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Uherské Hradiště získalo titul Historické město roku 2011. Cenu pro vítěze v soutěži o nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón převzal dne 17. 4. 2012 ve 
Španělském sále Pražského hradu místostarosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha.                            

„Vítězný tým“ nového držitele titulu Historické město roku : místostarosta města Uherské Hradiště Ing. 
Stanislav Blaha a zaměstnanci Odboru architektury, plánování a rozvoje Městského úřadu Uherské 
Hradiště. Na snímku zleva: Ing. arch A. Holý, Ing. arch. Radka Borunská,  Ing. S. Blaha a Libuše 
Hradilová.                                                                                                                                  Foto: Jan Pášma     
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PŘEHLED USNESENÍ 37 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 6.3.2012                  

Rada města
Rozhodla
- podle § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, po přezkoumání nevyhovět ná-
mitkám společnosti PWS Plus s.r.o., IČ 283 05 
795, se sídlem Staré Město, Luční čtvrt 1867, po-
daným proti rozhodnutí zadavatele o zrušení 
veřejné zakázky „Snížení rizika povodní - Roz-
šíření varovného informačního systému a di-
gitální povodňová mapa - Uherské Hradiště“  
- v rozsahu I. části: Rozšíření varovného infor-
mačního systému. 
- odeslat stěžovateli v zákonné lhůtě písemné 
rozhodnutí dle pří lohy.

PŘEHLED USNESENÍ 38 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 13.3.2012     

Rada města 
Schválila
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení na částech 
pozemků p. č. 295/1 v délce cca 50,8 bm, p. č. 295/2 
v délce cca 54,8 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 8,9 bm, p. č. 1307/1 v délce cca 111,5 
bm, p. č. 1534/3 v délce cca 3 bm a p. č. 1534/6 
v délce cca 3 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště a 
na částech pozemků p. č. 399/2 v délce cca 3 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 souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, vše 
pro oprávněného JMP Net s. r. o.; za jednorázo-
vou úhradu 500 Kč + aktuální sazba DPH
- pronájem optického vlákna v celkové délce 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, společnosti INTERNEXT 2000, s. r. o.; s 
výší nájmu 9 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; 
za účelem napojení Obchodní akademie, Vyšší 
odborné školy a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Uherské Hradiště na optické 
vlákno v ZŠ UNESCO
- výpůjčku plotu umístěného na části pozemku st. 
p. č. 444/2 v k. ú. Uherské Hradiště, který oddě-
luje Základní školu a Mateřskou školu speciální 
Uherské Hradiště od veřejného chodníku, Zá-
kladní škole a Mateřské škole speciální Uherské 
Hradiště, p. o.; na dobu určitou po dobu trvání 
činnosti Základní školy a Mateřské školy speciální 
Uherské Hradiště, p. o. v budově č. p. 961; za úče-
lem údržby plotu a umístění reklamy
- pronájem částí pozemku p. č. 3015/75 o výmě-
rách 1 m2 a 1 m2 v k. ú. Mařatice, společnosti 
Schlote-Automotive Czech s. r. o.; s výší nájmu 
1.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za úče-
lem umístění informační tabule a telefonního 
sloupku pro otevírání branky
- pronájem částí pozemků p. č. 2287 o výměře 
240 m2 v k. ú. Mařatice a p. č. 533/108 o výměře 
100 m2 v k. ú. Vésky, manželům Angelice a Old-
řichu Suchánkovým; s výší nájmu 98 Kč/rok; na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za 
účelem využití částí pozemků jako lesního remízu 
včetně umístění oplocení
- uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 2008/560/SMM, ve znění Dodatků č. 1 - č. 5, 
uzavřené dne 20.06.2008 mezi městem Uherské 
Hradiště a příspěvkovou organizací Sportoviště 
města Uherské Hradiště, příspěvková organiza-
ce, spočívajícího v rozšíření Pří lohy č. 1 o spor-
tovní hřiště umístěné na pozemku p. č. 759/5  
o výměře 551 m2 v k. ú. Uherské Hradiště 
- uzavření souhlasného prohlášení mezi městem 
Uherské Hradiště a paní Markétou Velgovou, tý-
kající se zrušení zápisu věcného břemene v ka-
tastru nemovitostí pro vodovod na části pozemku 
p. č. 623 v k. ú. Salaš u Velehradu z důvodu, že 
vodovod se na předmětném pozemku nenachází
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- znění formuláře „Žádost o souhlas s provede-
ním terénních a sadových úprav před rodinným 
domem na pozemku ve vlastnictví města“ a ná-
vrh „Souhlasu s provedením terénních a sado-
vých úprav před rodinným domem na pozemku 
ve vlastnictví města“

- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 
1+1, výměře 30,25 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 
745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště s pí, a to na 
dobu určitou 2 let.

- uzavření smlouvy o poskytování služeb s účin-
ností od 1. 4. 2012 - připojení na pult centralizo-
vané ochrany mezi městem Uherské Hradiště, IČ 
002 91 471, sídlem Masarykovo nám. 19, Uherské 
Hradiště a společností Lékárna Hradební s.r.o, IČ 
292 80 621, sídlem Obchodní 1507, Uherské Hra-
diště.

- uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci in-
tegrovaného projektu s názvem „Informační, vy-
rozumívací a varovací systém Zlínského kraje“, 
mezi Zlínským krajem, se sídlem Zlín, tř. T. Bati, 
IČ 708 91 320 a městem Uherské Hradiště, se 
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, IČ 
002 91 471.
- finanční odměny pro předsedy, místopředsedy  
a členy komisí rady města - nečleny zastupitel-
stva města za II. pololetí 2011, dle předloženého 
návrhu

- dohodu o ukončení smlouvy o umístění věci - 
nápojového automatu v prostorách budovy MěÚ 
uzavřenou mezi firmou Delikomat s.r.o., se síd-
lem Modřice, U Vlečky 843, IČ 63475260 a měs-
tem Uherské Hradiště ke dni 14.3.2012.

- Organizační řád Městského úřadu Uherské 
Hradiště s účinností od 14.3.2012, a to ve znění 
dle přiloženého návrhu.
- Pří lohu č. 1 Organizačního řádu Městského úřa-
du Uherské Hradiště - Náplně činnosti odborů, a 
to ve znění dle přiloženého návrhu.

- zahraniční služební cestu místostarostů Ing. 
Stanislava Blahy a Ing. Zdeňka Procházky  
a zaměstnanců města zařazených do odbo-
ru dopravy městského úřadu Ing. Jindřicha 
Havelky a Antonína Tvrdoně do Amsterdamu 
na mezinárodní dopravní veletrh Intertraffic  
v termínu 26.-29.03.2012 včetně úhrady ná-
kladů spojených s dopravou, ubytováním, 
stravným, kapesným ve výši 40% stravného  
a pojištěním léčebných výloh. 

- pronájem bytu č. 407 o velikosti 1+0 v Domě  
s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243, 
Uherské Hradiště v následujícím pořadí:  
- Marie Adlerová, trvale bytem Břestek 236 - Cha-
baně
- Miroslav Linhart, trvale bytem Na Dědině 124, 
Vésky, Uherské Hradiště

- pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+KK v Domě  
s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1284, Uherské 
Hradiště v následujícím pořadí:  
- Jarmila Lukasová, trvale bytem Štěpnická 1164, 
Uherské Hradiště
- Miroslav Linhart, trvale bytem Na Dědině 124, 
Vésky, Uherské Hradiště

- Výsledek zadávacího řízení na dodávku pod 
názvem „JEZUITSKÁ KOLEJ - VOLNÝ INTERIÉR“, 
provedeného podle Pravidel pro zadávání ve-
řejných 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: NODIS interiors s.r.o., Hradišťská 821, 
687 08 Buchlovice, IČ:26938073 s nabídkovou ce-
nou  2.052.930 Kč bez DPH (2.463.516 Kč včetně 
DPH).
- Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem  NO-
DIS interiors s.r.o., IČ:26938073.

- změnu zdroje tepla v objektu Mateřské školy 
Husova 838, Uherské Hradiště,  a to z plynové ko-
telny na horkovodní předávací stanici, a vybudo-
vání předávací horkovodní stanice v objektu MŠ 
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Husova 838 společností CTZ s.r.o., IČ 634 72 163, 
sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 576.

- Roční monitorovací zprávu o průběhu realiza-
ce Integrovaného plánu rozvoje města Uherské 
Hradiště v roce 2011.

- zahraniční studijní cestu - odbornou exkurzi 
do Itálie organizovanou Sdružením historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska pro Ing. Stanislava 
Blahu a Ing. arch. Aleše Holého ve dnech 28.04. 
- 05.05.2012 včetně úhrady nákladů spojených 
s dopravou, ubytováním, pojištěním léčebných 
výloh, stravným a kapesným. Kapesné bude po-
skytnuto ve výši 40 % stravného.

Schválila ke zveřejnění
- pronájem nebytových prostor o celkové výmě-
ře 387,06 m2 (dle přesné specifikace nebytových 
prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP bu-
dovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hra-
diště, za účelem zřízení kavárny; dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového venkovního vedení VN v délce cca 180 
bm včetně 3 kusů betonových sloupů do-na části 
pozemku p. č. 2753/1 v k. ú. Kněžpole u Uherské-
ho Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce,  
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového kabelového vedení NN do-na 
částech pozemků p. č. 436/1 v délce cca 9 bm, p. 
č. 436/59 v délce cca 1 bm, p. č. 436/61 v délce cca 
1 bm a p. č. 2053/1 v délce cca 7 bm, vše v k. ú. 
Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., 
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 
převod části pozemku p. č. 335/1 o výměře cca 
330 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou mezi měs-
tem Uherské Hradiště a manželi Julií a Radkem 
Dostálovými

- výpůjčku části pozemku p. č. 820/5 o výměře cca 
70 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sousta-
vy - umístění nového kabelového vedení NN do-
-na částech pozemků p. č. 436/19 v délce cca 5 
bm, p. č. 437/19 v délce cca 3 bm, p. č. 437/38 
v délce cca 5,4 bm, p. č. 437/162 v délce cca 5,2 
bm, p. č. 437/163 v délce cca 2,5 bm, p. č. 437/168 
v délce cca 0,8 bm, p. č. 437/171 v délce cca 7 bm, 
p. č. 437/173 v délce cca 12,6 bm, p. č. 437/175 v 
délce cca 14,8 bm, p. č. 2055/7 v délce cca 1,9 bm, 
p. č. 3023/23 v délce cca 61 bm, p. č. 3023/79 v 
délce cca 5,8 bm a p. č. 3023/80 v délce cca 17,8 
bm a 6 kusů rozpojovacích skříní na částech po-
zemků p. č. 436/19, p. č. 437/171, p. č. 437/173, st. 
p. č. 1666 a p. č. 3023/23, vše v k. ú. Mařatice, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena 
E.ON Česká republika, s. r. o.

Udělila
- souhlas s podáním žádosti o nabytí pozemků 
p. č. 726/7 o celkové výměře 57 m2, p. č. 1167/2 
o celkové výměře 6 m2 a p. č. 1172/2 o celkové 
výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště, vše ve vlastnictví Pozemkového fondu 
České republiky
- souhlas s podnájmem části nebytového prosto-
ru č. 3.17 o výměře 10 m2 v budově č. p. 157/8, Ma-
sarykovo náměstí, Uherské Hradiště, paní Marii 
Máčalové, pro paní Kláru Martykánovou; za úče-
lem provozování pedikúry a manikúry

- souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
příspěvkovou organizací Senior centrum UH, pří-
spěvková organizace a společností Your Care, s. 
r. o. týkající se pronájmu nebytových prostor č. 
113, č. 115 a č. 109, vše o celkové výměře 43,19 m2, 
vše v budově č. p. 1243, ulice Kollárova, Uherské 
Hradiště

Vzala na vědomí
- nehodnocení záměru města na pronájem ne-
bytových prostor o celkové výměře 387,06 m2 v I. 
NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské 
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Hradiště, za účelem zřízení kavárny, a to z důvo-
du nedodání nabídky

- Zprávu ze zahraniční služební cesty do partner-
ského města Mayen v termínu 26. - 29. 1. 2012

Pověřila
- odbor SMM k udělování souhlasů s provede-
ním terénních a sadových úprav před rodinnými 
domy na pozemcích města, a to za předpokladu 
kladných stanovisek dotčených odborů a za pod-
mínek stanovených dotčenými odbory

- ředitelku příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, pří-
spěvková organizace, k podání výpovědi smlouvy 
o dodávce energie a služeb uzavřené se společ-
ností ATRIUM THERM, s.r.o. a k uzavření smlouvy 
o dodávce tepla se společností CTZ s.r.o., včetně 
případné smlouvy o smlouvě budoucí. 

Jmenovala
- Ing. Jindřicha Havelku, vedoucího odboru do-
pravy Městského úřadu Uherské Hradiště, čle-
nem Řídícího výboru Integrovaného plánu roz-
voje města (IPRM) Uherské Hradiště a Pracovní 
skupiny IPRM pro revitalizaci veřejných prostran-
ství.

Odvolala 
- Ing. Radima Šupku z Řídícího výboru Integrované-
ho plánu rozvoje města (IPRM) Uherské Hradiště  
a z Pracovní skupiny IPRM pro revitalizaci veřej-
ných prostranství.
 
Neschválila
- snížení nájemného ve výši 3.744 Kč po dobu 
prováděné rekonstrukce průchodu budovy č. 
p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště (Stará 
Radnice) v termínu od 21.09.2010 do 14.10.2010, 
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 01.06.2010 mezi městem Uherské 
Hradiště a Ing. Vratislavem Zelnitiusem
- snížení nájemného ve výši 6.120 Kč po dobu 
prováděné rekonstrukce průchodu budovy č. 

p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště (Stará 
Radnice) v termínu od 21.09.2010 do 14.10.2010, 
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 29.06.2007 mezi městem Uherské 
Hradiště a Ing. Vratislavem Zelnitiusem

Neudělila
- souhlas s podáním žádosti o pronájem pozem-
ků v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, v k. ú. 
Míkovice nad Olšavou, v k. ú. Sady a v k. ú. Vésky, 
všechny ve vlastnictví Pozemkového fondu České 
republiky, které jsou zveřejněny na úřední desce 
od 02.02.2012 do 28.04.2012

Zrušila
- usnesení RM č. 1708/102/RM/2010 ze dne 
14.10.2010 v odst. I. v bodě 3., nové znění: RM schva-
luje  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení na částech 
pozemků p. č. 295/1 v délce cca 50,8 bm, p. č. 295/2 
v délce cca 54,8 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 8,9 bm a p. č. 1307/1 v délce cca 111,5 
bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště a na částech po-
zemků p. č. 399/2 v délce cca 3 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 vstu-
pu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek, vše pro opráv-
něného JMP Net s. r. o., zastoupena Jihomorav-
skou plynárenskou, a. s.; za jednorázovou úhra-
du 50 Kč/bm + aktuální sazba DPH

PŘEHLED USNESENÍ 39 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 20.3.2012   

Rada města 
Schválila
- vyloučení uchazečů:
- Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., 
IČ 452 73 910, Dubečská 3238, 100 00 Praha
- EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, Národní 10, 113 
19 Praha 1 ze zadávacího řízení na stavební práce 
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„Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky 
se silnicí I/55 v Uh. Hradišti etapa A“, provedené-
ho podle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění, 
zjednodušené podlimitní řízení, neboť jejich na-
bídky nesplnily požadavky zadavatele uvedené  
v zadávacích podmínkách. 
- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
„Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky 
se silnicí I/55 v Uh. Hradišti etapa A“ provedené-
ho podle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění, 
zjednodušené podlimitní řízení. Vybraný ucha-
zeč - společná nabídka: Skanska a.s., Líbalova 
1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 262 71 303  a Skan-
ska S.A., Ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warsza-
wa, Polsko, IČ: 630 782 880 s nabídkovou cenou 
17.582.430 Kč bez DPH (21.098.916 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchaze-
čem „Sdružení Skanska“ zastoupeným  vedoucím 
účastníkem sdružení Skanska a.s., IČ: 262 71 303. 

- uzavření Dohody o převodu majetkových práv  
k běžnému účtu mezi městem Uherské Hradiště  
a společností R.K.SERVIS, spol. s r.o., jejímž před-
mětem je převod majetkových práv k běžnému 
účtu č. XXX vedeném u Československé obchod-
ní banky, a.s. ze společnosti R.K.SERVIS, spol. s 
r.o. na město Uherské Hradiště; stav předmětné-
ho účtu bude nulový ke dni 02.04.2012 

PŘEHLED USNESENÍ 40 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 3.4.2012

Rada města 
Schválila 
- Rozpočtové opatření č. 01/2012 dle důvodové 
zprávy. Pří jmy i výdaje dle platného rozpočtu 
města na rok 2012 se zvyšují o 8 336,4 tis. Kč.
- Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových orga-
nizací. Celkový rozpočet organizace na rok 2012, 
jíž se změna týká, je stanoven takto: viz pří loha 
č. 1
- Příspěvkové organizaci ZŠ Za Alejí nákup inter-
aktivních tabulí a počítačů s příslušenstvím ve výši  
1 200 tis. Kč z dotačního programu „EU peníze 
školám“ v souladu s podmínkami programu a 

vnitřními předpisy organizace pro zadávání vý-
běrových řízení.
- Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže 
odpisový plán na rok 2012 dle pří lohy důvodové 
zprávy.
- Gymnáziu Uherské Hradiště, IČO 603 71 684, 
Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště, 
neinvestiční dotaci ve výši 20 tis. Kč, účelově urče-
nou na úhradu nákladů spojených se Slavnostní 
akademií gymnázia, za dodržení podmínek vzo-
rové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro 
rok 2012.
- Okresní agrární komoře pro okres Uherské Hra-
diště, Svatoplukova 346, Uh. Hradiště, IČO 494 34 
438, neinvestiční dotaci ve výši 20 tis. Kč, účelově 
určenou na úhradu nákladů spojených s pořádá-
ním V. ročníku soutěže TOP Víno Slovácka 2012, za 
dodržení podmínek vzorové smlouvy pro poskyt-
nutí dotací, platné pro rok 2012.

- uzavření plánovací smlouvy na vybudování veřej-
né infrastruktury mezi městem Uherské Hradiště  
a investory stavby rodinného domu p. Radimem 
Vávrou, bytem Mojmírova 752, 686 03 Staré Měs-
to a Mgr. Veronikou Gahurovou,  bytem Mojmíro-
va 752, 686 03  Staré Město dle pří lohy.

- uzavření  plánovací smlouvy na vybudování  
1  parkovacího místa s investorem plánované 
půdní vestavby a zateplení bytového domu čp. 
701, ul. Štefánikova v k.ú. Uherské Hradiště pa-
nem Petrem Kaspřákem, bytem Dolní čp. 386, 
686 01  Uh.Hradiště-Jarošov s finančním příspěv-
kem ve prospěch města ve výši 95 656,- Kč dle 
návrhu v pří loze.
- uzavření  plánovací smlouvy na vybudování   
1 parkovacího místa s investorem plánované půd-
ní vestavby a zateplení bytového domu čp. 701, 
ul. Štefánikova v k.ú. Uherské Hradiště panem 
Miloslavem Vaňkem, bytem Dolní čp. 386, 686 01  
Uh.Hradiště-Jarošov s finančním příspěvkem ve 
prospěch města ve výši 95 656,- Kč dle návrhu  
v pří loze.

- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partner-
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ství pro účely projektu „Slovácké centrum kultury  
a tradic - revitalizace jezuitské koleje“ uzavře-
né 29.10.2010 mezi městem Uherské Hradiště, 
IČ 002 91 471, sídlem Masarykovo náměstí 19, 
Uherské Hradiště a Slováckým muzeem v Uher-
ském Hradišti, p.o., IČ 000 92 126, sídlem Smeta-
novy sady 179, Uherské Hradiště, realizovaného  
v rámci Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Předmětem dodatku je úprava 
podmínek provozování expozice historického vý-
voje města. 

- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě  
č. 2009/859/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavře-
né dne 31.08.2009 mezi městem Uherské Hradi-
ště
- a společností Agrokomplex Kunovice, a. s., týka-
jící se pronájmu pozemků v k. ú. Vésky; spočívají-
cího ve zúžení předmětu nájmu z celkové výměry 
92 984 m2 na celkovou výměru 89 112 m2 a s tím 
související snížení nájemného z částky 18.409 Kč/
rok bez DPH na částku 17.630 Kč/rok bez DPH
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, 
uzavřené dne 08.07.2009 mezi městem Uherské 
Hradiště a společností ENFIN CZ a. s., týkající se 
pronájmu nebytových prostor v I. NP a II. NP bu-
dovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradi-
ště, spočívajícího ve zúžení předmětu pronájmu 
o nebytové prostory č. 2.24, č. 2.25, č. 2.26, č. 
2.27, č. 2.29, č. 2.30, č. 2.31, č. 2.32, č. 2.33, č. 2.34  
a č. 2.35, vše o celkové výměře 110,40 m2, vše ve 
II. NP budovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské 
Hradiště
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 01.01.2004 mezi městem Uherské 
Hradiště a Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj 
se sídlem ve Zlíně, týkající se pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové výměře cca 100 m2 ve II. 
NP budovy č. p. 33, ulice Protzkarova, Uherské 
Hradiště; dohodou ke dni 30.04.2012
- výpůjčku nebytových prostor o celkové výmě-
ře 71,30 m2 (dle přesné specifikace nebytových 
prostor uvedené v důvodové zprávě) v budově č. 
p. 33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, Ka-

tastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve 
Zlíně; na dobu určitou do 30.09.2012; za účelem 
využití nebytových prostor pro činnost katastrál-
ního úřadu
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/522/SMM 
uzavřené mezi městem Uherské Hradiště a Ing. 
Michalem Rajnohou, týkající se pronájmu části 
pozemku p. č. 137 o výměře 15 m2 v k. ú. Uherské 
Hradiště; výpovědí ke dni 31.07.2012
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu umístění, 
provozu, údržby a oprav metropolitní sítě Uher-
ské Hradiště v celkové délce cca 7,5 bm na části 
pozemku p. č. 1458/1 v k. ú. Uherské Hradiště, pro 
budoucího oprávněného město Uherské Hradiš-
tě; budoucí povinný: PhDr. Ing. Mgr. Jaroslav No-
votný, MBA. MSc.; bezúplatně
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
747,10 m2 (dle přesné specifikace nebytových pro-
stor uvedené v důvodové zprávě) v I. PP budovy 
č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, 
společnosti VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s. r. o.; s výší 
nájmu 20.000 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH  
s tím, že výše nájmu nebude po dobu pronájmu 
navyšována o inflaci; na dobu určitou 5 let ode 
dne podpisu této nájemní smlouvy; za účelem re-
alizace Slováckého salonu vín a pro potřeby spo-
lečnosti VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s. r. o. (dle účelu 
pronájmu specifikovaného v důvodové zprávě)

- změnu usnesení RM č. 501/33/RM/2012 ze dne 
23.01.2012 v odst. I. v bodě 4., a to následovně: RM 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzem-
ního vedení veřejné komunikační sítě v celkové dél-
ce cca 290 bm na částech 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 
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2000, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm 
+ aktuální sazba DPH; a to s podmínkou umož-
nění městu Uherské Hradiště doplnit přípolož 1 
ks HDPE trubky do výkopu v celé délce trasy; dle 
přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene v důvodové zprávě 
- změnu usnesení RM č. 350/23/RM/2011 ze dne 
30.09.2011 v odst. I. v bodě 3., a to následovně: RM 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zří-
zením stavby na pozemku p. č. 328/1 o celko-
vé výměře 6 250 m2 v k. ú. Uherské Hradiště 
mezi Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 
761 90 Zlín, IČ 708 91 320, zastoupeným Střední 
uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradi-
ště („budoucí povinný“), společností JMP Net, 
s. r. o., zastoupenou společností Jihomorav-
ská plynárenská, a. s. („budoucí oprávněný“) a 
městem Uherské Hradiště („investor“); dle ak-
tualizovaného přiloženého návrhu Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
a souhlasu se zřízením stavby v důvodové zprá-
vě, do které bude zapracován požadavek ředi-
tele Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské 
Hradiště, týkající se zajištění stávajícího vjezdu 
na soukromé parkoviště umístěné na pozemku 
p. č. 328/1 v k. ú. Uherské Hradiště, kde má výše 
uvedená škola uzavřené platné nájemní smlou-
vy se soukromými subjekty, a to bez jakéhokoli 
omezení 

- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění tech-
nického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji se Státní tiskárnou 
cenin, státní podnik, Růžová 6, č.p. 943, Praha 1,  
IČ : 00001279
- uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlou-
vám k zajištění výkonu přenesené působnosti  
v oblasti projednávání přestupků vyplývající z § 
52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,  
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi 
městem Uherské Hradiště a obcemi Babice, Bí-
lovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Březolupy, 
Částkov, Hluk Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jan-

kovice, Kněžpole, Kostelany, Košíky, Kudlovice, 
Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Ne-
dakonice, Ořechov, Osvětimany, Polešovice, Sa-
laš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svá-
rov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Újezdec, 
Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.
Předmětem jednotlivých dodatků je změna výše 
úhrady nákladů městu Uherské Hradiště za ka-
ždé vyřízené oznámení o přestupku na 1.300 Kč, 
o které bylo s účinností od 1.7.2012 rozhodnuto 
usnesením rady města č. 372/23/RM/2011.
- uzavření smlouvy na stavební práce „Rekonstruk-
ce objektu č.p. 33 Hradišťanky pro potřeby města 
Uh. Hradiště - chlazení“ s uchazečem ZEVOS a.s., 
se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště,  
s nabídkovou cenou 1.772.887 Kč bez DPH (2.127.464 
Kč vč. DPH). Zadávací řízení bylo provedeno po-
dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
v platném znění, jednací řízení bez uveřejnění 
podle opčního práva a v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek městem Uherské 
Hradiště s platností od 1.1.2011, veřejná zakázka 
malého rozsahu čl.II odst.2), finanční limit 4.

- výsledek zadávacího řízení na služby pod názvem 
„Svoz komunálního odpadu v aglomeraci města 
Uherské Hradiště“, provedeného podle zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, otevřené nadlimitní řízení. Vybraný ucha-
zeč:  Sdružení Marius Pedersen group, jehož 
účastníky jsou Marius Pedersen a.s., Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920 a 
Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Průmyslová 1153, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 634 83 980, s nabíd-
kovou cenou  16.884.667 Kč bez DPH.
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, za-
stoupeným pověřeným účastníkem sdružení, Od-
pady-Třídění-Recyklace a.s.,  IČ: 634 83 980.

- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
„Revitalizace veřejných prostranství v prostoru 
obytného souboru Malinovského a náměstí Re-
publiky“ provedeného podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ote-
vřené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč: společ-
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ná nabídka uchazečů - Pražské silniční a vodo-
hospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 
Praha 10, IČ: 452 73 910; SVS - Correct spol. s r.o., 
687 12 Bílovice 176, IČ: 255 13 141; TUFÍR spol. s 
r.o., Na Drahách 881, 686 04  Kunovice, IČ: 260 63 
718, s nabídkovou cenou 17.468.526 Kč bez DPH 
(20.962.234 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vybra-
ným dle bodu I.1. tohoto usnesení zastoupeným 
vedoucím uchazečem sdružení Pražské silniční 
a vodohospodářské stavby, a.s.,  IČ: 452 73 910. 
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavate-
lem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě, bude 
smlouva uzavřena v souladu s § 82 odstavec 4 
zákona (s uchazečem, který se umístil druhý v 
pořadí, ...).

- vyloučení  uchazeče ALSPO ZLÍN s.r.o., Kudlov 71, 
760 01 Zlín, IČ: 269 54 532, z další účasti v zadá-
vacím řízení na stavební práce „Revitalizace sídli-
ště Tůně“, provedeného podle zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ote-
vřené podlimitní řízení, a to z důvodu neproká-
zání splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. 
- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
„Revitalizace sídliště Tůně“ provedeného podle 
zákona č.137/2006 Sb., v platném znění, otevře-
né podlimitní řízení. Vybraný uchazeč STRABAG 
a.s.,  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 
744 s nabídkovou cenou 4.840.000 Kč bez DPH 
(5.808.000 Kč včetně DPH). 
- uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vybraným 
dle bodu I. 2 tohoto usnesení, tj. STRABAG a.s., IČ: 
608 38 744. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít 
se zadavatelem smlouvu v zákonem stanove-
né lhůtě, bude smlouva uzavřena v souladu s § 
82 odstavec 4 zákona o veřejných zakázkách (s 
uchazečem, který se umístil druhý v pořadí, ...).

- přizvat odborníky s hlasem poradním k jednání 
konkursní komise pro  konkursní řízení vyhlášené 
usnesením č. 572/36/RM/2012 ze dne 28.2.2012 
na pracovní místo ředitele/ředitelky  
- Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, 
příspěvková organizace :

PhDr. Jaroslava Valentu
- Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hra-
diště, Větrná 1063, příspěvková organizace :PhDr. 
Jaroslava Valentu
Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiš-
tě - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace 
:Ing. Danu Stojnovou, PhDr. Jaroslava Valentu
- Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,  Ko-
menského náměstí 350, příspěvková organizace 
: Ing. Danu Stojnovou, PhDr. Jaroslava Valentu
- Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclav-
ská 943,  příspěvková organizace :Ing. Danu Stoj-
novou, PhDr. Jaroslava Valentu

- uzavření dohod o předání geografických 
dat pro projekt Turistická a informační mapa 
Slovácka mezi městem Uherské Hradiště, IČ 
00291471, DIČ CZ00291471, se sídlem Masary-
kovo nám. 19, Uherské Hradiště a následující-
mi subjekty: Městem Břeclav, IČ 00283061, DIČ 
CZ00283061, se sídlem nám. T. G. Masaryka 3, 
Břeclav, 69081;Městem Hustopeče, IČ 002831935, 
DIČ CZ002831935, se sídlem Dukelské nám. 
2/2, Hustopeče, 69317; Městem Uherský Brod, 
IČ 00291463, DIČ 00291463, se sídlem Masa-
rykovo nám. 100, Uherský Brod, 68817. Před-
mětem dohod je poskytnutí dat - Ortofoto ČR  
a Zabaged - za účelem jejich zobrazování v 
- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 14/2005  
o podpoře a rozvoji informačního systému T-WIST 
mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, 
DIČ CZ00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, 
Uherské Hradiště a společností T-Mapy, spol. s r. 
o., IČ 47451084, DIČ CZ47451084, se sídlem Ne-
zvalova 850, Hradec Králové, PSČ 50003.
Předmětem dodatku je změna pří loh: č. 3 - Li-
cenční ujednání., č. 5 - Dohoda o úrovni služeb 
a podmínky provádění technické podpory., č. 6 
- Specifikace programového vybavení uživatele
a výše čtvrtletní platby za softwarovou podporu 
na 47.780 Kč. bez DPH, 57.336 Kč včetně DPH.
- podání žádosti o umožnění přístupu města 
Uherské Hradiště ke službám vnějšího rozhraní 
Informačního systému základních registrů Sprá-
vě základních registrů.
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- uzavření dohody o předávání anonymizova-
ných údajů o nápadu přestupků a trestných činů 
na území města Uherské Hradiště mezi městem 
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, se sídlem Ma-
sarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště   
a Českou republikou, Krajským ředitelstvím po-
licie Zlínského kraje, IČ 720 52 767, se sídlem J.A-
.Bati 5637, 760 01 Zlín.

Schválila ke zveřejnění
- převod části pozemku st. p. č. 1290 o výměře cca 
70 m2 a části pozemku p. č. 3023/67 o výměře 
cca 30 m2, oba v k. ú. Mařatice
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
518,41 m2 v I. PP a nebytových prostor o celkové 
výměře 38,84 m2 v I. NP (včetně movitého majet-
ku), vše v budově č. p. 951, náměstí Míru, Uherské 
Hradiště (kino Hvězda), a to dle přesné specifika-
ce nebytových prostor, movitého majetku a pod-
mínek zveřejnění uvedených v důvodové zprávě

- záměr města na převod bytové jednotky č. 
991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 (4 po-
koje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, balkon  
a sklepní kóje), umístěného ve IV. NP domu č. p. 
991, č. p. 992, ul. Sadová a č. p. 993, ul. Vladi-
slava Vaculky, Uherské Hradiště, na pozemku 
st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o 
výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2; 
spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 
na společných částech domu č. p. 991, 992 a 993 
na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti 8485/244676 na 
pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. 
p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o vý-
měře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 900.000 Kč; dle podmínek uvedených  
v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 992/10 
o velikosti 1+1, výměře 32,02 m2 (1 pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC a sklepní kóje) umístěné-
ho ve IV. NP domu č. p. 991, č. p. 992, ul. Sadová  
a č. p. 993, ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hra-
diště, na pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, 

st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 
o výměře 326 m2; spoluvlastnického podílu o 
velikosti 3202/244676 na společných částech 
budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. 
č. 1255, 1254, 1253 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 3202/244676 na pozemcích st. p. č. 
1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 
247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše 
v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní 
ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
600.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 
986/11, o velikosti 4+1, výměře 93,80 m2 (4 
pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, 
balkon a sklepní místnost), umístěné ve IV. NP 
domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988, 
ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště, na po-
zemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 
1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 
328 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 
9380/247470 na společných částech budovy č. 
p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 umístěných na po-
zemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 
1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 
328 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
9380/247470 na pozemcích st. p. č. 1243 o vý-
měře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2  
a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Ma-
řatice; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 900.000 
Kč; dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky  
č. 769/05, o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC, spíž, sklepní místnost), 
výměře 62,20 m2, umístěné ve III. NP domu  
č. p. 769, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště; spo-
luvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na 
společných částech domu č. p. 769, ul. Mojmí-
rova, umístěného na pozemku st. p. č. 1604/3  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3 o vý-
měře 167 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a 
to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž mini-
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mální nabídka musí činit 900.000 Kč; dle podmí-
nek uvedených v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky  
č. 505/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, 
koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,32 
m2, umístěného v I. NP, ve vchodě č. p. 505,  
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 
506, ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na 
pozemku st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. 
č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o vý-
měře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2; 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 
na společných částech budovy č. p. 503, 504, 505  
a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2932/194507 na pozemcích st. p. č. 855/10 o vý-
měře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, st. 
p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o 
výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 
505/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, 
koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 29,04 m2, 
umístěného ve II. NP, ve vchodě č. p. 505, v bu-
dově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. 
Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozemku 
st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o 
výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2; spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 2904/194507 na společ-
ných částech budovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na 
pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2904/194507 na pozemcích st. p. č. 855/10 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. 
p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o 
výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 506/06 
o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna  
s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,55 m2, 

umístěného ve II. NP, ve vchodě č. p. 506, v bu-
dově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. 
Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozemku 
st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o 
výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2; spoluvlastnické-
ho podílu o velikosti 3555/194507 na společných 
částech budovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na po-
zemku st. p. č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 
na pozemcích st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. 
p. č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o vý-
měře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2, vše 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 506/08 
o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna  
s WC, sklepní kóje), o výměře 29,08 m2, umístě-
ného ve III. NP, ve vchodě č. p. 506, v budově č. p. 
503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uher-
ské Hradiště - Jarošov, na pozemku st. p. č. 855/10  
o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o 
výměře 172 m2; spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 2908/194507 na společných částech budo-
vy č. p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 
855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a spoluvlastnické-
ho podílu o velikosti 2908/194507 na pozemcích 
st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o 
výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jaro-
šov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce 
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 506/10 
o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupel-
na, WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, umístě-
ného ve IV. NP, ve vchodě č. p. 506, v budově č. p. 
503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uher-
ské Hradiště - Jarošov, na pozemku st. p. č. 855/10  
o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o 
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výměře 172 m2; spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 5736/194507 na společných částech budo-
vy č. p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 
855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a spoluvlastnické-
ho podílu o velikosti 5736/194507 na pozemcích 
st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o 
výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jaro-
šov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší nabídce 
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
765.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 742/07 
o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, 
WC, sklepní kóje) o výměře 56,56 m2 umístěného  
v I. NP, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské Hra-
diště, na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5656/65844 
na společných částech domu č. p. 742 na pozemku 
st. p. č. 915 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5656/65844 na pozemku st. p. č. 915 o výměře 
330 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší 
nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 900.000 Kč; dle podmínek uvedených  
v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 742/08 
o velikosti 1+1 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, 
WC, sklepní kóje) o výměře 43,73 m2 umístěného  
v I. NP, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uher-
ské Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 o výmě-
ře 330 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 
4373/65844 na společných částech domu č. p. 
742 na pozemku st. p. č. 915 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 4373/65844 na pozemku st. p. 
č. 915 o výměře 330 m2, vše v k. ú. Uherské Hra-
diště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 600.000 Kč; dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednot-
ky č. 742/12 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, před-
síň, koupelna, WC, balkon, sklepní kóje) o výměře 
57,63 m2 umístěného ve III. NP, v domě č. p. 742, 
ul. Revoluční, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. 
č. 915 o výměře 330 m2; spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5763/65844 na společných částech domu  

č. p. 742 na pozemku st. p. č. 915 a spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 5763/65844 na pozemku 
st. p. č. 915 o výměře 330 m2, vše v k. ú. Uherské 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- záměr města na převod bytové jednotky č. 
506/01 o velikosti 2+1 (2 pokoj, kuchyň, předsíň, 
koupelna, WC, balkon, sklepní kóje) o výměře 
57,10 m2 umístěného v I. NP, ve vchodě č. p. 506, 
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, 
ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozem-
ku st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 
o výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 
m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2; spoluvlast-
nického podílu o velikosti 5710/194507 na společ-
ných částech budovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na 
pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5710/194507 na pozemcích st. p. č. 855/10 o vý-
měře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13  
o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 1 445 bm v tra-
se z budovy č. p. 1023, ulice Revoluční, Uherské 
Hradiště - budova č. p. 568, ulice Svatováclav-
ská, Uherské Hradiště - budova č. p. 1037, ulice 
Na Morávce, Uherské Hradiště - rozvaděč před 
kinem Hvězda - do budovy č. p. 777, ulice Spor-
tovní, Uherské Hradiště
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 1 301 bm v trase  
z budovy č. p. 1023, ulice Revoluční, Uherské Hra-
diště - budova č. p. 568, ulice Svatováclavská, 
Uherské Hradiště - budova č. p. 1037, ulice Na 
Morávce, Uherské Hradiště - rozvaděč před ki-
nem Hvězda - do budovy č. p. 951 (kino Hvězda), 
náměstí Míru, Uherské Hradiště
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 1 293 bm v tra-
se z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské 
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Hradiště - rozvaděč před kinem Hvězda - budo-
va č. p. 777, ulice Sportovní, Uherské Hradiště - 
aquapark - do budovy č. p. 1057 (Zimní stadion), 
ulice Na Rybníku, Uherské Hradiště
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 366 bm v trase  
z budovy č. p. 777, ulice Sportovní, Uherské Hra-
diště do budovy č. p. 951 (kino Hvězda), náměstí 
Míru, Uherské Hradiště
- pronájem prostoru o velikosti 1U v telekomuni-
kačním rozvaděči instalovaném v budově č. p. 
1057 (Zimní stadion), ulice Na Rybníku, Uherské 
Hradiště
- pronájem HDPE trubičky 7/5,5 metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 157 bm v trase z 
budovy č. p. 1057 (Zimní stadion), ulice Na Rybní-
ku, Uherské Hradiště do bytového domu č. p. 974, 
ulice Na Rybníku, Uherské Hradiště
- pronájem 1 kusu mikrotrubičky 10 mm v celkové 
délce 1 080 bm v trase elektro Hofman - OTMA, 
MESIT - MESIT 2 - THERMACUT - Jaktáře, vše v k. 
ú. Mařatice
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sousta-
vy - umístění 2 kusů kabelů nového vedení NN  
v celkové délce cca 59 bm do-na částech pozem-
ků st. p. č. 2766/2, p. č. 653/12 a p. č. 1259/1, vše 
v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká repub-
lika, s. r. o.
- výpůjčku části pozemku p. č. 65/5 o výměře cca 
33 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení - NTL ply-
novodu včetně přípojek na částech pozemků p. č. 
653/32 v délce cca 45 bm, p. č. 653/33 v délce cca 
308 bm, p. č. 653/37 v délce cca 146 bm, p. č. 1447 
v délce cca 5 bm, p. č. 653/38 v délce cca 142 bm, 
p. č. 653/29 v délce cca 3 bm, p. č. 655/1 v délce 
cca 11 bm, p. č. 254/1 v délce cca 165 bm, st. p. č. 
203 v délce cca 6 bm, p. č. 653/35 v délce cca 27 
bm, st. p. č. 559 v délce cca 32 bm, st. p. č. 560  
v délce cca 23 bm, p. č. 1367 v délce cca 2 bm, p. 
č. 660/1 v délce cca 12 bm, st. p. č. 588 v délce cca 

4 bm, st. p. č. 561 v délce cca 32 bm, p. č. 653/39 
v délce cca 22 bm a st. p. č. 681 v délce cca 27 
bm, vše v celkové délce cca 1 012 bm, vše v k. ú. 
Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy, 
pro oprávněného JMP Net, s. r. o., zastoupena 
Jihomoravskou plynárenskou, a. s.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení - středo-
tlakého plynovodu na částech pozemků p. č. 502 
v délce cca 84 bm, p. č. 544/1 v délce cca 60 bm, 
oba v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstu-
pu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy, pro oprávněného JMP Net, s. r. o., za-
stoupena Jihomoravskou plynárenskou, a. s.
- výpůjčku části pozemku p. č. 351/10 o výměře 
cca 37 m2 v k. ú. Sady
- uzavření Budoucí kupní smlouvy a smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem Uherské Hradiště a společností 
INVESTOSTAV s. r. o.; předmětem budoucí kup-
ní smlouvy je nabytí částí pozemků p. č. 1505  
o výměře cca 6 m2 a p. č. 1506 o výměře cca 10 
m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví 
města Uherské Hradiště a budoucí věcné břeme-
no bude spočívat v právu zřízení přesahu II. NP 
nad částmi pozemků p. č. 653/22 o výměře cca 
11 m2, p. č. 653/20 o výměře cca 18 m2, p. č. 1505  
o výměře cca 6 m2 a p. č. 1506 o výměře cca 10 
m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněné-
ho společnost INVESTOSTAV s. r. o.

Souhlasila
1. S přijetím 11 věcných a finančních darů příspěv-
kovými organizacemi Dům dětí a mládeže Uher-
ské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organi-
zace, Základní škola a Mateřská škola, Uherské 
Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, 
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Ko-
menského náměstí 350, příspěvková organizace, 
Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, 
příspěvková organizace, Mateřská škola, Uher-
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ské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková 
organizace, v celkové hodnotě 273 089,-- Kč.

Vydala
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Uherské Hradiště, účinná od 
4.4.2012.
- nařízení o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod les-
ního hospodářského celku Luhačovice, který je 
tvořen katastrálními územími obcí Bí lovice, Bře-
zolupy, Částkov, Hluk, Uh.Hradiště-Jarošov, Javo-
rovec. Míkovice, Nedachlebice, Podolí, Popovice, 
Svárov, Topolná, Zlámanec

Jmenovala
- členy konkursní  komise pro konkursní řízení 
vyhlášené usnesením č. 572/36/RM/2012 ze dne 
28.2.2012 na pracovní místo ředitele/ředitelky 

• Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072,  
příspěvková organizace:
- za zřizovatele Ing. Ladislava Šupku - předsedu 
komise, Ing. Danu Stojnovu
- za krajský úřad - člen určený ředitelem krajské-
ho úřadu Mgr. Dalibora Blechu
- odborníka v oblasti státní správy Mgr. Radomíra 
Válka 
- za pedagogické pracovníky školy Mgr. Alenu 
Navrátilovou
- za Českou školní inspekci Mgr. Petra Švrčka
- za školskou radu Pavla Štrajta
- tajemnici komise Ing. Petru Křiváčkovou

• Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hra-
diště, Větrná 1063, příspěvková organizace:
- za zřizovatele Ing. Zdeňka Procházku - předse-
du komise, Ing. Danu Stojnovu
- za krajský úřad - člen určený ředitelem krajské-
ho úřadu Mgr. Dalibora Blechu
- odborníka v oblasti státní správy Mgr. Petra  
Bělohrada
- za pedagogické pracovníky školy Mgr. Alenu 
Slováčkovou
- za Českou školní inspekci PhDr. Vlastislava  

Koželu
- za školskou radu Ing. Jiřího Durďáka
- tajemnici komise Ing. Petru Křiváčkovou

• Základní školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště 
- Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace :
- za zřizovatele Ing. Stanislava Blahu - předsedu 
komise, Mgr. Josefa Botka
- za krajský úřad - člen určený ředitelem krajské-
ho úřadu Mgr. Dalibora Blechu
- odborníka v oblasti státní správy Mgr. Janu  
Poláškovou
- za pedagogické pracovníky školy Mgr. Hanu 
Somrovou
- za Českou školní inspekci Mgr. Petra Švrčka
- za školskou radu Michala Bečicu
- tajemnici komise Ing. Petru Křiváčkovou

• Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,  Ko-
menského náměstí 350, příspěvková organizace:
- za zřizovatele Mgr. Evžena Uhra - předsedu ko-
mise, Ing. Stanislava Blahu
- za krajský úřad - člen určený ředitelem krajské-
ho úřadu Mgr. Dalibora Blechu
- odborníka v oblasti státní správy Ing. Jiřího 
Durďáka
- za pedagogické pracovníky školy Mgr. Ondřeje 
Dostála
- za Českou školní inspekci PhDr. Vlastislava Ko-
želu
- za školskou radu Zdeňku Škráškovou
- tajemnici komise Ing. Petru Křiváčkovou

• Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclav-
ská 943,  příspěvková organizace
- za zřizovatele Mgr. Josefa Botka - předsedu ko-
mise, Květoslava Tichavského
- za krajský úřad - člen určený ředitelem krajské-
ho úřadu Mgr. Věru Korcovou
- odborníka v oblasti státní správy Mgr. Ivetu  
Poláškovou
- za pedagogické pracovníky školy Bohuslavu  
Johaníkovou
- za Českou školní inspekci Mgr. Alenu Demlovou
tajemnici komise Ing. Petru Křiváčkovou
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Pověřila
- starostu města podepisováním právních úkonů 
souvisejících s činnostmi při zavádění základních 
registrů ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o zá-
kladních registrech, v platném znění.

