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Uherské Hradiště je skvělým místem pro život. Je ale nej-
vyšší čas začít se starat o to, aby jím bylo i do budoucna. 
Přestože se naše město rozrůstá a opticky v něm žije stá-
le více lidí, často jde pouze o nájemníky, kteří zde nemají 
trvalé bydliště. Hradišťáci proto chtějí nastartovat změnu. 
Chtějí zabránit přeměně města v betonovou džungli, 
změnit developerskou politiku města a mimo jiné také 
přepracovat plán na využití opouštěné části areálu Uher-
skohradišťské nemocnice. 

„Ve spolupráci s odborníky nabízíme zcela jiný pohled na 
využití areálu nemocnice. Jsem přesvědčen o tom, že by 
zde nemělo vzniknout další tuctové sídliště s komerčními 
nájemními byty pro tisíce nových spoluobčanů. Máme his-
torickou příležitost zde vybudovat funkční, „Nové město.“ 
Jeho středobodem by měl být hradišťský Central Park se 
spoustou zeleně, ale také pestrými možnostmi aktivního 
trávení volného času. Na tento park pak naváže moderní 
komunitní bydlení pro seniory,“ uvedl Michal Dvouletý, za-

stupitel města a lídr Hradišťáků pro letošní komunální volby. 
Podle jeho slov by rozhodně nemělo jít o běžný „domov 

důchodců“, ale o areál bezbariérových malometrážních 
domků. Ty budou vzájemně propojeny a seřazeny tak, 
aby se staly oázou klidu a zároveň umožnily efektivní 
poskytování sociálních a zdravotních služeb se-
niorům v jejich domácím prostředí.  
Vybudování komunitního byd-
lení pro seniory, navíc v bez-
prostřední blízkosti nemocnice, 
je tou nejlepší možnou ces-
tou.    str. 4

Hradišťáci jdou do voleb s heslem 
„Město podle Vás“. Chtějí tak zdů-

raznit, že pokud dostanou důvěru 
voličů, otevřou radnici veřejnosti 
a naplno zapojí občany do roz-
hodování města i v následujících 
čtyřech letech.

„Být čtyři roky opozičním za-
stupitelem mi dalo hodně. Zvláště 

mne to utvrdilo v přesvědčení, že 

hlas voličů má být slyšet nejen v 
den voleb, ale také především po 
volbách. Občané mají mít nejen 
právo rozhodnout o tom, kdo v ná-
sledujících čtyřech letech povede 
radnici, ale mají mít také možnost 
průběžně promlouvat do rozhodo-
vání města a podílet se tak na jeho 
řízení,“ uvedl dále Michal Dvouletý, 
lídr Hradišťáků.     str. 6

Areál nemocnice? Park, komunitní bydlení  
pro seniory i startovací byty pro mladé 

Změníme to! Váš hlas  
bude slyšet také po volbách

   Nechceme mít z Hradiště betonovou džungli

Komunální volby 23. a 24. září 2022

S Hradišťáky
ušetříte na daních 

i energiích

Hradišťáci mají plán, jak po-
moci občanům v současné 
energetické a inflační krizi. 
Již od příštího roku chtějí zá-
sadním způsobem snížit daň 
z nemovitostí a zároveň posí-
lit energetickou soběstačnost 
města, na které mohou ušet-
řit domácnosti i místní firmy.

Konečně budete mít 
kde zaparkovat 

Uděláme pořádek  
s městskými byty 

Změníme dotace  
pro spolky str. 2 str. 3 str. 14

Ilustrace možné podoby komunitního  
bydlení pro seniory v areálu nemocnice.
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Uherské Hradiště trpí obrovským nedostat-
kem parkovacích míst. Velmi dobře to znají 
především obyvatelé sídlišť, kde chybí nikoliv 
desítky, ale stovky parkovacích míst. Pod-
le Hradišťáků proto není čas na kosmetická 
řešení. Radnice musí k řešení parkování při-
stoupit ihned, a to se bez zásadních investic 
a následného nastavení jasných pravidel ne-
obejde. 

„V první řadě musíme splatit historický 
dluh a zásadním způsobem navýšit parkova-
cí kapacitu na sídlištích. Všichni dobře víme, 
že od doby jejich vzniku se počet aut mezi 
lidmi znásobil, a tento problém nevyřešíme 
jinak než investicí do moderních „zelených“ 
parkovacích domů. Ty nabídnou jak dosta-
tečné množství parkovacích míst zdarma, 
kterých logicky musí být drtivá většina, tak 
možnost vyhrazeného, a tedy zpoplatněného 
parkování,“ uvedl Michal Dvouletý, lídr Hradi-
šťáků, podle něhož nejde o žádné „betonové 
hordy“, hyzdící sídliště. „Stačí se inspirovat v 
jiných městech a koncipovat parkovací domy 
tak, aby zapadly do dané lokality.“

Podle Hradišťáků je třeba začít na Výcho-
dě a v Jarošově, kde je situace již absolutně 
neudržitelná. Svých parkovacích domů by se 
měly postupně dočkat i Štěpnice, Stará Teni-
ce a další lokality. Odlehčit dopravě v centru 
by pomohl např. také parkovací dům u kina 
Hvězda. 

Jakmile dojde k navýšení kapacity parko-
vání pomocí zelených parkovacích domů, 
chtějí Hradišťáci najít s občany města shodu 
na nastavení nových pravidel pro parkování. 
„Asi nikdo nemůže očekávat, že když bude 
mít v jednom bytě tři auta, tak je zdarma 
zaparkuje pod okny svého bytového domu. 
Takže jakmile navýšíme kapacitu parkovacích 
míst, zavedeme také jasná a spravedlivá pra-
vidla, do jejichž tvorby naplno vtáhneme ob-
čany města. Možností je celá řada, nicméně 
určitě chceme využít moderní technologie a 
pokud to bude alespoň trochu možné, pro-
pojit tyto systémy s „kartou občana“, na které 
chceme shromáždit benefity pro občany s tr-
valým bydlištěm,“ říká Dalibor Machala, kan-
didát a člen dopravní komise města. 

Podle jeho slov může být jednou z těchto 
cest např. stanovení počtu garantovaných 

veřejných parkovacích míst zdarma na kaž-
dý byt, vyřešení parkování služebních dodá-
vek nebo zavádění rezidenčního parkování 
tam, kde to dává skutečně smysl, jako např. 
v Rybárnách. 

S tím souhlasí také zubní lékařka Eva Maří-
ková. „Moderní technologie se staly normální 
součástí všedního života každého z nás. Tak 
proč je nevyužít také při 
řešení rébusu spojeného 
s parkováním, obzvláště, 
když v zahraničí, ale i u 
nás existuje řada inspi-
rativních příkladů. Parko-
vaní by tak dostalo nejen jasný řád, ale bylo 
by pro každého přehlednější a v konečném 

důsledku by to usnadnilo také úhradu ať už 
jednorázového, nebo rezidenčního parková-
ní,“ myslí si Maříková. 

Jak zdůraznil advokát Mojmír Náplava, 
Hradišťáci si na druhou stranu rozhodně ne-
budou hrát na „sociální inženýrství“ a myslet 
si, že donutíme občany města k tomu, aby 
méně cestovali osobními auty nebo si neku-

povali více aut do domác-
nosti. „Do toho radnici nic 
není. Na druhou stranu 
občanům města nabídne-
me alternativu v podobě 
kvalitně a logicky fungu-

jící MHD a budeme společně hledat cesty k 
dlouhodobé udržitelnosti našeho města,“ do-
mnívá se Náplava. 

Podle Hradišťáků je také důležité zabránit 
tomu, abychom na jedné straně nespláceli his-
torický dluh s parkováním a na straně druhé si 
ho nevytvářeli v důsledku bujaré developerské 
výstavby. „Na developery budeme ve vztahu k 
parkování velmi přísní, ale namísto házení klac-
ků pod nohy s nimi najdeme shodu na dalším, 
zásadním posílení parkovacích kapacit. Soukro-
mé a veřejné investice budeme rozumně spo-
jovat tak, abychom docílili co největšího užitku 
pro občany města,“ říká Michal Dvouletý, který 
se o tom utvrdil mimo jiné u „hranatého stolu“, 
ke kterému sezval zástupce architektů, projek-
tantů i investorů ve snaze diskutovat o tom, jak 
dál žít a bydlet v Hradišti. 

