Metoděje, pocházející z lo-
kality Hroby nedaleko Stupavy v Chřibech. Byly 
vykopány ve 30. letech minulého století v místě 
označeném domkářkou Klementinou Maštalí řo-
vou v pětimetrové hloubce. Na toto místo byla 
žena údajně upozorněna ve snu. Vykopané ka-
meny byly pokryty částí nápisu, které vyvolávaly 
představu, že jde o hrob sv. Metoděje, který ze-
mřel v roce 885 a jehož místo pohřbu je podnes 
neznámé.
Vykopávky na Hrobech vyvolaly senzaci  
a k domnělému místu posledního Metodějova 
odpočinku proudily tisíce poutníků. K posouzení 
nálezu byla vytvořena na celostátní úrovni vě-
decká komise, která kameny prohlásila za pod-
vrh. Nikdo však již nezkoumal kým a za jakých 
okolností byly podvrhy vytvořeny, k čemu měly 
ve skutečnosti sloužit a jakou roli v celé aféře 
hrála K. Maštalí řová. Té bylo nakonec zaká-

Stupavská falza poprvé na veřejnosti

Dne 1. března bude v Památníku Velké Mora-
vy ve Starém Městě otevřena výstava nazvaná 
Sedmipočetníci. V souboru fotografií zachycuje 
jejich autor Petr Francán místa, kde působili po 
svém vyhnání z Velké Moravy Sedmipočetníci, 
tedy žáci svatých Cyrila a Metoděje – Klimenta, 
Nauma, Sávy, Angelára a Gorazda. Záměrem 
výstavy je přiblížení jejich života, díla, památek 
i tradice. Není tajemstvím, že Velká Morava čer-
pala svoji vnitřní sí lu a soudržnost především 
z cyrilometodějské misie, postavené na křesťan-
ských kulturních základech. Spolu s bratry přišli 
na Moravu ikonopisci, stavitelé a mnozí další. 
Pozitivní výsledky slovanské misie přesáhly svojí 
hloubkou i  rozsahem hranice států a překonaly 
celé jedno tisíciletí. Po Metodějově smrti byli vý-
znamní žáci Cyrila a Metoděje vyhnáni z Velké 
Moravy na území dnešní Makedonie, Bulharska, 
Albánie. A právě do těchto krajů se vydáme pro-
střednictvím fotografií Petra Francána z Janáč-
kovy akademie múzických umění v Brně. 
Autor o výstavě říká: „Výběr vystavovaných fo-
tografií byl původně vystavěný na prolínání 
portrétů místních obyvatel a církevních pamá-
tek cyrilometodějského období. Když jsem ale 
opakovaně procházel fotografie, uvědomil jsem 
si, že nechci vyprávět o současnosti Makedonie, 
Srbska či Bulharska. Nechci sázet na exotičnost 
prostředí evropského východu. Pokusil jsem se 
tedy vybrat z fotografií ty nejméně popisné a ne-
chat promluvit co nejprostší tvary a barvy. Snažil 
jsem se, aby divák bez popisku či návodu mohl 
nikoli nasát atmosféru chrámu z konce 9. století, 
ale aby se v něm alespoň vnitřně, a třebas jen 
na okamžik, při zhlédnutí výstavy ocitl.“

(jj)

Výstava o žácích Cyrila a Metoděje



36

Tímto zvoláním povola-
lo Slovácké muzeum do 
svých prostor v hlavním 
sále výtvarníka Milo-
še Součka (1933–1988). 
Stejnojmenná výstava 
s podtitulem „Kostýmní 
a scénické návrhy Miloše 

Součka pro Slovácké divadlo“ představí průřez 
jeho scénografickou tvorbou, která začala už 
v roce 1963, když tehdy třicetiletý Souček přišel 
do Uherského Hradiště a prožil zde čtvrtsto-
letí svého života. Za tu dobu se podílel na té-
měř 150 inscenacích a dodnes mnozí tehdejší 
diváci vzpomínají na jeho nápadité, bohaté 
a okouzlující výpravy, ať už navrhoval kostýmy 
nebo scény. Během svého působení se setkal 
s celou plejádou vynikajících umělců. Nejčastěji 
spolupracoval s režiséry Karlem Neubauerem  
a Hugo Domesem, s nímž také inscenoval svoji 
poslední hru Jak je důležité míti Filipa Oskara 
Wildea (premiéru měla 24. 5. 1986). Pro podo-
bu mnohých představení Slováckého divadla od 
konce 60. let mělo zásadní význam Součkovo 
setkání s kostýmním výtvarníkem Oldřichem  
Rédou. Spolu vytvořili vizuál téměř třiceti inscena-
cí, mezi nimi např. Hrátky s čertem (1970), Úklady  
a láska (1974), Milenci z kiosku (1975); úspěšné 
byly Zpívající Benátky (1970) nebo Princezna Tu-
randot (1974), v nichž hrála i tehdejší členka sou-
boru Gabriela Wilhelmová. 
Výstava ve stručnosti připomíná životní osudy 
Miloše Součka a vlivy na jeho výtvarný projev, 
ale především se soustřeďuje na jeho tvorbu 
pro Slovácké divadlo. Jakýsi prolog tvoří část vě-
novaná roku 1963, tedy prvnímu Součkovu roku 
v divadle. Kuriozitou jsou návrhy pro Moliérovu 
hru Don Juan, na jejichž základě byl přijat do 
angažmá, ale tehdy se nerealizovaly. Součkovo 
dílo není představeno v chronologickém po-

stupu, neboť jeho kresebný způsob návrhů se 
dramaticky neměnil. Kostýmní návrhy jsou tedy 
členěny tematicky, takže v kontrastu se vedle 
sebe objeví soudobé civilní šaty s historickými 
kostýmy, nebo salónní róby vedle vesnických 
oděvů. Výběr z desítek návrhů scén se snaží 
ukázat spektrum navržených interiérů i exterié-
rů, dekorativně pojatých, symbolických, ale také 
moderně minimalistických scénografií. Kos-
týmy se v reálu bohužel v divadelním fundusu 
nedochovaly. Konzervátorka textilu Slováckého 
muzea, MgA. Petra Bitnerová, přijala výzvu rea-
lizovat osm návrhů, mezi nimi například kostým 
Dámy s kaméliemi nebo Zlatovlásky. Výsledek 
mohou návštěvníci zhlédnout ve velkém sále 
Slováckého muzea ve Smetanových sadech od 
8. 3. až do 10. 6. 2012.      

Mgr. Pavel Portl

Na scénu!
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SMAžILI JSME KOBLIHy A BOžÍ MILOSTI

První únorová sobota patřila v hlavní budově 
Slováckého muzea zadělávání a smažení koblih 
a božích milostí pod skvělým vedením paní Bo-
ženy Staškové a Zdeňky Schneiderové z Kunovic, 
které všem zúčastněným prozradily i své tajné 
recepty na jejich výrobu. Akce se zúčastnilo na 
sto padesát zájemců a každý z nich si odnesl 
receptář vybraných předpisů na koblihy a boží 
milosti, vytvořený jen pro tuto akci. Nezůstalo 
však jen u něj a většina přítomných si mezi se-
bou vyměňovala své vlastní a osvědčené před-
pisy nejen na tyto masopustní sladkosti.

DUCHOVNÍ HUDBA V PRůBěHU LITURgICKé-
HO ROKU

Čtvrteční mrazivý podvečer 9. února patřil  
v hlavní budově Slováckého muzea přednášce  
s názvem Duchovní hudba v průběhu liturgické-
ho roku. O tom, jak jednotlivé etapy liturgického 
roku ovlivňovaly výběr hudby v chrámových pro-
storech a dalších souvislostech, zasvěceně po-
hovořil dlouholetý uherskohradišťský varhaník, 
sbormistr a pedagog Karel Dýnka.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

VERNISážE V gALERII SLOVáCKéHO MUZEA

Ve čtvrtek 16. února proběhly v Galerii Slovácké-
ho muzea vernisáže dvou výstav. První, z oboru 
komorního sochařství – Mezi Dunajem, Vlta-
vou a Wislou, Medailéři a jejich díla – je vý-
stavou putovní, v ří jnu–listopadu 2011 byla reali-
zována ve Wroclawi, na přelomu roku  2011/2012 
v Budapešti a uzavřena bude na konci dubna 
v Kremnici. 

Druhá – František Hodonský, Den Smaragdo-
vých ohňů /obrazy, sochy, plastika/ – poprvé 
představuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších 
představitelů soudobé české krajinomalby.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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Klub módy připravuje …

Na sobotu večer 7. dubna 2012 chystá KLUB 
MÓDY další módní přehlídku do velkého sálu 
Klubu kultury v Uh. Hradišti. Příznivci tohoto žán-
ru se mohou těšit na kolekce oděvních firem, 
značkového oblečení, butikovou módu i tvorbu 
oděvních designerů. Ústředním motivem pře-
hlídky bude sezóna jaro-léto 2012 a tomu odpo-
vídá i skladba programu. Vysoce společenské 
pánské obleky budou dobrým  protipólem ko-
lekce svatebních šatů a oblečení pro slavnostní 
události. Uvidíme dámskou konfekci exkluzivní 
francouzské módy, speciální kolekci doplňků 

OBKLADy – DLAžBy

REKONSTRUKCE KOUPELEN, 

MALBY, SÁDROKARTONY, 

VČETNĚ DOD. MAT.

