
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Uzávěrka inzerce vždy ve čtvrtek v 16.00.
V pátek dle individuální domluvy.

Platný od 1. 1. 2023

* K základní ceně se připočítávají jednotlivé 
příplatky a poté slevy dle modulu objednávky.

REDAKČNÍ 
EXKLUZIVNÍ PROSTOR

VELIKOST CENA

NADVAL 28 x 8 cm 6 000 Kč

PODVAL 28 x 8 cm 5 500 Kč

BLOK 4 x 15 cm 1 650 Kč

Ukázka všech prostorů na str. 4 - 8.

ZÁKLADNÍ CENA JE 21 Kč/cm2 

ČERNOBÍLÁ INZERCE

VELIKOST CENA

9 x 7 cm 1 323 Kč
9 x 9 cm 1 701 Kč
13, 5 x 10 cm (1/8 strany) 2 835 Kč
13, 5 x 19 cm (1/4 strany) 5 387 Kč
Ukázka všech prostorů na str. 2.

Ukázky nejoblíbenějších formátů inzerce:

SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ
POČET OPAKOVÁNÍ SLEVA

2 - 3 x 5 %
4 - 6 x 10 %
7 - 25 x 15 %
26 x (půlroční) 20 %
52 x (roční) 25 %

Akce při 2 zveřejnění =250 Kč/ 1 zveřejnění (grafika zdarma) 

MINI 4 x 4 cmčernobíle
jen za 280 Kč / 1 zveřejnění

GRAFIKA ZDARMA!

VIZITKA 
9 x 5 cm černobíle jen za 680 Kč

   barevně jen za 880 Kč

OBLÍBENÁ

AKCE!

PŘÍPLATKY

CHARAKTERISTIKA PŘÍPLATKU PŘÍPLATEKza umístění na barevné inzertní straně 30 %za umístění na titulní straně 200 %za zpracování PR článku 1 000 Kč za umístění PR článku v redakčním prostoru 50 %

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ INZERCE 100 Kč** zpracování nové inzerce* úprava grafického náhledu (obsahová změna)* korektura inzerce v ceněOpakované použití již hotového grafického návrhu není zpoplatněno.

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE

SLEVA
za platbu předem

5 %



Zpracovaná inzerce: v programech Corel 
Draw 13 a nižší, Photoshop, Illustrator (cdr, 
eps, psd, ai) s vykřivkovanými nebo vloženými 
fonty, bitmapové soubory TIFF nebo JPG (ve 
vysoké kompresní kvalitě) - rozlišení 300 dpi.
Nezpracovaná inzerce: v textové podobě - 
Word, Excel, Open Office, Wordpad atd. 

Inzerci je možné posílat e-mailem na adresu 
inzerce@ddk.cz nebo osobně přinést na CD, 
DVD nebo flash disku.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Předseda představenstva společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s., je oprávněn udělit mimořádné slevy v opodstatněných případech, které vedou k udržení či zajištění 
budoucích příjmů společnosti. Poskytování inzertních a reklamních služeb se řídí Všeobecnými podmínkami společnosti DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s.

www.idobryden.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Připravíme 
individuální 

mediální kampaň
na míru!

Adresa: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., 
 Zelný trh 1245, 686 01 Uh. Hradiště
IČO: 25571559      
DIČ: CZ25571559

FacebookWeb Instagram Youtube

INZERCI 
OBJEDNÁVEJTE:

• E-MAILEM
• TELEFONICKY
• OSOBNĚ NA   

 RECEPCI DDK

Kamila Černá
Tel.:          737 277 242
e-mail:    Kamila.Cerna@ddk.cz



28 x 40 cm  28 x 19 cm  

11 172 Kč 23 520 Kč

9 x 40 cm 

1/4 - 13,5 x 19 cm

9 x 7 cm

9 x 9 cm1/8 - 13,5 x 10 cm

4 x 4  cm
9 x 5 cm

PŮLSTRANA 

ČTVRTSTRANA

STANDART

ČTVERECOSMINKA

MINI VIZITKA 

CELOSTRANA SLOUPEC

INZERTNÍ PROSTOR

ZVÝHODNĚNÁ 

  CENA

7 560 Kč

5 387 Kč

1 323 Kč

2 835 Kč

680 Kč

1 701 Kč

280 Kč



EXKLUZIVNÍ PROSTOR V REDAKČNÍCH STRANÁCH 2-5

ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT
za 6 000 Kč - plošná inzerce

ZPRÁVY ZE SLOVÁCKA 3Pondělí XX. xxxxxx 2023 DOBRÝ DEN
S KURÝREM

nadval 28x8 cm

■ STARÉ MĚSTO

Úhyn ryb v chovném rybníku Olší ve 
Starém Městě má nečekaného pacha-
tele. I když rybáři byli přesvědčení 
o otravě, rozbor odebraných vzorků 
vody jejich domněnku nepotvrdil. 
Ryby podle dostupných informací 
tak nejspíš uhynuly při snaze unik-
nout útokům kormoránů.

