
2012 2

Zpravodaj města  Uherské  H radiště

5.10.1936  - 18.12.2011
DĚKUJEME ...



Prezident Václav Havel před Slováckým divadlem (1992).

Beseda s občany v Klubu kultury (1992).                                                     Foto: Miroslav Potyka 
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PŘEHLED USNESENÍ 30. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 20.12.2011

Rada města schválila
- Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2012 dle 
přílohy „Rozpočty příspěvkových organizaci 2012“
- Ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast 
školství a vzdělávání) příplatky za vedení dle před-
loženého plánu.
- Kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organi-
zací (mimo oblast školství a vzdělávání) pro stanove-
ní roční odměny pro rok 2012 dle přílohy k důvodové 
zprávě. 
- Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 
2012, dle  přílohy k důvodové zprávě.
- Společnosti EDUHA, s.r.o. změnu rozpočtu na rok 
2011 takto:
Výnosy Kč 12 875,96
Náklady Kč 15 252,06
Hospodářský výsledek Kč -2 376,10
- Společnosti EDUHA, s.r.o. rozpočet na rok 2012  
takto:
Výnosy Kč 13 997,40
Náklady Kč 14 984,35
Hospodářský výsledek Kč -986,95
- Společnosti EDUHA, s.r.o. uzavření smlouvy se 
společností Volksbank CZ a.s., M-palác, Heršpická 
5, 658 26 Brno na zhodnocení volných finančních 
prostředků ve výši 2 mil. Kč po dobu dvou let s výší 
úročení 2,35 % p.a.
- uzavření Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě, ve zně-
ní Dodatků č. 1 - č. 8, uzavřené dne 15.12.2004 mezi 
městem Uherské Hradištěa Tělovýchovnou jednotou 
Slovácká Slavia; dle přiloženého návrhu Dodatku  
č. 9 v důvodové zprávě
- pronájem parkovacího stání č. 19, které je součás-
tí komplexu 20 parkovacích stání vybudovaných na 
částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p. č. 
1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Ston-
ky), panu Davidu Dudeškovi; s výší nájmu 600 Kč/
měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 
30.09.2013; za účelem parkování osobního vozidla
- pronájem části pozemku p. č. 151/10 v k. ú. Uherské 
Hradiště, společnosti AHOLD Czech Republic, a. s.; 
s výší nájmu 10.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za 
účelem vybudování krytého vozíkového stání pro zá-
kazníky

- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy - umístění nové-
ho kabelového vedení NN v délce cca 50 bm do-na 
části pozemku p. č. 785/2 v k. ú. Uherské Hradiště, 
pro oprávněného Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace; za jednorázovou úhradu 200 Kč/
bm + aktuální sazba DPH
- pronájem nebytových prostor ve III. NP budovy č. p. 
1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, Okresní 
hospodářské komoře Uherské Hradiště; s výší náj-
mu 276 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu 
platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen 
oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli  
a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu ne-
určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vyu-
žití nebytových prostor pro organizační zázemí OHK
- pronájem dvou ploch o rozměrech 7 m2 a 4,5 m2, 
obě na fasádě budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, 
Uherské Hradiště, společnosti AHOLD Czech Re-
public, a. s.; s celkovou výší nájmu 15.000 Kč/rok + 
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem umístění dvou reklam-
ních tabulí
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěv-
kovou organizací Dům dětí a mládeže, Uherské 
Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková organizace; 
spočívajícího ve vynětí movitého majetku ze Smlouvy 
o výpůjčce, který bude následně převedený do sprá-
vy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěv-
kovou organizací Základní škola a Mateřská škola, 
Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, příspěv-
ková organizace; spočívajícího ve vynětí movitého 
majetku ze Smlouvy o výpůjčce, který bude následně 
převedený do správy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěv-
kovou organizací Základní škola T. G. Masaryka, 
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková 
organizace; spočívajícího ve vynětí movitého majet-
ku ze Smlouvy o výpůjčce, který bude následně pře-
vedený do správy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěvko-
vou organizací Základní škola, Uherské Hradiště, 
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Sportovní 777, příspěvková organizace; spočívajícího 
ve vynětí movitého majetku ze Smlouvy o výpůjčce, 
který bude následně převedený do správy příspěv-
kové organizaci
- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce  uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěvko-
vou organizací Mateřská škola, Uherské Hradiště, 
Svatováclavská 943, příspěvková organizace; spo-
čívajícího ve vynětí movitého majetku ze Smlouvy  
o výpůjčce, který bude následně převedený do sprá-
vy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěvko-
vou organizací Základní škola UNESCO, Uherské 
Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková or-
ganizace; spočívajícího ve vynětí movitého majetku 
ze Smlouvy o výpůjčce, který bude následně převe-
dený do správy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěv-
kovou organizací Základní škola a Mateřská škola, 
Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková orga-
nizace; spočívajícího ve vynětí movitého majetku ze 
Smlouvy o výpůjčce, který bude následně převedený 
do správy příspěvkové organizaci
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Uherské Hradiště a příspěvko-
vou organizací Základní škola, Uherské Hradiště, Za 
Alejí 1072, příspěvková organizace; spočívajícího ve 
vynětí movitého majetku ze Smlouvy o výpůjčce, kte-
rý bude následně převedený do správy příspěvkové 
organizaci
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 2005/282/SSZ uzavřené mezi městem Uherské 
Hradiště a příspěvkovou organizací původně PEN-
ZION, příspěvková organizace, nyní Senior centrum 
UH, příspěvková organizace, spočívajícího ve vynětí 
movitého majetku ze Smlouvy o výpůjčce, který bude 
následně převedený do správy příspěvkové organi-
zaci
- změna usnesení RM č. 276/19/RM/2011 ze dne 
02.08.2011 v odst. I. v bodě 1., a to následovně: RM 
schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu umístění 10 kusů (3 kusy v ulici Hradební,  
7 kusů v ulici Obchodní) veřejného osvětlení včetně 
rozvodů na budově Residence Hradební v Uherském 
Hradišti, pro oprávněného město Uherské Hradiště; 
povinní: dle přiloženého návrhu Smlouvy o zřízení 