RENé PAWERA

TEL.: 777 838 860

renepawera@seznam.cz

– pletáže a košil, velkou ukázku letošních vzo-
rů plavek. Nebude chybět ani sportovní prvek 
v podobě cyklistického vybavení. Pří ležitost 
představit svoji tvorbu dostane studentka 3.roč-
níku Designu oděvu z UTB Zlín, Adéla Mikulico-
vá. Žije v Kunovicích a její přehlídková kolekce 
je inspirována folklórem a rockem. Jsme rádi, 
že naše zasvěcené publikum můžeme sezná-
mit s další finalistkou soutěže Top Styl Designer 
Mezinárodního veletrhu módy Styl-Kabo v Brně. 
Módní návrhářka Barbora Divínová sice 14.úno-
ra titul nezískala, ale její kolekce, zhotovená 
„z pružných úpletů aranžováním látky princi-
pem řasení do výrazné drapérie“ nás zaujala 
natolik, že jsme ji pozvali k prezentaci soutěžní 
kolekce „Organik“ do Uh. Hradiště. Modely jsou 
nositelné, v elegantní barevnosti a věříme, že se 
budou líbit. Podrobnější informace k programu 
přineseme v příštím čísle. Těšíme se na vaši pří-
zeň.

-eka-
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1.FC Slovácko z Turecka na Spartu

Již takřka tradičně na Turecké riviéře absolvovali 
fotbalisté 1.FC Slovácko závěrečnou přípravu na 
jarní boje I. Gambrinus ligy. Týdenního soustředění 
začátkem února se zúčastnilo 24 hráčů, všichni se 
vrátili v pořádku, jen Trousil a Pavelka měli drobná 
zranění. Mužstvo absolvovalo čtyři přípravné zápa-
sy s evropskými celky, které absolvovaly v Turecku 
podobná soustředění. První s celkem Kryvbas K. Rih 
skončil bezbrankovou remízou, když náš celek měl 
víc šancí. K utkání s FC P. Ploesti nastoupili „mladíci“ 
a přestože sehráli vcelku vyrovnaný zápas, nako-
nec odešli poraženi příliš krutě 4:0, když Rumuni 
proměnil všechny příležitosti, náš celek žádnou. 
Tentýž den odpoledne nastoupila sestava, se kte-
rou trenér Soukup počítá pro mistrovské boje, proti 
třetímu celku srbské ligy Novi Sad. Utkání skončilo 
vítězstvím 4:2, když branky vstřelili Volešák 2 (jednu 
z penalty), Valenta a Došek. Také v posledním zá-
pase proti vedoucímu týmu maďarské ligy Debre-
cenu nastoupila nejsilnější sestava (šetřili se pouze 
Trousil a Pavelka), která uhrála remízu 2:2, když 
všechny branky padly z penalt  (Došek, Volešák). 
Výsledek ovlivnil rozhodčí, když Slovácku neuznal 

Tisková konference 16. 2. - zleva Miroslav Soukup, Vladimír Krejčí a Michal Kordula.

Foto: Miroslav Potyka

dvě branky pro domnělý ofsajd. Kuriozitou bylo, že 
brankář Filipko zneškodnil dvě penalty, jednu ale 
nechal rozhodčí nepochopitelně opakovat.
Před zahájením jarních bojů proběhla 16. února 
tisková konference za účasti Miroslava Soukupa, 
Vladimíra Krejčího a kapitána Michala Korduly. 
Vedení vyjádřilo spokojenost s průběhem zim-
ní přípravy, zejména se soustředěním v Turecku.  
Z kádru přestoupil Poliaček do Ružomberoku  
a na hostování zůstali nebo odešli Szmek, Nesto-
roski, Kerbr, Sládek a Perútka. Na přestup přišel 
z FF Malmö brankář Dušan Melichárek (někdejší 
odchovanec). V užším kádru zůstávají brankáři 
Filipko, Melichárek a Heča, obránci Kuncl, Kubáň, 
Košút, Mezlík, Trousil a Reinberk, záložníci Va-
lenta, Volešák, Hlúpik, Daníček, Kordula, Pavelka  
a Fujerik a útočníci Došek, Čtvrtníček a Ondřejka. 
Ostatní členové širšího kádru budou na soupisce 
juniorky, včetně talentovaných dorostenců. První 
kolo jarní části Gambrinus ligy hrálo 1.FC Slovác-
ko před televizními kamerami v Praze na Spartě  
18. 2. s výsledkem 0:1.

mp
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci.
Doufejme, že březnová nadílka za okny již bude 
více slunečná než sněhová… Co se týká té naší 
divadelní, ta se v březnu bude vyznačovat mi-
mořádně bohatou nabídkou na Malé scéně. 
Přejeme si, aby tento komorní prostor, který 
umožňuje rozšiřovat paletu divadelních mož-
ností, sloužil hradišťskému publiku stále častěji. 
Vedle našich inscenací (Bůh masakru, Konkurz 
podle grönholma) se zde pravidelně objevují 
tituly „spřátelené“ umělecké agentury Pierrot. 
V březnu to budou 3 strážníci, čili „hudebně 
dramatická sonda do života geniálního hudeb-
ního tvůrce“, jak zní podtitul inscenace. Z názvu 
již mnohým z vás jistě  dochází, že se bude za-
bývat hudebním a divadelním dílem Jaroslava 
Ježka a legendární dvojice V+W. Na Malou scé-
nu také zveme i jiná zajímavá a mnohdy netra-
diční představení hostujících souborů. Snažíme 
se, aby šlo o tituly a soubory, jejichž věhlas se 
šíří celou Českou republikou. Na konci března 
si nenechte ujít mladý brněnský soubor Buran-
teatr. Jevištní styl i důraz na hereckou složku  
v jejich inscenacích prozrazuje, že půjde pře-
devším o „herecké divadlo“, což dokládá i fakt, 
že členové souboru patří dnes k nejuznávaněj-
ším a nejobsazovanějším divadelním hercům 
mladší generace. K nám přijedou s inscenací 
textu Yasminy Rezy Obraz. (V našem repertoáru 
je také jedna z her této současné francouzské 

dramatičky – Bůh masakru.) Obraz je origi-
nální výpovědí o přátelství tří mužů v mladším 
středním věku. Jeden z nich si koupí abstrakt-
ní obraz, který se stává nečekaným zdrojem 
ostrého vzájemného konfliktu. Jde o snobské 
gesto, autentické umění nebo recesi? Obraz se 
stává úhelným kamenem sporu a zatěžkávací 
zkouškou v dosud tak snadném přátelství. Ale 
nezapomeňme zmínit také březnové zvláštnosti 
v repertoárové nabídce Slováckého divadla. Ze 
šesti večerů, v nichž hrajeme takzvaně na „vol-
nou kasu“ (všechna místa v sále jsou určena 
k volnému prodeji) je určitě mimořádnou derni-
éra inscenace Dům Bernardy Alby. Pokud jste 
ji ještě neviděli, máte koncem března poslední 
pří ležitost. Necelý týden před ní vám na volnou 
kasu nabízíme úspěšnou komedii Penzion pro 
svobodné pány. Rychlé šípy se budou těšit na 
365. reprízu a do Uherského Brodu přijedeme 
zahrát pohádkovou komedii Dalskabáty hříšná 
ves aneb Zapomenutý čert - sice poprvé, ale 
celkem již po třicáté páté. Abyste v březnu mohli 
vidět inscenaci Modré květy či komedii 39 stup-
ňů, udělejte si čas o něco dříve, ne až večer – od 
18, resp. 17 hodin. To jsou jediné možnosti, kdy 
zmíněné tituly navštívit. Ale můžeme vám slíbit 
- bude to stát za to! Pří jemný březen – divadelní 
a slunečný!

-pah-

39 stupňů - Tomáš Šulaj, Jan Horák, David 
Vaculík, Klára Vojtková    Foto: Jan Karásek

Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý 
čert - Martin Vrtáček, Irena Vacková
                                         Foto: Jan Karásek
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Dům Bernardy Alby - Klára Vojtková, Andrea 
Nakládalová, Jaroslava Tihelková
                                             Foto: Jan Karásek

Dům Bernardy Alby naposledy 

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

 1.3.	 		čt.	 19.00	 K	 Kalibův zločin

	2.3.	 		pá.	19.00	 	 Donaha!  

	3.3.	 	 so.	19.00	 R	 Kalibův zločin

 4.3.	 	 ne.	19.00	 F	 Oskar a růžová paní

 6.3.	 	 út.	 18.00	 S	 Modré květy

 7.3.	 	 st.	 18.00	 U	 Dům Bernardy Alby

	8.3.	 	 čt.	 19.00	 B	 Kalibův zločin

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

10.3.		 so.	19.00	 C	 Kalibův zločin

11.3.		 ne.	19.00		 H	 Oskar a růžová paní

13.3.		 út.	 18.00	 T	 Dům Bernardy Alby

15.3.		 čt.	 19.00	 J	 Oskar a růžová paní

16.3.		 pá.	19.00	 	 Harold a Maude

17.3.		 so.	19.00	 A	 Kalibův zločin 

19.3.		 po.	10.00	 Š	 Hráči

20.3.		 út.	 10.00	 Š	 Dalskabáty hříšná ves ...