Budete mít kde zaparkovat
   Hradišťáci chtějí postavit zelené parkovací domy a dát parkování jasná pravidla

   Kde konkrétně by měl podle vás 
vzniknout parkovací dům? Své návrhy 
nám posílejte na info@hradistaci.cz

   Jaké 
technologie frčí  
ve světě. Mrkněte 
se na video 

Čtyři kroky Hradišťáků 
k lepšímu parkování

1  Postavíme zelené 
parkovací domy 

2  Stanovíme pravidla 
bezplatného parkování 

3  Využijeme moderní 
technologie a „smart city“

4  Budeme přísní, ale féroví  
k developerům

Ilustrační podoba „zeleného“ parkovacího domu.
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Hradšiťáci chtějí ulevit rodinným 
rozpočtům všech domácností v 
Uherském Hradišti. Důvodem je 
stále se prohlubující ekonomická 
krize, enormní růst cen energií, 
potravin, ale i hypoték. Hradišťáci 
proto chtějí snížit daň z nemovi-
tostí, což by znamenalo, že každá 
domácnost, která vlastní nějakou 
nemovitost, bude muset státu od-
vádět o několik stovek až tisícovek 
korun každý rok méně. 

„Jedinou daní, kterou může měs-
to svým rozhodnutím ovlivnit, je 
právě daň z nemovitostí. Přitom je 
to velmi jednoduché. Stačí změnit 
obecně závaznou vyhláškou, kterou 
se stanovuje tzv. místní koeficient, 
tedy hodnota, kterou se násobí 
vypočtená daň z nemovitostí. Když 
byl v roce 2011 tento koeficient rad-
nicí zaveden, obecně to znamenalo 
dvojnásobné zvýšení daní pro ma-
jitele nemovitostí v našem městě. 
Naopak teď je ten správný okamžik, 
kdy je třeba, aby se daně občanům 
našeho města snížily,“ uvedl za Hra-
dišťáky advokát a člen finanční ko-
mise města, Mojmír Náplava. 

Podle jeho slov toto snížení daní 
navíc rozpočet města bez větších 
problémů unese. „Je nutné uznat, 
že hospodaření města je ve výborné 
kondici a v důsledku vysokých cen 
také prudce rostou příjmy města ze 
sdílených daní. Dokonce si troufnu 
tvrdit, že snížení daně z nemovitostí 
v celkovém součtu asi o 15 milionů Kč 
ročně nezpůsobí v hospodaření 
města žádné obtíže. Navíc tyto pe-
níze nikam nezmizí, ale zůstanou v 
peněženkách občanů,“ tvrdí Nápla-
va, který dále dodává: „Hradišťáci 
jsou přesvědčeni o tom, že nejen 
stát, ale i město musí přiložit ruku k 
dílu a pomoci občanům Uherského 
Hradiště zvládnout vlnu zdražování 
a drahoty. „Lidé budou potřebovat v 
této náročné době každou korunu,“ 
je přesvědčen Mojmír Náplava. 

   Pomůžeme mladým rodinám ke startovacím bytům

Hradišťáci mají jasno. Město musí změnit svou 
dosavadní bytovou politiku. Obzvláště v době, 
kdy se kvůli vysokým úrokovým sazbám a re-
kordním cenám nemovitostí stalo vlastní bydlení 
nesplnitelným snem pro většinu mladých rodin.

„Změníme dosavadní bytovou politiku města, 
protože je nesmyslné, aby město draze opravo-
valo městské byty, a ty pak pronajímalo za ko-
merční nájemné. Rolí města není vydělávat na 
pronájmu městských bytů. Město má vytvářet 
takové podmínky, aby mladé rodiny, ale i senioři 
měli šanci dosáhnout na dostupné bydlení za ro-
zumné peníze a neutíkali z našeho města pryč,“ 
řekl kandidát Hradišťáků Jan Barák, který je ne-
jen expertem na realitní trh, ale již čtyři roky také 
členem bytové komise města. 

Právě proto se chtějí Hradišťáci soustředit na 
výstavbu nových startovacích bytů. „Startovací byty 
s jasně definovanými a motivačními pravidly jsou 
jedinou šancí, jak může naše město pomoci řešit 
současnou tíživou situaci mnoha mladých rodin, 
které touží po vlastním bydlení. Jsme přesvědčeni 
o tom, že nejen ve spolupráci se soukromými de-
velopery, ale např. v rámci chystané přeměny are-
álu nemocnice je třeba investovat do desítek star-
tovacích bytů, s jejichž výstavbou snad finančně 
pomůže také stát,“ uvedl kandidát a podnikatel Ivo 
Mitáček. Nové startovací byty pak budou schopny 
garantovat minimální energetickou náročnost a je-
jich dispozice budou ušity na míru právě potřebám 
mladých rodin a charakteru startovacího bytu. 

Podle Hradišťáků je však zároveň třeba také 
udělat důslednou revizi současného městského 
bytového fondu. „Jsme připraveni udělat dů-

slednou inventuru městských bytů a hledat opti-
malizaci jejich pronajímání. Ve velkém bytě mají 
bydlet početnější rodiny, ty menší mají sloužit 
seniorům nebo malým rodinám. Pro tento me-
chanismus musíme najít férová pravidla. Pokud 
zároveň zjistíme, že má město byty nevhodné k 
sociálním účelům nebo zbytečně ekonomicky či 
energeticky náročné, bude lepší je transparent-
ně prodat a tyto peníze použít k výstavbě nových 
startovacích bytů,“ doplnil Jan Barák.  

Ruku v ruce s podporou bydlení pro mladé 
rodiny pak musí jít také dostatečná kapacita 
mateřských a základních škol, jejich postupná 
modernizace a zároveň i vyšší podpora volnoča-
sových, kulturních a sportovních aktivit pro děti 
a mládež. „Uherské Hradiště nemůže být pouze 
městem dětských hřišť, byť jejich modernizace je 
jistě líbivým krokem. Naše město si zaslouží, aby 
bylo premiantem ve kvalitě předškolního a školní-
ho vzdělávání a abychom měli co nejlepší zázemí 
pro širokou paletu volnočasových aktivit. A nejde 
jen o investice, ale také o vzájemnou spolupráci, 
provázanost aktivit a vytváření co největších sy-
nergii,“ doplnila další úhel pohledu Jana Bujáko-
vá, členka městské komise pro vzdělávání. 

Změníme bytovou 
politiku města

Snížíme daň  
z nemovitostí

   Každé rodině zůstanou  
v peněžence až tisíce

HRADIŠŤSKÉ HLASOVÁNÍ
   Má město postavit nové startovací 

byty pro mladé rodiny? 

ANO NE
Hlasujte na www.hradistaci.cz nebo 
napište svůj názor na info@hradistaci.cz
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  str. 1
„S přibývajícím věkem, životními událostmi i 
zdravotními komplikacemi se mnoho seniorů 
a zdravotně znevýhodněných lidí dostává do 
tíživé životní situace. Současná nabídka do-
stupného bydlení je pro ně zcela nedostačující. 
Péči v domácím prostředí může zkomplikovat 
celá řada faktorů, a to obzvláště dnes, kdy se 
mnoho rodin dostává do existenčních problémů 
v důsledku vysoké inflace, energetické krize, 
způsobené závratným růstem cen apod.,“ uvedl 
Bronislav Vajdík, dlouholetý ředitel Sociálních 
služeb Uherské Hradiště, který dnes pracuje pro 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

„Vybudování bezbariérového komunitního 
bydlení s nabídkou využívání terénních sociál-
ních služeb by významně usnadnilo život všem, 
kteří takovou pomoc potřebují. Jde o v součas-
nosti hojně prosazovanou strategii v České re-
publice i v zahraničí. Uherské Hradiště má díky 
areálu nemocnice jedinečnou šanci udělat velký 
krok v péči o seniory i další potřebné občany a 
stát se městem, v němž se bude právě senio-
rům a zdravotně znevýhodněným spoluobča-
nům dobře žít,“ dodal Vajdík. 

Kromě parku a komunitního bydlení pro 
seniory nabízí areál nemocnice také prostory 
k dalšímu vhodnému využití. „V našem městě 
je velký nedostatek míst, kde by si lidé mohli 
postavit rodinné domky. Ty jsou na rozdíl od 
bujaré bytové výstavby přeci jen větší zárukou 
toho, že se zde trvale usadí celé rodiny,“ dopl-
nil Michal Dvouletý, který však nezavrhuje ani 
bytovou výstavbu za předpokladu, že se priori-
tou stanou startovací byty. 