„Z rybníka Olší i poto-
ka Salaška pracovníci 
odboru vodoprávního 
úřadu a životního pro-
středí odebrali vzorky 
vody na rozbor, které 
však neprokázaly žádné 
nezvyklé hodnoty sledo-
vaných parametrů, vedoucích 
k úhynu ryb,“ informoval Jan Pášma, 
mluvčí uherskohradišťské radnice.

Rybářům zůstaly oči pro pláč 
v  polovině listopadu. Když při 
obhlídce revíru viděli na březích 
chovného rybníka Olší více než 
třicetičlenné hejno kormoránů a 
volavek popelavých, které se živí 
malými rybkami, byl to jen začátek. 
Při bližších pohledu totiž zjistili, 
že hladinu rybníka pokrývají tisíce 
malých kapříků, vysazených před 
několika dny k  přezimování. „Byli 
natlačeni na břeh rybníka, jako by 
se snažili před něčím uniknout. 
Někteří už uhynuli, větší polovina se 
ještě pokoušela dotlačit na břeh. To 
nebylo standardní chování ryb, kte-
rým hrozí ulovení ptáky,“ prohlásil 

Erik Schneider, člen místního 
Moravského rybářského 

svazu ve Starém Městě, 
který hned rozpoznal 
příznaky otravy, prav-
děpodobně z  potoka 
Salaška. „Když jsem to 

viděl, bylo mi to jasné. 
Ryby se snaží uniknout 

před otravou, která se do vody 
dostává nápustným systémem, proto 
se všechny hromadily až za ním, aby 

mu co nejvíce unikly,“ zdůraznil 
Schneider, podle kterého při otravě 
rozhoduje čas.

Rybáři proto ihned kontaktovali 
hasiče, kteří zalarmovali policii a 
orgán ochrany životního prostředí, 
který odebral vzorky vody.

Hasiči k rybníku dorazili do něko-
lika minut a rozjeli záchranu zbytku 
ryb. Nasadili provzdušňovače vody, 
aby případná otrava plynnými látka-
mi unikla ven. „Každý přesně věděl, 

co musí udělat. Nikde žádný zmatek, 
naprosto profesionálně odvedená 
práce všech složek. Hlavně jejich 
zásluhou se po několika desítkách 
minut ryby postupně vracely do 
hlubších vod a uhynulo zhruba jen 
deset procent rybí násady,“ vypočetl 
škody Aleš Hřib, předseda staro-
městských rybářů, podle kterého 
jen včasný zásah zabránil podstatně 
větší katastrofě.

Rozbor vody však otravu vyloučil. 

„Analýza vzorků vody ze Salašky a 
rybníka intoxikaci vody neproká-
zala,“ potvrdila Milena Šabatová, 
mluvčí uherskohradišťské policie, 
s tím, že případ se nadále šetří. 

„Nezvyklé chování ryb nejspíše 
způsobily útoky kormoránů, jejichž 
velké hejno rybáři v  předmětné 
lokalitě často pozorovali,“ ukázal na 
pravděpodobné pachatele Pášma, 
mluvčí uherskohradišťské radnice.
 (CEH)

Analýza vzorků  

vody ze Salašky ani 

rybníka intoxikaci 

neprokázala

ÚHYN RYB
Větším škodám zabránil 
včasný zásah hasičů

Žádná otrava, úhyn ryb mají  
na svědomí kormoráni ■ Rybáři ze Starého Města přišli asi  

o deset procent vysazené rybí násady  
v rybníku Olší. FOTO: ALEŠ KORVAS

KRIMI TÝDNE
Soud odmítl návrh 
na uvalení vazby

■ SLOVÁCKO

Osmatřicetiletý muž z Uhersko-
hradišťska nerozdýchal rozchod 
s  bývalou přítelkyní, několik 
týdnů ji obtěžoval a agresivitu 
stále stupňoval. Když jí pod bal-
konem zapálil hřbitovní svíčku 
s  tím, že odpočítává minuty 
do konce jejího života, začala 
mít skutečně strach a zavolala 
policii. Panu Zhrzenému hrozí 
až rok za mřížemi.