21.3.		 st.	 17.00	 O	 39 stupňů  

24.3.		 so.	19.00	 G	 Oskar a růžová paní

25.3.		ne.	19.00	 	 Penzion pro svobodné pány

27.3.		 út.	 10.00	 Š	 Pinocchio

28.3.		 st.	 17.00	 N	 Penzion pro svobodné pány

29.3.		 čt.	 19.00	 D	 Kalibův zločin

30.3.		 pá.	19.00	 	 Dům Bernardy Alby

31.3.		 so.	19.00	 	 Rychlé šípy

	 den	 	 čas	 	 skupina

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

5.,12.,26.3.	19.00  3 strážníci (ag. Pierrot)

25.,	28.3	 19.00  Konkurz podle Grönholma

31.3.		 so.	19.00 	 Obraz (Buranteatr)

MALá scénA

Tradičně na Divadelním plese byly předány ceny 
vítězům divadelních anket. Vyhlášení výsledků 
dvou z nich bývá již po léta netrpělivě očekává-
no. Ocenění Největší z pierotů, které před šest-
nácti lety vymyslela redakce Slováckých novin, 
udělují divadelní kritici a kulturní pracovníci. Ka-
ždý rok mívá „pierot“ jinou podobu. Letošní nád-
herné dřevořezby z dílny slovenského řezbáře 
Vladimíra Morávka získali: za nejlepší inscenaci 
Radovan Lipus (Denní dům, noční dům) - v nomi-
naci byly ještě inscenace Konkurz podle Grön-
holma a Dům Bernardy Alby. Herecké „pieroty“ 
si odnesli Alžběta Kynclová (za roli Ašky v insce-
naci Denní dům, noční dům) a Martin Vrtáček (za 
Fernanda v Konkurzu podle Grönholma, s při-
hlédnutím k roli Trepifajksla v „Dalskabátech“).  
V nominacích dále byli Pavlína Hejcmanová, 
Klára Vojtková, Tomáš Šulaj a Josef Kubáník. 
Diváckou anketu Slovácký Oskar získala insce-
nace Hráči (režie Robert Bellan) a herci Pavlína 
Hejcmanová a Tomáš Šulaj. Novinkou letos byla 
Cena komediantů, která je výsledkem hlasová-
ní členů hereckého souboru Slováckého divadla 
- získala ji Eva Jiřikovská za kostýmy k inscenaci 
Modré květy.                                                                                            

mp
   

Pieroti a Oskaři mají majitele
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Irena Vacková, Jitka Josková                               

.
 Irena Vacková, Jitka Josková, Tomáš Šulaj

Kamil Pulec, Klára Vojtková
Foto: Jan Karásek

Z inscenace Kalibův zločin Beseda u cimbálu s Ohnicou 

Cimbálová muzika Ohnica o sobě dala vědět na 
nedávném Plese seniorů. Temperament a ohni-
vost hudebního programu kapely si můžete vy-
chutnat znovu 25. března. Toto odpoledne bude 
ve znamení pří jemného besedování u cimbálu. 
Ohnica zahraje v Redutě od 15:00 hodin.  
Uherskohradišťské těleso není třeba dlouze 
představovat. Připomeňme jen, že muzika vzni-
kala na přelomu let 2005 a 2006. Postupně se 
formovala do současné podoby profesionální 
cimbálovky. Ohnica se zaměřuje na interpreta-
ci písňového a tanečního repertoáru Dolňácka, 
dále celého Slovácka, ale nebrání se ani jiným 
regionům a žánrům. 
Atmosféra pohody, posezení s přáteli a sklenka 
vína je spojení, které předurčuje dobrou náladu. 
Srdečně vás zve Klub kultury UH.

jm

SDRUžENÍ P.Z.V. O.S. HLEDá PRO WEBO-
Vý SERVER WWW.ALLFORBAND.ORg  
HUDEBNÍ NADŠENCE - redaktory, kte-
ří si najdou pár hodin měsíčně čas  
a pomohou plnit web informacemi  
o hudebním dění v Uherském Hradišti 
a blízkém okolí. Vkládat datumy akcí,  
vytvářet z nich krátké reporty atd. Kon-
taktní email: info@klubpzv.cz
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Knihovna B. B. Buchlovana

Březen měsíc čtenářů – Sladký život s knihovnou!

I v letošním roce se Knihovna BBB připojila k ce-
lostátní akci Březen měsíc čtenářů, která si dává 
za cí l posilovat společenský význam a prestiž 
četby, propagovat činnost knihoven a informač-
ních center, nabídnout moderní služby knihoven 
21. století, propojit čtenáře, organizace a institu-
ce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společ-
né mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, 
čteme a je nás stále hodně! Mottem letošního 
ročníku je slogan Sladký život s knihovnou!
V loňském roce jsme této akce využili k vyhláše-
ní nejpilnějšího čtenáře Knihovny BBB, zatímco 
letos jsme kritéria poněkud inovovali a oceníme 
tři nejstarší aktivní čtenáře Knihovny BBB. Zatím 
mohu jenom prozradit, že nejstarší čtenářka 
knihovny je ročník narození 1914 (v letoším roce 
oslaví 98 let) a knihy už nečte, ale poslouchá 
prostřednictvím zvukových knih pro nevidomé.
A na jaké akce se v průběhu měsíce mohou těšit 
všichni čtenáři a návštěvníci knihovny?

čtvrtek 1. března v 18.15 (čítárna) - beseda  
s Milenou Štráfeldovou, spisovatelkou a redak-
torkou Českého rozhlasu, autorkou povídkových 
knih Kriplíci, Přepisovačka, Co mě naučilo listí
středa 7. března v 17.15 (čítárna) – Expediční 
kamera, filmový festival o dobrodružství, divoké 
přírodě, extrémních zážitcích i sportech
čtvrtek 8. března (pobočka Jarošov) – Novin-
ky v knihovně, celodenní knihovnické lekce pro 
veřejnost
středa 14. března v 17.00 (pobočka Mařatice) 
– Drátkujeme velikonoční dekorace, kurz pro 
šikovné ruce
čtvrtek 15. března v 18.15 (čítárna) – Vyhlášení 
nejstaršího čtenáře Knihovny BBB + Dobro-
volnictví v ghaně, beseda s Pavlou Krystýnovou
úterý 20. března v 18.15 (čítárna) – Od věnečku 
k obálence aneb Co všechno kdysi znamena-
la svatba na Uherskobrodsku a Moravských 
Kopanicích, beseda a autorské čtení Pavla Po-
pelky, jako bonus promítání unikátního zázna-
mu scénické rekonstrukce lidové stavby svatby

úterý 27. března v 18.15 (čítárna) – Národní 
parky USA, beseda Lucie Kovaříkové a Michala 
Jona, spojená s promítáním fotografií
pátek 30. března (Knihovna BBB) – Noc s An-
dersenem, v pořadí již dvanáctá pohádková noc 
pro nejmenší čtenáře. Letos bude ve znamení 
Jiřího Trnky a děti budou společně číst z dosud 
nevydané knihy Petry Braunové.

Mimo to budou probíhat v březnu dvě výsta-
vy - Obrazy a grafiky Evžena Jecha (čítárna)  
a Mařatice v proudu času IV. (pobočka Mařati-
ce) a dětské oddělení vyhlašuje v měsíci březnu 
tradiční výtvarnou soutěž pro děti i dospělé Ex 
libris 2012. Nejlepší práce budou opět zařazeny 
do tištěného sborníku dětí, který vyjde v měsíci 
červnu.
Parafrází přísloví „březen – do knihovny vlezem“ 
zveme všechny čtenáře, návštěvníky i zájemce 
do Knihovny BBB prožít sladký život s knihovnou!
     

Radovan Jančář

V únoru proběhla první ze série přednášek 
v rámci kampaně Uherské Hradiště - město 
stromů.  Magdaléna Šnajdarová přednášela 
na téma Památné stromy Uherskohradišťska.   
                                    Foto: archiv Knihovny BBB
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI
3.12.  Irena Žáčková 
6.12.  František Vaněk  1936
10.12.  Ludmila Konečná  1936
11.12.  Soňa Omelková  1931
11.12.  Karel Matys  1918
14.12.  Růžena Doležalová  1921
15.12.  Božena Gregůrková  1926
17.12.  Anna Dostálková  1920
19.12.  Jarmila Horňáková  1936
19.12.  Anna Tomášková  1941
19.12.  Marie Nevařilová  1936
20.12.  Martin Nálepa  1941
20.12.  Jiří Mišurec   1931
21.12.  Josef Šimík   1931
21.12.  Marie Kulišová  1921
22.12.  Jindřiška Pospíšilová  1926
23.12.  Marie Vávrů  1936
23.12.  Pavel Pudelka  1941
24.12.  Božena Macháčková  1931
26.12.  Jaroslav Petřík  1936
27.12.  Eva Mitáčková  1941
28.12.  Anna Porkátová  1919
28.12.  Milada Paravanová  1921
29.12.  Oldřich Macháček  1936
30.12.  Emilie Škrášková  1931
31.12.  Růžena Miková  1931
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU 
1.1.  Jiřina Horáková  1942
1.1.  Jaroslav Horníček  1927
2.1.  Jarmila Havlová  1932
4.1.  Božena Vaculíková  1932
7.1.  Antonín Vaculka  1921
8.1.  Karla Malíšková  1914
9.1.  Anna Stašková  1937
11.1.  Libuše Soukopová  1942
10.1.  František Dostálek  1932
11.1.  Karel Máťa   1932
12.1.  Věra Schramhauserová 1922
12.1.  Libuše Andrýsková  1937
14.1.  Marie Burdová  1927
15.1.  Ludmila Velebilová  1942
16.1.  Anastazie Zochrová  1932
18.1.  Jarmila Pěchoučková  1937
20.1.  Božena Maňková  1942
21.1.  Antonín Palánek  1932

NARODILI SE 2011 
1.9.  Růžena Sedlářová
29.11.  Daniel Velecký

NARODILI SE 2012
23.1.  Rozárie Pagáčová 

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

21.1.  Stanislav Šlégl  1932
21.1.  Jiří Obdržálek  1942
22.2.  Ludmila Pavlíková  1932
23.1.  Ludevít Petráš  1942
26.1.  Jan Pochylý   1919
26.1.  Stanislav Sklenář  1942
26.1.  Antonín Jeřábek  1937
29.1.  Antonín Zpěvák  1942
31.1.  Vlasta Dostálová  1927
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU 
7.2.  Ludmila Gottwaldová  1922
8.2.  Ludmila Slavíková  1932

 



45

PAPRIKOVé CHUTNEy: 

Složení : 
6 ks zelené papriky, dle možností i červené, 2 ks 
velké cibule, 1 – 2 polévkové lžíce hnědého třtino-
vého cukru, šálek jablečného octa, 1 polévková 
lžíce oleje, 1 polévková lžíce drceného hořčičného 
semene, 1 polévková lžíce francouzské hořčice, 
malý šálek bílého vína, sůl, feferonka (nemusí být)

Příprava : 
Vše smícháme a povaříme. Poté propasírujeme 
a podáváme. 