„Uherské Hradiště potřebuje desítky starto-
vacích bytů pro mladé rodiny, které v důsledku 
současné ekonomické situace doslova ztratily 

šanci postavit se na vlastní nohy a začít bydlet 
samostatně. Jsem přesvědčen o tom, že jim v 
tomto ohledu musí město nabídnout pomocnou 
ruku. Nemůžeme mladé lidi nechat zcela na 
holičkách. Máme připraveny konkrétní návrhy, 
jak nastavit pravidla startovacích bytů tak, aby 
se bydlení v nich stalo nejen dostupným, ale 
také motivačním a dlouhodobě udržitelným. Vě-
řím, že v tomto ohledu najdeme jak podporu ze 
strany státu, tak společnou řeč s privátními de-
velopery,“ doplnil za Hradišťáky advokát Mojmír 
Náplava, člen finanční komise města. 

Nutností je  
dopravní napojení
Ruku v ruce s tím však musí jít investice do ob-
čanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. 
„Jakémukoliv dalšímu navýšení počtu obyvatel 
v této části města musí předcházet vybudo-
vání nového dopravního napojení Štěpnic na 
obchvat a v neposlední řadě také investice do 
zázemí pro kavárnu, restauraci, obchod, služby, 
kadeřníka, kosmetičku a možná i sdílené kance-

láře tak, aby se tato lokalita v konečném důsled-
ku nestala místem, kam lidé jezdí pouze přeno-
covat. Za nutnost pak považuji také vybudování 
moderní mateřské školy, která by mohla posílit 
kapacitu těch současných. Přítomnost mladých 
rodin a zřízení mateřské školy pro jejich děti by 
zde vytvořilo generační symbiózu s komunitním 
bydlením pro seniory,“ říká Michal Dvouletý. 

Ve spolupráci s hejtmanstvím se pak rodí také 
plány k využití té části areálu nemocnice, která 
bezprostředně navazuje na její dnešní zmo-
dernizovanou část. „Všichni víme, s jak velkými 
kapacitními problémy se potýkají např. sociálně-
-zdravotní lůžka, jak chybí zázemí pro hospico-
vou a paliativní péči, a také to, že by si zaslou-
žili lepší zázemí i další poskytovatelé sociálních 
služeb. Využití této části nemocnice právě tímto 
směrem se proto jeví jako optimální,“ uvedl lé-
kař a zastupitel města Stanislav Zemek. 

Charakter zeleného území má dokreslit také 
zachování a další rozvoj zahrádkářské kolonie, 
která měla podle dosavadního regulačního 
plánu zaniknout. „Rušit jednu z posledních 
zahrádkářských kolonií považuji za nesmysl. 
Naopak jsem přesvědčen o tom, že by radnice 
měla pomoci zahrádkářkou kolonii revitalizovat 
a vyhledávat další lokality pro vznik moderních 
komunitních zahrádek,“ tvrdí Michal Dvouletý.

Co je komunitní  
bydlení pro seniory? 
Komunitní bydlení pro seniory je trendem ve 
snaze pomoci seniorům, kteří si již nemohou 
dovolit ze zdravotních, sociálních či ekonomic-
kých důvodů bydlet ve velkém rodinném domě 
či bytě. Jde o moderní formu tzv. domů s pe-
čovatelskou službou, které jsou uzpůsobeny k 

Areál nemocnice? Velký park,   komunitní bydlení pro seniory 
i startovací byty pro mladé

Celý svět nabízí řadu inspirací, jak budovat komunitní bydlení pro seniory.
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Areál nemocnice? Velký park,   komunitní bydlení pro seniory 
i startovací byty pro mladé

HRADIŠŤSKÉ HLASOVÁNÍ
   Souhlasíte s tím, aby v areálu 

nemocnice vznikl park, komunitní 
bydlení pro seniory, startovací byty  
pro mladé, školka, obchody  
a služby? 

ANO NE
Hlasujte na www.hradistaci.cz nebo 
napište svůj názor na info@hradistaci.cz

poskytování domácí zdravotní a sociální péče. 
Domy jsou variantní co do velikosti, ale přede-
vším maximálně energeticky úsporné a plně 
bezbariérové. Zároveň tvoří ucelený areál s 
centrální budovou, ve které je dostatek prostoru 
pro společné setkávání, kulturní a společenské 
programy, pro klubovny s komunitním, aktivi-
začním a zdravotně-rehabilitačním využitím. 
Areál je vždy zasazen do zeleně a nabízí také 
vhodné venkovní aktivity. 

Kde na to vzít peníze? 
Radnice má investovat do správných a potřeb-
ných věcí. Navíc i Zlínský kraj či nemocnice 
jako majitel pozemků jistě budou více slyšet na 
veřejně prospěšné než komerční využití are-
álu. V neposlední řadě i Ministerstvo práce a 
sociálních věcí má připraven obrovský dotační 
program s více než 1,3 mld. Kč. Tyto prostředky 
jsou určeny na komunitně vedený místní rozvoj, 
budování komunitních center a sociální práci. 
Podpora komunitního bydlení pro seniory je od 
roku 2016 také v „agendě“ státní podpory byd-
lení v rámci Ministerstva pro místní rozvoj.

PAHOP podporuje vznik 
komunitního bydlení 
PAHOP je zdravotním ústavem, který již šest let 
poskytuje zdravotní péči pro neléčitelné paci-
enty všech věkových kategorií a za tu dobu 
pečoval o stovky klientů. A právě díky těmto 
zkušenostem také podpořil záměr na vybudo-
vání komunitního bydlení pro seniory v areálu 
nemocnice. 

„Našim klientům poskytujeme péči 24 hodin 7 
dní v týdnu a mnohdy nás překvapily jejich velmi 
nevhodné bytové podmínky. Nebyla to pouze 
špatná ekonomická situace rodiny, byla to také 
absence bytových prostor, kam by se senioři i 
mladé rodiny mohli nastěhovat. Zrovna tak je 
zoufalá situace v možnosti poskytování odleh-
čovací služby nebo domácí hospicové péče,“ 
uvedla Helena Schwarczová, ředitelka PAHOP. 

„Právě proto v plném rozsahu souhlasíme s 
navrhovaným využitím areálu nemocnice, kdy 
by také podle nás mělo vzniknout moderní ko-
munitní bydlení pro seniory, ale rovněž zázemí 

pro poskytování domácí péče a dalších sociál-
ních a zdravotních služeb. Máme zahraniční stu-
dii a spolupráci s tamním zařízením a jsme rádi, 
že tyto zkušenosti můžeme přenášet také do 
Uherského Hradiště. Věřím, že když se alespoň 
maličko bude chtít, může takové zázemí pro se-
niory vzniknout i u nás,“ dodala Schwarczová.

KOMUNITNÍ BYDLENÍ  
PRO SENIORY PODPORUJÍ: 

Mgr. Helena 
Schwarczová 
ředitelka PAHOP

PhDr. Milan Brázda  
předseda  Klubu 
důchodců Uherské 
Hradiště
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Občanská 

vybavenost,  

služby, obchody,  

startovací byty

Startovací byty,  

sdílené kanceláře, 

 školka

Hradišťský Central Park 

Komunitní bydlení pro seniory 

Rodinné 

domky 

Zahrádky 

Rodinné 

domky 

Startovací byty,  

sdílené kanceláře, 

 školka
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  str. 1
Podle Michala Dvouletého se totiž stalo největ-
ším nešvarem to, že se kroky radnice začaly 
lišit od předvolebních slibů. „Před posledními 
komunálními volbami všichni slibovali, že vyřeší 
problémy s parkováním, že napojí Průmyslovou 
ulici na obchvat, že se mladé rodiny dočkají 
dostupnějšího bydlení... A výsledek? Všichni ho 
dobře známe. Kdo žije na sídlištích, moc dobře 
ví, jaké nervy zažívá, když marně hledá alespoň 
nějaké volné místo k zaparkování. Další napoje-
ní Hradiště na obchvat stále nikde a počet star-
tovacích bytů zamrzl stejně rychle, jako skončila 
poslední předvolební kampaň,“ říká Dvouletý, 
podle něhož se na radnici kupí hordy koncepcí 
a namísto investic do důležitých projektů se de-
sítky milionů utrácí tu za nákup budovy bývalé 
Komerční banky, tu za nepovedenou rekon-
strukci Prostřední ulice, tu za opravu interiéru 
současné historické budovy radnice. 