Uložila
- 1. řediteli příspěvkové organizace Městská kina 
použít investiční fond své příspěvkové organizace  
v roce 2012 nejvýše do hodnoty snížené o pří-
spěvek na odpisy ve výši 576,9 tis. Kč Termín: 
31.12.2012
- panu tajemníkovi městského úřadu zpracovat 
návrh na oddělení Městského informačního cen-
tra a Informačního centra pro mládež od Regionu 
Slovácko po stránce ekonomické a správní.
- 1. vedoucí odboru investic   předložit návrh na 
zajištění chybějících finančních prostředků ve výši 
3.500 tis. Kč při  změně rozpočtu města Termín: 
24.4.2012
- odboru životního prostředí rozeslat toto nařízení 
dotčeným obecním úřadům v zařizovacím obvo-
du lesního hospodářského celku Luhačovice, tj. 
obcím Bílovice, Březolupy, Částkov, Hluk, Uh.Hra-
diště-Jarošov, Javorovec. Míkovice, Nedachlebi-
ce, Podolí, Popovice, Svárov, Topolná, Zlámanec

Vzala na vědomí
- informaci o sociologickém průzkumu veřejného 
mínění v části města Jarošov.
- Zprávu o činnosti a hospodaření Městského 
informačního centra a Informačního centra pro 
mládež za rok 2011.
- Informaci o provozu mateřských škol a školních 
družin v době letních prázdnin 2012.

Neschválila
- pronájem nebytových prostor č. 1.06 o výmě-
ře 74,85 m2, č. 1.08 o výměře 7,07 m2, č. 1.09  
o výměře 2,77 m2, č. 1.10 o výměře 2,77 m2, č. 1.11  
o výměře 14,35 m2, č. 1.12 o výměře 9,90 m2, č. 
1.13 o výměře 1,10 m2, č. 1.14 o výměře 1,35 m2, č. 
1.15 o výměře 1,80 m2 a č. 1.16 o výměře 1,35 m2, 
vše o celkové výměře 117,31 m2, vše v I. NP budovy 
č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, 

Základní škole a mateřské škole Čtyřlístek, s. r. o.; 
za účelem umístění jednoho oddělení mateřské 
školy

Neschválila ke zveřejnění
- výpůjčku části pozemku p. č. 739/4 o výměře cca 
14 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 788/2 o výměře 
cca 2,5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- převod pozemku p. č. 1085/2 o celkové výměře 
443 m2 v k. ú. Mařatice

Zrušila
- usnesení RM č. 542/36/RM/2012 ze dne 
28.02.2012 v odst. VI. v bodě 2., a to ve znění: 
RM nedoporučuje ZM ke schválení 
nabytí pozemků p. č. 1646/6 o celkové výměře 48 
m2 a p. č. 1646/31 o celkové výměře 1 359 m2, 
oba v k. ú. Mařatice od pana Františka Jakšíka (id. 
1/2) a od paní Heleny Koníčkové (id. 1/2), za kupní 
cenu ve výši 25 Kč/m2 

Stanovila
- XI. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hra-
diště na 23. dubna 2012 v 15:00 hodin do velkého 
sálu Reduty. 

Navrhla
-  předběžný program XI. zasedání Zastupitelstva  
    města Uherské Hradiště 
1. Zpráva o činnosti rady města
2. Rozpočtové opatření města č. 01/2012 
    a 02/2012
3. Záměry města
4. Vyhodnocení záměru města na převod bytů za 
    tržní ceny
5. Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka 
6. Názvy veřejných prostranství
7. Projekt Otevřené brány
8. Schválení dokumentu Střednědobý plán 
    rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 
   na období 2012 - 2014
9. Návrh na udělení Ceny města za rok 2011 
10. Různé
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Nebývalého úspěchu dosáhlo město Uherské 
Hradiště v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a zón když celou sou-
těž vyhrálo a získalo titul Historické město roku 
2011. Město triumfovalo mezi 14 krajskými vítě-
zi z celkového, dosud rekordního počtu 53 při-
hlášených českých a moravských historických 
sídel. Ocenění převzali představitelé města 
17. dubna 2012 ve Španělském sále Pražského 
hradu při setkání u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel. Za první místo v soutě-
ži město Uherské Hradiště nemine odměna  
v hodnotě jednoho milionu korun. 

Uherské Hradiště vyhrálo soutěž poprvé, ačkoli 
na nejvyšší stupeň aspirovalo v minulosti již tři-
krát. Do nejužší nominace letos postoupilo spolu 
s městy Kutná Hora a Chrudim. 

„Ocenění je pro nás mimořádně cenným dokla-
dem, že péče o památky v našem městě je na 
vysoké úrovni. Jde o satisfakci za nikdy nekončící 
a trvalé úsilí uchovat Uherské Hradiště jako his-
torické srdce Slovácka. Vyhrát v konkurenci měst, 
jejichž památkové zóny jsou několikanásobně 
větší a bohatší než ta naše, je pro nás úžasný 
úspěch,“  řekl vzápětí po převzetí ocenění mís-
tostarosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Opravena barokní památka - Stanclova lékárna.                                                                Foto: Miroslav Potyka
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Podle jeho slov hodnotící komise ocenila město 
nejen za realizované akce loňského roku, ale také 
za přístup města k památkám jako takový. 
“Vítězství v soutěži necítím jen jako ocenění za 
konkrétní projekty uplynulého roku, ačkoliv byly 
pro nás důležité. Osobně beru titul Historické 
město roku jako důkaz naší kvalitní strategie  
v péči o památky,” podotkl Blaha. Město již plánu-
je, jak naloží s finanční odměnou 1 milion korun za 
vítězství v soutěži. 
“S největší pravděpodobností peníze použijeme 
při letošní obnově fasády a střechy domu s číslem 
popisným 157/158 na rohu Masarykova náměstí 
a ulice Havlíčkovy, kterému místní říkají Atrium,” 
prozradil vedoucí odboru architektury, plánování 
a rozvoje uherskohradišťského městského úřadu 
Ing. arch. Aleš Holý. 
V roce 2011 Uherské Hradiště vložilo do obnovy  
v památkové zóně více než 91 milionů korun (cel-
kové náklady, zahrnuty veškeré investice vč. sou-
kromých, církevních atd.). Podíl z programu rege-
nerace město rozdělilo na čtyři akce: první z nich 
byla obnova fasády domu č.p. 201 v Hradební uli-
ci. Jde o nemovitou kulturní památku, jejíž vzhled 
byl dlouhodobě zanedbaný. Práce spočívaly ve 
výměně oken a restaurování zdobných prvků fa-
sády. Druhou akcí byla druhá etapa restaurování 
fasády lékárny U Zlaté koruny na Masarykově 
náměstí. Objekt je stejně jako předešlý v soukro-
mém vlastnictví a v loňském roce bylo dokončeno 
restaurování neorenesanční sgrafitové výzdoby. 
Třetí část příspěvku směřovala na restaurování 
plastiky atlantů na domě č. p. 293 na Palackého 
náměstí. Poslední díl byl věnovaný na restaurová-
ní kamenného kříže na Tyršově náměstí.
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón se uděluje od roku 
2003.  Vítězstvím Uherského Hradiště již podru-
hé za sebou titul zůstává na Moravě, Historickým 
městem roku 2010 bylo město Znojmo.

JP Historické město roku - cena.
Foto: Jan Pášma

Místostarosta města Uherské Hradiště
Ing. Stanislav Blaha přijímá gratulaci od minist-
ryně kultury Mgr. Aleny Hanákové.
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

MgR. EVžEN UHER

1.  OSOBNÍ ÚDAJE

Narodil jsem se 3. 7. 1953. Mládí jsem prožil ve 
Valašských Kloboukách, kde jsem také navště-
voval gymnázium. Po absolvování Filozofické fa-
kulty UP v Olomouci a Konzervatoře v Brně jsem 
se usadil v Uherském Hradišti, kde jsem vyučo-
val na ZUŠ. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti, 
dceru a syna. Od roku 2002 vykonávám funkci 
místostarosty města.

2. POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST A FUNKCE 

Dříve člen KDU-ČSL, od roku 2009 zakládající 
člen TOP 09. Jsem členem celostátního výkon-
ného výboru TOP 09 a předseda krajské organi-
zace TOP 09 ve Zlínském kraji.

3. ZASTOUPENÍ V ORgÁNECH A KOMISÍCH 

Jsem místostarostou města a do mé kompeten-
ce spadá školství, kultura a finance města.

4. DOSAVADNÍ PŘÍNOS PRO MĚSTO

Na tuto otázku se těžko hledá odpověď, proto-
že soudit sebe sama není jednoduché. Jsem 
rád, že jsem se mohl podílet na tak významné 
a závažné události pro město jako byla kon-
verze kasáren, a také si cením toho, že se nám 
podařilo zrekonstruovat valnou většinu školních 
budov. Takže objektivní posouzení nechám na 
občanech.

5. CO JE MOU SNAHOU DOKÁZAT VE MĚSTĚ  
V BUDOUCNU

Do budoucna bych si přál, abychom dokončili 
rekonstrukce zbývajících školních budov a mohli 
se věnovat modernizaci jejich vnitřního vybave-
ní. Velkou devizou našeho města je bohatý kul-
turní život a také aktivní podíl velké části občanů 
v něm. Mým cílem je tuto kulturnost podporovat 
a rozví jet.
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MUDR.  PETR RAŠKA

1.  OSOBNÍ ÚDAJE

Narodil jsem se   r. 1947 v Praze, po skončení 
Lékařské fakulty jsem pracoval 15 let v Lounech.  
V roce 1986 jsme se přestěhovali do Uherského 
Hradiště. Do roku 1995 jsem pracoval  v nemoc-
nici, od té doby působím jako ambulantní chi-
rurg. Za své největší koníčky považuji zahrádku, 
fotografování a  literaturu.

2. POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST A FUNKCE 

Jsem členem ODS.

3. ZASTOUPENÍ V ORgÁNECH A KOMISÍCH

Jsme členem Komise pro životní prostředí  
a Místní komise rady města v Sadech.

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

4. DOSAVADNÍ PŘÍNOS PRO MĚSTO

A snad jsem trochu prospěl obyvatelům  svojí 
prací na chirurgii. Jinak minulé volební období 
jsem pracoval v komisi pro rozvoj města a  v ko-
misi pro životní prostředí, toto volební období 
jsem členem komise v Sadech a komise pro 
životní prostředí. To, jestli byla moje práce v ko-
misích a zastupitelstvu pro město přínosem, by  
spíše měli hodnotit obyvatelé města,  ti to prove-
dou v příštích volbách.

5. CO JE MOU SNAHOU DOKÁZAT VE MĚSTĚ  
V BUDOUCNU

Jak jsem již uvedl , pracuji v místní komisi a v ko-
misi životního prostředí. Myslím, že  práce míst-
ních komisí je zvláště důležitá, protože pokud 
komise pracují dobře, nemělo by docházet k ne-
dorozumění mezi městskými částmi a radnicí, 
tak, jak je tomu nyní v Jarošově.
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Téma Jarošov

Vážení občané, 

již nějaký čas ovlivňují dění v našem městě 
snahy o osamostatnění městské části Jarošov.
Přestože si myslím, že Zpravodaj města Uher-

ské Hradiště není 
tou nejvhodnější 
platformou k řešení 
problematiky mož-
ného odtržení Ja-
rošova, dovolte mi 
nyní k tomuto téma-
tu alespoň krátké 
vyjádření. 

Separatistické sna-
hy Jarošova vnímá-

me jako velmi citlivý problém, vážně se jimi za-
býváme a podnikáme takové kroky, aby nejen 
obyvatelé Jarošova, ale celého města Uherské 
Hradiště byli v dostatečné míře 
a seriózně informováni o tom, co se děje a jaké 
důsledky s sebou může případné osamostat-
nění části města Uherské Hradiště přinést.  
O tom do značné míry vypovídá finanční studie 
zpracovaná nezávislým odborníkem na finan-
ce a veřejnou správu Ing. Luďkem Tesařem. 
S výsledky analýzy jsme veřejnost seznámili 
jak zjednodušenou formou letáků (pro oby-
vatele Jarošova), tak medializací ve sdělova-
cích prostředcích, zveřejněním na internetu  
a konečně také osobně při veřejném setkání 
s obyvateli Jarošova. Další informace budeme 
průběžně doplňovat.

Jsem toho názoru, že Jarošov je stále pevnou 
součástí našeho města a přál bych si, aby jí zů-
stal i nadále. Myslím si, že společně vždy zvlád-
neme víc, než jako dva samostatné celky. 

Otázek kolem odtržení Jarošova je stále mno-
ho, ne–li více než na začátku, ale nikdo na ně 
neodpoví lépe, než obyvatelé sami.  Jen oni 

v případném referendu rozhodnou o své bu-
doucnosti. Možnost ovlivnění vlastní budouc-
nosti nemáme každý den, proto bych všem 
občanům přál, aby byla jejich volba při rozho-
dování šťastná a přinesla jim nejen osobní, ale 
také obecný prospěch. 
Na závěr bych vám, vážení spoluobčané, chtěl 
sdělit, že uvítáme veškeré vaše dotazy k téma-
tu oddělení Jarošova  a budeme-li na ně znát 
odpovědi, rádi vám sdělíme naše názory. 

Květoslav Tichavský, 
starosta města Uherské Hradiště   

Pozn. :  Psát můžete na e-mail: 
epodatelna@mesto-uh.cz, do předmětu Vaší 
zprávy uveďte „Jarošov“.

JP

Ocenění pedagogických 
pracovníků 2012

Dne 19. dubna 2012 se v uherskohradišťské 
Redutě konalo slavnostní předání ocenění  
13 pedagogickým pracovníkům a 2 dobrovol-
ným pracovníkům s dětmi a mládeží jako výraz 
uznání za jejich náročnou a přínosnou práci. 
Vzhledem k tomu, že slavnostní akt proběhl po 
uzávěrce květnového zpravodaje, přineseme 
podrobnosti v příštím čísle.           Text a Foto: JP
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Práce na opravách hlavní křižovatky v Uh. Hradišti začaly

Řidiči i obyvatelé Uherského Hradiště budou 
muset na příštích několik měsíců zatnout zuby 
a něco vydržet. Ve městě začala největší in-
vestiční akce tohoto roku, která se citelně do-
tkne dopravy. Na výsledek se ale mohou těšit 
řidiči i chodci - stěžejní křižovatka města bude 
opravená a rozšířená, nabídne komfortnější 
a rychlejší průjezd městem a opravy by měly 
výrazně přispět k plynulosti provozu. Ukončení 
celé investiční akce je naplánováno do konce 
září tohoto roku.  
Na opravách a rozšíření křižovatky v celkové hod-
notě 62 milionů korun se podílí město Uherské 
Hradiště společně s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR (ŘSD ČR), Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace (ŘSZK), přičemž město 
samotné  je investorem rekonstrukce ulice Vše-
hrdova, úpravy napojení komunikace na ulice 
Štefánikovu, Dvořákovu a ulici Dukelských hrdinů, 
rekonstrukce chodníků a cyklostezek, přeložky 
inženýrských sítí – vodovod, plyn, O2, UPC, met-
ropolitní sítě, veřejného osvětlení a světelné sig-
nalizace. Za to vše město zaplatí celkem přes 21 
milionů korun. 

„Rekonstrukce obou komunikací v centru města 
a jejich křižovatky včetně zkapacitnění a přeložek 
inženýrských sítí je velmi technicky náročná stav-
ba na zajištění koordinace postupu stavebních 
prací všech tří investorů, ale i na její samotnou re-
alizaci,“ vyjádřil se místostarosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha. Zhotovitelem staveb-
ních prací pro stavební objekty, kde je investorem 
město Uherské Hradiště, je společnost Skanska 
a.s. Praha (společná nabídka Skanska a.s. Praha 
a Skanska A.S. Polsko). 

Čeho se po rekonstrukci řidiči a obyvatelé měs-
ta dočkají? 
„Ve směru od Kunovic do Starého Města bude 
silnice rozšířena o jeden samostatný jízdní pruh  
a ostrůvek. Ve směru od Kunovic bude pruh pro 
odbočení doleva do centra města, jeden pruh 
přímý a další přímý s odbočením vpravo do Ja-
rošova. A konečně, ve směru od Starého Města 
bude jízdní pruh přímý s odbočením doprava do 

centra města, další pruh přímý a třetí s odboče-
ním doleva na Jarošov,“ popisuje konkrétní řeše-
ní Blaha. To se ale nedotkne jen hlavní silnice na 
Malinovského třídě a Velehradské. Změny doznají 
i „vedlejší“ ulice Sokolovská a Všehrdova. Od ulice 
Štefánikovy po křižovatku bude Sokolovská rozší-
řena o jeden samostatný jízdní pruh s odbočením 
doleva na Kunovice. Součástí úpravy silnice bude 
samozřejmě úprava napojení ulice Štefánikovy. 
Na ulici Všehrdově se změní celá konstrukce vo-
zovky a přibude na ní jízdní pruh pro cyklisty ve 
směru od křižovatky do centra města. Stavba 
bude spojená s množstvím dopravních omezení, 
veškeré práce se ale budou konat za provozu. 
„V případě, že nenastanou žádné technické pro-
blémy při rekonstrukci komunikací nebo u pře-
ložek velkého množství inženýrských sítí bude 
hlavní průtah městem plně zprovozněn v termínu 
do 20. července tohoto roku,“ slíbil místostarosta 
Blaha. 

Postup prací a dopravní omezení: 
V běhu jsou již práce na přeložkách sítí, které musí 
být provedeny v předstihu před pracemi na komu-
nikacích. Termín provádění prací na komunikacích 
je 2.5. - 20.7.2012. S tím souvisí i částečné uzavírky. 
„Práce jsou rozděleny do 6 etap s tím, že provoz 
na ulici Hradební, Malinovského a Velehradské 
třídě bude sveden do dvou jízdních pruhů tak, aby 
tyto komunikace zůstaly obousměrně průjezdné,“ 
vysvětlil místostarosta města Uherské Hradiště 
Zdeněk Procházka. „Na ulici Sokolovská bude 
provoz ve směru z Jarošova do Uherské Hradiště 
veden v jednom jízdním pruhu ve stávající trase. 
Směr Uherské Hradiště - Jarošov bude odkloněn 
po Třídě maršála Malinovského, ulici Solná cesta, 
ulici Větrná, ulici 1 . máje zpět na ul. Sokolovskou. 
Tato objízdná trasa bude sloužit pouze pro osobní 
automobily, autobusy a nákladní automobily do 
3,5 t s výjimkou vozidel záchranného systému  
a komunálních služeb. Pro ostatní nákladní auto-
mobily nad 3,5 t bude stanovena objízdná trasa 
mimo sídliště Východ.  Jednotlivé etapy budou na 
sebe navazovat“.

