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Budova staré školy, stojící na hlavní kunovické křižovatce, je jedním z mála historických objektů v Kunovicích. Prošla pozoruhodným proce-
sem revitalizace a po Novém roce by měla začít žít svůj nový život jako součást Podnikatelského inkubátoru Kunovice. Město Kunovice chtělo 
v průběhu měsíce listopadu umožnit veřejnosti v rámci dne otevřených dveří prohlídku celého objektu ještě před tím, než se nastěhují jeho 
noví uživatelé. Bohužel, systém protiepidemických opatření tyto plány zhatil.
Proto byla na webových stránkách města Kunovice spuštěna webová aplikace, kde si zájemci mohou Starou školu prohlédnout prostřednic-
tvím virtuální prohlídky. Poněkud skromnější prohlídku nabízí na stránkách 16 a 17 také městský zpravodaj Kunovjan. S ohledem na posun 
v protiepidemických opatřeních bude v pondělí 14. prosince 2020 omezenému počtu osob umožněna prohlídka objektu takříkajíc „naživo.“ 
Podrobnosti najdete na str. 21.                   zdk

Foto Jakub Mičovský
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Přečtěte si:
Vybráno z usnesení XI. zasedání Zastupitelstva 
města Kunovice konaného dne 22. 10. 2020
ZASTUPITELSTVO MĚSTA:
SCHVALUJE
• zprávu o činnosti Rady města Kunovice 
od X. zasedání zastupitelstva města dne 20. srp-
na 2020
• Smlouvu č. 1030052971/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, na pozemek 
p. č. 2395, 2405/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradi-
ště, na akci Kunovice, EPS, V Pastouškách 1690, 
kabel NN, na zřízení věcného břemene spočí-
vající v umístění distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN, přípojková skříň, uzemnění NN (ka-
bel NN 44 bm), za účelem jejího provozování, 
oprav a udržování distribuční soustavy
• Smlouvu č. 1040018700/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, na pozemek 
p. č. 750/4 a 750/6 v k. ú. Kunovice u Uh. 
Hradiště na akci Kunovice, XXX, přípojka NN, 
na zřízení věcného břemene spočívající v umís-
tění distribuční soustavy – (zemní kabel NN, 
přípojková skříň), za účelem jejího provozování, 
oprav a udržování distribuční soustavy
• Smlouvu č. 1030060571/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, na pozemek 
p. č. 3976, 3981 a 264/1 v k. ú. Kunovice 
u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, XXX, kab. 
smyčka NN“ na zřízení věcného břemene spo-
čívající v umístění distribuční soustavy – (zemní 
kabel NN), za účelem jejího provozování, oprav 
a udržování distribuční soustavy
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
10.000 Kč VČELKA, sociální služby, o. p. s., 
středisko Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, 
na úhradu nákladů na provoz terénní sociální 
služby pro občany Kunovic 
• převod nemovitých věcí – přístavbu sportovní 
haly, včetně pozemku p. č. 2246/7, stavbu par-
koviště, včetně pozemku p. č. 2397/32 (oba dle 
geometrického plánu č. 2637-30/2018 ze dne 
22. 8. 2019), a pozemek pod tenisovou halou 
p. č. 2397/28 v k. ú. Kunovice u Uherského Hra-
diště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví 
U.T.A.H. – BH, s. r. o., se sídlem Na Rynku 887, 
Kunovice, za sjednanou kupní cenu 1.809.770 
Kč a zřízení věcného břemene inženýrských sítí 
– elektrického vedení a kanalizace ve prospěch 
města Kunovice, spočívající v umístění distribuč-
ní soustavy, za účelem jejího provozování, oprav 
a udržování

• převod nemovitých věcí – pozemku p. č. 
220/2 zahrada, budovy bez čp/če – jiná stav-
ba (objekt tzv. časomíry) stojící na pozemku 
p. č. 2397/4 a budovy bez čp/če – občanské 
vybavení (objekt tzv. přístavby tribuny) stojí-
cí na pozemku p. č. 2397/25 v k. ú. Kunovice 
u Uh. Hradiště z vlastnictví HIMAREX, spol. s r. o., 
se sídlem Na Rynku 887, Kunovice, do vlast-
nictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 
2.048.800 Kč
• Smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji 
Integrované dopravy Zlínského kraje mezi Zlín-
ským krajem a městy Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice 
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu provést 
stavbu a spolufinancování nákladů č. 20/
XXIIIZM/2018 „Bydlení na Záhonech – ZTV 
U Štreky“ – II. etapa. Vybudování nové veřejné 
dopravní a technické infrastruktury v lokalitě 
Na Záhonech, ul. U Štreky, pro výstavbu nových 
rodinných domů, řešící posun termínů dokon-
čení jednotlivých etap výstavby
• převod pozemku p. č. 2944/30 o výměře 257 
m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví 
města Kunovice do vlastnictví Medeos, s. r. o., 
Domažlická 1256/1, Praha 3, za sjednanou kup-
ní cenu 900 Kč/m2 bez DPH
• Smlouvu č. 1030059663/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstne-
ra 2151/6, České Budějovice, na pozemek p. č. 
2944/30, 2943/1 a 2942/25 v k. ú. Kunovice 
u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Medeos, ka-
bel NN“, spočívající v umístění distribuční sou-
stavy – (kabelové vedení NN a kabelová skříň), 
za účelem jejího provozování, oprav a udržování 
distribuční soustavy
• příspěvek na činnost mobilnímu hospici 
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče, z. ú., Mariánské náměstí 78, Uh. Hradiště, 
ve výši 20.000 Kč, na pořízení antidekubitních 
matrací a podložek pro nemocné
• převod části pozemku p. č. 315/224 o před-
pokládané výměře 1 110 m2 v k. ú. Kunovice 
u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do 
vlastnictví manželů XXX a XXX, XXX, Kunovice, 
za sjednanou kupní cenu 1.400 Kč/m2 včetně 
DPH s tím, že manželé XXX předloží geometric-
ký plán k oddělení požadované části pozemku 
• Smlouvu o právu provést stavbu a spolufinan-
cování nákladů mezi městem Kunovice a paní 
XXX, XXX, 686 04 Kunovice, podle § 1746 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoní-
ku, v aktuálním znění a v rozsahu dle přílohy č. 
13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně plánovací 

Vážení čtenáři městského zpravodaje,
v několika posledních číslech Kunovjanu se v některých článcích objevily chyby, 
zejména spojená slova bez mezer. Způsobila je chyba softwaru, napříště by se 
neměla opakovat. Čtenářům i autorům příspěvků, kteří s těmito chybami neměli 
nic společného, se redakce tímto omlouvá.



3www.facebook.com/mesto.kunovice.official

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN
opatření“, předložené Komerční bankou, a. s., 
a Českou spořitelnou, a. s.  

DOPORUČUJE
• na základě předložených variantních nabídek 
na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru 
ve výši max. 6,7 mil. Kč na investiční akci „Re-
konstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice“ 
zvolit variantu č. 2 s pevnou úrokovou sazbou ve 
výši 1,03 % ve vazbě po celou dobu splatnosti 
úvěru od České spořitelny, a. s.

• na základě předložených variantních nabídek 
na poskytnutí střednědobého investičního úvě-
ru ve výši max. 5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce 
sportovního areálu ZŠ U Pálenice“ zvolit varian-
tu č. 1 s pohyblivou úrokovou sazbou ve vazbě 
na 1 M PRIBOR od České spořitelny, a. s.
• o uzavření Smlouvy o přijetí dlouhodobého 
investičního úvěru ve výši max. 6,7 mil. Kč mezi 
městem Kunovice a bankou Česká spořitelna, a. s.
• o uzavření Smlouvy o přijetí střednědobého 
investičního úvěru ve výši max. 5 mil. Kč mezi 
městem Kunovice a bankou Česká spořitelna, a. s.
• na základě předložených variantních nabídek 
na poskytnutí dlouhodobého investičního úvě-
ru ve výši max. 24,5 mil. Kč na investiční akci 
„I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečností 
opatření“ zvolit variantu č. 2 s pevnou úrokovou 

sazbou ve výši 1,1 % po celou dobu splatnosti 
úvěru na 17 let od České spořitelny, a. s.
• o uzavření Smlouvy o přijetí dlouhodobého 
investičního úvěru ve výši max. 24,5 mil. Kč 
mezi městem Kunovice a bankou Česká spoři-
telna, a. s. 

UKLÁDÁ
• finančnímu výboru zastupitelstva města pro-
vést kontrolu hospodaření u příspěvkových or-
ganizací zřízených městem 
• zpracovat studii využití území vymezené mi-
nimálně okrajem tenisových kurtů, plánovaným 
zázemím Snails Kunovice a oplocením zahrad 
RD v ulici Cihlářská vč. plochy plánované roz-
vojové lokality pro bydlení ozn. BI, lokalita 
č. 39. Tato studie prověří budoucí využití této 
části území v koordinaci s plánovanými záměry, 
které je třeba dohodnout vzájemně mezi vše-
mi stranami (město Kunovice, Snails Kunovice, 
Tenisový klub Kunovice). Navrhované umístění 
workoutového hřiště, příp. dětského hřiště řešit 
s využitím nejen pro Snails nebo tenisový areál, 
ale i pro veřejnost – obyvatele města. Je nutno 
vydefinovat potřeby jednotlivých spolků a na-
vrhnout optimální řešení akceptovatelné všemi 
stranami. Současně je třeba řešit odkanalizování 
obou areálů. Na základě této studie upravit ná-
vrh memoranda a připravit návrh smluv o vzá-
jemném vypořádání.