Co s tím? Jak si pohlídat to, aby politici sku-
tečně splnili, co lidem slíbí? Hradišťáci přichází 
s receptem, který je jednoduší, než by se na 
první pohled mohlo zdát. „Hlas voličů musí 
být slyšet také po volbách! Lidé mají právo 
průběžně rozhodovat o tom, do čeho bude 

radnice skutečně investovat, zda vznikne v 
Mařaticích spalovna komunálního odpadu 
nebo jestli upřednostnit zkrášlení historické-
ho centra před zásadním posílením parkování 
na sídlištích,“ vysvětlil na několika příkladech 
současný opoziční zastupitel Michal Dvouletý, 
který se např. v minulosti pokoušel přesvědčit 
městské zastupitelstvo o tom, aby při rozhodo-
vání o vzniku spalovny komunálního odpadu 
v uherskohradišťské teplárně bylo vyhlášeno 
místní referendum. 

„Jsem rád, že jako Hradišťáci vám tuto 
změnu můžeme garantovat. Otevřeme radnici 
dokořán a občany aktivně zapojíme do rozho-
dování o budoucnosti města. Máme připraven 
návrh nejdůležitějších investičních priorit jak 
pro město, tak pro jednotlivé městské části, 
a do jejich pořadí naplno vtáhneme občany 
města. Posílíme participativní roli rozpočtu tak, 
aby lidé mohli více promlouvat do toho, za co 
radnice utratí peníze daňových poplatníků. 
Víme, jak na to, a hlavně chceme, aby Hradiště 

bylo opět městem podle vás,“ dodal Dvouletý s 
tím, že k tomu existuje řada jinde osvědčených 
nástrojů od veřejného projednávání a skuteč-
ných diskusí (nikoliv politických prezentací) až 
po oficiální hlasování prostřednictvím internetu 
nebo třeba městského zpravodaje.

Podle Michal Dvouletého je stejně tak důle-
žité, aby v čele města fungoval plnohodnotný 
tým, jehož členové budou na sto procent pra-
covat na budoucnosti města i řešení každo-
denních starostí občanů. „Dostaneme-li důvěru 
občanů, tak na radnici nebudeme dělat velkou 
politiku, ale budeme se soustředit se na to, aby-
chom se starali o město a jeho občany. Chceme 
spojovat, ne rozdělovat,“ dodal Dvouletý. 

Hradišťáci si pak chtějí posvítit také na 
zlepšení fungování radnice. „Z rozhodování 
radnice chceme vyhnat pomyslného úředního 
šimla. Napneme veškeré síly k tomu, abychom 
snížili byrokratickou zátěž, posílili digitalizaci a 
v neposlední řadě také ušetřili na provozních 
nákladech města,“ doplnil advokát Mojmír Ná-
plava s tím, že je také třeba udělat revizi fun-
gování jednotlivých komisí a výborů tak, aby 
nebyly jen festivalem promarněného času, ale 
skutečným přínosem pro město.

Změníme to! Váš hlas  
bude slyšet také po volbách

Zleva MUDr. Stanislav Zemek, Ing. Ivo Mitáček, Mgr. Mojmír Náplava, Ing. Michal Dvouletý, MBA, a MUDr. Eva Maříková. 

   Zapojte se už teď 
www.hradistaci.cz 
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Známe to snad úplně všichni. Dlouhé kolony 
a zhoršující se průjezdnost městem trápí oby-
vatele Uherského Hradiště čím dál tím více. 
Podle Hradišťáků je skutečný recept jediný, a 
to konečně prosadit nová dopravní napojení 
města a odklonit tak maximum tranzitní dopra-
vy mimo metropoli Slovácka. „Třešničkou na 
dortu“ pak může být skutečně vyladěná měst-
ská veřejná doprava nebo „chytře“ seřízené 
semafory na všech křižovatkách od Starého 
Města až po Kunovice, zajišťující plynulou prů-
jezdnost, ale také bezpečnost chodců. 

„Je skvělé, že se konečně odbrzdila další vý-
stavba dálnice D55, která může již od roku 2025 
Uherskému Hradišti výrazně pomoci odklonit 
tranzitní dopravu. Ale ani zdaleka to nestačí. Pro 
naše město je nezbytně nutné, abychom koneč-
ně napojili Štěpnice na obchvat, a to včetně mo-
dernizace Průmyslové ulice a jejího napojení na 
silnici I/50. Právě na ní již dlouhých 12 let čekají 
odbočovací pruhy na své pokračování. Zároveň 
se však chceme soustředit na prosazení nového 
obchvatu u Jarošova s mostem přes řeku Mora-
vu,“ uvedl Michal Dvouletý, lídr Hradišťáků. „Už 
nemůžeme na nic čekat. Je nutné Zlínský kraj i 
stát přesvědčit o tom, že bez těchto investic do-
prava v Uherském Hradišti dříve nebo později 
zkolabuje,“ obává se Dvouletý. 

Je jasné, že je třeba přetavit sliby několika 
generací politiků v reálné činy. Dlouhodobě 
je velkým problémem pro všechny obyvatele 
Uherského Hradiště i to, že je město dopravně 
napojeno pouze pomocí tří dopravních korido-
rů, tedy z Kunovic, Bílovic a od Starého Města. 
„Všichni si dobře vzpomínáme, jak negativně 
se na hustotě dopravy v našem městě proje-
vily například rekonstrukce silnic v Kunovicích 
nebo ve vzdálenějších Napajedlech, kdy si 
řidiči ve směru od Zlína zkracovali cestu přes 
Sokolovskou ulici. V této situaci si vůbec ne-
dokážu představit, že by mělo Ředitelství silnic 
a dálnic začít opravovat Moravní most. Těmto 
situacím musíme předcházet a o to více tlačit 
na stát, aby zajistil další napojení města na ob-
chvaty,“ upozorňuje Michal Dvouletý. 

Chytrá zelená vlna
Podle zastupitele Stanislava Zemka by do-
pravě ve městě pomohlo maximální využití 

moderních technologií 
k inteligentnímu řízení 
světelných křižovatek. 
„Dnešní technologie 
umožňují řízení dopra-
vy nikoliv podle předem 
naprogramovaných sché-
mat, ale podle reálné hus-
toty dopravy. Vytvoření 
skutečné zelené vlny od 
Starého Města až po Ku-
novice by mělo být dnes 
už standardem. Vyřešit 
by se pak zároveň mohla 
také často velmi kompli-
kovaná situace chodců, 
kteří podle mne při ve-
černím vypnutí světel na 
hlavní křižovatce zbyteč-
ně riskují zdraví,“ uvedl 
lékař Stanislav Zemek. 

Ruku v ruce s těmito kroky pak považují Hra-
dišťáci za důležité zavedení skutečně funkční-
ho modelu veřejné dopravy, který bude nejen 
maximálně komfortní pro obyvatele města, 
ale jehož provoz bude zvládnutelný z pohledu 
rozpočtu města. „Nová koncepce města sice 
přináší některé zajímavé změny, ale podle nás 
zároveň může zásadním způsobem zkompli-
kovat život obyvatel např. v Jarošově nebo v 
Míkovicích. Je neakceptovatelné, že by Jaro-
šov ztratil přímé napojení na autobusové ná-
draží a současně by Míkovice byly odříznuty od 
Kunovic,“ dodal Zemek. 

Na vině je podle Hradišťáků fakt, že nové 
trasování MHD vznikalo více za zavřenými 
dveřmi a na stránkách nejrůznějších koncep-
cí a studií než v otevřené, byť o to náročnější 
diskusi s občany města nebo velkými zaměst-
navateli, jejichž branami denně procházejí 
stovky zaměstnanců. „Je třeba to napravit a 
především novou podobu MHD diskutovat s 
občany a firmami. Jedině tak máme šanci, že 
nebudeme za velké městské peníze vozit v au-
tobusech vzduch. MHD musí pomoci odlehčit 
přetížené dopravě,“ doplnil Michal Dvouletý s 
tím, že za klíčovou považuje také dohodu se 
Zlínským krajem a přeskupení části nevyužité 
krajské dopravní kapacity např. na suplování 
linek, propojujících Uherské Hradiště s vlako-
vým nádražím ve Starém Městě. 

Hradišťáci vědí, jak skoncovat  
s kolonami

   Pro vyřešení dopravní 
situace musíme vybudovat nová 
dopravní napojení 

HRADIŠŤSKÉ HLASOVÁNÍ
   Co by podle vás nejvíce 

pomohlo přetížené dopravě  
v Uherském Hradišti?

Hlasujte na www.hradistaci.cz nebo 
napište svůj názor na info@hradistaci.cz

Nové obchvaty a dopravní stavby

Lepší jízdní řád MHD
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42 let, ředitel společnosti,  
zastupitel Uherského Hradiště  
a Zlínského kraje, Uherské Hradiště

Ing. Michal Dvouletý, MBA

1.