věcného břemene v důvodové zprávě; bezúplatně 
- uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi měs-
tem Uherské Hradiště a společností Městská poli-
klinika u sv. Alžběty, s. r. o.; dle přiloženého návrhu 
Smlouvy o nájmu nemovitostí v důvodové zprávě
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě  
č. 2009/816/SMM uzavřené mezi městem Uherské 
Hradiště a společností FYTO spol. s r. o., týkající se 
pronájmu pozemků o celkové výměře 523 872 m2  
v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště; spočívajícího 
v aktualizaci předmětu nájmu a změně celkové vý-
měry pronajímaných pozemků z 523 872 m2 na 489 
204 m2  v důsledku obnovy katastrálního operátu 
přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu 
v k. ú. Kněžpole u Uherského Hradiště a ve změně 
výše nájemného z částky 46.040 Kč/rok bez DPH na 
částku 85.196 Kč/rok bez DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene spočívajícího v právu umístění sjezdu 
a vjezdu na části pozemku p. č. 804/20 v k. ú. Uher-
ské Hradiště, pro oprávněného pana Aleše Maňás-
ka; za jednorázovou úhradu 100 Kč/m2 + aktuální 
sazba DPH; a to za podmínky možnosti rozšíření 
sjezdu i pro integrovaný příjezd na sousední poze-
mek, který je ve vlastnictví společnosti Josef Trubačík 
- Bobík, s. r. o.
- pronájem nebytového prostoru (bývalá mandlov-
na) v I. PP bytového domu č. p. 431, ulice Štefánikova, 
Uherské Hradiště, panu Lubomíru Magdálkovi; s výší 
nájmu 600 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průbě-
hu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povi-
nen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajíma-
teli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
využití nebytového prostoru pro sklad a archiv
- pronájem pozemků st. p. č. 25/7, p. č. 1556, p. č. 
1548 a části pozemku st. p. č. 25/21,  vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště, paní Dobromile Foltýnové; s výší nájmu 
180.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu urči-
tou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o umístění 
stavby víceúčelového domu na předmětných pozem-
cích, nejdéle však do 31.12.2012; za účelem provozo-
vání placeného parkoviště; s podmínkou zajištění  
a přesného vyznačení 2 bezplatných parkovacích 
míst pro osoby tělesně postižené a zajištění 6 kusů 
karet pro parkování, které budou sloužit pro potřeby 
Klubu kultury; rovněž s podmínkou sladění režimu 
provozu placeného parkoviště s ostatními placenými 
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parkovišti ve městě Uherské Hradiště dle podmínek 
OD (pondělí - pátek od 6,00 hodin do 18,00 hodin; 
sobota od 6,00 hodin do 12,00 hodin)
- výpůjčku části pozemku p. č. 544/143 v k. ú. Uher-
ské Hradiště, paní Martině Mrázkové; na dobu urči-
tou po dobu trvalého bydliště žadatelky v domě č. p. 
1043, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště; za účelem 
umístění nájezdové rampy pro invalidní vozík
- pronájem prvního a druhého výkladního prostoru 
(ze vstupu z Masarykova náměstí) na budově č. p. 
33, ulice Protzkarova, Uherské Hradiště, společnosti 
PANORAMA REALITY s. r. o.; s výší nájmu 2.000 Kč/vý-
kladní prostor/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
umístění reklamy
- pronájem třetího výkladního prostoru (ze vstupu  
z Masarykova náměstí) na budově č. p. 33, ulice Pro-
tzkarova, Uherské Hradiště, společnosti KASVO spol. 
s r. o.; s výší nájmu 2.000 Kč/výkladní prostor/měsíc 
+ aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem umístění reklamy
- pronájem čtvrtého výkladního prostoru (ze vstupu 
z Masarykova náměstí) na budově č. p. 33, ulice 
Protzkarova, Uherské Hradiště, společnosti EDIL DO-
MUS, s. r. o.; s výší nájmu 2.000 Kč/výkladní prostor/
měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou  
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění 
reklamy
- pronájem pátého výkladního prostoru (ze vstupu  
z Masarykova náměstí) na budově č. p. 33, ulice Pro-
tzkarova, Uherské Hradiště, společnosti REAL MORA-
VIA s. r. o.; s výší nájmu 2.000 Kč/výkladní prostor/
měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou; za účelem umístění rekla-
my; žadatel rovněž uhradí náhradu za bezesmluvní 
užívání v celkové výši 8.000 Kč (4 měsíce zpětně)
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uza-
vřené dne 01.08.2011 mezi městem Uherské Hradiště 
a Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště, Purky-
ňova 494, příspěvková organizace, týkající se proná-
jmu nebytového prostoru č. 311 o výměře 14,72 m2 ve 
III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské 
Hradiště; dohodou ke dni 31.12.2011
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 
2011/577/SMM uzavřené dne 20.07.2011 mezi měs-
tem Uherské Hradiště a příspěvkovou organizací 
Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková orga-
nizace; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 1 v důvo-
dové zprávě

- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě  
č. 2011/577/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené 
dne 20.07.2011 mezi městem Uherské Hradiště a pří-
spěvkovou organizací Městská kina Uherské Hradiš-
tě, příspěvková organizace; dle přiloženého návrhu 
Dodatku č. 2 v důvodové zprávě 
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ve 
znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 25.02.2003 mezi 
městem Uherské Hradiště a společností VELTEX JG s. 
r. o., týkající se pronájmu nebytových prostor o celko-
vé výměře 142 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Pro-
střední, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.01.2012
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uza-
vřené dne 29.03.2004 mezi městem Uherské Hra-
diště a panem Pavlem Jančou, týkající se pronájmu 
nebytového prostoru - garáže č. 10 v I. NP bytového 
domu č. p. 1258, ulice Purkyňova, Uherské Hradiště; 
výpovědí k poslednímu dni třetího měsíce následují-
cího po datu převzetí výpovědi nájemcem
- výsledek výběrového řízení na stavební práce „Sta-
vební úpravy v domě č.p. 455, ul. Dukelských hrdinů, 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ“ provedeného podle § 18 odst. 
3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek městem Uherské Hradiště platných od 
01.01.2011; vybraný uchazeč: Tufír s.r.o., Na drahách 
881, 686 04 Kunovice, IČ: 262 63 718, s nabídkovou 
cenou 1 753 470,-Kč vč. DPH
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Tu-
fír s.r.o., Na drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 262 63 
718, na výše specifikovanou veřejnou zakázku
- Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 
- Technická podpora programového vybavení FLUX-
PAM 5. Vybraný uchazeč: společnost Flux spol. s r.o., 
se sídlem Praha 5, Musílkova 167/13, PSČ 150 00,  
IČ 169 79 613 s nabídkovou cenou 190 334 Kč, včetně 
DPH.
- Uzavření smlouvy o údržbě software s vybraným 
uchazečem společností Flux spol. s r.o. se sídlem 
Praha 5, Musílkova 167/13, PSČ 150 00, IČ 169 79 613 
za nabídkovou cenu 190 334 Kč, včetně DPH, a to 
podle návrhu v příloze.
- ukončení smlouvy o poskytování služeb (připojení 
objektu na pult centralizované ochrany) uzavřené 
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 
19, Uherské Hradiště a p. Markem Burdou, 1. Máje 
1738, Mařatice, Uherské Hradiště, a to dohodou ke 
dni 20.12.2011.
- uzavření dodatku č. 7 (navýšení ceny za svoz 
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kontejnerů a zneškodnění odpadů) ke smlouvě  
č. 41082/01 o odvozu a zneškodnění odpadu uzavře-
né dne 19.03.2001 se společností Marius Pedersen 
a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové, 
IČO 42194920, provozovna Otrokovice dle přiložené-
ho návrhu
- uzavření Dodatku č. 9 (Příloha číslo 3 - ceník) ke 
smlouvě o odvozu, využití a odstranění odpadu 
uzavřené 01.01.1996 mezi městem Uherské Hradiště  
a společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., IČO 
634 83 980, sídlem Uherské Hradiště, Průmyslová 
1153  
- uzavření Dodatku č. 1 o úpravě odměny manda-
táře ke Smlouvě o přípravě a realizaci projektu č. 
2010/1/APR, uzavřené dne 6.1.2010  se společností 
Enesa, a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČ 
27382052, jejímž předmětem je závazek mandatáře 
zajistit komplexní poradenskou činnost při přípra-
vě a realizace projektu „Řízení projektu - realizace 
úspor energií při provozu veřejných budov města 
Uherské Hradiště“.
- doplnění náplně činnosti Komise pro rozvoj města 
a strategické plánování v příloze č. 1 Statutu komisí 
Rady města Uherské Hradiště o bod 3. ve znění „sle-
duje a vyhodnocuje (monitoruje) implementaci aktivit 
v rámci konceptu místní Agenda 21 a projektu Zdravé 
město Uherské Hradiště“. 
- uzavření darovací smlouvy dle přiloženého návrhu 
mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, se síd-
lem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště jako 
dárcem a Římskokatolickou farností Uherské Hra-
diště, farním úřadem Uherské Hradiště, IČ 46257918, 
sídlem Masarykovo náměstí 36, Uherské Hradiště 
jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve 
výši ceny parkovací karty, která bude platná od ledna 
r. 2012 do prosince r. 2012 pro zpoplatněná parkoviš-
tě v I., II. a III. parkovací zóně města (mimo parkoviště 
zpoplatněná parkovacím závorovým systémem).
- pořízení věcných darů v hodnotě do 18 tis. Kč na 
XXI. ples města, který se koná dne 14. ledna 2012  
v Klubu kultury.  
Schválila ke zveřejnění
- směnu části pozemku p. č. 933/2 o výměře cca 
65 m2 v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví města 
Uherské Hradiště, za část pozemku p. č. 945/1 v k. ú. 
Uherské Hradiště ve vlastnictví MUDr. Davida Ondry
- převod pozemku p. č. 437/159 o celkové výměře 43 
m2 v k. ú. Mařatice
- směnu částí pozemků p. č. 798/9 o výměře cca 244 