ZMOCŇUJE
• starostu města k podpisu Smlouvy o úvěru 
ve výši 6,7 mil. korun na dofinancování inves-
tiční akce „Rekonstrukce sportovního areálu 
ZŠ U Pálenice“ mezi městem Kunovice a bankou 
Česká spořitelna, a. s. 
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SCHŮZE RADY MĚSTA
17.  PROSINCE 2020

14. LEDNA 2021
ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
10. PROSINCE 2020

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

činnosti řešící způsob zajištění jednotlivých fází 
výstavby chodníku a úpravy veřejného prostran-
ství před plánovanou novostavbou rodinného 
domu na pozemku p. č. 2081/1 v k. ú. Kunovice 
u Uherského Hradiště 
• nabytí nemovitých věcí – pozemků p. č. 171 
a 170 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, 
jejichž součástí je mimo jiné i stavba rodinné-
ho domu čp. 1037 a garáže, ze spoluvlastnic-
tví XXX, XXX, 686 04 Kunovice, a XXX, XXX, 
687 12 Kněžpole, do vlastnictví města Kunovice 
za sjednanou kupní cenu 3 800 000 Kč s tím, 
že 1. splátka ve výši 1 800 000 Kč bude uhraze-
na v roce 2020 po vkladu do KN, druhá splátka 
ve výši 1 000 000 Kč bude uhrazena nejpozději 
do 31. 3. 2021 a třetí splátka ve výši 1 000 000 Kč 
bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2021
• rozpočtové opatření č. 4/2020 a v důsledku 
tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: 
příjmy 140 534,34 tis. Kč, výdaje 215 795,55 
tis. Kč, financování 75 261,21 tis. Kč  

BERE NA VĚDOMÍ
• návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2021 
– 1. čtení 
• vyhodnocení rozpočtu města Kunovice 
k 31. 8. 2020
• zprávu o zajištění a postupu investičních akcí 
města Kunovice k 9. 10. 2020
• rozbory hospodaření příspěvkových organi-
zací za 1. pololetí 2020
• Zprávu o uplatňování Územního plánu Kunovi-
ce v uplynulém období 2016–2020 včetně po-
kynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územ-
ního plánu Kunovice v rozsahu zadání
• nabídky na financování investiční akce 
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Páleni-
ce“, předložené Komerční bankou, a. s., a Čes-
kou spořitelnou, a. s.  
• žádost paní XXX, XXX, 686 04 Kunovice, 
o spolufinancování výstavby chodníku a návrh 
Smlouvy o právu provést stavbu a spolufinan-
cování nákladů podle § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním 
znění a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
řešící způsob zajištění jednotlivých fází výstav-
by chodníku a úpravy veřejného prostranství 
před plánovanou novostavbou rodinného domu 
na pozemku p. č. 2081/1 v k. ú. Kunovice 
u Uherského Hradiště 
• návrh Memoranda o spolupráci mezi Sna-
ils Kunovice, Panská 25, 686 04 Kunovice, 
IČ: 26649675, a městem Kunovice a žádost 
o vyjádření o odkup spoluvlastnických podílů na 
pozemcích p. č. 750/9 a 754/2, na pozemku 
p. č. 750/9, na němž je veřejná komunikace 
a je řešen v rámci memoranda, a pozemku p. č. 
754/2, který Snails využívají 
• nabídky na financování investiční akce „I/55 
Kunovice, průtah – dopravně bezpečností 

Rok se s rokem sešel zase o něco rychleji, alespoň podle mého subjektivního pocitu, 
neboť uplynulý čas od Vánoc minulých zdá se mi čím dál kratší. Ten letošní byl jistě po-
znamenán situací, která vnesla do našich životů mnoho změn na počátku roku ještě jenom 
těžko představitelných. Nikdo asi nepředpokládal, že by se letos nejela Jízda králů, nekonalo 
Kunovské léto, neproběhly Hody s právem a mnoho dalších událostí dotvářejících obvyklý 
roční kolorit u nás v Kunovicích. A protože tento stav nekončí ani v závěru období roku 2020, 
také čas předvánoční strávíme jinak, než jsme byli v posledních letech zvyklí. 
Omezující podmínky nejsou příjemné, určitě však dávají prostor k jinému úhlu pohledu 
na spoustu věcí i jinému způsobu prožití času. Místo každoročně se opakující nákupní 
horečce gradující v přeplněných centrech konzumu tak máme letos možnost naplnit dobu 
adventu jeho původním významem, který si sice neustále připomínáme, ale jen velmi těž-
ko v „normálních“ podmínkách realizujeme. Můžeme tak kousek svého času věnovat svým 
blízkým i sami sobě, uvědomit si hodnotu života, který žijeme v době relativní svobody 
a pohody, budeme bezesporu bohatší o pocity vzájemnosti a porozumění. Myslím, že taková 
odměna bude cennější, než plný nákupní košík. 
Přeji Vám, vážení spoluobčané, klidné prožití času adventního a krásné Vánoce. 
S přáním všeho dobrého 

Pavel Vardan, starosta

Radniční okénko
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• starostu města k podpisu Smlouvy o úvěru 
ve výši 5 mil. korun na předfinancování dotace 
na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu 
ZŠ U Pálenice“ mezi městem Kunovice a bankou 
Česká spořitelna, a. s. 
• starostu města k podpisu Smlouvy o úvěru 
ve výši 24,5 mil. korun na financování inves-
tiční akce „I/55 Kunovice, průtah – dopravně 

bezpečností opatření“ mezi městem Kunovice 
a bankou Česká spořitelna, a. s. 

SOUHLASÍ
• se zahájením stavby „Rekonstrukce a do-
stavba softballového areálu – II. etapa“ dle pro-
jektové dokumentace zpracované společností 
ARCHICO, Zelené náměstí 1291, Uh. Hradiště, 
z 10/2019, zakázka č. 3737, na akci „Re-
konstrukce a dostavba softballového areálu 

– II. etapa“. Souhlas města Kunovice s kolaudací 
stavby nebude vydán dříve, než budou uzavře-
ny smlouvy o vzájemném vypořádání pozemků 
dotčených touto stavbou. 

NESCHVALUJE
• finanční podporu na rok 2020 Domovu 
pro seniory Uh. Hradiště pro sociální službu – 
Domov pro seniory

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 3

Na území našeho města se nachází celkem 25 sběrných míst tříděného 
odpadu. Většina z tohoto počtu funguje téměř bezproblémově, bohužel 
na některých opakovaně dochází k odkládání různých druhů odpadů mimo 
kontejnery. Jedná se navíc o takové druhy odpadů, pro které tato sběrná 
místa nejsou určena (směsný odpad, objemný odpad, použitá elektroza-
řízení apod.) Pohled na sběrné místo zaskládané různorodým „harampá-
dím“ není nikterak příjemný ani pro kolemjdoucí, ani pro obyvatele domů, 
které se nacházejí v okolí.
Žádáme proto občany, aby tato místa využívali pouze 
k odkládání takových druhů odpadů, které lze vhazovat 
do příslušných kontejnerů. Přestože je pravidelně, s vy-
naložením nemalých finančních nákladů, zajištěn úklid 
sběrných míst, na některých z nich opakovaně dochází 
k situacím, kdy v průběhu několika hodin po úklidu je 
prostor v okolí kontejnerů opět zaplněn. Z uvedeného 
důvodu bude město na nejvíce exponovaných sběrných 
místech tuto situaci řešit instalací kamerového systému. 
Podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, může být tomu, 
kdo naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo 
vyhrazené místo, uložena v přestupkovém řízení  pokuta 
až do výše 500.000 Kč.
Na sběrných místech tříděného odpadu mohou obča-
né odkládat výhradně papír, plast, nápojový karton, bílé 
a barevné sklo, a od letošního roku nově také hliníkové 
nápojové plechovky (třídí se do nádob společně s plasty 
nebo také v rámci pytlového sběru plastů a nápojových 
kartonů). Kromě toho jsou vybraná sběrná místa vyba-
vena kontejnery pro sběr nepotřebných oděvů a textilu, 
popelnicemi pro sběr použitých potravinářských olejů 
a tuků, případně kontejnery pro sběr drobných elektrozařízení. 
Všechny ostatní druhy odpadů patří do sběrného dvora, kam mohou ob-
čané vyvážet odpad zdarma – ať už objemný odpad, stavební odpad, větší 
množství bioodpadu ze zahrad, dřevo, rozměrnější papírové krabice, které 
nelze vložit do kontejnerů na sběrných místech, kovový odpad, tabulo-
vé sklo, textil a oděvy, pneumatiky, použitá elektrozařízení z domácností, 
úsporné žárovky a zářivky, baterie, nebezpečné odpady (barvy, obaly zne-
čištěné chemikáliemi, pesticidy, kyseliny, oleje apod.). 

Sběrný dvůr v ulici Ve Strhanci je v období od listopadu do konce břez-
na otevřen v pracovních dnech od 13 do 17 hodin (v období od dubna 
do konce října 14–18 hodin), v sobotu pak celoročně od 9 do 12 ho-
din. Jestliže je sběrný dvůr uzavřen, nebo se jedná o některé druhy od-
padů, které zde nemohou být odebrány (např. odpady s obsahem az-
bestu, asfaltu), je možné využít sběrný dvůr společnosti Sběrné suroviny 
na ul. Průmyslová v Uh. Hradišti, který má v pracovních dnech zimního 

období provozní dobu od 7 do 16 hodin (v letním období 7–17 hodin) 
a v sobotu celoročně od 8 do 12 hodin.
Většina obyvatel města se při nakládání s odpady chová zodpovědně, 
svědčí o tom stabilní množství tříděných odpadů ukládaných na sběrných 
místech, a také stále narůstající množství odpadů odevzdaných ve sběr-
ném dvoře. Věříme, že díky zaváděným monitorovacím opatřením po-
stupně dojde i ke zlepšení situace na nejvíce zatížených sběrných místech.

Helena Droppová, OSMŽP MěÚ Kunovice 

UDRŽUJME POŘÁDEK NA SBĚRNÝCH MÍSTECH TŘÍDĚNÉHO ODPADU!

Upozorňujeme občany, že v posledním prosincovém 
(53.) týdnu bude dle aktuálního harmonogramu pro-
bíhat svoz směsného komunálního odpadu. V prvním 
týdnu nového roku (od 4. 1. do 10. 1.), který je taktéž 
lichý, proběhne svoz bioodpadu.

Následně bude po celý rok 2021 probíhat v každém 
lichém týdnu svoz bioodpadu a v každém sudém týd-
nu svoz směsného komunálního odpadu (bude tomu 
tedy naopak než v roce 2020).