45 let, lékař, zastupitel města 
Uherské Hradiště, Sady

MUDr. Stanislav Zemek 

2.

44 let, obchodní zástupce, člen kon-
trolního výboru a dopravní komise 
města, Uherské Hradiště

Dalibor Machala 

6.

43 let, vedoucí provozu Slováckého 
divadla, dobrovolný hasič,  
Uherské Hradiště

Petr Žajdlík 

10.

47 let, advokát, člen finanční komise 
města, místopředseda spolku 
Remizujeme, Jarošov

Mgr. Mojmír Náplava 

3.

50 let, manažerka, členka komise 
pro vzdělávání, Jarošov

Jana Bujáková 

7.

51 let, technicko-výrobní ředitel, 
předseda Školské rady, primáš,  
člen místní komise, Mařatice

Ing. Tomáš Zubr, MBA

11.

55 let, podnikatel, Mařatice

Ing. Ivo Mitáček 

4.

52 let, živnostník, zakládající člen 
Nadačního fondu J. A. Bati, Rybárny

Robert Hájek 

8.

58 let, ministerský rada v oddělení 
inspekce sociálních služeb Brno  
a Zlín, Jarošov

Mgr. Bronislav Vajdík 

12.

45 let, zubní lékařka,  
Uherské Hradiště

MUDr. Eva Maříková

5.

34 let, podnikatel, specialista  
na realitní trh, člen bytové komise 
města, Uherské Hradiště

Jan Barák

9.

52 let, hlavní správce 1.FC Slovácko, 
předseda SK Mařatice, Mařatice

Radomír Vlk 

13.
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45 let, asistentka ředitele, majitelka 
kosmetického salónu, Mařatice

Lucie Zlámalová

14.

27 let, strojírenský technolog, 
programátor CNC, Míkovice

Tomáš Vaculka 

18.

38 let, obchodní manažerka,  
Uherské Hradiště

Ing. Hana Pavičová

22.

55 let, soukromý podnikatel, 
Jarošov

Robert Podešva

24.

59 let, marketingový specialista, 
sportovní novinář, Uherské Hradiště

Mgr. Aleš Mazúrek 

15.

42 let, majitel hudebního e-shopu, 
Uherské Hradiště

Josef Mareček, dipl. um. 

19.

58 let, vedoucí ekonomického 
oddělení, Uherské Hradiště

Jana Horehleďová 

25.

28 let, odborník na IT, vedoucí 
týmu testování, sekretář TJ Slavoj 
Jarošov, Jarošov

Bc. Vojtěch Jančík 

16.

55 let, mechanik elektronických 
zařízení, Jarošov

Pavla Bartoňová

20.

42 let, podnikatel, cimbalista, 
Míkovice

Antonín Stašek 

26.

73 let, dětská lékařka, Mařatice

MUDr. Parvine Gricová 

17.

47 let, výkonný ředitel ICT 
společnosti, Mařatice

Ing. Michal Gajdošík

21.

54 let, bezpečnostní pracovník,  
Uherské Hradiště

Zbyněk Vlčnovský 

23.

71 let, důchodce, člen výboru Klubu 
důchodců Uherské Hradiště,  
Uherské Hradiště

Jiří Foltýn

27.

KANDIDÁTI 
do zastupitelstva 
města
23. a 24. září 2022
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Senioři to obzvláště v dnešní době nemají vů-
bec snadné. Doba se rychle mění, nástrahy 
moderního světa číhají na každém rohu, do 
toho pandemie a teď pro změnu velké zdra-
žování. Podle Hradišťáků je proto třeba, aby i 
radnice našla cestu, jak daleko více pomáhat 
seniorům, žijícím v našem městě. 

„V našem městě zřídíme seniorského om-
budsmana. Nepůjde o žádného byrokrata či 
úředníka, ale o zkušeného a obětavého rádce, 
který pomůže seniorům při zvládání nejrůzněj-
ších životních situací, při kontaktu s úřady, vy-
řizování rozličných žádostí a formalit, zvládání 
problémů, spojených např. s energetickou krizí 
apod. Vždyť zorientovat se v tom, co se děje, 
kde si požádat o pomoc a na co si naopak dát 
pozor, je samo o sobě mnohdy takřka nadlid-
ský úkol. Moc dobře si uvědomuji, jak to mají 
dnes senioři těžké, proto by jim radnice měla 
v tomto ohledu nabídnout pomocnou ruku,“ 
uvedl Michal Dvouletý, lídr Hradišťáků, s tím, že 
seniorský ombudsman by nemusel vzniknout 
bezpodmínečně přímo na radnici, ale třeba 
jako součást podporovaných aktivit Klubu dů-
chodců Uherské Hradiště. 

„Klub důchodců odvádí spoustu obětavé 
práce a je dobře, že v našem městě máme 
lidi, kteří mají snahu starat se o volnočasovou 
náplň pro seniory. Je však povinností radnice, 
aby takovýmto aktivitám vytvořila co nejlepší 
možné zázemí. V první řadě to musí být vhod-
né komunitní centrum, chcete-li klubovna, 

kde by se mohli senioři pravidelně scházet, 
povídat si, pořádat besedy a přednášky a roz-
víjet své další spolkové aktivity,“ pokračoval 
Dvouletý s tím, že právě součástí takového 
centra by měl být i nově zřízený seniorský 
ombudsman. 

„Kromě toho chceme přímo v úzké spolu-
práci se seniory a experty vytvořit ucelené 
programy prevence, např. proti energetickým 
šmejdům nebo všem, kteří se snaží vydělat 

na dobrosrdečnosti dříve narozených roč-
níků. Jsem přesvědčen o tom, že posilová-
ní spotřebitelské, bezpečnostní, ale také 
zdravotní edukace je věcí, která bude stát 
minimální náklady, ale současně dokáže vý-
razně pomoci ke kvalitnějšímu životu senio-
rů v našem městě,“ doplnil zastupitel města 
Stanislav Zemek, který situaci seniorů velmi 
dobře zná ze své každodenní práce v interní 
ambulanci.

   Pomůžeme dříve narozeným s úřady, papíry i zvládáním energetické krize

   Drahota zamává s investicemi

Hradišťáci chtějí zřídit 
seniorského ombudsmana

Vstupujeme do velmi nelehké doby. Raketové 
zdražování už dnes způsobuje velké problémy 
mnoha domácnostem i firmám. Negativně se 
však dřív nebo později promítne také do inves-
tičních ambicí Uherského Hradiště. 

„Přestože díky vysokým cenám v tuto chvíli 
rostou i daňové příjmy města, s nastupující 
ekonomickou krizí dojde dříve nebo později 
k zásadnímu zvratu a také město bude muset 
šetřit každou korunu. O to důležitější bude, 
aby radnice velmi moudře posuzovala, na 
jaké projekty bude posílat peníze daňových 
poplatníků. V této souvislosti bude třeba 

opustit iluzorní politiku „čekání na dotace“. 
Začněme konečně investovat do toho, co 
skutečně potřebují občané Uherského Hradi-
ště, nikoliv do toho, na co byrokraté v Praze 
či Bruselu vypíší dotace. Toto lavírování nás 
stejně kvůli kofinancování postupně připraví 
o městské peníze a v konečném důsledku 
nevyřeší problémy města. Sedněme za stůl a 
po dohodě s občany sestavme deset inves-
tičních priorit, na které soustředíme peníze 
a které také fakticky zrealizujeme. Musíme 
skoncovat s „politikou náplastí“, kdy drobný-
mi zlepšeními a novými záměry maskujeme 

neschopnost řešit skutečné problémy,“ ape-
luje lídr Hradišťáků Michal Dvouletý. 

Příkladů podle Dvouletého existuje ně-
kolik. „Za peníze, které město alokovalo na 
opravu Prostřední ulice, nákup budovy Ko-
merční banky a její plánovanou rekonstrukci, 
za chystané parkoviště u Výšiny sv. Metodě-
je nebo opravu historické budovy současné 
radnice, bych raději postavil parkovací domy 
na Východě či v Jarošově,“ uvedl s tím, že 
je třeba do diskuze o investičních prioritách 
zapojit občany města a nerozhodovat jen za 
zavřenými dveřmi radnice. 