„S expřítelkyní už nějakou 
dobu komunikoval velmi zvlášt-
ním a nevybíravým způsobem, 

ale od listopadu přidal na agresi-
vitě. Ženě posílal urážlivé a vul-
gární textové zprávy, neustále 
telefonoval, sprostě nadával a 
vyhrožoval zabitím,“ informo-

vala Milena Šabatová, mluvčí 
uherskohradišťské policie.

Muž bývalou přítelkyni sle-
doval, chodil k  jejímu bytu, kde 
vykřikoval různé urážky a házel 
kamením do oken. Pod balkonem 
jí pak dokonce zapálil hřbitovní 
svíčku a poslal zprávu, že odpo-
čítává minuty do konce jejího 
života. V ženě tak vyvolal vážnou 
obavu o život a zdraví, proto jeho 
chování vylíčila policii. „Případ si 
převzali kriminalisté, kteří proti 
muži zahájili trestní stíhání pro 
trestný čin nebezpečné pronásle-
dování a vyhrožování. Zároveň 
podali návrh na jeho vzetí do 
vazby, což ale soud odmítl,“ 
uvedla Šabatová.

Muž je tak stíhán na svobodě, 
hrozí mu až roční vězení. (CEH)

STR.1
Z varhan nakonec vyhnal červotoče 
až ve specializované laboratoři ve 
Veverské Bitýšce. „Za pomoci gama 
záření jsme šetrně sanovali dřevo a 
zničili dřevokazný hmyz. V ozařovací 
komoře nakonec skončily nejen píšťa-
ly, ale i celá varhanní skříň,“ prozradil 
Stehlík, kterému právě s  obnovou 
dřevěné varhanní skříně pomáhal 
restaurátor Dušan Rohlík.

Varhany jsou movitou kulturní 
památkou. Mají 315 píšťal a největší 
má objem přibližně sedm litrů. Jejich 
autorem je zdounecký varhanář An-
tonín Salinger, v mařatickém kostele 
je zřejmě jeho poslední dochovaný 
kousek. Do chrámu se dostal během 
jeho obnovy v letech 1850 až 1858, 
podle donátorské desky na zdi v roce 
1933 rodina Stanclova zajistila jeho 
rekonstrukci. Technické prvky se 
měnily v závěru 20. století.

Restaurátorský účet se vyšplhal na 
bezmála 2 miliony korun, 300 tisíc 
k řece Moravě přiteklo ze Zlínského 
kraje.  (CEH)

Varhany prolezl  
červotoč, obnova  
stála dva miliony

■ Stalker zapálil pod okny bývalé přítelkyně 
hřbitovní svíčku a odpočítával minuty do konce 
jejího života. ILUSTRAČNÍ FOTO

Nerozdýchal 

,,kopačky”, za 

pronásledování  

a vyhrožování mu 

hrozí vězení

Expřítelkyni vyhrožoval zabitím, 
zapálil jí hřbitovní svíčku
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■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

I když střecha zimního stadionu v Uherském Hradišti 
vysílá S.O.S. a přívaly sněhu mohou jeho provoz ukon-
čit, demolice stavby z roku 1972 se odkládá. Radnice 
totiž zatím marně hledá správce stavby, bez kterého 
není možné vypsat výběrové řízení. Otázkou zůstává 
i financování, studie totiž počítá s náklady zhruba 215 
milionů korun.

„Střecha je sice na hranici životnosti, dlouhodobě jí 
navíc zatéká, ale není důvod k panice. Její stav je průběž-
ně monitorován, čidla vysílají signál každé dvě sekundy. 
Kdyby zaznamenaly nežádoucí pohyb, stadion se 
okamžitě uzavře,“ prohlásil Miroslav Stavjaňa, předseda 
HC Uherské Hradiště, který věří, že hokejová sezona 
proběhne bez problémů a střecha vydrží. „Čidla sku-
tečně vysílají signál neustále, s četností v řádu sekund. 
Správce objektu je o měřeném stavu informován. Stav 
střešní konstrukce se sleduje hlavně kvůli případné 
sněhové nadílce, při které hrozí zavření stadionu,“ 
reagoval Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice.

