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1. Úvod 

Existuje tvrdý konkurenční boj mezi novinami také v prostředí jednoho okresu? 

Ovlivňují se navzájem regionální periodika, která v něm vycházejí? To byly hlavní 

otázky, které mě zajímaly, když jsem si jako téma své bakalářské práce zvolil 

Současná regionální média - vývoj na Uherskohradišťsku po roce 1989. 

K tomuto regionu mám navíc velmi blízký vztah - strávil jsem zde většinu svého 

dosavadního života a situaci v místním tisku jsem pozorně sledoval už delší dobu. 

Za velkou výhodu při své práci považuji skutečnost, že většina problémů regionu je 

mi z praxe dobře známá a jsem schopný si odvodit souvislosti, které se vztahovaly 

k dění na místní mediální scéně. 

Při své práci jsem si kladl za cíl zjistit, nakolik se regionální média navzájem ovlivňují, 

respektive jak moc a jak aktuálně reagují na změnu podmínek na místním mediálním 

trhu. Kromě toho jsem chtěl ověřit, zda se toto ovlivňování děje pouze mezi tisky 

s celoregionální působností navzájem, nebo tyto berou jako svoji konkurenci, 

případně pramen vlivu, také obecní a jiné zpravodaje. Ve své práci jsem se 

nezabýval působením periodik s celostátní působností na periodika regionu, protože 

ve sledovaném období ještě nezačala regionalizace celostátních deníků, díky níž se 

tato periodika začala věnovat i událostem s menším plošným dosahem. Mým cílem 

bylo také postihnout změny, které nastaly na uherskohradišťské mediální scéně díky 

pádu komunistického režimu. 

Období, po které jsem jednotlivé tiskoviny analyzoval, jsem vymezil lety 1987 až 

2000 včetně. Čerpal jsem z materiálů, které měl k dispozici Státní okresní archiv 

v Uherském Hradišti a Slovácké muzeum tamtéž. 

Svoji práci jsem rozdělil do několika částí. V úvodu představím za pomoci výstupů ze 

Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 jednotlivá specifika regionu Uherskohradišťská, 

u každého také zdůvodním, jak by jeho charakter mohl ovlivňovat mediální dění 

v okrese. V další části se zaměřím na situaci v místních médiích před rokem 1990, 

včetně změn, které probíhaly po 17. listopadu 1989. Následující kapitola se věnuje 

dění v 90. letech. V poslední části pak představím novináře, kteří měli na utváření 

mediální scény na Uherskohradišťsku největší vliv. 

Při své práci jsem nevycházel z žádné literatury, podobné téma bylo zpracováno 

pouze v diplomové práci Davida Vlka Regionální média na Uherskohradišťsku 1989 -

1999, která ale pro využití v mé práci nebyla zcela vyhovující. 
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2. Charakteristika okresu Uherské Hradiště 

Okres Uherské Hradiště je součástí Zlínského kraje, leží ve východní části České 

republiky. Na jihu sousedí s okresem Hodonín, na západě s okresem Kroměříž a na 

severu s okresem Zlín. Východní část Uherskohradišťská pak tvoří hranici se 

slovenskými okresy Trenčín a Nové Město. 

Rozlohou 992 1) km2 se řádí okres Uherské Hradiště mezi středně velké okresy 

České republiky. Žije v něm 144.517 2) obyvatel, z toho 74.052 3) žen a 70.465 4) 

mužů. 

Uherskohradišťsko je okresem s největším podílem věřících na celkovém počtu 

obyvatel. Ten činí 64,2 5) %, zatímco republikový průměr je 32,1 6) %. Specifikem 

okresu je velikost obcí - téměř zde nejsou zastoupeny vesnice s méně než dvěma 

stovkami obyvatel, naopak podíl obcí7 ) s 1 až 5 tisíci obyvatel je jedním z nejvyšších 

v České republice. 

Specifikem Uherskohradišťská je také vysoká míra patriotismu - v celorepublikovém 

srovnání je v okrese největší podíl obyvatel, kteří žijí v obci v níž se narodili, nebo 

v jiné obci v okresu 8>. S tím souvisí i stále živé dodržování nejrůznějších, především 

folklorních tradic. Folklor a lidové zvyky jsou také důležitým tématem v regionálním 

tisku - například hodů se aktivně účastní tisíce lidí, další desítky tisíc na ně zavítají 

jako diváci či hosté. 

Velký vliv na úspěch jednotlivých listů měl také regionální fotbal. Na detailních 

statistikách včetně zveřejňování aktuálních tabulek fotbalových soutěží9) postavil 

svůj úspěch týdeník Dobrý den Slovácko. Kalkulace byla jednoduchá - na fotbalový 

trávník v okrese každý víkend vyběhnou tisíce obyvatel, ve všech věkových 

kategoriích. A výsledky, nejen jejich vlastního týmu, je velmi zajímají. 

V následujících podkapitolách se zaměřím na bližší výklad některých statických 

ukazatelů, jejichž hodnoty mohou mít vliv na vnímání médií obyvateli regionu. 

2.1. Pohyb obyvatelstva v letech 1961 až 2001 

Celkový počet obyvatel v okrese vzrostl ze 140.222 10) obyvatel v roce 1961 na 

144.517 11> obyvatel v roce 2001. Nejvíce obyvatel žilo v okrese v roce 1980 -

147.371 12), od té doby jejich počet mírně klesá. 

I ) - 8) Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
9) od 7. 2. 1995: divize, krajský přebor, 1.A třída, 1.B třída, okresní přebor, 3. třída, 4. třida 
10) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 
I I ) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
12) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1980 
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2.1.1. Pohyb obyvatelstva podle obcí 

Pouze v patnácti obcích Uherskohradišťská počet obyvatel od roku 1961 vzrostl 13). 

Pět z nich jsou města, pouze dvě z těchto obcí mají méně než tisíc obyvatel. 

Potvrzuje se tak trend přemísťování obyvatelstva z vesnic do měst a větších obcí, 

který zde byl především v 70. a 80. letech 14). 

Nejvýrazněji přibylo obyvatel mezi lety 1961 a 2001 v Uherském Hradišti (o 72,1 %), 

Uherském Brodě (o 40 %), Dolním Němčí (o 34 %), Strání (o 16,8 %) a Hluku (o 12 

%)15). 
Vystěhovávání postihlo nejvýrazněji malé obce s méně než 1.000 obyvateli, 

nejmasivnější úbytek pak zaznamenaly špatně dopravně obslužné vesnice bez 

možnosti zaměstnání v místě nebo v blízkém okolí. Nejvýrazněji ubylo obyvatel 

v Lopeníku (o 76,5 %, z 888 na 209 obyvatel), Vyškovci (o 74,2 %), Žítkové {o 72,8 

%), Stupavě (o 70,5 %) a Vápenici (o 65,3 %)16 ) . Všechny tyto obce kromě Stupavy 

leží v podhůří Bílých Karpat, Stupava se nachází v podhůří Chřibů. 

V posledních deseti letech se nezastavil úbytek obyvatel v pěti nejvylidňovanějších 

obcích (o 11 až 25 %). Stálý počet obyvatel si drží města (v rozmezí +- 2 %)1 7 ) . 

Obyvatel výrazněji přibylo především ve vesnicích s 500 až 2.000 obyvateli 18), které 

jsou relativně dobře dostupné do centra, nabízejí základní občanskou vybavenost, 

volné stavební parcely a možnost příjemného bydlení v přírodě. 

Nejvíce obyvatel za posledních deset let přibylo ve Břestku (o 14,2 %), Babicích (o 

7,3 %), Starém Hrozenkově (o 5,8 %, v roce 1993 zde byl otevřen jeden 

z nejdůležitějších hraničních přechodů na Slovensko, v souvislosti s tím zde našly 

práci desítky obyvatel, mnozí se do obce přestěhovali), Pašovicích (o 5,8 %) a 

Osvětimanech (4,9 %)1 9 ) . Většina malých a špatně dostupných obcí se nadále 

vylidňuje. Na vesnice se z měst stěhuje především vzdělanější vrstva obyvatelstva, 

která má obvykle zájem podílet se na prospěšných aktivitách v rámci obce, mezi něž 

může patřit i vydávání místních tiskovin. 

13) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001 
14) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1970 a 1980 
15) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001, vlastní výpočty 
16) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001, vlastní výpočty 
17) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, vlastni výpočty 
18) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, vlastni výpočty 
19) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, vlastní výpočty 
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2.1.2. Vývoj počtu obcí a rozmístění obyvatelstva dle jejich velikostních skupin 

Počet obcí od roku 1961 poklesl z 85 na 78 (nejvíce v 1970 - 88, nejméně v roce 

1980 - 73) 20) - je to vinou slučování některých obcí, na přelomu 80. a 90. let pak 

došlo k jejich opětovné dezintegraci, nejvýznamnější bylo oddělení Starého Města a 

Kunovic od Uherského Hradiště. 

Počet obcí se statutem města vzrost z jedné na sedm (v letech 1971 až 1991 tento 

statut mělo pět obcí: Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bojkovice, Uherský Ostroh, 

Hluk, v roce 1996 jej získaly Staré Město a Kunovice)21). 

Díky tomu roste i podíl městského obyvatelstva: z 11,1 % v roce 1961 na 48,4 % 

v roce 2001 22). 

Stabilně nízký se drží podíl počtu obyvatel na celkovém obyvatelstvu v obcích pod 

200 obyvatel. Přestože byl v roce 2001 nejvyšší v historii okresu - 0,5 % 23> - stále je 

hluboko pod republikovým průměrem. Zásluhu na zvýšení podílu obyvatel žijících 

v těchto obcích má pokles počtu obyvatel v obcích Vyškovec, Vápenice a Stupava 24> 

pod výše uvedenou hranici. 

Minimálně se mění také podíl obyvatel žijících v obcích s 200 až 999 obyvateli25). 

V kategorii 1000 až 4999 došlo k výraznému poklesu. Podíl obyvatel, kteří zde žijí, 

poklesl o 12 procentních bodů 26), především proto, že obce, které měly těsně nad 

1000 obyvatel v důsledku stěhování lidí z venkova do měst přešly do nižší kategorie 

a také z důvodu celkového poklesu počtu obyvatel, kteří žijí na venkově. 

Podíl obyvatel, kteří žijí v obcích s více než 5000 obyvateli naopak narostl téměř 

stejně 27), jako poklesl v předchozí kategorii. Důvod je stejný - stěhování obyvatel do 

měst, především do Uherského Hradiště a Uherského Brodu. 

2.1.3. Pohyb obyvatelstva podle věkových kategorií 

Za posledních čtyřicet let výrazně poklesl podíl obyvatel ve věkové skupině 0 až 14 

let28 ) . Z 26,7 procenta v roce 1961 klesl na 16,5 procenta v roce 2001. Stoupal 

naopak počet lidí v produktivním věku 29), i když ne tak výrazně. Z 59,2 % v roce 

1961 na 64,6 % v roce 2001. Počet obyvatel v důchodovém věku 30) vzrostl v roce 

1970 (ze 14,1% na 18 %), od té doby se drží na stejné úrovni (v roce 2001 18,9 %). 

20) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961, 1970, 1980 a 2001 
21) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961, 1970, 1991 a 2001 
22) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001 
23) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
24), 25) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 až 2001 
26) - 29) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001, vlastní výpočty 
30) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961, 1970, 2001 
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2.2. Náboženské vyznání 

V zastoupení věřících (převážně katolíků) obyvatel je okres Uherské Hradiště na 1. 

místě v republice (64,2 % věřících), s velkým náskokem před sousedním okresem 

Hodonín (57,6 %)3 1 ) . Na Uherskohradišťsku se k víře hlásí 92.844 32) lidí. V podílu 

věřících obyvatel jsou v rámci země velké rozdíly, lze konstatovat, že směrem ze 

západu na východ jejich podíl stoupá. Nejméně věřících je v okresech Most (12,4 %), 

Rakovník (14,4 %) a Česká Lípa (15 %). Nadpoloviční podíl věřících má jen 7 okresů 

v zemi3 3 ) . 

Na Uherskohradišťsko téměř neexistuje náboženská různorodost. Přes 95 % věřících 

(88.272) 34) obyvatel se hlásí k Římsko-katolické církvi, což je nejvíc v celé zemi. 

U 8 % 35) obyvatel Uherskohradišťská nebylo náboženské vyznání zjištěno, tento 

výsledek je těsně pod celorepublikovým průměrem. 

2.2.1. Zastoupení věřících obyvatel podle obcí 

Z obcí Uherskohradišťská je nejvíce věřících v Žítkové (95,2 %), Vyškovci (94,2 %), 

Hradčovicích (89,9 %), Suché Lozi (88,8 %) a Lopeníku (88,5 %)3 6 ) . Dalších dvacet 

obcí má více než 80 % 37) věřících obyvatel. Velikostně jsou tyto obce velmi 

různorodé, největší z nich - Strání - má téměř 4 tisíce obyvatel. Z měst 

Uherskohradišťská je nejvíce věřících v Hluku (70,8 %)3 8 ) . 

U obcí s vysokým zastoupením věřících je také extrémně vysoký podíl těch, kteří se 

hlásí k Římsko-katolické církvi (obvykle přes 98 procent). U tří obcí (Vyškovec, 

Vápenice, Újezdec) obyvatelé dokonce neuvedli příslušnost k jiné církvi než římsko-

katolické. V dalších 21 obcích je její podíl vyšší než 98 procent39). 

Nejmenší podíl věřících je jednak ve městech (všechna kromě Hluku jsou pod 

průměrem okresu) - Uherské Hradiště 46,8 %, Uherský Ostroh 53,9 %, Bojkovice 

55,7 % - a také v některých obcích v podhůří Chřibů: ve Starých Hutích 37,9 %, 

Stupavě 49,7 % a Košíkách 52,4 % 40). 

Vazba Starých Hutí a Stupavy k okresu je spíše administrativní. Obce jsou odděleny 

pohořím Chřiby, jako jediné dvě obce regionu leží západně od jeho hlavního 

hřebene. Chřiby tyto obce vždy držely v izolaci od tradic a zvyklostí ve zbytku 

regionu, také způsob života jejich obyvatel byl odlišný. Stejně jako Košíky měly bližší 

vazbu na okres Kroměříž, kde je podíl věřících 45,6 % 41). 

31) - 38) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
39) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001, vlastní výpočty 
40), 41) ČSÚ - Sčítáni lidu, domů a bytů 
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V posledních desítkách let se Stupava i Staré Hutě značně vylídňují, obyvatelstvo má 

vyšší věkový průměr než ve zbytku regionu 42). 

Specifická situace je ve Velehradě. Známé poutní místo má čtvrtý nejnižší podíl 

věřících obyvatel v okrese - 51,9 % 43). Zásluhu na tom ale má, stejně jako na dalších 

statistických zvláštnostech Velehradu, místní ústav sociální péče. Téměř u 30 % 44) 

obyvatel Velehradu totiž nebylo náboženské vyznání zjištěno. Pokud interpretujeme 

statistická data podle podílu obyvatel bez vyznání, je Velehrad s 21 % 4 5 ) o 6 

procentních bodů pod okresním průměrem. Obce, které mají podobný podíl obyvatel 

bez vyznání jako Velehrad, mají 68 až 71 % 46) věřících obyvatel. Takový výsledek by 

situaci ve Velehradě ilustroval mnohem reálněji. 

2.3. Vzdělanost obyvatelstva 

Uherskohradišťsko má ve srovnání s republikovým průměrem menší podíl 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel47), naopak průměr převyšuje u 

podílu obyvatel s učňovských a středním odborným vzděláním bez maturity 48). 

Zásluhu na tom má především tradiční zemědělský charakter regionu, díky kterému 

zejména starší generace nekladla na vzdělání takový důraz. Mezi mladšími 

generacemi je vzdělání připisována důležitější role, o čemž svědčí v rámci České 

republiky nadprůměrný podíl studentů gymnázií a středních odborných škol 

s maturitou 49). 

Ze 120.695 obyvatel starších 15 let tak bylo 768 (0,6 %) bez vzdělání, 31.943 (26,5 

%) mělo základní nebo neukončené vzdělání, 48.257 (40 %) bylo vyučených nebo se 

středním odborným vzděláním bez maturity, 27.288 (22,6 %) mělo úplné střední 

vzdělání s maturitou, 3.274 (2,7 %) vyšší odborné a nástavbové a 8.521 (7,1 %) 

vysokoškolské. U 644 obyvatel (0,5 %) 5 0 ) nebylo vzdělání zjištěno. Vysoký podíl 

obyvatel se základním vzděláním je dán tím, že do tohoto statistického vzorku jsou 

započítávání také studenti středních škol a učilišť, jejichž nejvyšším dosaženým 

vzděláním je právě základní. 

2.3.1. Vzdělanost obyvatelstva podle obcí 

Největší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v Uherském Hradišti (13,2 %), 

Uherském Brodě (9,7 %), Starém Městě (8,3 %) a Buchlovicích (7,9 %)51 ) . 

42) - 50) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
51) ČSÚ - Sčitání lidu, domů a bytů, vlastní výpočty 

- 6 -



Nejméně vysokoškoláků je naopak v malých a odlehlých vesnicích - Jankovice (0,5 

%), Žítková (0,9 %), Košíky a Rudice (1,2 %) a Vyškovec (1,4 %)52 ) . 

Města a velké obce mají také nejvíce obyvatel s alespoň středoškolským vzděláním. 

V Uherském Hradišti jich je 46 %, v Uherském Brodě 39,4 %, ve Starém Městě 35,9 

%, v Nivnici 33,5 % a v Bojkovicích 33,2 % 53). 

Nejméně obyvatel s alespoň úplným středoškolským vzděláním mají především 

odlehlé obce na moravsko-slovenském pomezí. Jedná se o Vyškovec (4,2 %), 

Žítkovou (11,1 %), a Lopeník (13,3 %)5 4 ) . 

Tyto obce jsou naopak v čele žebříčku nejméně vzdělaných - tj. obcí s největším 

podílem obyvatel se základním a neukončeným vzděláním. Nejvíce občanů této 

kategorie je ale v nejmenší obci okresu - Hostějově (56,3 %). Následují Lopeník (52,5 

%), Vyškovec (49,7 %), Žítková (48,9 %) a Vápenice (42,9 %)5 5 ) . Nejmenší podíl 

obyvatel se základním a neukončeným vzděláním je ve Velehradě (18,4 %), 

Uherském Hradišti (19,6 %), Uherském Brodě (22,3 %), Buchlovicích (22,8 %) a 

Starém Městě (23,4 %)5 6 ) . 

Podíl obyvatel bez vzdělání na obyvatelstvu obce značně zkresluje umístění ústavů 

sociální péče a zařízení podobného typu v nich. Extrémem je Velehrad, kde je 27,3 

% obyvatel bez vzdělání, následují Medlovice (4,5 %), Vyškovec (3,5 %, ale bez vlivu 

ústavu) a Buchlovice (3 %)5 7 ) . V ostatních obcích je podíl obyvatel bez vzdělání nižší 

než 2 %, v 17 obcích je nulový 58). 

2.4. Rozmístění obyvatelstva podle velikostních skupin obcí 

Ze 78 obcí v okrese se jich naprostá většina řadí k obcím s více než 500 obyvateli 

(žije v nich 95,6 % obyvatel okresu)5 9 ) . To je důležité pro rozvoj místních tiskovin -

větší obce mají obvykle k dispozici více finančních a jiných kapacit pro vydávání 

vlastních zpravodajů, což se také na situaci v okrese Uherské Hradiště odráží. 

Průměrný počet obyvatel v jedné obci je 1853, což okres řadí na 19. místo v rámci 

České republiky 60) (a to včetně započtení městských okresů Praha-město, Brno-

město, Plzeň-město a Ostrava). 

Největší obcí Uherskohradišťská je Uherské Hradiště, které má 26.876 obyvatel61). 

52) - 58) CSU - Sčítání lidu, domů a bytů 2001, vlastni výpočty 
59) - 61) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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Okres má velmi rozmanitou strukturu velikostních skupin obcí - patří mezi 17 okresů 

v zemi, které mají zastoupeny všechny statistické kategorie obcí pod 50 tisíc obyvatel 

a je na 7. místě v zemi v podílu obyvatel v obcích mezi 1.000 a 4.999 obyvateli62) (v 

žádném z okresů, které jsou před ním, ale nemají zastoupení všechny velikostní 

skupiny obcí pod 50 tisíc obyvatel). 

2.5. Ekonomická aktivita obyvatel 

Nezaměstnanost v okrese Uherské Hradiště je dlouhodobě pod republikovým 

průměrem, v dubnu 2006 činila 7,2 % 63). 

Ze 144.517 obyvatel je ekonomicky aktivních 71.068 (49,18 %)6 4 ) . Z ekonomicky 

neaktivních obyvatel je 33.963 nepracujících důchodců (23,5 %) a 26.053 žáků, 

studentů a učňů (18 %)6 5 ) . 

V zemědělství je zaměstnáno 4,6 % obyvatel, v průmyslu 39,4 % obyvatel a 

v obchodu, dopravě a telekomunikacích 14,8 % obyvatel66). 

2.5.1. Ekonomická aktivita obyvatel podle obcí 

Největší podíl ekonomicky aktivních obyvatel je v Uherském Hradišti (52,5 %), Hluku 

(52,3 %), Kostelanech nad Moravou (51,6 %), Kněžpoli (51,5 %) a Starém Městě 

(51,4 %)6 7 > . Nejmenší podíl je v obcích Vyškovec (35,1 %), Lopeník (35,4 %), 

Velehrad (36,1 %), Žitková (38,7 %) a Hostějov (40,5 %)6 8 ) . 

V podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva nejsou mezi jednotlivými obcemi okresu 

velké rozdíly, největší podíl mají města, velké obce a obce s dobrými dopravními 

vazbami na města a obce, kde sídlí významní zaměstnavatelé. 

Nejmenší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva mají obce v podhůří Bílých 

Karpat, u kterých v posledních desetiletích razantně poklesl počet obyvatel, obce 

s méně než 500 obyvateli a obce se špatnou dopravní obslužností a s velkou 

vzdáleností do měst6 9 ) . 

U Velehradu je dán nízký podíl ekonomicky aktivních obyvatel započtením dat 

z místního ústavu sociální péče, jehož klienti nepatří mezi ekonomicky aktivní 

obyvatele, ale jsou obyvateli Velehradu. 

62) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001, vlastni výpočty 
63) ČSÚ - nezaměstnanost v ČR v dubnu 2006 
64), 65) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
66) - 68) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001, vlastní výpočty 
69) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

- 8 -



Podíl nepracujících důchodců je největší v obcích s nejmenším podílem ekonomicky 

aktivních obyvatel. Nejvíce občanů této kategorie je v Žítkové (46 %), Lopeník (44,5 

%), Velehrad (43,2 %), Stupava (42 %), Vyškovec (40,4 %)7 0 ) . Nejméně v Uherském 

Hradišti (20,1 %), Hluku (20,4 %), Kněžpoli (20,5 %), Dolním Němčí (21 %) a Starém 

Městě (21,1 %) 7 1 ) . Vysoké zastoupení nepracujících důchodů ve Velehradě je dáno 

skutečností, že velká část klientů ústavu sociální péče je v invalidním důchodě. 

Největší podíl žáků, studentů a učňů je v Medlovicích, Dolním Němčí, Ostrožské 

Lhotě, Tupesích a Záhorovicích - v rozmezí 20 - 20,2 % 72). Nejmenší podíl 

studujících je ve Starých Hutích (6,5 %), Žítkové (8,9 %), Lopeníku (11 %), Stupavě 

(11,5 %) a Tučapech (12,4 %)7 3 ) , tedy v malých obcích s nízkým podílem 

ekonomicky aktivních obyvatel. V žádné z obcí okresu Uherské Hradiště není vyšší 

podíl žáků, studentů a učňů než nepracujících důchodců. 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel se odráží také na tom, zda v dané obci vychází 

nějaká tiskovina. U těch, kde je tento podíl vyšší, tomu tak je, v obcích s nízkým 

podílem ekonomicky aktivních obyvatel obvykle obecní zpravodaj nevychází. 

2.5.2. Ekonomická aktivita obyvatel podle odvětví 

Přestože je Uherskohradišťsko oblastí, která je velmi vhodná k zemědělství, podíl 

obyvatel, kterým přináší tato činnost obživu, se dlouhodobě snižuje. Nejvíce lidí 

pracuje v zemědělství především v malých obcích, které nejsou v blízkosti 

významnějšího průmyslového závodu, případně ve kterých nevyvíjí významnější 

podnikatelskou aktivitu nezemědělský podnik. Obyvatelé pracují v zemědělství 

obvykle přímo v obci, nebo v jejím blízkém okolí. Problémem je také dopravní 

obslužnost těchto obcí. Největší zastoupení obyvatel ekonomicky aktivních 

v zemědělství, lesnictví a rybolovu mají tyto obce: Stupava (16,7 %), Horní Němčí 

(15,7 %) a Vyškovec (15 %)7 4 ) . Nejmenší zastoupení pak mají Uherské Hradiště (1,6 

%), Březolupy (2,3 %) a Uherský Brod (2,3 %)7 5 ) . 

Podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu ovlivňuje především dostupnost 

významných podniků. Největší podíl těchto obyvatel je v obcích Částkov (54,1 %), 

Kudlovice (53,1 %), Sušice (52,3 %), Babice (50,9 %) a Topolná (49,8 %)7 6 ) . 

Nejmenší pak ve Vyškovci (18,3 %), Hostějově (20 %), Starém Hrozenkově (21,2 %), 

Velehradě (21,3 %) a Žítkové (24 %) 7 7 ) . 

70) - 77) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001, vlastni výpočty 
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Odvětví, ve kterém obyvatelé obce vyvíjejí ekonomickou aktivitu, nemá vliv na situaci 

ve vydávání obecních tiskovin. 

2.6. Mechanický pohyb obyvatelstva 

Pro Uherskohradišťsko je typické, že většina obyvatel, kteří se zde narodí, zde také 

prožijí celý svůj život. 60 % lidí žilo v roce 2001 v obci, ve které se narodilo 78>. 

Republikový průměr je 52,5 % 79), okres Uherské Hradiště se řadí na 5. místo v zemi. 

Mezi obcemi Uherskohradišťská v tomto statistickém ukazateli dosahují nejvyšších 

hodnot obce Strání (81,1 %), Ostrožská Lhota (77 %), Březová (76,7 %), Lopeník 

(76,1 %), Dolní Němčí (75,9 %)8 0 ) . 

Jedná se o obce ze statistického pohledu velmi rozmanité, ať už se týká vývoje počtu 

obyvatel, vzdělanosti, velikosti či dostupnosti center. Společný mají pouze (i v rámci 

okresu) vysoce nadprůměrný podíl věřících obyvatel (Strání 85,4 %, Ostrožská Lhota 

72 %, Březová 86,4 %, Lopeník 88,5 % a Dolní Němčí 84,9 %)8 1 ) , což společně se 

silným vlivem tradic a lidových zvyků (např. fašank ve Strání), může být rozhodujícím 

faktorem. 

Nejmenší podíl obyvatel, kteří se narodili v obci svého současného bydliště měly 

v roce 2001 Velehrad (30,1 %, především díky několika stovkám klientů místního 

ústavu sociální péče), Uherské Hradiště (46,8 %), Sušice (47,6 %), Nezdenice (50,4 

%, vliv domova důchodců) a Medlovice (50,9 %, vliv ústavu sociální péče)82). Další 

tří města okresu - Staré Město, Uherský Brod a Bojkovice - měla podíl obyvatel, kteří 

se v obci narodili, na jejich celkovém počtu nižší, než je průměr okresu 83). Souvisí to 

s vystěhováváním obyvatel z vesnic do měst. 

Že na Uherskohradišťsku existuje především migrace v rámci okresu dokazuje další 

statistika. V součtu počtu obyvatel, kteří žijí v obci svého narození a těch, kteří se 

přestěhovali nejvýše v rámci okresu, je Uherskohradišťsko na 1. místě v republice. 

Obyvatel v této kategorii je 82,8 % 84). Podobně je na tom sousední okres Hodonín, 

kterému patří druhé místo a zastoupení této kategorie obyvatel je v něm 82,1 %. 

Republikový průměr je 68 % 85). 

Silný patriotismus tak přispívá k udržování tradic a vzájemných vazeb mezi místními 

obyvateli. 

78) - 79) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
80) - 85) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001, vlastni výpočty 
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V okrese je nízký podíl obyvatel narozených na Slovensku, i přesto, že Uherské 

Hradiště je příhraniční okres a v historii docházelo k četným kontaktům mezi 

obyvateli obou zemí. Podíl 2,2 % je těsně pod republikovým průměrem (2,8 %)8 6 ) . 

Obyvatelé ze Slovenska přicházeli především do regionů, které nabízely množství 

pracovních míst, nebo potřebovaly levnou pracovní sílu (především průmyslové 

oblasti severozápadních Čech a severní Moravy a Slezska). 

Vysoké zastoupení místních rodáků v obyvatelstvu se odráží také na zájmu lidí o 

veřejné dění a na existenci silných vazeb mezi občany a jejich bydlištěm, které se 

mohou projevovat také na aktivitě v podobě tvorby místního periodika. 

2.7. Kvalita bydlení obyvatelstva 

Na Uherskohradišťsku se za posledních 40 let, stejně jako v jiných oblastech země, 

zlepšila kvalita bydlení obyvatelstva. Obytná plocha v bytě na jednu osobu stoupla 

více než dvojnásobně (ze 7,9 % na 18,8 %)8 7 ) , stoupá také celková průměrná 

plocha bytu a počet obytných místností větších než 8m2 na jeden byt88>. Současně 

klesá počet osob na jeden trvale obydlený byt - z 4 osob v roce 1961 na 2,98 osoby 

v roce 2001 89). 

Podíl jednotl ivých typů domácností na celkovém počtu také kopíruje republikový 

trend. Zvyšuje se podíl domácností jednotlivců (i když ne natolik jako ve velkých 

městech) - za posledních čtyřicet let ze 7,6 % na 23,6 % 90). 