Skoncujme s politikou náplastí a čekání na dotace
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Hradiště na první pohled žije. Když se však 
podíváte za kulisy našeho města, tak zjistí-
te, že má vůči svým občanům nejeden dluh. 
Zlepšovat je co určitě v oblasti vytvoření pod-
mínek pro sport a pohyb, především mláde-
že. Prvoligoví fotbalisté sice zvedají nad hla-
vu zlaté poháry, ale zaměstnancům klubu při 
tom prší střechou městské sportovní haly na 
pracovní stoly. Výraznější podpory ze strany 
radnice se musí dostat také další sportům, 
protože každý jeden klub přispívá k tomu, že 
je Hradiště významnou sportovní metropolí. 

„Budeme usilovat o dostavbu městského 
fotbalového stadionu a rekonstrukci městské 
sportovní haly. Uděláme vše pro to, abychom 
našli řešení pro začínající fotbalisty vybudo-
váním tréninkového centra pro mládež, kde 
by se mohli rodit noví Kadlecové či Petrželo-
vé,“ upozorňuje na absenci důstojných pod-
mínek pro malé fotbalisty Radomír Vlk, hlavní 
pořadatel při ligových utkáních 1.FC Slovácko 
a předseda SK Mařatice. Ruku v ruce s tímto 
plánem jde také modernizace fotbalových 
hřišť v jednotlivých městských částech tak, 
aby byly důstojným zázemím pro sportovce 
všech generací. 

Za nevyhnutelné považují Hradišťáci také 
zachování podmínek pro lední hokej a brus-
lení ve městě. „Jsme si vědomi toho, že k 
tomu může dojít jen investicí do vybudování 
nové ledové haly. Přesto však chceme stáva-
jící plán výstavby nové zimní haly přehodno-
tit, případně jej změnit tak, aby 
byl projekt skutečně efektivní. 
Máme totiž reálnou obavu z 
toho, že si stávající plán vyžá-
dá stamilionové investice, ve 
finále však nepřinese dosta-
tečné zázemí pro fanoušky, 
čímž bude výrazně limitovat 
možnosti rozvoje hokejového 
klubu. Na prvním místě musí 
zůstat účelnost a efektivita 
takto vysoké investice,“ ob-
rací pozornost na další důle-
žitý problém kandidát a člen 
sportovní komise města Aleš 
Mazúrek. 

Sport však Hradišťáci nevi-
dí jen na profesionální úrov-
ni. Úkolem města je vytvořit 
podmínky pro sportování 
všech občanů, a hlavně při-
vést na sportoviště mladou 
generaci. „Přestaneme od-

kládat opravy sportovišť v našem městě. V 
Jarošově vybudujeme víceúčelové hřiště a 
velkou pozornost chceme věnovat také síd-
lišti Východ, kde žije několik tisíc obyvatel. 
Máme konkrétní představu o modernizaci 
zdejšího sportoviště, které v současné po-
době nevyhovuje jak sportovcům, tak ani 
základní škole,“ říká podnikatel a kandidát 
Ivo Mitáček, který již v minulosti připravo-
val konkrétní návrhy modernizace tamního 
sportoviště. 

Hradišťáci si také uvědomují, jak důležitá je 
práce desítek trenérů a funkcionářů, kteří se 
starají bez nároku na odměnu o sportoviště, 
a především o pohyb a sportování mládeže. A 
zdaleka nejde jen o fotbal či hokej. Jde také 
o desítky dalších sportů, které jakoby kvůli 
mizivé podpoře ze strany města stály stranou 
zájmu. „Město by mělo vytvářet nejen kon-
cepce rozvoje sportu, ale mělo by skutečně 
nabídnout odpovídající finanční pomoc všem 
fungujícím sportovním oddílům. Jinak se ta-
ková koncepce stane jen dalším šanonem v 
šuplíku úředníků na radnici. Chceme to změ-
nit a budeme prosazovat to, aby úsilí a zápal 
členů všech sportovních oddílů, který v ne-
poslední řadě přenášejí také na mládež, byly 
ze strany města důstojně, stabilně a dlouho-
době podporovány. Obzvláště teď, kdy také 
na sport doléhají finanční problémy, spojené 
s cenami energií a rostoucí inflací,“ dodává 
Aleš Mazúrek. 

Počet obyvatel Uherského Hradiště s tr-
valým pobytem dlouhodobě klesá. Jest-
liže se v roce 1996 mohlo naše město 
pochlubit 27 593 občany, v roce 2021 to 
bylo pouze 25 001 občanů s trvalým by-
dlištěm. A to přesto, že ve městě vzniká 
jedna bytovka za druhou. To má pochopi-
telně neblahý dopad především na měst-
ský rozpočet. Počet obyvatel s trvalým by-
dlištěm je totiž jedním z klíčových faktorů, 
na základě kterého se vypočítává podíl 
města na sdílených daních. 

„Je naší povinností, abychom našli způ-
soby, jak zvýšit podíl Uherského Hradiště 
na sdílených daních. To dokážeme jen 
tehdy, když otočíme trend a ukončíme 
dlouhodobý pokles počtu občanů s trva-
lým bydlištěm. Jak na to? Rozhodně ne tím, 
že zastavíme každý metr čtvereční překot-
nými developerskými záměry, ale tím, že z 
nájemců bytů uděláme plnohodnotné ob-
čany,“ řekl Michal Dvouletý.

To potvrzuje i advokát a člen finanční 
komise města, Mojmír Náplava. „Každý 
nový občan znamená pro rozpočet města 
stovky tisíc korun navíc. Mít trvalé bydliště 
v Uherském Hradišti se proto musí vyplatit. 
Dostaneme-li důvěru občanů, jsme připra-
veni zavést „kartu občana“ a s ní spojené 
benefity, ať už jde o slevy u městských pří-
spěvkových organizací nebo propojení s 
parkovacím systémem ve městě.“ 

Podle jeho slov je však třeba zaměřit po-
zornost radnice také na to, aby maximálně 
zjednodušila agendu, spojenou s přepi-
sem trvalého bydliště. „Radnice v tomto 
musí být maximálně proaktivní, nikoliv jen 
čekat, kdo přijde na úřad, vystojí si frontu a 
přepíše si trvalé bydliště. Zároveň musíme 
zvážit také zavedení finanční motivace pro 
nově příchozí občany s trvalým bydlištěm, 
a to za velmi přísných a transparentních 
podmínek. Zkušenosti z jiných měst jsou 
totiž velmi povzbudivé a ekonomicky raci-
onální,“ dodal Mojmír Náplava.

Sportu dáme zelenou
   Zmodernizujeme městská sportoviště 

Z nájemníků řádní 
občané města

HRADIŠŤSKÉ HLASOVÁNÍ
   Souhlasíte se zavedením „karty 

občana“, která by přinesla benefity 
pro občany s trvalým bydlištěm  
v Uherském Hradišti?

ANO NE
Hlasujte na www.hradistaci.cz nebo 
napište svůj názor na info@hradistaci.czZleva Zbyněk Vlčnovský,  

Mgr. Aleš Mazúrek, Radomír Vlk
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Energie. Kdo by to ještě před několika měsíci 
čekal, že se právě toto slovo stane největším 
strašákem peněženek všech domácností a fi-
rem. Bohužel se tak stalo a ceny energií stou-
pají raketovou rychlostí. Přestože jde o globální 
problém, právě energetická krize akcelerovala 
do té doby často opomíjené téma energetické 
soběstačnosti měst, obcí či celých regionů. Hra-
dišťáci proto burcují na poplach a chtějí, aby se 
Uherské Hradiště stalo po vzoru některých dal-
ších měst v České republice i v zahraničí dalším 
premiantem v této oblasti.

„V minulosti se v Hradišti neřešilo nic jiné-
ho než teplárna, případně energetické využití 
komunálního opadu. Na rozdíl od jiných měst 
zde nikdy nevznikla žádná ucelená energe-
tická koncepce, která by řešila, jak na území 
města pracovat s energiemi, kde je co nejefek-
tivněji brát, jak pracovat s obnovitelnými zdroji 
energie a jak řídit energetickou politiku města, 
aby v konečném důsledku také domácnosti a 
místní firmy měly možnost dosáhnout na co 
nejnižší ceny energií,“ uvedl zastupitel Michal 
Dvouletý, lídr Hradišťáků, který právě na téma 
energetiky uspořádal v květnu letošního roku 
jeden z „hranatých stolů“, ke kterému pozval 
několik předních odborníků. 

„Ukázalo se, že nám v tomto ohledu ujel vlak. 