JP
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 Mateřské školy a prázdniny
Starosta ocenil dopadení 
sprejerů

Za pomoc při dopadení pachatelů trestného činu 
poděkoval v pátek 30. března starosta města 
Květoslav Tichavský všímavému muži z Uherské-
ho Hradiště. Muž před několika dny krátce po  
4. hodině ranní přistihl dva mladé sprejery přímo 
při akci a telefonicky zalarmoval strážníky uher-
skohradišťské městské policie. Ti chytili muže  
z Rohatce a Dolního Němčí krátce po činu. 
„Muž si nepřeje vystoupit z anonymity. Přesto mu 
patří velký dík, protože sprejerství ve městě plném 
historicky cenných objektů je skutečně velmi za-
vrženíhodným činem a málokdy se podaří proti 
němu účinně bojovat,“ zmínil starosta města Uher-
ské Hradiště Květoslav Tichavský s tím, že takovou 
součinnost občanů s městem vítá. „Sprejeři čmárali 
po zdech v jedné z uliček v samotném historickém 
centru města. Naši strážníci je díky oznámení chy-
tili bezprostředně po činu. Osoby a místo činu jsme 
předali kolegům z Policie České republiky,“ popsal 
velitel strážníků Vlastimil Pauřík. Projevy tohoto dru-
hu vandalství jsou o to smutnější, že Uh. Hradiště je 
historické město. Vloni sprejeři svou činností poničili 
zadní část komplexu bývalých jezuitských kolejí, no-
vou fasádu na budově Kina Mír nebo zeď budovy na 
Palackého náměstí. Svými činy při tom způsobili de-
setitisícové škody. Sprejerství je trestným činem bez 
ohledu na rozsah škody a k činu použitý prostředek. 
V případě prokázání viny může být pachatel odsou-
zen až na jeden rok vězení. Pokud se podaří pacha-
tele dopadnout, je po něm následně vymáhána celá 
škoda. Na výši trestu přitom nemá vliv, jakou budovu 
sprejeři poničí. Vymezené plochy pro sprejery měs-
to Uherské Hradiště nemá, proto je každá taková 
činnost nelegální. Finanční prostředky na opravy 
sprejerstvím poničených budov vynakládá vždy ten 
odbor městského úřadu, který je jejich správcem. 
Projevy sprejerství v Uh. Hradišti si již opakovaně 
vynutily zpřísnění kontrol městské policie. Ta se za-
měřuje zejména na častější dohled nad místy, která 
nejsou pokryta městským kamerovým systémem.  
„Sprejeři dobře vědí, kam na ně nedohlédneme ka-
merovým systémem. Na tato místa se zaměřujeme 
a konáme intenzivní nárazové kontroly,“ dodal velitel 
Pauřík. K významným budovám, na kterých se sprejeři  
v Uh.  Hradišti podepsali v minulosti, patří například 
budova Reduty a nebo kino Hvězda, které sprejeři 
poničili vzápětí po skončení I. etapy rekonstrukce.                                                                           

JP

Informace odboru školství a sportu Městského 
úřadu  Uherské Hradiště o provozu městem zří-
zených mateřských škol v době letních prázdnin -  
v měsících červenec - srpen 2012.
Dle § 3, odst. 2, Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, v platném znění,  lze provoz 
mateřské školy ze závažných důvodů a po pro-
jednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. 
Za závažné důvody se považují organizační či 
technické příčiny. Rozsah omezení nebo přeru-
šení stanoví ředitel mateřské školy po projedná-
ní se zřizovatelem.
Letní prázdniny budou trvat od soboty  
30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Mateřské školy zřízené městem Uherské Hra-
diště budou uzavřeny následovně:
 
       Mateřská škola Termín uzavření

MŠ Lomená, MŠ Větrná    16. 7. 2012 - 10. 8. 2012
(součást ZŠ Větrná)
MŠ Jarošov                         23.7. 2012 - 17. 8. 2012
(součást ZŠ Jarošov)  
MŠ, které jsou součástí příspěvkové organi-
zace MŠ Svatováclavská:      
                                             16. 7. 2012 - 17. 8. 2012

MŠ Pod Svahy, MŠ Svatováclavská, MŠ 28. Října, MŠ 
Komenského, MŠ Husova, MŠ Míkovice, MŠ Sady

MŠ Štěpnice                         Nebude uzavřena 
                                              - náhradní provoz

Prázdninový – tzv. náhradní provoz, bude 
probíhat na  MŠ Štěpnice. Tato MŠ   bude 
zajišťovat provoz pro všechny MŠ zřizované 
městem Uherské Hradiště – tedy i pro MŠ Lo-
menou, Větrnou  a MŠ Jarošov.
Provoz školních družin v době letních prázdnin 
2012: Stejně jako v předchozích letech budou 
všechny ŠD na základních školách zřízených 
městem v době letních prázdnin 2012 uzavřeny.

Bližší informace získáte na ředitelství nebo 
www příslušných škol.



25

Veřejné fórum 2012

Nových, takzvaných „10 problémů města“, po-
jmenovali ve středu 11. dubna 2012 obyvatelé 
Uherského Hradiště. V pořadí již čtvrté Veřejné 
fórum o rozvoji města, kde se mohli občané 
přímo zapojit do plánování rozvoje města, se 
konalo ve Velkém sále Klubu kultury v Uher-
ském Hradišti. Debata o žhavých problémech 
města přilákala zhruba 130 místních obyvatel. 
„Občanům jsme měli možnost sdělit, v jaké fázi 
řešení jsou náměty z loňského veřejného fóra  
a dali jsme jim možnost pojmenovat další ná-
měty. Vloni se nám z deseti problémů města po-
dařilo účinně řešit osm, což považuji za úspěch,“ 
řekl starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský, který představil konkrétní aktivity, které 
přispěly ke zlepšení či vyřešení problémů.

„10 problémů města“, Veřejné fórum o rozvoji 
města, 11. 4. 2012
1.  Kvalita a dostupnost MHD
2. Zvýšit finanční prostředky v rozpočtu města 
 na údržbu zeleně
3. Pokračovat v rekonstrukci škol a škol. zařízení 
 a sportovišť (včetně IT)
4. Otevření klubu pro mládež (nealko bar)
5. Rozvoj cyklostezek (okrajové části města)
6. Řešit jako veřejný prostor nábřeží Moravy
7. Vybudování a rekonstrukce hřišť 
 a sportovišť, zahrad u MŠ
8. Čistota a čištění města 
 (včetně kontejnerových stání)
9. Podpora lokální gastronomie 
 (farmářské trhy, gastro festival)
10. Oživení národní kulturní památky Sadská  
 výšina
11. Řešení problému „OSDAMU“ na ulici 
 28. října

Na občany čekaly tématické stoly z oblastí:
1. Rozvoj města a hospodaření, občan a úřad 
2. Životní prostředí
3. Vzdělávání, sport, podpora zdraví (volnočasové 
 aktivity)
4. Kultura, cestovní ruch a podnikání
5. Doprava
6. Sociální služby
7. Prevence a bezpečnost
8. Stůl mládeže

 
Text a foto: Jan Pášma

Starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský  promluvil o řešení vloni 
pojmenovaných problémů města.

Občané města diskutují o problémech  
u tematických stolů.

Program začal krátkým tanečním vystoupe-
ním dětí ve spolupráci s rodinným centrem 

AKROPOLIS, o. s.
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Skautské stopy v Uherském Hradišti 
aneb co možná o skautech nevíte

Skaut v České republice letos slaví svou stoletou 
existenci. Na Moravě vznikl první skautský oddíl 
v roce 1915 v Uherském Brodu. V Uherském Hra-
dišti bratři Ladislav a Bohumil Šupkovi založili se 
spolužáky v roce 1919 přírodovědný klub, který 
se za pomoci učitele Cyrila Řezníčka v roce 1920 
změnil ve skautský oddíl. 
Hradišťským skautem v dětství a mládí prošlo 
mnoho pozdějších známých osobností veřejné-
ho života. Z nejznámějších například spisovatel 
František Kožík, své první režijní kroky zde na 
skautských představeních udělal oskarový reži-
sér Elmar Klos (spolu s Janem Kádárem za film 
Obchod na korze), scénu mu tvořili budoucí ma-
lí ři Jiří Heřman a  Jaroslav Melichárek. Svou první 
Cikánskou hudeckou muziku Strýca Holomka ve 
skautu po válce založili Jaroslav Čech, pozdější 
cimbalista Hradišťanu spolu s Jiřím Hüblerem, 
Edou Kavanem a redaktorem a spisovatelem 
Jiřím Kloboukem. Své první zkušenosti zde sbí-
ral také scénárista a spisovatel literatury faktu 
Dušan Hamšík (Atentát na Heidricha, Vlak dět-
ství a naděje), filozof a sociolog Milan Petrusek, 
redaktor a fotograf Bohumil Marčák, výtvarníci  
Ida a Ladislav Vaculkovi i polistopadový staros-
ta města Ladislav Šupka či přednosta okresní-
ho úřadu Ivan Palacký. Studenti gymnázia jistě 
vzpomenou na své profesory Zdenu Omelko-
vou, Františka Petlana, Vojtu Ondru. Reprezen-
tanty na zahraničních skautských Jamboree po 

válce byli například sochař Evžen Macků a vlast-
ník hradišťské lékárny U Zlaté koruny Igor Stancl.
Skauti se zapojili i do protifašistického odboje. 
Řada z nich byla zatčena a internována. Své 
životy obětovali Emil Cenek, Milan Beneš, Fran-
tišek Kudílek, Rostislav Salaqurda, Karel Váňa, 
Evžen Perutka, Vladimír Perutka. Útrapy věznění 
přežili Gustav Čáp, Miloš Novotný, Miroslav Na-
vrátil. 

Skaut byl 3x totalitními režimy zakázán. Fašisty  
v roce 1940, komunisty v roce 1950 a 1970. Vždy 
se jej však podařilo obnovit. Naposledy v pro-
sinci roku 1989. Od tohoto roku v Uherském Hra-
dišti vykonává svou skautskou činnost středisko 
Psohlavci, založené v roce 1969, které nepřízni-
vé období po roce 1970 přečkalo pod hlavičkou 
Sdruženého závodního klubu. Od roku 1990 se 
jeho členská základna trvale pohybuje kolem 
300 registrovaných skautů všech kategorií, kteří 
se setkávají v šesti oddílech. Čtyři jsou turistické, 
jeden je vodních skautů a jeden oldskautů. Svou 
činnost vykonávají zejména při pravidelných 
schůzkách v areálu klubovny v ulici U Moravy, 
u Mařatského ramene vedle tenisového areálu, 
kde mají k dispozici klubovny, loděnici, hřiště, 
táborový amfiteátr i arboretum. Vodní skauti  
k výcviku využívají pro začátečníky rameno staré 
Moravy, později  řeku Moravu. Své nashromáž-
děné znalosti v praxi ověřují při pravidelných vý-
pravách v přírodě. Pro vícedenní akce a tábory 
vlastní táborovou základnu se srubem a kuchyní 
s jídelnou na Starých Hutích v Chřibech.
Každý rok středisko Psohlavci pro své členy 
uskuteční jako závěr skautského roku 5 až 6 
letních táborů na mnoha místech naší vlasti  
i v zahraničí.
Hradišťští skauti se účastní v průběhu roku také 
řady závodů. Jednak těch postupových, celo-
republikových skautských, pro mladší skauty  
a skautky Závodů vlčat a světlušek, pro starší 
Svojsíkova závodu, jednak vlastního zimního 
Rikitanova memoriálu, uspořádaného na paměť 
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střediskového vedoucího Aloise Langera, který 
přes svůj zrakový handicap vedl Psohlavce více 
než 20 let. Dalšími závody, kterých se středisko 
účastní, jsou Turistické závody, kde dosahuje tr-
vale výborných výsledků. Mezi Psohlavci je řada 
oceněných titulem Mistr České republiky i Me-
zinárodní mistr, který získali vítězstvími v rámci 
nominace do reprezentačního týmu ČR.

Tyto i mnoho dalších informací můžete získat 
zhlédnutím výstavy ve vestibulu kina Hvězda, 
která se koná do 15. května. Se skauty a jejich 
činností se pak můžete seznámit při již tradičním 
Jamboree hradišťských skautů v sobotu 12. květ-
na, na které je srdečně zvána i širší veřejnost.

Jaroslav Hrabec

Obě významné nadregionální akce - Kopaničár-
ské slavnosti ve Starém Hrozenkově a Slavnosti 
bratrství Čechů a Slováků na Javořině (na jejichž 
organizaci se podílí Klub kultury Uh. Hradiš-
tě) - jsou v těchto dnech v podstatě připraveny. 
Vzhledem k tomu, že se konají v období prázd-
nin a nyní si každý plánuje dovolenou, chceme 
vám termíny a program připomenout již dnes.
52. ročník Kopaničárských slavností ve Starém 
Hrozenkově proběhne ve dnech 13. - 15. červen-
ce. Páteční program bude věnován 90. výročí 
zasazení Lípy bratrství na hranici, v kulturním 
programu v amfiteátru vystoupí večer VUS On-
dráš z Brna (vstup je volný). Sobotní pořad začne 
ve 14 hodin a postupně vystoupí DH Hrozenča-
né, folklorní soubory Kýčer, Vlčnovjan, Studien-
ka, Bzenecké drmolice a CM Garda, Trenčan, 
soubory ze Starého Hrozenkova, Cifra a Karpa-
ty. Hlavní večerní program vytvoří Hana a Petr 
Ulrychovi se skupinou Javory a ABBA revival. 
Sobotu zakončí slavnostní ohňostroj a lidové ve-
selice. Nedělní program zahájí ve 13 hodin dět-
ská dechovka a soubor Latoveček z Dolné Súče, 
dále to budou soubory Dolinečka, Kopaničárek, 
Nezábudky, Šafrán, CM Ženičky a sbor Klebet-
nice, Kopaničiar a Folklorní studio Buchlovice  
s CM Rubáš. Závěr bude patřit Jožkovi Černému 
a jeho cimbálovce. Také neděli zakončí lidová 
veselice.
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině 
se uskuteční v neděli 29. července a není bez za-
jímavosti, že předsedou Přípravného výboru se 
pro letošní ročník stal místostarosta Uh. Hradiš-
tě Evžen Uher. Vzhledem k tomu, že v loňském 
roce kulturní program pro nepřízeň počasí ne-
bylo možno uskutečnit, zůstal v nezměněné po-
době pro letošní rok - od 9.45 se představí: DH 
Šarovec, sbory Boršičané a Klenotnica, folklorní 
soubory Kubra, Folklorní studio Buchlovice a CM 
Rubáš, Kýčer, Mažoretky Emča, Korzo Dance, 
folklorní soubory Radošov a Brezová, taneč-
ní skupina Maryland, Hradišťan a Jiří Pavlica  
a sbor Dolněmčané. S podrobným programem 
obou slavností vás seznámíme v červencovém 
vydání zpravodaje.                                                           

mp

Kopanice a Javořina 
přípraveny

Skautské stopy...
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Informace ZUŠ Uh. Hradiště

V dubnu a v květnu vrcholí celostátní soutěže 
základních uměleckých škol. Do národního 
kola  ze ZUŠ Uherské Hradiště  postoupili:

Sólový zpěv 
František Sliž, Eva Osohová 

a Kateřina Bobčíková 
(učitelka Ivana Zámečníková)

Bicí nástroje 
Radim Zedka (Jiří Bajza)

Soubory lidových nástrojů
Cimbálová muzika ZUŠ (Pavel Štulír)

Hra na cimbál 
Břetislav Španěl a Veronika Martináková 

(Petr Gablas)

Taneční soutěž – choreografie 
Hudba z javora 
(Jana Kučerová)

Wolkrův Prostějov  
Eva Osohová a Hana Drštičková 

(Olga Strašáková)                                                                                                                                      
Andrea Pelechová a Lukáš Borik 

(Stanislav Nemrava)

V květnu pozvou žáci a učitelé ZUŠ rodiče  
a všechny příznivce mladého umění opět do 
Reduty na tři Koncerty absolventů, sólistů  
a souborů – ve čtvrtek 10.5., ve středu 23.5. 
a v úterý 29.5.2012. Dočkají se i mladší sólisté, 
kteří se představí na Koncertě mladých sólistů 
a souborů v pondělí 28.5.2012.

Od poloviny května proběhnou v ZUŠ talento-
vé zkoušky na příští školní rok. Přesné termíny 
pro všechny obory  (hudební, taneční, výtvarný 
a literárně-dramatický)  i pro všechny pobočky 
(Staré Město, Buchlovice, Kunovice a Polešovice) 
budou vyvěšeny v průjezdu školy na Marián-
ském náměstí a na webových stránkách školy 
www.zusuh.cz. 

Text a foto: Martina Gogolová
Věra Osohová.

Václav Adamec.
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Fejeton Petry Kučerové

I když proti 
chlapům vů-
bec nic ne-
mám a nikdy 
jsem neměla, 
svého času 
jsem dokonce 
s partou ka-
marádů vět-
šinou výhrad-

ně mužského pohlaví pročundrovala celé Česko  
a kus Slovenska, jistě se mnou budou dámy sou-
hlasit, že občas si od silnějšího pohlaví odpoči-
nout a strávit pár dnů jen v dámské společnosti 
může být velmi osvěžující. My jsme se s kamarád-
kami podobně „urvaly“ od svých miláčků, rodin, 
dětí a zvířat letos už podruhé.
Cílem našeho striktně holčičího víkendu se opět 
staly nedaleké Luhačovice. Autem je to sotva půl-
hodinka, změna je to ale zásadní. Jen si to před-
stavte: hotelové pokoje, nemusíte vařit a přesto 
máte co jíst, nadýchané župany, bazény, vířivky, 
masáže a spousta dalšího, jak mrmlali při odjez-
du naši chlapi, zbytečného rozmazlování...
Vloni jsme jely čtyři, letos jsme se svůj lázeňský 
tým rozhodly posílit o další dvě členky. Požado-
vané podmínky splnily na výbornou: v normálním 
životě obyčejné holky, které chrochtají blahem, 
když se pro změnu bude pár dnů zase někdo 
starat o ně. Ubytovaly jsme se v pátek odpoledne  
a nadšeně se sešly na balkoně jednoho z pokojů. 
„Jé, támhle je koník! A támhle zase ovečky!“ uka-
zovala nadšeně Zuzka na širé luhačovické pláně. 
„Zuzi, támhleto není kůň, ale traktor. A ty ovce jsou 
balíky slámy,“ trošku jsme zchladily nadšenou, 
i když mírně krátkozrakou kamarádku. Náladu 
jsme si ale pokazit nenechaly.
Brzy jsme zjistily, že v celém hotelu jsme pravdě-
podobně nejmladší, cítily jsme se ale, pravda, 
úplně jinak. „Tak co, dámy, tanečky, tanečky?“ 
přiskotačil k nám, když jsme se funící kutálely od 
večeře, fešný obtloustlý šedesátník v cyklistic-
kých kraťasech a odhaduju - dámských žabkách.  
Nevěřícně jsme na něho zíraly. To tak. Za půl ho-
diny už jsme se válely všechny v jedné posteli, na 
sobě pohodlné pyžamka a měkoučké župany  
a v ruce sklenku růžového vína.

No, večírek se nám zadrhl zhruba v půl osmé, kdy 
první matka vytuhla u televizních zpráv. Probrala 
ji až informace, že za chvíli začíná podivná rea-
lity show Výměna manželek. Pořad je to tedy na 
pováženou, pro holčičí víkend ale jako stvořený. 
Pomlouvaly jsme špindíry, ohrnovaly nosy nad 
dvojrozměrnými příšernými neznámými macho 
chlapy, s láskou nadávaly na ty svoje, cpaly se 
slanýma tyčinkama a zajídaly je čokoládovou 
bonboniérou. Byl to úžasný večer.
V sobotu ráno to začalo. Zjistila jsem, že pokud 
budu chtít stihnout všechny své procedury, budu 
muset dost nelázeňsky sprintovat. Ale protože  
v tom naštěstí měli dost binec, stihla jsem všech-
no: uvolňující masáž zad, neuvěřitelně hřející zá-
bal, masáž nohou i hlavy. S kámoškama jsme se 
jen míjely ve dveřích z místnosti do místnosti s čím 
dál blaženějšími a ospalejšími výrazy. Dorazily 
jsme se odpoledne ve vedlejším hotelu dvouhodi-
novou procházkou z bylinkové do mentolové sau-
ny se zastávkou v tiché odpočívárně, kde jsem, 
přiznávám, na vodní posteli pod teploučkou de-
kou regulérně usnula. A to byla sobota tři hodiny 
odpoledne. Doma bych neměla šanci. Všude by 
na mě vyskakoval neutřený prach, nevyžehlené 
prádlo a... znáte to.
Sobotní večer se příliš nelišil od pátečního. Jen 
téma se od našich chlapů přesunulo více k těm, 
o kterých se jenom sní. Teda, my víme, že už nám 
není šestnáct a nemáme pokojíčky polepené pla-
káty hollywoodských hvězd. Ale kdy jindy máte 
možnost beztrestně říct: „Holky, ten Vojta Dyk, to 
je božský chlap!“ Ani tohle by vám doma zřejmě 
neprošlo. Rozhodně byste se nedočkaly pětiná-
sobného souhlasného mručení.
Pravda, návrat do reality byl trochu šok. Tedy, pro 
nás dvě svobodné a bezdětné ani tak ne, my jsme 
si holt jen musely uvařit a vyprat. Hůř na tom byly 
naše čtyři spřátelené spolubojovnice. Ono přijet 
domů a zjistit, že tříleté dítě žilo celý víkend o su-
chých topinkách, to se dá zvládnout jen v případě, 
že vám ještě ráno řecký masér s uklidňujícím hlu-
bokým hlasem („teď se spolu uvolníme“) půl ho-
diny masíroval hlavu. No, a pro mě to byl taky na 
dlouhou dobu poslední klidný víkend. Za pár dnů 
mi začíná zkouškové období. A to teda budou, 
obávám se, trochu jiné lázně.
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Toulky městem

Z Havlíčkovy ulice odbočíme do ulice Františkán-
ské. Ještě před založením františkánského kláš-
tera, který jí dal jméno, stály na jeho místě domy 
zdejších Židů a ulice se již ve 14. století nazývala 
Židovská. Tento název byl užíván ještě ve století 
17. a teprve z roku 1762 je doložen název Františ-
kánská. O několik let později se ojediněle nazý-
vala Růžová, ale v 19. století definitivně převládlo 
pojmenování Františkánská, úředně potvrzené 
v roce 1890. Roku 1961 byl název změněn na ulici 
Bedřicha Smetany a po 30 letech obnoveno pů-
vodní pojmenování Františkánská.
V rámci historického města se jednalo o ulici 
periferní, blízkou hradbám, a tomu také od-
povídala její zástavba. Zatímco dosud jsme se 
pohybovali mezi velkoměšťanskými či dokonce 
panskými domy, ve Františkánské ulici převláda-

ly tzv. malé městské domy nebo též maloměš-
ťanské. Mnohé zůstaly až do 20. století přízem-
ní, jiné byly zvýšeny radikálními přestavbami na 
konci 19. století.
Pomineme-li oba nárožní domy, popsané 
v dřívějších pokračováních, první z maloměš-
ťanských domů měl čp. 171 a nacházel se na 
pravé straně ulice, kde přiléhal svým dvorem 
k dlouhému uličnímu křídlu na konci nárožní-
ho domu čp. 172. Dvůr v místě dnešní kratičké 
uličky, spojující Františkánskou ulici se souběž-
nou Hradební, sloužil zároveň jako průjezd do 
dvora tohoto vedlejšího domu. Samotný dům čp. 
171 ležel v levé části parcely, na místě dnešního 
obchodního domu. Od roku 1823 patřil Josefu 
Ensmannovi a pak jeho dědicům, od roku 1835 
Jakubu Axmannovi a jeho dědicům a asi v 60. 
letech 19. století byl zbourán. Ještě v roce 1857 
v něm žila ovdovělá majitelka Agnes Axmann-
ová s dvěma dcerami a v druhém bytě řeznický 
mistr Matyáš Jančík s dvěma syny – řeznickými 
tovaryši. Další majitel Franz Pazdera v roce 1865 
připravoval stavební úpravy podle plánu zed-
nického mistra Felixe Tomáška, při nichž měl být 
stávající domek se zámečnickou dílnou rozšířen 
o další obytné místnosti. Přístavbu město povo-
lilo s podmínkou, že nesmí nijak omezit právo 
souseda – hraběte Ledochowského – na užívá-
ní zmíněného vjezdu přes dvůr. Zda k úpravám 
došlo, není jasné, ale v roce 1869 již tento dům 
nestál a v roce 1885 nemovitost č. 171 bez bu-
dovy patřila hraběti Ledochowskému. Zřejmě 
ho koupil mezi lety 1865–1869, nechal zbourat a 
parcelu později změnil na zahradu, která je zde 
vyznačena na plánku z roku 1885 a ještě i na 
katastrální mapě z roku 1896. Číslo 171 tím přešlo 
na dům hraběte Ledochowského, který pak byl 
označován oběma čísly 171/172. Někdy kolem 
první světové války se parcela dostala do majet-
ku stavitele Julia Koppa, který si zde vybudoval 
skladiště. V tomto skladišti našel potom dočas-

Ludvík Ehrenhaft: Františkánská ulice, 1923 
– na kraji vlevo čp. 171, vpravo vjezd do 
dvora čp. 160. 