Vybavení domácností se také výrazně zlepšilo. 78,4 % jich je plynofikováno (v roce 

1961 se tento údaj nesledoval, v roce 1970 bylo plynofikováno 1,6 % domácností) -

nejvýraznější nárůst počtu plynofikovaných domácností nastal mezi lety 1991 a 2001 

- o 58 procentních bodů 91). Na veřejný vodovod je připojeno 77,4 % domácností -

vlastní zásobování vodou preferují především domácnosti na venkově. V roce 1970 

(v roce 1961 se tento údaj nesledoval) byla voda z veřejného vodovodu přiváděna do 

28 % domácností 92). Přípojku na kanalizaci pak má 69,2 % domácností (oproti 30,2 

% v roce 1961) 93). Uherskohradišťsko má také statisticky nejmladší bytový fond 

v zemi. Průměrné stáří trvale obydleného domu je 38 let a 9 měsíců, republikový 

průměr je 47 let9 4 ) . 

86) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
87) - 90) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001 
91) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 až 2001 
92) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961, 1970 a 2001 
93) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 1961 a 2001 
94) ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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2.8. Shrnutí kapitoly 

Podle statistických ukazatelů je Uherské Hradiště velmi specifický okres. Z celé země 

má nejvyšší zastoupení věřících obyvatel, z nich se naprostá většina hlásí k Římsko-

katolické církvi. Potvrdil se také předpoklad vysokého patriotismu místních obyvatel -

Uherskohradišťsko má v součtu nejvyšší podíl lidí, kteří žijí v obci svého narození, 

nebo v jiné obci okresu. Přesun obyvatel z vesnic do měst se regionu nejvíce dotkl 

v letech 1961 až 1991, nyní se situace ustálila. Uherskohradišťsko má také velmi 

pestrou skladbu, co se týče velikosti sídelních jednotek. Jsou zde zastoupeny 

všechny typy sídel s méně než 50 tisíci obyvateli. 
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3. Média Uherskohradišťská před rokem 1990 

Před rokem 1990 se region Uherskohradišťská nijak nelišil od ostatních okresů, které 

nebyly sídlem krajského města. V okrese neměla sídlo žádná televizní ani rozhlasová 

stanice, hlavním (a také jediným) titulem, který byl vydáván v okrese a měl působnost 

na celém jeho území byla Slovácká jiskra. Působily zde také sdělovací prostředky 

s celostátním dosahem, zejména Rudé právo, Mladá fronta, Lidová demokracie, 

Práce a Československý sport. 

Změny po roce 1989 probíhaly velmi zvolna, týkaly se především personálního 

obsazení redakcí, grafická podoba listů se měnila pomalu. Nejvýznamnější změnou 

týkající se regionálního tisku bylo přejmenování Slovácké jiskry na Slováckého 

noviny 30. 5. 1990. 

3.1. Slovácká jiskra před listopadem 1989 

List vydávaný Okresním výborem KSČ a Rady ONV Uherské Hradiště vycházel 

nepřetržitě od roku 1951. 

Jeho struktura ani podoba se mezi lety 1987 a 1989 neměnila. Slovácká jiskra byla 

týdeník, vycházela každou středu, ve střídavém rozsahu 4 a 8 stran. Úzká, 

čtyřstránková verze stála 50 haléřů, 8stránková pak 1 korunu. 

Ustálené bylo také řazení stran. V případě 4stránkové verze patřily první dvě strany 

zpravodajství, třetí strana byla inzertní a servisní, poslední pak sportovní. Při 

osmistránkové verzi byl rozšířený prostor pro inzerci: řádková zabírala stranu 6, 

plošná (v podobě stylově jednotných inzerátů v rámečku) stranu 7. Strana 5 byla 

kulturní, první čtyři strany měly zpravodajský charakter. 

Hlavička na titulní straně byla sázena na šíři tří sloupců, vysoká cca 6 cm. Nápis 

Slovácká jiskra je vyveden bílým písmem v rudém podkresu, nad ním je heslo 

Proletáři všech zemí, spojte se, pod logem je pak zdůrazněno, že Slovácká jiskra je 

Nositel vyznamenání za vynikající práci. 

Redakční tým Slovácké jiskry se v letech 1987 až 1990 neměnil. Vedoucí 

redaktorkou byla Anna Hájková, jejím zástupcem Josef Mikuš, redaktorem Alexandr 

Kalmus. Téměř všechny články byly podepsány pouze zkratkou, kromě tří členů 

redakce se na nich podílela celá řada dopisovatelů. Mezi nejaktivnější patřili Zdeněk 

Skalička, Miroslav Raška, František Jegla, Eva Nováková, Miroslav Potyka (kultura), 

Jaroslav Boček (sport), Milan Kubíček. 

- 1 3 -



Podstatná část textů, především malého rozsahu a agitačního charakteru, není 

podepsána vůbec. Častými přispěvateli jsou také členové OV KSČ, SSM, zástupci 

okresních podniků, jednotných zemědělských družstev, místní a městských 

národních výborů, zájmových organizací (Český zahrádkářský svaz, Český svaz žen, 

atp.). 

Redaktorská činnost byla pasivní - redaktoři Slovácké jiskry především zpracovávali 

témata předložená OV KSČ - tj. závěry ze sjezdů, jednání, stav plnění plánu, atp. 

Noviny nevyhledávaly vlastní témata, neměly potřebu bojovat o čtenáře. Tomu 

odpovídala i grafická podoba listu - nevýrazné a složité titulky, malé a nekvalitní 

fotografie, velmi dlouhé texty. Obsahovou skladbu výrazně ovlivňovaly také sezónní 

události v zemědělství a připomenutí četných výročí. 

3.1.1. Rubriky Slovácké jiskry před listopadem 1989 

Ve Slovácké jiskře bylo mnoho textů sázeno s hlavičkou některé z rubrik, tyto ale 

nebyly nijak pravidelné. Neexistovala žádná rubrika, která by byla v každém vydání 

novin. Mnohé ale měly v novinách pravidelné místo, patřily mezi ně následující: 

Na aktuální téma - rozhovor, obvykle s některým z funkcionářů KSČ nebo 

představitelem významného podniku či zemědělského družstva 

Kam do kina - kulturní servis, přehled programů kin 

Recenzujeme - hodnocení kvality uměleckého díla, které buď mělo premiéru, 

nebo se svým obsahem vztahovalo k regionu 

Z tvorby mladých autorů - próza nebo poezie, kterou napsali začínající 

autoři, obvykle studenti 

Slovo má - prostor pro vyjádření názorů na aktuální problém, dostávaly jej 

především funkcionáři KSČ 

Krátce z okresu - stručný přehled zpráv o dění v jednotlivých obcích okresu 

Zeptali jsme se - otázka na aktuální téma položená osobě, která do něj byla 

nějakým způsobem zainteresovaná 

Náš sloupek - sloupek některého z redaktorů nebo dopisovatelů Slov. jiskry 

Slovácký jiskra mladým - informace o činnosti místních organizací Svazu 

socialistické mládeže nebo Svazarmu a o kulturní nabídce pro mládež 

Potyčky s paragrafy - rady právníka, na příkladu modelových situaci 

Ekonomický slovníček - vysvětlení často užívaných pojmů z odborné 

ekonomické terminologie 
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Komentujeme - komentář redaktorů nebo dopisovatelů Slovácké jiskry 

Stíny uplynulých dnů - černá kronika, policejní svodky za uplynulý týden 

Mládí strany - představování mladých aktivních komunistů 

Památky našeho okresu - procházka po zajímavých místech a stavbách 

okresu Uherské Hradiště 

Zdravotnické okénko - rady na téma zdraví 

3.2. Slovácká jiskra a 17. listopad 1989 

Ustálenou strukturu Slovácké jiskry významně narušilo až dění v listopadu 1989 95). 

Během roku se list držel zavedených témat (např. články Zpráva o výsledcích 

hospodářství okresu, Ze zprávy předsednictva KSČ, Jarní práce v zemědělství, 

Zpráva o zasedání OV KSČ, Mléčné rekordy v JZD Dolňácko, atp.), poprvé o 

událostech 17. listopadu informovala Slovácká jiskra ve středu 22. listopadu. Na 

titulní straně nabídla čtenářům článek Vlády ČSSR, ČSR a SSR k událostem 17. 

listopadu96). Ten byl převzatý z Rudého práva, v němž vyšel o den dříve. Jeho hlavní 

myšlenkou bylo, že se jedná o aktivity podněcované z ciziny, které narušují poklidný 

proces přestavby. Dále se tématu v tomto vydání noviny nevěnovaly. 

V dalším vydání, které vyšlo ve středu 29. listopadu 1989, už byly bouřlivé změny ve 

společnosti hlavním tématem. Stále převažovala stanoviska KSČ a ONV, která už 

hodnotila události opatrněji, nabízela dialog, stále ale připouštěla možnost řízené 

provokace a považovala současnou situaci za osudnou křižovatku dějin 97). Noviny 

také představovaly nového generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka, k situaci 

se vyjadřovali také zaměstnanci podniků okresu Uherské Hradiště v anketě nazvané 

Pracující hovoří98). Poprvé dostalo na stránkách Slovácké jiskry prostor Občanské 

fórum, které v textu na první straně přibližovalo účel vzniku a své cíle. Aktuální dění 

na Uherskohradišťsku bylo shrnuto v článku Události uplynulého týdne 99). Svůj 

postoj k situaci zaujala i redakce. V prohlášení otištěném na titulní straně vítala 

zvolení Karla Urbánka a vyjádřila souhlas s jeho výrokem říkat si pravdu přímo a bez 

vytáček. Zároveň se zavázala, že chce otevřeně a pravdivě informovat veřejnost100). 

95) Násilné potlačení studentské demonstrace v Praze 17. 11. 1989 režimními policejními silami, reakce na tuto 
událost vyústila až v tzv. Sametovou revoluci a pád komunistického režimu 
96) Slovácká jiskra 22. 11. 1989, str. 1 
97) Slovácká jiskra 29. 11. 1989, str. 1: článek Naše vlast na osudné křižovatce děiin, autor Zdeněk Lapčík 
98) Slovácká jiskra 29. 11. 1989, str. 1 
99) Slovácká jiskra 29.11.1989, str. 1 
100) Slovácká jiskra 29. 11. 1989, str. 1 článek Prohlášeni redakce 
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6. prosince 1989 došlo k první změně ve Slovácké jiskře. Vydavatelem už nadále 

nebyl Okresní výbor KSČ, ale pouze ONV Uh. Hradiště 101). Hlavní zprávou byl 

souhrn závěrů mimořádného zasedání OV KSČ, které si za hlavní cíl vytklo 

nepřipustit rozvrácení ekonomiky a zabezpečení plnění plánovaných úkolů 102). 

O aktuálním dění ve města zpravovaly Informace Občanského fóra 103), noviny také 

přinesly zpravodajství z prvních oficiálních dialogů mezi představiteli OV KSČ a OF, 

včetně zápisu z dialogu 104). 

O týden později (13. 12. 1989) přišla další změna týkající se Slovácké jiskry: 

Z hlavičky bylo vypuštěno heslo Proletáři všech zemí, spojte se! Samotné noviny 

informovaly o závěrech mimořádné okresní konference KSČ a přibližovaly změny 

v jejím předsednictvu 105). Pravidelnou se stává rubrika Občanské fórum informuje 

Naposled vyšla Slovácká jiskra v roce 1989 20. prosince. Mimo jiné nabídla 

Prohlášení demokratického fóra komunistů v Uherském Hradišti107), a tradiční 

rubriku Občanské fórum informuje 108). Svůj politický postoj noviny nijak oficiálně 

neprezentují, podle jejich obsahu lze ale soudit, že definitivně vyjádřily podporu 

demokratizaci a konci vlády KSČ. 

3.3. Proměna Slovácké jiskry ve Slovácké noviny 

Do roku 1990 vstoupila Slovácká jiskra s hlavní zprávou o zvolení Václava Havla 

prezidentem ČSSR 109). Ve zpravodajské části novin měly stále podstatné zastoupení 

zprávy o aktuálním vývoji politické situace v okrese i v celé zemi; Občanské fórum 

mělo vyhrazenou rubriku OF informuje. 

Slovácká jiskra také pozvolna měnila svoji podobu směrem od listu OV KSČ 

k nezávislým okresním novinám. Do této činnosti chtěl list zapojit i své čtenáře. Ve 

vydání 9/1990 přinesl článek Noviny na Slovácku 110), v němž stručně přibližuje 

historii vydávání tisků v regionu a současně vyzývá čtenáře, ať zhodnotí současný 

název novin a případně zasílají návrhy na jeho změnu. 

101) Slovácká 
102) Slovácká 
103) Slovácká 
104) Slovácká 
105) Slovácká 
106) Slovácká 
107) Slovácká 
108) Slovácká 
109) Slovácká 
110) Slovácká 

iskra 6. 12. 1989, tiráž 
iskra 6. 12. 1989, str. 1, článek Mimořádné zasedání OV KSČ 
iskra 6. 12. 1989, str. 1 
iskra 6. 12. 1989, str. 1, článek Ve znamení otázek Jak dál 
iskra 13. 12.1989, str. 1, článek Mimořádná okresní konference KSČ 
iskra 13. 12.1989, str. 1 
iskra 20. 12. 1989, str. 1 
iskra 20. 12. 1989, str. 1 
iskra 3. 1. 1990, str. 1 
iskra 28. 2. 1990, str. 1 
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Další proměny se týkaly designu novin - především vzhledu hlavičky na titulní straně. 

Od 24. ledna z ní zmizela replika Vyznamenání za vynikající práci, 28. března 1990 

pak rudá pěticípá hvězda. O dva týdny později (11. dubna) už noviny ve své hlavičce 

nezmiňují, že jsou Nositelem vyznamenání Za vynikající práci. Mění se také skladba 

novin - přibývá prostor pro dopisy, názory a komentáře - tyto rubriky už mají rozsah 

přesahující jednu tiskovou stranu. V 7. vydání roku 1990 (14. 2.) dostalo v novinách 

prostor krátké sdělení předsednictva KSČ, které se omlouvalo za represe v době své 

vlády a nabízelo členům KSČ vyloučeným po roce 1968 návrat do strany 111). 

Slovácká jiskra se v první polovině roku 1990 rozsáhleji a dlouhodoběji věnovala 

dvěma velkým tématům - návštěvě papeže Jana Pavla II. na Velehradě a zamýšlené 

dezintegraci dvou velkých čtvrtí Uherského Hradiště: Starého Města a Kunovic. Od 

vydání 18/1990 měla svůj prostor v novinách také rubrika Připravujeme svobodné 

volby 112), která dávala výrazný prostor všem kandidujícím stranám a hnutím 

k prezentaci svého programu. 

První významná změna v redakci přišla v 19. vydání Slovácké jiskry (9. 5. 1990). 

Řízením redakce byl pověřený Vladimír Solík, jeho zástupcem zůstal Josef Mikuš. 

Anna Hájková se stala řadovou redaktorkou novin 113). Vladimír Solík působil ve 

Slovácké jiskře už dříve, za své postoje při událostech v srpnu 1968 ale byl 

komunisty přinucený z novin odejít. 

V dalším vydání (16. 5. 1990) se noviny zbavují rudé barvy v podkladu hlavičky a 

nahrazují ji černou. Současně přinášejí článek Budou zde pro vás Slovácké noviny 
114), v němž informují o výsledcích čtenářské ankety týkající se možné změny názvu 

novin a oznamují přejmenování novin. 

Jako Slovácké noviny list poprvé vychází ve 22. týdnu roku 1990 (30. 5. 1990). 

Hlavička je vyvedena bílým písmem se šikmým řezem v modrém poli. V podtitulu je 

pak text: týdeník okresu Uherské Hradiště 115). Vydavatelem nadále zůstával ONV, 

později Okresní úřad Uherské Hradiště. 

Přejmenováním v té době jediných okresních novin tak symbolicky končí doba 

prudkých společenských změn na přelomu let 1989 a 1990. Noviny k nim 

přistupovaly spíše s odstupem, vyvarovaly se názorových kotrmelců. 

111) Slovánka jiskra 1 d ? 1930 str. 1. článek Předsednictvo KSČ se omlouvá 
112) Slovácká jiskra 2. 5. 1990-23. 5. 1990, Slovácké noviny 30. 5. 1990 
113) Slovácká jiskra 9. 5. 1990, tiráž 
114) Slovácká jiskra 16. 5. 1990, str. 1 
115) Slovácké noviny 30. 5. 1990, str. 1 
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Chyběla ale osobní odvaha jejich redaktorů, aby se k politické situaci vyjádřili v době, 

kdy to bylo aktuální. Namísto toho pouze přetiskovali názory jiných osob a institucí. 

Postoj redakce tak bylo lze vysledovat pouze z toho, v jaké míře dávají prostor a 

důležitost jednotl ivým zdrojům informací. Posun od dominantního postavení názorů 

vládnoucí strany k myšlenkové pluralitě byl ale v novinách velmi pozvolný. 

3.4. Další tiskoviny v regionu před rokem 1990 

Kromě Slovácké jiskry vycházelo v okrese Uherské Hradiště také množství 

zpravodajů s menším dosahem. Co se týče obcí, dávaly přednost tomuto typu 

informování občanů především ty větší z nich, a také města. Pokud vydávaly vlastní 

tiskoviny menší obce, šlo obvykle o tisky s půlroční nebo roční periodicitou, které 

přinášely přehled nejvýznamnějších událostí v obci za delší časové období (např. 

Jalubí, Kostelany, Bánov, Polešovice)116). 

Mezi zpravodaje s kratší periodicitou patřily Zpravodaj MěstNV Bojkovice 

(dvouměsíčník, vycházel od roku 1976), Hlucký zpravodaj (čtvrtletník, vycházel od 

roku 1971), Uherskobrodský zpravodaj (nepravidelná, 3 až 4 vydání ročně, vycházel 

od roku 1984) a Novovešťan (dvouměsíčník, Ostrožská Nová Ves, vycházel 

s přestávkami už od roku 1958). Měsíční periodicitu pak měly Zpravodaj města 

Uherské Hradiště (vycházel od roku 1968) a Zpravodaj Sdruženého klubu pracujících 

Uhersky Ostroh (vycházel od roku 1979), který zároveň plnil funkci zpravodaje 

města. 

Velmi aktivní ve vydávání tiskovin byla také jednotná zemědělská družstva a velké 

průmyslové podniky okresu. Vlastní periodikum měla JZD Babice, JZD Bánov, JZD 

Družba Boršice u Buchlovic, JZD Dolňácko Hluk a JZD Rozvoj Záhorovice. Jejich 

obsah byl většinou velmi podobný, kromě samotné činnosti JZD a plnění úkolů s ní 

související, informovaly částečně také o dění v obci a činnosti spolků, jejichž 

zřizovatelem či podporovatelem bylo družstvo. 

Z velkých průmyslových podniků okresu pak vydávaly vlastní noviny LET Kunovice 

(Podnikový zpravodaj n.p. LET Uherské Hradiště - Kunovice, měsíčník), Zeveta 

Bojkovice (Zeveta, dvouměsíčník) a ŽPSV Uherský Ostroh (Zpravodaj ŽPSV, 

občasník). 

116) Bánovský zpravodaj, Zpravodaj obce Jalubí, Zpravodaj MNV Kostelany nad Moravou, Zpravodaj MNV 
Polešovice 
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3.5. Změny ve vydávání tiskovin na přelomu let 1989 a 1990 

Rok 1990 přinesl významné změny i do vydávání těchto periodik. Ale zatímco obecní 

zpravodaje se plynule přetransformovaly do nové podoby (obvykle se změnila 

redakční rada, někdy i vzhled periodika a název) a vycházely (někdy s krátkou 

pauzou ve vydávání) i nadále, zpravodaje JZD svoji činnost ukončily až na výjimky 

na začátku roku 1990, pouze Zpravodaj JZD Družba Boršice u Buchlovic vycházel až 

do konce roku. Obdobná situace byla i u podnikových zpravodajů, zde měla 

především souvislost se špatnou ekonomickou situací firem a také s nejasnostmi 

ohledně nového vlastnického uspořádání v důsledku privatizace. V Zevetě i v LETu 

Kunovice si tak jejich zaměstnanci mohli přečíst poslední vydání svého listu v roce 

1992, v ŽPSV po roce 1990 zpravodaj nevycházel vůbec. 
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4. Média Uherskohradišťská v letech 1990 až 2000 

Poslední desetiletí 20. století přineslo v mediálním dění na Uherskohradišťsku 

nespočet zajímavých událostí. Narozdíl od většiny ostatních regionů zde sváděly 

konkurenční souboj pouze periodika vlastněná českými majiteli, společnost Vltava-

Labe-Press koupila největší týdeník, Slovácké noviny, až v roce 2001. Předtím byly 

vydávány Okresním úřadem (do roku 1994), společností T.I.C. s.r.o. (do roku 1995), 

společností Slovácké noviny s.r.o. (do roku 1999) a Moravským novinovým 

nakladatelstvím a.s. (do roku 2001). 

Do roku 1995 zde existoval jediný okresní týdeník, a to Slovácké noviny. 7. února 

1995 vznikl první konkurent - Dobrý den Slovácko, 17. března 1998 k němu přibyl 

Velkomoravský kurýr. V květnu roku 2000 se pak oba tyto týdeníky sloučily v Dobrý 

den s kurýrem, který vydávala společnost Velkomoravský kurýr a.s., později Dobrý 

den s kurýrem a.s. Co se týká distribuce tisku, zastoupeny v této oblasti byly tři 

společnosti: PNS a.s., Morava Print a Mediprint Kappa Pressegrosso. 

Vývoj na mediální scéně Uherskohradišťská budu pro větší přehlednost popisovat 

chronologicky. Vzhledem k častým přechodům novinářů mezi jednotlivými periodiky 

se jim v této části nebudu věnovat, jejich detailní přehled je vypracován v kapitole č. 

5 Novináři v médiích Uherskohradišťská. 

Dění v roce 1990 zde postihuji od začátku června, kdy došlo k přejmenování 

Slovácké jiskry na Slovácké noviny. Události, které tomu předcházely jsou popsány 

v kapitole č. 3 Média Uherskohradišťská před rokem 1990. 

Situaci na poli obecních a městských zpravodajů pak taktéž chronologicky popisuji 

v závěru této kapitoly. 

4.1. 1990 - 1994: Monopol Slováckých novin 

4.1.1. Slovácké noviny v roce 1990 

Ve druhé polovině roku se podoba a obsah Slováckých novin (dále jen SN) ustaluje. 

Velká pozornost byla věnována výsledkům prvních demokratických voleb do 

Federálního shromáždění a České národní rady. Spokojenost s jejich výsledky 

demonstrují SN velkým nadtitulkem na první straně Uherskohradišťsko zvolilo 

demokracii117). 

117) Slovácké noviny 6. 6. 1990, str. 1 
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Z regionálních témat list informuje především o událostech a sporech, které provází 

dezintegraci dvou nejvétších městských částí Uherského Hradiště, jimiž jsou 

Kunovice a Staré Město. Poprvé od srpna 1968 je možné v médiích věnovat 

nezaujatý pohled na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a SN tohoto 

využívají zařazením seriálu Můj 21. srpen 118), který vychází po několik srpnových 

týdnů a přináší vzpomínky významných regionálních osobností na události 

odehrávající se před 22 lety. 

Narozdíl od předcházejících let nenabízejí SN tolik článků členěných po rubrikách, 

dávají ale větší prostor názorům, komentářům a polemikám. 

4.1.2. Slovácké noviny v roce 1991 

Vlna zdražování se nevyhnula ani SN, které zvýšily svoji cenu o 100 %. Stále 

docházelo ke střídání 8stránkové verze, která stála 2 Kčs a 4stránkové s poloviční 

cenou. V únoru přichází formální změna funkce Vladimíra Solíka. Z osoby pověřené 

řízením novin se stává vedoucím redaktorem. Noviny vydává Okresní úřad 

v Uherském Hradišti. 

Grafická podoba novin i řazení stran a rubrik se oproti předchozímu roku nemění, 

přibývá ale aktuálních informací, především o změnách, které probíhají ve 

významných průmyslových podnicích okresu. Zpravodajské články nepíší pouze 

kmenoví redaktoři novin, ale také řada externistů. Vděčným tématem pro noviny je (a 

bude i v následujících letech) zdražování potravin a služeb, významný prostor je 

věnovaný také názorům poslanců, kteří pocházejí z okresu Uherské Hradiště (v 

rubrice Hovory s poslancem). Zákonodárci se vyjadřují i k aktuálním problémům 

regionu, je zřejmé, že k němu mají bližší vazbu než nyní. 

Změna přichází i na inzertních stranách. Přibývá soukromé řádkové inzerce 

(průměrně v rozsahu půl až jedné strany), mezi plošnou reklamou se objevují první 

graficky odlišné inzeráty. Průlomem byla inzerce společnosti Primka v březnu roku 

1991 119), jejíž půlstránkový formát se zcela vymykal dosud obvyklým rámovaných 

textům sázeným na šířku dvou sloupců a vysokých cca 6 až 9 cm. 

Souvislost s inzercí (i když pravděpodobně v té době ještě nepřímou) má také 

představování nově vznikajících regionálních firem a podnikatelů. Týdeník pozorně 

sleduje také nový fenomén - nezaměstnanost. 

118) Slovácké noviny 8. 8. 1990-22. 8. 1990 
119) Slovácké noviny 6. 3. 1990 
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SN nabízejí i seriály na pokračování, především s historickou tématikou. Vedle nich 

ale vycházel také cyklus Nový závod LET slaví 40 let o výročí založení podniku, který 

se zabýval výrobou malých dopravních letadel a byl nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem v regionu. 

Na konec roku připravily SN stejně jako v předchozím roce speciální vydání 

s vánoční a silvestrovskou přílohou, které mimořádně neplnilo roli dvojčísla, ale 

dokonce trojčísla (vyšlo 18. 12. 1991, další vydání SN vyšlo až 8. 1. 1992) 

4.1.3. Slovácké noviny v roce 1992 

Dochází ke změně tiskárny, namísto Moravských tiskařských závodů Olomouc tiskne 

od začátku roku SN společnost Grafia Zlín. List začíná využívat modrou hlavičkovou 

barvu také pro některé titulky na první straně. Současně končí se střídáním 4 a 

8stránkové verze novin, protože tenká varianta už nepostačovala množství textů a 

inzerce. Nadále ubývá článků, které nejsou podepsány ani zkratkou autora, zůstávají 

především v podobě krátkých jednosloupcových textů na titulní straně. 

V období od čísla 17 do čísla 52 došlo k dočasné změně ve vedení novin - řízením je 

pověřený Zdeněk Posselt - vedoucí referátu kultury Okresního úřadu Uherské 

Hradiště. 

SN začínají uvádět náklad, který ale zatím není ověřovaný. Podle údajů samotného 

periodika vycházely SN v nákladu 20 tisíc (to je zvýšení oproti roku 1990 o 4 tisíce). 

SN stále přinášejí množství stanovisek oficiálních orgánů, institucí a úřadů na úkor 

vlastních zpráv. Není pro ně problém sázet zpravodajsky nepříliš poutavý text i na 

pozici otevíracího článku celých novin. Množství příspěvků píší také odborníci z řad 

lékařů či právníků, vlastních informací redakce příliš nenabízí. 

Na inzertních stranách přibývá reklam vztahujících se ke kuponové privatizaci, která 

je také jedním z témat, jemuž se periodikum intenzivněji věnuje. Kromě privatizace 

noviny často dávají prostor problému růstu cen, diskusím o výstavbě spalovny 

nebezpečných odpadů v Boršicích, volbám do poslanecké sněmovny (ale už 

v mnohem menším rozsahu než v roce 1990). Stranou nezůstávají ani zprávy o dění 

ve velkých okresních podnicích (především LETu Kunovice), podrobně se SN 

věnovaly také návštěvě prezidenta Václava Havla na Slovácku. 

Přibývá pravidelných rubrik, mezi nejčastěji otiskované patří Dopisy, názory, 

stanoviska, Hovory se starosty. Naše recenze a Ze slovácké kuchyně. 
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Oblíbené jsou cestopisné seriály, v tomto roce noviny přinášely Schůzky s Francií. 

Postupně ubývá prostoru, na kterém se k aktuálnímu dění ve státě a v okrese 

vyjadřují regionální poslanci. 

4.1.4. Slovácké noviny v roce 1993 

Šéfredaktorem je opět Vladimír Solík, Zdeněk Posselt se vrací do funkce vedoucího 

referátu kultury Okresního úřadu Uherské Hradiště. 

Oproti předchozímu roku nedošlo prakticky k žádným významným změnám, tou 

nejviditelnější je občasné zvětšení rozsahu SN na 12 stran (především kvůli stále 

přibývajícímu množství inzerce) a rostoucí prostor pro dopisy a názory čtenářů. 

Skladba novin se ale jinak nemění, nový je pouze seriál Putování po zapomenutých 

místech v Chřibech, jenž je prvním z množství seriálů, které se tomuto pohoří 

v průběhu 90. let věnují. Stejně jako v dalších letech jej připravuje Bořek Žižlavský. 

Na základě textů v novinách později o těchto putováních a záhadách s nimi 

spojených (včetně nejrůznějších pověstí - v Chřibech leží také středověký hrad 

Buchlov, jež je bohatým zdrojem pro mnohé zkazky) vychází řada publikací. 

4.1.5. Slovácké noviny v roce 1994 

Na pozici vydavatele SN končí Okresní úřad v Uherském Hradišti. Na začátku roku 

jej nahrazuje soukromá společnost T.I.C. se sídlem v Uherském Hradišti, která se 

zabývala především obchodem se zeměmi bývalého sovětského bloku. Současně 

byla také hlavním sponzorem místního fotbalového klubu, do kterého investovala 

desítky milionů korun, aby ho dostala z regionální moravskoslezské soutěže až do 1. 

ligy-

9. února 1994 odchází z pozice šéfredaktora do penze Vladimír Solík. Nahradil ho 

Jiří Jilík, který tuto funkci zastával už v 80. letech. Následně byl občasným 

dopisovatelem SN, v letech 1992 a 1993 ale v periodiku téměř žádné články 

nepublikoval. 

S příchodem nového šéfredaktora se mění také podoba novin. Kromě vizuálních 

změn v hlavičce přicházejí nové rubriky, list začíná klást důraz také na dosud 

opomíjenou část okresu Uherské Hradiště - Uherskobrodsko. Výrazně přibývá 

vlastních zpráv, SN už téměř nepřetiskují oficiální stanoviska a oznámení úřadů a 

institucí - začínají tak více plnit roli novin jako informačního média a ne pouze 

prostoru pro vyjádření názorů. 
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Nová je také grafická podoba SN. Dochází ke zvětšení fotografií, titulní strana má 

ustálený zlom, přičemž hlavní fotografie je vysázena přes čtyři vnitřní sloupce. Díky 

soukromému vydavateli také noviny začínají více vnímat potřebu příjmů z inzerce. Té 

přibývá, dosahuje až rozsahu 5 stran z celkových 12. 