Odbor správy majetku a životního prostředí

TERMÍNY SVOZU SMĚSNÉHO ODPADU A BIOODPADU V ROCE 2021
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Vybráno z usnesení 10. mimořádné schůze 
Rady města Kunovice konané dne 2. 11. 2020
Rada města
SCHVALUJE
• uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kuno-
vice, jako kupujícím, a vybraným dodavatelem 
Ambra – Group, s. r. o., sídlo: Potoční 1094, 
Frýdek-Místek 738 01, IČ: 253 79 887, jako 
prodávajícím, ve znění přílohy č. 3 schválené za-
dávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky 
vybraného dodavatele na akci „Rozšíření pro-
stor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru 
Kunovice – Stará škola – vybavení interiéru“. 
Cena za plnění bude činit 1.362.910,- Kč bez 
DPH a 1.649.121,-Kč s DPH.
• Smlouvy o dílo na služby zadávané v rámci 
veřejné zakázky Posílení strategického řízení 
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě 
Kunovice mezi městem Kunovice a společnos-
tí P. P. Architects, s. r. o., Slovinská 693/29, 
612 00 Brno, IČ: 27689778, pro část 4 veřejné 
zakázky, a Webhouse, s. r. o., Levského 3187/6, 
143 00 Praha 12 – Modřany, IČ: 25327054, 
pro část 5 veřejné zakázky

BERE NA VĚDOMÍ
• cenové nabídky uchazečů KANONA, a. s., 

Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ: 
04163664, POTRUSIL, s. r. o., Hybešova 
1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ: 25310119, 
AMBRA – Group, s. r. o., Potoční 1094, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ: 25379887, a STYL DE-
SIGN, s. r. o., Boršice 743, 687 09 Boršice, 
IČ: 28273419, a dále výsledky posouzení 
a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení, 
které vyplývají z doporučení a závěrů hodnoticí 
komise, pro výběr dodavatele na akci „Rozšíření 
prostor infrastruktury Podnikatelského inkubá-
toru Kunovice – Stará škola – vybavení interiéru“
• cenové nabídky společností:

na část 4 veřejné zakázky Posílení strategic-
kého řízení a nákup nástrojů komunikace 
s občany ve městě Kunovice: P. P. Architects, 
s. r. o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, 
IČ: 27689778,
na část 5 veřejné zakázky Posílení strategic-
kého řízení a nákup nástrojů komunikace 
s občany ve městě Kunovice: Webhouse, 
s. r. o., Levského 3187/6, 143 00 Praha 12 – 
Modřany, IČ: 25327054,

a dále Zápisy o posouzení a hodnocení nabídek 
pro jednotlivé části (č. 4, 5) veřejné zakázky Po-
sílení strategického řízení a nákup nástrojů ko-
munikace s občany ve městě Kunovice

ROZHODLA
• o výběru dodavatele na akci „Rozšíření pro-
stor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru 
Kunovice – Stará škola – vybavení interiéru“: 
společnost Ambra – Group, s. r. o., sídlo: Po-
toční 1094, Frýdek-Místek 738 01, IČ: 253 79 
887, jehož nabídka nejlépe splnila hodnoticí kri-
térium nejnižší nabídková cena bez DPH a byla 
tak ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Akce 
je spolufinancována z Operačního programu 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402
• rozhodla v souladu dle hodnoticích kritérií 
uvedených ve Výzvě k podání nabídky a na zá-
kladě doporučení komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v 
rámci dotačního projektu Posílení strategického 
řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve 
městě Kunovice následovně:

P. P. Architects, s. r. o., Slovinská 693/29, 
612 00 Brno, IČ: 27689778, pro část 4 ve-
řejné zakázky, 
Webhouse, s. r. o., Levského 3187/6, 143 
00 Praha 12 – Modřany, IČ: 25327054, pro 
část 5 veřejné zakázky

Ne všichni z nás měli v životě to štěstí a narodili se bez ně-
jakého postižení. Nemoci a postižení všech v titulku uvede-
ných holčiček vyžadují nepřetržitou péči rodičů i lékařů, stá-
le je potřeba obměny kompenzační pomůcek či zakoupení 
speciální výživy. Zajištění všeho potřebného mnohdy pře-
kračuje finanční i personální možnosti rodiny. 
Adventní čas bývá ideální dobou pro organizování sbírek. 
Město Kunovice tyto sbírky pořádá každoročně při příleži-
tostech konání adventních koncertů. Jelikož letošní advent 
s sebou nese jistá, obecně známá omezení, nebude tolik pří-
ležitostí k umístění pokladniček. Ale i tak bychom letos chtěli 
podpořit Vanessku Sečkárovou a trojčátka Amálku, Viktorku 
a Žofinku Hráčkovy. Kasičky proto budou umístěny ve ves-
tibulu městského úřadu od 30. 11. 2020 do 11. 1. 2021.
Další možností, jak můžeme všichni přispět, je zaslání fi-
nanční částky na bankovní účet. Finanční hotovost může-
te zasílat na účet svým jménem nebo taky anonymně. Pro 
Vanessku zřídilo město již před lety samostatné konto: 
43-6512240267/0100. Amálka, Viktorka a Žofinka mají 
svůj vlastní transparentní účet, do něhož je možné nahlížet: 
232201733/2010.
Také se přidáte k těm, kdo podporují potřebné?

Martina Kozelková, místostarostka

Vánoční sbírky pro Vanessku, 
Amálku, Viktorku a Žofinku

Vážení občané, 
srdečně vás zveme k prohlídce obrázků 

dětí z MŠ Kunovice, MŠ Čtyřlístek,
ZŠ U Pálenice a ZŠ Červená cesta.

Obrázky budou během svátků
vánočních vystaveny v oknech

Městského informačního centra
v Kunovicích.

Jana Gálová, MIC Kunovice
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Jak nám to během distanční výuky šlo?
Dětem? Nahlédněte na náš školní web, facebook a budete mít jasno. 
I v on-line prostředí vytvořili naši žáci ve spolupráci s pedagogy úžas-
né projekty, natočili výuková videa. Zase jsme se učili tři nejdůležitější 
předměty – učit se, komunikovat, spolupracovat. Ty budeme potřebovat 
vždy a všude.

Pedagogům? Dělali jsme, co umíme, mluvili jsme spolu (třeba při on-line 
snídaních), posouzení výsledku je na jiných. Tak snad ty úžasné věci, 
které naši žáci vytvořili, nevznikaly nám navzdory, ale také díky nám.
Rodičům? Dělali jsme, co umíme, abychom je nezatěžovali. V prvním 
a druhém ročníku to ale bez rodičů nešlo, moc jim děkujeme za spolu-

práci. A s dalšími rodiči jsme se snažili permanentně povídat. Individuál-
ně, skupinově, nebo třeba při on-line třídních schůzkách.

A jak to šlo chronologicky? Vybíráme tři milníky.
12. 10. 2020
Haló, slyšíme se? Tak už v tom jedeme zase. Klasická výuka to prostě 
není, ale dobrá zpráva. Drtivá většina dětí se připojuje a bez problémů 
pracuje. Ze školy zdravíme do vašich domovů.

15. 10. 2020
Jak nám to jde? No ráj vypadá jinak. Ale jinak spíš pozitivní zprávy. Všichni 
se snaží (me). Technika nijak zásadně neselhává. Uznání pro děcka, fakt 
se snaží. Poděkování rodičům těch nejmenších, bez Vás to fakt nejde.

16. 10. 2020.
Povídáme si s kolečky. Jaký je při on-line výuce rozdíl mezi dětmi na prv-
ním a druhém stupni? Na prvním stupni vidíme na monitoru obličeje dětí. 
Na druhém si povídáme s „kolečky“ (tak jedna kolegyně označila pohled 
na obrazovku). „Kolečka jsou milá, snaživá a já mám radost,“ dodala. 
Cítíme to všichni podobně.
„Děcka, zvládáte to moc fajn, vydržte!“ vzkazovali jsme.

Marek Tvrdoň, ředitel ZŠ U Pálenice

Základní škola U Pálenice www.zskunup.cz

 
SOBOTA   5. 12. 2020   9 -14 hod.   
ČTVRTEK  21. 01. 2021   14 -17 hod.  
ČTVRTEK  11. 02. 2021   14 -17 hod.    
ČTVRTEK  18. 02. 2021   14 -17 hod.  

ČTVRTEK  17. 12. 2020   9 -14 hod.   "projektový den"
aneb jak to u nás chodí (bez příjímacích zkoušek nanečisto).

Přihlaste se na přijímačky nanečisto na info@cirkevka-bojkovice.cz

4letý maturitní obor

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKA

Pedagogická praxe v mateřských školách, dětských domovech,
školních družinách a střediscích volného času.

Dny otevřených dveří 2020/2021 

www.cirkevka-bojkovice.cz
info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 602 777 016
Husova 537 | 687 71 | Bojkovice

Dny otevřených dveří 
a přijímací zkoušky 

nanečisto z hudebních, 
výtvarných a řečových 
předpokladů ke studiu.  

   
ČTVRTEK  21. 01. 2021   14 -17 hod.  
ČTVRTEK  11. 02. 2021   14 -17 hod.    
ČTVRTEK  18. 02. 2021   14 -17 hod.  

ČTVRTEK  17. 12. 2020   9 -14 hod.   "projektový den"
aneb jak to u nás chodí (bez příjímacích zkoušek nanečisto).

Dny otevřených dveří a přijímací 
zkoušky nanečisto z hudebních, 

výtvarných a řečových 
předpokladů ke studiu.  
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Od 14. října probíhalo na všech základních školách distanční vzdělává-
ní, ale předpokládám, že když dnes tento článek v Kunovjanu vychází, 
je již distanční vzdělávání z větší části minulostí. Nebylo tak dlouhé jako 
na jaře, ale každý z nás si nyní asi pokládá otázku „je to naposled?“. Dou-
fejme, že ano.
I přes všechny problémy, nedokonalosti, nesnáze a nevýhody, které nám 
distanční vzdělávání přináší si myslím, že v něm určitě můžeme nalézt 
něco pozitivního. S úsměvem by se dalo reagovat na jeden vtip, který jsem 
nedávno dostal: „…stěžující rodič volá do školy, to nám už opravdu končí 
to distanční vzdělávání? Teď, když už jsem se konečně naučil zlomky???“ 
Ale pojďme k realitě. Učitelé, žáci i rodiče se digitálně posunuli tam, kam 
bychom se bez distančního vzdělávání posunovali ještě dlouho. Samozřej-
mě, spousta z nich digitalizaci zvládala již v minulosti, ale mnozí se naučili 
věcem, o kterých v září ani netušili. Velmi mě potěšili někteří zvláště ně-
kteří mladší žáci, kteří již od druhé třídy zvládají to, za co by se nemusel 
stydět deváťák – připojují se do online konferencí, vypracovávají digitálně 
úkoly, ukládají je do systému, sami online komunikují s vyučujícími apod. 
Ale nebylo to samozřejmě bez práce a bez pomoci vyučujících, rodičů, 
starších sourozenců, babiček, dědečků, tet, ...  Mnohdy byla do distanční 
výuky zapojena celá rodina. A tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se na 
ní podíleli – celým rodinám a vyučujícím. 
Samozřejmě to vždy nebylo ideální, někdy to skřípalo, jindy to šlo hladce. 
Tam kde chyběla technika, škola žákům vypomohla a zapůjčili jsme note-