„Zimní stadion je trošku časovaná bomba, abychom 
nedopadli jako s kinem ve Zlíně, kde taky pořád čekali, 
čekali, až ho zavřeli,“ reagoval Jan Zapletal, zastupitel 
Uherského Hradiště, podle kterého je klíčem získání 
dotace z Národní sportovní agentury. „Dotační pravidla 
se bohužel neustále mění, město má však údajně i příslib 
Zlínského kraje, že z rozpočtu přidá až dvacet milionů 

korun,“ dodal Zapletal.
Nový zimní stadion ožije metodou Design&Build, 

začátkem roku 2023 se měly rozjet práce na projektové 
dokumentaci. 

Jenže to je aktuálně nereálné. „Stále totiž nemáme 
vybraného správce stavby, respektive technický dozor 
stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, 
technology… Bez něj nemůžeme zahájit výběrové řízení 
na zhotovitele stavby,“ zdůvodnil zdržení Jan Pášma, 
mluvčí uherskohradišťské radnice, s  tím, že probíhá 
opakovaný výběr správce stavby.

Po demolici vyroste na stejném místě zimní stadion 
s celoročním provozem na dvou ledových plochách o 

velikosti 58 x 26 metrů (stávající má rozměry 60 x 30 
m - pozn. autora) a 26 x 16 metrů. Kapacita se sníží 
zhruba na čtvrtinu, ze současných 2 200 na 500 lidí. 
Demolice přijde odhadem na 15 milionů, stavba podle 
studie z roku 2021 pak na dalších 200 milionů korun. 
Radnice tak logicky počítá s dotací. Jenže případné 
dotace z Národní sportovní agentury jsou zahaleny 
mlžným oparem… 

„Aktuálně žádná vhodná dotační výzva neexistuje. 
Výběrové řízení zadáme s podmínkou získání dotace,“ 
potvrdil mluvčí radnice s tím, že předpokládaný termín 
zahájení stavebních prací je polovina roku 2025. 

 PETR ČECH

KOMPLIKACE
Město Uherské Hradiště marně hledá 
správce stavby

Demolice se odkládá, střechu 
monitorují čidla

■ Ortel nad zimním stadionem v Uherském Hradišti vyřkla  
 havarijní střecha. ILUSTRAČNÍ FOTO: JIŘÍ HOFEREK

 

JSME TU PRO VÁS!
Zavolejte nám 

svůj příběh!
tel.: 737 277 148

ČÍSLO TÝDNE
2 000 000
Tolik peněz stála obnova unikátních 
varhan z roku 1852, které jsou od 
svého zhotovení součástí kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Mařati-
cích. Původní podobu i zvuk nástroji, 
prolezlému červotoči, vrátil zkušený 
varhanář a restaurátor Petr Stehlík z 
Hodonína, kterému pomáhal Dušan 
Rohlík.

Stále se očkuje, nově v interním pavilonu
■ SLOVÁCKO

Očkovací centrum a odběrové 
místo na covid-19 mají v  Uher-
skohradišťské nemocnici novou 
střechu nad hlavou. Aktuálně 
už sídlí v  prostorách odborných 
ambulancí v  přízemí interního 
pavilonu, respektive v  ambulanci 
infekčního oddělení.

„Očkujeme každý pátek v odpo-
ledních hodinách, počet zájemců se 
týdně pohybuje v řádu několika de-
sítek,“ prozradila Irena Baroňová, 
náměstkyně pro léčebně preventiv-
ní péči a vedoucí očkovacího cen-
tra Uherskohradišťské nemocnice. 
Kdo má zájem o očkování, má stále 

povinnost si rezervovat termín na 
portálu Centrálního rezervačního 
sytému (https://crs.uzis.cz/).

Provozní doba odběrového místa 
na antigenní a PCR testování je ka-
ždý všední den od 12 do 14 hodin. 
Rezervace probíhá na nemocnič-
ním webu ambulance.nemuh.cz/
pacient/ nebo na tel. 724 631 022. 
„Samoplátce za antigenní test za-
platí 201 a za PCR test 853 korun,“ 
doplnila Lucie Sedláčková, mluvčí 
nemocnice.