Zvyšuje se také cena novin, od vydání 11 (16. 3. 1994) stojí 3 Kč. Vliv propojení 

vydavatele a místního fotbalového klubu se projevuje také v tom, že je kladený větší 

důraz na sportovní zprávy. Ve vydání číslo 12 (23. 3. 1994) přinášejí SN poprvé ve 

své historii tematickou přílohu FC T.I.C., která podrobně informuje o novinkách 

v místním fotbalovém klubu. Příloha je vložená do novin, má poloviční formát a na 

poslední straně má barevnou fotografii fotbalového mužstva (barevný tisk byl také 

použit poprvé v historii SN). 

Končí období anonymity článků. Nepodepsané texty jsou výjimkou, u naprosté 

většiny zpráv je alespoň zkratkou uveden jejich autor. 

Od čísla 13 (30. 3. 1994) začíná nepravidelně vycházet inzertní příloha Podnikatel 

(později Podnikání), která jednak dává prostor soukromníkům pro prezentaci své 

činnosti, a také přináší různé rady podnikatelům, včetně přehledu změn v legislativě. 

Tato příloha má taktéž poloviční formát oproti samotných novinám. 

Další novou přílohou je od vydání 18/1994 (4. 5. 1994) (Po)čtení SN. Nabízí 

především texty nezpravodajských žánrů - pověsti, povídky, články o přírodě, 

známých osobnostech, ale také přehled kulturních a společenských akcí. Je taktéž 

ve formátu A4, rozsah má mezi 8 a 16 stranami. Rozsah samotných novin se pak 

ustálil na 12 stranách. 

Se změnami ve struktuře novin souvisí i množství nových rubrik, např. Víkendový 

zápisník (o tom, co prožili redaktoři SN o uplynulém víkendu), Podnikatelský sen/is, 

Co možná nevíte (krátké zprávy a různé kuriozity), Myšlenka (nejen) na týden (citát 

známé osobnosti), Co právě dělá (pohled do soukromí známé osobnosti regionu), 

v příloze (Po)čtení pak začíná vycházet seriál Buchlovské tajnosti, který v novinách 

vydrží v různých obměnách téměř po celá 90. léta. (Po)čtení vychází pravidelně 

každý týden, pouze výjimečně (cca každé dva měsíce) místo něj vyjde příloha 

Podnikatel. 

Na zpravodajských stranách dostává přednost denní zpravodajství, větším kauzám 

se SN až na výjimky (problémy Jarošovského pivovaru, situace v LETu Kunovice) 

nevěnují. Na podzim přichází změna tiskárny, SN nově tiskne Print centrum Zlín. 
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4.2. Rok 1995 - konec monopolu Slovácký novin 

Podoba SN se po změnách v předchozím roce ustálila, to se však nedá tvrdit o 

situaci týkající se jejich zázemí. Kvůli finančním problémům končí společnost T.I.C. 

s jejich vydáváním. Od začátku února vydává SN společnost Slovácké noviny s.r.o., 

která má český kapitál a na jejímž chodu se podílí také vedení týdeníku. 

Současně s touto změnou vznikají první soukromé regionální noviny na 

Uherskohradišťsku Dobrý den Slovácko (dále jen DDS). Vydává je společnost M-

Studio, která se zabývala také finančními službami či vlastnila půjčovnu videokazet. 

Šéfredaktorkou se stává bývalá redaktorka SN Marcela Miškeříková. Poprvé DDS 

vyšel v úterý 7. února 1995. Toto nulté číslo bylo zdarma, od dalšího vydání byla 

stanovena cena 3,50 Kč, od března pak snížena na 2,90 Kč. 

DDS prvního půl roku své existence vycházel každé úterý, tedy o den dřív než SN. 

Od čísla 10 (18. 4. 1995) ale byl ve vybraných prodejnách 120) k dostání už v pondělí 

odpoledne. Noviny měly 8 stran, písmo v hlavičce bylo zpočátku laděné do oranžové 

barvy, postupně byla barevnost omezena. V prvních měsících neměl DDS ještě 

ustálenou grafickou podobu, působil bulvárním dojmem, snažil se zaujmout za 

každou cenu, i na úkor přehlednosti a věcnosti. 

Z osmi stran DDS patřily první tři zpravodajství, 4. strana byla inzertní, 5. poskytovala 

prostor pro rozhovory a zajímavosti, strana číslo 6 byla určena pro řádkovou inzerci, 

strany 7 a 8 byly sportovní. Právě díky obsáhlému sportovnímu zpravodajství se 

podařilo DDS úspěšně proniknout na trh s regionálními periodiky. Narozdíl od 

konkurenčních SN přinášel o den (později o dva) dříve aktuální výsledky 

z fotbalových a jiných soutěží v regionu. Vzhledem k množství čtenářů, kteří se o 

okresní fotbalové soutěže (především na vesnicích) zajímají, tak DDS získal 

poměrně jednoduše širokou čtenářskou obec. Oproti SN také nabídl tabulky všech 

fotbalových soutěží121 ) , což jejich aktivní účastníci a příznivci ocenili. 

Od začátku vydávání byl součástí DDS také televizní program, ten ale po několika 

týdnech musel ustoupit obsáhlému sportovnímu zpravodajství. Postupně vznikalo 

také množství rubrik - např. Anketa. Trh-obchod-finance. Z redakční pošty, Od úterý 

do úterý (souhrn událostí týdne v krátkých zprávách). Odposlechnuto (různé méně 

seriozní informace a drby, podepsáno známou zkratkou JPP - Jedna Paní Povídala). 

120) Jednalo se především o prodejny potravin a novin v centru Uh. Hradiště 
121) Šlo o následující soutěže: divize, krajský přebor, 1.A třída, 1.B třída, okresní přebor, 3. trida, 4. třída 
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Skladba DDS se během roku 1995 ustálila, na zpravodajských stranách list podobně 

jako konkurenční SN neřešil žádné rozsáhlé kauzy, ale přinášel především denní 

zpravodajství. Stejně jako v SN byla i v DDS nejčastěji probíraným tématem situace 

v LETu Kunovice. Většina článků byla podepsána pouze zkratkami - jejich formát se 

ale neřídil žádnými pravidly, vznikaly proto i velmi kuriózní podpisy (např. VaMp, 

Dítě) - nebylo podle nich možné vysledovat jméno autora, což působilo dojmem jisté 

neserióznosti. Nadšení pro novinářskou práci, které bylo z podoby listu patrné, ale 

způsobovalo také poměrně časté chyby, což se především v prvních měsících 

existence DDS odrazilo na množství tiskových oprav a omluv. 

Konkurenční SN na vznik nového periodika nijak okamžitě nereagovaly, držely se 

svojí ustálené podoby, v průběhu roku přišly se dvěma novými rubrikami: Z měst a 

obcí (krátké zprávy z různých míst regionu) a Pohlednice z... (návštěva některé 

z obcí regionu, její detailní představení). 

Od vydání číslo 37 (13. 9. 1995) SN uvádějí v tiráži pouze jméno šéfredaktora, od 

vydání 40 (4. 10. 1995) zvyšují cenu na 4 Kč. Drobné změny v grafické podobě pak 

přinesla skutečnost, že od čísla 41 (11.10.1995) se o sazbu a osvit novin starala 

společnost Joker s.r.o. Od čísla 45 (8. 11: 1995) se pak začaly SN tisknout v tiskárně 

Mafra v Olomouci, současně s tím dostala příloha (Po)čtení stejný formát jako zbytek 

listu. 

4.3. Rok 1996 - období relativního klidu 

Tento rok je v dění na mediální scéně Uherskohradišťská poměrně klidný. Oba 

týdeníky se drží zavedené podoby, přicházejí pouze s drobnými změnami. 

SN nově přinášejí rubriku Přečetli isme za vás (převzaté zprávy z jiných periodik), 

zvláštní strana je vyhrazena pro kulturní zpravodajství. Zvětšil se rozsah novin -

vycházejí na 20 stranách, z nich jsou 4 strany přílohy (Po)čtení. Jako reakce na 

úspěch sportovní rubriky DDS přibyla strana sportu. V aktuálnosti sportovního 

zpravodajství ale SN nemohou s DDS soutěžit, protože stále vycházejí o dva dny 

později. 

Novou rubrikou, která se na stranách SN udrží i v dalších letech je Supernovina -

osvědčený formát novinové kachny. Pod výrazně zalomeným textem byl podepsaný 

Jiří Kachnička - texty ale obvykle psával sám šéfredaktor Jiří Jilík. Zvláště starší 

čtenáři, kteří na „kachny" nebyli zvyklí, ale zpočátku reagovali spíše negativně, 

protože považovali zprávy v této rubrice za pravdivé. 
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DDS také zvětšoval svůj rozsah. Od čísla 6 (5. 2. 1996) přichází se 4stránkovou 

přílohou Týdeník - obdobou (Po)čtení SN. Týdeník nabízel následující rubriky: 

Kosmetika, Recepty. TV program, Vtipy (ty měly prostor v DDS od začátku, jsou 

psány místním nářečím), Náš fejeton, Tajemství písma (rozbor textu poslaného 

čtenáři grafologem) a další volnější žánry. 

Na osmé straně novin začala vycházet rubrika Osmička, která se věnovala 

především informacím z lokální rockové a bigbítové scény a měla tak zacílit na 

mladší čtenáře. Kromě Osmičky přibyly i další drobnější rubriky ve zpravodajské části 

novin (většina z nich ale existovala pouze v řádu měsíců), např. Kaleidoskop 

(události uplynulého týdne ve fotografiích), Co se líbí/Co se nelíbí (aktuální postřehy 

redaktorů i čtenářů), Z klenotnice Moravy. 

Od čísla 37 (9. 9. 1996) startuje nový seriál Slovácký zeměpis, který podobně jako 

Pohlednice z... v SN podrobně představuje jednotlivé obce regionu. 

Od vydání 43 (23. 10. 1996) se DDS rozšiřuje až na 16 stran (s tím souvisí některé 

drobné změny v řazení stran - např. z rubriky Osmička se díky přesunu na stranu 10 

stává Desítka). Nově je věnovaná strana kultuře, sportovní zpravodajství se rozšířilo 

na tři strany, stejně jako inzerce (z toho jedna strana soukromé řádkové inzerce). 

4.4 .1997 - Kvalita se zlepšuje, noviny začínají soutěžit 

V tomto roce reagovaly SN na úspěšné novinky, které zavedl DDS v uplynulém roce. 

S novým rokem sice zvýšily cenu na 5 Kč, zároveň ale zvětšily svůj rozsah na 24 

stran. Čtenáře se snažily získat především podrobným zpravodajstvím ze všech částí 

regionu, včetně přesahů do sousedních okresů. Zpravodajství mělo dohromady 

prostor 5 stran. Další novinkou byl pravidelně zařazovaný celostránkový televizní 

program. Naopak se méně samostatnou částí novin stává příloha (Po)čtení. Články 

z ní vycházejí i v jiných částech SN, postupně se rozsah samotného (Po)čtení snižuje 

na jednu až dvě strany. V tomto roce proběhla v SN menší renesance rubrik, kterých 

se objevilo velké množství, např. Ze společnosti. Krátce, Občan a právo, Sportovní 

kaleidoskop. Fejeton, Zdraví. Lékárník radí, Pamětihodnosti regionu, atd. Novinkou 

byl také Román na pokračování, kterému patřilo místo v SN ještě i v dalších letech. 

SN začaly pravidelně uvádět tištěný náklad - ten se v roce 1997 pohyboval okolo 21 

tisíc. 

Událostí, která nejvýznamněji zasáhla do života v regionu v tomto roce, byla 

červencová povodeň, svým rozsahem označována jako stoletá. 
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Nevyhnula se ani samotnému Uherskému Hradišti, jehož podstatná část byla týden 

pod vodou. V celém okrese si vyžádala povodeň stamilionové škody. Nijak ale 

neovlivnila vydávání regionálních novin, přestože redakce obou se nacházely 

v lokalitách, které byly povodní také postiženy. 

SN kvůli povodním vyšly mimořádně i v pátek 18. července, vydání věnované velké 

vodě mělo 16 stran a stálo 2 Kč. DDS pak povodňovému zpravodajství věnoval navíc 

několik stran na úkor jiných rubrik. 

Od září je v SN opět ustavena funkce zástupce šéfredaktora - stává se jím Pavla 

Horňáková. 

DDS přinesl během roku dvě významné novinky. V srpnu zahájil tipovací soutěž 

Slovácká sedma, v níž čtenáři (a především fotbaloví fanoušci) tipovali výsledky 

sedmi utkání, v nichž hrály regionální fotbalové týmy. Na výběr byly jak celostátní 

soutěže, tak nejnižší třída okresního přeboru. Slovácké sedmy se pravidelně 

účastnilo několik stovek tipujících. Vzhledem k tomu, že do novin bylo možné zaslat 

za jednoho tipujícího neomezený počet soutěžních kuponů (započítával se pak 

nejlepší dosažený výsledek), mnozí čtenáři začali kupovat i více než jeden výtisk 

novin. 

Druhou novinkou v DDS bylo zahájení vydávání páteční, víkendové verze novin 122). 

Osmi až dvanáctistránkové periodikum přinášelo především tipy na kulturní a 

sportovní akce, které se konaly o víkendu a také do něj z pondělního DDS přešly 

některé rubriky, např. Slovácký zeměpis, Z klenotnice Moravy, TV program. 

Odpovědnou redaktorkou pátečního Dobrého dne byla redaktorka DDS Karin 

Kuchtová. 

4.5. Období trojích novin: 1998 - 2000 

4.5.1. Noviny na Uherskohradišťsku v roce 1998 

Na mediální scénu Uherskohradišťská vstupuje třetí regionální týdeník 

Velkomoravský kurýr (VK). Začal vycházet 17. března 1998, jeho vydavatelem byla 

silná regionální firma Synot W, která podnikala především v oblasti zábavního 

průmyslu a bezpečnostních služeb. Na nástup VK zbylé dva regionální listy nijak 

nereagovaly a nadále si udržovaly svoji skladbu a postavení na trhu. 

122) Od 14. 11. 1997 
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4.5.1.1. Slovácké noviny v roce 1998 

SN na začátku roku zdražily na 6 Kč, jejich náklad se pohyboval okolo 22 tisíc kusů. 

Největší změny probíhaly v obsazení redakce, blíže jsou popsány v kapitole 5 

Novináři v médiích Uherskohradišťská. SN poněkud ubraly důrazu na podrobné 

regionální zpravodajství, zmenšují jeho rozsah, i nadále však přinášejí zprávy i 

z oblastí mimo okres Uherské Hradiště. Další zdražení SN pak přišlo v září - na 7 Kč. 

List se stále snažil dohnat ztrátu ve sportovním zpravodajství, kde viditelně zaostával 

za DDS. Od čísla 38 (23. 9. 1998) tak zavedl novou čtyřstránkovou přílohu Slovácký 

sport - sportovní zpravodajství tak ze zadních stran přesunul doprostřed listu. Stále 

menší prostor byl věnovaný (Po)čtení, naopak vzniká nová rubrika Kukátko, která 

přináší odlehčené zprávy, často s bulvárním nádechem, včetně „kachen" 

v Supernovině. Významný prostor v SN zabírá inzerce - až 7 stran (z toho obvykle 2 

až 3 strany soukromá řádková inzerce). 

4.5.1.2. Dobrý den Slovácko v roce 1998 

Na 6 Kč zdražil na začátku roku také DDS, tato cena se už ale dále neměnila. List 

také začal zveřejňovat svůj náklad - pohyboval se v průměru okolo 16 tisíc výtisků. 

Na konci ledna se redaktor Vojtěch Johaník stává zástupcem šéfredaktora, v DDS 

vzniká nová rubrika Jak se žije... (co dělají známí nebo nějakým způsobem výjimeční 

lidé). 

4.5.1.3. Velkomoravský kurýr v roce 1998 

VK se snažil o razantní nástup na trh, především tím, že velmi dlouhou dobu 

vycházel bezplatně. Až do srpna byl zdarma v nákladu 10.000 kusů distribuován 

každé úterý do schránek v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích. 

Šéfredaktorkou VK byla Pavlína Křůmalová, která dříve působila jako redaktorka 

DDS. Složení redakce se v prvních měsících často měnilo, mezi redaktory VK byl mj. 

i Jaroslav Hastík - později hlavní postava úplatkářské aféry spojené s prvoligovým 

fotbalovým týmem 1. FC Synot. Sazbu a osvit VK zpracovávala hradišťská firma 

Joker s.r.o., tiskly jej Zlínské tiskárny Zlín. 

Prvních 8 vydání bylo osmistránkových, od čísla 9 (12. 5. 1998) měl VK 16 stran a 

také 11 tisíc výtisků. 4 strany patřily zpravodajství, 2 kultuře, 3 inzerci, 2 čtení pro 

volné chvíle a 3 sportu. Obsah ostatních stran byl variabilní. 
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Specifikem VK v prvním roce jeho existence byla neustále měněná uváděná výše 

nákladu. Vzhledem k tomu, že ten nebyl nikým ověřován, je možné brát některé 

údaje s rezervou. Například první dvě vydání, která šla do prodeje (od srpna 1998, 

cena 4,90 Kč) měla náklad 20.000 kusů! Mimo jiné by to znamenalo, že během týdne 

vyšlo v okrese se 140 tisíci obyvatel 60 tisíc výtisků regionálních novin 123). Náklad 

byl ale v dalším čísle rapidně snížený na 8 tisíc. 

VK přinášel několik nových rubrik, nezapřel ale inspiraci úspěšnými produkty svých 

dvou konkurentů. Čtenáři mohli pravidelně sledovat Průzkum trhu (přehled cen 

v obchodech okresu), Podnikání (představování místních firem a živnostníků), Dětsky 

koutek, Kulturní menu, atp. Variací na Supernovinu SN zde byla rubrika Kachna á la 

Kurýr aneb Dezinformace pro vás - zde k záměnám se skutečnými zprávami už kvůli 

až příliš jasnému názvu nedocházelo. Novinkou mezi Uherskohradišťskými týdeníky 

byla anketní rubrika I mistr tesař se utne, ve které redaktoři VK lidem na ulici 

pokládali tři vědomostní otázky a zaznamenávali jejich odpovědi. 

Od listopadu i VK propadl nadšení regionálních týdeníků pro sportovní informace a 

zároveň s rozšířením na 16 stran přináší i novou přílohu Regionální sport. 

4.5.2. Noviny na Uherskohradišťsku v roce 1999 

Zatímco SN a DDS se držely osvědčené podoby a skladby, VK se i v tomto roce 

snažil nadále zatraktivňovat svůj obsah a podobu. 

4.5.2.1. Slovácké noviny v roce 1999 

Nejvýraznější změny v SN se opět týkají personálního obsazení. V měsících březnu 

a dubnu se list pokusil zareagovat na posilující konkurenci tím, že nasadil jiný typ 

zlomu titulní strany. Působil bulvárněji, ale zároveň méně seriozněji a přehledněji. 

Tato změna také byla dost nesystémová - zvláštně vzhledem k tomu, že zbývající 

část novin jí zůstala zcela nedotčena. SN tak působily dojmem, jako by titulní strana 

a vnitřní části novin byla dvě samostatná periodika. 

V SN se také téměř nevyskytovaly pravidelné rubriky. Na pozici zástupce 

šéfredaktora vystřídal v květnu Pavlu Horňákovou Petr Čech. SN se zároveň vydaly 

stejnou cestou jako DDS a začaly používat DTP metodu zlomu stran. Od srpna pak 

zdražily na 8 Kč. 

123) Součet nákladů, které v daném období uváděly Slovácké noviny, Dobrý den Slovácko a Velkomoravský 
kurýr 
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Nejvýznamnější změna přišla v říjnu 1999. Od čísla 42 (20. 10. 1999) se stává 

vydavatelem SN Moravské novinové nakladatelství se sídlem v Brně, které vydávalo 

několik regionálních titulů po celé Moravě. Jednalo se o českou společnost, která 

však v roce 2001 celou svoji „stáj" prodala firmě Vltava-Labe-Press, která do té doby 

neměla na Moravě zdaleka tak silné postavení jako v Čechách. 

4.5.2.2. Dobrý den Slovácko v roce 1999 

DDS prožil rok bez výraznějších obsahových změn, z ekonomických důvodů přestala 

vycházet jeho páteční verze. Náklad se ustálil na 18.500 výtiscích, od začátku roku 

se stal šéfredaktorem dosavadní zástupce šéfredaktora Vojtěch Johaník. 

List také nabídl několik nových rubrik: Jak se žije v... (opět putování po obcích 

regionu, tentokrát i s přihlédnutím k jejich aktuálním problémům), Ten dělá to a ten 

zas tohle (představování lidí, kteří se zabývali nějakým způsobem zajímavou nebo 

netradiční profesí), Krimi povídka a Regionální hudební okénko. 

DDS působí co se grafické podoby týče ze všech regionálních novin 

nejprofesionálnějším dojmem, má velmi přehlednou a jednotnou strukturu. 

4.5.2.3. Velkomoravský kurýr v roce 1999 

Stylově se během roku ujednotil také VK, který ještě více než v předchozím roce 

servíroval čtenářům informace po jednotlivých rubrikách. V každém vydání jich bylo 

deset až patnáct, často se měnily. 

Dvakrát během roku VK zvýšil počet stran: v březnu ze 16 na 20 (více prostoru 

dostalo sportovní zpravodajství, přibyly také stránky věnované internetu a novým 

technologiím), v říjnu pak až na 24 stran (další rozšíření sportu, více prostoru pro 

zprávy z Uherskobrodská, více inzerce). Vznikla nová funkce zástupce šéfredaktora, 

kterou v únoru obsadil dosavadní redaktor Oleg Kapinus. 

Od čísla 19/99 (10. 5. 1999) došlo ke zmenšení formátu na velikost A3 a k využití 

zelené barvy v hlavičce novin. Nově VK tiskla Moravská typografie Brno. 

Od čísla 36/99 (6. 9. 1999) byla také provedena drobná změna vydavatele - VK nově 

vydávala akciová společnost Velkomoravský kurýr, v jejímž představenstvu a dozorčí 

radě působili podle výpisu z obchodního rejstříku také představitelé společnosti 

Synot W 124), do jejíhož holdingu týdeník i nadále patřil. 

124) Dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3044 
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4.5.3. Konec období trojích novin - spojení Dobrého dne Slovácko a 

Velkomoravského kurýru v roce 2000 

Existence tří regionálních týdeníků v jednom okrese se ukázala jako trvale 

neudržitelná, spojení DDS a VK, ke kterému v tomto roce došlo, tak bylo logickým 

vyústěním situace, která v regionu panovala. 

4.5.3.1. Slovácké noviny v roce 2000 

SN na fúzi během roku nijak nereagovaly, držely se svojí staré struktury, postupně 

ubývalo zpráv z okrajových částí okresu. Kromě stránkového Počtení nabízely SN 

také jeho dětskou verzi nazvanou Počteníčko. Novou rubrikou byla Publicistika, která 

poskytovala širší náhled na některý z aktuálních problémů. I nadále přibývá řádkové 

inzerce, její rozsah je takřka v každém vydání 3 strany. Jako reakce na úspěšnou 

tipovací soutěž DDS začíná na sportovních stranách vycházet soutěž Šťastný 

čtyřlístek. Čtenáři tipovali pouze čtyři utkání, úkolem bylo uhodnout počet gólů, které 

vstřelí jednotl ivé týmy ve vybraných fotbalových zápasech. Noviny stále spoléhaly na 

širokou obec předplatitelů, které pravidelně lákaly celostránkovými inzeráty. 

Odvolávaly se především na dlouhou historii, možná i pro to, že v aktuálním 

zpravodajství za oběma konkurenčními týdeníky spíše zaostávaly. 

4.5.3.2. Spojení Velkomoravského kurýru a Dobrého dne Slovácko 

Ačkoliv by to podle tištěného nákladu mělo být naopak, iniciátorem spojení 

zbývajících dvou týdeníků byl VK. DDS byl totiž dlouhodobě ve ztrátě (především 

díky vydávání páteční verze), ale narozdíl od VK za ním nestála silná společnost, 

která by byla schopná rozdíl dorovnávat. Posledním pokusem změnit špatnou 

ekonomickou situaci byl přechod na tabloidový formát125), ve kterém vycházel DDS 

na 32 stranách. Složení rubrik se kvůli tomu ale nijak nezměnilo. 

VK od začátku roku do sloučení s DDS žádné výrazné změny neprodělal. 

Dne 25. 4. oba týdeníky otiskly na titulní straně text, ve kterém informují čtenáře o 

svém sloučení a o tom, že od 22. 5. bude vycházet nové periodikum Dobrý den 

s kurýrem (dále jen DDK)1 2 6 ) . 

125) poprvé vyšel DDS v tomto formátu 7. 2. 2000 
126) Dobrý den s kurýrem - vydavatel Velkomoravský kurýr a.s., od 29. listopadu 2000 Dobrý den s kurýrem a.s., 
In: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3044 
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První vydání DDK mělo 32 stran, další pak 24. Formátem se vrátil k velikosti A3, tedy 

stejné jako měl VK. Vydavatelem novin i nadále zůstávala společnost Velkomoravský 

kurýr, od listopadu 2000 pak nově vzniklá firma Dobrý den s kurýrem a.s. Na chod 

týdeníku prostřednictvím členství v představenstvu a dozorčí radě i nadále dohlíželi 

zástupci mateřské firmy Synot W 127). 

Šéfredaktorkou se stala Pavlína Křůmalová (pokračovala tak ve své funkci z VK), 

jejím zástupcem bývalý šéfredaktor DDS Vojtěch Johaník. Noviny tiskla Moravská 

typografie Brno. 

Většinu rubrik DDK převzal z DDS, velký prostor dostala zejména kultura a sport, 

zpravodajství bylo členěné podle jednotlivých regionů. 

Mezi nové rubriky patřily Zaostřeno (na nějaký aktuální problém), Byli jsme při tom 

(referát z regionálního fotbalového utkání, obvykle nižší soutěže) a Souvislosti 

(publicistické téma). 

Přestože při sloučení VK a DDS jejich vedení kalkulovalo se zvýšením nákladu až 

přes hranici 20 tisíc, k ničemu takovému nedošlo a náklad se držel na úrovní DDS, 

tedy okolo 18 tisíc. Počet výtisků ale už noviny po sloučení neuváděly. 

4.6. Vývoj ostatních tiskovin po roce 1990 

Změna režimu s sebou přinesla také změny ve vydávání obecních a jiných 

zpravodajů na Uherskohradišťsku. Rok 1990 „nepřežila" žádná z tiskovin, které 

vydávala jednotná zemědělská družstva, rovněž podnikovým zpravodajům doba 

nepřála. Důvodem byla především ekonomická transformace, s ní související změna 

vlastnických vztahů a finanční náklady, které pro podnik vydávání periodika 

znamenalo. Po skončení sledovaného období zažívají podnikové zpravodaje menší 

renesanci a opět je některé firmy (i když v mnohem skromnější podobě) začínají 

vydávat. Tiskoviny zemědělských družstev už ale nadále neexistují. 

Po roce 1990 se objevují dva nové typy periodik - noviny farní a spolkové. Přestože 

v okrese Uherské Hradiště je největší podíl věřících z celé České republiky (a 

naprostá většina z nich se hlásí k Církvi římsko-katolické), vycházel farní zpravodaj 

pouze jeden - Vinice Páně v Nivnici. Navazoval na stejnojmenné periodikum, které 

bylo vydáváno v letech 1945 až 1947 a hlásil se k jeho odkazu. Byl to občasník, měl 

3 až 5 vydání ročně. 

127) obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3044 a B 2814 
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Zástupcem spolkových časopisů pak byl Veligrad - List členů historické společnosti 

Starv Velehrad, který vycházel jako občasník od listopadu 1990 v Uherském Hradišti. 

Mezi členy spolku byli převážně lidé s hlubším zájmem o historii (hlavně o období 

Velké Moravy), včetně odborníků z řad archeologů a historiků. List ale nebyl určený 

pouze pro členy spolku, i když v něm převažovaly informace, které na ně byly 

orientovány. 

4.6.1. Kategorizace obecních a městských zpravodajů 

Co se týče obecních a městských zpravodajů, je tyto možné rozdělit do tří základních 

kategorií z hlediska zahájení jejich vydávání. 

a) vycházející už před rokem 1990 - sem patří především městské 

zpravodaje, které většinou s menšími obměnami (složení redakce, grafická 

úprava, příp. název) vycházely prakticky bez přerušení. Události listopadu 

1989 se do jejich obsahu a skladby promítaly postupně, v závislosti na 

uzávěrce, většinou ale až v lednovém vydání roku 1990. U některých došlo 

k přerušení vydávání v řádu měsíců až maximálně dvou let, kontinuita je ale i 

přesto zachována. Do této kategorie spadají Bánovský zpravodaj, Naše 

Boikovsko, Hlucký zpravodaj, Novoveský profil, Zpravodaj města Uherské 

Hradiště a Brodské noviny. 

b) začaly vycházet po roce 1990 - v období mezi lety 1991 až 1995 začaly 

vydávat své vlastní noviny především větší obce, včetně nově vzniklých 

Kunovic a Starého Města, které do roku 1991 byly součástí Uherského 

Hradiště. Většina těchto periodik měla pravidelnou periodicitu a vycházela po 

celé sledované období. Do této kategorie patří i tisky obcí, ve kterých sice 

vycházely zpravodaje už před rokem 1989, ale pauza ve vydávání byla 

výrazná a u nově vzniklých periodik není zřejmá žádná návaznost. Noviny, 

které začaly vycházet po roce 1990, lze dále rozdělit do třech kategorií: 

b1) s krátkou periodicitou - sem patří měsíčníky až čtvrtletníky, jejichž 

vydávání bylo obvykle ve finančních možnostech pouze větších obcí. 