m2, p. č. 572/3 o výměře cca 2 552 m2 a pozemku p. 
č. 798/8 o celkové výměře 821 m2, vše v k. ú. Sady, 
vše ve vlastnictví města Uherské Hradiště, za části 
pozemků p. č. 573/5 o výměře cca 47 m2 a p. č. 572/2 
o výměře cca 54 m2, oba v k. ú. Sady, oba ve vlastnic-
tví Ing. Františka Černého
- 3. pronájem části pozemku p. č. 1455 o výměře cca 
205 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; za účelem vybudo-
vání parkovacích stání s tím, že bude pronajata část 
pozemku jako celek pro vybudování 6 parkovacích 
stání
- výpůjčku částí pozemků p. č. 544/48 o výměře cca 
68 m2, p. č. 544/47 o výměře cca 11 m2, p. č. 544/45 
o výměře cca 78 m2, p. č. 544/1 o výměře cca 151 m2 
a p. č. 544/49 o výměře cca 53 m2, vše o celkové vý-
měře cca 361 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
- výpůjčku částí pozemků p. č. 544/48 o výměře cca 
274 m2 a p. č. 544/47 o výměře cca 61 m2, oba v k. ú. 
Uherské Hradiště 
- výpůjčku částí pozemků p. č. 544/48 o výměře cca 
111 m2, p. č. 544/47 o výměře cca 2,5 m2, p. č. 544/45 
o výměře cca 21 m2, p. č. 544/1 o výměře cca 18 m2 
a p. č. 544/49 o výměře cca 325 m2, vše o celkové 
výměře cca 477,5 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
- Záměr města na převod bytové jednotky č. 991/11 
o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 (4 pokoje,kuchyň, 
přesíň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní kóje), 
umístěného ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. 
p. 993, ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uher-
ské Hradiště, na pozemku st. p. č. 1255 o výměře 
248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253  
o výměře 326 m2; spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 8485/244676 na společných částech domu č. p. 
991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253, 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 
na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. 
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 
m2 vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce kupní 
ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 900.000 
Kč; dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 992/10 o velikos-
ti 1+1, výměře 32,02 m2 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, 
koupelna, WC a sklepní kóje) umístěného ve IV. NP 
domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová a ul. 
Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na pozemku 
st.p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře 
247 m2, st. p.č. 1253 o výměře 326 m2 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 3202/244676 na společ-
ných částech budovy č.p. 991, 992 a 993 na pozemku 
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st. p.č. 1255, 1254, 1253, a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 3202/244676 na pozemcích st.p. č. 1255  
o výměře 248 m2, st. p.č. 1254 o výměře 247 m2, st. 
p.č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k.ú. Mařatice; a to 
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální na-
bídka musí činit 600.000 Kč, dle podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytové jednotky č. 986/11, 
o velikosti 4+1, výměře 93,80 m2 (4 pokoje, kuchyň, 
předsíň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní místnost), 
umístěné ve IV. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sado-
vá a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště, na 
pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 
o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, 
spoluvlastnického podílu o velikosti 9380/247470 
na společných částech budovy č. p. 986, č. p. 987 
a č. p. 988 umístěných na pozemcích st. p. č. 1243 
o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2  
a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 9380/247470 na pozemcích st. p. č. 
1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2  
a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Mařatice; 
a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální 
nabídka musí činit 900.000 Kč; dle podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě. 
- Záměr města na převod bytové jednotky č. 988/02 
o velikosti 3+1 (3 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, 
WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 79,32 m2, umís-
těné v I. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sadová a č. 
p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště, pozemku 
st.p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p.č. 1242 o výměře 
246 m2, st. p.č. 1241 o výměře 328 m2 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 7932/247470 na společ-
ných částech budovy č.p. 986, 987 a 988 na pozemku 
st. p.č. 1243, 1242, 1241, a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 7932/247470 na pozemcích st.p. č. 1243  
o výměře 249 m2, st. p.č. 1242 o výměře 246 m2, st. 
p.č. 1241 o výměře 328 m2 vše v k.ú. Mařatice; a to 
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální na-
bídka musí činit 900.000 Kč, dle podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě
- Záměr města na převod bytové jednotky č. 861/08, 
o velikosti 3+1, výměře 83,50 m2 (3 pokoje, kuchyň, 
předsíň, WC, koupelna, balkon, sklepní místnost), 
umístěné ve vchodě č.p. 861 ve III. NP domu č.p. 860 
a č.p. 861, ul. Jaroslava Staňka, Uherské Hradiště, na 
pozemku st.p.č. 1294 o výměře 249 m2 a st.p.č. 1295  
o výměře 250 m2, spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 8350/164705 na společných částech domu č.p. 