booky, tam kde nebylo ani připojení k internetu, 
vypracovávali jsme pro tyto žáky materiály v tištěné 
podobě. Od září jsme zavedli jednotný informační systém školy, kde krom 
jiného probíhá distanční vzdělávání. I tady jsme poskočili mílovými kroky 
kupředu. Žáci například na svém počítači, případně v aplikaci mobilního 
telefonu viděli v rozvrhu hodin piktogram videokamery, vyučující jim tam 
naplánoval videokonferenci, žák na ni klikne a je připojený.  Jednoduché 
a rychlé. Škoda jen, že nepřišlo distanční vzdělávání o trochu později, tak-
to jsme se ještě nestihli vše naučit a využít všech možností, která tento 
systém nabízí. Učili jsme se za pochodu. Určitě je co zlepšovat a příště 
(které snad nebude) to určitě zase bude o něco lepší a dokonalejší. Ono 
to v distanční výuce opravdu není jednoduché ani pro školu, pro žáky ani 
pro rodiče. 
Škola by měla plnit doporučené pokyny z MŠMT, chtěla by vyhovět přá-
ním a podmínkám rodičů a žáků, vyučující by měl výuku přizpůsobit, po-
kud možno všem žákům, možnostem technickým a možnostem lidským. 
Všechno se vždy skloubit nepodaří a snad to ani nejde. Je to tak trochu 
o kompromisech. Rodiče musí chodit do práce, obstarat rodinu, distančně 
vzdělávat své dítě či děti – to vše dohromady je určitě mnohdy nadlidský 
výkon. Přesto musím konstatovat, že v globále jsme distanční výuku zvlád-
li, naprostá většina rodičů a žáků se školou spolupracovala a věřím, že vše 
do konce školního roku zvládneme dohnat. Všem za to patří velký dík.

Ladislav Michek, ředitel ZŠ Červená cesta

Základní škola Červená cesta www.zskunovice.cz

Kromě pohledu ředitelů škol na distanční výuku přinášíme také dva pohle-
dy rodičovské. Samozřejmě, že je to pohled z jiného úhlu, potěšující však 
je, že není zásadně opačný od pohledu a názorů pedagogů.

V prvních dnech nastavení tohoto re-
žimu vzdělávání jsme si museli ujasnit, 
zda jsou naše notebooky dobře vybave-
né a síť je zcela v pořádku, aby se on-
line vyučování mohlo podařit. Dále by 
bylo nejlépe, aby alespoň jeden z rodičů 
byl doma a pomohl dítěti s připojením. 
U nás to v danou chvíli nebylo mož-
né, což vlastně znamenalo to, že jsme 
byli se synem v telefonickém kontaktu 
a takto jsme ho naváděli na připojení. 
Když se nepodařilo, volalo se k souse-
dům, kteří doma byli a našemu žáčko-
vi pomohli. A to i z toho důvodu toho, 
že ZŠ a ZUŠ, do které také dochází, 
neměli stejný „kanál“, kterým se děti 
s vyučujícími spojovaly. Samozřejmě, 
že dopolední výuka online není to jedi-
né, co je potřeba. Vyučující nám vždy 
zaslal týdenní plán toho, co všechno 
ještě bude dělat žák samostatně + něco 
na zabavení, nejlépe celé rodiny (obráz-
ky, výrobky atd.) 
Pokud chodíte každý den do práce, tak 
potom je příprava na školu, jediné, co děláte, když přijdete z ní. My jsme 
průměrná rodina s průměrným vzděláním a dobrým elektronickým vyba-
vením. Jen jsem tím chtěla říci, že často myslím na ty rodiny, které doma 

toto nemají, nemohou se připojit, nemají pedagogické vzdělání nebo ja-
kýkoli pedagogický potenciál. Jejich dítě je např. v první třídě ZŠ, kde je 
názornost naprosto zásadní fenomén, takže nějaké nakopírované materiály 
nestačí. 

Závěrem si myslím, že naše ZŠ se k dis-
tanční formě výuky postavila nejlépe, 
jak dokázala. Všichni vzájemně děláme, 
co umíme, ale nebudeme si nalhávat, 
že je to skvělé a bez problémů. 

Mám dvě děti. Jedno je v první třídě, 
k tomu nemám absolutně co dodat. Paní 
učitelka je vstřícná, komunikace je ab-
solutně perfektní a distanční výuka fun-
guje naprosto perfektně.
Druhé dítě navštěvuje druhý stupeň ZŠ.  
Chápu, že tam už je to složitější, proto-
že výuka se týká více učitelů. S většinou 
z nich není problém, téměř všichni se 
opravdu snaží vypořádat se s touto 
prapodivnou dobou a sladit spolupráci 
se svými žáky. Je jasné, že obzvlášť pro 
starší pedagogy je práce s technikou ne-
lehká, ale tuto nepříjemnost by neměli 
odnášet žáci. Bohužel se tak v jednom 
případě děje a je to pro ně stresující 
a demotivující. Ale tohle je opravdu malá 
výjimka. 

Všichni ostatní fungují stoprocentně a myslím si, že ačkoliv je tato doba ne 
úplně šťastná, dá se zvládnout... Děkujeme!                 red

Ilustrační foto dkš

Distanční výuka očima rodičů
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Mateřinka funguje i v době koronavirové
Současná situace spojená s koronavirem ochromila celou naši společ-
nost, a tudíž není výjimkou ani naše školka. Provoz MŠ je sice plnohod-

notný, ale funguje za přísných hygienických podmínek, kdy vás hned 
u hlavních dveří přivítá dezinfekce na ruce a tu mají také všechny třídy. 
Do budovy mohou vstoupit „dospěláci“ pouze s rouškou a musejí zkrátit 
svůj pobyt na co nejkratší dobu. 
Měsíc říjen si s námi navíc tak trošku pohrával. Podzimní počasí se začalo 
předvádět v plné parádě, kdy o déšť nebyla nouze. Pláštěnek a gumáků 
jsme si tentokrát užili i na vycházkách, poněvadž celý týden vytrvalého 

poprchávání se střídáním i silnějšího deště se nedalo jen tak zvládnout 
pouze ve třídách. Takovéto počasí provázelo na půldenním výletě i du-
hovou a oranžovou třídu. Cílem byla ekofarma Horní dvůr u Luhačovic, 
kde si děti mohly blíže prohlédnout různá hospodářská zvířata. Zajíma-
vým povídáním o koních všechny oslnila chovatelka, která je člověkem 
na pravém místě. Každý kůň má svůj příběh – to je ta nejlepší cesta 
k poznání tohoto zvířete. Děti si na závěr mohly koně pohladit, což byla 
veliká odměna při odchodu ze stájí. I ostatní zvířecí kamarádi vítali všech-
ny děti s nadšením. Kozičky vesele poskakovaly, slepičky předvedly svůj 
superkurník i s vajíčky, do kterého mohl každý nakouknout. Překva-
pením pro všechny byly lamy, které se pyšně procházely ve výběhu, 
ale na farmě jsou nováčky. Děti si na závěr nakreslily obrázek, zahrály 

si zajímavou hru a vyslechly zvířecí pohádku. S hlavou plnou zážitků jsme 
se všichni vrátili na oběd do mateřské školy. 
V úterý 20. října jsme si připomněli „Den stromů“, který každá třída osla-
vila po svém. Povídali jsme si o stromech, k čemu a komu slouží, určovali 
jejich druhy atd. Děti ze žluté třídy si na školní zahradě vybraly Krále 
stromů – lípu, kterou si ozdobily, a pak plnily úkoly, které patřily k jejich 
slavnosti. Oranžová třída zkrášlila před MŠ smutnou silnici k nepoznání, 
ta pak ještě několik dní zářila barvami. 
V závěru měsíce si školáci užívali podzimních prázdnin, což se projevilo 
i na docházce do školky. Velká většina dětí zůstala doma a 26 přihláše-
ných dětí (což je běžně jedna plnohodnotná třída) v celé mateřské škole 
se sešlo na pár dní v oranžové třídě. Těšíme se už na čas, kdy se tu sejde-
me konečně všichni a uvidíme své kamarády, které jsme dlouho neviděli.

Mateřská škola Kunovice   www.skolkakunovice.cz

OA a SOUOA a SOU
Veselí nad MoravouVeselí nad Moravou

NASTARTUJNASTARTUJ

SVOUSVOU

BUDOUCNOSTBUDOUCNOST

MATURITNÍ OBORY:MATURITNÍ OBORY:

Obchodní akademieObchodní akademie

Informační technologieInformační technologie

UČEBNÍ OBORY:UČEBNÍ OBORY:

Strojní mechanik - zámečníkStrojní mechanik - zámečník  

Obráběč kovů - obsluha CNC strojůObráběč kovů - obsluha CNC strojů

Elektromechanik pro zařízeníElektromechanik pro zařízení  

a přístrojea přístroje

Opravář zemědělských strojůOpravář zemědělských strojů  

a motorových vozidela motorových vozidel

NÁSTAVBA:NÁSTAVBA:

Provozní technikaProvozní technika  

PROČ U NÁS STUDOVAT:PROČ U NÁS STUDOVAT:

Svářečské a řidičské průkazy B, CSvářečské a řidičské průkazy B, C  

a T zdarma pro vybrané obory!a T zdarma pro vybrané obory!

Vysoké finanční odměny na praxích!Vysoké finanční odměny na praxích!

Možnost získat prestižní CISCOMožnost získat prestižní CISCO

certifikát u IT oboru!certifikát u IT oboru!

V oboru OA předmět V oboru OA předmět Fiktivní firmaFiktivní firma - -

simulace vedení vlastního podniku!simulace vedení vlastního podniku!

DALŠÍ BONUSY:DALŠÍ BONUSY:

Turnaje v e-sportech a atraktivníTurnaje v e-sportech a atraktivní

kroužky pro naše studenty.kroužky pro naše studenty.

Grafické, jazykové soutěže aGrafické, jazykové soutěže a

sportovní turnaje.sportovní turnaje.

Každoroční zájezdy do zahraničí!.Každoroční zájezdy do zahraničí!.