Jsou to Zpravodaj OÚ Boršice u Buchlovice (později Boršický 

zpravodaj), Buchlovský zpravodaj, Kunovian, Nivnické noviny, 
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Ostrožské listy. Slavkovské noviny. Zpravodaj Starého Města (později 

Staroměstské noviny) a Zpravodaj obce Strání. 

b2) s dlouhou periodicitou - jedná se o noviny, které vycházely 

většinou jednou ročně, zpravidla na konci roku a přinášely souhrn 

událostí v obci za celý kalendářní rok. Obvykle měly větší rozsah a lepší 

grafickou podobu než občasníky vydávané menšími obcemi. Jsou to 

Zpravodaj obce Jalubí, Obecní zpravodaj - obec Kostelany nad 

Moravou (později Kostelanskv hlásek), Kudlovický zpravodaj, Zpravodaj 

Nezdenic, Záhorovice DNES. 

c) občasníky - především menší obce si nemohly dovolit vydávání 

novin s krátkou periodicitou - hlavně z finančních důvodů - ale chtěly 

své občany informovat o dění v obci častěji než jednou ročně, zvolily 

proto formu občasníku. Četnost jejich vydávání je různá, obvykle ale 

vychází jednou až třikrát ročně. Nejsou natolik rozsáhlé jako tiskoviny 

s roční periodicitou, ve srovnání s nimi mají i méně kvalitní a častěji se 

měnící grafickou úpravu. Jsou to Život v Březolupech (později 

Březolupský zpravodaj), Mistřické noviny, Zpravodaj obce Dolní Němčí, 

Obecní noviny Šumice a Zlechovsky zpravodaj. 

c) začaly vycházet po roce 1995 - ve druhé polovině 90. let se rozhodly 

zahájit vydávání svých vlastních periodik také mnohé menší obce okresu. 

Jejich společnou charakteristikou je delší, obvykle nepravidelná periodicita, 

časté změny v uspořádání obsahu a grafické podobě a nevyrovnanost 

jednotl ivých čísel. Obce je většinou doručují svým občanům zdarma do 

schránek, proto se snaží minimalizovat náklady na jejich vydávání, mnohdy na 

úkor kvality novin. Většina ze zpravodajů v této kategorii vychází jednou až 

třikrát ročně (ale například Život v Podolí má dvouměsíční periodicitu), 

výj imkou ale nejsou ani několikaleté přestávky ve vydávání. Do této kategorie 

se řadí Babický zpravodaj, Bílovickv zpravodaj (dvě pilotní čísla vyšla už 

v roce 1991, poté ale bylo vydávání přerušeno), Zpravodaj Bystřice pod 

Lopeníkem, Horněmčanské noviny, Huštěnovské rozhledy, Kněžpolské 

noviny, Korvtňanské listy, Zpravodaj obce Lopeník, Medlovické listy, 

Modřanské listy, Zpravodaj obce Nedakonice, Obecní zpravodaj Ostrožské 

Lhoty, Osvětimanskv zpravodaj, Zpravodaj obce Pašovice, Pitínský zpravodaj, 
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Život v Podolí, Stříbrnskv zpravodaj. Život v Topolné. Zpravodaj obecního 

úřadu Tupesy, Velehradský zpravodaj a Vlčnovský zpravodaj. 

4.7. Televize a rozhlas na Uherskohradišťsku 

Na území okresu neměla ve sledovaném období sídlo žádná rozhlasová a do roku 

1999 ani televizní stanice. V sousedním okrese Zlín vznikla na začátku 90. let tři 

regionální rádia: Rádio Zlín, AZ rádio a Rádio Publikum (později Rádio Hit Publikum 

a Rádio Kiss Publikum). V jižní části okresu pak mělo nezanedbatelnou část 

posluchačů hodonínské Rádio Jih. Ostatní regionální rádia neměla na 

Uherskohradišťsku významnější poslechovost. 

Z celoplošných stanic měly dobré pokrytí regionu všechny stanice Českého rozhlasu 

(v Topolné je navíc jediný dlouhovlnný vysílač Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu 

v České republice), Frekvence 1 a Rádio Alfa (později Nová Alfa a Impuls). Stanice 

Evropa 2 v průběhu sledovaného období svým signálem Uherskohradišťsko 

nepokrývala. Velká část převážně starších posluchačů také pravidelně ladila 

regionální studio ČRo - Český rozhlas Brno (jeho poslechovost měla v 90. letech 

stoupající tendenci). 

Podobná situace byla u televizních stanic. Většina území Uherskohradišťská neměla 

problémy s příjmem signálu celoplošných televizních stanic, vlastního programu se 

ale region dočkal až v roce 1999: 

10. března vznikl v Uherském Hradišti Městský informační kanál šířený kabelovými 

rozvody, nejprve pouze v Uherském Hradišti, v dalších letech i Starém Městě, 

Kunovicích a Ostrožské Nové Vsi. Provozovala jej společnost J.D. production (která 

se zabývala ještě provozováním cestovní kanceláře), její jednatel Jan Dudek byl také 

ředitelem televize. Pro své vysílání využíval Městský informační kanál prostor ve 

vysílání stanice ORF, která byla v nabídce místní kabelové televize poskytována jako 

kombinovaný kanál ORF/MIK. V pondělí a v úterý přinášel Sportovní magazín, od 

středy do pátku pak Městský magazín. Obě relace měly přibližně desetiminutovou 

stopáž, zbytek vysílacího času byl vyplněný textovými informacemi a reklamami. 

Vlastní kabelové rozvody měly i další obce regionu, vlastní televizi ale do roku 2000 

žádná další neprovozovala. 
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5. Novináři v médiích Uherskohradišťská 

Během mnou sledovaného období v regionálních novinách s působností na celém 

území okresu Uherské Hradiště pracovalo několik desítek novinářů. Od těch, kteří si 

práci v médiích okusili pouze na několik týdnů či měsíců, až po ty, již v novinách 

působili či působí prakticky po celé období. 

Častými přispěvateli byli také dopisovatelé působící v obecních a městských 

zpravodajích, kteří obvykle své články psali do více periodik současně. Odbornějším 

útvarům se pak věnovali pracovníci muzeí či jiných institucí. Také oni přispívali do 

více novin současně. 

Specifickou kategorií jsou sportovní dopisovatelé. Hlasatelé, vedoucí mužstev či 

funkcionáři spolupracovali se všemi periodiky, kromě nich ale v každých novinách 

existoval tým sportovních žurnalistů, který jejich příspěvky editoval, případně z nich 

vycházel při psaní vlastních článků. 

5.1. Charakteristika pohybu novinářů mezi jednotlivými médii 

Sledované období lze rozdělit z hlediska pohybu autorů mezi jednotlivými periodiky 

rozdělit na dvě období: 

a) do roku 1995 - v době, kdy existovaly pouze Slovácké noviny, nebyla 

možnost přesunu novinářů mezi jednotlivými regionálními periodiky. Autoři tak 

na jednom místě působili delší dobu, redakční kolektiv byl ustálený, změny 

poměrně řídké. 

b) od roku 1995 - vznik Dobrého dne Slovácko doprovázelo jednak několik 

přestupů ze Slováckých novin, v tisku se také začali objevovat noví lidé, kteří 

v něm dosud nepůsobili. Nutnost hledat náhradu za odchozí pracovníky ze 

Slováckých novin a snaha stále posilovat redakční tým v Dobrém dni Slovácko 

přivedla do novin také množství lidí, kteří v nich působili jako externisté. 

Situaci ještě více zkomplikoval nástup třetího regionálního týdeníku 

Velkomoravský kurýr. Nebyly výjimkou ani případy, kdy novinář během 

několika let vystřídal tři periodika. Hlavní skupinu kmenových redaktorů ale 

nikdy netvořilo více než deset lidí - u ostatních šlo spíše o krátkodobé úvazky. 
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Novinářská komunita se díky tomu na Uherskohradišťsku velmi dobře znala, 

vazby z působení ve stejné redakci nebyly přetrhány ani po odchodu do 

konkurenčních novin, a tak ve vztazích mezi žurnalisty nikdy nepanovala 

znatelná rivalita. 

5.2. Přehled nejvýznamnějších novinářů sledovaného období 

Mezi autory, kteří působili v regionálních novinách delší dobu a přispěli významněji 

k vytváření jejich obsahu patří především tito lidé: 

Jaroslav Boček - sportovní hlasatel na hokejových a fotbalových stadionech 

regionu, do sportovních rubrik přispíval jak výsledky, tak i referáty z utkání. 

V prostředí okresního tisku se pohyboval po celé sledované období, na jehož 

konci oslavil šedesátiny, spolupracoval se všemi místními novinami. 

Petr Čech - výjimka mezi novináři, kteří začali v oboru pracovat po roce 1995. 

Od května 1996, kdy nastoupil do Slováckých novin, nepracoval v žádném 

j iném médiu. Ve Slováckých novinách pracoval jako redaktor zpravodajství a 

sportu, od června 1999 zastával také funkci zástupce šéfredaktora. Do novin 

nastoupil ve svých 19 letech, nikdy nevykonával žádné jiné povolání. 

Anna Hájková - působila ve Slovácké jiskře jako vedoucí redaktorka od 

začátku sledovaného období, tj. roku 1987, až do června 1990. Poté zde 

pracovala jako redaktorka až do roku 1995. Ke konci svého působení ve 

Slováckých novinách už namísto zpravodajských textů psala spíše články 

publicistické (spíše oddechové čtení pro volný čas). V letech 1992 až 1994 

byla také v redakční radě Hluckého zpravodaje. 

Jiří Jilík - na začátku 80. let byl vedoucím redaktorem Slovácké jiskry, mezi 

lety 1987 až 1993 jejím občasným přispěvatelem. Od února 1994 až do konce 

sledovaného období byl šéfredaktorem Slováckých novin. Své publicistické 

texty, především o místních tradicích, pověstech a významných rodácích, 

publikuje i v časopise Malovaný kraj, je autorem několika knih s touto 

tématikou. 

Vojtěch Johaník - od vzniku Dobrého dne Slovácko v něm vykonával funkci 

zástupce šéfredaktora, od ledna 1999 pak šéfredaktora. Po sloučení Dobrého 

dne Slovácko s Velkomoravským kurýrem pracoval v nově vzniklém periodiku 

Dobrý den s kurýrem na pozici zástupce šéfredaktora. Ve svých článcích se 

zaměřoval především na sportovní tematiku. 
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Alexandr Kalmus - působil ve Slovácké jiskře jako redaktor, po Listopadu 

psal i do Slováckých novin. Práci v regionálním tisku skončil v dubnu 1991. 

Oleg Kapinus - začínal v polovině roku 1996 jako redaktor Slováckých novin. 

V březnu 1998 přechází ze Slováckých novin do Velkomoravského kurýra, kde 

se stává v únoru 1999 zástupcem šéfredaktora. V srpnu 1999 se stává členem 

dozorčí rady akciové společnosti Velkomoravský kurýr128), která je 

vydavatelem novin. Po sloučení novin s Dobrým dnem Slovácko se stává 

redaktorem. 

Pavlína Křůmalová - v říjnu 1996 začínala jako redaktorka Dobrého dne 

Slovácko. Odtud v září 1997 odchází pracovat do zlínské pobočky České 

tiskové agentury. V březnu 1998 se do regionálních médií vrací jako 

šéfredaktorka nově vzniklého Velkomoravského kurýra. Tuto funkci zastává i 

po sloučení s Dobrým dnem Slovácko. Narodila se v roce 1973, vystudovala 

Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 

Jaroslav Mikulík - příležitostně přispíval do regionálního tisku od roku 1990. 

V letech 1992 až 1996 byl odpovědným redaktorem Zpravodaje města Uh. 

Hradiště, od července 1997 do června 2000 pak odpovědným redaktorem 

Brodského zpravodaje. 

Milan Kubíček - do regionálního tisku přispíval od začátku sledovaného 

období, psal do Slovácké jiskry, Dobrého dne Slovácko a Zpravodaje města 

UH především články s tematikou dopravní obslužnosti regionu. Od roku 1994 

je odpovědným redaktorem Staroměstských novin. 

Karin Kuchtová - od září 1997 byla redaktorkou Dobrého dne Slovácko, od 

ledna 1999 zástupkyní šéfredaktora. Z Dobrého dne Slovácko odchází na 

podzim 1999. Od června do října 2000 byla redaktorkou Slováckých novin, od 

listopadu 2000 Dobrého dne s kurýrem. 

Josef Mikuš - od začátku sledovaného období byl zástupcem vedoucího 

redaktora Slováckých novin, v roce 1992 se stává redaktorem Slováckých 

novin, v září 1995 pak přechází do inzertního oddělení Slováckých novin a 

redaktorské činnosti se dále nevěnuje. 

Marcela Miškeříková - od února 1994 byla redaktorka Slováckých novin, 

v únoru 1995 odchází do vznikajícího Dobrého dne Slovácko, kde se stává 

šéfredaktorkou. Na této pozici pracuje až do ledna 1999, kdy z novin odchází. 

128) obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3044 
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Pavel Paška - do Dobrého dne Slovácko přispívá od roku 1996, v říjnu 1998 

se stává redaktorem těchto novin. Po sloučení s Velkomoravským kurýrem 

pracuje jako kulturní redaktor v Dobrém dni s kurýrem. 

Zdeněk Pilát - od února 1995 do července 2000 pracoval jako sportovní 

redaktor Slováckých novin. Bývalým povoláním učitel na základní škole 

v Uherském Hradišti. 

Miroslav Potyka - především příspěvky do kulturní rubriky psal do Slovácké 

jiskry od začátku sledovaného období. Na sklonku roku 1989 psal také 

zpravodajské příspěvky z dění v uherskohradišťském občanském fóru. Od 

roku 1997 byl redaktorem Slováckých novin. Přispíval také do Zpravodaje 

města UH a byl členem jeho redakční rady. 

Miroslav Raška - v letech 1987 a 1988 příležitostně přispíval do Slovácké 

jiskry, v roce 1991 byl odpovědným redaktorem Zpravodaje města UH, od 

srpna 1998 do září 1999 redaktorem Velkomoravského kurýru. V mezidobí 

příležitostně přispíval i do ostatních periodik. 

Zdeněk Skalička - od začátku sledovaného období do roku 1990 byl 

přispěvatel Slováckých novin, k této činnost se opět vrací v roce 1995. 

V letech 1998 a 1999 psal fejetony pro Velkomoravský kurýr. 

Bohdana Smržová - od března 1993 do července 1997 byla odpovědnou 

redaktorkou Brodských novin, odkud odešla po sporech s vydavatelem, jímž 

bylo město Uherský Brod. Od září 1997 přispívala do Dobrého dne Slovácko, 

od února 1998 do února 1999 zde pracovala jako redaktorka. V únoru 1999 

nastoupila na pozici redaktorky do Velkomoravského kurýra, odkud odešla 

v dubnu 2000. 

Vladimír Solík - ze Slovácké jiskry musel odejít po srpnu 1968. Do novin se 

opět vrátil v květnu 1990, kdy byl pověřený řízením redakce Slováckých novin. 

Od února 1991 do května 1992 byl jejich vedoucím redaktorem, od prosince 

1992 pak zastával funkci šéfredaktora. V únoru 1994 odchází z funkce 

šéfredaktora do penze, nadále se věnoval práci redaktora Bzeneckého 

zpravodaje (okres Hodonín). Od května do prosince 1992 byl redaktorem 

Slováckých novin, funkci vedoucího redaktora zastával Zdeněk Posselt, t.č. 

vedoucí referátu kultury okresního úřadu. 
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Ivo Vojtík - od února 1995 přispěvatelem Dobrého dne Slovácko, v listopadu 

1996 zde začal působit jako redaktor. V září 1997 z Dobrého dne Slovácko 

odchází, v roce 1999 (květen až srpen) pracoval jako redaktor ve Slováckých 

novinách. 

Bořek Žižlavský - od roku 1993 přispěvatel Slováckých novin, psal především 

články s historickou a historicko-regionální tematikou, vydal několik knih. Od 

roku 1995 výkonných redaktor Zpravodaje města UH, od května 1995 navíc 

výkonný redaktor Buchlovského zpravodaje. 

Další novináři, kteří v období mezi lety 1987 až 2000 pracovali v periodikách 

Uherskohradišťská, v nich nadále působí, nebo pracují mimo region. Patří mezi ně 

Radek Bartoníček (dopisovatel Slováckých novin v letech 1990 až 1991, nyní Mladá 

fronta DNES), Tomáš Fránek (červenec 1994 až leden 1995: redaktor Slováckých 

novin, únor až září 1995 redaktor Dobrého dne Slovácko; později Mladá fronta 

DNES, Hospodářské noviny, nyní Aktuálně.cz), Radek Kedroň (od března do 

prosince 1999 redaktor Velkomoravského kurýru, později Mladá fronta DNES, nyní 

Hospodářské noviny) a Miloš Kozumplík (od října 1998 do června 1999 redaktor 

Slováckých novin, později regionální vysílání TV Prima, Česká televize, nyní TV 

Prima). 
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6. Závěr 

Ve své práci jsem se snažil co možná nejvýstižněji postihnout vývoj na mediální 

scéně Uherskohradišťská v letech 1987 až 2000. 

Ten byl nejzajímavější v letech 1998 až 2000, kdy o přízeň čtenářů mezi sebou 

bojovala tři charakterem velmi odlišná periodika. Zavedené Slovácké noviny, několik 

let vycházející a mezi širokou čtenářskou obcí oblíbený Dobrý den Slovácko a nově 

vzniknuvší Velkomoravský kurýr se zázemím silné regionální firmy. 

Potvrdilo se, že média s celoregionální působností se navzájem ovlivňují. Toto 

ovlivňování se netýká přímo podobnosti témat či rubrik, ale spíše celkové koncepce. 

Když přišel Dobrý den Slovácko v roce 1995 s podrobným sportovním 

zpravodajstvím, zareagovaly na to Slovácké noviny zařazením přílohy Slovácký sport 

a tuto oblast neopomíjel ani nově vzniknuvší Velkomoravský kurýr. Podobná situace 

byla u sportovních tipovacích soutěží. 

Opačný vliv bylo lze naopak vysledovat u příloh pro volný čas. Jako první ji nasadily 

Slovácké noviny (Počtení), o rok později vzniknuvší Dobrý den Slovácko pak 

reagoval Týdeníkem a následně páteční verzí svých novin. 

Velmi důležitý byl také den, kdy noviny vycházejí. To si dobře uvědomili vydavatelé 

Dobrého dne Slovácko, když nejprve začali vydávat svůj týdeník o den dříve než 

konkurence, posléze posunuli den vydávání na pondělí, když spoléhali, že čtenář 

bude hladový po aktuálních informacích z víkendu. Podobný postup zvolil i 

Velkomoravský kurýr. Slovácké noviny si zachovávaly tradiční středu, musely proto 

čtenáři nabídnout poněkud odlišnou skladbu textů. 

Žádné z novin nemají svůj specifický jazykový či jiný styl. Je to dáno především tím, 

že všechny mají stejné cílové publikum, důležitou roli hraje také množství přechodů 

novinářů mezi jednotlivými týdeníky. 

Vývoj na mediální scéně Uherskohradišťská v letech 1987 až 2000 byl velmi 

zajímavý a tato práce mi potvrdila, že téma regionálních médií si rozhodně 

nezaslouží být opomíjeno a má určitě smysl se jím i nadále zabývat. 
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7. English summary 

My bachelor thesis proposes to show the evolution at the media scene of Uherské 

Hradiště's region between 1987 and 2000. 

The most important purport of my thesis is a desription of main events which has 

influenced a local media's character. 

The 1 s tchapter desribes the sitaution before The Velvet revolution and it tries to 

express an infiuence of The Velvet revolution at local media. 

Early 90 's have brought the press liberty and democracy to the Czech republic and 

also have contributed to great expanse of media and local media too. The majority of 

regional villages and cities have begun to print their own newspapers which have 

brought actual information to habitants. 

Several years later, the press liberty have expressed also at the local media scene. 

In 1995 ended a monopoly of the eldest local newspapers named Slovácké noviny, 

when new weekly named Dobrý den Slovácko appeared. It has brought new energy 

to the local media scene and it has tried to grip potenciál readers, who had ignored 

local media yet. Dobrý den Slovácko was successful and it has forced Slovácké 

noviny to battle for readers' favour. 

Three years later, 3rd local weekly named Velkomoravský kurýr appaered. It wasn't 

so successful as Dobrý den Slovácko was, but its economic power has enabled to 

start massive advertising campaign for obtaining a readers' favour. 

In the end of the 90's an economical situation of Dobrý den Slovácko has made 

worse. This weekly had to find a strong investor which has allowed next editing. The 

result of this situation was that Velkomoravský kurýr (with strong support of Synot W 

company) purchased Dobrý den Slovácko and started to edit new weekly named 

Dobrý den s kurýrem. 
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8. Seznam použitých pramenů: 
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Příloha č. 1: Mapa okresu Uherské Hradiště 

Mapa zobrazuje obce, ve kterých bylo v průběhu sledovaného období vydáváno 

nějaké periodikum. 

Zdroj mapy: Český statistický úřad 

Zpracování mapy: autor 

Obce okresu Uherské Hradiště, v nichž byly vydávány tiskoviny 

Kudlov ice 

V e l e h r a d ^ 

B u c h l o v i c e T u p e s y 

v . Borš ice 
^ O s v e t i m a n y 

S t ř í b r n í c e ^ P 

Modrá W B a b i c t ? ^ ^ ^ 

Ja lub í W Březo lupy 
0 H u š t ě n o v i c r " T o p o | n á ^ 

9 _ Bílovice 
St . M ě s t o W A 

£ K n ě ž p o l e 
Z lechov Uh. H r a d i š t ě 

M e d l o v i c e 
K o s t e l a n y n. M. V 

N e d a k o n i c e ® Kunov ice 
P o l e š o v i c e A A 

Ost r . N. Ves 

Mis t ř ice 

Podol í 

V lčnov 

Pašovice 1 

Uherský Brod Bojkov ice" 

# Š u m i c e Z á h o r o v i c e g 
Pi t ín 

U h . O s t r o h H l u k 
| Ostr . Lhota £ 

Dolní N ě m č í 
N ivn ice 

N e z d e n i c e 

Bánov 

Slavkov 

1 Horn í K o r y t n á 
Němčí a 

Bystř ice p. Lop. 

Lopeník 

S t rán í 
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9. Příloha č. 2- přehled periodik s neceloregionální působností 

Babice 
Obec leží v severní části okresu v údolí řeky Moravy, má 1.745 obyvatel, jejich počet má dlouhodobě 
rostoucí tendenci. Věřících je 54,2 % obyvatel, což je jeden z nejmenších podílů v okrese. Babice maji 
4. nejvyšší podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu (především zásluhou velké mistni 
konzervárenské firmy Hamé) a nízký průměrný věk 37,4 let (11. nejnižši na Uherskohradišťsku). 

Zpravodaj JZD Babice 
vydávání: v letech 1987 a 1988 
vydavatel: JZD ČSP Babice 
periodicita: čtvrtletník 
tiráž: redakční radu tvoří Ing. Syslová, Šnajdarová, Skřivánková, Ing. Havlíček, Ing. Kuňák, Karafiát, 
Šimonik, odpovědný redaktor: Josef Horák, tisk: MTZ Uh. Hradiště - St. Město, náklad 300 ks 
formát: A4, 20 stran + 4 strany obálky, str. 1 nečíslovaná 
obálka: tvrdý papír, obilný a kukuřičný klas, zlatým písmem nápis Zpravodaj JZD Babice, vydání a 
ročník v kroužku 
grafická úprava: jednotlivé texty strojopisem, mechanicky řazené za sebou, titulky podtržené nebo 
zvětšený proklad, velikost písma stejná, tištěny i fotografie - v nepříliš dobré kvalitě 
obsah: nejčastěji texty týkající se provozu JZD, připomínání významných výročí a událostí (40 let od 
února 1948, 1. máj,...), hodnocení plnění plánu, informace o bezpečnosti práce, naučné texty, 
informace o možnostech podnikové rekreace, texty podepsané plným jménem autora - většinou 
vedoucí zaměstnanci JZD 
pravidelné rubriky: Přehled jubilantů mezi zaměstnanci JZD, Horoskop - charakteristika jednotlivých 
znamení, Kalendář významných výročí, Rok v pranostikách 

Babický zpravodaj 
vydávání: vycházel od roku 1998 
vydavatel: OÚ Babice 
periodicita: zpočátku nepravidelná, 2 vydání v roce 1998, 3 vydání v roce 1999, od roku 2000 
čtvrtletník 
tiráž: náklad 400 ks, tisk L.V. Print Uh. Hradiště 
cena:2 Kč 
formát: do č. 1/98 A4, 10 stran + 2 vložené listy s odjezdy vlaků a autobusů, černobílé, stránky 
spojené sponou; od roku 2000 12 až 16 stran, více fotografií, stále ČB 
obálka: ustálená podoba od roku 1999 - stejný papír jako zbytek zpravodaje, výrazným grafickým 
prvkem je obecní pečeť v hlavičce 
grafická úprava: do č. 1/98 bez grafické úpravy, psáno na stroji, fotokopie 
obsah: hospodaření obce, návrh rozpočtu, nakládáni s odpady, volby, připomenutí významných 
státních svátků a program jejich oslav v obci, výstavba železničního koridoru, oprava střechy základní 
školy, výroční sboru dobrovolných hasičů,výročí Sokola, bytová výstavba, texty zřídka podepsané, 
výjimkou jsou úvodní slova starosty 
pravidelné rubriky: Matrika, Krátké zprávy, Anketa s občany a zastupiteli 
změny: od čísla 2/98 nová grafická úprava, od č. 2/99 odkaz na webové stránky zpravodaje 
inzerce: od roku 1999 - prezentace místní firmy Hamé, nárůst množství inzerce, od roku 2000 pro 
reklamu vyhrazeny vnější i vnitřní strana zadní obálky 
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Bánov 
Obec leží v podhůří Bílých Karpat, jihovýchodně od Uherského Brodu, na hlavním silničním tahu na 
Slovensko, silnici E50. Žije zde 2.081 obyvatel, z nich je vice než 80 % věřících, ve většině 
statistických ukazatelů kopíruje průměr okresu. 

Zpravodaj Sloučeného JZD Bánov 
vydávání: vycházel v letech 1986 až 1989 
vydavatel: Sloučené JZD Bánov 
periodicita: nepravidelná, 2 až 3krát ročně 
tiráž: řídí redakční rada, zodpovědný redaktor Stanislav Habáník, tisknou Moravské tiskařské závody 
Uh. Hradiště, provoz Staré Město 
formát: A3, novinový papír, 4 až 8 stran 
obálka: zlom jako ostatní strany, nahoře hlavička Zpravodaj sloučeného JZD Babice 
grafická úprava: zlom podobný jako noviny, velké množství fotografií v dobré kvalitě 
obsah: texty týkající se JZD - zasazení česneku, nástup k přestavbě, ekonomické výsledky, závazky, 
odkazy na nejrůznější výročí, podniková rekreace, život stranické organizace; texty podepsané - zčásti 
zkratkami, zčásti plnými jmény - obvykle se jedná o vedoucí zaměstnance JZD 
pravidelné rubriky: společenská kronika, bezpečnost práce 

Bánovský zpravodaj 
vydávání: vycházel od roku 1978 do roku 1991, vydávání obnoveno v roce 1994 
periodicita: do roku 1991 vycházel dvakrát ročně (obvykle v dubnu a říjnu, v letech 1990 a 1991 
pouze jedno vydání), stejně tak i od roku 1994 (obvykle červen a prosinec); od roku 1999 vycházel 
čtyřikrát ročně (duben, červenec, říjen, prosinec) 

Bánovský zpravodaj do roku 1991 
vydavatel: rada MNV a agitační kolektiv ZO KSČ Bánov 
tiráž: redakční kolektiv: Přemysl Čech, Havlová, Vystrčilová, Mandíková, grafická úprava Ladislav 
Slabák, náklad 650 ks 
formát: A4, jednotlivé listy spojené sponou, 4 až 6 listů 
obálka: titulní strana do roku 1985 ručně kreslená, poté tištěná a přilepená na první list, obsahovala 
reprodukci obecní pečeti a velký titulek Bánovský zpravodaj, ve spodní části dvě větve a mezi nimi 
pěticípá hvězda, od roku 1990 pak místo hvězdy květ 
grafická úprava: psáno na stroji, kopie, proložené množs tv ím jednoduchých ilustrací, bez fotografií 
obsah: připomenutí důležitých výročí, plněni volebního programu Národní fronty, informace o činnosti 
MNV, činnost jednotlivých komisí MNV, nové vyhlášky; po Listopadu informace o odstoupení členů 
KSČ ze zastupitelstva, více informací z matriky, komentář k politické situaci ve zpravodaji nebyl, 
v posledním vydání také inzerce drobných bánovských podnikatelů a nové složení komisi OÚ; články 
ve zpravodaji nebyly podepsané 
pravidelné rubriky: ne 
změny po roce 1989: grafická úprava zůstala stejná, složeni redakční rady není známé, chyběla tiráž, 
zpravodaj vydán pouze dvakrát, naposled v březnu 1991, následně vydávání přerušeno 

Bánovský zpravodaj od roku 1994 
vydavatel: obecní zastupitelstvo v Bánově 
cena: zdarma 

formát: A4, 4 až 6 stran, ČB, kontinuální číslování až do roku 1998, od ročníku 1999 4 vydání rocne, 

číslována každý rok samostatně 

obálka: nahoře hlavička Bánovský zpravodaj s obecní pečetí, od prosince 1997 celkový pohled na 

obec a obecní pečeť 
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g r a f i c k á úprava: spíše časopisový zlom, fotografie pouze na titulní straně, jinak drobné ilustrace a 
symboly (fotbalový míč, křiž...) 
obsah: hodnocení práce zastupitelstva za uplynulé období, hospodaření s odpady, bánovské kroje, 
informace ze ZŠ a MŠ, informace o obecních vyhláškách, výročí a významné událost v místních 
folklorních souborech, program kina 
pravidelné rubriky: společenská kronika, bánovský fotbal, sokolské okénko (od dubna 1999) 
inzerce: zpočátku velmi omezená a neoznačená, postupně jí přibývá, nemá ale vyhrazené stálé místo 
ve zpravodaji 

Bílovice 
Obec leží 8 kilometrů severovýchodně od Uherského Hradiště, na okraji podhůří Vizovických vrchů. 
Skládá se ze dvou částí: Bílovic a Včelař. Díky hlavní silnici mezi Uherským Hradištěm a Zlínem má 
velmi dobré dopravní spojení s oběma městy. V Bílovicích žije 1.621 obyvatel, jejich počet se 
v posledních desetiletích téměř nemění. Věřících je v obci 67,9 %. Ve většině statistických ukazatelů 
kopíruje průměr okresu. 