Foto: archiv SM





Klub kultury Uh. Hradiště připravuje

POSLEDNÍ ZE žHAVýCH MILENCů
Režisér Zdeněk Kaloč nastudoval komediální 
hru Neila Simona Poslední ze žhavých milenců  
s hvězdným obsazením – Simona Stašová a Petr 
Nárožný září v komedii, při které se smějí diváci 
bez ohledu na věk a tu a tam i zaslzí. Poslední 
ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry 
známého amerického autora. Řadu sezón se 
těšila velké divácké přízni na Brodwayi. Barney 
Tringold, starší majitel rybí restaurace v New 
Yorku, se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně 
vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, 
jaké je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu 
se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na 
které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se 
moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do 
bytu své stařičké maminky si postupně pozve 
tři různé typy žen (sexuchtivou Elaine, ztřeš-
těnou Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se  
s nimi do neuvěřitelně komických a choulosti-
vých situací s ještě komičtějšími důsledky. Před-
stavení můžete navštívit v Klubu kultury v neděli 
20. května. Vstupenky jsou v již v předprodeji.

DNy BULHARSKé KULTURy NA MORAVĚ 
9. - 11. 5. 2012
24. květen se slaví jeden z nejvýznamnějších 
státních svátků Bulharské republiky - Den Sv. Cy-
rila a Metoděje. Současně je pro Bulhary Dnem 
slovanské kultury a vzdělanosti. Věrozvěstové  
Cyril a Metoděj jsou při svém působení  u nás 
spojeni neodmyslitelně s Moravou. Měsíc kvě-
ten se tak stal pro letošní rok vhodným obdobím 
k realizaci Dnů bulharské kultury na Moravě.
Bulharská kultura se představí i v Uherském 
Hradišti. V pátek 11. května se můžete těšit na 
koncert Jazz Bandu Burgas. Jeho jádro tvoří 
dva vynikající hráči na dechové nástroje Christo 
Kožucharev a Anastas Kamilarov. Na piano je 
doprovází zpěvačka Planinka Karagjozova, kte-
rá působila v jazzových formacích v Jižní Koreji  
a v současnosti hraje v jazzových klubech v Bur-
gasu a Sofii. Burgasský Jazz band zahraje díla 
klasických jazzových autorů, ale také bulharský 
etno jazz. 

Pořadatelé do programu  zařadili  filmovou pro-
jekci mezinárodně úspěšné road movie bulhar-
ského režiséra Stefana Komandareva  „Svět je 
velký a záchrana kyne odevšad“ z roku 2008. 
Přehlídku doplní  krátký dokumentární film  
o městu Burgas.

FOLKLORNÍ TANČÍRNA „MLÁDEžI A PROFESIO-
NÁLůM VSTUP ZAKÁZÁN“ 
Klub kultury zařadil do programové nabídky 
Folklorní  tančírnu s neobvyklým názvem A35+. 
Rozklíčovat název není složité: A – amatéři, tedy 
každý, kdo by se chtěl naučit tradiční folklorní 
tance a není členem folklorního souboru, 35+ 
je věkové omezení pro vysloužilé tanečníky  
z folklorních souborů.
Společné setkávání je určeno amatérské folklor-
ní veřejnosti, která se při běžném typu besedy 
nedostane „ke slovu“ a především k tanci. Ve-
čery budou rozděleny do dvou částí, z nichž  
v jedné bude probíhat výuka tance z určité-
ho regionu a ve druhé přijde na řadu beseda  
u cimbálu.
Večer plný nadsázky doplní folklorní policie, či 
taneční pořadník, který si povede každá z pří-
tomných dam. Kapacita sálu je omezena, proto 
žádáme tanečníky, aby se v případě zájmu při-
hlásili na e-mail pavlicek@kkuh.cz.

VI. HROZNOLHOTSKé ETýDy, ANEB „TOž TO 
VÁM MOSÍM POVyKLÁDAT“
Divadelní spolek Hrozen z Hroznové Lhoty ne-
musíme dlouze představovat. Připomeňme  
úspěšné přestavení Hrozholhotské etýdy 2011, 
se kterým jste se mohli setkat na začátku loň-
ského roku ve vyprodaném Slováckém divadle. 
Hroznolhotští divadelníci si připravili série autor-
ských textů, které originálně sestavili v komedi-
ální představení o dvou etudách. Za scénářem 
stojí autorka Jitka Pavlicová. I u nové inscenace 
s podtitulem „Tož to vám mosím povykládat“ se 
setkáte se zemitým lidovým humorem. Předsta-
vení ochotnického spolku Hrozen uvede Klub 
kultury v rámci tradičních divadelních pátků ve 
Véskách 25. května v 19:00 hodin. 

Jana Matůšová



Třicátý osmý ročník populární soutěžní přehlídky 
dětských zpěváků lidových písní „Zazpívej, sla-
víčku...“ vyvrcholil v neděli 15. dubna ve velkém 
sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Představilo 
se 33 finalistů, které porota vybrala ze 192 dětí  
z předkol v Uh. Brodě a Uh. Hradišti. Soutěžící 
doprovázela cimbálová muzika Ohnica s hos-
tujícím primášem Petrem Křivákem a hodnotila 
porota v čele s Jaroslavem Zatloukalem, primá-
šem Kunovjanu. Soutěž byla tradičně velmi vy-
rovnaná, všichni zpěváčci podali výborné výko-
ny, a tak se porota (jako ostatně každý rok) řádně 
„zapotila“. V kategorii mateřských škol zvítězila 
Ester Kocábová z Kunovic, mezi prvňáky a dru-
háky byla nejúspěšnější Šarlota Zálešáková  
z Uh. Hradiště. V kategorii 3. a 4. tříd ZŠ ocenila 
porota dva zpěváky - Dorotu Ingrovou z Modré 
a Marka Pavlicu ze Starého Města. V kategorii 5. 
a 6. tříd ZŠ dostal cenu Martin Bobčík ze Suché 
Loze a mezi nejstaršími ze 7. až 9. tříd se nejvíce 
líbila  Barbora Kubáníková z Uh. Brodu. Zvláštní 
cenu udělila porota Natálii Provodovské z Bře-
zové za stylový regionální projev. Cenu diváků si 
odnesla Pavlína Šedová z Buchlovic a cenu nej-
vyšší - Slavíčka roku 2012 - získal Lukáš Balajka  
z Modré, který zpíval píseň Čí to lúčka nekosená. 
Třicátý osmý ročník soutěžní přehlídky Zazpívej, 
slavíčku, který připravil Klub kultury Uh. Hradiš-
tě ve spolupráci s DDM Šikula, opět potvrdil, že  
o mladé talenty v oboru lidové písně není v re-
gionu nouze.
                                                                                                                                mp

„Slavíčka“ získal Lukáš Balajka

Porota finále 38. ročníku Zazpívej, slavíčku.

Vítězka nejmladší kategorie Ester Kocábová.

Vítěz Lukáš Balajka a ocenění zpěváčci.

Foto: Martina Zapletalová
Defilé nejúspěšnějších zpěváčků. 
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Toulky městem

né ubytování truhlář Rudolf Čapka, který se po 
válce do Hradiště přistěhoval z Vídně a zařizoval 
si truhlářskou dílnu na tehdejší Kollárově třídě 
(dnes Malinovského), kde si také chtěl vybudo-
vat obytný domek. Nakonec si však v roce 1920 
od Koppa koupil zmíněné skladiště a adaptoval 
ho na obytné stavení o třech pokojích a kuchyni. 
Leželo v zadní části parcely do Hradební ulice. 
V roce 1922 Čapka zamýšlel pro svou firmu ješ-
tě stavět skladiště pro nábytek na levé straně 
parcely a v čelní stěně do Františkánské ulice 
zřídit výklad. Jakési obchodní prostory tam (po-
dle pozdějších zmínek) byly vybudovány, ale k 
úplnému zastavění této části parcely došlo asi 
až v roce 1926 za dalšího majitele, obchodníka 
stavebninami Jaroslava Zelíka, když si tu nechal 
zřídit elektromotor, okružní pilu a válcový šrotov-
ník. Úpravy prováděl stavitel Josef Horák, stejně 
jako o pět let později adaptaci bývalého obcho-
du na garáž a úpravu vjezdu do ní z Františkán-
ské ulice pro zasilatelskou firmu C. Neusser, kte-
rá sídlila na protější straně ulice v zadním traktu 
domu čp. 160. Přestavba vzbudila nevoli většiny 
sousedů, kteří se obávali hluku způsobeného 
projížděním těžkých nákladních aut. Přesto byla 
povolena a v prosinci 1931 dokončena. Majite-
lem nemovitosti byl v této době stále Zelík, ale 
později se dostala do vlastnictví Neusserových. 
V roce 1945 budovy patřily Jaroslavu a Františ-
kovi Neusserovým, v přízemním domku byl byt 
Marie Neusserové, garáž a skladiště užívala 
zasilatelská firma C. Neusser. Když byla firma 
v roce 1948 znárodněna, dvůr, kolnu a garáž 
užívaly Uhelné sklady a byt typograf Václav Bu-
reš. V roce 1946 tu krátce Štěpán Mlčoch vyrá-
běl hudební nástroje. Dům patřil sourozencům  
Neusserovým až do roku 1959, kdy jim byl ode-
brán spolu s domem čp. 160. Již před jeho převe-
dením na MěNV byl tak zchátralý, že štítová zeď 
hrozila sesutím do dvora vedlejšího domu čp. 
565. V roce 1963 chtěli dům koupit manželé Va-

culkovi, kteří tam měli dílnu umělecké keramiky. 
V té době už nebyl obýván a počítalo se s jeho 
asanací. V roce 1967 zde byla autoopravna, 
opravna hudebních nástrojů a dílna Vladislava 
Vaculky. Když na počátku roku 1968 Neusserovi 
žádali jeho vrácení jako rodinného domu, rada 
MěNV doporučila vrácení, ale bez garáže, která 
měla zůstat Domovní správě. K vrácení skutečně 
došlo, ale v roce 1979 začalo jednání o demolici 
domu, které skončilo v roce 1986 rozhodnutím 
o jeho odstranění do 30. listopadu téhož roku. 
V části vzniklé proluky pak byl koncem 90. let 
vystavěn dům čp. 1274 s prodejnou oděvů v pří-
zemí a obuvi v prvním patře. Na zbytku parcely 
pak při celkových úpravách Františkánské ulice 
v roce 1999 byla vybudována komunikace pro-
pojující ji s ulicí Hradební.
Protější levou stranu této části ulice tvoří novo-
stavba čp. 1333 s kavárnou a obchody v přízemí, 
která nedávno vyplnila trojúhelníkovou parcelu 
vzniklou zbouráním původních staveb dvorního 
traktu domu č. 161. V devadesátých letech byly 
v těchto objektech umístěny malé obchůdky, 
např. do roku 1996 zde působila prodejna staro-
žitností, mincí a šperků ARS Collegium, ve dvoře 
byl nejdříve obchod s osvětlovacími tělesy Helio, 
později prodejna čajů, kávy a koření Zelený dvo-
rek, která nyní funguje i v novostavbě. 
Jen o málo starší domy čp. 1240 a 1241, vybudo-
vané v roce 1995 na dosud nezastavěné ploše za 
domy čp. 159 a 160, vytvořily pasáž vedoucí do-
mem č. 160 do Havlíčkovy ulice. V prvním z nich 
je prodejna sportovních a cyklistických potřeb  
a za ní v pasáži sázková kancelář Tipsport, 
v druhém sázková kancelář Synottip, cestovní 
kancelář a nedávno otevřené pánské kadeřnic-
tví.
                                                                                            

PhDr. Jaromíra Čoupková



36

Nová výstava Jiřího Salajky

Přesně šedesát dnů budou v Galerii Slováckého 
muzea k vidění obrazy a monotypy uherskohra-
dišťského výtvarníka a pedagoga Jiřího Salajky. 
Poprvé se v těchto prostorách představil před se-
dmnácti lety a překvapil svými osobitými postupy 
výtvarného snažení. Od té doby už prezentoval 
svou tvorbu v desítkách výstavních síní nejen do-
mácích, ale také v zahraničí. K bohatému soupisu 
autorských přehlídek musíme připočítat i mnoho 
účastí na kolektivních prezentacích, s jeho tvorbou 
se potkáváme v soukromých galeriích v řadě měst 
a jeho jméno se objevuje v četných záznamech 
na internetových stránkách. To všechno je výsled-
kem jeho neustálé potřeby reagovat výtvarnými 
prostředky na svět a život. Salajkův výtvarný pro-
jev není jednoduché charakterizovat. Pohybuje se 
v širokém okruhu podnětů, které čerpá z různých 
pramenů a podle svého uvážení si vybírá varian-
ty možného vyjádření: velkorysý přepis viděného 
a očištěného od nepodstatných detailů, jeho du-
chovní podstatu, propojení reality s překvapujícím 
zážitkem či asociací podvědomých přání a postojů, 
nevyhýbá se ani mýtickým a historickým podoben-
stvím. 
Ve svých obrazech řeší více či méně vyváženou 
výstavbu prostoru a přináší do něj prvky nebo 
také celá tvarosloví, která ve vzájemném pro-
pojení vytvářejí nový objem a význam. V široké 

škále barevných odstínů nás může obklopit pře-
vaha červených odstínů, v dalších dílech bude-
me přemýšlet o přehlídce temných modří, čer-
ní, šedí či valérů fialových a žlutých. Ve spojení  
s kompozičním schématem pak budeme hledat 
zásadní linie či celá pole, která nás provedou ho-
tovým dílem. 
Jiří Salajka je člověk se zvláštním smyslem pro hu-
mor, vtipnou nadsázku, filozofickými úvahami, zna-
lostí literatury a nadhledem k věcem přirozeným, 
které dokáže nenásilně pojmenovat či s lehkostí 
glosovat. Také jeho tvorba je tím vším naplněná, je 
svobodná v obsahu tvůrčího zaujetí. Autor si našel 
svůj styl, svůj způsob výpovědi i svůj technologický 
postup. Při prohlížení jeho obrazů si nepředstavujte 
klasické malířské barvy nanášené na podklad pro-
fesionálními malířskými štětci. Ty přijdou na řadu 
až poté, co plochu pomaluje tiskařskými barvami 
a obyčejnou houbičkou na nádobí. Teprve pak se 
začne zabývat doplňujícím postupem, který završí 
jeho dílo k uspokojivé podobě artefaktu hodného 
vystavení na veřejnosti. Jeho rukopis je dynamický, 
rázný, ale zároveň promyšlený v rozsahu nevšední-
ho účinku a v harmonii s osobním prožitkem.
Autorská výstava Jiřího Salajky bude v gale-
rii SM zahájená ve čtvrtek 3. května v 17 hodin  
a potrvá do 1. července.

Mgr. Marie Martykánová 
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SLOVÁCKé MUZEUM PROVONĚLO PEČENÍ 
BERÁNKů A MAZANCů

Tentokrát výjimečně poslední březnová sobota 
patřila v hlavní budově Slováckého muzea pe-
čení tradičního obřadního velikonočního pečiva 
– mazanců a beránků. Postup a výrobu přítom-
ným ukázaly cukrářky Ivana Fibichrová a Kate-
řina Chvilíčková z Vlčnova. Akce se zúčastnilo 
na padesát zvídavých zájemců a každý z nich 
si odnesl, jen pro tuto akci vytvořený, receptář 
vybraných předpisů právě na mazance a veliko-
noční beránky.

O HLEDÁNÍ DOMNĚLéHO METODĚJOVA 
HROBU VE STUPAVĚ

Ve čtvrtek 12. dubna zcela zaplnili Památník Vel-
ké Moravy ve Starém Městě zájemci o přednáš-
ku s názvem O hledání domnělého Metodějova 
hrobu ve Stupavě. Besedu o tzv. Stupavských 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

falzech poutavě vedli pan doc. PhDr. Luděk Ga-
luška, CSc., Mgr. Jiří Galuška a PaedDr. Jiří Jilík.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VýSTAVy 
NA SCéNU! PRO VEŘEJNOST

Sobotní odpoledne 14. dubna patřilo ve velkém 
sále hlavní budovy Slováckého muzea komen-
tované prohlídce výjimečné výstavy Na scénu! 
Kostýmní a scénické návrhy Miloše Součka pro 
Slovácké divadlo. Zájemci se měli možnost od 
autora výstavy Pavla Portla dozvědět o podrob-
nostech ze života a díla výtvarníka Miloše Souč-
ka, o zákulisí vzniku výstavy či o zajímavostech  
a úskalích při realizaci osmi originálních kostý-
mů, které podle původních návrhů ušila konzer-
vátorka oděvů Petra Bitnerová.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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NA ÚZEMÍ MĚST UHERSKé HRADIŠTĚ,  
KUNOVICE A STARé MĚSTO

ne  1.5. 9:00 Atletika MAS
Slovácká hodinovka - 19. ročník

so 5.5. 9:00 Atletika MAS
Uherskohradišťské memoriály – 19. ročník

 9:00 Tenis U Moravy 
UH „A“ - Start Brno, kr. přebor I. tř. A dospělí

9:00 Motorismus Staré Město 
Slovácký okruh “Cena B. Kováře“ (trénink)

10:00 In-line hokej 
ZS Reflex - Devils Zlín, extraliga muži

13:00 In-line hokej ZS
Reflex - Olomouc, extraliga muži

ne 6.5. 9:30 Motorismus Staré Město 
Slovácký okruh “Cena B. Kováře“  

10:15 Fotbal Kunovice 
Slovácko B - Jihlava B, MSFL muži

16:30 Fotbal Východ  
Mařatice – Nivnice, okr. přebor

16:30 Fotbal Jarošov 
 Jarošov – Bánov, okr. soutěž

16:30 Fotbal St. Město 
St.Město – Kněžpole B, okr. soutěž

út 8.5. 11:00 In-line 
hokej ZS Reflex - Havířov, extraliga muži

17:00 Fotbal St. Město 
St. Město – Huštěnovice, okr. soutěž

st 9.5. 17:00 Fotbal MFS
Slovácko - V. Žižkov, I. liga muži
so 12.5. 9:00 Tenis U Moravy 

UH „A“ - LTC Hodonín, kr. přebor I. tř. A dospělí
ne 13.5. 10:15 Fotbal Kunovice 
Kunovice - Jarošov, okr. soutěž

16:30 Fotbal Sady
Slovácko C – Mladcová, 1. A tř.

ne 20.5. 10:00 In-line hokej ZS
Reflex - Uh. Brod, extraliga muži

10:15 Fotbal Kunovice
Slovácko B – Kroměříž, MSFL muži

16:30 Fotbal Východ
Mařatice – Horní Němčí, okr. přebor

13:00 In-line hokej ZS
Reflex - Brno, extraliga muži

16:30 Fotbal Jarošov
Jarošov - Korytná, okr. soutěž
ne 27.5. 16:30 Fotbal Sady  
Slovácko C – Ořechov, 1.A tř.

16:30 Fotbal St. Město 
St. Město – Tupesy, okr.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V KVĚTNU 2012

5.5. PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC, společná akce KČT 
a KST. Autobusový zájezd do Valašských Klobouků.  
Tři trasy v okolí. Cíl v Horní Lidči  13-20 km
Jen pro přihlášené, 60 Kč členové KČT, 100 Kč 
ostatní.
Odjezd autobusem z UH v 6:30 z parkoviště u Kau-
flandu. Návrat asi v 16:30 hod. 
Po dohodě je možno jet do Valašských Klobouků  
i vlakem. Odjezd vlakem z UH v 5:44 hod. Návrat  
z Horní Lidče vlakem v 15:20 hod. (16:30 hod.). 

12.5. PO STOPÁCH VALAŠSKýCH OSUDů.
Vysoké Pole - Ploština - Vařákovy Paseky - Lačnov-
ské skály – Horní Lideč. (18 km)
Odjezd vlakem z UH v 6:43 do Luhačovic a pak au-
tobusem do Vysokého Pole.

19.5. STRÁžOVSKé VRCHy, zájezd pro přihlášené.
TRASA A:   Slopná - Ostrá Malenica (909 m) – Mojtín 
(převýšení 750 m) (15 km)
TRASA B:   pokračování – Mojtín - Rohatá skála - 
Košecké Podhradie (cel. převýšení 1150m) (26 km)
Odjezd: 6:00 hod. UH - Pod Kaštany, stanoviště 27, 
Návrat: mezi 19- 20 hod.
Stále jsou ještě volná místa. Zájemci volat 
720514032.

26.5. ALTERNATIVA I - PIVOVARSKÁ ČTVRTKA.
Šumperk – Tulinka – Nad skalami – Hanušovice. 
(18 km)
Možno také startovat v Hanušovicích u pivovaru.     
Délka tras 10-21 km dle výběru
Odjezd vlakem  z UH v 5:51 do Šumperku (přestup 
v Zábřehu). Cestující do Hanušovic nevystupují.

26.5. ALTERNATIVA II - PŘEDPOUťOVý 
KLIMENTEK.
Staré Hutě – Hroby - sv. Kliment – Osvětimany.
Odjezd autobusem z UH v 6:35 hod. na Staré Hutě 
(linka do Brna).