Ano, události posledních měsíců problematiku 
energií vystřelily do popředí, ale o to důležitější 
je si říci, že ten ujetý vlak chceme co nejrychleji 
dohnat. To znamená přestat izolovaně řešit tep-
lárnu, tepelná čerpadla v aquaparku či solární 
panely v kasárnách. Je třeba využít zkušeností 
z jiných měst, obklopit se odborníky, zpracovat 
jasný plán a podle něj systematicky, ale rychle 
postupovat,“ navrhuje Dvouletý, který se nebojí 
mluvit o tom, že v tomto ohledu čeká Uherské 
Hradiště skutečná energetická revoluce. 

Co to znamená? „Jako Hradišťáci nejsme žád-
ní zelení aktivisté. Moc dobře vím, že ekologie a 
ekonomika musí vždy jít ruku v ruce. Vím také 
to, že se energetická politika města nemá řešit 
ideologicky, ale přes peníze, stabilitu a dlouho-
dobou udržitelnost. Na druhou stranu vidíme, 
že jiná města, která se soustředila na budování 
lokální energetiky, dokázala při komplexních 
projektech dosáhnout energetické úspory v 
řádech desítek procent. Tato města posílila 
svou energetickou soběstačnost, výrazně sní-
žila rizika, plynoucí z dnešní energetické krize, 
a navíc dokáží šetřit peníze nejen ve veřejných 

rozpočtech, ale také v rozpočtech domácností a 
místních firem,“ vyjmenovává výhody komunální 
energetiky Michal Dvouletý s tím, že říci v tuto 
chvíli, jaké energetické zdroje budou pro Hradi-
ště nejvhodnější, podle něj není možné. 

Rychlá analýza i řešení
Takovému rozhodnutí musí podle Dvouletého 
předcházet ucelená analýza spotřeby energií v 
domácnostech, firmách i všech dalších institucích, 
zodpovědné posouzení lokálních možností a pří-
prava návrhu, který na základě těchto podkladů 
definuje co nejoptimálnější způsoby získávání 
energie. Do nich se opět musí promítnout nejen 
ekologický, ale především ekonomický aspekt. 
„Bavíme se nejen o získávání energie, ale také 
o sledování a v konečném důsledku snižování její 
spotřeby,“ vysvětlil zastupitel Dvouletý. 

Možností existuje podle jeho slov hodně, 
jen je třeba je důsledně vyhodnotit a v rámci 
města dobře zkoordinovat. „V každém přípa-
dě důležitou roli bude hrát také budoucí osud 
teplárny. A musíme se bavit i o tom, zda nevy-
užít střechy nejen panelových domů k instalaci 
fotovoltaických panelů, o tom, jak dál praco-
vat s energií ze slunce, popř. vody či větru, jak 
pracovat s geotermálem apod. Musíme také 
vědět, co chystají místní firmy, a s nimi sladit 
všechny další kroky, protože mohou být vý-
znamným hybatelem energetické budoucnosti 
města,“ dodal Dvouletý s tím, že se jak v pri-
vátním, tak i veřejném sektoru máme v rámci 
Zlínského kraje o koho opřít. 

Zajímavým příkladem je například rakouský 
region Güssing, kde se podařilo dosáhnout sto-

Pomůžeme lidem i firmám 
ušetřit za energie

HRADIŠŤSKÉ HLASOVÁNÍ
   Má město Uherské Hradiště posílit 

svoji energetickou soběstačnost a 
pomoci občanům i firmám k nižším 
cenám za energie?

ANO NE
Hlasujte na www.hradistaci.cz nebo 
napište svůj názor na info@hradistaci.cz

Energetická komunita

slunce

vítr

biomasa
voda

členové komunity 
sdílejí vyrobenou 

energii mezi sebou

komunita je napojena na 
páteřní síť, ale snaží se o 

maximalizaci vlastní výroby

komunitní energie se 
vyrábí kombinací 

Základní vymezení

geotermál, odpad, atd.

štěpka

komunita sleduje spotřebu a 
optimalizuje své chování 

inteligentní systém řídí sám 
spotřebu členů komunity

omezené využití

vize do budoucna

   KOMUNÁLNÍ ENERGETIKA 
Chcete vědět víc o komunální či 
komunitní energetice? Seznamte se 
s prezentací předního odborníka na 
www.hradistaci.cz

   Hradiště potřebuje 
energetickou revoluci
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procentní energetické soběstačnosti pro potřeby 
domácností a obecních budov a z lokálních zdro-
jů se z poloviny zásobují také potřeby místního 
průmyslu. Z českých měst je pak možné hledat 
inspiraci např. v Litoměřicích, kde díky energetic-
kému plánu města s využitím obnovitelných zdro-
jů radnice ušetří každý rok několik milionů korun. 
Podobně je na tom např. Tábor nebo Děčín. 

„Věřím, že odborníci pro Uherské Hradiště na-
vrhnou to nejlepší možné řešení, pro které pak 
chceme najít shodu s občany města. Půjde totiž 
o jedno z největších strategických rozhodnutí, 
které navíc lidem a firmám dá jasnou navigaci k 
tomu, jak se zařídit v rámci svého bytu, domu či 
firmy. Vstupujeme do doby, která těmto změnám 
bude nahrávat. Dříve nebo později bude muset 
dojít ke změně legislativy, která komunitní ener-
getice rozváže ruce. Je také možné očekávat, že 
tímto směrem bude vláda alokovat rekordně vel-
ké množství peněz do nejrůznějších podpůrných 
programů. Zasadím se o to, aby Hradiště bylo na 
tuto změnu připraveno a mohli na ní profitovat 
všichni občané města,“ dodal Dvouletý. 

Velkou diskusi a vášně vyvolal v tuto chvíli 
schválený záměr modernizace uherskohradi-
šťské teplárny, která by se měla v následujících 
letech proměnit v teplárnu se třemi parními 
plynovými kotli, jednou novou kogenerační 
jednotkou a především zařízením na energe-
tické využití odpadu, tedy spalovnou na 15 tisíc 
tun komunálního odpadu z celého Slovácka. 
Podle Hradišťáků není jiná možnost, než v tuto 
chvíli celý modernizační plán zastavit a zvole-
nou variantu znovu přehodnotit. 

„Od začátku jsem byl odpůrcem toho, aby se 
v Mařaticích spaloval komunální odpad z celého 
Slovácka. Zároveň jsem nechápal, proč o tak 

zásadní věci nemají rozhodnout občané města 
v místním referendu nebo proč vedení města 
odmítá zpracování oponentního odborného 
posudku, který by zastupitelům i veřejnosti dal 
jistotu toho, že nejsou ve vleku tendenčních ar-
gumentů. Nicméně situace se diametrálně změ-
nila v okamžiku, kdy vypukla energetická krize,“ 
popisuje sled událostí opoziční zastupitel a lídr 
Hradišťáků Michal Dvouletý. 

V tuto chvíli je podle jeho slov vše jinak. 
„Zastupitelstvo rozhodlo o modernizaci teplár-
ny na základě ekonomických výpočtů, z nichž 
není dnes platné téměř nic. Je třeba vše znovu 
spočítat a přehodnotit. Zároveň je nepřijatel-

né, aby modernizace teplárny probíhala tak, 
že nejdříve dojde k úplnému přechodu ze spa-
lování hruboprachu pouze a jen na plyn. Neu-
mím si představit, že bychom pět a půl tisíce 
zákazníků společnosti CTZ vystavili asi na tři 
roky riziku, že budou odkázáni pouze na teplo, 
vyrobené spalováním plynu,“ domnívá se opo-
ziční zastupitel Stanislav Zemek, podle něhož 
je od začátku zcela nešťastná idea svážení a 
spalování komunálního odpadu v samém srdci 
města, přímo pod mařatským kopcem. 

Dalším podstatným faktem je také to, že větši-
nový spolumajitel teplárny, německá společnost 
MVV Energie, oznámil, že chce prodat všechny 
své akvizice v České republice. „Tato skutečnost 
může zásadním způsobem zamíchat kartami, 
protože město je pouze menšinovým vlastníkem. 
Je proto třeba zahájit sérii jednání, na jejichž 
konci musí být především takové řešení situace, 
které bude pro město a jeho občany znamenat 
dlouhodobou stabilitu a ekonomickou raciona-
litu,“ zdůraznil Michal Dvouletý, podle kterého 
však bude teplárna jako taková s více než 40 
kilometry potrubí hrát tak či tak důležitou roli v 
zamýšlené energetické koncepci města. 

„Nejdříve musíme mít jasný, ucelený energe-
tický plán pro celé město a teprve poté můžeme 
vyřešit teplárnu. Ta je sice důležitou, nicméně 
stále pouze součástí celé energetické politiky 
města, o jejíž podobě by navíc měli rozhodovat 
také občané města,“ uzavírá Dvouletý.