Zpravodaj - Občasník Obecního úřadu Bílovice 
vydávání: vyšel pouze dvakrát v roce 1991, vydávání obnoveno v roce 1997 - viz Bilovický zpravodaj 
vydavatel: OÚ Bílovice 
periodicita: 2krát ročně 
tiráž: náklad 300 ks, tisk L.V. Print Uh. Hradiště 
cena:2 Kčs 
formát: A5, 12 až 16 stran, ČB 
obálka: na titulní straně znak obce Bílovice, jinak byly jsou obálkové strany prázdné 
grafická úprava: zprávy řazené za sebou, jeden sloupec na celou šíří strany, málo fotografií a jiných 
grafických prvků, titulek má rozdílnou velikost a řez písma 
obsah: informace OÚ, malá privatizace v obci, výstavba zdravotního střediska, přehled bílovických 
soukromých podnikatelů, informace místní knihovny 
pravidelné rubriky: Nad kronikou naší obce, Společenská kronika 
inzerce: v čísle 2 inzerát pohřební služby 

Bilovický zpravodaj 
vydávání: vychází od roku 1997, první číslo v dubnu 
vydavatel: OÚ Bílovice 
periodicita: čtvrletník 
tiráž: náklad 300 až 320 kusů, tisk Cicero press Napajedla 
cena: 3 Kč 
formát: A4, 6 až 8 stran, ČB 
obálka: na titulní straně hlavička Bilovický zpravodaj a fotografie místního zámku 
grafická úprava: časopisový zlom, rubriky mají své pravidelné místo, hodně fotografií v poměrně 
dobré kvalitě 
obsah: práce obecního zastupitelstva, pravidelné akce (fašank, hody, fotbalový turnaj Včelarský 
židlík...), dění ve folklorním souboru Včelaran, nakládání s odpady, zprávy z jednotlivých organizací 
(tělovýchovná jednota, sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, myslivecká organizace) 
pravidelné rubriky: Historie Bílovice, společenská kronika, sport, Informace ze základní školy, SDH 
Bílovice 
inzerce: málo, spíše výjimečně (např. před volbami do Senátu - kandidát ČSSD Stanislav Mišák) 
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Bojkovice 
Bojkovice jsou nejvýchodněji položeným městem okresu Uherské Hradiště, leží v jeho severovýchodní 
části na rozhraní Bílých Karpat a Vizovických vrchů. Skládají se ze čtyř části: Bojkovice, Bzová, Krhov 
a Přečkovice. V Bojkovicích žije 4.768 obyvatel, z nich je 55,7 % věřících. Ve většině statistických 

ukazatelů obec kopíruje průměr okresu. 

Zpravodaj MěstNV Bojkovice, Naše Bojkovsko 

Zpravodaj - do r. 1990 
vydávání: vycházel od roku 1976 do roku 1990, od roku 1991 vychází pod názvem Naše Bojkovsko 
vydavatel: MěstNV Bojkovice 
periodicita: dvouměsíčník 
tiráž: Zpravodaj MěstNV Bojkovice, řídí redakční rada, odpovědný redaktor Jaroslav Sojka, technický 
redaktor Jaroslav Malina, náklad 2700 ks, tisknou Moravské tiskařské závody n. p. Olomouc, provoz 
12 
cena: zdarma 
formát: A4, 8 stran, ČB, lesklý papír 
obálka: Hlavička Zpravodaj, podtitul Vydává Městský národní výbor v Bojkovicích, vzorné město ČSR, 
hlavička zabirá cca pětinu strany, zbytek normální text, na titulní straně většinou připomenutí 
významného výročí (1. máj, den dětí, 25. únor) 
grafická úprava: na straně tři sloupce, text většinou zlomen přes dva a přes jeden sloupec, spíše 
kratší články, na první a poslední straně červené titulky, fotografie v průměrné kvalitě, četné ilustrace a 
jiné grafické prvky 
obsah: informace ze zasedání MěstNV, ochrana životního prostředí, významná výročí, články o 
historii Bojkovic a okolí, 
pravidelné rubriky: poslední strana - Sport, Uzavřeli sňatek, Odešli z našich řad, Naši noví občánci, 
Program kina Hvězda, pravidelná vánoční a silvestrovská příloha, Lidová škola umění informuje, 
změny po roce 1989: poslední číslo před Listopadem vyšlo v říjnu 1989, další až v únoru 1990 - na 
titulní straně čtvrtstránková fotografie Václava Havla, k ní připojena citace jeho výroku; na další straně 
Stanovisko MěstNV k aktuálnímu vývoji, další dvoustrana věnována informacím OF, upozaděny 
tradiční rubriky; změny v redakční radě: odpovědný redaktor a technický redaktor Lubomír Šišpera, od 
listopadu 1990 odpovědný redaktor Iva Holáňová, nová rubrika Junák se hlásí o slovo; pokles nákladu 
na 1500 ks 

inzerce: není, ani soukromá 

Naše Bojkovsko - od r. 1991 vydávání: navazuje na Zpravodaj MěstNV Bojkovice, vychází od r. 1991 vydavatel: Městský úřad Bojkovice 
periodicita: měsíčník, od roku 1999 dvouměsíčník 
tiráž: řídí redakční rada, náklad 800 až 900 kusů (zpočátku až 1500 ks); sazba, tisk a osvit Joker s.r.o. 
Uherské Hradiště, zodpovědný redaktor: Iva Holáňová (do r. 1998), Jarmila Jančářová (1999), Marie 
Špiritová (od r. 2000) 
cena: 3 Kč, od roku 1999 5 Kč 
formát: A4, 8 stran, ČB, pouze hlavička v barvě, od roku 1999 16 stran 
obálka: hlavička Naše Bojkovsko na barevném podkladě zabírá asi čtvrtinu strany, na zbývajici Části 

úvodní text 
grafická úprava: na straně dva až čtyři sloupce, texty někdy zlomeny přes celou šířku strany, jindy 
přes její část, kvalitnější fotografie, ale ne příliš časté, četné využití ilustrací a grafiky, příliš různých 
typů písma v titulcích - působí až rušivě 
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obsah: informace z radnice, ze Sokola, historické seriály - především o místnim zámku Nový Světlov, 
reportáže ze společenských událostí ve městě, zprávy ze škol 
pravidelné rubriky: Křesťanské okénko, Společenská kronika, Sport, Zprávy z radnice, Letem 
bo jkovským světem - krátké zprávy, Přečetli jsme za vás, Městská knihovna informuje 
inzerce: plošná inzerce, zpočátku pouze jednotlivé inzeráty, postupně se její rozsah ustálil na jedné 
až dvou stranách 

Zeveta 
vydávání: vycházel od roku 1979 do roku 1992 
vydavatel: CZV KSČ, ZV ROH, CZV SSM a vedení k.p. ZVS ZEVETA Bojkovice 
periodicita: dvouměsíčník 
tiráž: Zeveta 87 (88, 89, atp.) - závodní časopis CZV KSČ, ZV ROH, CZV SSM a vedení k. p. ZVS 
ZEVETA Bojkovice; řídí redakční rada, odpovědný redaktor Ing. Barbora Jankových, k tisku připravil 
Stanislav Malina; tisknou Moravské tiskařské závody Olomouc, provoz 12 
cena:20 h 
formát: A4, lesklý papír, ČB 
obálka: v horní čtvrtině hlavička - Zeveta - bílým písmem na barevném podkladě, vedle názvu 
aktuální rok stejnou barvou jako podklad hlavičky, podtitul Zpravodaj k. p. Zeveta Bojkovice - nositele 
Řádu práce, otvírací text se vztahuje k aktuálnímu výročí, případně je nahrazen tematickou ilustrací 
nebo fotografií (zvláště po roce 1990) 
grafická úprava: zlom na dva sloupce, bez dělící linky, texty vždy jen v jednom sloupci, řazeny za 
sebou, četné ilustrace a fotografie průměrné kvality 
obsah: aktuální hodnocení situace v podniku, informace o plnění plánu, bezpečnost práce, kulturní 
dění v Bojkovicích, novinky v podnikové knihovně 
pravidelné rubriky: Nejlepší pracovníci, Významná jubilea zaměstnanců, Sport 
změny po roce 1989: nový odpovědný redaktor - Libuše Baránková, změna statutu na podnikový 
zpravodaj k. p. ZVS Zeveta Bojkovice, tisk JZD Mír Uh. Hradiště - Kunovice, od roku 1991 z hlavičky 
odebrán přívlastek nositele Řádu práce, poslední číslo vyšlo v červnu 1992 - bez uvedení 
odpovědného redaktora a složení redakční rady v nákladu 600 ks; po roce 1990 na titulní straně 
obsah aktuálního vydání; v prvním vydání po Listopadu (březen 1990) informace o změnách, které 
probíhají, propagace myšlenek Občanského fóra, postupně další podobné články o změnách 
v odborech, úvahy nad dalším rozvojem podniku v tržním hospodářství 
inzerce: není, ani soukromá 

Boršice 
Obec leží na úpatí Chřibů, 10 kilometrů západně od Uherského Hradiště. V obci žije 2.283 obyvatel, 
68,4 % z nich je věřících. Počet obyvatel má dlouhodobě stoupající tendenci. V rámci okresu 
nadprůměrný počet obyvatel (7,2 %) pracuje v zemědělství. 

Zpravodaj JZD Družba Boršice u Buchlovic 
vydávání: začal vycházet v lednu 1987, vydávání ukončeno v roce 1990 
vydavatel: JZD Družba Boršice u Buchlovic 
periodicita: vycházel s měsíční až dvouměsíční periodicitou, obvykle 8 až 9 vydáni ročně, v roce 

1990 pouze 5 vydání • , r . 
tiráž: slouží pro vnitřní potřebu JZD Družba Boršice u Buchlovic - neprodejné, tisk MTZ Staré Mestc 

náklad 1200 ks, v roce 1990 snížení nákladu na 1100 ks, tiskne Grafia Staré Město 

cena: zdarma, neprodejné 
formát: A4, 16 až 20 stran (v roce 1990 pouze 8 stran), ČB 



obálka: barevná obálka z tvrdého papíru se zemědělskými motivy, její vnitřní strany obvykle prázdné 
(pouze na zadní vnitřní straně bývá tiráž), zadní strana obálky také prázdná 
g r a f i c k á úprava: psáno strojopisem, kreslené titulky, občas fotografie, ale v podprůměrné kvalitě 
obsah: především informace o hospodařeni družstva, o výsledcích jeho jednotlivých součásti, o 
aktuálním dění v družstvu (žně, sadba,...); zápisy ze schůzí; hodnocení socialistických závazků, 
přehled nejlepších pracovníků 
pravidelné rubriky: Blahopřejeme (společenská kronika); Změny v členské základně 
změny po roce 1989: obsahově příliš ke změnám nedošlo, zpravodaj byl odpolitizován, ale v jádru 
stále informoval především o dění v družstvu, pravidelné rubriky byly zachovány; hned v prvním 
vydání roku 1990 informoval o vzniku občanského fóra v družstvu a o nutnosti vypořádat se 
s minulostí; po grafické stránce beze změn, ale na konci roku 1990 přestal zpravodaj vycházet 
inzerce: bez inzerce 

Zpravodaj Obecního úřadu Boršice u Buchlovice (1991 -1994) 
Boršický zpravodaj (od r. 1995) 
vydávání: poprvé vyšel zpravodaj v roce 1991, v letech 1992 až 1993 vycházel zpravodaj v obsáhlé 
formě a byl zaměřen především na problém možné výstavby spalovny PCB v Boršicích, od roku 1994 
už v běžnější podobě 
vydavatel: OÚ Boršice u Buchlovic 
periodicita: nepravidelná, 1 až 3 vydání ročně, v letech 1995 až 1997 vycházel pravidelně jako 

čtvrtletník 
tiráž: redakční a grafické zpracování Klub kultury Uh. Hradiště, tisk L.V. print Uh. Hradiště, od roku 
1994 tiskne Agentura NP Uh. Hradiště, náklad zveřejněn pouze dvakrát - speciální číslo o 
problematice spalovny v roce 1993 mělo náklad 4300 ks, zpravodaj v roce 1994 pak 800 ks 
cena: zdarma 
formát: A4, velké proměny - v prvních třech letech jednotlivé listy spojené sponou, strojopis, 6 až 11 
listů, v letech 1992 a 1993 ale vyšla dvě čísla s časopisovým zlomem a formou, měla přes 20 stran -
téma spalovna PCB, od roku 1994 ustálení na rozsahu 8 až 10 stran, ČB, od roku 1998 tisk na 
křídovém papíře, CMYK 
obálka: na titulní straně hlavička Boršický zpravodaj, pod ní samotný text zpravodaje; výjimkou byla 
dvě vydání zpravodaje z let 1992 a 1993 a barevnou úvodní stranou a velkým titulkem Spalovna?!, 
resp. Spalovna v Zahradě Moravy?, v horním pravém roku byl v černém rámečku název zpravodaje a 
datum vydání 
grafická úprava: do roku 1994 (vyjma speciálních vydání o spalovně) psáno na stroji, bez fotografií a 
grafiky, speciální „spalovnová" vydání - časopisový zlom, plnobarevné (pouze první čislo), fotografie, 
velké titulky, přehledné; od roku 1995 zlom na dva až tři sloupce, množství fotografií, titulky v rastru, 
přehledné 
obsah: hlavním problémem obce byl na začátku 90. let spor o výstavbu spalovny nebezpečných a 
zvláštních odpadů - o tomto záměru se začalo mluvit v roce 1991, tehdejší starosta a obecní 
zastupitelstvo byli zastánci výstavby, snažil se proto formou obecního zpravodaje občany Boršic o 
prospěšnosti tohoto záměru přesvědčovat, dával ale prostor také odpůrcům, které zastupovalo 
ekologické sdružení Zahrada Moravy (v obou speciálních vydáních zpravodaje mělo buď přílohu nebo 
několik názorových stran), naposled bylo téma spalovny řešeno ve zpravodaji v roce 1996, uz za 
nového vedení obce (občané v referendu výstavbu odmítli), v dalších letech byly ve zpravodaji 
především aktuální informace o dění v obci, o činnosti obecního úřadu, reportáže z kulturních a 
společenských událostí; v roce 1998 pak bylo jedno vydáni zpravodaje věnováno rekapitulaci končícího volebního období zastupitelstva 
pravidelné rubriky: nepravidelnější rubrikou (alespoň do roku 1995) bylo téma spalovna, v dalších 

letech Společenská kronika obce; Ze statistických údajů o naší obci 

inzerce: bez inzerce 



Březolupy 
Obec leží na úpatí Vizovických vrchů, 12 kilometrů severovýchodně od Uherského Hradiště. Prochází 
jí hlavni silniční tah z Uherského Hradiště do Zlína, diky tomu má velmi dobré dopravní spojení na obě 
města. Žije zde 1.548 obyvatel, podíl věřících je 60,9 %. V Březolupech je v rámci okresu druhý 
nejnižší počet obyvatel, kteří pracují v zemědělství. 

Život v Březolupech (1993 -1998) 
Březolupský zpravodaj (od r. 1999) 
vydávání: vychází od června 1993, v roce 1999 přejmenování na Březolupský zpravodaj 
vydává: HBN Otrokovice pro obec Březolupy 
periodicita: nepravidelná, vychází 2 až 3krát ročně 
tiráž: redaktorka Věra Hubená, zlom NAPO Otrokovice, tiskne Okresní knihovna Zlín; od roku 1999 
vydává Obecní úřad Březolupy, redakční rada: Ing. Petr Kukla, Bronislava Petříková, Dana Šohajková 
cena: 4 Kč, od roku 1999 5 Kč 
formát: A4, 8 stran, ČB 
obálka: v horní třetině titulní strany je hlavička Život v Březolupech s kresleným motivem obce a 
obecni pečetí, ve zbývající části strany už jsou normálně zlomeny texty; od roku 1999 jiná, jednodušší 
podoba hlavičky, zabírá také méně místa 
grafická úprava: do r. 1998: zlom na dva až tři sloupce, někdy včetně, jindy bez dělících linek, časté 
využití fotografie v poměrně dobré kvalitě; ilustrace a jiné grafické prvky nejsou příliš používány, 
zbytečně mnoho druhů písma v titulcích působí až rušivým dojmem; od r. 1999 konzervativnější 
podoba, delší texty, sjednocení titulků, méně fotografií a více malých ilustrací, větší přehlednost 
obsah: články mají spíše nadčasovou formu, rekapitulují události v obci za uplynulé období, o své 
činnosti informuje kromě obecního úřadu také základní škola, knihovna a jednotlivé spolky, které 
v obci působí (myslivci, hasiči, plochodrážní oddíl); významné společenské události jsou 
zaznamenány formou fotoreportáže 
pravidelné rubriky: Zjednání obecního zastupitelstva, Společenská kronika 
inzerce: nemá stálé umístění, plošná inzerce se objevuje v malé míře na různých místech periodika 

Buchlovice 
Obec leží v podhůří Chřibů, 11 kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště. Je jedním 
z nejčastějších turistických cílů návštěvníků Uherskohradišťská, leží zde zámek Buchlovice a hrad 
Buchlov. Kolem obce prochází hlavní dopravní tah E50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem, obec má 
dobré dopravní spojeni. Žije zde 2.448 obyvatel, z nich je 61,5 % věřících. Počet obyvatel má 
dlouhodobě stoupající tendenci. V rámci okresu nadprůměrný podíl obyvatel (9,3 %) pracuje 
v zemědělství a lesnictví, naopak podprůměrný počet obyvatel pracuje v průmyslu (29,4 %). Podílem 
vysokoškoláků se Buchlovice řadí na 4. místo v okrese (7,9 %), současně maji nejvyšši věkový 
průměr z obcí Uherskohradišťská s více než 1.000 obyvateli (přes 42 let). 

Buchlovský zpravodaj 
vydávání: vychází od května 1995 
vydavatel: OÚ Buchlovice 
periodicita: měsíčník , 
tiráž: řídí redakční rada, odpovědný redaktor Ing. Miloslav Hrdý, výkonní redaktoři Borek Z,zlavsky a 
Vlastimil Kořínek; náklad 400 ks (později 300 až 350 ks), tiskne Preissnitz Staré Město, od r. 1996 
W.E.E.T. Staré Město, od r. 1998 HB Print Buchlovice 
cena: 4 Kč, od roku 1999 6 Kč, v roce 2000 cena proměnlivá 7 až 9 Kč 
formát: A5, ČB, zpočátku 12 stran, později až 28 stran + 4 strany obálky 
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obálka: obálkové strany na tvrdém papíře, na titulní straně ilustrace (pravděpodobné reprodukce 
nějaké rytiny) s motivem obce, pod ní hlavička Buchlovský zpravodaj společně se znakem obce; 
přední vnitřní strana obálky využita pro fotografii (aktuální či historickou) z Buchlovic, případně pro 
přetisk staré listiny či jinou ilustraci; na zadní vnitřní straně obálky někdy pokračuje samotný text ze 
zpravodaje, někdy j e tam také fotografie; zadní strana prázdná, v dolni částí tiráž; motiv na titulní 
straně je proměnný 
g r a f i c k á úprava: stránky zlomeny vzhledem k formátu na jeden nebo dva sloupce, titulky vždy přes 
celou šířku stránky, texty jsou tak řazeny pouze za sebou, časté využiti fotografie a drobných ilustrací, 
pravidelné rubriky mají své stálé místo a jsou nadepsány rozdílným druhem titulku, zpravodaj púsobi 
přehledně, rušivým prvkem je kombinace zarážka + titulek, která zabírá zbytečně mnoho místa 
obsah: Buchlovice jsou na Uherskohradišťsku jedním z turisticky nejatraktivnějších míst - zdejší hrad 
a zámek přijedou ročně navštívit desítky tisíc turistů: tento vliv se odráží také ve zpravodaji, který 
nabízí množství článků s historickou tematikou, pověstí o hradě Buchlově, zajímavostech okolní fauny 
a flóry; velký prostor je věnován také poezii a próze (v občasné rubrice Poezie pod Buchlovem)\ 
zpravodaj reflektuje také bohatou kulturní nabídku Buchlovic a okolí a aktivity zdejších folklorních 
sdružení; málo jsou zastoupeny informace nejrůznějších spolků (hasiči, sportovci), které v obci působí 
- zřejmě je to díky tomu, že autoři zpravodaje počítají s tím, že zájem o něj budou mít také návštěvníci 
Buchlovic, nejen jejich obyvatelé 
pravidelné rubriky: Zprávy z radnice, Společenská kronika, Pamětnickým objektivem MUDr. Josefa 
Macenauera, Řádky mateřské školy, Řádky základní školy, Kulturní kalendář, Buchlovskou přírodou, 
Pověsti z okolí hradu Buchlova (od r. 1997) 
inzerce: kromě občasných inzerátů na zadní straně obálky se ve zpravodaji nevyskytuje 

Bystřice pod Lopeníkem 
Obec leží v Bílých Karpatech, ve východní části okresu, 11 kilometrů jihovýchodně od Uherského 
Brodu. Žije zde 800 obyvatel, jejich počet má dlouhodobě výrazně klesající tendenci, z nich 85,1 % 
věřících. 

Zpravodaj Bystřice pod Lopeníkem 
vydávání: od ledna 1996 
vydavatel: OÚ Bystřice pod Lopeníkem 
periodicita: občasník, většinou 1 krát ročně 
tiráž: náklad 300 ks; sazba, tisk a osvit Joker s.r.o. Uh. Hradiště 
cena: zdarma 
formát: A4, 4 až 8 stran, ČB 
obálka: hlavička zpravodaje zabírá horní čtvrtinu titulní strany, na zbývající části strany nejdulezitejsi 
událost zpravodaje (většinou souhrn událostí z pohledu obecního úřadu, případně starosty); 
v některých vydáních ale na titulní straně není žádný text a vyplňují ji ilustrace, připadne fotografie 
grafická úprava: ., . .. 
obsah: věnuje se aktuálním problémům obce, prostor mají především informace související se,nnost, 
obecního úřadu (rozpočet, plynofikace, hospodařeni s odpady), ze spolků, které působí v obci 

dostávají prostor (v některých vydáních) místní fotbalisté 
pravidelné rubr iky: Obecní úřad informuje; Společenská kronika 
inzerce: málo, vyskytuje se pouze maloformátová plošná inzerce místních podnikatelů 
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Dolní Němčí 
Obec leží v centrální části okresu, 11 kilometrů jižně od Uherského Brodu na úpatí Bílých Karpat. Žije 
zde 3.016 obyvatel, vývoj jejich počtu má výrazně stoupající tendenci. 85 % je věřících. Celých 76 % 
obyvatel žijících v obci se zde také narodilo. Dolní Němči má také 2. nejnižší průměrný věk z obci 
okresu - 36 let. 

Zpravodaj obce Dolní Němčí 
vydávání: od května 1991 
vydavatel: OÚ Dolní Němčí 
periodicita: občasník, obvykle dvakrát ročně (obvykle v červenci a v prosinci), od roku 2000 čtvrtletní 
periodicita 
tiráž: 750 až 800 výtisků; od roku 1999 tisk LK Print Dolní Němčí 
cena: zdarma 
formát: A5, 12 stran, ČB; od roku 1999 A4, 8 stran, využití modré barvy v několika vydáních, poté 
návrat k černobílé podobě 
obálka: v horní třetině stránky hlavička Zpravodaj obce Dolní Němči spolu s ručně kreslenou obecní 
pečetí, ve zbývající části strany obsah vydání a ilustrace k aktuálnímu tématu; od roku 1999 změna 
hlavičky, na titulní straně už není obsah, ale pokaždé je tam rubrika Slovo starosty 
grafická úprava: psáno strojopisem, titulky stejným písmem jako ostatní texty, bez fotografií, pouze 
na titulní straně ilustrace; od roku 1999 DTP zlom, text na dva až tři sloupce, využiti fotografie (dobrá 
kvalita) a dalších doprovodných grafických prvků; titulky jednotné, působí přehledně 
obsah: díky půlroční periodicitě zpravodaj zejména souhrnně za delší časové období informuje o 
činnosti obecního úřadu a jednotlivých spolků, které v obci působí (tělovýchovná jednota, chovatelé 
poštovních holubů), přináší reportáže (později i fotoreportáže) z významných společenských akci 
(dožinky, hody) 
pravidelné rubriky: Základní a základní umělecká škola; Z činnosti MŠ Dolní Němčí; Z činnost TJ; 
Obyvatelstvo obce (společenská kronika) 
inzerce: dlouho bez inzerce, až od roku 1999 občas plošná inzerce (především levné půjčky, 
zdravotní pojišťovny, nikoliv místní podnikatelé) 

Hluk 
Obec leží v centrální části okresu, 12 kilometrů jihovýchodně od Uherského Hradiště na okraji 
Dolnomoravského úvalu. Žije zde 4.360 obyvatel, z toho je 70,9 % věřících - nejvíc z měst okresu. 
Hluk má nejnižší průměrný věk mezi městy Uherskohradišťská -37 let a 1 měsíc. 

Hlucký zpravodaj (do r. 1994) 
vydávání: od r. 1971 vycházel Informátor, v říjnu 1972 přejmenováni na Info Hluk, v roce 1977 
přejmenování na Hlucký zpravodaj, od roku 1995 vychází namísto něj Hlucké noviny 
vydavatel: MěstNV Hluk, od roku 1990 MÚ Hluk a OF Hluk, od roku 1991 MÚ Hluk 
periodicita: čtvrtletník, každé tři roky navíc vychází speciální vydání věnované Dolňáckým 
slavnostem 
tiráž: náklad 1200 ks, odpovědný redaktor František tok; tisknou MTZ Uh. Hradiště - Staré Město; od 
roku 1990: odpovědný redaktor Marie Plačková, od 2/90 redakční rada: Marie Plačková, MVDr. 
Miroslav Kočí, Antonín Kočí, Božena Kvasničková - tu vystřídala v redakční radě Anna Hájková (od 
roku 1992), od roku 1991 zpracování a tisk ZD Mír Kunovice; od roku 1992 grafická úprava, sazba a 
tisk Jokers.r.o. Uh. Hradiště 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 12 stran 
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obálka: na titulní straně logo Hlucký zpravodaj (cca třetina strany), na zbývající části hlavní téma 
vydání, často s fotografií; od roku 1991 drobná změna hlavičky, na titulní straně také přibyl obsah 
aktuálního vydání 
grafická úprava: strojopis, sazba najeden široký sloupec, využití fotografií a doprovodných 
grafických prvků, titulky stejnou velikostí písma, podtržené, přehledné; od roku 1991 změna v sazbě -
dva až tři sloupce, využití modré doplňkové barvy pro rastr titulků, změna písma, stále bez fotografii, 
pouze ilustrace, výrazné titulky, přehledné 
obsah: obsah velmi rozmanitý, často jsou připomínána různá výročí, množství krátkých informací o 
činnosti MěstNV, zprávy o činnosti místních spolků, základní a mateřské školy, články týkající se 
historie města, od roku 1990 změna - zpočátku hlavně zprávy o činnosti Občanského fóra, přehledy 
místních podnikatelů a informace o aktuálním dění v politice a společnosti, v dalších letech především 
zprávy o aktuálním dění v obcí, informace z činnosti spolků, škol, dechové hudby a cimbálové muziky, 
také články o historii města 
pravidelné rubriky: Společenská kronika, od roku 1991 Informace z jednání zastupitelstva a rady; 
Sportovním příznivcům 
změny po roce 1989: vydání z prosince 1989 ještě změny ve společnosti nereflektovalo, další 
zpravodaj vyšel v dubnu 1990 - zcela jiný vedoucí redaktor, na titulní straně článek Ej dolina, dolina, 
malovaná dolina vyznávající radost nad koncem komunismu a zamýšlející se nad tím, co vlastně nyní 
bude mít společnost a občané jako hlavní cil a smysl života, obsahově zcela odlišné od zpravodajů 
před Listopadem 
inzerce: plošná inzerce začíná být zastoupena ve zpravodaji od vydání 2/90, její celkový rozsah ale 
nebyl nikdy vyšši než jedna strana 

Hlucké noviny (od r. 1995) 
vydávání: vychází od roku 1995, navazují na Hlucký zpravodaj 
vydavatel: MÚ Hluk 

periodicita: dvouměsíční, od roku 1999 čtvrtletní, každé tři roky vychází speciální vydání věnované 

Dolňáckým slavnostem 
tiráž: řídí redakční rada při MěÚ Hluk, příspěvky přijímá Jarmila Pachlová, od roku 1997 Jitka 
Vacková; typografie a grafický design KAM Studio Kyjov, tiskne HTisk Svatobořice 
cena:3 Kč 

formát: A4, zpočátku 8 až 12 stran, od roku 1997 16 až 20 stran, ČB, na titulní straně doplňková 

barva 
obálka: v horni třetině titulní strany hlavička Hlucké noviny a obecní znak (v roce 1997 hlavička 
zvětšena a změněna její podoba), ve zbývající části titulní strany obsah čísla a článek o 
nejvýznamnější události, příp. úvodník nebo aktuální ilustrace či fotografie 
grafická úprava: zlom většinou na tři sloupce, velmi výrazné a stylově jednotné titulky, využití 
fotografií a ilustrací, přehledné, ale do roku 1996 neustálená forma, různé typy titulků a méně 
profesionální zlom, pravidelné rubriky mají stylově jednotné zarážky, graficky stejnou podobu mají i 
speciální vydání věnovaná Dolňáckým slavnostem 
obsah: zpravodaj informuje podrobně o dění ve městě, a to jak o činnosti městského úřadu, tak o 
kulturních a společenských událostech se zaměřením na folklorní dění; o své činnosti pravidelně 
informují místní školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ), od roku 1998 je v Hluckých novinách také prostor pro sportovní 
zpravodajství; v některých vydáních také rady občanům (týkají se např. zemědělství či zacházení 
s vyřazenými elektrickými spotřebiči) 
pravidelné rubriky: Zprávy z radnice; Společenská kronika; Program kina; Kultura; Školství; 
Z činnosti ZUŠ; Regionální kalendář (o výroční významných osobností a událostí) 
inzerce: poslední a předposlední strana většinou zaplněny plošnou inzerci, kromě místních 
podnikatelů inzerují také banky či zdravotní pojišťovny, plošná inzerce v menším rozsahu i na jiných 
místech zpravodaje 
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Zpravodaj JZD Dolňácko Hluk 
vydávání: vycházel v letech 1988 a 1989 
vydavatel: představenstvo JZD Dolňácko Hluk 
periodicita: čtvrletní 
tiráž: odpovědná redaktorka Zdenka Šáchová, grafická úprava Vladimír Kodrla, tisk JZD Mír Uh. 
Hradiště - Kunovice, náklad 400 ks, v roce 1989 zodpovědný redaktor Václav Kíeryk 
cena: zdarma 
formát: A4, 24 stran, ČB 
obálka: na titulní straně hlavička Zpravodaj JZD Dolňácko Hluk, pod ní fotografie či ilustrace 
s motivem družstva nebo okolní krajiny 
grafická úprava: strojopis, titulky stejně velké, využití fotografie v průměrné kvalitě, sazba na jeden 
sloupec, přehledné 
obsah: především o aktuálním dění v družstvu (sadba, žně,...), plánování, interpretace nových 
zemědělských poznatků, rady pro pracovníky v jednotlivých úsecích 
pravidelné rubriky: Jubilanti; Z činnosti komisi, Ochutnejte s námi 
změny po roce 1989: v roce 1990 už nevycházel, po obsahové stránce byl velmi prorežimně 
zaměřený, množství agitujících textů - z toho důvodu by zřejmě vznikl problém při přeorganizování 
systému vydávání zpravodaje 
inzerce: bez inzerce 

Horní Němčí 
Obec leži v jižní části okresu, 16 kilometrů jižně od Uherského Brodu, v Bílých Karpatech. Žije zde 829 
obyvatel, 76,1 % z nich je věřících. Vývoj počtu obyvatel má dlouhodobě klesající tendenci. Obec má 
v rámci okresu 2. nejvyšši podíl obyvatel pracujících v zemědělství -15,7%. 