Certifikát o výsledku antigenní-
ho testování je zdarma dostupný 
k  vytištění na webu ocko.uzis.cz, 
výsledek PCR testu přijde klientovi 
na e-mail. (CEH)

■ Očkovací centrum je od 1. prosince v přízemí interního pavilonu 
Uherskohradišťské nemocnice. FOTO: LUCIE SEDLÁČKOVÁ

■ STARÉ MĚSTO

Výhrůžný e-mail skončil policejními 
manévry. „Ve Starém Městě se něco 
vážného stane,“ vyhrožoval autor asi 50 

pedagogům základní školy. Z anonym-
ního pachatele se nakonec vyklubal žák 
9. třídy, který podle spolužáků rozhodně 
nepatří mezi svatoušky. Jelikož jde o 
mladistvého, policie bližší informace 
neposkytuje.

„E-mail nebyl namířený proti škole, ne-
vyhrožoval bombou ani jiným útokem, 
takže jsme zvažovali, jestli jej nepova-
žovat jen za hloupý žert. Když jsem ale 

zjistil, že přišel prakticky všem učitelům 
a asistentům pedagoga, zalarmovali jsme 
policii,“ prozradil Jan Zábranský, ředitel 
staroměstské školy.

Výhrůžný e-mail dorazil 22. 
listopadu, za den D jeho 
autor označil čtvrtek 1. 
prosince. Kriminalisté se 
nejdříve snažili s učiteli 
vytipovat možné pacha-
tele v lavicích podle ká-
zeňských prohřešků, ale 
bezúspěšně. „Zvažovali jsme i 
ředitelské volno, ale nechtěli jsme, aby to 
někteří považovali za návod, jak se ulít ze 
školy,“ poznamenal Zábranský, který den 
před „útokem“ zrušil odpolední kroužky 
a školu obsadila policie. „V žádném pří-
padě jsme nechtěli nic podcenit. Ihned 
jsme provedli preventivně bezpečnostní 
opatření a objekt prohlédli policejní 
psovodi se speciálně vycvičenými psy,“ 
informovala Milena Šabatová, mluvčí 
uherskohradišťské policie, která školu 
monitorovala i v nočních hodinách.

„Žáci pak ráno nechali aktovky v šatně, 
kde je opět prošli psovodi. Když neobje-
vili nic podezřelého, po první vyučovací 
hodině se život na škole vrátil do sta-

rých kolejí. Mezitím kriminalisté 
dál pátrali po tajemném 

pachateli,“ pokračoval 
ředitel školy, podle kte-
rého se ještě během do-
poledne objevily indicie 

vedoucí k  dopadení 
autora výhrůžného e-

mailu. „Vyklubal se z něj 
mladistvý chlapec, který 
asi nepomyslel na následky 
svého chování,“ uvedla Ša-
batová s tím, že vzhledem 
k  věku policie k případu 
neposkytuje bližší informace. 
Pachatel je každopádně trestně 
odpovědný.

Základní škola ve Starém 
Městě čelila výhrůžce už po-
druhé v novodobé historii, před 
deseti lety zažila evakuaci kvůli 

nahlášené bombě. Pachatel se rovněž 
velmi rychle našel.  (CEH)

Chlapec  

asi nepomyslel  

na následky svého 

chování

ZÁSAH
Deváťák vyhrožoval, že se něco 
vážného stane! Stihne ho trest?

Policejní manévry ve škole 
spustil výhrůžný e-mail žáka
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ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

za 1 100 Kč
- plošná inzerce

blok 4x8 cm

STR. 1
„Za poslední dva roky evidujeme 
během adventu jediný případ, kdy 
žena přišla v prodejně na ulici 
Města Mayen o peněženku s pětis-
tovkou a osobními doklady. Jestli 
ji opravdu okradl zloděj, nebo jí 
peněženka vypadla během náku-
pu, jsme ale nezjistili,“ potvrdila 
Milena Šabatová, mluvčí uhersko-
hradišťské policie.

Ve větších městech většinou řádí dob-
ře organizované skupiny lidí, většinou 

profesionálové, před kterými je nutné 
mít osobní věci a cennosti v bezpečí. 
V Uherském Hradišti však s podob-
ným gangem žádné zkušenosti 
zatím nemají. „U nás by ani 
neuspěli,“ je přesvědčený 
Pauřík, podle kterého sice 
občas prodejci ohlásí, že 
je někdo okradl, ale sou-
časně nevyloučí možnost 
ztráty… 

Městská policie se zaměří 
hlavně na případné chmatáky během 
Vánočního jarmarku. „Jsme připraveni 

v nepravidelných intervalech mezi 
prodejními stánky procházet a dbát na 
dodržování veřejného pořádku. Když 

kapsáře načapáme, po zadržení 
jej předáme státní policii 

pro podezření ze spá-
chání trestného činu,“ 
upozornil šéf strážníků, 
kteří při monitorování 

využívají rovněž kame-
rový systém.