860 a č.p. 861 na pozemcích st.p.č. 1294 a st.p.č. 1295 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 8350/164705 
na pozemcích st.p.č. 1294 o výměře 249 m2 a st.p.č. 
1295 o výměře 250 m2, vše v k.ú. Mařatice; a to nej-
vyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabíd-
ka musí činit 990.000 Kč; dle podmínek uvedených  
v důvodové zprávě. 
- Záměr města na převod bytové jednotky č. 769/05, 
o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, 
WC, spíž, sklepní místnost), výměře 62,20 m2, umís-
těné ve III. NP domu č. p. 769, ul. Mojmírova, Uher-
ské Hradiště, spoluvlastnického podílu o velikosti 
6220/38178 na společných částech domu č. p. 769, ul. 
Mojmírova, umístěného na pozemku st. p. č. 1604/3 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 6220/38178 na 
pozemku st. p. č. 1604/3 o výměře 167 m2, vše v k. ú. 
Uherské Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 505/02 o velikosti 
1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, sklep-
ní kóje), o výměře 29,32 m2, umístěného v I. NP, ve 
vchodě č.p. 505, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 
505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12  
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2932/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2932/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 505/05 o velikosti 
1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, sklepní 
kóje), o výměře 29,04 m2, umístěného ve II. NP, ve 
vchodě č.p. 505, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 
505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2904/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2904/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 
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171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/06 o velikosti 
1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkon, 
sklepní kóje), o výměře 35,55 m2, umístěného ve 
II.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, 
č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3555/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 550.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/08 o velikosti 
1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, sklepní 
kóje), o výměře 29,08 m2, umístěného ve III.NP, ve 
vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 
505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12  
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 2908/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2908/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 450.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/10 o velikosti 
2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklep-
ní kóje), o výměře 57,36 m2, umístěného ve IV.NP, 
ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 
505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10 o výměře 171 
m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12  
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2  

a spoluvlastnického podílu o velikosti 5736/194507 
na společných částech budovy č.p. 503, 504, 505 
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5736/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o výměře 
171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 
o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše 
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 765.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvodo-
vé zprávě.
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Zkapa-
citnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí 
I/55 v Uherském Hradišti, etapa A“ na části pozemku  
p. č. 1534/3 o výměře cca 378 m2 a na pozemku p. č. 
1534/6 o celkové výměře 244 m2, oba v k. ú. Uherské 
Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště (vlastník 
pozemků) a Českou republikou, právo hospodařit  
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR (sta-
vebník).
Souhlasila
- S přijetím věcných a finančních darů příspěvko-
vými organizacemi Základní škola T.G. Masaryka, 
Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková 
organizace, Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiš-
tě, Purkyňova 494, příspěvková organizace, Mateř-
ská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 
příspěvková organizace, Základní škola UNESCO, 
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, pří-
spěvková organizace a Klub kultury Uherské Hradiš-
tě, příspěvková organizace v celkové hodnotě Kč 152 
398,-- dle důvodové zprávy.
- s doplněním Přílohy číslo 3 - ceníku o údaje o po-
čtu trvale žijících obyvatel ke dni 01.01.2012 a celkové 
částky za svoz vč. DPH a za nájem sběrných nádob 
vč. DPH na rok 2012.
Vzala na vědomí
- Informaci Základní školy, Uherské Hradiště, Spor-
tovní 777, příspěvková organizace o přípravě pro-
jektu Společná česko-slovenská výuka v rámci Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 
2007-2013.
- Výhled hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o. do 
roku 2017 dle přílohy důvodové zprávy.
- Informace o schválení rozpočtu obecně prospěšné 
společnosti PETRKLÍČ,  o.p.s. na rok 2012.
- Informace o schválení rozpočtu obecně prospěšné 
společnosti Park Rochus, o.p.s. na rok 2012.
- současný stav a strategii rozvoje městského kame-
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rového dohlížecího systému města Uherské Hradiště
- složení školských rad základních škol zřízených 
městem Uherské Hradiště na nové funkční období 
od 1.1.2012 do 31.12.2014 - členové zvolení za zákonné 
zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracov-
níky
- přehled činnosti školských rad základních škol zří-
zených městem Uherské Hradiště za uplynulé funkč-
ní období od 1.1.2009 do 31.12.2011.
Jmenovala
- členy školských rad základních škol zřízených měs-
tem Uherské Hradiště na nové funkční období od 
1.1.2012 do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.
Odvolala
- pana Josefa Mikulce, bytem Uherské Hradiště-Ja-
rošov, Louky 520 z funkce člena komise pro rozvoj 
města a strategické plánování, nominovaného po-
litickým hnutím Zdravé Hradiště. 
Jmenovala
- pana Mgr. Martina Hudce, bytem Uherské Hradiš-
tě, Mojmírova 644 členem komise pro rozvoj města 
a strategické plánování, nominovaného politickým 
hnutím Zdravé Hradiště.
Nevyhověla
- žádosti předsedy politického hnutí Zdravé Hradiště 
a zastupitele města Ing. Stanislava Mikuly ve věci do-
plnění komise sportovní a změny v osobě předsedy 
komise pro dopravu. 
Uložila
- ředitelům příspěvkových organizací Slovácké di-
vadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková orga-
nizace odvod investičních zdrojů do rozpočtu města 
Uherské Hradiště a to: 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště  
Kč 800 000,-- Městská kina Uherské Hradiště 
Kč 547 200,-
- Bc. Vlastimilovi Pauříkovi ve spolupráci s Ing. Jiřím 
Paluříkem zpracovat technickou dokumentaci s kal-
kulací předběžných nákladů revitalizace městského 
kamerového dohlížecího systému města Uherské 
Hradiště.
Neschválila ke zveřejnění
- převod části pozemku p. č. 447 o výměře cca 950 
m2 v k. ú. Vésky
- zřízení sjezdu na pozemku p. č. 820/5 o výměře cca 
60 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- převod části pozemku p. č. 399/8 o výměře cca 27 
m2 v k. ú. Mařatice