Free wifi pointy na chodbách!Free wifi pointy na chodbách!

oasouveseli oaasouveseli oaveseli.cz

VÝZVA PRO DOBRÝ VÁNOČNÍ SKUTEK - PRO RADOST 

Město Kunovice organizuje výrobu vánočních přáníček pro seniory, 
handicapované a osamělé lidi. Zapojit se může každý, kdo chce někoho 

potěšit a udělat někomu radost v době vánoční. Stačí vyrobit přáníčko 
nebo i více přáníček, lze použít jakoukoliv výtvarnou techniku, napsat text vánoční přání 
a podepsat se. Hotová přáníčka přineste na Městské informační centrum v Kunovicích 
(můžete vhodit do schránky u dveří) do 16. prosince 2020.  
Vánoční přáníčka budou doručena do domácností a do různých domovů pro seniory a 
zdravotně postižené v našem okrese Uherské Hradiště. 
Více informací získáte u kontaktní osoby: 
Jany Gálové, mobil 727 931 843, e-mail: 
jana.galova@mesto-kunovice.cz. 
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Třicetiletý důvod k oslavě
Je zajímavé a svým způsobem nespravedlivé, jak 
se některé zvláštní i mimořádné a důležité události 
stávají v běhu času událostmi běžnými, všedními, 
nedůležitými a posléze i zapomínanými. Čas, ten 
bere všechno hopem, zpívalo se kdysi v jedné pís-
ničce populární někdy v 60. letech. Většina dneš-
ních třiceti a pětatřicetiletých občanů Kunovic vů-
bec nevnímá samostatnost svého města jako něco 
mimořádného – snad to tak bylo odjakživa, nebo 
ne? Jsou tři desetiletí „odjakživa“, patří události sta-
ré tři desítky let do dějepisu a archívu, nebo jsou 
ještě stále v paměti živé? Ať tak, či tak, události, jež 
hýbaly Kunovicemi v roce 1990, zcela zásadním 
způsobem ovlivnily životy občanů, kteří zde žijí 
bez ohledu na to, zda si na ně dnešní Kunovjané 
pamatují. Snad je to dostatečný důvod k jejich při-
pomenutí.
Na sklonku roku 1989 po pádu režimu podléhají-
cího vedoucí úloze Komunistické strany Českoslo-
venska, tedy po událostech 17. listopadu, zazněl 
19. prosince 1989 na uherskohradišťské radnici 
(tehdy to byl Městský národní výbor v Uherském 
Hradišti) poprvé oficiální požadavek na dezin-
tegraci Kunovic a Starého Města. Za tímto poža-
davkem stáli představitelé Občanského fóra (dále 
OF) z obou tehdejších městských částí a nebyla to 
myšlenka pouze několika jedinců, jak se později 
ukázalo.
Hradišťská radnice se ke svým městským čás-
tem nechovala právě s bratskou láskou. V žádosti 
o vytvoření samostatného správního celku Ku-
novice ze dne 2. května 1990 je mj. uvedeno: 
„Toto sloučení (Kunovic s Uh. Hradištěm v r. 1967 
– pozn. autor) bylo vlastně již druhým pokusem 
a podle našeho názoru nepřineslo požadované 
hospodářské a společenské výsledky. Byla pou-
ze upevněna moc politického aparátu města a lidí 
s ním spojených. Získávané a přidělované finanční 
prostředky rozpočtu MěNV nebyly rozdělovány 
podle skutečných potřeb jednotlivých struktur 
veřejného, občanského a hospodářského života 
města.“
Na 12. ledna následujícího roku bylo v Kunovicích 
svoláno veřejné shromáždění, jehož se ve sportov-
ní hale zúčastnilo na 1.500 občanů vyjadřujících 
se jednoznačně pro osamostatnění. Tentýž po-
žadavek potvrdilo únorové referendum, které se 
konalo 24. až 25. února 1990 formou podpisové 
akce. Z celkem 2.556 zúčastněných občanů se 
k osamostatnění kladně vyjádřilo 97 %, 2 % byla 
proti osamostatnění a 1 % účastníků referenda 
se k osamostatnění nevyjádřilo. O měsíc později, 
23. března 1990, byl požadavek na osamostatnění 
Kunovic potvrzen při oficiálním jednání u kulaté-
ho stolu za účasti zástupců OF při MěNV Uherské 
Hradiště, OF Staré Město a OF Kunovice. Vedení 
hradišťského národního výboru se však stále ne-
hodlalo smířit s tím, že někdejší samostatné obce 
opět chtějí rozhodovat o svých záležitostech samy.
Jiří Trubák, Kunovjan tělem i duší, jeden z hlavních 

aktérů obnovy samostatných Kunovic a jejich poz-
dější místostarosta, popsal v Kunovjanu 2/1991 
situaci, která nastala po předání výsledků úno-
rového referenda těmito slovy: „Boj o naše bytí 
a nebytí začal po předání výsledků podpisové akce 
na městském národním výboru. Jestliže mluvím 
o boji, vůbec nepřeháním. Uvědomíme-li si, kdo 
proti komu stál, snadno pochopíme, že to byl boj 
nerovný. Na jedné straně jsme byli my, naprostí 
amatéři, na druhé straně profesionálové…“
O Žádosti o vytvoření samostatného správního 
celku Kunovice podané OF Kunovice v květnu 

1990 rozhodl po dalších obstrukcích nakonec 
Okresní národní výbor (ONV). Jeho předseda 
Oldřich Jančář společně s dalšími představite-
li ONV se 8. srpna téhož roku sešel se zástupci 
obcí, jimž bylo oznámeno, že únorová referenda 
byla v podstatě jakousi průzkumnou podpisovou 
akcí. Bylo nařízeno uspořádat nové referendum 
a jeho výsledky oznámit do 31. srpna. Násled-
né referendum, které se v Kunovicích konalo 
17. a 18. srpna 1990 se zúčastnilo 2.863 voličů 
z 3.666 zapsaných ve voličských seznamech – na-
vzdory právě vrcholícího času dovolených a prázd-
nin. Pro samostatné Kunovice hlasovalo 2.586 
voličů, proti osamostatnění bylo 240 hlasů, 37 
odevzdaných volebních lístků byl neplatných. Ještě 
jednou cituji Jiřího Trubáka z Kunovjanu 2/1991: 
„…Přístup drtivé většiny Kunovjanů zaslouží obdiv 
těch, co samostatnost Kunovic připravovali. V kri-
tickém okamžiku jste milí spoluobčané dali najevo 
svůj názor tak jednoznačně, že nám nakonec bla-
hopřáli i naši protivníci…“ 
Nebylo pochybností o tom, co si občané v Kunovi-
cích a ve Starém Městě přejí. Na svém plenárním 
zasedání konaném 30. srpna 1990 rozhodl ONV 
Uherské Hradïště na základě požadavku občanů 
zřejmého z výsledků referenda, že vytváří obec 
Kunovice a obec Staré Město s účinností ode dne 
komunálních voleb v roce 1990. Do skončení 
probíhajícího volebního období, tedy do 24. 11. 
1990, byly Kunovice ještě stále součástí Uherské-
ho Hradiště.
Dalo by se říci: „Konec dobrý všechno dobré!“ 
Omyl, žádný konec, všechno teprve začínalo.
V prvních volbách do Zastupitelstva obce Kunovi-

ce kandidovala 
celkem čtyři vo-
lební uskupení 
a dva nezávislí 
kandidáti. Členy 
zastupi te ls tva 
se stali Ing. Vít 
Matuštík, Ing. 
Pavel Hašek, 
Mgr. Zdeňka Vičánková, Jan Blažek, Jiří Trubák 
a Jan Blažek – všichni za Občanské fórum, které 
volby v Kunovicích vyhrálo, Miroslav Sochorec, 
Jan Hráček, Antonín Kolůch, Václav Šimíček a Jan 
Šiler – všichni za Československou stranu lidovou, 
Zdeněk Habarta, Bedřich Kovář, František Štěrba 
a Jan Pochylý – všichni za Hnutí za samosprávnou 
demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko, 
Milan Bartoš a Ing. Jiří Deml – oba nezávislí kan-
didáti. Prvním starostou byl zvolen Jiří Deml, jeho 
zástupcem Jiří Trubák a dalšími členy obecní rady 
se stali Antonín Kolůch, František Štěrba a Zdeňka 
Vičánková.
Před patnácti lety na stránkách městského zpra-
vodaje Kunovjan vzpomínal na začátky svého 
starostování Jiří Deml: „Stav, ve kterém se obec 
v době dezintegrace nacházela, byl tristní. Nejen 
svým vzhledem – fotografie nelžou, vybaveností 
nebo stavem evidence obecního majetku, úrovní 
společenského a kulturního života, ale také skuteč-
ností, že neexistoval žádný orgán veřejné správy, 
ba ani místo, kam by si sedl – ostatně ani nebylo 
proč. To vše onoho 6. prosince 1990 nové obecní 
zastupitelstvo možná tušilo, ale představit si těž-
ko dovedlo. Koneckonců to dnes nikoho nemusí 
zajímat a taktéž tehdy, neboť je nasnadě replika: 
Však vás do toho nikdo nenutil – ani zastupitele, 
ani občany. Od onoho mikulášského večera před 
patnácti lety (dnes už je těch roků třicet, utíká to… 
- pozn. autor) se kunovské věci vrátily tam a tomu, 
kam a komu vždy a jedině patří: Kunovicím a Ku-
novjanům.“
O tom, že starosta Jiří Deml s líčením tristního 
stavu Kunovic nepřeháněl, svědčí roztroušené 
vzpomínky dalších účastníků a aktérů obnovování 
samosprávy v Kunovicích. Člen obecní rady Fran-
tišek Štěrba vzpomínal kdysi na to, jak při druhém 
jednání obecní rady její členové zjistili, že nemají 
kde jednat. Nakonec se shodli na tom, že nejro-
zumnější, nejjednodušší a nejmíň náročné bude 
usídlit se v přízemí zdravotního střediska, kde do-
sud působil někdejší okresní výbor Socialistického 
svazu mládeže. Pro pět členů rady našli tři židle, 
zbylé dvě si vypůjčili v kině…
A na závěr ještě jedna citace Jiřího Demla: „Odpo-
věď na otázku, zda byl tento čin obci a občanům 
prospěšný, dalo oněch patnáct let myslím jedno-
značnou, zakládající důvod k malé oslavě.“ Do-
volím si dodat, že po dalších patnácti letech ještě 
stále platí.          Zdeněk Kučera

Jiří DemlJiří Trubák
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Vzpomínejte a pátrejte s námi!
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Milí čtenáři Kunovjanu, připravili jsme pro vás další fotografie z našeho 
fotoarchívu města Kunovice. Doufáme, že na prvních dvou fotografiích, 
které jsou poněkud mladšího data a jsou to fotografie jednoho ročníku, 
většina z vás pozná aspoň část žáků i paní učitelku. 
Děkujeme moc všem, kteří se nám ozvali a podělili se o informace 

a vzpomínky. Pokud máte doma nějaké fotografie ze školních let 
a jste ochotni se o ně podělit i s námi, přineste je prosím k naskenování 
do Informačního centra v Kunovicích nebo nás kontaktujte na telefonu 727 
931 843, případně na e-mailové adrese Jana.Galova@mesto-kunovice.cz.