Kupujícím doporučují ne-
nechávat peněženky a cennosti 

na vrchu tašek, nosit je v náprsních 

kapsách, nemít u sebe větší finanční 
obnos a vyhodit lístek s PIN kódem 
u platební karty. „Třebaže kapsáři 
nemají ve městě žně, neznamená to, 
že žádní nejsou. Apelujeme proto na 
všechny nakupující na jarmarku, aby 
byli obezřetní a vyhýbali se návalům a 
tlačenicím. Peněženky, telefony a další 
cennosti aby nosili v tašce se zapínáním 
nebo ve vnitřních kapsách oděvů. 
Tašky a kabelky nikam neodkládat,“ 
doporučuje v kostce Šabatová, mluvčí 
policie, s tím, že oběť zloděje má ihned 
volat tísňovou linku 158. PETR ČECH

■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Dětské hřiště u nákupního centra ve 
Štěpnicích zasáhne „zemětřesení“. Sta-
ré nevyhovující prvky nahradí nové, 
moderní a bezpečné. Obnova přijde na 
více než dva miliony korun. Otázkou 
je, jak dlouho na místě vydrží. Pláno-
vaná komplexní revitalizace 
lokality, vstupní brány na 
sídliště, totiž počítá s jeho 
stěhováním.

„U herních prvků pro-
to počítáme s instalací 
formou povrchového ko-
tvení chemickými šrouby, 
případný přesun je tak nenaruší. 
Provedení zajistí odborná firma, pří-

padné stěhování nijak neovlivní záruční 
lhůty,“ informoval Čestmír Bouda, 
místostarosta Uherského Hradiště.

I přes blížící se revitalizaci ná-
kupního střediska, bývalých jeslí a 
blízkého okolí radnice už nechtěla s 
rekonstrukcí hřiště otálet. „Na stole 
už máme opakované žádosti občanů 
o výměnu herních prvků,“ podotkl 
starosta Stanislav Blaha.

Hřiště ve Štěpnicích otevře náruč 
dětem všech věkových kategorií. Do-
minantou se stane multifunkční věž s 
tunelem, vedle které vyroste portálová 
houpačka s plastovým hnízdem a sedá-

ky, točicí tyče, rotující kolotoč pro 
dva nebo dvojhrazda. Malé 

děti potěší tři houpadla 
a pískoviště z 12 dřevě-
ných hranolů s písko-
vým bagrem. „Z důvodu 
bezpečnosti hřiště nově 

oddělíme od parkovací 
plochy plůtkem. Vybavení 

hřiště se stane nejen moderní a atrak-
tivní, ale hlavně odolné a bezpečné. U 

dopadové plochy počítáme s kačírkem 
a zatravňovacími rohožemi,“ doplnil 
Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské 
radnice.

Komplexní obměna hřiště s dřevěný-
mi herními prvky je pokračováním po-
stupné výměny starých prvků, které už 
nesplňují technické normy pro veřejné 

použití. „Na území města se nacházejí 
desítky dětských hřišť a sportovišť, 
zahrnutých do koncepce obnovy, kterou 
je třeba dělat systematicky a postupně. 
Není možné opravit všechny najednou,“ 
pravil Blaha.

Obnova hřiště ve Štěpnicích přijde 
na 2,2 milionu korun, radnici odlehčí 

finanční příspěvek 650 tisíc korun od 
stavební společnosti, která původně 
měla postavit hřiště v lokalitě Nové 
Štěpnice. Dělníci se pustili do díla 
během listopadu, skončí nejpozději 
31. března. „Když počasí dovolí, je 
snahou dokončit hřiště ještě letos,“ 
poznamenal Pášma. PETR ČECH

Malé děti 

potěší tři houpadla 

a pískoviště  

s pískovým  
bagrem 

Ve městech  

řádí organizované 

skupiny lidí,  

v Hradišti podobný 

gang není!