Dobrou chuť přeje místostarosta města  
Uherské Hradiště Evžen Uher

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - březen 2012

Nastalo období půstu, období, kdy začína-
jí přípravy na Velikonoce a člověk by se měl 
připravit nejen duchovně, ale i tělesně. Proto 
jsem volil lehkou stravu, která je víceméně po-
stavená na zelenině. Inspirací pro recepty byla 
indická kuchyně. Nikdy jsem v Indii nebyl, ale 
občas nahlédnu do indických kuchařek. Zkuste 
to a uvidíte. 

INDICKý HRáCH: 

Složení : 
2 velké cibule, 1 hlávka česneku, 3 rajčata, 1 polév-
ková lžíce mleté papriky, 1 kávová lžíce mleté pap-
riky (ostré), 1 kávová lžíce ručně drceného kuminu 
(římský kmín), 1 polévková lžíce kurkuma (indické-
ho šafránu) – dávej s citem dle barvy, 3 kávové 
lžíce mletého koriandru, 1 kávová lžíce mletého 
zázvoru, 1kg hrachu, 1 bobkový list, sůl , olej

Příprava : 
Hrách přes noc namočte a druhý den uvařte do 
měkké konzistence. Osmahněte cibuli s bobko-
vým listem  a kuminem dozlatova. Přidejte nakrá-
jenou zeleninu a koření a duste do měkké kon-
zistence. Hrách a zeleninu smíchejte dohromady  
a jednu noc nechejte odstát a odležet před podá-
váním . Dobrou chuť.   

RyBÍ KARI:

Složení : 
1 větší cibule, 2 lžíce hořčice, 1 lžíce curry, 1 kávová 
lžíce zázvoru, kávové lžíce kmínu, 1 kávová lžíce 
ostré drcené papriky, sůl, olej, citron, kg ryby – 
nejlépe aljašská treska

Příprava : 
Na rozpálením oleji osmahneme cibuli. Potřeme 
a zalijeme rybu ingrediencemi. Rybu přidáme 
do kastrolu  a po osmahnutí podlijeme vodou  a 
dusíme až do vysmahnutí. Nakonec pokapeme 
citrónem. 
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Velký sál

Na ScéNu! KoStýmNí a ScéNicKé Návr-
Hy miloše SoučKa pro SlovácKé diva-
dlo. 
Výstava prezentuje výběr z umělecké pozůsta-
losti Miloše Součka (1933–1988), někdejšího 
šéfa výpravy Slováckého divadla. Návrhy kos-
týmů a scén doplňují fotografie z divadelního 
archivu i ze soukromých sbírek. Součástí výstavy 
je osm kostýmů nově realizovaných podle pů-
vodních Součkových návrhů, mezi nimiž je na-
příklad romantická róba Dámy s kaméliemi či 
pohádkový kostým Zlatovlásky. 
vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  
8. března 2012 v 17 hodin.

Doprovodný program 

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě:
informace, objednávky, kontakt – Mgr. Pavel 
Portl, tel. 572 556 556, 777 066 612, 
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

Malý sál

od člověKa K BoHu…
Liturgické předměty jako součást církevního 
roku.
výstava potrvá do 4. března 2012.

KámeN v mNoHa podoBácH
aKad. mal. viera BošKová, malBa Na 
HedváBí, KreSBy, paStely 
eva vítová, šperKy
Výstava představí tvorbu dvou textilních desig-
nérek, dlouholetých pracovnic Ústavu bytové  
a oděvní kultury a Ústředí lidové umělecké vý-
roby. 
vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
22. března 2012 v 17 hodin.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

tvoříme v muZeu!
…teNtoKrát Na téma „Komu šuStí 
v ruce šuStí, toHo štěStí NeopuStí…“
První březnová sobota bude ve Slováckém mu-
zeu věnována blížícím se svátkům jara a práci 
s přírodninami, tentokrát s kukuřičným šustím. 
Marie Bilíková seznámí návštěvníky se základy 
práce s kukuřičným šustím, ze kterého zhoto-
vuje panenky, ale také podložky a prostírky na 
stůl, tašky či košíky. Ve Slováckém muzeu si mo-
hou návštěvníci zhotovit pod jejím odborným 
vedením malý košíček na kraslice.
Hlavní budova Slováckého muzea, Sme-
tanovy sady 179, sobota 3. března 2012, 
9.00–12.00 hodin.

tvoříme v muZeu!
…teNtoKrát Na téma „JaKý By Byl 
BeráNeK a maZaNec, BeZ KořeNí, BeZ 
vaJec?“
K tradičnímu velikonočnímu pečivu patřily v mi-
nulosti mazance z kynutého těsta a beránci pe-
čení v kameninových formách. Poslední sobota 
před velikonočními svátky bude ve Slováckém 
muzeu proto věnována pečení těchto tradičních 
pokrmů. Jak doma správně upéci velikonočního 
beránka či mazanec si přijďte vyzkoušet pod ve-
dením cukrářek a pekařek Kateřiny Chvilíčkové 
a Ivany Fibichrové z Vlčnova. Účastníci obdrží 
malý receptář velikonočního pečiva sestavený 
etnografickým oddělením.
Hlavní budova Slováckého muzea, Sme-
tanovy sady 179, sobota 31. března 2012, 
9.00-12.00 hodin

portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V březnu představujeme:
HaNa špalKová – výroBKy Z proutí  
a pedigu
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galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
meZi duNaJem, vltavou a WiSlou
medailéři a JeJicH díla
X. jubilejní výstava z oboru komorního sochař-
ství je výsledkem desetileté mezinárodní spo-
lupráce čtyř středoevropských zemí, České re-
publiky, Maďarska, Polska, Slovenska, v kulturní 
oblasti.
výstava potrvá do 18. března 2012.

SloveNSKá medaile /2005–2010/
Výstava je realizována ve spolupráci s Muzeem 
mincí a medailí v Kremnici.
vernisáž výstavy se uskuteční 29. března 
2012 v 17 hodin.

Velký a malý sál
FraNtišeK HodoNSKý
deN SmaragdovýcH oHňů
/oBraZy, SocHy, graFiKa/
Retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamněj-
ších představitelů soudobé české krajinomalby.
výstava potrvá do 9. dubna 2012.

Ondřejský sál
uměNí JiHovýcHodNí moravy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika  
z 19. a 20. století. (J. Uprka, C. Mandel, A. Frol-
ka, A. Kalvoda, S. Lolek, J. Heřman, F. Hudeček,
V. Vaculka, I. Vaculková ad.)

Doprovodný program 
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám:
meZi duNaJem, vltavou a WiSlou.  
medailéři a JeJicH díla.
FraNtišeK HodoNSKý, oBraZy, graFi-
Ka.
SloveNSKá medaile /2005–2010/
Objednávky u PhDr. Milady Frolcové, tel. 572 
552 425, 774 124 015, 
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

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 
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
Menší výstava, jejímž cílem je představit úsilí 
o hledání hrobu arcibiskupa Metoděje, v tomto 
případě nedaleko Hradiska sv. Klimenta u Osvě-
timan. Vystaveny budou dva falzifikáty údajných 
náhrobních kamenů sv. Metoděje objevených 
v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 1932. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Moravským 
zemským muzeem v Brně.
výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek  
1. března 2012.

SedmipočetNíci. po StopácH učedNíKů 
Sv. cyrila a metoděJe.
V souboru fotografií zachycuje jejich autor Petr 
Francán místa, kde působili po svém vyhná-
ní z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci 
svatých Cyrila a Metoděje – Klimenta, Nauma, 
Sávy, Angelára a Gorazda. Záměrem výstavy je 
přiblížení jejich života, díla, památek i tradice. 
výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek  
1. března 2012.

Přednáška
SedmipočetNíci. po StopácH učedNíKů 
Sv. cyrila a metoděJe.
Beseda s autorem fotografické výstavy a pravo-
slavným knězem Mgr. Petrem Klimentem Kout-
ným.
památník velké moravy ve Starém městě, 
čtvrtek 15. března v 17 hodin.

archeoskanzen modrá

Za SKvoSty pravěKu a velKé moravy. 
100 let arcHeologie Na modré 1911–
2011.
Výstava ze sbírek Moravského zemského muzea 
v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
V únoru je výstava přístupná jen po telefonické 
domluvě – kontakt: paní Renata Hrabalová, tel. 
777 807 368.
výstava potrvá do 31. prosince 2012.
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ŽeleZNá lady 
čt 1. 3. 18.30, pá 2. 3. 20.00, so 3. 3. 17.45,
ne 4. 3. 19.30 hod.    
režie: pHyllidaa lloyd / velká Británie
2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / d-ci-
nema / 100 Kč
Margaret Thatcher, neobyčejná a všestranná 
žena, která dokázala, že vysoká politika není 
jen výsadou mužů, se jako první žena stala 
premiérkou Spojeného království Velké Británie  
a Severního Irska. 