V případě nevhodných přírodních podmínek 
budou trasy operativně korigovány.

 www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
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Euro U21 i v Uh. Hradišti

V záplavě nepříliš dobrých výsledků prvoligového 
celku 1.FC Slovácko potěšila příznivce kopané zprá-
va, že Česká republika byla výkonným výborem 
UEFA pověřena pořadatelstvím Eura jedenadva-
cítek v červnu v roce 2015. Jedním z pořadatel-
ských měst bude i Uh. Hradiště. Městský stadion 
Miroslava Valenty byl již předběžně prověřován  
a bude potřebovat jen dílčí úpravy a vylepšení, ze-
jména v zázemí pro týmy a návštěvníky (podmínky 
pro média, vylepšení VIP zóny, bezpečnostní prvky, 
velkoplošná obrazovka). Z našich hráčů má nej-
větší šanci na reprezentaci Michal Trávník, neboť 
celek U 18 - v němž v současné době reprezentuje 
- bude tvořit základ budoucí jedenadvacítky. Při-
pomeňme v této souvislosti, že momentálně jsou 
v užší nominaci U21 Vlastimil Daníček a David Pa-
velka, v širší Milan Heča a Filip Hlúpik. Ve slovenské 
jedenadvacítce reprezentuje Tomáš Košút a v naší 
U18 vedle Trávníka i Luděk Vejmola.
Od poslední informace v dubnovém zpravodaji 
nám prvoligový celek příliš radosti neudělal. Sesta-
va se díky zraněním a kartám opor neustále mě-
nila a tak dostali větší prostor mladí hráči (Heča, 
Hlúpik, Daníček, Franta, Čtvrtníček, Trávník, Kovář). 
V utkání doma se sestupem ohroženou Ostra-

Euro U21 se bude hrát  v roce 2015 na městském stadionu Miroslava Valenty.     Foto: Miroslav Potyka

vou jsme sice zvítězili 1:0 brankou Filipa Hlúpika  
(a prakticky si pojistili udržení v Gambrinus lize), ale 
obraz hry tomu příliš nenasvědčoval. Paradoxně 
lépe vypadala hra venku v Jablonci a s exmistrem 
v Plzni - přestože jsme oba zápasy prohráli 0:1,  
k zisku bodů nebylo daleko. V Jablonci šel sám na 
bránu Hlúpik, Plzeň zachraňoval brankář Pavlík  
(v hodcocení Sportu dostal mimořádnou známku 8), 
zejména při střelách Hlúpika a Volešáka. Velké 
zklamání přineslo domácí utkání s Hradcem Králo-
vé, kdy sice náš celek po delší době nastoupil v re-
lativně nejsilnější sestavě, ale na hře, zejména při 
zakončení, se to nikterak neprojevilo. A tak hosté  
z brejků vstřelili tři branky. 
Po uzávěrce došla dobrá zpráva z Prahy kde 22. 
4. Slovácko porazilo Slavii 1:0. Gól ale stál za to 
(Barcelona by se nemusela stydět): Hlúpik prošel 
z poloviny hřiště, na hranici šestnáctky si narazil  
„z jedné“ s Doškem, vylákal brankáře Čontofalské-
ho, nahrál ještě zcela volnému Michalu  Kordulovi  
a ten bezpečně zavěsil. Skvělý prvoligový debut 
měl v utkání brankář Dušan Melichárek. Slovácko 
se tak vrátilo na 9. příčku tabulky.

Text a foto: Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Nás v květnu čeká perné zkoušení dvou dal-
ších novinek, z nichž jednu uvedeme poprvé 
v červnu a druhou v září. Proto vám dříve na-
bízíme nikoliv novou premiéru, ale inscenace, 
které už prověřil čas a stále je na ně vyprodá-
no (což nás velmi těší ). Vždyť ty, které jsou letité 
méně, jsme hráli téměř stokrát a ta nejletitější 
se může pochlubit téměř čtyřmi stovkami vypro-
daných repríz! V květnu vždy v pátek uvedeme 
inscenace Oskar a růžová paní, muzikál Do-
naha!, komedii 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)  
a téměř již „dvanáctileté“ Rychlé šípy. Divácky 
také úspěšná komedie Penzion pro svobodné 
pány najde svůj prostor v květnu třikrát. A tím pá-
dem (protože to herecké složení obou inscenací 
dovoluje), můžeme v ten samý čas na Malé scéně 
nasadit Konkurz podle grönholma. Jsme rádi, 
že ve spolupráci s brněnským Buranteatrem  
a občanským sdružením Memorie máme mož-
nost obrátit (i vaši) pozornost k uherskohradišť-
ské věznici. Režisér Michal Zetel a scénárista 
Lukáš Rieger totiž vytvořili s brněnskými herci 
inscenaci, vypovídající o osudu Mons. ThDr. An-
tonína Huvara (1922 – 2009), jenž byl právě ve 

Oskar a růžová paní - Květa Fialová, Josef 
Kubáník                                 Foto: Jan Karásek

zmíněné věznici v době stalinismu vězněn pro 
své náboženské přesvědčení a práci s mláde-
ží ve skautu. Přijdete-li se na Malou scénu na 
inscenaci s prostým názvem Antonín Huvar 
podívat, sami zjistíte, že ani v nejtěžších chví-
lích neztrácel tento zajímavý člověk smysl pro 
humor... (Ještě přesnější představu o samot-
ném – a nejen tomto - představení si uděláte 
po shlédnutí informací na našem webu www.
slovackedivadlo.cz.) V tom samém divadel-
ním prostoru bude i v květnu agentura Pie-
rrot uvádět písničkový a životopisný pořad  
3 strážníci. Jde o vtipný a odlehčený průřez 
životem skladatele Jaroslava Ježka. Připomí-
náme, že vstupenky na Malou scénu je třeba 
zakoupit v hlavní budově divadla - v pokladně (u 
hlavního vchodu). Přejeme vám úspěch při shá-
nění právě těch „vašich“! A jestli se to nepovede 
zrovna v květnu, vyzkoušejte i jiné naše tituly  
a sami si udělejte představu o tom, proč se  
u nás léta hrají inscenace a stále na ně diváci 
chodí. Děkujeme, že jste nám věrní…

-pah-

Penzion pro svobodné pány - Zdeněk 
Trčálek, Jiří Hejcman    Foto:  Milan Zámečník
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Premiéra Kdyby tisíc klarinetů 

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

2.5.   st 17.00 O	 Hráči

3.5.	 		čt	 19.00	 K	 Kdyby tisíc klarinetů

4.5.	 	 pá	 19.00	 	 Oskar a růžová paní

5.5.	 	 so	 19.00	 R	 Oskar a růžová paní

9.5.	 	 st	 17.00	 N	 Dalskabáty, hříšná ves...

10.5.		 čt	 19.00	 B	 Kdyby tisíc klarinetů 

11.5.		 pá	 19.00	 	 Donaha!

12.5.		 so	 19.00	 A	 Kdyby tisíc klarinetů

13.5.		 ne	 19.00		 H	 Kalibův zločin

15.5.		 út	 18.00	 T	 Penzion pro svobodné pány

16.5.  st 17.00  V	 Dalskabáty, hříšná ves...

17.5.		 čt	 19.00	 J	 Kdyby tisíc klarinetů

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

19.5.		 so	 19.00	 C	 Kdyby tisíc klarinetů

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

22.5.		 út	 18.00	 E	 Dalskabáty, hříšná ves... 

23.5.  st 17.00 M	 Penzion pro svobodné pány 

24.5.		 čt	 19.00	 D	 Kdyby tisíc klarinetů 

25.5.		 pá	 19.00	 	 Rychlé šípy

26.5.		 so	 19.00	 L	 Kdyby tisíc klarinetů

27.5.		 ne	 19.00	 F	 Kdyby tisíc klarinetů

29.5.		 út	 18.00	 S	 Penzion pro svobodné pány

30.5.  st 10.00 Š	 Pinocchio

31.5.		 čt	 19.00		 Q	 Kalibův zločin

	 den	 	 čas	 	 skupina

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

2.5.	19.00	a	3.5.	10.00	 	 Antonín Huvar

15.,	23.,	29.5.	 18.00  Konkurz podle Grönholma

14.,	28.5.	 	 19.00  3 strážníci (ag. Pierrot)

MALá scénA

Kdyby tisíc klarinetů - dole J. Josková, A. Na-
kládalová, K. Vojtková, K. Mitáčková, A. Po-
spíchalová, nahoře A. Kynclová, J. Tihelková, 
M. Horká

Kdyby tisíc klarinetů - Martin Vrtáček, Tereza 
Novotná, David Vaculík 

Kdyby tisíc klarinetů - Tereza Novotná, To-
máš Šulaj, Pavel Majkus, Jan Horák, David 
Vacke, Jiří Hejcman, Zdeněk Trčálek 

Foto: Jan Karásek
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V měsíci dubnu vystavovali v Klubu kultury tren-
čínští výtvarníci Izabela Bulková a Jozef Švikruha, 
jejichž tvorbu známe z každoročních družebních 
výstav Setkání - stretnutie. Izabela Bulková (1950) 
absolvovala Pedagogickou fakultu v Banskej 
Bystrici, od roku 1974 žije a tvoří v Trenčíně, kde 
učila na ZŠ a ZUŠ. Umělecké tvorbě se věnuje od 
r. 1980, je členkou Združenia výtvarníkov při TOS 
v Trenčíně. Doposud připravila šest autorských 
výstav. Jozef Švikruha (1943) absolvoval Pedago-
gický inštitút v Nitře, vyučoval výtvarnou výchovu 
na ZŠ a ZUŠ. Je členem Združenia výtvarníkov  
a členem Umeleckej besedy slovenskej. Připra-
vil víc než deset autorských výstav.
                                                                                                                       mp

Výstava slovenských 
autorů

Izabela Bulková a Jozef Švikruha 
na vernisáži v Klubu kultury.       

Foto: Miroslav Potyka

Před několika dny, 20. dubna, jsme si připomně-
li nedožité devadesáté narozeniny Jaroslava 
Václava Staňka - zakladatele Hradišťanu, dlou-
holetého primáše, choreografa a uměleckého 
vedoucího souboru, ale také výtvarníka. Patřil 
mezi nejvýraznější osobnosti poválečné vlny zá-
jmu o folklor a od tzv „angažované“ tvorby brzy 
přešel k umělecky výrazným choreografiím,  
v nichž  vycházel ze znalosti terénu a ve stylizaci 
uplatňoval i své výtvarné a divadelní cítění. Jako 
primáš patřil ke špičkovým interpretům, ved-
le např. Slávka Volavého, Joženy Kubíka nebo 
Jury Petrů. Pro jeho politické postoje mu v době 
normalizace byla znemožňována činnost a v 
roce 1975 byla zastavena úplně. Jeho umění je 
zachyceno na několika nosičích a v dokumentu 
Antonína Kachlíka „Zkouška souboru“. Zemřel 
28. 2. 1978 v Uh. Hradišti.

S Jaroslavem Staňkem tvořil umělecký „tandem“ 
cimbalista a umělecký vedoucí cimbálové mu-
ziky Hradišťan Jaroslav Čech, jehož nedožité 
osmdesátiny si připomeneme 22. května. Etno-
graf, hudebník a pedagog, absolvent hudební 
vědy a národopisu na Filozofické fakultě MU  
v Brně. V době studií hrál v muzice Slováckého 
krúžku v Brně, do Hradišťanu přišel v roce 1953 
a výrazně se podílel na vysoké umělecké úrovni 

i popularitě kapely. Neméně důležitá byla jeho 
pedagogická činnost na LŠU v Uh. Hradišti, kde 
v roce 1967 založil dětskou cimbálovku, která 
tvořila základ pozdější cimbálové muziky ne-
soucí jeho jméno. Vychoval mnoho muzikantů, 
kteří se uplatnili v řadě cimbálových muzik regi-
onu a přispěl tak k uchování a rozvoji tradice li-
dové hudby na Slovácku. Zemřel 6. března 1970.  
                                                        

Miroslav Potyka

Vzpomínáme...

Jaroslav V. Staněk (v popředí) a Jaroslav Čech  
(za cimbálem) s muzikou Hradišťanu v roce 1968.

Foto: Oldřich Rakovec
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Knihovna B. B. Buchlovana

NOC S ANDERSENEM

Mezinárodní noční čtení pohádek dětem s názvem 
Noc s Andersenem se odehrálo v pátek 30. března 
2012 již podvanácté. Na počátku všeho byl nápad 
uherskohradišťské knihovny ukázat malým čtená-
řům krásu čteného slova a také demonstrovat, že 
pohádku pro večerní usínání nemusí přinést jen 
televizní večerníček… Nápad se ujal u nás i v za-
hraničí, např. v Polsku, Slovensku, Slovinsku, Chor-
vatsku, v Londýně, Paříži, Drážďanech, Sydney, 
Baltimore i na Ukrajině. Máme spočteno, že noc  
s pohádkou v 1.180 čtecích místech absolvovalo 
letos 44.067 dětí a 17.701 dospělých.  Každoročně 
se v našem městě tisknou pro tuto pří ležitost spe-
ciálně vydávané pohlednice – letos s obrázkem 
předního českého ilustrátora Tomáše Řízka a ukáz-
kou z knihy Petry Braunové. A z uherskohradišťské 
pošty jsme odeslali celý náklad 60.000 pohlednic 
do 1.200 míst naší planety…
V uherskohradišťské synagoze pohádkový ve-
čer vrcholil čtením kapitoly z dosud nevydané 
knížky Petry Braunové O chlapci, který spadl  
z nebe.  Podmanivý přednes herce Slováckého di-
vadla  Vladimíra Doskočila malé čtenáře doslova 
okouzlil a děti se už teď těší na Vánoce, kdy kniha 
vyjde tiskem.
Ze všech přicházejících zpráv víme, že si letoš-
ní Noc s Andersenem užilo také 958 dětí našeho 
regionu, nocovalo se na pobočkách knihovny v Ja-
rošově a Mařaticích, v kunovické knihovně i škole, 
Knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě, dále 
v knihovnách ve Starém Městě, Babicích, Bí lovicích, 

Boršicích u Blatnice, Částkově, Dolním Němčí, Hor-
ním Němčí, Modré, Podolí, Topolné, Veletinách, 
Zlechově, Ořechově a Slavkově. A evidujeme i zá-
kladní školy v Traplicích, Polešovicích, Nivnici, Tu-
pesích, Hluku, Velehradě, Březové, Újezdci a uher-
skohradišťských školách UNESCO, TGM Mařatice, 
Větrná a Za Alejí (tam bylo více než 90 dětí ).  Všude 
šikovní dospělí dětem připravili zajímavý program, 
v němž čtení střídaly stezky odvahy a jiné pohybové 
aktivity, a děti si dosyta užily pohádek i soutěží. 

Oddělení pro děti Knihovny BBB
Foto : Pavel Princ, Knihovna BBB UH

Knihovna BBB v Uherském Hradišti zve všech-
ny milovníky hudby na poslechový pořad  
Jiřího Černého, tentokrát na téma Bruce 
Springsteen. Ve  středu 23. května 2012 v 17.00  
v čítárně Knihovny BBB, zveme všechny, vstup 
volný.
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Společenská kronika města

JUBILANTI V MěSÍCI ÚNORU
 
11.2.  Blažena Chaloupková  1932
  
 JUBILANTI V MěSÍCI BŘEZNU 
 
1.3.  Vlasta Krejčiříková  1927
1.3.  Jan Červák   1937
1.3.  Ludmila Lavická  1927
2.3.  Antonín Stašek  1927
2.3.  Zdeněk Boček  1937
3.3.  Marta Švandová  1932
4.3.  Karla Kolmanová  1937
5.3.  Růžena Janováčová  1922
5.3.  Františka Vašíčková  1927
6.3.  Vítězslava Šimková  1942
6.3.  Vlasta Burdová  1942
6.3.  Vlasta Lapčíková  1942
7.3.  Ivanka Balejová  1942
7.3.  Marie Peprníková  1942
8.3.  Vojtěška Močičková  1922
8.3.  Josef Pauřík   1942
9.3.  Arnoštka Hrnčárková  1913
10.3.  Milada Hájková  1932
10.3.  Antonín Dohnal  1937
10.3.  Božena Jakšíková  1932
11.3.  Lubor Milevský   1932
11.3.  Božena Šimková  1942
11.3.  Milan Kaňovský  1937
11.3.  Čestmír Veselý  1937
12.3.  Jaroslav Špendlík  1937
12.3.  Ludmila Jagošová  1932
13.3.  Pavol Mockovčiak  1942
14.3.  Irma Svobodová  1937
14.3.  Naděžda Čejková  1932
14.3.  Josef Talák   1942
14.3.  Helena Plešková  1932
15.3.  Josef Polách   1942
15.3.  Věra Kaňovská  1937
16.3.  Libuše Tandlová  1920
16.3.  Jan Noščák   1942
16.3.  Božena Petříková  1932
17.3.  Josef Horák   1937
17.3.  Marie Kodrlová  1927
17.3.  Anna Macháčková  1942
17.3.  Květoslava Klečková  1937
18.3.  Josefa Dvořáčková  1937
18.3.  Milada Běhunčíková  1932

NARODILI SE 2012

17.1.  Tomáš Fiala
25.1.  Karolína Plachá
27.1.   Vojta Šohajek
11.2.  Adéla Chválívá
20.2.  Dominik Vojáček 
5.3.  Kryštof Kupeček
7.3.  Alena Šebestová
11.3.  Nella Kudělková
16.3.  Johana Hrabicová
27.3.  Matyáš Kotačka

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

18.3.  Marie Uhrová  1942
18.3.  Josef Veselý   1927
18.3.  Jaroslava Večeřová  1932
19.3.  Božena Kodrlová  1932
19.3.  Marta Obdržálková  1942
21.3.  Josef Luběna  1937
22.3.  Jiří Ohnoutek  1937
23.3.  Miroslav Stašek  1932
23.3.  František Hanáček  1920
25.3.  Marie Stašková  1942
26.3.  Věra Lysoňková  1942
26.3.  Jaroslav Vaculka  1942
26.3.  Jaroslav Macháček  1914
31.3.  Božena Škarpová  1927
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sýra, 10 dkg tuku, 3 lžíce zakysané smetany

Postup:
Vše zpracujeme v těsto, vyválíme a vykrajujeme 
tvary, které potíráme žloutkem. Posypeme napří-
klad kmínem, sezamovým semínkem, posekaný-
mi mandlemi apod.

Dobrou chuť přeje tajemník města Uherské 
Hradiště Mgr. Josef Botek

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - květen 2012

Vážení čtenáři, pod dobu čtyř měsíců jste moh-
li vyzkoušet recepty z rodinných kuchyní starosty  
a místostarostů města Uherské Hradiště. Dnes 
Vám nabízíme recepty z kuchyně nejvyššího ma-
nažera města, tajemníka Mgr. Josefa Botka. 

KRůTÍ KAPSA

Postup:
Krůtí prsa rozkrájíme na řízky, naklepeme na ten-
ko. Osolíme, okořeníme dle vlastní chuti. Řízek po-
klademe plátky šunky, sýra, jablkem nakrájeným 
na plátky a orestovanými žampiony. Maso přelo-
žíme a sepneme jehlou, aby náplň nevytekla. Na 
rozpáleném oleji opečeme dozlatova. 

Příloha rýže:
Dva hrnky rýže důkladně propláchneme, poté do 
hrnce přidáme tři hrnky vody, trochu soli a čtyři 
polévkové lžíce slunečnicového oleje. Dáme péct 
do trouby  přibližně na 20 minut. 

TVAROHOVÁ BUCHTA S JABLKy

Složení:
250 g tvarohu, 250 g moučky, 200 g tuku, 3 vej-
ce, 1x prášek do pečiva, 250 g hladké, 6-8 větších 
jablek, vanilkový cukr, skořice

Postup:
Tvaroh s cukrem, tukem, vejci umícháme a pak 
mouku s práškem do pečiva. Pokud je tvaroh moc 
hustý, zředíme mlékem. Těsto vylijeme na plech, 
oloupaná jablka pokrájíme na plátky a poklade-
me na těsto. Posypeme skořicí a vanilkovým cuk-
rem. 
Pečeme ve vyhřáté troubě na 170°C cca 40 min.

SLANé SUŠENKy

Složení:
20 dkg polohrubé mouky, 12 dkg strouhaného 

- návrhy nábytku, barev, doplňků
- zpracování 3D vizualizace
- tvorba návrhů přes internet
- poradenství

tel: 773 673 191
e-mail: info@designerka.com

www.designerka.com

DESIGNERKA
N á v r h y  b y t o v ý c h  i n t e r i é r ů

DESIGNERKA
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál
V naší kanceláři…
Výstava představí soukromou sbírku psacích 
strojů, z nichž nejstarší se vyráběly už více než 
před sto lety. Vynikají mezi nimi známé značky 
německé (Continental, Adler, Mignon, Urania), 
švýcarské (Hermes) a americké (Blickensderfer, 
Remington, Underwood). Návštěvníci si mohou 
vyzkoušet psaní na několika historických stro-
jích.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
17. května 2012 v 17 hodin.

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. 
Výstava potrvá do 10. června 2012.

doprovodný program:

komentoVaná proHlídka pro Veřej-
noSt
Výstavou kostýmních a scénických návrhů Milo-
še Součka pro Slovácké divadlo provede všechny 
zájemce autor výstavy Mgr. Pavel Portl. Návštěv-
níci uvidí Součkovy kresby, které nejsou vystave-
ny, a dozví se o zákulisí vzniku výstavy, o speci-
álních úpravách figurín nebo o šití kostýmů.
Velký sál hlavní budovy Slováckého muzea, so-
bota 26. května v 15 hodin.
Informace, objednávky, kontakt: Mgr. Pavel Por-
tl, tel. 572 556 556, 777 066 612, 
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  

Výukové programy pro školy v předem ob-
jednaném termínu:

tajemStVí diVadelnícH koStýmů 
– aktivní výukové programy pro žáky ZŠ i SŠ, 
kde se seznámí s realizací divadelních kostýmů  
a scén, prostřednictvím návrhů výtvarníka Milo-
še Součka, který dlouhou dobu působil ve Slo-
váckém divadle; žáci si budou moci nakreslit či 
ve skupinách vytvořit kostým dle svých představ 
– cca 60–90 minut, propojení předmětů – vý-
tvarná výchova, dramatická výchova, český ja-
zyk/literatura, člověk a společnost.
Informace, objednávky: Mgr. Kateřina Kamrlo-
vá, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel.: 572 552 425, mobil: 734 282 498

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

tVoříme V muZeu. VýSledky rukoděl-
nýcH programů
Od dubna loňského roku se stala součástí pro-
gramové nabídky Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti určené pro širokou veřejnost so-
botní rukodělná dílna. V malé výstavě se můžete 
seznámit s výrobky účastníků programů Tvoří-
me v muzeu.
Výstava potrvá do 20. května 2012.

tVoříme V muZeu!
… tentokrát na téma „duboVý líSte-
ček do dřeVa řeZaný“
Květnový sobotní program bude ve Slováckém 
muzeu tentokrát zaměřen na práci se dřevem  
a na poznání základních řezbářských technik. 
Pod vedením řezbářů Ladislava Sedláčka a Mar-
tina Ospalíka se návštěvníci naučí správně za-
cházet s řezbářskými pomůckami a budou si tak 
moci zhotovit reliéf dubového lístku.
Hlavní budova Slováckého muzea, Sme-
tanovy sady 179, sobota 5. května 2012, 
9.00–12.00 hodin.

portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V květnu představujeme:
ladiSlaV Sedláček, martin oSpalík – 
dřeVořeZba
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galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
VáclaV karel /1902–1969/
Ilustrace
Václav Karel patřil k významným osobnostem 
české ilustrace a svými křehkými a poetickými 
obrázky vyzdobil desítky knížek pro děti – po-
hádky, povídky, poezii, ale také učebnice, ka-
lendáře a časopis Mateřídoušku. Bohatý konvo-
lut ilustračních kreseb doplní ukázky vydaných 
knih, zároveň nabídne zajímavé srovnání mezi 
různými variantami návrhů a konečným výbě-
rem pro tisk.