Jana Gálová, MIC Kunovice
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Zpíváte rádi nebo posloucháte rádi o Vánocích koledy? Navštěvujete 
adventní koncerty či chodíte každoročně s přáteli na svařák a zpívání 
kunovských folklorních souborů?
Tyto Vánoce to bude trochu jinak. Jelikož se nemůžeme společně se-
tkat při pravidelném zpívání na nádvoří Panského dvora, připravili jsme 

pro vás zpěvníček nejznámějších koled. Tyto koledy budou zařazeny 
do mimořádného vysílání v našem rozhlase v neděli 20. prosince 
od 17 hodin. Jakmile uslyšíte v rozhlase první tóny koled, vyjděte si za-
zpívat před dům a na svařáček pozvěte sousedy, ať se k vám přidají, 
a nalaďte se společně na vánoční atmosféru.        Martina Kozelková

NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Synáčka zrodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který ses narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
tyto dary.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

Začni, Kubo, na ty dudy
dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty, Janku, na píšťalku
tydli, tydli, tydli, dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty, Mikši, na housličky
fidli, fidli, fidli, dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

A ty, Vávro, na tu basu
ruma, ruma, ruma, dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat!

PÁSLI OVCE VALAŠI

Pásli ovce valaši
při Betlemském salaši.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

On tam leží v jesličkách,
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Maria ho kolébá,
svatý Josef mu zpěvá.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ KUNOVJAN

12

Naladme se společně na vánoční atmosféru
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda, marně hledá
kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku.
Nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny“,
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, 
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
A když sní se, co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc, jé,
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé!
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NARODIL SE KRISTUS PÁN

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

V sobotu 9. ledna 2021 od 9 hodin se v Kunovicích usku-
teční tradiční Tříkrálová sbírka. Až u vás malí koledníci 
se svým doprovodem zazvoní, otvřete jim nejen dveře, 
ale také svá srdce a peněženky. Opravdu může pomoci 
každá koruna...  
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ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ

V měsíci prosinci tohoto roku oslaví svá 
životní jubilea tito naši spoluobčané:

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice,
oznamte to, prosím, na matrice MěÚ  Kunovice, tel: 572 432 711 
nebo 607 717 215, mail monika.dudova@mesto-kunovice.cz.

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Marie Jordánová, 92 let
Marta Cimbálníková, 90 let
František Hudeček, 90 let

Jiřina Přikrylová, 90 let
Božena Němcová85 let

Marie Ježková, 80 let
Anna Hanáčková, 80 let

Jana Neugebauerová, 80 let

Výročí sňatku
V měsíci listopadu 2020 oslavili 

60 let společného života 
manželé Marie a Miroslav Vávrovi.

V měsíci prosinci 2020 oslaví 
55 let společného života 

manželé Ludmila a Miroslav Schejbalovi.

VZPOMÍNKA

Dne 14. listopadu 2020 uplynulo 
již deset let ode dne, co nás navždy 
opustil pan 

František
Štěrba
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn a dcera s rodinou.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal...

VZPOMÍNKA

Dne 8. prosince 2020 by se dožil 
75 let, pan 

František 
Zajíc 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli přát. 
Jen kytičku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat...

PODĚKOVÁNÍ

Manželka, syn Pavel, syn Tomáš s rodinou.

Děkujeme touto cestou všem 
příbuzným, sousedům a známým 
za projevenou soustrast a květinové 
dary při posledním rozloučení s

Ing. Františkem
Tvrdoněm

VZPOMÍNKA

Dne 24. prosince 2020 vzpomeneme 
8. výročí úmrtí naší milované 
maminky, manželky, babičky a sestry, 
paní

Marie
Junaštíkové

Za tichou vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami.

Kdo ztratil lásku matčinu,
ten často na ni v bolu vzpomíná, vždyť byla to láska nejdražší,

kterou k nám měla jen maminka jediná.

VZPOMÍNKA

Dne 9. listopadu 2020 by oslavil 
70 let pan

Vlastimír
Ondra

S láskou vzpomínají manželka Věra
a dcery Ilona a Radka s rodinami

PŘIPOJÍTE SE
TAKÉ?
Trojčátka Amálka,
Viktorka a Žofinka
Hráčkovy potřebují
trvalou pomoc!
Číslo transparentního účtu: 
232201733/2010
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Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola

Projděte si pohodlně virtuálně celou budovu Podnikatelského inkubátoru – Stará škola na internetových stránkách 
www.pik-pd.cz/projekt-stara-skola

Foto Jakub Mičovský
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Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola
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Čas běží jako voda Olšavou…

Postupné modernizací Kunovic muselo ustoupit mnoho starých domů, které 
se nedochovaly do současnosti. O jejich existenci víme pouze díky docho-
vaným fotografiím. Jedním z nich je i dům čp. 24 na ulici Pekařská, což byl 
velký patrový dům, kde od 7. 11. 1899 provozoval pan František Běhal hos-
tinec k podávání pokrmů, piva, vína, kávy, čaje a úředně povolených her. 
V roce 1929 zde Marie Blahoňovská začala s prodejem uhlí a koksu, další 
živnostník František Huspenina si zde otevřel holičství. V témže roce se stala 

Marie Blahoňovská majitelkou hostince, jehož činnost ukončila 20. 6. 1950. 
V padesátých letech zde bylo holičství, kde stříhal Antonín Sochorec a část 
domu využívali důchodci jako klubovnu. 
V roce 1962 byl osud domu čp. 24 zpečetěn - bylo rozhodnuto o jeho zbou-
rání, následná demolice byla provedena v dalších letech.

Antonín Kadlčík
Foto archiv Antonína Kadlčíka
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Ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 9:57 přistál na le-
tišti v Kunovicích, po přeletu z 24. základny 
dopravního letectva Praha-Kbely, nyní již býva-
lý vojenský letoun Jak-40. Tento vládní speciál 
získalo od armády Technické muzeum v Brně 
a zapůjčilo ho do expozice Leteckého muzea 
v Kunovicích.
„Výpůjčka Jaku 40 je dalším významným pro-
jektem, který vzešel z memoranda o mezimu-
zejní spolupráci, které jsme s Technickým mu-
zeem v Brně uzavřeli na jaře letošního roku,“ 
uvádí Martin Hrabec, ředitel Leteckého muzea 
v Kunovicích. „Je pro nás ctí spolupracovat s tak 
významnou a respektovanou institucí, jakou je 
toto muzeum,“ dodává. 
Po Tu-154M, který v roce 1998 přivezl vítězné 
hokejisty z olympiády v japonském Naganu, pů-
jde o druhý vládní speciál v kunovické expozici 
a zároveň o čtvrtý letoun v salónní VIP úpravě. 
„Expozice Leteckého muzea se tím stane unikátní v celoevropském mě-
řítku. Nevíme o žádném jiném evropském muzeu, které by mělo tolik 
VIP letadel,“ vysvětluje význam letounu pro kunovické muzeum Hrabec. 
Letoun Jak-40 je malý sovětský dopravní letoun, jehož prototyp poprvé 

vzlétl v roce 1966. V Československu tato letadla létala od roku 1972 
– nejdříve u ČSA, později také u ministerstva vnitra a armády. Stroj evi-
denčního čísla 0260 byl ze Sovětského svazu dodán pro potřeby teh-
dejšího Leteckého oddílu Federálního ministerstva vnitra v roce 1979, 
kde s imatrikulací OK-BYK létal až do roku 1998. Poté byl převeden ke 
Vzdušným silám AČR, kde získal své současné značení. Z armádní služby 
byl slavnostně vyřazen 2. září 2020. 
Letadla Jak-40 mají vazbu také přímo ke Kunovicím. V rámci vnitrostát-
ních linek sem tyto stroje v minulosti pravidelně létaly a místní letiště 
nejednou navštívily také jako součást vládní letky. Konkrétně stroj 0260 
přiletěl na kunovické letiště naposledy 3. července 2019, když přepra-
voval prezidenta České republiky Miloše Zemana. 
Získání nového exponátu nebylo podle ředitele Martina Hrabce 
jednoduchou záležitostí: „Kromě našich brněnských kolegů se do pro-
jektu zapojili také vojáci z 24. základny dopravního letectva a velitelství 

Letecké muzeum získalo další exponát

Poslední let vládního speciálu mířil na letiště v Kunovicích

Úspěšné přistání na letišti pod Buchlovem

Jak-40 přeletěla z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely posád-
ka ve složení, zleva: druhý pilot maj. Pavel Kondras, palubní technik 

kpt. Daniel Judák a kapitán posádky maj. Ondřej Kudělka

Vzdušných sil Armády České republiky. Dále pak Ministerstvo obrany, 
Vojenský historický ústav Praha, město Kunovice a vedení a pracovníci 
společnosti Aircraft Industries. Ti všichni mají na příletu letadla do Kuno-
vic velký podíl,“ vysvětlil. 
Letadlo v současné době čeká příprava na vystavení a přesun do mu-
zea, kde mu muzejníci ještě musí vybudovat nové stání. „Práce nám nyní 
komplikuje epidemiologická situace i počasí, ale i tak věříme, že novou 
sezónu zahájíme už s novým letadlem v expozici,“ okomentoval Hrabec 
budoucnost letounu.
„Jak-40 představuje skutečný kus historie a jsme nesmírně rádi, 
že se na jejím zachování můžeme podílet,“ nešetří nadšením kurátor le-

tecké sbírky Technického muzea v Brně Tomáš Přibyl. „Jak-40 dolétal, 
ale jeho mise pokračuje. Po spolehlivé službě České republice ve vzdu-
chu bude pokračovat v misi ryze pozemské: bude svůj příběh vykládat 
dalším generacím.“                    red

Foto Jan Lekeš a archiv LMKU
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Začátkem letošního září oslavil sportovní klub T-Gym, spojený s osobou 
Antona Tonyho Podškubky, 10. výročí vzniku sportovním dnem v Are-
álu Jízdy králů a utkáním v minifotbalu s legendami pražského fotbalové-
ho klubu Bohemians. Sláva byla veliká, ale každému výročí a oslavám 
s ním spojeným předchází nějaký začátek a většinou také odvedená práce…

Jak to vlastně všechno bylo?
V roce 1993, když jsem vedl klub 
Lets – Gym a měl živnost na výro-
bu posilovacích přístrojů, jsem po 
odmítnutí nabídky na modernizaci 
posilovny ve sportovní hale otevřel 
v našem rodinném domě fitness 
pod názvem TyTi – sport studio, 
které zásluhou návštěvníků z okol-
ních obcí fungovalo do roku 1996.