Sedm 
čt 1. 3. 20.30 hod.
režie: david FiNcHer / uSa 1995 / 127 
min. / od 12 let / titulky / zdarma na průkaz 
FK (možno zakoupit na pokladně)
Strhující film o dvojici nerovných detektivů, kteří 
řeší záhadnou sérii vražd, motivovaných nábo-
ženským kázáním sedmero smrtelných hříchů.

Happy Feet 2 [3d] 
pá 2. 3. 16.00, st 14. 3. 15.30 hod.
režie: george miller / uSa 2011 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 100 Kč
Animovaný hit Happy Feet se vrací ve 3D do 
nádherné krajiny v Antarktidě. 

SigNál
pá 2. 3. 17.45, ne 4. 3. 17.00, po 12. 3. 20.00, 
po 26. 3. 20.00 hod.
režie: tomáš řeHořeK / čr 2011 /  
115 min. / přístupný / d-cinema / 90 Kč
Snímek vtipně a překvapivě rozehrává oblí-
benou komediální zápletku o malém chytrém 
podrazu, který sází na lidskou chamtivost a tou-
hu přechytračit sousedy. 

Kocour v BotácH [3d] 
so 3. 3. 16.00, st 7. 3. 15.30 hod.
režie: cHriS miller / uSa 2011 / 90 min. 

/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 Kč
Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsa-
li bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské 
černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno 
určitě musí být úplně jinak.

láSKa Je láSKa
so 3. 3. 20.00, po 19. 3. 19.30, st 21. 3. 10.00 hod.
režie: milaN cieSlar / čr 2012 / 108 min. 
/ přístupný / d-cinema / 90 Kč
Nečekaným propletením osudů všech hlavních 
hrdinů vznikne spousta humorných, absurd-
ních, zapeklitých i dojemných situací okořeně-
ných jemnou nadsázkou a ironií.

perFect dayS - i ŽeNy maJí Své dNy
po 5. 3. 17.30 hod.
režie: alice NelliS / čr 2011 / 108 min. / 
od 12 let / d-cinema / 80 Kč
Existenciální otázku hlavní hrdinky představila 
režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž 
hlavní hrdinka nestihla dospět. 

čtyři SluNce
čt  8. 3. 20.00, pá 9. 3. 18.00, so 10. 
3. 18.00, ne 11. 3. 20.00, po 12. 3. 
17.30, út 13. 3. 17.30, st 14. 3. 20.00,  
út 27. 3. 17.30 hod.
režie: BoHdaN Sláma / čr 2012 / 
105 min. / přístupný / d-cinema / 110 Kč
Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města 
vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, 
ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány 
přešlapy svých rodičů. 

šmoulové [3d] 
pá 9. 3. 16.00 hod.
režie: raJa goSNell / uSa, Belgie 2011 / 102 
min. / přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 Kč 
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný  
i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře 
známé modré hrdiny, Šmouly
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muŽi, Kteří NeNávidí ŽeNy 
pá 9. 3. 20.00, út 13. 3. 19.30 hod.
režie: david FiNcHer / uSa, švédsko, 
velká Británie 2011 / 158 min. / od 15 let /  
titulky / d-cinema / 80 Kč
Mikael Blomkvist  je povolán, aby rozluštil ta-
jemství dávného zmizení Harriet Vangerové. 

alviN a cHipmuNKové 3
so 10. 3. 16.00 hod.
režie: miKe mitcHell / uSa 2011 / 87 min. 
/ přístupný / dabing / d-cinema / 80 Kč
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázd-
niny na luxusní výletní loď, kterou svým dová-
děním během chvíle obrátí naruby. 

cHemical BrotHerS: doN‘t tHiNK 
so  10. 3. 20.00 hod.
režie: adam SmitH / Japonsko, velká Bri-
tánie 2011 / 85 min. / 200 Kč / 180 Kč (stu-
denti, ZF, Ztp) + se vstupenkou z koncertu 
midi lidi 9.3. sleva 30 Kč
Don’t Think je prvním koncertním filmem vůbec, 
v němž je použit skvělý zvuk Dolby 7:1 Surround.  
O mixáž šitou na míru velkému plátnu se posta-
rali sami členové Chemical Brothers. 

JoHN carter: meZi dvěma Světy
[3d] 
ne 11. 3. 17.00, st 14. 3. 17.30 hod.
režie: aNdreW StaNtoN/ uSa 2012 /  
137 min. / od 12 let / titulky / 3d-cinema 
/ 165 Kč 
Film je založen na klasickém sci-fi románu od 
Edgara Rice Burroughse.

gHoSt rieder 2  [3d] 
čt 15. 3. 18.15, pá 16. 3. 18.30, so 17. 3. 18.00 hod. 
režie: marK NeveldiNe, BriaN taylor/ 
uSa / Spojené arabské emiráty 2011 /  
95 min. / od 12 let / titulky / 3d-cinema / 155 Kč 
V pokračování světově úspěšného hitu Ghost 
Rider z roku 2007 se Johnny, který stále bojuje 
se svou kletbou ďáblova lovce, skrývá na vzdá-
leném místě ve východní Evropě.
 
proBudím Se včera + premiéra za 
účasti tvůrců a autogramiáda 18.3. od 17.00 
hod. čt 15. 3. 20.00, pá 16. 3. 20.15, so 17. 3. 
20.00, ne 18. 3. 17.30, 20.00, po 19. 3.

17.30, út 20. 3. 17.30, st  21. 3. 17.30,
po 26. 3. 17.30 hod. 
režie: miloSlav šmídmaJer / čr 2012 / 
120 min. / přístupný / d-cinema / 100 Kč
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně 
svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu 
srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy mi-
loval, byla jeho spolužačka Eliška. 

lorax  [3d] 
pá 16. 3. 16.00, st 21. 3. 15.30, so 17. 3. 16.00 hod.  
režie: cHriS reNaud, Kyle Balda / 
uSa 2012 / 94 min. / přístupný /  dabing /  
3d cinema / 130 Kč
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko, kde je 
všechno umělé, včetně zvířat, kytek a stromů.

ZKrat 
čt 22. 3. 17.30, pá 23. 3. 20.15, so 24. 3. 18.00, 
ne 25. 3. 20.00  hod.
režie: SteveN SoderBergH / uSa 2011 /  
93 min. / od 12 let / titulky / d cinema / 90 Kč 
Mallory Kane je tajnou vládní agentkou, která 
pracuje v těch nejnebezpečnějších a nejšpina-
vějších koutech světa a její mise nejsou vždy tak 
úplně legální. 

romeo a Julie (přímý přenos baletu  
z Královského baletu Londýn)
čt 22. 3. 20.15 hod. 
Hudba: SergeJ proKoFJev / choreografie: 
KeNNetH macmillaN / 180 min. / 300 Kč / 
250 Kč (studenti, ZF, Ztp a senioři nad 65 let)
Romeo a Julie, jeden z nejpopulárnějších baletů 
vůbec, nabízí Královský balet Londýn v neokla-
sické choreografii Kennetha MacMillana, který 
je pověstný svou vášnivostí a vřelostí a erotic-
kým nábojem.

Hurá do aFriKy! [3d] 
pá 23. 3. 16.00, so 24. 3.16.00, ne 25. 3. 15.30 hod.
režie: Holger tappe / Německo 2010 / 
93 min. / přístupný / dabing / 3d-cinema 
/ 165 Kč
Do vysněného afrického světa míří spousta 
nespokojených zvířátek, která touží po lepším 
životě. 
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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.

odcHáZeNí 
po 5. 3. 19.30 hod.
režie: václav Havel / čr 2011 / 97 min. / 
od 12 let / 70, 80 Kč
Ve filmu nejde jen o odcházení jednoho politika 
z funkce, ale obecněji o sám fenomén změny: 
každou vteřinu něco přichází a něco nenávrat-
ně odchází, nevíme odkud se všechno vynořuje 
a ještě méně víme, kam se to zanořuje. 

aloiS NeBel
út  6. 3. 18.00 hod.
režie: tomáš luňáK / čr 2011 / 87 min. / 
přístupný / d-cinema / 50, 60 Kč
Adaptace kultovního komiksu Alois Nebel auto-
rů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. 

roZcHod Nadera a SimiN 
út  6. 3. 20.00 hod.
aSgHar FarHadi / irán 2011 / 120 min. / 
přístupný / titulky / 65 Kč 75 Kč
Strhující manželské drama ze současného Irá-
nu ukazuje, jak fatálně mohou být lidské osudy  
a rodinné vztahy ovlivněny společenskými 
předsudky a přísným právním systémem. 

poupata
st 7. 3. 17.30 hod.
režie: ZdeNěK JiráSKý / čr 2011 / 90 min. 
/ od 12 let / d-cinema / 70, 80 Kč
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociál-
ních vztahů a charakterů, toužících se vymanit 
z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj 
sen o normálním životě. 

SouKromý veSmír
st 7. 3. 20.00 hod.
režie: HeleNa třeštíKová / čr 2011 / 83 
min. / přístupný / 60, 70 Kč
Dějiny jedné rodiny zaznamenala Helena Třeš-
tíková ve svém zatím nejdelším časosběrném 
projektu, který natáčela 37 let. 

dům
čt 8. 3. 18.00 hod.
režie: ZuZaNa liová / čr, Slovensko 2011 
/ 97 min. / od 15 let / d-cinema / 70, 80 Kč
Dům je intimním dramatem otce a dcery, pří-
během o lásce, střetu snů různých generací  
a neutuchající touze po svobodě. 

miláčeK 
pá 23. 3. 18.00, ne 25. 3. 17.30, st 28. 3. 17.30 hod. 
režie: declaN doNNellaN, NicK or-
merod / velká Británie, Francie, itálie 
2012 / 120 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč 
Milostné drama v pařížských reáliích spolu s vy-
nikajícím hereckým obsazením zaručuje výbor-
nou podívanou. 