Horněmčanské noviny 
vydávání: vychází od června 1997 
vydavatel: OÚ Horní Němčí 
periodicita: čtvrtletník 
tiráž: odpovědný redaktor Robert Uher, zástupce redaktora Radmila Uhrová 

cena:4 Kč 
formát: A4, ČB, 6 až 12 stran 
obálka: podoba titulní strany se vyvíjela, v prvním vydání zabírala hlavička jen velmi málo místa a 
téměř celou titulní stranu tvořil jednolitý text, v dalších vydáních je titulní strana vzdušnější a je na ni 
kromě kratšího textu také obsah 
grafická úprava: zpravodaj zlomen na jeden nebo dva sloupce, bez fotografii, nejrůznější ilustrace či 
jiné grafické symboly jsou využity poměrně hodné; různá velikost, typ a řez písma v titulcích, některé 
přehnaně výrazné, jiné nejdou takřka odlišit od ostatního textu, přehlednost jde na úkor pestrosti 
obsah: skladbou se od sebe jednotlivá čísla velmi liší - zatímco v některých jsou informace o činnosti 
místních spolků či škol, jiná jsou téměř monotematická a věnují se pouze práci zastupitelstva či 
volbám; systém zařazování jednotlivých příspěvků působí nahodile, redakce dává prostor i pro názory 
a komentáře občanů 
pravidelné rubriky: Co nového ve škole; Společenský koutek 
inzerce: téměř bez inzerce, pouze výjimečně drobná plošná inzerce místních podnikatelů 
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Huštěnovice 
Obec leží v severní části okresu, šest kilometrů severně od Uherského Hradiště, v nížině řeky Moravy. 
Žije zde 1.002 obyvatel, z nich je 54,5 % věřících. 

Huštěnovské rozhledy 
vydávání: vychází od listopadu 2000 
vydavatel: OÚ Huštěnovice 
periodicita: půlroční 
tiráž: náklad 330 výtisků, tisk L.V.Print Uh. Hradiště; redakce: Alena Bazalová, Edita Šímová, Ing. 
Jindřich Petrucha, František Čevela 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 16 stran 
obálka: v horni polovině hlavička Huštěnovské rozhledy, pod hlavičkou fotografie s motivem obce a 

obsah vydáni 
grafická úprava: zlom textu na dva sloupce bez dělící linky, řazení jednotlivých článků po sloupcích, 
titulky stylově jednotné, ale málo výrazné, časté využití fotografie, vždy přes jeden sloupec, 
v průměrné kvalitě, přehlednost a grafické zpracování je průměrné 
obsah: aktuality ze života obce, zápis z jednání zastupitelstva, přehled investičních akcí v uplynulém 
období, náhled na činnost základní školy a mateřské školy, pozvánky na společenské akce 
pravidelné rubriky: Ze života obce; Ze sportu; Společenská kronika 
inzerce: bez inzerce 

Jalubí 
Obec leží v severní části okresu, 8 kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště,, na rozhraní 
Dolnomoravského úvalu a podhůří Chřibů. Žije zde 1.739 obyvatel, z nich je 68,3 % věřících. 

Zpravodaj obce Jalubí 
Jalubí 1991, 1992... 
vydávání: občasné, pravidelně od roku 1991 
vydavatel: Kulturní a školská komise při MNV Jalubí, po roce 1989 OÚ Jalubí 
periodicita: roční 
tiráž do roku 1989: počet výtisků 500, tisk MTZ Uh. Hradiště - St. Město; po roce 1989: náklad 350 
ks, tisk ZD Mír Kunovice (od r. 1994 Joker s.r.o. Uh. Hradiště) 
cena: zdarma 

formát: A4, ČB, 4 až 32 stran, od roku 1991 maximálně 16 stran, jednotlivé ročníky se v rozsahu 

výrazně liší 
obálka: do roku 1991 včetně z tvrdého papíru, na titulní straně hlavička Jalubí + ročník a fotografie 
s motivem obce, od r. 1992 už není obálka z tvrdého papíru a na titulní straně je tištěný vlastní text zpravodaje 
grafická úprava: do r. 1991 ručně psané (či spíše kreslené) titulky, text zlomen na jeden sloupec, 
strojopis, střídmé využití fotgrafie, přehledné; od r. 1991 zlom na dva až tři sloupce, postupně přechod 
k DTP zpracování, graficky pestřejší, více využitá fotografie, jednotný styl titulků a zarážek, přehledné 
obsah: zpravodaj jak před rokem 1989, tak i po něm informoval především o činnosti jednotlivých 
spolků v obci (před rokem 1989 v rubrice Z činnosti složek Národní fronty) a o práci obecního úřadu; 
okrajově se zabýval i historii obce a obecní kronikou 
pravidelné rubriky: jejich názvy se v průběhu let měnily, ale pravidelně se vyskytující následující 
tematické oddíly: Společenská kronika; Chovatelé poštovních holubů; Český zahrádkářský svaz; 
Z činnosti komisí obecního úřadu; Činnost sboru pro občanské záležitosti; Sbor dobrovolných hasičů 
v Jalubí; Červený křiž; Skautský rok; Činnost SRPŠ 
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změny po roce 1989: přibyly informace z farnosti, bez ideologicky laděných textů, jinak se obsahová 
struktura příliš nezměnila 
inzerce: bez inzerce 

Kněžpole 
Obec leží v severní části okresu, 6 kilometrů severovýchodně od Uherského Hradiště, v nížině řeky 
Moravy. Žije zde 1.059 obyvatel, z nich je 72 % věřících. 

Kněžpolské noviny 
vydávání: vychází od prosince1996 
vydavatel: OÚ Kněžpole 
periodicita: půlroční 
tiráž: sazba, grafická úprava, osvit a tisk Joker s.r.o. Uherské Hradiště, náklad 300 ks 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 8 stran 
obálka: titulní strana se příliš neliší od ostatních stran zpravodaje, hlavička zabírá v horní části strany 
jen asi šestinu jejího celkového rozsahu, na zbytku už jsou samotné články zpravodaje 
grafická úprava: 
obsah: kromě zpráv z obecního zastupitelstva představují svou činnost jednotlivé spolky působící 
v Kněžpoli (hasiči, myslivci, sportovci, chovatelé poštovních holubů, zahrádkáři); zpravodaj přináší 
také informace týkající se místní školy a připomíná významné společenské a kulturní události 
uplynulého pololetí 
pravidelné rubriky: Zprávy z radnice; Společenská kronika; Sport; Z činnosti hasičů 
inzerce: plošná inzerce především na konci roku, jedná se o PF převážně místních podnikatelů 

Korytná 
Obec leží v jihovýchodní části okresu, 14 kilometrů jihovýchodně od Uherského Brodu, v Bitých 
Karpatech. Žije zde 987 obyvatel, z nich je 81,5% věřících. Počet obyvatel dlouhodobě klesá. 

Korytňanské listy 
vydávání: od roku 1999 
vydavatel: OÚ Korytná 
periodicita: občasník, 2 až 3krát ročně 
tiráž: redakční rada: Mgr. Romana Mahdalová (šéfredaktorka), Zdeněk Stojaspal, Ing. Zdeňka 
Křížová, Jana Flasarová, Helena Klonová, Barbora Borýsková; grafické zpracování a tisk Joker s.r.o. 
Uherské Hradiště 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 12 stran 
obálka: v horní čtvrtině titulní strany hlavička Korytňanské listy s obecní pečetí a znakem, ve zbývající 
části strany fotografie nebo ilustrace s aktuálním motivem, bez textu 
grafická úprava: strany většinou zlomeny na dva sloupce, graficky čisté, různé doprovodné ilustrace, 
fotografií mnoho není a většinou v menšim formátu, přehledné 
obsah: kromě aktuálních zpráv z děni v obci přináší zpravodaj také rozhovory s obyvateli Korytné, 
kteří vyvíjejí nějakou zajímavou aktivitu; připomíná různá výročí; přináší reportáže ze společenských 
akcí a v historických souvislostech představuje některé tradiční zvyky 
pravidelné rubriky: Společenská kronika; Slovo starosty; Investiční akce v Korytné; Z dílny mladých 
malířů a spisovatelů 
inzerce: bez inzerce 
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Kostelanv nad Moravou 
Obec leží v západní části okresu, 7 kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště, na řece Moravě. 
Žije zde 888 obyvatel, z nich je 69,6 % věřících. 

Zpravodaj MNV Kostelany nad Moravou (1987 - 1989) 
Obecní zpravodaj - obec Kostelany nad Moravou (1991, 1994 -1997) 
Kostelanský hlásek (od r. 1995) 
vydávání: obecní zpravodaj poprvé vyšel v březnu 1987, vydáváni bylo přerušeno na konci roku 
1989; vydávání bylo obnoveno v roce 1991, pravidelně však vychází až od roku 1994, od roku 1995 
navíc vychází občasník Kostelanský hlásek, který v roce 1998 převzal úlohu Obecního zpravodaje 
vydavatel: MNV Kostelany nad Moravou, po roce 1989 OÚ Kostelany nad Moravou 
periodicita: do roku 1989 čtvrtletní, od roku 1994 roční, od roku 1998 půlroční 
tiráž do roku 1989: odpovědný redaktor František Hurbiš (předseda MNV), grafická úprava Zdena 
Opočenská, náklad 300 ks; po roce 1989: redakční rada: Ing. Josef Duda (předseda), MVDr. Antonín 
Plášek, Vítězslava Ryšková, MUDr. Martin Plevka, Ing. Josef Bozděch; grafická úprava Antonín 
Verbík, Lenka Janíková, náklad 300 ks; Kostelanský hlásek: vydává Komise školská a kulturní 
obecního úřadu; od roku 1998: vydává zastupitelstvo obce a výbor pro kulturu, školství a sport 
v Kostelanech nad Moravou, náklad 330 výtisků 
cena: zdarma, neprodejné 

formát: do roku 1989 A4, ČB, 16 až 20 stran, od roku 1991 až 24 stran 
obálka: do roku 1989 obálka z tvrdého papíru, titulní strana včetně fotografie s motivem obce laděna 
do modré barvy, v horní části strany hlavička, bez dalšího textu; od roku 1989 na titulní straně 
ilustrace obecního úřadu a hlavička Obecní zpravodaj - obec Kostalany nad Moravou, podobná 
strukturu má i Kostelanský hlásek, místo ilustrace obecního úřadu je na titulní straně aktuální motiv 
grafická úprava: do roku 1989 zlom najeden sloupec, strojopis, poměrně velké titulky, bez fotografií, 
využití jednoduchých grafických symbolů, vcelku přehledné; výraznější změnu v grafické úpravě 
přináší až Kostelanský hlásek, kde je využita počítačová sazba, má více fotografii a drobných 
grafických prvků, pro rozmanitost písem a různý styl zlomu ale částečně ztrácí přehlednost 
obsah: do roku 1989 se zpravodaj věnoval hlavně plněni nejrůznějších závazků, činností organizací 
Národní fronty, nabízel také obsáhlá pojednáni z historie; důraz na historii klade zpravodaj i nadále, 
zabývá se například otázkou vysídlování Kostelan po 1. světové válce, z kostelanských spolků o své 
činnost nejintenzivněji informuje TJ Sokol; Kostelanský hlásek pak začal přinášet více informací o 
kulturním dění a společenských akcích v obci, sloučením obou periodik se dosáhlo kombinace jejich 
obsahů 
pravidelné rubriky: skladba rubrik prošla mnoha změnami, bez ohledu na další podobu tisku 

zůstávala rubrika Společenská kronika 
změny po roce 1989: očištěni od komunistické ideologie, obsahová kostra se příliš nemění - tj. 
především informace o činnosti jednotlivých spolků v obci, změny v grafické podobě a jiná redakční 
rada; další změny popsány ve výše uvedených kategoriích 
inzerce: bez inzerce 

Kudlovice 
Obec leží v severní části okresu, 12 kilometrů severně od Uherského Hradiště, na rozhraní 
Dolnomoravského úvalu a podhůří Chřibů. Žije zde 858 obyvatel, z nich je 58,5 % věřících. Obec má 
v rámci okresu 2. nejvyšší podíl obyvatel pracujících v průmyslu - 53,1 %. 
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Kudlovický zpravodaj (1991 - 1997) 
Zpravodaj o životě obce Kudlovice (od r. 1998) 
vydávání: vychází od roku 1991, v roce 1998 přejmenovaný na Zpravodaj o životě obce Kudlovice 
vydavatel: OÚ Kudlovice 
periodicita: roční, pouze v roce 1998 půlroční 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 8 až 10 stran, jednotlivé listy spojené sponou, ročníky 1991 až 1993 tisknuté pouze 
jednostranně, od roku 1994 oboustranně 
obálka: v horní části titulní strany hlavička s obecní pečeti, na zbytku strany buď fotografie nebo 
úvodní text zpravodaje 
grafická úprava: zlom na jeden sloupec, fotografie používány výjimečně, pokud ano, tak v nepříliš 
dobré kvalitě, občas drobné ilustrace, titulky ve stejném stylu, velikostně se příliš neliší od běžného 
textu, přehlednost průměrná 
obsah: velký prostor věnuje zpravodaj každý rok hospodařeni obce a uskutečněným a zamýšleným 
investicím, svůj prostor mají také informace o činnosti folklorního souboru Lůčka, místního sboru 
dobrovolných hasičů a základní školy 
pravidelné rubriky: Společenská kronika 
inzerce: plošná inzerce není, v několika vydáních krátké textové inzeráty místních podnikatelů 

Kunovice 
Obec leží v centrální části okresu, 3 kilometry jižně od Uherského Hradiště, v Dolnomoravském úvalu 
a nížině řeky Olšavy. Žije zde 5.152 obyvatel, z nich je 

62,3 % věřících. V dalších sledovaných statistických ukazatelích kopírují Kunovice průměr okresu. 

Kunovjan 

vydávání: vychází od roku 1991 
vydavatel: OÚ Kunovice, od r. 1996 MÚ Kunovice 
periodicita: dvouměsíční 
tiráž: šéfredaktor (později odpovědný redaktor)Jarmila Podškubková, zpracování, grafická úprava a 
tisk Joker s.r.o. Uh. Hradiště, náklad 600 až 1000 výtisků (má rostoucí tendenci) 
cena: 3 Kč, od dubna 1993 4 Kč, od roku 2000 5 Kč 
formát: A4, ČB, 12 až 20 stran 
obálka: na titulní straně hlavička Kunovjan, od roku 1997 s městským znakem, na zbývající části 
titulní strany obsah a fotografie s aktuálním motivem 
grafická úprava: zlom na dva až tři sloupce, množství fotografií (dobrá kvalita), drobných grafik a 
ilustrací, využití třetí doplňkové barvy pro rastry, linky a některé ilustrace; zpravodaj si drží poměrně 
ucelený styl, i když některé jeho části se z něj vymykají a v celkovém dojmu mohou působit rušivě a 
zhoršovat přehlednost titulu 
obsah: především informace o aktuálním dění v Kunovicích s důrazem na zprávy z radnice, reportáže 
i fotoreportáže z významných společenských a sportovních události, častá pojednání o lidových 
zvycích a tradicích, také příspěvky z historie města; o své činnosti pravidelně informují místní folklorní 
soubory, Sokol a Orel, v některých vydáních také aktuální zprávy o činnosti místních podnikatelů a 
podniků pravidelné rubriky: Zprávy z radnice; Lidová kultura v Kunovicích; Sport (později Sportovní servis); Z ohnivého archivu; Společenská kronika; Program kina Lípa; 
inzerce: v některých vydáních, maximální rozsah 1 strana plošné inzerce 
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Podnikový zpravodaj n.p. LET Uherské Hradiště - Kunovice 
vydávání: jeho předchůdcem byl Technicko-.ekonomický zpravodaj strojíren první pětiletky národního 
podniku v Kunovicích, vycházel od roku 1958; ten nahrazen podnikovým zpravodajem v roce 1971, 
zpravodaj přestal vycházet v roce 1992 
vydavatel: vedení n.p. LET Kunovice 
periodicita: měsíčník 
tiráž: rozšiřuje ZV ROH, vedoucí redakční rady a odpovědný redaktor Stanislav Zelinka, tisknou MTZ 
Staré Město, náklad 1000 ks, grafická úprava Štefan Jambrich; od roku 1989 tiskne JZD Mír Kunovice; 
od dubna 1990 vedoucí redakční rady Jaroslav Boček, odpovědný redaktor Stanislav Zelinka, grafická 
úprava, zpracováni a tisk JZD Mír Kunovice; v roce 1992 odpovědný redaktor RNDr. Jaroslav Tupý 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 8 stran, v roce 1990 4 strany 
obálka: na titulní straně hlavička Zpravodaj k.p. Let Uherské Hradiště - Kunovice a logo společnosti, 
na zbývající části strany motiv aktuálního výročí nebo tematického zaměření měsíce (měsic 
československo-sovětského přátelství, mír dětem celého světa, zdravíme slavné májové dny, duben -
měsíc bezpečnosti práce, 21. září - Den tisku, rozhlasu a televize, atp.) - v průběhu let se tato 
struktura opakovala, od roku 1990 na titulní straně hlavička a pod ní už samotný text zpravodaje 
grafická úprava: sazba na jeden sloupec, od roku 1989 na dva nebo tři, postupně větší využití 
fotografie a grafiky, různé typy titulků, někdy využití třetí doplňkové barvy, resp. nahrazení černé barvy 
touto barvou (nejčastěji modrá), přehledné 
obsah: do Listopadu především přehled nejrůznějších plánů dalšího rozvoje, ocenění vzorných 
pracovníků, výsledky vnitropodnikových soutěží (psaní na stroji), také moralistní a osvětové články 
(Co víme o AIDS), blahopřání k výročím, informace o podnikové rekreaci; od roku 1990 větší zaměření 
na samotný chod podniku, marketing, vyjednáváni o kolektivní smlouvě - tzn. záležitosti, které se 
týkají všech zaměstnanců, některé články i vysoce odborného charakteru 
pravidelné rubriky: Jubilanti; Vite, že? 
změny po roce 1989: změny v redakční radě a ideovém zaměření zpravodaje, vysvětlování specifik 
tržní ekonomiky, přehled nových odborných pojmů, s nimiž se zaměstnanci mohou setkávat, 
představování konkurence - více zaměření na marketing a obchodní prostředí než samotnou výrobu a 
přehled úspěchů jednotlivců či oceňování vzorných kolektivů 
inzerce: bez inzerce 

Lopeník 
Obec leží ve východní části okresu, 16 kilometrů jihovýchodně od Uherského Brodu, v kopcích Bílých 
Karpat. Žije zde 209 obyvatel, z nich je 88,5 % věřících. Obec postihl nejvýraznějši úbytek obyvatel 
v rámci okresu za posledních 40 let. Jejich počet se snížil o 76 %. Podíl obyvatel pracujících 
v průmyslu je výrazně podprůměrný, vyšší je podíl těch, kteří pracuji v zemědělství. Lopeník má 
nejvyšší průměrný věk ze všech obcí Uherskohradišťská - přes 48 let. 

Zpravodaj obce Lopeník 
vydávání: vychází od listopadu 1998 
vydavatel: vydává Obecní úřad Lopenik 
periodicita: občasník 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 4 strany; od roku 1999 A5, ČB, 8 stran 
obálka: hlavička Zpravodaj obce Lopeník uprostřed titulní strany, doplňuje ji ještě fotgrafie božích 

muk, žádné texty 

grafická úprava: zlom textu na jeden sloupec, zprávy řazeny za sebou, titulky stejně velké, bez 

fotografií, pouze malé ilustrace 
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obsah: shrnutí dění v obci z pohledu obecního úřadu, zápis ze zasedáni zastupitelstva, drobné 
postřehy týkající se života v Lopeníku 
pravidelné rubriky: Aktiv pro občanské záležitosti (informace o pohybu obyvatelstva) 
inzerce: bez inzerce 

Medlovice 
Obec leží na západě okresu, 17 kilometrů od Uh.Hradiště, v pohoři Chřiby. Žije zde 475 obyvatel, 
z nich je 60,4 % věřících. Medlovice mají v rámci okresu nejnižší průměrný věk - 35 let a 9 měsíců. 

Medlovické listy 
vydávání: vychází od prosince 1996 
vydavatel: OÚ Medlovice 
periodicita: občasník, nepravidelně cca 1 až 2krát ročně 
tiráž: redakčně zpracovává kulturní komise, připravil Vratislav Přikazský 
cena:zdarma 
formát: A4, 8 až 10 stran 
obálka: v horní části titulní strany hlavička Medlovické listy, na zbytku strany buď fotografie s motivem 
obce, nebo už začátek samotného textu zpravodaje 
grafická úprava: texty zlomené na jeden sloupec, stejné písmo v titulcích, bez doprovodných 
grafických prvků, málo fotografií ve špatné kvalitě 
obsah: informace o dění v obci za uplynulé časové období, o hospodaření obce a kulturních 
událostech, hodnocení činnosti jednotlivých komisí obecního úřadu, shrnutí činnosti místních fotbalistů 
- jiný spolek zřejmě v obci nepůsobí 
pravidelné rubriky: žádné 
inzerce: bez inzerce 

Mistř ice 
Obec leží v severní části okresu, 7 kilometrů severovýchodně od Uherského Hradiště, v podhůří 
Vizovických vrchů. Obec se skládá ze dvou části: Mistřice a Javorovec. Žije zde 1.145 obyvatel, z nich 
je 77,5 % věřících. Vývoj počtu obyvatel má dlouhodobě klesající tendenci. 

Mistřické noviny 
vydávání: vychází od roku 1995, v červnu 1998 mimořádné vydání Mistřické děti k 110. výročí 
založení základní školy a k 20. výročí založení mateřské školy, většinu příspěvků psaly děti z obce 
vydavatel: Obecní zastupitelstvo Mistřice ve vydavatelství HBN 
periodicita: občasník, od roku 1999 vychází dvakrát ročně 
tiráž: rediguje Věra Hubená, HBN vydavatelství Otrokovice 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 4 až 6 stran 
obálka: v horní čtvrtině titulní strany hlavička Mistřické noviny s ornamentem a obecní pečetí, na 
zbývající části strany už samotné texty zpravodaje 
grafická úprava: strana zlomená na tři sloupce, různé druhy písma v titulcích, texty psány po 
sloupcích, nejvýše přes dva sloupce, kvalita fotografií průměrná, v některých vydáních i další grafické 
prvky a ilustrace 
obsah: zpravodaj shrnuje dění v obci za uplynulé období, s důrazem na činnost hasičů, základní a 
mateřské školy a informuje také o plánech obecního zastupitelstva do budoucna 
pravidelné rubriky: žádné 
inzerce: bez inzerce, vyjma pozvánky na oslavy výročí 100 let od založení hasičského sboru 
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Modrá 
Obec leží v severozápadní části okresu, 1 kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště, v podhůří 
Chřibů. Žije zde 625 obyvatel, z nich je 65,4 % věřících. Modrá má nejvyšší podíl vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel mezi obcemi s méně než 1.000 obyvatel. 

Modřanské listy 
vydávání: vychází od prosince 1997 
vydavatel: OÚ Modrá 
periodicita: občasník, 3 až 5krát ročně 
tiráž: redakce: Luba Sláma, Martin Horký, Erika Gajdošíkové 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, zpočátku 4, postupně 8 stran 
obálka: na titulní straně hlavička Modřanské listy a ilustrace, případně fotografie týkající se aktuální 
události, příp. období roku 
grafická úprava: zlom na jeden sloupec přes celou šířku strany, titulky jednotným stylem, doprovodné 
grafiky, málo fotografií ve špatné kvalitě 
obsah: občasník přináší zprávy především o aktuálním dění v obci, většina informací se týká činnosti 
obecního úřadu, představuje také dlouhodobé záměry rozvoje obce 
pravidelné rubriky: Slovo starosty 
inzerce: bez inzerce 

Nedakonice 
Obec leží v jihozápadní části okresu, 10 kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště, v nížině řeky 
Moravy. Žije zde 1.499 obyvatel, z nich je 70,5 % věřících. Nedakonice maji v rámci okresu výrazně 
nadprůměrný podíl obyvatel pracujících v zemědělství -9%. 

Zpravodaj obce Nedakonice 
vydávání: vychází od prosince 1999 
vydavatel: OÚ Nedakonice 
periodicita: roční 
tiráž: 500 výtisků 
cena: zdarma 
formát: A4, 16 až 20 stran, stránky spojené sponou 
obálka: na titulní straně fotomotiv z obce (v roce 2000 barevný) a obsah vydání 
grafická úprava: zlom na dva sloupce, množství fotografií v průměrné kvalitě, časté také drobné 
grafiky a ilustrace, jednotný styl, působí přehledně 
obsah: shrnuje dění v obci za uplynulý rok, o své činnost kromě obecního úřadu informují také 
jednotlivé spolky - tyto zprávy tvoří většinu zpravodaje, jsou zde i praktické informace pro občany 
(ordinační hodiny zdravotního střediska, atp.) a fotoreportáže z významných společenských akcí 
pravidelné rubriky: Zpráva o činnosti OÚ, Občanské sdružení obce Nedakonice; Sbor dobrovolných 
hasičů Nedakonice; Moravský rybářský svaz, místní organizace Nedakonice; Myslivost 
v Nedakonicích, Turistický oddíl; TJ Sokol Nedakonice; Český zahrádkářský svaz Nedakonice; 
Mužský pěvecký sbor Nedakonice; Slovácký kroužek Kosárek Nedakonice; Základní škola; 
Společenská kronika 
inzerce: bez inzerce 
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Nezdenice 
Obec leží v severovýchodní části okresu, 9 kilometrů východně od Uherského Brodu, v podhůří Bílých 
Karpat. Žije zde 758 obyvatel, z nich je 58,4 % věřících. Obec má vysoký průměrný věk - přes 44 let -
především zásluhou místního domova důchodců. 

Zpravodaj Nezdenic 
vydávání: vychází od roku 1991 
vydavatel: OÚ Nezdenice 
periodicita: roční 
tiráž: náklad 250 ks, zpracovává Sbor pro občanské záležitosti, grafické zpracování, sazba a tisk 
Joker s.r.o. Uh. Hradiště 
cena:zdarma 
formát: A4, ČB, 12 stran, postupně více 
obálka: první vydání mělo obálku z tvrdého papíru, na titulní straně hlavička zpravodaje a ilustrace, 
bez dalšího textu, od roku 1992 už tvrdá obálka není, v horní čtvrtině titulní strany je hlavička 
Zpravodaj Nezdenic, na zbytku strany koláž, která je logem zpravodaje a ilustrace nebo báseň 
grafická úprava: zlom na dva až tři sloupce, četné ilustrace a drobné grafické symboly, několik 
různých typů písma, fotografie malé a nepříliš časté, působi vcelku přehledně, někdy ale přiliš různých 
ilustrací a grafik 
obsah: především shrnutí dění v obci během celého roku, připomenutí významných výročí a 
informace o činnosti spolků (hasiči, myslivci, Sokol, fotbalisté) a škol; přehled očekávaných událostí a 
investičních záměrů v následujícím roce 
pravidelné rubriky: Společenská kronika; Z činnosti obecní rady; další rubriky pouze v některých 
ročnících, různě pojmenované, nepravidelné (především informace o činnosti jednotlivých spolků 
v obci) 
inzerce: bez inzerce 

Nivnice 
Obec leží v centrální části okresu, šest kilometrů jižně od Uherského Brodu, v podhůří Bílých Karpat. 
Žije zde 3.236 obyvatel, z nich je 83,9 % věřících. Více než tři čtvrtiny obyvatel, kteří v Nivnici žiji, se 
zde také narodilo. 