   Zákazníci CTZ nemohou riskovat, že budou tři roky odkázáni pouze na plyn 

Přehodnotíme modernizaci teplárny 
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Uherské Hradiště je skvělým městem také díky 
tomu, že v něm působí desítky kulturních, spor-
tovních a volnočasových organizací, sdružení a 
dalších spolků. Jsou to právě členové těchto 
spolků, kteří se starají o vyžití dětí a mládeže, 
rozvíjejí kulturní bohatství našeho regionu, za-
jišťují sportovní aktivity, pomáhají potřebným 
a starají se také o jinou dobrovolnou činnost. 
Hradišťáci proto chystají na podporu spolků 
hned několik změn. 

„Činnost hradišťských spolků chceme syste-
maticky podporovat, nikoliv ji komplikovat zby-
tečnou byrokracií nebo nešťastně nastavenými 
grantovými podmínkami. Proto chceme provést 
důslednou revizi těchto podmínek a změnit do-
savadní způsob finanční podpory města nezis-
kovým organizacím. Například pronájmy prostor 
a další služby městských příspěvkových organi-
zací musí být pro tradiční místní hradišťské spol-
ky zdarma. Situaci, kdy na jedné straně spolky 
získávají městskou finanční podporu, o kterou 
musí pracně požádat a následně ji vyúčtovat, a 
na druhé straně tyto peníze pak de facto zapla-
tí městu zpět za pronájem sálu pro svou akci, 
vede pouze k velkému papírování na všech 

stranách,“ uvedla kandidátka Jana Bujáková, 
která má jako manažerka venkovského regio-
nu bohaté zkušenosti s administrací projektů na 
národní i mezinárodní úrovni.

Víme, jak získat víc peněz
Hradšiťáci zároveň chtějí i přes složitou dobu 
prosadit navýšení finanční podpory pro vlastní 
činnost spolků. „Často se stává, že grantové 
systémy tlačí spolky k tomu, aby de facto nad 
rámec své hlavní dobrovolné činnosti vytvářely 
ještě další akce pro veřejnost, díky nimž pak 
mohou dosáhnout na drobnou finanční pod-
poru ze strany města. To chceme změnit a najít 
finanční prostředky k účinnější podpoře spolků,“ 
dodala Bujáková, která by ráda ve spolupráci s 
místními spolky vytvořila nové modely spoluprá-
ce na podporu přímé a sektorové spolkové čin-
nosti. Díky nim spolky posílí svou základnu a bu-
dou moci nabídnout obyvatelům města tradiční 
i nové možnosti volnočasových aktivit pro děti, 
mládež, seniory, muzikanty, sportovce, ochrán-
ce přírody a v neposlední řadě kreativní lidi se 
vztahem k tradicím a kultuře města, kde žijí. 

„Mělo by být naší společnou snahou, aby-

chom pro spolky našli dostatek peněz, a to 
nejen v rozpočtu města. Musíme využít také 
každou korunu, která leží v národních nebo 
mezinárodních fondech. Chce to jen více spolu-
pracovat a nebát se zapojit do modelů, které se 
nabízejí, případně se osvědčily v jiných městech 
či regionech,“ doplňuje Jana Bujáková. 

Podle jejích slov přitom nejde jen o „tradič-
ní“ a zároveň nejpočetnější kulturní či sportovní 
organizace. Zapomínat se nesmí ani na ty, kte-
ří často zůstávají ve stínu, jako je třeba Český 
červený kříž, organizace, zastupující slabozra-
ké, dobrovolné hasiče, kluby seniorů, vznikající 
malé dobrovolné volnočasové spolky aj. „Velký 
potenciál vidím především ve vzájemné spolu-
práci a koordinaci. Každý spolek vytváří unikátní 
komunitu lidí. Ta společným nadšením a tvorbou 
v rámci dobrovolné činnosti vytváří přirozenou a 
příjemnou atmosféru pro osobní růst a zdravý 
životní styl. Důležité je tedy ponechat spolkům 
volnost v jejich tvorbě a spolupráci. Činorodých 
lidí a různých aktivit je na území našeho města 
velké množství, proto si rozhodně zaslouží dale-
ko větší pozornost a účinnou finanční podporu 
ze strany radnice,“ je přesvědčena Bujáková. 

Chceme více podporovat spolky
   Zajistíme více peněz pro neziskové organizace díky lepší spolupráci 

Zleva Ing. Hana Pavičová, MUDr. Eva Maříková, Jana Horehleďová,  
MUDr. Parvine Gricová, Jana Bujáková, Pavla Bartoňová, Lucie Zlámalová. 

Jdeme za vámi a bereme s sebou kartonové krabice. Proč krabice? Protože symbolizují hromady zbytečných 
koncepcí, ze kterých se radnici podařilo zrealizovat jen pramálo. Protože jsou praktickou nástěnkou, na kterou 
společně sepíšeme nejen problémy, které trápí naše město, ale také návrhy jejich řešení. A protože krabice je 
vlastně kostka a z kostek je seskládáno logo Hradišťáků. 

Tak přijďte za námi a vezměte i vy s sebou jakoukoliv krabici (třeba od bot nebo z e-shopu), na kterou napište 
to, co trápí právě vás. Chceme, aby bylo Hradiště opět městem podle vás. Tak s tím začněme hned teď. 

Přesné termíny a místa setkání budeme průběžně zveřejňovat na www.hradistaci.cz a na našich sociálních sítích. 

PŘIPRAVTE SI KRABICI
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Kdo by neznal tuto oblíbenou hru z našich dětských let … 
Tak si ji pojďte připomenout společně s námi. Vystřihněte si skládačku a 
sestavte ji podle návodu.

Jak hrát? Vyberte jeden symbol. Kolik písmen má dané slovo, tolikrát 
rozevřete a zavřete skládačku. Pak si zvolte jednu číslovku, otevřete 
dané políčko a dozvíte se, jakou hlavní prioritu očekáváte od nového 
vedení města. 

A budeme rádi, když nám dáte vědět na info@hradistaci.cz, Facebook nebo WhatsApp na číslo 737 277 045.

Město podle vás. 
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Jsme Hradišťáci, vaši sousedé

Jsme Hradišťáci, vaši sousedé, kteří chtějí 
opět nastartovat naše město. Skoncujeme s 
přehlížením problémů a naplno se pustíme 
do jejich řešení. Budeme investovat, ne zby-
tečně utrácet. Vyženeme z radnice úředního 
šimla a vrátíme do jejího rozhodováni trans-
parentnost, zdravý rozum, jasná a předvída-
telná pravidla i vzájemný dialog. Chceme, 

aby se občané města také po volbách co 
nejvíce podíleli na rozhodování o jeho bu-
doucnosti. 

Radnice bude pro lidi, ne proti lidem. Lidé 
si nevolí úředníky, ale politiky, kteří musí mít 
odvahu rozhodovat a nést za svá rozhodnutí 
odpovědnost. Chceme v čele města plno-
hodnotný tým, který si rozdá úkoly a bude 

schopný promptně řešit jak běžné problémy 
občanů, tak náročné projekty a investice. 

Nechceme žít v betonové džungli, ale ve 
zdravém a prosperujícím srdci Slovácka, ve 
kterém bude pulzovat bohatý kulturní a spor-
tovní život, a které se dokáže postarat o své 
seniory, stejně jako vytvářet zázemí pro mla-
dé rodiny s dětmi.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI  23. a 24. září 2022
a společně otočíme kormidlem budoucnosti Uherského Hradiště

JEDEN KŘÍŽEK STAČÍ

Přijďte prosím ke komunálním volbám. Konají se v pátek 23. září od 14 do 22 
hod. a v sobotu 24. září od 8 do 14 hod. Budeme rád, když na společné kandidát-
ní listině dáte křížek POUZE U NÁZVU volební strany Hradišťáci. Tím nám dáte 
nikoliv jeden, ale v konečném součtu rovnou 27 hlasů, které jsou důležité pro to, 
abychom mohli prosadit náš program a hlavně zajistit, že váš hlas bude slyšet 
také po volbách. Děkujeme za vaši důvěru. Právě díky ní bude Uherské Hradiště 
opět městem podle vás.

CHCETE VĚDĚT VÍC? 
PIŠTE, VOLEJTE, SDÍLEJTE 

info@hradistaci.cz 
www.hradistaci.cz

www.facebook.com/hradistaci
www.instagram.com/hradistaci

mobil: (+420) 737 277 045