HNěv titáNů [3d]  
čt  29. 3. 18.00, pá 30. 3. 17.30, so 31. 3. 17.30 hod. 
režie: JoNatHaN lieBeSmaN  / uSa 2012 
/ 102 min. / od 12 let / titulky / 3d-cinema 
/  130 Kč
Deset let po tom, co hrdinně porazil obrovské-
ho Krakena, se Perseus, polobůh a Diův syn, 
snaží vést klidný život jako vesnický rybář.

oKreSNí přeBor – poSledNí ZápaS 
pepiKa HNátKa
čt  29. 3. 20.00, pá 30. 3. 20.00, so 31. 3.
20.00 hod.
režie: JaN prušiNovSKý / čr 2012 / 104 min.
/ od 12 let / šÚ / d-cinema / 100 Kč 
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto 
taky hrajete vokres.“ Málokterý trenér by hru 
svého mužstva popsal líp.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin.  
výhody: vstup zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací mailem každý týden; mož-
nost zápůjček DVD i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na 
semináře ad. Průkazku na novou sezónu 2011-2012 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 50 Kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

červeNé StřevíčKy 
čt 1. 3. 16.00 hod.
režie: micHael poWell, emeric preSS-
Burger / velká Británie 1948 / 133 min. / 
od 12 let / přístupný / titulky / na průkaz 
ZF zdarma, 50 Kč 
Talentované baletce Vicky se plní sen v podobě 
angažmá v ansámblu inspirativního a démonic-
kého impresária Lermontova neúprosně trvají-
cího na podřízení soukromí vyšším uměleckým 
cílům. 

muŽi, Kteří NeNávidí ŽeNy 
út 13. 3. 19.30 hod.
režie: david FiNcHer / uSa, švédsko, vel-
ká Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 
15 let / titulky / d-cinema / 70, 80 Kč
Mikael Blomkvist  je finanční reportér, který je 
odhodlaný očistit svou pověst poté, co byl obvi-
něn z veřejného pomlouvání. 

čtyři SluNce
st 14. 3. 20.00 hod.
režie: BoHdaN Sláma / čr 2012 / 105 
min. / přístupný / d-cinema / 100, 110 Kč
Nový film mezinárodně ceněného režiséra 
Bohdana Slámy si odbyl světovou premiéru  
v soutěžní sekci filmového festivalu Sundance  
ve Spojených státech. 

KoNec roBerta mitcHuma 
út 20. 3. 20.00 hod.
režie: olivier BaBiNet, Fred KiHN / Fran-
cie, Norsko, Belgie, polsko 2011 / 91 min. / 
od 12 let / titulky / 70, 80 Kč
Road movie, v níž se na festival za polárním 
kruhem vydává herec a jeho agent, aby vyhle-
dali legendárního režiséra a přesvědčili ho ke 
spolupráci. 

BoHémSKý Život 
st 21. 3. 20.00 hod.
režie: aKi KauriSmÄKi / Francie, itálie, 
švédsko 1992 / 100 min. / od 15 let / titulky 

/ d-cinema / 60, 70 Kč
Jeden z Kaurismäkiho tvůrčích vrcholů je na-
točen na motivy Murgerova románu Ze života 
pařížské bohémy (podle kterého vznikla i slavná 
Pucciniho opera Bohéma). 

miláčeK / Bel ami
úterý 27. 3. 20.00 hod.
režie: declaN doNNellaN, NicK orme-
rod / velká Británie, Francie, itálie 2012 / 
120 min. / od 15 let / titulky / 80, 90 Kč
Snímek Miláček je novou adaptací knihy světo-
známého romanopisce Guye de Maupassanta. 
Její téma je odrazem Maupassantovy novinář-
ské kariéry, buržoazní Paříže a promiskuitního 
života. 

muSíme Si promluvit o KeviNovi 
st 28. 3. 20.00 hod.
režie: lyNNe ramSay/ velká Británie, 
uSa 2011 / 112 min. / od 12 let / titulky / 
60, 70 Kč
Adaptace známého románu Lionel Shriverové 
se stala jednou z filmových událostí roku 2011 
– kritici vyzdvihují především brilantně odosob-
něnou vizuální stránku filmu a strhující herecký 
výkon Tildy Swintonové.

Farářův KoNec + host: pavel taussig 
čtvrtek 8. 3. 16.00 hod.
režie: evald ScHorm / čr 1968 / 95 + 30 
min. / od 12 let / přístupný / na průkazku 
ZF zdarma, 60 Kč
Pořad připomene osobnost spisovatele Josef 
Škvoreckého a jeho význam pro český film. 
Před samotným filmem se uskuteční kinolekto-
rát filmového historika Pavla Taussiga.
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malováSeK – maňáSci Z papíro-
výcH SáčKů
ne 4. 3. 14.30 hod. 
Výroba jednoduchých papírových maňásků.

čtyřlíSteK 
ne 4. 3. 15.30 hod.
režie: ZdeNěK miler, eduard HoFmaN 
ad. / československo 1961-1993 / 70 min. 
/ 30, 40 Kč
Pásmo animovaných pohádek: Krtek a lízátko, 
Kropáček má angínu, o padálu, který voněl, 
pes na stopě, pošťácká pohádka, dorotka  
a hvězda.

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

Kocour v BotácH [3d] 
st  7. 3. 15.30 hod.
režie: cHriS miller / uSa 2011 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 110,  
130 Kč
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který 
měl za pár peněz sprovodit ze světa Shreka. Za 
odměnu dostal vlastní filmový příběh. 

malováSeK – maluJeme voSKov-
Kami 
ne 11. 3. 14.30 hod. 
Voskovkami si namalujeme naše oblíbené hrač-
ky. 

POŘADY PRO DĚTI

SmoKe
čt 15. 3. 16.00 hod.
režie: WayNe WaNg, paul auSter/ Ně-
mecko, uSa, Japonsko 1995 / 112 min. / od 
12 let / titulky / na průkaz ZF zdarma, 50 Kč  
Skupina lidí, jejichž životy jsou propleteny díky 
jejich příteli, manažerovi newyorského obcho-
du s doutníky Auggiemu (Harvey Keitel). 

Smlouva S vraHem 
čt 22. 3. 16.00 hod.
režie: aKi KauriSmÄKi / Finsko, v. Britá-
nie, Německo, švédsko 1990 / 79 min. / ti-
tulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Protagonistou příběhu je osamělý francouzský 
úředník Henri Boulanger, který si  po dvou ne-
vydařených pokusech o sebevraždu najme zabi-
jáka, aby ukončil jeho život. 

Křídla Slávy + hosté: režisér o. voto-
ček, filmový historik J. voráč
čt 29. 3. 16.00 hod.
režie: otaKar votočeK / Nizozemsko 
1990 / 116 + 20 min. / titulky / na průkaz 
ZF zdarma
O pomíjivosti popularity hovoří příběh spiso-
vatele, který píše knihu o herecké hvězdě  -  
arogantním a samolibém Cesaru Valentinovi.
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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

WeSt Side Story
st 7. 3. 10.00 hod.
režie: Jerome roBBiNS, roBert WiSe / 
uSa 1961 / 152 min. / od 12 let / titulky / 
d-cinema / 50 Kč
Dva newyorské gangy, nesmiřitelná nenávist a 
milenci, jejichž tragická smrt nakonec přináší 
smíření. 

láSKa Je láSKa
st 21. 3. 10.00 hod.
režie: milaN cieSlar / čr 2012 / 108 min. 
/ přístupný / d-cinema / 60 Kč
Nečekaným propletením osudů všech hlavních 
hrdinů vznikne spousta humorných, absurd-
ních, zapeklitých i dojemných situací okořeně-
ných jemnou nadsázkou a ironií.

Karel ZemaN uvádí (páSmo aNi-
movaNýcH Filmů)
ne 11. 3. 15.30 hod.
režie: H. týrlová, K. ZemaN ad. / česko-
slovensko 1956 – 1974 / 74 min. / 30, 40 Kč 
Pásmo animovaných pohádek: pan prokouk 
hodinářem, magnetová hora, v zemi obrů, 
Korálková pohádka, vlněná pohádka, Jak 
je svět zařízen, Jak jedli vtipnou kaši.  

Happy Feet 2 [3d]  
st 14. 3. 15.30 hod.
režie: george miller / uSa 2011 / 90 
min. / přístupný / dabing / 3d-cinema / 80, 
100 Kč
Mumble, mistr stepu, má problém, protože 
jeho drobounký syn Erik nechce tancovat.
 
malováSeK – Strom Z ruKou
ne 18. 3. 14.30 hod. 
Společná práce dětí na tvorbě originálního 
stromu ve velkých rozměrech.

čertova NevěSta
ne 18. 3. 15.30 hod.
režie: ZdeNěK trošKa / čr 2011 / 90 min. 
/ přístupný / d-cinema / 70, 80 Kč
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých 
pohádkářů. 

lorax [3d] 
st 21. 3. 15.30 hod.
režie: cHriS reNaud / uSa 2012 / 94 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 110,  
130 Kč
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů 
a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti 
milovat. 

malováSeK – KoláŽ Z NoviN
ne 25. 3. 14.30 hod.
Jak jsme strávili jarní prázdniny je téma, podle 
něhož vytvoříme koláže ze starých novin a ča-
sopisů.