Nivnické noviny 
vydávání: vychází od června 1991 
vydavatel: OÚ Nivnice 
periodicita: měsičnik, v prázdninových a výjimečně i v některých jiných měsících dvojčíslo; v roce 
1992 mimořádné vydání věnované výroči 400 let od narozeni Jana Ámose Komenského 
tiráž: odpovědný redaktor Františka Borýsková (od roku 1996 Martina Bradáčová-Moulisová), náklad 
800 ks (1. vydání, poté snížen na 500 až 600 ks), tisk Josef Škubal, Újezdec u Luhačovic (od roku 

1993 ELTISK Uherský Brod, od roku 1995 CICERO Press Napajedla, od roku 1999 Hart Press 

Otrokovice) 
cena: 2 Kč(s), dvojčíslo 3 Kč 
formát: A4, ČB, 4 až 8 stran 
obálka: hlavička na titulní straně prošla v počátečních letech několika proměnami, nakonec se ustálila 
podoba, kde nápis Nivnické noviny na levé straně rámuje obecni znak, na pravé straně portrét Jana 
Ámose Komenského a shora je hlavička orámována vzorem tradiční nivnické výšivky - zabírá tak 
dohromady třetinu titulní straně, na zbývající části už začínají vlastní texty zpravodaje 
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grafická úprava: v prvních třech letech zpravodaj hledal svoji ustálenou grafickou podobu, různé 
experimenty s ilustracemi, fotografiemi, velikostí písma; od roku 1994 stálý zlom na dva nebo tři 
sloupce, titulky buď v šedém rastru nebo ohraničené horní a dolní linkou, jednotný typ písma, pouze 
různá velikost a barva; časté rámováni textů, drobné ilustrace, množství fotografii, zpravodaj působí 
přehledným a graficky čistým dojmem 
obsah: díky měsíční až dvouměsíční periodicitě jsou informace ve zpravodaji poměrně aktuální, 
spolky či škola informují o své činnosti až po delších časových úsecích, důkladné informování o 
tradičních společenských akcích (hody, plesy), pojednání významných osobnostech obce, připomenutí 
nejrůznějších výročí 
pravidelné rubriky: rubrik, které jsou v každém vydání, příliš není, většina z nich se vyskytuje 
několikrát do roka, během prvních let vydávání novin docházelo k výrazným obměnám; nejstálejší 
rubriky: Přehled počasí v Nivnici; Kam za kulturou; Výpis z matriky 
inzerce: plošná inzerce především na poslední straně, ale i uvnitř zpravodaje, občas také soukromá 
řádková inzerce místních občanů 

Vinice Páně - občasník farnosti Nivnické 
vydávání: vycházel už v letech 1945 až 1947, od roku 1990 vydávání obnoveno, hlásí se k odkazu 
časopisu z poválečných let 
vydavatel: Římsko-katolický farní úřad Nivnice 
periodicita: občasník, 3 až 5 vydání ročně 
tiráž: řídí a za redakci odpovídá P. František Brázdil (od roku 1997 P. Vladimír Tomeček), tisk Grafia 
Zlín (od roku 1996 tisk, sazba a zlom Matice Cyrilometodějská Olomouc) 
cena: distribuováno při bohoslužbách, zdarma 
formát: A5, 8 až 10 stran, ČB 
obálka: v horní části titulní strany hlavička zpravodaje s motivem nivnického kostela a hlavy vinné 
révy 
grafická úprava: stránky zlomeny na dva sloupce, na fotografiích většinou portréty, přes jeden 
sloupec, další doprovodné grafické prvky zpravodaj nepoužívá, titulky červenou barvou, ohraničeny 
horni a dolní linkou, stejné velikosti písma, působí přehledně, ale k oživení by přispěly drobné ilustrace 
obsah: souhrn zpráv z farnosti za uplynulé období, pojednání z historie, zážitky poutníků, modlitby, 
informace o rozpočtu farnosti 
pravidelné rubriky: Z dějin nivnické farnosti, Z farní kroniky; Dechová hudba Nivničanka vzpomíná 
(souhrn události v dechové hudbě za poslední období) 
inzerce: bez inzerce 

Ostrožská Lhota 
Obec leží v jižní části okresu, 13 kilometrů jižně od Uh. Hradiště, na okraji Dolnomoravského úvalu. 
Žije zde 1.635 obyvatel, z nich je 72 % věřících. 77 % obyvatel, kteří v Ostrožské Lhotě žijí, se zde 
také narodilo. V obci je v rámci okresu nadprůměrný počet obyvatel pracujících v zemědělství - 8 %. 

Obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty 
vydávání: vycházel od roku 1998 
vydavatel: OÚ Ostrožská Lhota 
periodicita: čtvrtletník 
tiráž: náklad 350 výtisků; tisk LK Print Boršice 
cena:5 Kč 
formát: A4, ČB, 6 až 20 stran, dle potřeby 
obálka: na titulní straně v horní části hlavička Obecni zpravodaj Ostrožské Lhoty, vedle něj znak 
obce, na zbývající části strany ilustrace vztahující se k aktuálnímu období roku a obsah čísla 
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grafická úprava: stránky zlomené na dva sloupce, bez dělicí linky, titulky jednotné, pravidelné rubriky 
mají svou zarážku, bez ilustrací a dalších grafických prvků, fotografie v dobré kvalitě, přehledné, 
působí graficky uceleně 
obsah: zpravodaj shrnuje dění v obci za uplynulé čtvrtletí, stálé rubriky tvoří většinu jeho obsahu, 
velký prostor je dán také názorům a komentářům občanů k aktuálním tématům, postupem času 
dostávají více prostoru také reportáže a fotoreportáže 
pravidelné rubriky: Zprávy z radnice, Z naší farnosti, Z historie obce; Názory a ohlasy; Co se děje ve 
škole (později Novinky ze školy a školky); Čtení o dětech pro rodiče; Společenská kronika; Činnost 
spolků a organizací 
inzerce: v některých vydáních plošná 

Ostrožská Nová Ves 
Obec leží v jižní části okresu, 9 kilometrů jižně od Uherského Hradiště, v Dolnomoravském úvalu. 
Skládá se ze dvou částí: Ostrožská Nová Ves a Chylice. Žije zde 3348 obyvatel, z nich je 66,9 % 
věřících. 

Novovešťan (do r. 1990) 
vydávání: vycházel s přestávkami od roku 1958, nejprve jako Novovešťan, po několika letech 
přejmenován na Novoveský zpravodaj, vydávání opět obnoveno v dubnu 1988 pod názvem 
Novovešťan 
vydavatel: Klubové zařízení NV Ostrožská Nová Ves 
periodicita: dvouměsíčník 
tiráž: zpracovala redakční rada a pracovníci MNV Ostrožská Nová Ves, odpovědný redaktor Josef 
Štochl, tisk Okresní kulturní středisko Uherské Hradiště, náklad 750 ks 
cena: zdarma, neprodejné 
formát: A4, ČB, 24 až 28 stran + 4 strany obálky 
obálka: na titulní straně motiv nového nákupního střediska v O. N. Vsi a hlavička Novovešťan -
zpravodaj MNV Ostrožská Nová Ves 
grafická úprava: psáno strojopisem, zlom přes jeden sloupec, výrazné, kreslené titulky, bez fotografií, 
ale velké a výrazné ilustrace, přehledné 
obsah: zpravodaje měly poměrně ustálenou strukturu, rozsáhle informovaly o činnosti Místního 
národního výboru a jednotlivých složek Národní fronty, po Listopadu spolkové a kulturní informace 
ustoupily do pozadí a ve zpravodaji byly především informace o změně politické situace a o přechodu 
k demokracii, včetně prohlášení jednotlivých politických stran a hnutí 

pravidelné rubriky: Matriční události; Sport; Z receptáře babiček; Ze života školy, Kultura; Ze života 

obce 
změny po roce 1989: poslední číslo Novovešťanu vyšlo v březnu 1990, poté bylo vydávání 
přerušeno; redakční rada se nezměnila, ale na stranách periodika se v lednovém čísle v roce 1990 
objevily obsáhlé informace o Občanském fóru v obci a bylo odstraněno ideologické zabarvení 
některých částí zpravodaje 

inzerce: první plošná inzerce místních podnikatelů byla otištěna v lednovém vydání z roku 1990 

Novoveský Profil (od r. 1991) 

vydávání: vychází od ledna 1991, navazuje na dříve vydávaný Novovešťan 
vydavatel: OÚ Ostrožská Nová Ves 
periodicita: měsíčník, od září 1991 dvouměsíčník 
tiráž: počet výtisků 700 ks (později proměnlivý 600 až 750 ks), odpovědný redaktor Ing. Jaroslav 
Balaštík (od roku 1993 řídi redakční rada), grafická úprava a tisk ZD Mír Kunovice (od roku 1993 Joker 
s.r.o. Uh. Hradiště) 
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cena: 3 Kčs, od září 1995 4 Kč, od března 1996 5 Kč, od července 1998 6 Kč 
formát: A4, ČB, 8 až 12 stran 
obálka: horní třetinu titulní strany zabírá hlavička Novoveský profil, od roku 1995 s obecním znakem, 
na zbytku strany je fotografie nebo ilustrace s aktuálním motivem 
grafická úprava: zlom na dva až tři sloupce, zpočátku méně fotografií, postupně jich přibývá, 
v poměrně slušné kvalitě, různé typy písma v titulcích, u některých textů navíc zarážky, některé články 
v šedém rastru, množství doplňkových grafických prvků, působí přehledně 
obsah: jádro obsahu tvoří informace o činnosti radnice, zápisy ze zasedání obecní rady a 
zastupitelstva, ze spolků a organizací dostávají největší prostor kanoisté, zpravodaj také pravidelně 
přináší informace o aktuálních společenských akcích a děni na faře; v některých vydáních také zprávy 
o činnosti místních podnikatelů 
pravidelné rubriky: Zpěvník Moravy, Informace zjednání obecni rady, Společenská kronika, 
Kanoistika 
inzerce: v každém vydáním plošná inzerce o celkovém rozsahu půl až jedna strana, inzerují 
především místní podnikatelé 

Osvětimany 
Jedna z nejzápadnějších obci okresů leží 19 kilometrů západně od Uherského Hradiště v pohoří 
Chřiby. Žije zde 833 obyvatel, z nich je 54,4 % věřících. Osvětimany mají v rámci okresu výrazně 
nadprůměrný podíl obyvatel pracujících v zemědělství - 11,8%. 

Osvětimanský zpravodaj 
vydávání: od prosince 1997 
vydavatel: OÚ Osvětimany 
periodicita: roční 
tiráž: redakčně zpracovala Kulturní komise; grafický design a typografie KAM studio Kyjov, tisk HTisk 
Svatobořice 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 16 až 32 stran 
obálka: v horní třetině titulní strany hlavička Osvětimanský zpravodaj spolu se znakem obce, na 
zbývající části ilustrovaný motiv z obce a báseň tematicky se vztahující k období konce roku 
grafická úprava: zlom textu přes dva nebo tři sloupce, titulky stylově jednotné, nad titulkem tlustá 
šedá dělící linka, pod titulkem tenká černá linka; velmi mnoho fotografií v dobré kvalitě, v případě 
potřeby texty doplňují také drobné ilustrace či jiné grafické prvky; velmi přehledné a graficky dobře 
zpracované 
obsah: zpravodaj shrnuje události uplynulého roku v obci, ať už z pohledu obecního úřadu, či 
informacemi o činnosti jednotlivých spolků (hasiči, zahrádkáři, včelaři, folklorní kroužek Vonice, Český 
svaz žen, tělovýchovná jednota); velký prostor je věnovaný také činnosti místní základní a mateřské 
školy a kina; nechybí ani pohledy do historie Osvětiman a pojednání o vánočních svátcích 
pravidelné rubriky: Slovo starosty; Informace obecního úřadu; Školství v naší obci; Spolková činnost; 
Ekologie; Historie; Kultura v naší obci; Společenská kronika; Svátky 
inzerce: bez inzerce 

Pašovice 
Obec leží v severní části okresu, 8 kilometrů severně od Uherského Brodu, v podhůří Vizovických 
vrchů. Žije zde 717 obyvatel, z nich je 78,2 % věřících. 
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Zpravodaj obce Pašovice 
vydávání: vychází od března 1999 
vydavatel: OÚ Pašovice 
periodicita: občasník, 3 až 5krát ročně 
tiráž: náklad 250 výtisků, grafický design a počítačová sazba JAANs Prakšice, tisk Cicero Press s.r.o. 
Napajedla (od konce roku 1999 Škubal Uh. Brod) 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 4 až 6 stran, v 1. ročníku listy spojené sponou, oboustranný tisk 
obálka: na titulní straně velká hlavička s motivem pašovického kostela (cca třetina strany), ve 
zbývající části úvodní text starosty obce týkající se nějakého aktuálního problému nebo události 
grafická úprava: zlom textu na dva nebo tři sloupce, titulky zvýrazněny orámování a šedým rastrem, 
četné užití fotografií, grafiky a informační grafiky, přehledné 
obsah: především informace z obecního zastupitelstva, zpravodaj upozorňuje na aktuální problémy, 
reportáže ze společenských akcí, prezentace investičních záměrů obce, pojednání z historie Pašovic 
pravidelné rubriky: Kulturní koutek, Usnesení ze zasedáni obecního zastupitelstva; Dějiny obce 
Pašovice 
inzerce: bez komerční inzerce, formou plošné reklamy pozvánky na akce v obci 

Pitín 
Obec leží na severovýchodním okraji okresu, 18 kilometrů východně od Uherského Brodu, v Bílých 
Karpatech. Žije zde 937 obyvatel, z nich je 80,4 % věřících. V obci je v rámci okresu nadprůměrný 
podíl obyvatel pracujících v zemědělství -8,6%. 

Pitínský zpravodaj 
vydávání: vychází od prosince 1997, vždy na přelomu roku 
vydavatel: OÚ Pitín 
periodicita: roční 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 10 stran 
obálka: na titulní straně netradičně zalomená hlavička Pitínský zpravodaj (tzv. „hokejka", při horním a 
pravém okraji rámuje zbytek strany), na zbývající části titulní strany fotografie obce a úvodní slovo 
starosty obce 
grafická úprava: zlom na dva sloupce (nemusejí být stejně široké), několik druhů titulků, využití 
drobných ilustraci a grafik, hodně fotografií, ale malého formátu 
obsah: zpravodaj má hlavně rekapitulační funkci - shrnuje vše, co se za rok v obci událo, upozorňuje 
na aktuální problémy, dává prostor spolkům (hasiči, myslivce, Orel, sportovci), aby zhodnotily svoji 
činnosti, informace z mateřské školy a o místních podnikatelích 
pravidelné rubriky: Společenská kronika 
inzerce: plošná inzerce, ale maximálně 2 inzeráty v jednom vydání 

Podolí 
Obec leží v centrální části okresu, 8 kilometrů jihovýchodně od Uherského Hradiště, v nížině řeky 
Olšavy. Žije zde 768 obyvatel, z nich je 66,8 % věřících. 

Život v Podolí 
vydávání: od roku 1999 
vydavatel: OÚ Podolí 
periodicita: dvouměsíčník 
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tiráž: grafická úprava Miroslav Šácha, Popovice 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 4 strany, od vydání 2/99 lesklý papír 
obálka: v horní čtvrtině titulní strany hlavička Život v Podolí se znakem obce, na zbývající části strany 
už začínají samotné texty zpravodaje 
grafická úprava: stylově čisté, zlom na tři sloupce, přehledné, časté využití fotografie v dobré kvalitě, 
další doprovodné grafické prvky 
obsah: nejsou zde takřka žádné stálé rubriky, zpravodaj složený z aktuálních krátkých zpráv o dění 
v obci a činnosti jednotlivých spolků, o vyhláškách a usneseních informuje také obecní úřad 
pravidelné rubriky: Společenská kronika, Zpráva ze zasedáni zastupitelstva 
inzerce: pouze v některých vydáních, ale jen řádková 

Polešovice 
Obec leží v jihozápadní části okresu, 13 kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště, na okraji 
Dolnomoravského úvalu. Žije zde 1.989 obyvatel, z nich je 74,6 % věřících. V obci je v rámci okresu 
nadprůměrný podíl obyvatel pracujících v zemědělství -8,2%. 

Zpravodaj MNV Polešovice 
vydávání: vycházel od října 1987 do prosince 1989 
vydavatel: hospodářsko-správní odbor MNV Polešovice 
periodicita: nepravidelná, 1 až 2 vydání ročně 
tiráž: odpovědný redaktor Blažena Kozubíková, tisk Okresní kulturní středisko Uh. Hradiště, náklad 
500 ks; v roce 1989 tisk Moravské tiskařské závody Uh. Hradiště - Staré Město 
cena: zdarma 
formát: A4, 16 až 20 stran + obálka, v roce 1989 10 stran 
obálka: v prvním vydáni obálka z tvrdého papíru, využita pouze její titulní strana a poslední strana pro 
tiráž, v dalších vydáních bez tvrdé obálky, využity i její vnitřní strany; v horní třetině titulní strany 
hlavička Zpravodaj MNV Polešovice, na zbývající části strany fotografie nebo ilustrace s motivem 
obce, v roce 1989 na titulní straně také samotný text zpravodaje 
grafická úprava: strojopis, velké kreslené titulky, fotografie a ilustrace pouze výjimečné, v roce 1989 
kvalitnější papír, více fotografií, zlom na dva sloupce 
obsah: zpravodaj měl ustálenou strukturu, v pravidelných rubrikách informoval o činnosti MNV, jeho 
složek, škol a různých organizací za uplynulé období, ve zpravodaji byla také připomínána různá 
výročí, velký prostor měla i společenská kronika, v některých číslech také články s historickou 
tématikou 
pravidelné rubriky: Z činností orgánů MNV; Slovo poslance; MNV informuje; Společenská kronika; 
Právni poradna; Okénko do našich organizací; Poradna stavebního úřadu 
změny po roce 1989: zpravodaj naposled vyšel v prosinci 1989, poté přestal vycházet 
inzerce: bez inzerce 

Slavkov 
Obec leží v jižní části okresu, 13 kilometrů jižně od Uherského Brodu, v podhůří Bílých Karpat. Žije 
zde 678 obyvatel, z nich je 68,9 % věřících. Obec má v rámci okresu vysoký podíl obyvatel pracujících 
v zemědělství - 13,7 %. 
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Slavkovské noviny 
vydávání: vychází od dubna 1995 
vydavatel: OÚ Slavkov 
periodicita: dvouměsíčník 
tiráž: odpovědný redaktor Ing. Pavel Zámečník, sazba Solaris, Na Výsluní 1850 Uherský Brod, tisk 
Comenius s.r.o. Uh. Brod 
cena:4 Kč 
formát: A4, ČB, 8 až 10 stran 
obálka: v horní třetině titulní strany hlavička Slavkovské noviny, na zbývající části strany ilustrace a 
obsah čísla 
grafická úprava: zlom většinou na dva sloupce, někdy využita dělící linka, stylově jednotné, 
přehledné, využití drobných grafik, ale málo fotografií 
obsah: zpočátku pestrý obsah, zajímavé postřehy o dění v obci, představování tradic (např. jak 
probíhal dříve svatební obřad), informace ze škol, různé rady, i texty o historii obce, postupně se ale 
příspěvky stávají monotematické a zaměřené hlavně na křesťanství (dvoustránková reportáž z poutě 
do Polska, představování svatých) a zpravodaj tak ztrácí svoji původní pestrost 
pravidelné rubriky: Jednou větou (krátké zprávy o dění v obci); Nekritické okénko; Kritické okénko; 
Rady do kuchyně; Napsali o nás; Zjednání obecního zastupitelstva 
inzerce: zpravodaj ji nabízí, ale nevyskytuje se v něm 

Staré Město 
Obec leží v západní části okresu, 2 kilometry západně od Uherského Hradiště, v Dolnomoravském 
úvalu. Nejvýznamnější železniční stanice okresu, leží na hlavní trati Videň - Přerov - Ostrava -
Varšava. Žije zde 6.691 obyvatel, z nich je 56,3 % věřících. Město má v rámci okresu 3. nejvyšší podíl 
obyvatel s vysokoškolským vzděláním -8,3%. 

Zpravodaj Starého Města (1991 -1993) 
vydávání: vychází od dubna1991 
vydavatel: OÚ Staré Město 
periodicita: měsíčník 
tiráž: náklad 500 ks, odpovědný redaktor Jiří Lapčík, tisk LV Print Uh. Hradiště, od roku 1993 
odpovědný redaktor Jan Vančura, tisk Grafia Staré Město 
cena: 5 Kčs 
formát: A5, ČB, 16 stran 
obálka: tvrdý papír, na titulní straně hlavička zpravodaje, na zbytku strany pečeť Starého Města, 
vnitřní strany obálky využité pro inzerci, ve spodní části poslední strany tiráž; v roce 1993 vnější strany 
obálky modré, na titulní straně místo pečetě znak Starého Města, jiná podoba hlavičky, vnitřní strany 
obálky prázdné 
grafická úprava: jeden sloupec, texty řazeny za sebou, fotografie pouze výjimečně (ve špatné 
kvalitě), bez dalších grafických prvků a ilustraci, různé typy písma v titulcích, působí nekonzistentně, 
jinak vcelku přehledné 
obsah: informace z činnosti obecního úřadu, také zprávy o činnosti jednotlivých spolků (hasiči, sokol, 
volejbalisté), podstatná část zpravodaje byla věnována kulturnímu servisu - programy místních a 
blízkých kin a divadel; struktura zpravodaje zůstávala stejná, žádné podstatné změny 
pravidelné rubriky: Společenská rubrika; Program Slováckého divadla v Uherském Hradišti; Zprávy 
ze zasedání obecní rady a obecního zastupitelstva; Kino Sputnik Staré Město; Filmový klub; Kino Mír 
Uherské Hradiště; Receptář nejen na ... (měsíc) 
inzerce: plošná inzerce, především místní podnikatelé, obvykle na poslední straně zpravodaje, do 
roku 1993 také na vnitřních stranách obálky 
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Staroměstské noviny (od r. 1994) 
vydávání: vychází od ledna 1994, navazuje na Zpravodaj Starého Města 
vydavatel: OÚ Staré Město, od listopadu 1996 MÚ Staré Město 
periodicita: měsíčník 
tiráž: řídí redakční rada, odpovědný redaktor Milan Kubíček, grafická úprava a tisk Cicero Napajedla 
cena: 3 Kč, od června 1995 5 Kč 
formát: A4, ČB, 8 stran, později různé speciálně číslované přílohy (především inzertní), od roku 1995 
rozsah ustálený na 20 až 24 stran včetně příloh, které už byly číslovány jako součást periodika 
obálka: v horní části titulní strany modrá hlavička Staroměstské noviny, ve zbývající části strany 
obsah novin a otevírací článek čísla (obvykle k aktuální události, doplněno fotografiemi) 
grafická úprava: ustálená grafická podoba, zlom na dva až tři sloupce, texty řazeny po sloupcích, 
mnoho různých typů písma v titulcích, u jejich velikosti také odlišnosti nejsou, titulek obvykle v šedém 
nebo černém rastra; četné fotografie, ilustrace a další doprovodné grafické prvky, průměrně přehledné 
obsah: snaha o ustálenou strukturu, nejvíc prostoru maji informace z dění na radnici, zpravodaj 
pravidelně přináší reportáže z aktuálních společenských, kulturních a sportovních událostí, zprávy ze 
škol a ze sportu, nechybí pohled do historie, prostor je věnovaný i dění v místní farnosti; pokud si to 
žádá nějaké aktuální téma (volby, povodně) - je mu ve zpravodaji věnovaný výrazné větší prostor na 
úkor ostatních informací 

pravidelné rubriky: Nad šálkem kávy s...; Usnesení ze zasedání městské rady; Společenská kronika; 
Z naší farnosti; Nad kronikou obce; Kino Sputnik 
inzerce: průměrný rozsah 1 až 2 strany (pouze zpočátku větší díky inzertním přílohám), většinou 
plošné inzeráty místních podnikatú 

Strání 
Leží v jihovýchod ni části okresu, 19 kilometrů jihovýchodně od Uherského Brodu, v Bílých Karpatech. 
Skládá se ze dvou částí: Strání a Květná. Je zde hraniční přechod se Slovenskem Strání - Moravské 
Lieskové. Žije zde 3.848 obyvatel, z nich je 85,5 % věřících. Ve Strání žije v rámci okresu nejvíce 
obyvatel, kteří se zde také narodili -81,1 %. Obec má velmi nízký podíl obyvatel pracujících 
v zemědělství -2,5% a naopak vysoký podíl obyvatel pracujících v průmyslu -48,9%. 

Zpravodaj obce Strání 
vydáváni: vychází od roku 1992 
vydavatel: OÚ Stráni 
periodicita: měsíčník, od roku 1997 dvouměsíčník 
tiráž: řídí redakční rada, předseda Miroslav Kapinus; od roku 1999 předseda redakční rady Ing. 
Miloslav Janovský, další členové: Ing. Radka Breznická, Mgr. Michael Mazánik, Mgr. Petra Popelková, 
Petr Čanky, Ing. Daniel Sedlecký, PhDr. Pavel Popelka CSc., Josef Popelka 
cena: 3 Kč, od roku 1999 zdarma 
formát: A5, 8 stran, ČB; od roku 1999 A4, 6-8 stran, ČB 
obálka: na titulní straně hlavička Zpravodaj obce Strání, pod ní reprodukce motivu z obce (později 
obecní pečeť), v dolní části titulní strany obsah vydání; od roku 1999 hlavička zabírá jen malou část 
titulní strany, v levé části sloupec s obsahem vydáni, ve zbývající části strany (cca 70 % plochy) už 
samotný obsah zpravodaje 
grafická úprava: do roku 1998 zlom na jeden sloupec, jednotlivé články od sebe odděleny linkou, bez 
fotografií, občas ilustrace, některé titulky v rastru; od roku 1999 zlom na dva až tři sloupce, texty 
řazeny po sloupcích, zpočátku nevýrazné titulky, později přehlednější, v každém vydání několik 
fotografií (spíše menšího formátu), ilustrace, působí přehledně 



obsah: do roku 1999 neměl zpravodaj příliš informační charakter, působil hodné beletristickým 
dojmem, neposkytoval dostatečně aktuální informace, spíše souhrny činnosti za delší období, hodné 
příběhů a vzpomínek, články z historie obce či některých spolků; s příchodem nové redakční rady 
pravidelné zprávy o činnosti obecního úřadu a o aktuálním dění v obci, pravidelné zprávy o činnosti 
folklorního souboru Javorina, rady zahrádkářům, ale stále také články beletristického charakteru, i 
když už v podstatně menším rozsahu 
pravidelné rubriky: bez pravidelných rubrik, pouze Aktiv pro občanské záležitosti (později 
Společenská kronika), poslední strana je pak vyhrazena sportovním informacím 
inzerce: maximálně jedna strana každého čísla věnována plošné inzerci - převážně podnikatelů 
z mista, nebo z okolních obcí 

Stříbrníce 
Leží v západní části okresu, 13 kilometrů západně od Uherského Hradiště, v podhůří Chřibů. Žije zde 
413 obyvatel, z nich je 67,1 % věřících. Vývoj počtu obyvatel má dlouhodobě klesající tendenci. Obec 
má v rámci okresu vysoký podii obyvatel, kteří pracuji v zemědělství -13,6%. 

Stříbrnský zpravodaj 
vydávání: první číslo vyšlo v prosinci 1996, další o rok později 
vydavatel: OÚ Stříbrníce 
periodicita: roční 
tiráž: tisk W.E.E.T. Staré Město 
cena:zdarma 
formát: A4, ČB, 8 stran 
obálka: na titulní straně není žádný text, zabírá ji celostránková ilustrace místního kostela a nad tím 
hlavička Stříbrnský zpravodaj 
grafická úprava: zlom na dva sloupce, 1 až 2 fotografie, titulky různým písmem, hodně vzdušné 
(prázdné místo okolo fotografií, některá sdělení zbytečně velkým písmem) - možná z důvodu 
nedostatku příspěvků 
obsah: Převažují zprávy z obecního úřadu - vyhlášky, hřbitovní řád, představení zastupitelstva, 
přehled události v obci za uplynulé časové období, historie obce, hospodaření s odpady, obecní 
rozpočet; nejsou zde zprávy o činnosti spolků, obsahově není zpravodaj příliš pestrý 
pravidelné rubriky: Společenská kronika, Z historie naší obce, přehled neplatičů odpadu 
inzerce: bez inzerce, zadní strana označena jako Místo pro reklamu 

Šumíce 
Obec leží v centrální části okresu, 5 kilometrů východně od Uherského Brodu, na úpatí Bitých Karpat. 
Žije zde 1.764 obyvatel, z nich je 75,6 % věřících. 

Obecní noviny Šumice 
vydávání: vychází od 6. září 1991 
vydavatel: OÚ Šumice 
periodicita: občasník, velmi nepravidelná, v některých letech i několik vydání, jindy pauza ve 

vydávání i delší než rok 

tiráž: vedoucí redaktor PaeDr. Marcela Jurková, od roku 1997 PaeDr. Miroslav Jurek 

cena: zdarma 
formát: A4, 8 až 12 stran, do roku 1993 strojopis, listy spojené sponou, později normální struktura 
obálka: v její části hlavička Obecní zpravodaj, v některých vydáních Šumický zpravodaj, ve zbývající 
části stránky samotný text novin - ne vždy se ale jedná o významově nejdůležitější článek vydáni 
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grafická úprava: velmi proměnlivá, téměř každý rok jiná podoba, neustálená, shodným prvkem je 
nevyužívání fotografií, jednotný styl titulků a poměrně slušná přehlednost 
obsah: v prvních letech především zprávy o činnosti obecního úřadu, přehled vyhlášek a poplatků, 
postupně více informaci o činnosti jednotlivých spolků v obci a o dění v mateřské a základní škole, 
také pozvánky na chystané kulturní a společenské akce 
pravidelné rubriky: vzhledem k proměnlivosti struktury zpravodaje stálé rubriky neexistuji, v každém 
vydání jsou ale informace z matriky, škol a obecního úřadu 
inzerce: bez inzerce 

Topolná 
Obec leží v severní části okresu, 11 kilometrů severně od Uherského Hradiště, na rozhraní 
Dolnomoravského úvalu a podhůří Vizovických vrchů. Žije zde 1.541 obyvatel, z nich je 68,2 % 
věřících. Obec má v rámci okresu vysoký podíl obyvatel pracujících v průmyslu - 49,8 %. 