To ale neobjasňuje vznik T-Gymu. 
Je snad spojen s tvým odchodem 
z Lets – Gymu v roce 2001?
Ano, přesně tak to bylo. Obnovil 
jsem svoji živnost a otevřel fitness 
v Uherském Hradišti – Štěpnicích 
nad prodejnou Albert. Později jsme 
přešli do areálu Základní školy 
Za Alejí. Měli jsme nové vybavení 
posilovacími přístroji SPORTMAR.
A to tě toto podnikání jako bývalého 
trenéra československé reprezenta-
ce (1987-96) bavilo?
A věříš, že ani ne, proto jsem se 
pustil v r. 2008 do organizování mis-
trovství ČR juniorů a masters v Ku-
novicích, kde jsem dokonce závodil 
v kategorii do 60 let a skončil 
na 9. místě z 16 závodníků!

Pořád není jasný vznik T-Gymu – rok 
2010 už se blíží…
Ano, máš pravdu. Při pořádání re-
publikového šampionátu 2008 se 
ukázalo, že se ve fitku sešla skupi-
na lidí, kteří chtěli nejen posilovat, 
ale také se podílet na činnosti kolem 
kulturistiky a fitness v trochu širším 
měřítku.

Takže už víme rok vzniku, ale jak se 
prostě založí sportovní klub?
To se musí sejít skupina zájemců 
na přípravné valné hromadě, při-
praví stanovy klubu, název, zvolí se 
výkonný výbor, klubový prezident, 
k tomu dva členové správní rady a 
toto všechno se odešle ke schválení 
na Ministerstvo vnitra ČR.

Takže T-Gym v roce 2010 vznikl a co 
bylo dál?
No, klub se snažil a stále snaží napl-

ňovat všechny druhy činnosti, jako je zvyšování členské základny, vylep-
šování technických podmínek k posilování, ale také organizování soutěží 
a účast našich závodníků na mistrovství Moravy a mistrovství ČR.

Pokud si vzpomínám, hned první rok jste řešili dva rozdílné, ale těžké
úkoly…
Ano, první byl vypořádat se s podra-
zem jednoho ze zakládajících členů, 
který po smyšlené kauze opustil klub. 
S ním odešlo dalších osm členů klu-
bu. Druhým, těžším, ale o to příjem-
nějším úkolem bylo zorganizování 
a uspořádání Mistrovství ČR v kulturi-
stice a fitness mužů a žen všech kate-
gorií, ale také první ženské Bikiny! To 
všechno v termínu 26. dubna 2011.

Ohlas tohoto republikového šampi-
onátu v médiích byl určitě dostateč-
nou odměnou i satisfakcí pro nový 
klub, nepletu se?
Zcela jistě. Byla to spousta práce 
a starostí, ale ještě dnes, když si pus-
tím DVD z tohoto maratonu, hřeje 
mě to u srdce. Díky všem, kdo sena 
této akci podíleli! Lituju jen toho, 
že jsme se nepřihlásili do Pelhřimova 
do agentury Dobrý den, která regist-
ruje rekordy v České republice. Urči-
tě bychom se dostali do Guinessovy 
knihy rekordů, protože všechna kul-
turistická mistrovství republiky před-
tím i potom se pořádala jako dvou-
denní akce.

Zapojoval se aktivně váš klub do po-
řádání soutěží pro cvičence a mlá-
dež?
Tou první byly dva ročníky soutěže 
„Kdo porazí veterána“. Ano, tím ve-
teránem jsem byl já. Soutěžilo se v si-
lovém čtyřboji bez rozdílu věku. Pak 
to byly tři ročníky soutěže „Hledáme 
nejsilnější pracku“ v armsportu mezi 
školami v Kunovicích, Uherském Hra-
dišti a ve Starém Městě.

Postupem času ale především zača-
li špičkoví závodníci klubu získávat 
úspěchy na republikových soutěžích, 
jaké to byly?
Prvním úspěchem byl titul absolutní-
ho mistra ČR ve starším dorostu, kte-
rý získal David Maňásek. Bohužel byl 
také jeho titulem posledním, protože 
se přestal kulturistice věnovat. Dále 
to bylo druhé místo na mistrovství 
ČR juniorů v roce 2014, vybojova-
né Jakubem Dupákem, potom o dva 
roky později 3. místo Vaška Lapčíka 

T-Gym je v Kunovicích už deset let

Kristýna Pauříková, mistryně ČR v kategorii bikiny

Tony Podškubka v akci na mistrovství ČR v roce 2016
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v kategorii mužů. V roce 2016, kdy jsme pořádali republikové mistrovství 
v Uherském Hradišti, byl Imrich Oláh v kategorii kulturistika masters mužů 
60–64 let bronzový a jistý Tony Poškubka skončil čtvrtý v kategorii kla-
sická kulturistika masters. V roce 2017 získal Miroslav Juříček v kategorii 
mužů absolutní titul Physiquemen a tím i profesionální kartu! V roce 2018 
na mistrovství ČR skončil David Horňáček se stříbrnou medailí a v roce 2020 
už za nás na mistrovství ČR ve Frenštátě pod Radhoštěm startovala Kristýna 
Pauříková a získala titul v kategorii Bikiny!

Co je pravdy na tom, že měsíčníky kulturistiky a fitness se bály otisknout 
plakát mistrovství ČR 2016?
No, bylo to tak. Po slavném plakátu na mistrovství ČR 2008 „Návrat muške-
týrů“ to tentokrát byl plakát „Návrat postradatelných“ podle filmu Sylvestera 
Stallona! Ještě uvažujeme uspořádat po zklidnění této zvláštní doby poslední 
republikový šampionát mužů i žen a masters. I pro něj už je návrh plakátu 
hotový: „Návrat mumií“. A tím by se naše pořadatelská trilogie už mohla 
uzavřít.

Jaké máš, resp. máte další plány?
Dál se chceme věnovat modernizaci naší posilovny, která je svým vy-
bavením raritou nejen na Moravě. Uvaž, že na ploše 200 m2 je celkem 
70 cvičebních stanovišť, minimálně 3 posilovací přístroje na jeden sval, 
všechno italské značky PANATY, české SPORTMARY a také T-Sporty 
z roku 1993. Ale hlavně chceme stále dokazovat, že posilování je aktivit 
 bez rozdílu věku, a také chceme získat pro tento sport mládež. A zveme 
každého, kdo si to chce zkusit.

Tony, děkuji za rozhovor. Ani se to nezdá, kolik se toho dá udělat 
za 10 let… Do dalších desetiletek tobě i klubu T-Gym hodně úspěchů a zdraví! 
A na ty mumie se fakt těším…     zdk

3D lukostřelba je nádherný sport. Je výjimečný i svými tréninkovými 
možnostmi. Trénuje se a závodí celoročně venku. Pokud to ovšem vyšší 
moc dovolí. Kunovičtí lukostřelci mají zavřený Areál Jízdy králů. Jejich 
činnost je pozastavena. Stejně jako činnost většiny sportovních odvětví 
s příchodem období podzim/zima 2020. Tady však lukostřelci získávají 
sportovní výhodu. Umějí se přizpůsobit. A to je často životní klíč. Na-
šli svůj lesní prostor s novými tréninkovými možnostmi. 3D lukostřelba 
potřebuje k tréninku kromě správného vedení a koncentrace i složitější 
vrstvy. Útočištěm se stala Břestecká skála v pohoří Chřiby. Náklony 45 

stupňů nahoru i dolů, lom slunečních paprsků mezi stromy, odhad vzdá-
lenosti přes rokle a jámy. Kdo si jednou stoupl na bednu vítězů, nechce 
dolů a musí trénovat. Hlavně ale chce. Je to zábava, je to sport v čistém 
prostředí s normálními lidmi, kteří mají jednu věc společnou. Když se jim 
podaří dobrý šíp, nepotřebují na tu chvíli nic lepšího. Nutno podotknout, 
že trénink musí všude probíhat v režimu nařízeném vládou ČR a nikdo 
s tím nemá problém.

Martin Žáček, 
předseda klubu dp Lukostřelba Zlín 

Lukostřelci našli svůj Sherwood

T-Gym je v Kunovicích už deset let - dokončení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PONDĚLÍ14.12. 8:00 – 11.00

13:30 – 17:002020

Zveme vás na osobní prohlídku nově zrekonstruovaného
objektu Staré školy v rámci projektu
„Rozšíření prostor infrastruktury

Podnikatelského inkubátoru Kunovice- Stará škola“.
Samotná prohlídka s výkladem trvá zhruba 20 minut. Vzhledem 

k opatřením budou prohlídky probíhat v půlhodinových
intervalech v čase 8:00 – 11:00 a 13:30 – 17:00 hodin.

Každé prohlídky se může zúčastnit max. 8 osob, během
prohlídky se budeme řídit pravidlem ruce-rouška-rozestupy.

V případě zájmu se můžete registrovat na telefonní čísle 
777 175 915 nebo mailem

na martina.kozelkova@mesto-kunovice.cz
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Představení nové knihy „Tyl v Kunovicích“, jež bylo plánováno na pátek 
20. listopadu v Panském dvoře, překazil koronavirus, a je proto odloženo 
na příznivější dobu. Požádal jsem tedy jejího autora Zdeňka Piláta aspoň 
o rozhovor, v němž by nám krátce přiblížil svou knihu, která si nepochyb-
ně zaslouží vlídné přijetí i pozorné čtenáře.