V době 

vzniku požáru byly 

v domě dvě osoby, 

které jej stačily 

opustit

POŽÁR 
Hasiči vyloučili nedbalostní 
i úmyslné zapálení

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dominantou se stane 
multifunkční věž  
s tunelem

■ Pokoří letošní vánoční sbírka rekord z 

■ Dětské hřiště u nákupního střediska ve Štěpnicích se změní  

Dům lehl popelem, lidem  
zbyly oči pro pláč

Modernizace přijde na dva miliony, 
hřiště čeká stěhování

Vánoce jsou ternem pro kapsáře. 
„U nás nemají šanci,“ říká šéf strážníků

Vánoční sbírka 
potěší ženy v krizi

■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Už podvacáté letos lidé střádají peníze do pokladničky pod 
vánočním stromem na Masarykově náměstí v Uherském Hra-
dišti. Její obsah každoročně potěší vybrané sociální zařízení 
nebo organizaci, pečující o děti a mládež. Výtěžek letošní 
vánoční sbírky získá Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
Petrklíč ve Véskách.

„Pokladnička je tradičně umístěna u dřevěného betlému na 
Masarykově náměstí, sbírka potrvá až do 28. prosince,“ infor-
moval Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice. „Peníze 
využijeme na vybudování pokoje pro ženy v krizi,“ prozradila 
Kamila Nekolová, ředitelka společnosti Petrklíč - azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi ve Véskách.

Zapečetěné pokladničky loni ukrývaly 55,5 tisíce korun, 
které získala Diakonie ČCE, středisko CESTA. Nejštědřejší 
byli lidé v roce 2017, kdy z kapes vytáhli skoro 71 tisíc korun.
 (CEH)

■ STŘÍBRNICE

Ani rychlý výjezd hasičů už nic nezachrá-
nil, dům ve Stříbrnicích lehl popelem! 
Červený kohout zakokrhal krátce před 
osmou večerní, majitelům zbyly jen oči 
pro pláč. Zkázu totiž sledovali v přímém 
přenosu, když z domu včas utekli. Škoda 
se odhaduje na dva miliony korun.

„Je to smutné, nechci to moc komen-
tovat. I když jde o chalupáře, kteří v obci 
trvale nebydlí, určitě jim pomůžeme, 
jak budou potřebovat,“ uvedl pro DOB-
RÝ DEN Petr Matoušek, starosta 
Stříbrnic.
U požáru zasahovalo sedm 

jednotek hasičů, profesioná-
lové z Uherského Hradiště 
a dobrovolníci z Buchlovic, 
Nedakonic, Osvětiman, Bor-
šic, Polešovic a Stříbrnic. Ha-
šení jim komplikovalo nadzemní 
elektrické vedení. „V době vzniku požáru 

byly v domě dvě osoby, které 
jej opustily ještě před na-
ším příjezdem,“ informoval 
Roman Žemlička, mluvčí 
Hasičského záchranného 

sboru Zlínského kraje. „Vodu 
k hašení jsme odebírali z obec-

ního vodovodního řadu, zásahem jsme 

zabránili přenosu požáru na sousední 
objekt. Zasahující jednotky se vrátily 
na základny před půlnocí,“ pokračoval 
Žemlička.

Ohledáním místa požáru hasiči vylou-
čili nedbalostní i úmyslné jednání, příčina 
požáru tak zůstává předmětem šetření. 

 PETR ČECH

■ Plameny pohltily dům  
ve Stříbrnicích, škoda je dva miliony 



EXKLUZIVNÍ PROSTOR V REDAKČNÍCH STRANÁCH 2-5

ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT
za 5 500 Kč - plošná inzerce

podval 28x8 cm

■ UHERSKÝ BROD

Patrové parkoviště u aquaparku 
Delfín v Uherském Brodě stále jitří 
emoce. Ani více než čtyři měsíce po 
slavnostním „otevření“ nemá kolau-
dační razítko na všechna patra. Na 
vině je podle všeho chyba v projektu, 
podle kterého stavební firma špatně 
provedla betonáž dilatační spáry ve 
stropu prvního patra. Na přetřes tak 
přišla statika objektu…

I když se mimořádné zastupitelstvo 
týden před volbami dvě a půl hodiny 
zabývalo problémy s parkovištěm, 
ruku pro vypracování odborného 
posudku soudního znalce z oboru 
statiky z pohledu životnosti, bezpeč-
nosti a statické únosnosti zvedlo jen 
sedm zastupitelů…