Život v Topolné 
vydávání: vychází od roku 1996 
vydavatel: kulturní a školská komise OÚ Topolná ve vydavatelství HBN Otrokovice 
periodicita: občasník, nejvýše třikrát ročně 
tiráž: zlom HBN Otrokovice, tisk: Tiskárna Otrokovice 
cena:5 Kč 
formát: A4, ČB, 6 až 10 stran 
obálka: horní čtvrtinu titulní strany zabírá hlavička Život v Topolné s ilustrací návsi a reprodukcí 
obecní pečeti, na zbytku strany už jsou vlastní texty zpravodaje 
grafická úprava: strana zlomena na tři sloupce, články psány po sloupcích, někdy přes dva sloupce, 
časté využití fotografií v poměrně slušné kvalitě, četné drobné grafiky a ilustrace, příliš mnoho druhů 
písma v titulcích 
obsah: zpravodaj nemá příliš stálých rubrik, informuje především o aktivitě jednotlivých spolků 
v uplynulém období (hasiči, sportovci, dechová hudba), připomíná významná výročí, informuje o dění 
ve škole, ale téměř zde nejsou zprávy z obecního úřadu (usnesení, vyhlášky, poplatky, atp.) - jsou 
pouze shrnuty v úvodním slově starosty 
pravidelné rubriky: Z historie Topolné, Společenská kronika (od r. 2000 přejmenována na Evidenci 
obyvatel) 

inzerce: v prvních vydáních není, v dalších občasná plošná inzerce, nemá stálé umístění 

Tupesy 

Obec leží v západní části okresu, 9 kilometrů západně od Uherského Hradiště, v podhůří Chřibů. Žije 
zde 1.087 obyvatel, z nich je 63,6 % věřících. 
Zpravodaj Obecního úřadu Tupesy 
vydávání: vychází od prosince 1995 
vydavatel: OÚ Tupesy 
periodicita: roční 
tiráž: odpovědný redaktor Alois Šarata (od roku 1999 František Mikuia), tisk L.V. Print Uh. Hradiště, 
náklad 450 ks 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 8 stran 
obálka: titulní strana prošla několika úpravami, postupně se hlavička rozšířila o ilustraci návsi, pouze 
v prvním vydání byl na titulní straně obsah vydáni; typická podobaje ilustrace a úvodní slovo starosty 
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grafická úprava: zlom textů přes dva sloupce, četné fotografie v dobré kvalitě, využití ilustraci a 
dalších grafických prvků, několik druhů titulků, ve výsledku ale nepůsobí rušivě a neubírá zpravodaji 
na přehlednosti 
obsah: svoji činnost během uplynulého roku hodnotí jednotlivé organizace a spolky z obce (myslivci, 
hasiči, fotbalisté, Junák, turisté); ve zpravodaji se připomínají významná výročí (škola, výroba 
keramiky); uplynulý rok hodnotí také místní firmy; ve zkratce se připomínají nejvýznamnější kulturní a 
společenské události roku 
pravidelné rubriky: Ze života obce; Z obecní matriky 
inzerce: v prvním vydání dvě strany plošné inzerce, v dalších vydáních méně, maximálně jedna 
strana; zadavateli inzerce jsou především místní podnikatelé 

Uherské Hradiště 
Největší město Uherskohradišťská leží v centrální západní části okresu, na řece Moravě, okrajové 
části pak v podhůří Vizovických vrchů. Uherské Hradiště má 7 části: Uherské Hradiště, Jarošov, 
Mařatice, Rybárny, Sady, Vésky a Míkovice. Žije zde 26.876 obyvatel, z nich je 46,8 % věřících. Město 
má v rámci okresu nejnižší podíl obyvatel pracujících v zemědělství -1,6%, nízký je i podii 
zaměstnaných v průmyslu - 33,1 %. Významná část obyvatel tak pracuje v terciárním sektoru (služby). 
Ve městě je výrazně nejvyšší podíl vysokoškoláků z okresu -13,2%. 

Zpravodaj města Uherské Hradiště 
vydávání: vychází nepřetržitě od roku 1968 
vydavatel: Sdružený klub pracujících ROH, od r. 1991 SKP pro potřeby MÚ v Uh. Hradišti, od roku 
1992 Klub kultury pro potřebu MÚ v Uh. Hradišti 
periodicita: měsíčník 
tiráž: zpravodaj je vydáván k potřebám MěstNV Uh. Hradiště, řídí Sdružený klub pracujících 
s redakční radou, počet výtisků 4.000 kusů, tisk MTZ Uh. Hradiště - St. Město; od roku 1991 řídí 
redakční rada, odpovědný redaktor Miroslav Raška, 3.000 výtisků, tisk Josef Škubal, Újezdec u 
Luhačovic, od roku 1992 řídi redakční rada, odpovědný redaktor PhDr. Jaroslav Mikulik, náklad 
postupně klesá z 3.000 výtisků k 2.000 v roce 2000, od roku 1996 je odpovědným redaktorem Ing. 
Helena Vajdíková, od roku 2000 pak Bořek Zižlavský 
cena: 1,50 Kčs, od roku 1991 3 Kčs, od roku 1992 5 Kčs, od roku 1997 6 Kčs, 
formát: A5, ČB, 32 - 48 stran + 4 strany obálky 
obálka: na titulní straně fotografie nebo ilustrace s motivem města - podoba titulní strany se mění 
pravidelně po roce, potištěny všechny obálkové strany, jejich využití se ale mění, stálá je pouze tiráž 
ve spodní části poslední strany 
grafická úprava: zpravodaj má ustálenou grafickou podobu, texty jsou psány poměrně malým 
písmem, což někdy znesnadňuje orientaci ve zpravodaji, využiti fotografie se postupem času zvyšuje, 
titulky jsou výrazné, některé rubriky maji ustálenou hlavičku, působí přehledně 
obsah: jádrem zpravodaje jsou informace o činnosti orgánů města, většinu jeho obsahu naplňuji 
pravidelné rubriky, zpravodaj hraje i důležitou servisní roli díky podrobnému kulturnímu programu 
pravidelné rubriky: zpravodaj má velké množství pravidelných rubrik, některé se drží po celou dobu 
jeho vydávání, jiné jsou záležitostí několika let či měsíců; z nejdůležitějších rubrik: Zpráva o činnosti 
městské rady; Zpráva o činnosti městského zastupitelstva; Sloupeček městské policie; Okénko 
architekta; Proměny města; Příroda a životní prostředí v UH; Osobnosti města; Receptář; Pozvánka 
do divadla; Střípky z historie města; Kalendář ZUH; Sport; Společenská kronika města; programy 
kulturních zařízení na území města (Klub kultury, městská kina, Slovácké divadlo, klub Mír, Slovácké 
muzeum) 
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změny po roce 1989: grafická podoba stejná, změny v redakční radě a odideologizováni obsahu 
inzerce: od roku 1990 plošná inzerce v proměnlivém rozsahu - v součtu obvykle několik stran 
zpravodaje 

Veligrad - list členů Historické společnosti Starý Velehrad 
vydávání: vycházi od listopadu 1990, kdy vyšlo jeho nulté číslo 
vydavatel: Historická společnost Starý Velehrad 
periodicita: nepravidelná, obvykle 1 krát až 2krát ročně 
tiráž: rediguje Jiří Jilík, od roku 1995 redakce a sazba Bořek Žižlavský 
cena: pro nečleny 5 Kč 
formát: A4, ČB, 6 až 8 stran, od roku 1995 A5, 12 stran 
obálka: na titulní straně hlavička Veligrad - list členů historické společnosti Starý Velehrad, na zbytku 
strany už samotný text zpravodaje 
grafická úprava: zlom na dva až tři sloupce, málo fotografii průměrné kvality, jednotný styl titulků, 
působí přehledným dojmem 
obsah: zpravodaj informuje jednak o činnosti společnosti v uplynulém roce (rozpočet, konáni valné 
hromady, exkurze, zájezdy, expedice), kromě toho přináší také zprávy o nových archeologických 
objevech a představuje jednotlivé památky a zajímavá místa mající vztah k období Velkém Moravy 
pravidelné rubriky: kromě přehledu zemřelých členů v rubrice Naše rovy je list bez pravidelných 
rubrik 
inzerce: bez inzerce 

Uhersky Brod 
Druhé největší město okresu leží v jeho centrální části, 18 kilometrů východně od Uherského Hradiště. 
Skládá se z pěti části: Uherský Brod, Havřice, Újezdec, Těšov a Maršov. Žije zde 17.592 obyvatel, 
z nich je 60,5 % věřících. Město má v rámci okresu nízký podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství -
2,3 %. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je 2. nejvyšši v okrese -9,7%. 

Uherskobrodský zpravodaj, Brodské noviny 
Uherskobrodský zpravodaj (do roku 1990) 
vydávání: vychází od prosince 1984, přestal vycházet v roce 1990 
vydavatel: MěstNV Uherský Brod 
periodicita: nepravidelná, 3 až 4 vydání ročně 
tiráž: redakční rada: JUDr. Cyril Bařinka (tajemník MěstNV) - vedoucí, Jaroslav Jurák - zástupce 
vedoucího a technický redaktor, Rudolf Zitterbart, Ing. Josef Bartek, PhDr. Dana Všetečková, 
Naděžda Ondrůšková, František Krpal, Eduard Pěgřimek, Olga Herodková; výtvarná úprava Eduard 
Pěgřimek, tisknou Moravské tiskařské závody Gottwaldov, náklad 5000 ks; v roce 1990 obměna 
redakční rady - vedoucí Hana Kratochvílová, zástupce a technický redaktor Jaroslav Jurák, dále PhDr. 
Dana Všetečková, Eduard Pěgřimek, František Krpal, František Šustek, tisknou MTZ Zlín 
cena: 2 Kčs 
formát: A5, 32 stran + 4 strany obálky, ČB 
obálka: na titulní straně hlavička Uherskobrodský zpravodaj, pod ní fotografie s motivem města, dole 
znak města, vnitřní strany obálky využity pro ilustraci nebo fotografie, na poslední straně obálky tiráž 
grafická úprava: sazba na jeden sloupec, text zabíral téměř celou šířku a výšku strany, velmi malé 
odsazení od okrajů, titulky nevýrazné, využiti fotografií v průměrné kvalitě, časté ilustrace a zarážky 
jednotlivých rubrik, poměrně malá velikost písma 
obsah: vzhledem k velkého zastoupení pravidelných rubrik se jednotlivá čísla obsahově příliš nelišila, 
jádro tvořily informace o činnosti Městského národního výboru a jeho složek, dále zprávy o děni 
v jednotlivých složkách Národní fronty, připomenutí významných výročí a dopisy čtenářů 
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pravidelné rubriky: rubriky tvořily více než polovinu rozsahu zpravodaje, pravidelně vycházely 
následující: Úvodník; Z činnosti orgánů MěstNV; Kritickým okem objektivu; Historie Uh. Brodu; Víte 
že?; Z matriky; Městský národní výbor informuje; Okénko do našich závodů; Ze slovácké kuchyně; 
Z činnost Národní fronty 
změny po roce 1989: změna v redakční radě, odideologizování obsahu zpravodaje, prostor dostávaly 
informace o aktuálním politickém vývoji, grafická úprava a rubriky zachovány, v roce 1990 ale 
zpravodaj přestal vycházet 
inzerce: bez inzerce 

Brodské noviny (od roku 1991, od roku 1997 Brodský zpravodaj) 
vydávání: vycházejí od dubna 1991, navazují na Uherskobrodský zpravodaj, v srpnu 1997 
přejmenovány na Brodský zpravodaj 
vydavatel: MÚ Uherský Brod 
periodicita: čtrnáctidennik, od srpna 1997 měsíčník, od června 2000 opět čtrnáctidenník 
tiráž: odpovědný redaktor Eduard Pěgřímek, náklad 3000 ks (postupně snížení na 1800 až 2000 ks), 
tisk Josef Škubal Újezdec; od března 1993 odpovědný redaktor Ing. Bohdana Smržová, grafická 
úprava Eduard Pěgňmek; od října 1993 nová redaktorka Jana Flasarová; od roku 1994 grafická 
úprava, sazba a tisk Joker s.r.o. Uh. Hradiště, od července 1997 odpovědný redaktor PhDr. Jaroslav 
Mikulík, obě redaktorky končí, od roku 1998 tiskne Tisk Škubal Újezdec, sazba a grafická úprava 
Kamil Válek, osvit Joker s.r.o., od října 1998 Q Studio Uh. Brod, od června 2000 odpovědný redaktor 
Elen Sladká 
cena: 2 Kčs, od záři 1993 3 Kč, od června 1997 5 Kč, od roku 1998 6 Kč 
formát: A5, zpočátku 8 stran, později 16 až 20 stran, ČB, na titulní a poslední straně později využita 
doplňková zelená barva pro titulky 
obálka: na titulní straně hlavička Brodské noviny, obsah vydání ve sloupci, ve zbývající části strany už 
samotný text zpravodaje 
grafická úprava: sazba na dva až tři sloupce, do roku 1993 poměrně nevýrazná hlavička na titulní 
straně, poté zlepšeni; mnoho různých druhů titulků, u některých využití rastru, množství fotografii a 
ilustrací, grafická nejednotnost jde na úkor přehlednosti; v červnu 1997 provedena změna grafické 
úpravy - nejvýrazněji se projevila na titulní straně, uvnitř především ujednocení titulků, zlom na dva 
sloupce, větší přehlednost; Sport ve městě 
obsah: obsahová struktura se během vydáváni měnila, základem bylo naplňování pravidelných rubrik, 
zbývající zprávy většinou informovaly o aktuálním dění ve městě, případně reportovaly z kulturních a 
společenských akcí; v případě významného výročí některé z organizací působících ve městě přinášely 
noviny seriály o její historii (např. 105 let Sokola v Uh. Brodě, Z historie stoletého gymnázia); 
v červenci 1997 byla z funkce vedoucí redaktorky odvolána Bohdana Smržová, z funkce redaktorky 
Jana Flasarová, v regionálním tisku se vedly diskuse o zániku Brodských novin, nakonec došlo pouze 
k jejich přejmenováni na Brodský zpravodaj a snížení periodicity na měsíčník - k odchodu Bohdany 
Smržové se na stránkách zpravodaje vyjadřovala jak samotná redaktorka, tak zástupci města, které je 
vydavatelem; město argumentovalo především snižováním finančních nákladů, podle některých 
spekulací mohly být ale za odvoláním Smržové také názorová zaujatost vůči některým rozhodnutím 
zastupitelstva a osobni zainteresovanost v politickém děni 
pravidelné rubriky: některé rubriky existovaly pouze několik měsíců, jiné takřka po celou dobu 
vydávání novin, z těch nejdúležitějších jsou to: Usnesení ze zasedáni městské rady; Usneseni ze 
zasedání městského zastupitelstva; Z činnosti městské policie; Společenská kronika; Kam za kulturou; 
Ze skautského kotlíku; Křestánské okénko; Dům kultury Uh. Brod; Program kina Máj; Z činnosti 
Městského domu dětí a mládeže; Z činnosti škol a mládeže 
inzerce: plošná inzerce umístěna na inzertní straně, ale i na jiných místech novin, dohromady zabírá 

obvykle dvě až tři novinové strany 
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Uhersky Ostroh 
Obec leží v jižní části okresu, 13 kilometrů jižně od Uherského Hradiště, na řece Moravě. Skládá se ze 
tři částí: Uherský Ostroh, Kvačíce a Ostrožské Předměstí. Žije zde 4.519 obyvatel, z nich je 53,9 % 
věřících. 

Zpravodaj SKP Uh. Ostroh 
vydávání: jeho předchůdcem byl Ostrožský zpravodaj, který vycházel od května 1979 s nepravidelnou 
periodicitou, v roce 1984 začal místo něj vycházet Zpravodaj SKP Uh. Ostroh (ten zároveň plnil i roli 
městského zpravodaje), přestal vycházet na konci roku 1990 
vydavatel: SKP Uh. Ostroh 
periodicita: měsíčník (výjimečně dvoučíslo) 
tiráž: Zpravodaj Sdruženého klubu pracujících ROH (ŽPSV - Železniční průmyslová a stavební 
výroba, Jednota, DYAS, Domácí potřeby, město Uh. Ostroh), tisknou MTZ Uh. Hradiště - St. Město, 
od roku 1988 ŽSM Kombinát Železničního stavitelství Brno, odpovědná redaktorka Blažena Potyková, 
náklad 850 až 950 kusů 
cena: 1 Kčs 
formát: A5, 12 stran + obálka, ČB (u některých čísel využití jiné barvy než černé, nejčastěji modré) 
obálka: na titulní straně logo SKP Uherský Ostroh s motivem místního zámku, pod ním hlavička 
Zpravodaj SKP Uherský Ostroh, bez dalšího textu, na poslední straně jsou loga místních podniků a 
znak města 
grafická úprava: sazba najeden sloupec, titulky kreslené, různé typy, bez fotografií, pouze ilustrace, 
poměrně hodně volného místa, hlavně mezi jednotlivými texty, přehledné 
obsah: zpravodaj plnil především servisní funkci - informoval o programu kina, přinášel kulturní tipy a 
statistické údaje z matriky, vzhledem k formátu nezbývalo příliš místa pro jiné informace - nejčastěji 
šlo o zprávy z MěstNV, z oddílu kopané, prostor pro hodnoceni své činnosti dostávaly také jednotlivé 
podniky z Uh. Ostrohu a folklorní soubory 
pravidelné rubriky: Z matriky MěstNV; Kino Uh. Ostroh; Informace MěstNV; Kam za kulturou; Víte, 
že... (významná výročí a historické události v měsíci) 
změny po roce 1989: vydavatel se nezměnil, skladba zpravodaje vzhledem k jeho převážně 
servisnímu charakteru také ne; pravidelně dostávalo prostor místní Občanské fórum, vystupoval za něj 
mj. Martin Severa - pozdější moderátor Televizních novin na TV Nova 
inzerce: bez inzerce, vyjma pozvánek na kulturní akce, které jsou ve formě plošné reklamy 

Ostrožské listy 
vydávání: po několikaleté odmlce navázaly na Zpravodaj SKP Uh. Ostroh, začaly vycházet v roce 

1996 
vydavatel: MÚ Uh. Ostroh 
periodicita: měsíčník 
tiráž: odpovědný redaktor tajemník MÚ Ing. Pavel Fianta, grafická úprava a fotografie Zdeněk 
Hudeček, 800 až 1000 výtisků, tiskne Cicero-press Napajedla; od dubna 1999 grafická úprava 
Rostislav Polehňa, tiskne L.V. print Uh. Hradiště; od července 1999 odpovědný redaktor Věra 
Hendrychová; od roku 2000 grafická úprava, sazba a tisk Joker s.r.o. Uh. Hradiště 
cena: 5 Kč, od roku 2000 8 Kč 
formát: A4, 8 až 16 stran, ČB, na některých stranách využita doplňková modrá barva 
obálka: v horni třetině strany hlavička Ostrožské listy (několikrát měněna), pod ní už samotný text 
zpravodaje 
grafická úprava: průběžně se měnila, stabilní zůstává zlom na dva až tři sloupce, výrazné titulky byly 
zmenšeny, využití fotografií a ilustrací průměrné, ale četnost se neměnila, původně výrazná záhlaví 
jednotlivých stran byla zmenšena, nejvíc přehledný byl zpravodaj v letech 1998 a 1999 
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obsah: struktura zpravodaje se ve sledovaném období neustále vyvíjela a měnila, základem byly vždy 
informace o činnosti Městského úřadu a o aktuálním dění ve městě, velký prostor dostávaly také 
zprávy z místní školy a kulturní tipy; při změnách jízdních řádů vlaků a autobusů zpravodaj přinášel 
jejich aktuální podobu 
pravidelné rubriky: Usnesení ze zasedání městské rady; Kulturní kalendář; Škola; Sport 
inzerce: průměrný rozsah plošné inzerce byl 1 až 2 strany, šlo o zadní strany zpravodaje, někdy i 
poslední stranu 

Zpravodaj ŽPSV 
vydávání: vycházel od roku 1972, ale s velmi nepravidelnou periodicitou, v roce 1987 vyšel dvakrát -
především kvůli výročí 35 let od založení podniku 
vydavatel: ŽPSV Uh. Ostroh 
periodicita: nepravidelná 
tiráž: řídí redakční rada, odpovídá redaktor Ing. Jiří Zeiner, počet výtisků 1000, tisknou MTZ Staré 
Město 
cena: zdarma 
formát: A5, 8 až 24 stran, ČB 
obálka: na titulní straně v rámečku hlavička Zpravodaj ŽPSV, v dolní části ilustrovaný motiv z výroby 
nebo ilustrace vztahující se k nějakému výročí 
grafická úprava: strojopis, sazba na jeden sloupec, využití fotografií a ilustraci, výrazné titulky, příliš 
velký odstup od horního a dolního okraje, text vyplňuje maximálně dvě třetiny strany 
obsah: zpravodaj informuje především o dění v podniku a jeho jednotlivých pracovištích, hodnotí 
hospodaření a plnění plánu, představuje úkoly pro nadcházející období, výroční vydání přináší přehled 
všech vyznamenaných pracovníků podniku za dobu jeho existence 
pravidelné rubriky: vzhledem k nepravidelnosti vydáváni a proměnlivé struktuře periodika neexistují 
změny po roce 1989: poslední dvě čísla vyšla v roce 1987 
inzerce: bez inzerce 

Velehrad 
Obec leži v západní části okresu, 8 kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště, v podhůří 
Chřibů. Žije zde 1.471 obyvatel, z nich je 51,9 % věřících. V obci jsou dva ústavy sociální péče pro 
dospělé a jeden ústav sociální péče pro mládež, které mají dohromady více než 300 klientů. Tato 
skutečnost se výrazně promítá do všech statistických dat týkajících se obce. 

Velehradský zpravodaj 
vydávání: vychází od října 1998, první číslo nazvané Mimořádný zpravodaj 
vydavatel: OÚ Velehrad 
periodicita: vydáván 3krát ročně, kontinuální číslování 
tiráž: šéfredaktor Václav Hroch, redakční rada: Stanislav Gregůrek, Jiří Rohel, Tomáš Ježek; k vydání 
připravilo velehradské studio OTTOBRE 12, náklad 400 výtisků 
cena: neprodejné, zdarma 
formát: A4, ČB, křídový papír, 12 stran 
obálka: součástí hlavičky Velehradský zpravodaj je fotografie některé z části obce, zabírá téměř 
polovinu titulní strany, ve zbývající části obvykle fotografie nebo reprodukce uměleckého díla 
doprovázená komentářem, prózou nebo poezií 
grafická úprava: zpravodaj je tištěný na kvalitním křídovém papíře, čemuž odpovídá i vysoká kvalita 
a četnost fotografií, ilustrací a jiných grafických prvků; jednotlivé rubriky mají své pravidelné místo a 
jsou oddělené stylově jednotnými titulky se zarážkou, celkově působí velmi přehledným a graficky 
čistým dojmem 
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obsah: mimořádné vydáni z října 1998 shrnovalo před volbami do obecních zastupitelstev činnost 
obecního úřadu v letech 1994 až 1998; další vydání Velehradského zpravodaje mají už svoji 
ustálenou strukturu postavenou na pravidelných rubrikách - o své činnosti informuje škola, farnost, 
obecní zastupitelstvo a jednotlivé spolky (Sokol, zahrádkáři); součástí každého čísla je fotografická 
část o historii Velehradu, rady zahrádkářům, receptář a přehled kulturních událostí 
pravidelné rubriky: Sdělení obecního zastupitelstva, Zprávy z farnosti, Školní zprávy, Z obecní 
matriky, Z historie Velehradu, Spolky, Oznámení, Receptář, Zahrádka sestry Damiány, Rádce a 
pomocník zahrádkáře, Kulturní kalendář, 

inzerce: nepravidelně na poslední straně, oddělena zarážkou Podnikatelé 

Vlčnov 
Obec leží v centrální části okresu, 7 kilometrů jihozápadně od Uherského Brodu, v podhůří Bílých 
Karpat. Žije zde 3.030 obyvatel, z nich je 77,9 % věřících. Více než tři čtvrtiny obyvatel, kteří ve 
Vlčnově žijí, se zde také narodily. Obec je známá díky folklorním Vlčnovským slavnostem, jejichž 
součástí je také jízda králů. 

Vlčnovský zpravodaj 
vydávání: Vlčnovský zpravodaj vycházel od roku 1979, v roce 1980 po sloučeni se sousední obcí 
Veletiny přejmenován na Zpravodaj Vlčnov Veletiny, vydávání přerušeno v roce 1986, znovu vychází 
od března 1999 
vydavatel: OÚ Vlčnov 
periodicita: občasník, 3 až 4krát ročně 
tiráž: náklad 600 ks, redakční rada: Kateřina Vozárová, jazyková úprava: Aleš Cimala; Sazba a tisk 
Jokers.ro., Uh. Hradiště 
cena:3 Kč 
formát: A4, ČB, 8 až 12 stran 
obálka: na titulní straně hlavička Vlčnovský zpravodaj, zabírá cca třetinu strany, článek na pivní 
straně pak tematicky souvisí s obdobím roku, nebo se vrací k nejvýznamnějši události v obci 
v uplynulém období 
grafická úprava: stránka zlomena na dva nebo tři sloupce, připomíná novinový zlom, titulky výrazně 
větší než ostatní text, mají jednotný styl, zpravodaj je přehledný, přiměřené využití fotografií v dobré 
kvalitně, ilustrační grafiky 
obsah: kromě činnosti jednotlivých spolků informuje zpravodaj také o společenských událostech 
v obci v uplynulém časovém úseku, o dalších plánech rozvoje obce, poměrně dost prostoru věnuje 
otázce nakládání s odpady; nechybí připomenutí výročí významných událostí a vzniku některých 
organizací a ani pohled do historie obce 
pravidelné rubriky: Společenská kronika, plánované akce Klubu sportu a kultury, Z činnosti SDH 

změny po roce 1989: 

inzerce: plošné inzerci vyhrazena část předposlední, později poslední strany 

Záhorovice 

Obec leží ve východní části okresu, 12 kilometrů východně od Uherského Brodu, v Bílých Karpatech. 
Žije zde 1.068 obyvatel, z nich je 66,8 % věřících. 
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Záhorovice DNES 
vydávání: zkušební číslo vyšlo v roce 1991, pravidelně vychází od dubna 1992 (toto vydání číslováno 
jako první) 
vydavatel: OÚ Záhorovice 
periodicita: roční 
tiráž: řídí redakční rada, odpovědný redaktor Kateřina Ondrušková, náklad 350 ks (pouze č. 1, později 
jen 200 ks), zpracovává Lubomír Šišpera, Bojkovice 667, tisk Tiskárna Strážnice (od č. 3 Joker s.r.o. 
Uherské Hradiště) 
cena:5 Kčs 
formát: A4, ČB, 12 stran 
obálka: na titulní straně tematická ilustrace nebo fotografie, která zabírá většinu strany, nad ní 
hlavička Záhorovice DNES, v dolni části strany obsah 
grafická úprava: strana zlomena na 2 až 3 sloupce, články někdy přes celou šiřku stránky, někdy 
pouze v jednom sloupci, řazeny různě; velké množství typů titulků, působí až rušivě, každá strana má 
jinou grafickou úpravu; místy až přehnané využití drobných grafik a ilustraci, fotografie poměrně 
kvalitní; zpravodaji chybí jednotná grafická podoba, špatně se v něm proto orientuje 
obsah: zpravodaj vychází vždy na konci roku, jsou v něm proto zprávy o činnosti jednotlivých institucí 
a spolků v obci (ZŠ, MŠ, hasičský sbor, Český červený kříž, myslivecké sdružení...), souhrn událostí 
uplynulého roku, nechybí ani články z historie obce a komentář starosty 
pravidelné rubriky: Úvodní slovo starosty obce, Společenská kronika, Víte že? (zajímavosti o obci), 

Sport 
inzerce: zpočátku v jasně označené rubrice Inzerce, oznamy - cca 1 strana, v dalších letech jí ubývá, 
je ale vždy označena a oddělena 

Zpravodaj JZD Rozvoj Záhorovice 
vydávání: vycházel od roku 1985 do roku 1989 
vydavatel: JZD Rozvoj Záhorovice 
periodicita: čtvrtletní 
tiráž: řídí redakční rada, odpovědný redaktor Dušana Šašinková, vytištěno nákladem 500 ks, tisknou 
Moravské tiskařské závody Uh. Hradiště - St. Město 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 8 až 12 stran 
obálka: v horní části titulní strany hlavička Zpravodaj JZD Rozvoj Záhovorice, pod ní ilustrace 
s motivem místní krajiny, ve zbývající části strany už samotný text zpravodaje, obvykle úvodníkového 
charakteru 
grafická úprava: zlom na dva sloupce, texty řazeny za sebou po sloupcích, titulky stejným písmem, 
bez fotografií, ale využity ilustrace, přehledné, i když v některých článcích je příliš malé písmo a malý 
proklad mezi řádky, což zhoršuje orientaci v textu 
obsah: především činnosti o činnosti v JZD, stav plnění plánu a hospodaření, rozbor pracovní 
úrazovosti; také zprávy o aktivitách jednotlivých spolků působících v rámci JZD a představování 
nejlepších pracovníků v družstvě 

pravidelné rubriky: bez pravidelných rubrik, dvakrát až třikrát ročně byl do zpravodaje zařazován 

Přehled příjmení členů 
změny po roce 1989: poslední vydáni zpravodaje vyšlo pravděpodobně v prosinci 1989, uzávěrka ale 
byla pravděpodobně před 17. listopadem, respektive dříve, než se události ze 17. listopadu stačily 
promítnout do života i v Záhorovicich, proto obsah zpravodaje nijak neovlivnily 
inzerce: bez inzerce 
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Zlechov 
Obec leží v západní části okresu, 7 kilometrů západně od Uherského Hradiště, na rozhraní 
Dolnomoravského úvalu a podhůří Chřibů. Žije zde 1.572 obyvatel, z nich je 70,2 % věřících. 

Obecní zpravodaj 
vydávání: vychází od března 1995 
vydavatel: OÚ Zlechov 
periodicita: nepravidelná, 3krát až 5krát ročně 
tiráž: zpracoval Ing. Lubomír Bilík, náklad neznámý 
cena: zdarma 
formát: A4, ČB, 4 až 6 stran, vnitřní strany číslované 
obálka: v horní čtvrtině titulní strany hlavička Zpravodaj Obecního úřadu ve Zlechově, následuje už 
normální text 
grafická úprava: strana zlomena na jeden široký sloupec, texty řazeny za sebou, titulky nevýrazné -
stejná velikost písma jako ostatní text, pouze tučný řez, bez fotografií, pouze drobné doplňující 
ilustrace 
obsah: vyhlášky, nakládání s odpady, stavba čistírny odpadních vod, plynofikace, otázka otevření 
pobočky pošty v obci, volby, rozpočet obce, pozvánky na společenské akce, reportáže z nich; 
informace z místní mateřské a základní školy 
pravidelné rubriky: Z obecni matriky, Víte že... (zajímavosti o obci), 
inzerce: není, ani soukromá 
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Příloha č. 3: Vývoj počtu vydávaných tisků na Uherskohradišťsku 

1.1. 1987 1. 1. 1995 1. 1. 2000 

okresní noviny 1 2 3 

obecní zpravodaje 11 20 45 

podnikové zpravodaje (vč. JZD) 8 0 0 

farní zpravodaje 0 1 1 

spolkové zpravodaje 0 1 1 

celkem 20 24 50 
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