Proč jste se pustil do psaní právě o kunovských ochotnících?
Byl to souhrn několika nahodilých okolností. Nejprve jsem na kunovické 
ochotníky narazil v době, kdy jsem svému spolužákovi Josefu Borkovi po-
máhal při zpracování jeho knihy Pouť za lipovou Thálií. Chtěl jsem doplnit 
zmínku o jeho účinkování v divadelním spolku Tyl, ale kromě šesti řádků 

v publikaci Kunovice v proměnách času jsem nic dalšího neobjevil. V tu 
dobu mě oslovil Pavel Štěrba a předal jedinečné materiály z archivu svého 
otce. Výsledkem byl můj rozsáhlejší článek o historii ochotníků Kunovic, 
publikovaný v časopise ZVUK, což byl odrazový můstek k napsání knihy 
„Tyl v Kunovicích“. A pak to byl opět Pavel Štěrba, dále Jaroslav Olbert, 
Jarmila Podškubková, Anděla Horsáková, Zdeňka Vičánková, Marie Horvá-
tová, František Lekeš a další vstřícní Kunovjané, jimž za poskytnutí dalších 
podkladů a fotografií patří můj velký dík. 

Kdy se v Kunovicích poprvé objevilo ochotnické 
divadlo a kdo se zasloužil o jeho založení?
V Kunovicích odjakživa patřilo ochotnické diva-
dlo ke společenskému koloritu, bylo vždy velmi 
oblíbené a od konce 19. století výrazným způ-
sobem ovlivňovalo kulturní prostředí malého 
městečka. Jeho písemné počátky jsou spojeny 
s kunovickým Sokolem a datem 1895, kdy při 
místní tělocvičné jednotě vznikl divadelní odbor. 
Amatérskému divadlu se však v prvních deseti-
letích 20. století věnovalo vedle nejaktivnějšího 
Sokola hned několik spolků najednou: ochotníci 
Dobrovolného hasičského sboru, Orla, Sdruže-
ní venkovské omladiny a Dělnické tělocvičné 
jednoty. Cílem mé knihy však bylo přinést pře-
devším ucelenější pohled na pětadvacetiletou 
činnost a tvorbu divadelního spolku Tyl od jeho 
vzniku 19. července 1942.

Které osobnosti byly pro jeho založení i další rozvoj klíčové?
U ochotníků Sokola to byli Josef Abrhám a Tomáš Sedlář, oba shodou 
okolností předsedové dramatického odboru, dále režiséři Štěpán Koluch 
a především Fabián Fornůsek, agilní propagátoři kulturního dění v Kuno-
vicích. U divadelního spolku Tyl patřil k nejvýraznějším osobnostem Jan 
Horsák, zakladatel spolku, herec, režisér, člen výboru Bartošova okrsku 
Ústřední matice divadelního ochotnictva českého (ÚMDOČ), spolu s ním 
pak „spolubudovatelé“ spolku a jeho spolupracovníci Alois Bída, Jaroslav 
Dáňa, Jan Šácha, Miroslav Vala, Antonín Nosek, první předseda Josef Šup-
ka, místopředseda Václav Ondrášek, režiséři Karel Veselý s Jaroslavem 
Hadrbolcem a mnozí další, o nichž se v knize hovoří.

Kde se ochotníci scházeli a kde hrávali svá představení?
Zkoušelo a hrávalo se především v hostinci Na Pálenici, kde byl divadelní 
sál a fungovala pořadatelská služba, uvaděč a pokladní, dále pak v hos-
tincích U Běhalů (dříve U Blahoňovských) a U Bečiců. Když v roce 1910 
nejprve povodeň a po ní v roce 1919 polští běženci poničili jeviště a diva-
delní zařízení, nacvičovali sokolové svá divadelní představení v měšťanské 
škole, v nevyhovujícím obecním hostinci, na zahradě u Hrabálků, někdy 
i v míkovském háji. Proto si nejprve pronajali a poté přestavěli velký sál 
v prvním poschodí hostince U Sopuchů (bývalá sokolovna) a v dubnu 
1921 slavnostním večírkem zahájili další úspěšnou činnost. V září 1952 
bylo v Kunovicích vybudováno nové kulturní středisko s malým jevištěm, 
k čemuž posloužily nevyužité prostory zavřeného a chátrajícího hostince 
U Bečiců čp. 579. Do nové Kulturní jizby se pak přesunula veškerá kultur-
ní činnost, až do zániku v roce 1994 zastřešovaná a organizovaná místní 
Osvětovou besedou. Nesmíme také zapomenout ani na zájezdy do okol-
ních obcí, v případě spolku Tyl na jejich vydařené účinkování dokonce až 
v Lesním divadle v Praze-Krči s Maryšou.

Fungovali ochotníci nepřetržitě, nebo s přestávkami?
V divadelní činnosti před 2. světovou válkou pokračovali zejména členo-
vé Sokola a také Orla, a to až do jejich zákazu na podzim 1941. Shodou 
okolností v témže roce uvedla skupinka mladých kunovických ochotníků 
pod režijním vedením Jana Horsáka dvě operety s názvem Hvězdy nad 
přívozem a Písnička srdce. Kádr prozatímního spolku ochotníků posíli-
li členové zrušeného Sokola a Orla, v repertoáru přibyly další operety. 
V červnu 1942 došlo k úřednímu povolení a schválení jeho stanov, takže 
na ustavující valné hromadě 19. 7. 1942 již nic nestálo v cestě vzniku no-

Na knihu o divadelnících z Kunovic si musíme počkat

Kunovičtí ochotníci v roce 1914.

Divadelní spolek Tyl po premiéře operety Děvče z přístavu (1942)
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vého „Umělecko-dramatického spolku Tyl“. Ten pak fungoval až do roku 
1967 a na jeho dlouholetou tradici navázali v roce 2011 Kunovští kome-
dianti.

Jaký byl repertoár souboru?
Hry si kunovičtí ochotníci vybírali hlavně na základě nabídky divadelních 
edic a knihovny ÚMDOČ, ve výjimečných případech přebírali úspěšné 
tituly z profesionálních scén. V repertoáru převažovala současná i klasic-

ká tvorba, velkou část představení tvořila opereta a kabaretní produkce, 
v činohře převažovalo původní domácí drama a veselohry. Z českých au-
torů byli nejoblíbenější Šamberk, Štolba, Bozděch, Jeřábek, Jirásek, Vrch-
lický, Vrbský, Werner, Hlavatý, Engel a další. Nechyběly rovněž oblíbené 
jednoaktovky pro mikulášský a silvestrovský večírek i hry pro děti. První 
polovina 60. let minulého století se nesla ve znamení nových dramatur-
gických počinů a postupně reagovala na světovou tvorbu, což slouží ke cti 

tehdejších režisérů Jana Šáchy a Karla Veselého.

Prosadil se někdo z kunovických amatérských divadelníků i za hranicemi 
Kunovic?
Podle dostupných materiálů hrála plejáda kunovických ochotníků hlavně 
pro radost diváků a vlastní potěšení a případná profesionální dráha je ne-
zlákala. Výjimkou byla Ludmila Forétková-Kučerová z Kněžpole, kterou si 
režisér Jan Horsák „vypůjčil“ do titulní role Maryši, v níž v polovině 40. let 
zazářila v Lesním divadle v Praze-Krči. Ludmila Forétková se pak prosadila 
ve Slováckém divadle a v Divadle Šumperk. Známého loutkoherce Josefa 
Borka přivedlo pětileté účinkování v „Tylovi“ ke studiu na DAMU a dlou-
holetému angažmá v brněnském divadle Radost. Poté se svým divadélkem 
marionet účinkoval v Asii i Evropě.

Díky za rozhovor i za pozornost, kterou jste divadelníkům z Kunovic 
věnoval.

Zdeněk Kučera 
Foto: archiv Zdeňka Piláta

Z úspěšného představení Maryši v Lesním divadle v Praze-Krči (1944)

Opereta Ostrov milování; zleva Alois Bída a Jan Horsák (1942).

Zboží z informačního centra nyní najdete i na internetu
Chybí vám ještě nějaký dárek na Vánoce? Pak vás určitě 
potěší novinka, kterou pro vás připravilo Městské infor-
mační centrum Kunovice. Zboží, které nabízíme, si může-
te nově prohlédnout na internetu a osobně si jej pak u nás 
vyzvednout!
Je to jednoduché – otevřete si oficiální stránky města 
www.mesto-kunovice.cz, v hlavním menu najdete sek-
ci „Informace“ a „Informační centrum“ a pak klepnete 
na „Zboží v informačním centru“. Až budete mít vybrá-
no, zavoláte na 572 549 999 (dostupní jsme od pondělí 
do čtvrtka od 7:30 do 17:00 a v pátek od 7:30 do 15:00) nebo 

napíšete na mic@mesto-kunovice.cz a domluvíme se 
na osobním předání (samozřejmě za dodržení všech 
aktuálně platných epidemiologických opatření).
Je možné, že v době, kdy tento článek vyjde, už bude 
naše informační centrum otevřeno v normálním režimu 
a vy tak budete mít možnost přijít si zboží vybrat osob-
ně. Věříme ale, že i tak může být pohodlné podívat se 
na internetu na to, co nabízíme, a pak si zboží už jen jed-
noduše vyzvednout. 
Těšíme se na vaše objednávky! 

Kateřina Růžičková, MIC Kunovice
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V letošním roce město Kunovice vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejhezčí 
podzimní výzdobu kunovických domů, balkonů, lodžií, předzahrádek 
a vstupů do obytných budov. Do soutěže bylo zařazeno celkem dvanáct 
soutěžících, kteří vyzdobili okolí svého domu podzimní tématikou.
Vyhodnocení soutěže proběhlo 25. listopadu 2020. Hodnotitelská komi-
se ve složení Mgr. Martina Kozelková, Ing. Helena Vajdíková, Mgr. Blanka 
Jurásková, Mgr. Helena Droppová a Mgr. Monika Pančochová posuzovala 

stav výzdoby, vkusnost, působivost v prostředí a originalitu. Výherci obdr-
želi věcné dary se zahradnickou a pěstitelskou tématikou, které do soutěže 
věnovalo město Kunovice.
Děkujeme všem občanům, kteří se do naší nové soutěže zapojili.

 Monika Pančochová
odbor správy majetku a životního prostředí

Vyhodnocení soutěže Veselý podzim 2020

2. místo rodina Svitákova, Na Rybníku 1753 3. místo rodina Sečkárova, Olšavní 1331

1. místo paní Michaela Pečenková, Za Stodolami, 1607