Dilatační spára (nebo také pohybová 
spára) je přitom konstrukční mezera, 
která se kontrolovaně přizpůsobuje 
pohybu budovy, zabraňuje tak ško-

dám a zajišťuje bezpečnost objektu. 
„Při betonáži desky došlo k realizaci 
obrácené orientace průřezu spáry ve 
tvaru Z. Projektant stavby se statikem 
proto navrhli a předložili nápravné 
statické opatření spočívající v doda-
tečné instalaci vynášecích kovových 
destiček, které se v červnu realizova-
lo,“ uvedli ve společném prohlášení, 
předloženém zastupitelům, projek-
tant, zhotovitel, technický dozor a 
příspěvková organizace CPA Delfín, 
coby objednatel.

Už se proto zdálo, že problém par-
koviště vyzní do ztracena. Jenže po 
komunálních volbách se otěží chopila 
opozice, která mimochodem hlasova-
la pro znalecký posudek. „Když jsem 
na problém upozornil, tak mi nikdo 
nevěřil, přitom jsem měl na místě 
pozvaného statika. I ředitel aquapar-
ku ostatně pro rozhlas potvrdil, že 
dilatační spáry byly udělány špatně a 
hrozilo zřícení stropu,“ reagoval Ivan 
Láska, nový místostarosta Uherského 
Brodu, podle kterého auta parkují 
výhradně v přízemí. „Takže buď lidé 
nechodí do aquaparku, nebo mají 
strach parkovat v horních patrech, 
do kterých se mimochodem i špatně 
najíždí. Město přitom za problémy 
nemůže, chyba byla v projektu, ale 
bývalé vedení se ani nechtělo bránit, 

když odmítlo uplatnit sankce,“ kroutí 
hlavou Láska.

Stavební úřad každopádně zatím vy-
dal kolaudační souhlas jen s užíváním 
přízemí a venkovních zpevněných 
ploch, na první a druhé patro existuje 
pouze povolení k předčasnému užívá-

ní. To se však změní. Do konce roku je 
totiž v plánu montáž osobního výtahu 
hlavně pro rodiče s kočárky a osoby s 
omezenou hybností, a instalace ven-
kovních obkladů z akátového dřeva. 
Zprovoznění výtahu je podmínkou 
pro kolaudační razítko na zbylá dvě 

patra. „Teď nedokážu říct, jak se k 
parkovišti postavíme. Neznáme veš-
keré potřebné podklady, až se s nimi 
seznámíme, potom uděláme nějaký 
závěr,“ reagoval Ladislav Kryštof, 
místostarosta Uherského Brodu. 

 PETR ČECH

Parkoviště není zkolaudované,  
co na to nové vedení města?
PROBLÉM
Řidiči parkují výhradně  
v přízemí, o patro výš mají 
strach auta nechat stát

VESELÉ SLOVÁCKO
 očima kreslíře 

Ivana  Křemečka

Bezplatné 
bruslení 
denně až do jara
■ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Fanoušci bruslení pod širým nebem se 
dočkali. Radnice v Uherské Hradiště po 
roce opět zprovoznila mobilní umělé klu-
ziště, které na více než čtyři měsíce „zvedlo 
oponu“ u sportovní haly, na místě bývalého 
skateparku. Otevřeno je každý den.

„I kdyby nemrzlo, děti i dospělí si ve městě 
pod širým nebem zabruslí až do jara,“ po-
tvrdil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské 
radnice.

Kluziště otevřelo brány v pátek, od pondělí 
do neděle je veřejnosti k dispozici od 10 
do 18 hodin, o vánočních svátcích zůstane 
zavřeno 24. a 25. prosince a na Nový rok. 
„Kluziště rámují rekreační mantinely, plo-
chu o rozměrech 20,6 x 10,6 metru pokrývá 
syntetický povrch, na kterém se bruslí jako 
na ledě. Pro lepší zážitek jen doporučujeme 
brusle nabrousit,“ informoval Evžen Slavík, 
ředitel příspěvkové organizace Sportoviště 
města, s tím, že bruslení je zdarma.

U „ledu“ vyrostl stan, který slouží k 
přezouvání do bruslí. S provozní dobou 
radnice počítá do konce března, podle zájmu 
veřejnosti klidně i déle. Aktuální informace 
na www.sportoviste-uh.cz (CEH)

■ Patrové parkoviště u aquaparku Delfín  
stále není zkolaudované...  

FOTO: CPA DELFÍN