Hurá do aFriKy! [3d] 
ne 25. 3. 15.30 hod.
režie: Holger tappe / Němec-
ko 2010 / 93 min. / přístupný / da-
bing / 3d-cinema / 145, 165 Kč 
Zvířátka se vydávají na nebezpečnou výpravu.  
Na cestě je také čeká spousta dobrodružství  
a legrace.

modrý tygr
st 28. 3. 15.30 hod.
režie: petr ouKropec / čr 2011 / 90 min. 
/ přístupný / d-cinema / 70, 80 Kč
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film 
vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.
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Městská kina - koncerty, výstavy, besedy

midi lidi + ppe
pá 9. 3. 20.30 hod. / klub Mír
vstupné: 100 Kč (předprodej), 140 Kč (na 
místě) (na průkazku art 70/110 Kč)
Turné k desce Operace „Kindigo!“. Jednoduchý 
poslech. Jednoduché poselství: Elektro. Video. 
Láska. Přestože Midi Lidi existují jen něco přes 
šest let, už si svým elektronickým hudebním 
experimentem získali řadu fanoušků, odehráli 
velké množství koncertů. Midi Lidi jsou spíš než 
kapelou audiovizuálním uměleckým projektem, 
který kombinuje hudební produkci se speciálně 
vytvořenými videoprojekcemi.
předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, 
mic uH, record uH, ag. vichr uH, klub mír; 
panský dům uh. Brod, Kd veselí n. m.
http://www.midilidi.cz, http://www.ppe.sk

pavel maria SmeJKal: oSudové 
KraJiNy - Nejslavnější fotografie světa 
jak je neznáte
(16. 3.– 15.4.) / foyer kina Hvězda
Výstava Osudové krajiny představuje výběr  
z tvorby Pavla Márie Smejkala za posledních 
deset let a poukazuje na jeho fascinaci historií  
a samotným médiem fotografie. Práce se vždy 
týkají reprezentační funkce tohoto hlavní-
ho obrazového média, našich možností tuto 
obrazovou zprávu číst a interpretovat, jako 
i číst a interpretovat další vztahy a konota-
ce, které se na historické fotografie navázali  
v průběhu vývoje fotografie jako takové. verni-
sáž výstavy proběhne formou komentova-
né prohlídky v pátek 16.3. v 17 hodin.
http://www.pavelmaria.com/
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Plán A3V na I. pololetí 2012

BŘEZEN
pondělí 5.3. Teorie relativity a vztažné sou-
stavy, Mgr. Stanislav Ohera, Reduta - zkušebna, 
14.30
pátek 9.3. Psychohry, PhDr. Jana Bílková,  
Reduta 14.30
úterý 13.3. Kapitoly z výtvarného umění - go-
tická architektura - katedrály a božská geo-
metrie, MgA. Lukáš Malina, Reduta 14.30
čtvrtek 15.3. Fortifikace v čechách, na Mora-
vě a na Slovensku, PhDr. Bořivoj Minář, KK malý 
sál, 14.30
pátek 16.3. La Traviata, procházka operou, 
Mgr. Jiřina Velebová, salonek KK
čtvrtek 22.3. Tichomoří, MUDr. Karin Pavlosko-
vá, Reduta 14.30
úterý 27.3. Motýli mokřadů a rašelinišť,  
doc. Milan Králíček, Reduta 14.30
neděle 25.3. Beseda u cimbálu pro seniory  
s CM Ohnica, vstupné 50 Kč, slosovatelné vstu-
penky, malý sál KK, 16 - 20 hodin

DUBEN
pondělí 2.4. geologická minulost Země,  
Mgr. Stanislav Ohera, Reduta - zkušebna, 14.30
středa 4.4. Zajímavosti české a světové lite-
ratury, Mgr. Helena Jarocká, Reduta 14.30
středa 11.4. Základy filatelie s přihlédnutím  
k emisím Vatikánu, I. část, Vladimír Kaška,  
Reduta, 14.30
pondělí 16.4. Základy filatelie s přihlédnutím 
k emisím Vatikánu, II. část, Vladimír Kaška, 
Reduta, 14.30
úterý 17.4. Kapitoly z výtvarného umění, Jak 
prodat vycpaného žraloka za 13 milionů liber   
- pohled na světový trh se současným umě-
ním a jeho principy, MgA. Lukáš Malina,  
Reduta 14.30
pondělí 23.4.  O snech, Ing. Julius Kodrík,  
Reduta 14.30
čtvrtek 26.4. Sergej Alexandrovič Jesenin 
versus Majakovskij, Věra Heidlerová, Reduta 
14.30

pondělí 30.4. Sedm záhad okolo Měsíce,  
Ing. Ján Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30

KVěTěN
středa 2.5. Zajímavosti české a světové litera-
tury, Mgr. Helena Jarocká, Reduta 14.30
čtvrtek 10. 5. Obrázky z číny I. Mgr. Jana  
Vařachová, Reduta 14.30
úterý 15.5. Kapitoly z výtvarného umění, Sou-
časná česká mladá malba, MgA. Lukáš Mali-
na, Reduta 14.30
čtvrtek 24. 5. Obrázky z  číny II. Mgr. Jana 
Vařachová, Reduta 14.30
pondělí 28.5. určování vzdáleností ze spekter 
hvězd, Mgr. Stanisav Ohera, Reduta - zkušeb-
na,  14.30

čERVEN
pondělí 4.6. Průvodce letní oblohou, Ing. Ján 
Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30
středa 6.6. Stromy nás léčí, Ing. Julius Kodrík, 
Reduta 14.30
úterý 12.6. Kapitoly z výtvarného umění,  
Street Art - umění vytvářené na veřejných 
místech, MgA. Lukáš Malina, Reduta 14.30
středa 13.6. Košt vína, závěrečná schůze A3V, 
předání programů na další pololetí, Reduta - 
velký sál, popl. 30 Kč, 16 -20 hodin
pondělí 25.6. Dvojhvězdy a vícenásobné 
hvězdné systémy, Ing. Ján Hradský, Reduta - 
zkušebna, 14.30

Upozornění:
na I. pololetí 2012 platí oranžové průkazky.  
S průkazkou máte 50% slevu na vybrané po-
řady a abonomá Klubu kultury. Sledujte naše 
programové plakáty. Na výlety a zájezdy se 
můžete přihlásit u Ley Slováčkové v úřední 
dny, tj. úterý a středa 9 - 11, 13 - 15. O prázd-
ninách A3V nepracuje a úřední hodiny ne-
jsou. Kontakt: Lea Slováčková, 724 343 701,  
572 430 424, e-mail: slovackova@kkuh.cz.
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PŘEHLED AKCÍ NA BŘEZEN

13. 3. (úterý) - Filmový festival NATIONAL gEO-
gRAPHIC - expediční kamera, v přírodovědném 
centru Trnka - ZŠ Za Alejí UH, od 18.oo hod., 3 ho-
diny promítání s průvodce, cena 60,-- Kč - viz v pří-
loze plakátek, info: Karel Šuranský, tel. 605 203 063
14. 3. (středa) - Okresní kolo přehlídky DěTSKýCH 
RECITáTORů v gymnáziu Uh. Hradiště, přihlášky 
nejpozději do 8.3. na DDM. Prezence od 9.00 hod., 
předpokládané ukončení v 15.00 hod. (krajské kolo 
11. 4. - v gymnáziu UH), info: Martina Dörrová, tel. 
605 203 064
19. - 20. 3. (pondělí-úterý) - POZNEJ A CHRAň, 
oblastní kolo přírodovědné soutěže pro tříčlenné 
školní týmy. Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233
24. 3. (sobota) - JARNÍ VÍKENDOVé TVOŘENÍ pro 
dospělé - malování keramické misky, v DDM od 
9.00 hod., cena 120,-- Kč. Nutno předem přihlásit 
do 20. 3. 2012 na tel. 572 551 347 nebo 605 203 
064, info: Bronislava Krystová.
24. 3. (sobota) - POPLETENý LES - v Kunovském 
lese (sraz u pískoviště) od 9.-13.00 hod. Za pár dní 
se bude příroda probouzet k životu. Čeká vás lehce 
poučné a zábavné dopoledne v Kunovském lese. 
Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233
30. 3 . (pátek) - VELIKONOčNÍ POMLáZKA - od 
15.30-17.00 hod. si můžete uplést pomlázku na ve-
likonoce v DDM, akce je pro děti od 7-15 let. Cena 
40,-- Kč. info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064
31. 3. (sobota) - APEXESO AEROBIC TOUR - 12. 
ročník soutěže družstev v aerobicu, Sportovní hala 
UH, soutěž od 12.00 hod. Info: Jana Skuciusová, tel. 
605 203 065

NOVINKy:
5.3. - 20.4. - příprava žáků 9. tříd na SCIO testy 
k přijímacícm zkouškám na střední školy, cena 
450,-- Kč, práce s malými skupinkami (max. 5 dětí ), 
přihlášky na tel. 572 551 347 nebo 737 923 842.
Bližší informace získáte na www.ddmsikula.cz 

nebo na výše uvedených tel. číslech. 

3.3   Do Prahy za poznáním.
Carský dvůr pod žezlem Romanovců
Svatovítský poklad v kapli Sv. Kříže na Pražském 
hradě II. nádvoří. Rembrandt a holandští mistři 
zlatého věku.  
Výběr podle zájmu, pak bude následovat vycház-
ka přes Strahov na Petřín.

Odjezd tam:  vlakem   z UH v 7:08 hod. 
Zpět :  vlakem  z Prahy v 17:17 hod. 