Velký a malý sál
jiří Salajka 
/obrazy, monotypy/
S obrazy a monotypy Jiřího Salajky se milovníci 
umění setkávají nejen na Moravě a v Čechách, 
ale také na Slovensku, v Německu i Anglii. Pro 
domácí publikum se letos rozhodl uspořádat 
přehlídku autorské tvorby v rozsáhlých prosto-
rách Galerie Slováckého muzea. Soubor artefak-
tů vzniklých za posledních několik let nepochyb-
ně překvapí rozsahem, osobitostí a vyzrálostí 
malířského projevu.
Vernisáž výstav se uskuteční ve čtvrtek 
3. května 2012 v 17 hodin.

doprovodný program:

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám:
VáclaV karel /1902–1969/. iluStrace.
jiří Salajka /obraZy, monotypy/
Objednávky u Mgr. Marie Martykánové, 
tel. 572 552 425, 774 124 016, 
e-mail: marie.martykanova@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
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku vystaveny dva falzifikáty údaj-
ných náhrobních kamenů sv. Metoděje objeve-
ných v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 
1932. 
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

Sedmipočetníci. po StopácH učedníků 
SV. cyrila a metoděje
V souboru fotografií zachycuje jejich autor Petr 
Francán místa, kde působili po svém vyhnání 
z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci sva-
tých Cyrila a Metoděje.
Výstava potrvá do 2. prosince 2012.

noc řemeSlníků
Nejtypičtějšími předměty spojovanými s Vel-
kou Moravou jsou honosné šperky. Představují 
je zejména zlaté a stříbrné náušnice a gombí-
ky vyrobené za použití náročných technologií  
a dokládají nám existenci místních klenotnic-
kých dílen. Ukázku výroby takovýchto šperků 
spolu s kovářským řemeslem budete moci vidět 
právě během „Noci řemeslníků“ v Památníku 
Velké Moravy ve Starém Městě.
Ukázky řemeslné výroby budou navíc doplněny 
výkladem ve 20.30 a ve 22.00 hodin.
Vstupné: děti, studenti, důchodci: 30 Kč, do-
spělí: 50 Kč; rodinné vstupné: 80 Kč
památník Velké moravy ve Starém městě, 
pátek 18. května 2012 od 20 do 24 hodin.

ZáHada VelkomoraVSkéHo pokladu
Netradiční interaktivní výukový program pro 
žáky 3. - 7. tříd ZŠ, v němž se pomocí multi-
mediální expozice v Památníku Velké Moravy 
ve Starém Městě seznámí s historií dávné minu-
losti. Načerpané vědomosti následně využijí při 
vyplňování otázek v pracovních listech na jed-
notlivých stanovištích umístěných v prostranství 
před budovou Památníku Velké Moravy. Správ-
né odpovědi žákům určí polohu tajemného po-
kladu.
- propojení předmětů: dějepis a český jazyk
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- čas: cca 90-120 minut
Účast na programu pro jednu třídu s lektorským 
vedením je třeba předem objednat.
Informace, objednávky - Mgr. Kateřina Kamr-
lová, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel.: 572 552 425, mobil: 734 282 498 

letecké muzeum kunovice

bareVný SVět letadel 
Soubor reprodukovaných kreseb výtvarníka 
Vladimíra Bidla zachycuje letadla jako umělecký  
a reklamní objekt. Zároveň představuje obráz-
kové dějiny československé aviatiky 20. století.
Výstava potrvá do 31. října 2012.
letecké muzeum kunovice, ul. Letecká, tel.: 
774 124 445. Otevírací doba: duben–říjen: pon-
dělí 10.00–12.00, 12.30–17.00, úterý–neděle, 
9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin. Odborný vý-
klad lze předem objednat na tel. 527 556 556, 
572 551 370 nebo na e-mailové adrese: info@
slovackemuzeum.cz.

muzeum lidových pálenic Vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilá-
tů a její historii na moravskoslovenském pomezí. 

VlčnoV, Stodola památkoVéHo 
objektu čp. 65 
Otevírací doba: květen: pondělí–pátek 9.00–
17.00 hodin (po předchozím telefonickém ob-
jednání), sobota, neděle 13.00–17.00 hodin 
(bez nutnosti předchozího objednání). 
Kontakt:
Průvodce: Božena Kovářová, mobil: 733 
621 063; Rostislav Stloukal, mobil: 733 621 054. 
V případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, pro-
vozní, mobil: 774 124 020; Jitka Zpěváková, 
ekonom, email: jitka.zpevakova@slovackemu-
zeum.cz. 
V období jízdy králů (26.–27. května) bude 
otevřeno: sobota 26. 5. 2012 10–17.00, ne-
děle 27. 5. 2012 8.00–18.00.

přednášky

eVropSká muZea V přírodě
Mezinárodně uznávaný odborník na proble-
matiku muzeí v přírodě PhDr. Jiří Langer, CSc., 

představí tyto tematické okruhy:
1. Co je to muzeum v přírodě
2. Vývoj koncepcí muzeí v přírodě
3. Jak se buduje muzeum v přírodě
4. Nejvýznamnější evropská muzea v přírodě
přednáškové centrum Sm, štefánikova 
1285, čtvrtek 24. května 2012 v 17 hodin, 
vstup volný.

k mezinárodnímu dni muzeí

10. ročník cykloturiStickýcH Výletů 
„Se SloVáckým muZeem Za poZnáním 
památek regionu“

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravi-
lo k Mezinárodnímu dni muzeí pravidelný cyklo-
turistický výlet na téma Archeologické výzkumy 
kostela M. Jana Husa a jeho okolí v Uh. Brodu 
z let 2008 a 2010. S jejich výsledky seznámí 
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. a Bc. Tomáš 
Chrástek. Účastníci dále navštíví nově otevře-
nou Q galerii v bývalé sýpce.
Sobota 12. května 2012. Sraz cyklistů v 9.00 
hodin před budovou Slováckého muzea ve 
Smetanových sadech. akce se uskuteční 
jen za příznivého počasí.

Zpřístupnění muzejních fondů

oteVřené dVeře kniHoVny, fotoar-
cHiVu a promítání VideoSnímků
V tento den je pro milovníky regionální historie 
prodloužena otevírací doba muzejní knihovny, 
v jejímž průběhu mohou nahlédnout do regio-
nálních periodik vydaných na konci 19. století  
a seznámit se s bohatým knihovním fondem. 
Zájemci se dále mohou obeznámit s historic-
kými i novodobými fotografiemi z rozsáhlého 
fondu fotoarchivu, který čítá asi 70 tisíc snímků. 
Současně je možno zhlédnout historické videos-
nímky.
pátek 18. května 2012 v době 9.00–12.00, 
12.30–17.00 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.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.



49

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

piráti [3d]    
út 1. 5. 14.30, st 2. 5. 15.30, so 5. 5. 15.30, 
ne 6. 5. 15.30, pá 25. 5. 15.30 hod.
režie: peter lord, jeff neWitt / V. britá-
nie, uSa 2012 / 88 min. / přístupný / dabing 
/ 3d-cinema / 165 kč
Animovaná komedie Piráti z produkce uznáva-
ného britského studia Aardman (Slepičí úlet) 
ukazuje události, které se přihodí bandě bod-
rých smolařských pirátů.

prci, prci, prcičky: školní SraZ
út 1. 5. 16.15, pá 4. 5. 16.30, so 5. 5. 17.15, 
po 7. 5. 17.30 hod. 
režie: j. HurWitZ, H. ScHloSSberg / 
uSa 2012 / 113 min. / od 15 let / titulky / 
d-cinema / 90 kč
To nejlepší nakonec!

titanic [3d] 
(Vítěz Filmjukeboxu č. 8: „1. máj je lásky čas“)
út 1. 5. 18.30, so 5. 5. 19.30, so 26. 5. 19.00 hod.
režie: jameS cameron / uSa 2012 / 
194 min. / přístupný /dabing / 3d-cinema / 
130 kč (na projekci 1. 5. sleva 1+1 dvouse-
dačky pro nejrychlejší)
Letos to bude 100 let, co se potopil Titanic. Při 
této příležitosti se stejnojmenný oscarový film  
vrací na plátna kin v jedinečném, precizním 3D. 

HněV titánů [3d]
st 2. 5. 17.15 hod.
režie: jonatHan liebeSman  uSa 2012 / 102 
min. / od 12 let / titulky / 3d-cinema / 110 kč
Perseus vydává na zrádnou a nebezpečnou vý-
pravu do podsvětí, aby osvobodil Dia, přemohl 
titány a zachránil tak celé lidstvo.

báječný Hotel marigold 
čt 3. 5. 19.30, st 16. 5. 17.30 hod.
režie: joHn madden / V. británie 2011 / 

124 min. / přístupný / titulky / d-cinema / 90 kč
Indický hotel Marigold má být místem odpočin-
ku pro skupinu noblesních důchodců. Vše ale 
nakonec dopadne trochu jinak…

můj VySVlečenej deník
pá 4. 5. 18.45, út 8. 5. 18.30, po 14. 5. 17.30, út 
29. 5. 20.00 hod.
režie: martin dolenSký / čr 2012 / 
102 min. / od 12 let / d-cinema / 100 kč
Komedie natočená podle knižního bestselleru 
Johany Rubínové. 

okreSní přebor – poSlední ZápaS 
pepika Hnátka
st 2. 5. 19.30, pá 4. 5. 20.45, ne 6. 5. 19.30,
pondělí 7. 5. 20.00 hod. 
režie: jan prušinoVSký / čr 2012 / 
104 min. / od 12 let / šÚ / d-cinema / 90 kč                             
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se 
současný fenomén a možná nejslavnější fotba-
lový klub v Česku dostává i na plátna kin. 

VráSky Z láSky
ne 6. 5. 17.30, st 9. 5. 17.30 hod.
režie: jiří StracH / čr 2012 / 101 min. / 
přístupný / d-cinema / 80 kč
Laskavý, dojemný i humorný příběh o dvou 
lidech, kteří se rozhodli užít si podzim života 
naplno.

probudím Se Včera
út 8. 5. 20.30, čt 10. 5. 18.00 hod.
režie: miloSlaV šmídmajer / čr 2012 /
120 min. / přístupný / d-cinema / 95 kč
Sci-fi komedie s originální zápletkou.

temné Stíny
čt 10. 5. 20.15, so 12. 5. 20.30, ne 13. 5. 20.00, 
pá 25. 5. 21.30 hod. + před začátkem noční pro-
hlídka kina a atria
režie: tim burton / uSa 2012 / 113 min. / 
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od 12 let / titulky / d-cinema / 90 kč
Ani oceán jim nepomůže, aby unikli záhadné-
mu prokletí, které jejich rodinu pronásleduje.

aVengerS [3d] 
pá 11. 5. 17.00, so 12. 5. 16.00, ne 13. 5. 17.00, po 
28. 5. 17.00 hod.
režie: joSS WHedon / uSa 2012 / 137 min. 
/ od 12 let / titulky / 3d-cinema / 150 kč
Marvel Studio uvádí super hrdinský tým všech 
dob Avengers, který přestaví ikonické super hr-
diny: Iron Mana, Neuvěřitelného Hulka, Thora, 
Captaina America, Hawkeye a Black Widow. 

loV loSoSů V jemenu 
pá 11. 5. 20.00, so 12. 5. 18.30, st 23. 5. 
20.00 hod.
režie: laSSe HallStrÖm / V. británie 2011 / 
111 min. / od 12 let / titulky / d-cinema / 90 kč  
Absurdní, originální film plný mimořádně vtip-
ných situací, ale i křehkých a dojemných míst.

tomorroW Will be better – fmx 
moVie
po 14. 5. 19.30, pá 18. 5. 17.00, út 22. 5. 
17.30 hod.
režie: martin příVratSký / čr 2012 / 73 
min. / od 12 let / titulky / d-cinema / 80 kč 
Začíná boj o titul mistra světa ve Freestyle mo-
tokrosu. 

biteVní loď 
st 16. 5. 20.00 hod. 
režie: peter berg / uSa 2012 / od 12 let / 
titulky / d-cinema / 90 kč 
Bitva o Zemi začne na vodě. 

líbáš jako ďábel
čt 17. 5. 17.30, 20.15, pá 18. 5. 20.15, so 19. 5. 
16.30, 20.15, ne 20. 5. 17.30, 20.00, po 21. 5. 
19.30, út 22. 5. 19.00, st 23. 5. 17.30, pá 25. 5. 
17.30, so 26. 5. 16.30, ne 27. 5. 17.30, po 28. 5. 
20.00, út 29. 5. 17.30, st 30. 5. 17.00 hod.     
režie: marie poledŇákoVá / čr 2012 / 
113 min. / přístupný / d-cinema / 110 kč
Příběh volného pokračování romantické ko-
medie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy sta-
ré manželské svazky jsou definitivní minulostí 
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový 
život. 

Streetdance 2 [3d]
pá 18. 5. 18.30, po 21. 5. 17.30 hod.
režie: m. giWa, d. paSQuini / V. británie 
2012 / 85 min. / přístupný / titulky / 
3-d cinema / 130 kč  
Po fenomenálním úspěchu prvního dílu přichází 
na taneční parket kin jeho zbrusu nové pokra-
čování.

diktátor 
so 19. 5. 18.45, pá 25. 5. 20.00 hod. + po skonče-
ní noční prohlídka kina a atria
režie: larry cHarleS / uSa 2012 / 83 min. 
/ od 15 let / titulky / d-cinema / 90 kč  
Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si 
po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi 
navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku 
neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya.

noc nejen muZeí… 
(komponoVaný program)
pátek 25. 5. 15.30 – 24.00 hod.
Komponovaný program, kterým se také kino 
Hvězda přihlásí k tradici nočních otevřených 
kulturních zařízení. V pátek 25.5 postupně na-
bídneme 4 snímky v kině Hvězda (Piráti, Líbáš 
jako ďábel, Diktátor, Temné stíny) a jeden za-
hajovací letošní sezony Letního kina Smetanovy 
sady (Tři veteráni). Současně bude ve vestibulu 
kina k navštívení výstava Radek Petříček: Figu-
rální kresby, k návštěvě unikátního atria na stře-
še sálu kina a k zajímavým prostorám v zákulisí 
kina zveme v čase od 19.00 hodin. Ve stejném 
čase od 19.00 máte možnost navštívit také hu-
dební produkci v atriu kina, která nastartuje 
pravidelné hudební dýchánky před projekcemi 
letního kina.
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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.

trainSpotting
st 9. 5. 20.00 hod.
režie: d. boyle / V. británie 1996 / 94 min. / 
od 15 let / titulky / 60, 70 kč 
Snímek, jenž políčkuje standardní středosta-
vovskou morálku a tradiční hodnoty se stal jed-
nou z nejuctívanějších generačních výpovědí. 

rok konopí 
+ delegace: režiSér petr Slabý, 
producent jan Hrnčíř ad.
út 15. 5. 19.30 hod.
režie: petr Slabý / čr 2012 / 90 min. / pří-
stupný / d-cinema / 60, 70 kč
Film hledá hranici osobní svobody každého jed-
notlivce s právem na zdraví a zrcadlí absurdnost 
současné reality. 

loV loSoSů V jemenu 
st 23. 5. 20.00 hod.
režie: laSSe HallStrÖm / V. británie 2011 
/ 111 min. / od 12 let / titulky / 80, 90 kč  
Absurdní, originální film plný mimořádně vtip-
ných situací, ale i křehkých a dojemných míst.

poSlední let petra ginZe 
st 30. 5. 19.00 hod.
režie: S. dickSon, cH. robertS / uSa 2012 
/ 67 min. / přístupný / titulky / 60, 70 kč
Film mapuje příběh chlapce česko-židovského 
původu, který musel ve čtrnácti letech odejít 
do terezínského ghetta, a odtud v šestnácti do 
Osvětimi, kde zemřel v plynové komoře. OSN 
vydala k filmu studijního průvodce, který bude 
k dispozici ZDARMA při všech projekcích filmu.

crulic - ceSta na onen SVět 
středa 30. 5. 20.15 hod.
režie: anca damian / rumunsko, polsko 
2011 / 73 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 kč 
Příběh Crulice, 33letého Rumuna, který zemřel 
v polském vězení během protestní hladovky.

Vrtěti ženou 
ne 27. 5. 20.00 hod.
režie: tanya Wexler / V. británie 2011 / 100 
min. / od 15 let / titulky / d-cinema / 90 kč 
Komický, přesto pravdivý příběh o vzniku vib-
rátoru. 

SněHurka a loVec 
čt 31. 5. 18.30 hod. 
režie: rupert SanderS / uSa 2012 / 
přístupný / dabing / d- cinema / 90 kč
Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému 
zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá 
příroda. V téhle verzi křehká princezna nevá-
há vlézt do brnění a na zlou machechu vyrazit  
s mečem v ruce. 

připravujeme: Sněhurka a lovec, muži v čer-
ném 3, tady hlídám já, prometheus, don‘t 
Stop, madagaskar 3, piraňa 3d, Zásnuby na 
dobu, doba ledová 4: Země v pohybu a další 
premiéry! pokračuje letní kino Smetanovy 
sady. pokračují záznamy metropolitní ope-
ry (met) – 21. 6. (evropský den hudby): gio-
achino rossini: lazebník sevillský. dětský 
den 1. 6. v kině Hvězda.
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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.

barry lyndon
čt 3. 5. 16.00 hod.
režie: Stanley kubrick / V. británie 1975 
/ 184 min. / od 12 let / titulky / na průkazku 
Zf zdarma, 50 kč
Z bývalého zloděje a hazardního hráče se stává 
vážený občan. Po každém vzestupu však násle-
duje pád… ocenění: 4x oscar ad.

prémie Zf: StřiHoruký edWard
čt 10. 5. 16.00 hod.
režie: tim burton / uSa 1990 / 101 min. / 
přístupný / titulky / pouze na průkazku Zf
Království za ruce by dal Edward, který sice není 
tak úplně člověk, přestože se chová lidštěji než 
většina lidí v jeho okolí. 

diVoká planeta 
čt 17. 5. 16.00 hod.
režie: rené laloux / francie, českosloven-
sko 1973 / 72 min. / od 12 let / na průkazku 
Zf zdarma, 50 kč
Výtvarně i myšlenkově pozoruhodný příběh se 
odehrává na kterési vzdálené planetě, kde míst-
ní mimořádně vyspělá civilizace modrých obrů 

zotročuje a tyranizuje maličké, lidsky vyhlížející 
tvory. 

atentát + dokumenty  
70. Výročí HeidricHa!
čt 24. 5. 16.00 hod.
režie: jiří SeQuenS St. / československo 
1964 / 98 min. / přístupný / na průkazku Zf 
zdarma, 50 kč
Český film o dramatických událostech kolem 
útoku na jednoho z nejmocnějších mužů Třetí 
říše R. Heydricha. Projekce bude doplněna vý-
běrem zajímavých krátkých snímků k tématu 
Heydrichády.

občan kane 
čt 31. 5. 16.00 hod.
režie: orSon WelleS / uSa 1941 / 119 min. 
/ přístupný / titulky / na průkazku Zf 
zdarma, 50 kč
„Neposlušné dítě Hollywoodu“ Orson Welles 
natáčel toto legendární drama, které se stalo 
milníkem ve vývoji filmové řeči i vypravěčských 
postupů, již ve svých pětadvaceti letech.

LETNÍ KINO SMETANOVY SADY

SVěrák a děti: tři Veteráni
pá 25. 5. 20.45 hod. 
režie: oldřicH lipSký / československo 
1983 / 93 min. / přístupný / zdarma
Pohádka pro malé i dospělé pod širým nebem.

letní Hity: Signál
so 26. 5. 20.45 hod.
režie: tomáš řeHořek / čr 2011 / 115 min. 
/ přístupný / d-cinema / zdarma
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak 
trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří 
sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos 
(Vojta Dyk). V jedné z rolí i hradišťská rodačka 
Eva Josefíková!
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piráti [3d]    
st 2. 5. 15.30, ne 6. 5. 15.30 hod.
režie: p. lord, j. neWitt / V. británie, uSa 
2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3d-ci-
nema / 145, 165 kč
Animovaná komedie Piráti z produkce uznáva-
ného britského studia Aardman.

maloVáSek – pirátSké tetoVání
ne 6. 5. 14.30 hod. / zdarma
Kdo by nechtěl na rameni kotvu nebo mořskou 
pannu? Přijděte si nakreslit obrázek na ruku 
nebo na čelo.

alVin a cHipmunkoVé 3 
st 9. 5. 15.30 hod.
režie: mike mitcHell / uSa 2011 / 87 min. 
/ přístupný / dabing / d-cinema / 70, 80 kč
Chipmunkové jsou zpět a pořádně rozpiští! 

maloVáSek – kVětinoVá 
přáníčka 
ne 13. 5. 14.30 hod. / zdarma
Obdarujte i svou maminku něžným přáníčkem 
s květinami!

myší kočičiny
ne 13. 5. 15.30 hod. 
československo / 63 min. / 30, 40 kč
Pásmo pohádek: Myší kočičiny, Jak chlop všech-
ny roboty pomotal, Budulínek Mandelinka ad.

lorax  [3d] 
st 16. 5. 15.30 hod.
režie: cH. renaud, k. balda / uSa 2012 / 

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. 