10.3.   Z Tlumačova do Hulína, přes Záhlinické 
rybníky. 

Tlumačov – Hulín   13 km
Tam:   vlakem z UH 7:08 hod.do Tlumačova (ze 
Starého Města 7:31) 

17.3.   Josefovský pochod okolo Hlubočku.

Míkovice – Hluboček – Hluk a zpět.   6-17 km

Odjezd tam:   autobusem   z UH v 8:30 do Míko-
vic. 

24.3.   Pulčínské skály.

Horní Lideč – Pulčín – Pulčínské skály – Lidečko.    
10-15 km

Odjezd tam: vlakem z UH v 5:46 do Horní Lidče.

31.3.   Pohoda v Hostýnských vrších.

Liptálu – Baťková – Vlčková – Velíková.   18-20 km

Odjezd tam:   vlakem  z UH v 5:46 do Luhačovic  
a pak      přes Zádveřice-Raková do Liptálu.
Zpět :   vlakem  z Velíkové, točna 16:10 hod., 
nebo v 17:25 hod. do Zlína, Odtud  vlakem přes 
Otrokovice.

V případě nevhodných přírodních podmínek 
budou trasy operativně korigovány.

 www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
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Rodinné centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

AKTIVITy PRO DěTI A MLáDEž

Výtvarka pro předškoláky s rodiči
po 15.30 – 16.15 hod.
Hudebně-pohybový kroužek  3 – 6 let 
čt 15.30 – 16.15 hod.
Angličtina přípravka Basic 5 – 8 let      
út 16.00 – 17.00 hod.
Angličtina pokročilí  9 – 11 let 
po 16.30 – 17.30 hod.
Aerobik Baby přípravka 3 -5 let 
po 16.00 – 17.00 hod.
Aerobik Baby závodní 5 – 7 let  
po 17.00 – 18.00 hod.
Aerobik Kids  a Children závodní  8 – 13 let 
út 16.00 – 17.00 hod.
Zumba pro děti  4 – 8 let
út 17.00 – 18.00 hod. 
Dramaterapie pro děti 7 – 15 let  
čt 16.30 – 17.30 hod.
Hra na kytaru pro školáky 7 – 15 let
po 16.30. - 17.30 hod.
Hra na kytaru s Miguelem pro všechny věk. 
kategorie a úrovně hraní 
út od 15.00, od 18.00, čt od 18.00 hod.
Mámo, táto, cvičme spolu |  Nově pro rodiče 
s dětmi! | od 13.3. | út 15.00 – 16.00 hod.

Možnost zapisů  nových dětí  do nabízených  
kurzů                

AKTIVITy  PRO  RODIčE S  DěTMI 
 
Veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 mě-

síců  do 3 let | út, st, čt, pá – rozděleno dle 
věkových kategorií 
Pohádková snoezelen pro děti 3 – 5 let 
čtvrtek 16. 00 – 17.00 hod. | a 6- 8 let | čtvrtek 
17.00 – 18.00 hod.

AKTIVITy PRO DOSPěLé  

Jazykové kurzy  + konverzace se zahr. lekto- 
ry | Kreslení  PMH  | Škola barev | Olejomalba 
tech. Boba Rosse| Enkaustika | Arteterapie | 
Kurz komunikace | Rozvoj emoční inteligence 
| Znakový jazyk

POHyBOVé AKTIVITy

Pilates * s hlídáním | Zumba | Kondiční cvi-
čení  | Fitbox | Redukční cvičení | Kalanetika |  
Jóga zač.,  pokr. i pro těhotné | Bossu Lates | 
Taneční kurz pro začátečníky i pokročilé |

PORADNy, KLUBy, TERAPIE

více infa na www.akropolis-uh.cz

OSTATNÍ

Snoezelen – na objednávku pro jednotlivce 
i rodinu

AKCE PRO CELOU RODINU

Keramická dílna – odpoledne pro malé  
i velké | sobota 10.3. od 14.00 hod.

Aprílový ples v maskách, fotografické kras-
lice a velikonoční dílničky – odpoledne pro 
rodiče s dětmi | neděle  1.4. od 14.00 hod.

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

7 6 4 3

2 5 6 4

4 9 7

7 8

9 4 8 6

3 9

8 5 1

9 3 6 8

6 7 1 3

3 1 2 8

9 8 6

8 4

6 4 2 3

2 9 8 1

1 8 7 6

3 4

5 1 9

8 1 3 4

8

3 2 6 9 7

9 6

1 6 7 3 9

7 2 4 5 8

8 6 2 1 3

1 2

4 5 3 8 1

9

6 2 7

6 2 3

3 1 6

4 3 5 2

7 4 1 2

7 3 5 4

8 9 4

5 8 2

1 2 5

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

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

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

9 4 3 6 1 8 2 7 5
1 6 7 5 2 9 4 8 3
8 2 5 3 4 7 1 6 9
4 3 6 8 5 2 7 9 1
7 5 8 4 9 1 6 3 2
2 9 1 7 3 6 8 5 4
3 8 9 2 6 4 5 1 7
5 7 4 1 8 3 9 2 6
6 1 2 9 7 5 3 4 8
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Začněte své letošní putování  Slováckem 
na II. miniveletrhu cestovního ruchu

www.slovacko.cz

II. MINIVELETRH 
CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA

Kouzelné pohledy na Slovácko - EDEN

Region Slovácko a Městské informační centrum Uherské Hradiště
vás zvou na

Úterý 27. března 2012 
od 10.00 do 17.00 hod.

Mariánské náměstí č. 46 (dům U Sovy), Uherské Hradiště

Nové turistické nabídky, propagační materiály, 
kulturní program, soutěž, ochutnávka vín 

a krajových specialit
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Inzerce
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Inzerce
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Klub kultury, Hradební 1198, Uh. Hradiště 686 60, Lea Slováčková - telefon: 572 430 424

Klub kultury v Uh. Hradišti ve spolupráci s Domem kultury v Uh. Brodě a Domem dětí a mládeže Šikula UH

vyhlašuje

38. ročník soutěže v interpretaci lidových písní

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2012

Cílem soutěže je získat přehled o výrazných pěveckých talentech mezi dětmi mateřských a základních škol. Nejúspěšnější 
interpreti mají možnost spolupracovat s předními cimbálovými muzikami v okrese. Soutěž je dvoukolová.

Místní kola se uskuteční:

Čtvrtek 15. 3. 2012 - loutkový sál Domu kultury v Uh. Brodě
(oblast Uherskobrodsko)

Pátek 16. 3. 2012 -  malý sál Klubu kultury v Uherském Hradišti
(oblast Uherskohradišťsko)

Časový rozpis soutěží je pro Uh. Hradiště i Uh. Brod stejný - kategorie začínají vždy v celou hodinu     
     
13.00 - 14.00 hod.  soutěží 5. - 6. třídy  (III. kategorie) 
14.00 - 15.00 hod.  soutěží 3. - 4. třídy  (II. kategorie) 
15.00 - 16.00 hod.  soutěží 1. - 2. třídy  (I. kategorie)  
16.00 - 17.00 hod.  soutěží MŠ   (0. kategorie) 
17.00 - 18.00 hod.  soutěží 7. - 9. třídy  (IV. kategorie) 

Podmínkou účasti je zazpívat dvě lidové písně z kterékoliv oblasti ČR. Vyloučen je repertoár dechových hudeb! Připomí-
náme, že soutěž je určena talentovaným dětem s hudebními předpoklady, dobrou výslovností a intonací!

Z obou místních kol v každé kategorii vybere porota nejlepší zpěváky. Porota má právo dle počtu zpívajících některé kate-
gorie posílit či postupující z místního kola vůbec nevybrat. Stejný zpěvák může v jedné kategorii postoupit pouze jednou. 
V místních kolech může být udělena  cena za výběr písně. Prosíme pedagogy i rodiče, aby pomohli svým svěřencům při 
výběru písně (obsah písně, přiměřený počet slok! (maximálně tři)), aby děti zpěv fyzicky i psychicky zvládly.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PONDĚLÍ 12. 3. 2012! Přihlášky zasílejte písemně Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 Uh. 
Hradiště, Lea Slováčková nebo na mail slovackova@kkuh.cz. Soutěžící se zúčastní soutěže na vlastní náklady!
Regionální kolo se uskuteční v neděli 15. 4. 2012 v 15.00 hod. ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti 
za doprovodu cimbálové muziky Ohnica. Termíny zkoušek budou postupujícím oznámeny.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE "ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2012"

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................

Trvalé bydliště: ...............................................................................telefon:......................................

Škola: ........................................................třída: ..........................tel.: ...................kategorie: .........

Názvy písní: ...........................................................................................................................................

vyřizuje Lea Slováčková Mgr.A. Antonín Mach
ředitel Klubu kultury UH

podpis vysílajícíhoPokud posíláte více dětí, vyrobte si, prosím, přihlášky
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22. BŘEZNA  V 19.30 HOD.
KLUB KULTURY

LUCIE BÍLá 
& PETR MALáSEK

Lucie Bílá - mnohonásobná „slavice“, držitelka dvanácti cen české Akademie populární hudby, zazpívá za 
klavírního doprovodu Petra Maláska nejznámější písně z vydaných alb a muzikálů. Úspěšná umělkyně se 
v hudebním světě pohybuje od devadesátých let. Na začátku své profesionální dráhy pracovala s kapelami 
Rock-Automat, Arakain a Vitacit, později se osamostatnila, působila v muzikálech Les Misérables, Dracula. 
Lucie Bílá nemá jen hudební nadání, vyzkoušela si i herecké role v několika filmech, jmenujme Čas dluhů, 
Krále Ubu, pohádku Princezna ze mlejna, nebo hudební 3D komedii V peřině. Nenechte si ujít setkání  
s populární umělkyní. (Snímek z plesu 1.FC Slovácko v roce 2008).                                   Foto: Miroslav Potyka