94 min. / přístupný / dabing / 3d cinema / 
110, 130 kč
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž 
žije dvanáctiletý Ted…

dětSká neděle 
(komponoVaný program)
ne 20. 5. od 13.30 hod.
Od 16. 5. do 23. 5. bude ve foyer kina Hvězda 
k vidění velká výstava dětských prací Animásku, 
Malovásku a výtvarných kroužků DDM Šikula za 
školní rok 2011/2012. Vernisáž výstavy a pro-
gram pro širokou veřejnost proběhne v neděli 
20. 5. od 13.30 hod. Součástí doprovodného 
programu budou vystoupení dětí z kroužků 
DDM Šikula, výtvarné a animační dílny a na zá-
věr filmová projekce. 

maloVáSek – Hurá do džungle  
Dětská neděle
ne 20. 5. 14.30 hod. / zdarma
Podíváme se zblízka na různé materiály a po-
mocí kopírování jejich struktur si vytvoříme ob-
rázky divokých zvířat.

POŘADY PRO DĚTI
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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

probudím Se Včera 
st 16. 5. 10.00 hod.
režie: miloSlaV šmídmajer / čr 2012 / 
120 min. / přístupný / d-cinema / 60 kč 
(jen za dospělého diváka)
Eva Josefíková a Jiří Mádl v komedie s originální 
zápletkou.

boHémSký žiVot 
st 30. 5. 10.00 hod.
režie: aki kauriSmÄki / francie, itálie, 
švédsko 1992 / 100 min. / od 15 let / titulky 
/ d-cinema / 50 kč (jen za dospělého diváka 
Černobílá bohémská komedie plná černého hu-
moru. 

knoflíkoVá Válka   
Dětská neděle
ne 20. 5. 15.30, st 23. 5. 15.30 hod.
režie: cHriStopHe barratier / francie 
2011 / 100 min. / přístupný / dabing / d-ci-
nema / 20. 5. děti do 15 let zdarma, ostatní 
80 kč; 23. 5. 70, 80 kč 
Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události 
druhé světové války, v malé francouzské vesnici 
v ústraní si hrají na válku děti. 

poHádky o pejScícH
ne 27. 5. 15.30 hod.
československo / 60 min. / 30, 40 kč
Pásmo pohádek: Psí pohádka; Štaflík a Špaget-
ka, O detektivu Sultánovi ad.

Hurá do afriky [3d] 
st 30. 5. 15.30 hod.
režie: Holger tappe / německo 2010 / 93 
min. / přístupný / dabing / 3d-cinema / 110, 
130 kč 
Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. 
Jenže najednou začíná mizet voda…

Městská kina - koncerty, výstavy, besedy

giuSeppe Verdi: aida 
(ZáZnam opery)
čtvrtek 24. 5. 18.45 hod.
délka: 3 hod. 52 min., počet přestávek: 2
cena: 250 kč (senioři, Ztp, vlastníci průkazek 
art a Zf) 300 kč / pozor! Sleva - dvouvstu-
penka na met květen + červen: 400, 500 kč
Dirigent: DANIELE GATTI, Režie: SONJA FRIS-
ELL / Osoby a obsazení: Aida - Violeta Urmana, 
Amneris - Dolora Zajick, Radames - Johan Bo-
tha, Amonasro - Carlo Guelfi, Ramfis - Roberto 
Scandiuzzi, Král - Štefan Kocán. / Hraje Orches-
tr a sbor Metropolitan Opera New York. 

Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném 
Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zá-
roveň výpravným dramatem plným velkolepých 
davových scén a působivých sborových partů. 
V hlavní roli zotročené etiopské princezny se 
představí Violeta Urmana, její sokyni ztvární 
Dolora Zajick a Radamése, velitele egyptských 
vojsk, Johan Botha. Za dirigentským pultem 
stane Daniele Gatti. Mezi nejznámější melodie 
Aidy patří slavný Triumfální pochod. K dispozici 
divákům tištěný program a občerstvení v kavár-
ně kina Hvězda.
http://www.metinhd.cz/
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Sto let čeSkéHo Skautingu: 
SkautSké Stopy V uHerSkém Hra-
dišti aneb od kmene 
řVaVýcH k pSoHlaVcům 
foyer kina Hvězda, 24. 4 – 15. 5. 
Sursum corda! Vyzval Antonín Benjamín Svoj-
sík v závěru svého díla „Základy junáctví“. Jak 
toto heslo naplnili skauti z Uherského Hradiš-
tě, ukazuje výstava, jež je součástí oslav sta let 
českého skautingu. Veřejná derniéra výstavy 
s hudebním doprovodem proběhne v úte-
rý 15. 5. v 17 hodin.

tVorba dětí: VýStaVa animáSku 
a maloVáSku mkuH + VýStaVa 
aktiVit domu dětí a mládeže 
šikula uH    
Dětská neděle
foyer kina Hvězda, 16. – 22. 5.
Od 16. 5. do 23. 5. bude ve foyer kina Hvězda 
k vidění velká výstava dětských prací Animásku, 
Malovásku a výtvarných kroužků DDM Šikula za 
školní rok 2011/2012. Vernisáž výstavy a pro-
gram pro širokou veřejnost proběhne v neděli 
20. 5. od 13.30 hod. Součástí doprovodného 
programu budou vystoupení dětí z kroužků 
DDM Šikula, výtvarné a animační dílny a na zá-
věr filmová projekce. 

radek petříček: figurální kreSby
(foyer kina Hvězda, 23. 5. – 11. 6.)
Radek Petříček se narodil v roce 1978 v Hoři-
cích v Podkrkonoší. V letech 1997-99 studoval 
na Vyšší odborné škole restauračních a konzer-
vačních technik v Litomyšli. V letech 1999-2005 
absolvoval ateliér restaurování uměleckých děl 
malířských a dřevěných polychromovaných 
plastik na AVU. V současné době působí jako 
asistent v ateliéru figurální kresby prof. Borise 
Jirků na VŠUP. Od roku 2004 vystavuje své mal-
by při mnoha příležitostech. Vernisáž výstavy 
ve středu 23. 5. od 18.00 hod.

VlaSta třešŇák – tHe Vole: 
Hraboš Hrdina (recitál a čtení)
čtvrtek 31. 5. 20.00 hod. / kino Hvězda – atrium 
(za deště sál kina)
70 kč (předprodej) / 90 kč (na místě)
Atrium kina Hvězda přivítá uměleckého pětibo-
jaře Vlastimila Třešňáka. V programu s názvem 
The Vole: Hraboš hrdina zahraje své nejlepší 
písně a bude číst z nové knihy. Součástí vystou-
pení bude také také prodej knih a CD spojený 
s autogramiádou. 
Zpěvák, textař, malíř, spisovatel a fotograf. 
To vše a mnohdy i víc se skrývá pod jménem 
Vlastimil Třešňák, který mimo jiné prošel ne-
spočtem různých zaměstnání. Od druhé polo-
viny 60. let vystupoval veřejně jako folkový zpě-
vák a stal se členem volného sdružení Šafrán. 
Později se však dostal do střetu s tehdejší vládní 
mocí, jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 
a následně byl nucen odejít do exilu. Emigro-
val do Švédska, kde vydal v roce 1979 své již 
legendární album Zeměměřič, o kterém Jiří 
Černý napsal, že je nezařaditelné, osobité a že 
po Krylově Bratříčkovi a Mertových Baladách  
z Prahy znamená třetí výrazný mezník české fol-
kové písně. Třešňák pak jako první z českých 
písničkářů nahrál a v exilu pod názvem Koh-i-
-noor vydal své písně s rockovými hudebníky. 
Celkově má na kontě osm alb. Třešňák je taky 
svérázným, osobitým spisovatelem. Vydal řadu 
próz, například ceněnou novelu …a ostružinou 
pobíd´ koně, romány Klíč je pod rohožkou, To 
nejdůležitější o panu Moritzovi, Evangelium  
a ostružina, U jídla se nemluví, Melouch, nebo 
komentované texty písní Plonková sedmička. 
http://www.tresnak.cz/
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Univerzita Tomáše Bati - Fakulta logistiky  
a krizového řízení se sídlem v Uherském Hra-
dišti uskutečnila v dubnu dvě prestižní vzdělá-
vací akce v sále kina Hvězda a navázala tak na 
dlouhodobou spolupráci s Městskými kiny. Po 
rekonstrukci, která byla dokončena loni v čer-
venci, totiž sál splňuje všechny podmínky nutné 
pro pořádání také tohoto typu akcí. Nově může 
mít přednášející notebook přímo na pódiu,  wi-fi 
v sále lze využít v případě on-line prezentace. 
Vylepšené vybavení zvukovou technikou přináší 
dokonalejší kvalitu mluveného slova a 24kaná-
lový světelný okruh umožňuje nastavit osvícení 
sálu zcela dle přání.
Ve čtvrtek 12. 4. uspořádala  UTB FLKŘ a Okres-
ní hospodářská komora v Uh. Hradišti v sále 
kina Hvězda konferenci s mezinárodní účas-
tí pod názvem „Logistika v teorii a praxi IV“. 
Mottem konference bylo rozšíření vzájemné 
spolupráce podnikatelské a akademické sféry 
při hledávání možností ke zkvalitnění logistiky  
v regionech. Prezentována byla moderní logis-
tika a její praktické uplatnění v podnikové sféře 
s cí lem rozšíření vzájemných kontaktů a navá-
zání spolupráce. 

Série přednášek v podání předních předsta-
vitelů Generálního ředitelství hasičského zá-
chranného sboru České republiky se ve Hvězdě 
konala v pondělí 16. 4. Se svými prezentacemi 
vystoupili brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, náměs-
tek generálního ředitele HZS ČR, plk. Ing. Jiří 
Chalupa, Ph.D., ředitel odboru civilní nouzové 
připravenosti a strategií, plk. Mgr. Eleonóra Til-
cerová, vedoucí oddělení instruktáží a školení, 
odbor ochrany obyvatelstva a krizového říze-
ní. Přednášky „Inovace a rozvoj výuky bez-
pečnosti se zaměřením na krizové řízení“ se 
zúčastnilo více jak 220 studentů a 30 vědecko-
-pedagogických pracovníků a odborníků z Brna, 
Zlína, Uh. Brodu a Uh. Hradiště.

Jaromír Orel (Městská kina Uh. Hradiště)

Na snímku Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malin-
džák, CSc., ředitel Ústavu logistiky průmyslu 

a obchodu Technické Univerzity Košice. 
Foto: Jaromír Orel

Na snímku brigádní generál Ing. Miloš 
Svoboda, náměstek generálního ředitele 

HZS ČR. Foto: archiv UTB

UTB oceňuje kvality sálu kina Hvězda
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Ohlédnutí za módní přehlídkou

Několika fotografiemi se ještě vracíme k jarní pře-
hlídce Klubu módy, která se uskutečnila 7.dubna 
2012 ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. 
Kdo si i přes termín velikonoční soboty udělal čas  
a byl u toho, rozhodně nelitoval. V první polovině 
programu převažovaly především sezónní mode-
ly pro jaro-léto 2012: kolekce luxusní francouzské 
módy, oblečení pro cyklistický sport, plavky. Ožive-
ním byly netradiční modely studentky UTB Zlín Adély 
Mikulicové. Po přestávce došlo na klasiku: svatební 
šaty zn. San Patrick se moc líbily, stejně jako spo-
lečenské pánské obleky, košile, svetry atd. V duchu 
elegance byl i závěr přehlídky, kolekce střihově ná-
ročných modelů brněnské módní návrhářky Barbo-
ry Divínové. Vnímavé publikum odměňovalo firmy  
i návrháře častými potlesky a dobrá nálada vládla 
na mole i v hledišti. Dá se říci, že to  byl vskutku 
vydařený večer. (více fotografii na www.kkuh.cz/
fotogalerie).                                                         -eka-

Foto: Milan Zámečník                                                                                                           
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Plán A3V na I. pololetí 2012

KVĚTĚN
středa 2.5. Zajímavosti české a světové lite-
ratury, 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. Stanislav 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@kkwwh.cz.

Benefiční turnaj v malé kopané

V sobotu 19. května 2012 bude Městský 
atletický stadion v Uherském Hradišti od  
15 hodin patřit hvězdnému týmu REAL TOP 
PRAHA  a benefičnímu turnaji v malé kopané 
s názvem „ALTECH CUP – TURNAJ HVěZD“. 
Sportovní klub REAL TOP PRAHA pod ve-
dením populárního herce Davida Suchaří-
py sdružuje kulturní osobnosti, sportovce 
a sportovní komentátory jako jsou Ondřej 
Vetchý, Martin Dejdar, Richard genzer, 
Vojta Dyk, Richard Krajčo, Daniel Landa, 
Pepa Vojtek, Lukáš Vaculík, Patrik Ber-
ger, Ivan Hašek, František Straka a další. 
Mnohé z  nich můžete potkat právě při fot-
balovém klání s  kamarády a známými, kteří 
budou reprezentovat Uherského Hradiště.

„Akce je určena široké veřejnosti, všem, kdo 
mají rádi fotbal, zábavu, kdo chtějí vidět zná-
mé osobnosti, pořídit fotky, opatřit si auto-
gramy... vzkazuje Adéla Kotková, organizá-
torka akce.

Vedle hvězdného turnaje čeká diváky spous-
ta zábavy pro dospělé i děti, soutěže, občer-
stvení... Vstupné na akci je 50 Kč, děti do 6 let 
mají vstup zdarma. Veškerý výtěžek podpoří 
denní stacionář pro postižené a poradnu 
rané péče.

Diakonie ČCE - středisko Cesta
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

PŘEHLED AKCÍ NA KVĚTEN

2. 5. – středa – Zdravá káva s gANODERMOU, 
beseda s promítáním a ochutnávkou s p. Alenou 
Hlavicovou, Přírodovědné centrum Trnka (II. ZŠ Za 
Alejí UH, zadní vchod od tělocvičny) od 17.30 hod.  
info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233

5. 5. – sobota – LOV  ZA  POKLADy  aneb  KEŠKO-
BRANÍ, tentokrát s Tomem hledání „kešek“ v Uh. 
Hradišti pomocí GPS. Sraz všech v 9.00 hod. u DDM 
UH (naproti nemocnice), info: Jana Skuciusová,  
tel. 605 203 065

8. 5. – úterý – Soutěž v TANCI  „DANCE SHOW“, 
ZŠ Unesco UH, prezence od 9.00 hod., soutěž začí-
ná ve 12.30 hod.  Na tuto soutěž je nutné se předem 
přihlásit !!! Info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 065

11. 5. – pátek – Den s Lesy ČR, Archeoskanzen 
Modrá, enviromentální aktivity pro základní školy, 
info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233

11. – 13. 5. – víkend – Jarní LADĚNÍ, víkend plný vý-
tvarného tvoření pro dospělé v Nezdenicích, akce 
je určena pro členy zájmových kroužků. Info: Marti-
na Dörrová, tel. 605 203 064

12. 5. – sobota (ráno) – FAIRTRADE  SNÍDANĚ, 
spolupořadatelé snídaně ve Smetanových sadech 
od 9.-11.00 hod., info: Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233

12. 5. – sobota (odpoledne) – Otvírání pastvin 
na ROCHUSU,  Rochus, akce je určena pro širokou 
veřejnost, od 13.30 hod., info: Lenka Pavelčíková,  
tel. 733 500 233

14. – 18. 5. – pondělí – pátek – Výstava „Ptáci 
v ilustracích“ s výukovým programem, vhodné 
pro žáky 1. a 2. stupně základních škol, Přírodověd-
né centrum Trnka (II. ZŠ Za Alejí UH), na výukový 

program je nutné se předem přihlásit,
info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233

16. – 23. 5. – Výstava aktivit Domu dětí a mlá-
deže Šikula UH v kině Hvězda, hlavní program 
pro širokou veřejnost bude v neděli 20. 5. od 13.30 
hod. – VERNISÁŽ  s doprovodným programem, vy-
stoupení dětí z kroužků DDM, výstava výtvarných 
a keramických prací. Na závěr je připraveno pro-
mítání filmu. Tato akce je pořádána ve spolupráci 
s Kiny UH, můžete shlédnout práce dětí z Animásku  
a Malovásku. Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064

1. 6. – pátek – DEN  DĚTÍ  - ve spolupráci s Měs-
tem UH a Klubem kultury UH, od 14.00 hod. na 
Masarykově nám. čeká děti kouzelník, hry, taneční 
podložky, výtvarný stan, koníci, soutěže, vystoupe-
ní děti z kroužků DDM, kolotoče, atd.  Na nádvo-
ří Reduty proběhne loutkové divadlo . Info: Karel  
Šuranský,  tel. 605 203 063

Dále nabízíme :
Pořádání Výletů na KLÍČ – podle požadavků  jednot-
livých tříd zajistíme zábavný, atraktivní program pro 
školní výlety, Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064
Turnaje ve hře MAgIC – bližší podmínky a termí-
ny najdete na www.ddmsikula.cz, Info: Martina 
Dörrová, tel. 605 203 064

Volná místa na táborech: 
Pobytové:
15. - 22. 7. - Vápenice, všeobecný „Jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá“, Hl. ved. Renata Hlavsová,
cena 3.150,-- Kč
6. - 12. 8. - Trnava u Zlína - „Dobrodružná cesta stale-
tími“, hl. ved. Martina Dörrová, cena 3.100,-- Kč
2. - 18. 8. - Smraďavka - „Zlatá horečka na Smra-
ďavce“, hl. ved. Jana Skuciusová, cena 3.100,-- Kč 
Příměstské tábory
9. - 13. 7., 16. - 20. 7., 23. - 27.7. - „Tajemný Golem“ 
- výtvarný, DDM UH, hl. ved. Bronislava Krystová, 
cena 1.050,-- Kč
30.7. - 3.8., 6.8. - 10.8. - „Výprava k pramenům Ama-
zonky“ - přírodovědný , Trnka - ZŠ  Za Alejí UH, 
hl. ved. Vendula Sikorová, cena 950,-- Kč
13. - 17.8., 20. - 24.8., 27. - 31.8. - „Vzhůru na Mount
Everest“ - sportovní, DDM UH, hl. ved. Karel Šuranský,
cena 900,-- Kč. 
Na všechny tábory  je nutné se předem přihlá-
sit tel. 572 551 347.   info na www.ddmsikula.cz. 
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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.

Možnost zápisů  nových dětí  do nabízených  
kurzů

LETNÍ PŘÍMĚSTSKé TÁBORy PRO DĚTI
Po  dobu letních prázdnin (červenec – srpen)  
nabízíme     pro děti od 4 let  do 15 let příměst-
ské tábory,  vždy pondělí - pátek 8.00 – 16.30 
hod.. Tábory vedou kvalifikovaní pedagogové. 
Po dobu tábora je dětem zajištěn oběd a pitný 
režim. Rozpis táborů najdete na našich strán-
kách   www.akropolis-uh.cz , kde se můžete již 
přihlašovat.                 

AKTIVITy  PRO  RODIČE S  DĚTMI 
Veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 měsíců  
do 3 let | út, st, čt, pá – rozděleno dle věk.kat. |

Pohádková snoezelen pro děti 3 – 5 let 
| čt 16. 00 – 17.00 hod. | 

PRAVIDELNé VZDĚLÁVACÍ AKTIVITy + KURZy 
PRO DOSPĚLé
Jazykové kurzy  + konverzace se zahr. lektory | 
Výtvarná sobota 14.4. (Kreslení  PMH  
a Olejomalba tech. Boba Rosse) 
Arteterapie 19.4. | Excel 23.4. – 27.4.
Kurz redukce hmotnosti 9.5. – 11.7.
Enkaustika 25.5.

PRAVIDELNé POHyBOVé AKTIVITy + KURZy 
PRO DOSPĚLé
Pilates * s hlídáním | Zumba | Kondiční cvičení  
| Fitbox | Redukční cvičení | Kalanetika |  Jóga 
zač.,  pokr. i pro těhotné | Bossu -pilates | Žije-
me aktivně a zdravě, pro 50+ | Taneční kurz pro 
začátečníky i pokročilé 20.4. – 15.6. |  Active day 
19.5. jednodenní workshop pro ženy se cvičením 
a poradenstvím.

PORADNy, KLUBy, TERAPIE
Poradny: 
každé úterý odpoledne od 13 do 15 hod. 
Objednávky mimo uvedenou dobu osobně,  
telefonicky nebo e-mailem. 

Snoezelen – multisenzorická relaxační místnost 
- na objednávku pro jednotlivce i rodinu

PŘEDNÁŠKy A BESEDy 
Jak využít práci českých a zahraničních dob-
rovolníků NNO  | 13.4.,  8.30 – 16.30 hod.
Děti a Feng-Shui - beseda 
|  st 18.4.,16.30 – 18.30 hod.
Beseda o Montessori pedagogice 
| čt 19.4., 16.30 – 19.30 hod.
Canisterapie | čt  4.5, 16 hod.

AKCE PRO CELOU RODINU
21.4. Den Země | celodenní  akce v areálu  
Kovosteelu ve St. Městě  

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

8 4 3

2 5 1 7 4 9

1 9 5

5 9 8

3 9 7

2 4 5

1 5 3 2 9 6

8 7 3

4 6 1

2 3 8

9 1

1 2 3 5

8 2 1 4 9 6

5 4 3 8

9 6

3 2 7

9 3 5

1 9 6 4

1 5 6

4 9 2 1

7 3 8

4 2 8

3 1 9

7 2 5 1

3 6 4

7 1 9 2

2 3 5 9 4

1 6

9 3 2 1 5

2 4

9 2

4 3

8 7 2 6 9

5 1

4 9 3 1 8

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

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

8 7 2 3 5 9 1 6 4
1 4 5 6 8 7 3 9 2
9 6 3 2 1 4 7 5 8
2 1 7 5 9 3 4 8 6
3 9 8 1 4 6 5 2 7
6 5 4 7 2 8 9 1 3
5 8 1 4 7 2 6 3 9
7 3 9 8 6 5 2 4 1
4 2 6 9 3 1 8 7 5
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V měsíci dubnu potěšila malé i větší návštěvníky Výstava filmových postav z dílny Ateliérů Bonton Zlín, kterou 
Klub kultury připravil v prostorách Reduty a navštívilo ji 1721 zájemců. Výstavě dominovaly populární posta-
vičky Pata a Mata, děti se mohly v televizi na jejich příběhy podívat a své dojmy i nakreslit. Na snímcích děti 
z Mateřské školy Husova.                                                                                                              Foto: Miroslav Potyka
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Vinaři mařatice

zvou na

34. regionální VýStaVu Vín
Zimní stadion v uh. Hradišti  

1. května 2012, 9.00 - 16.00 hodin 

918 vzorků
občerstvení zajištěno 

hraje cm bálešáci