- uzavření Budoucí kupní smlouvy mezi městem 
Uherské Hradiště a společností E.ON Distribuce, a. s. 
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., týkající se 
převodu části pozemku p. č. 3016/76 o výměře cca 12 
m2 v k. ú. Mařatice
- převod pozemku p. č. 223/3 o celkové výměře 241 
m2 v k. ú. Uherské Hradiště, a to za účelem vybudo-
vání garáží.

PŘEHLED USNESENÍ 31. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 28.12.2011

Rada města schválila
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/773/OŠS 
uzavřené dne 07.10.2003 mezi městem Uherské 
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské 
Hradiště, IČ 002 91 471 a společností původně 1.FC 
SYNOT, a. s., Zelný trh 1245, Uherské Hradiště, nyní 
1.FC SLOVÁCKO, a. s., Stonky 566, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 255 97 493, týkající se pronájmu Měst-
ského fotbalového stadionu v Uherském Hradišti; 
dohodou ke dni 28.12.2011
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2004/911/OŠS uza-
vřené dne 15.12.2004 mezi městem Uherské Hra-
diště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hra-
diště, IČ 002 91 471 a společností 1.FC SLOVÁCKO, a. 
s., Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 97 
493, týkající se pronájmu fotbalového tréninkového 
hřiště s umělým povrchem v Uherském Hradišti; 
dohodou ke dni 28.12.2011
- uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Uherské 
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské 
Hradiště, IČ 002 91 471 a sdružením FC Slovácko 
o.s., Stonky 635, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 227 
61 209, na pronájem nemovitostí nacházejících se v 
areálu Sportovního a rekreačního areálu Uherské 
Hradiště a vnitřního vybavení areálu fotbalového 
stadionu; dle přiloženého návrhu Nájemní smlouvy 
v důvodové zprávě
- uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Uherské 
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské 
Hradiště, IČ 002 91 471 a sdružením FC Slovácko 
o.s., Stonky 635, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 227 61 
209, na pronájem tréninkového fotbalového hřiště 
s umělým povrchem; dle přiloženého návrhu Ná-
jemní smlouvy v důvodové zprávě
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě NV 01/2009 
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ze dne 12.10.2009 o nájmu vodohospodářského 
zařízení a zajištění jeho provozu a uzavření dodat-
ku č. 8 ke smlouvě PK 45/2002 ze dne 16.10.2002  
o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění 
jeho provozu uzavřených mezi městem Uherské 
Hradiště a Slováckými vodárnami a kanalizacemi, 
a.s., IČ 49453866, se sídlem Uherské Hradiště, Za 
Olšávkou 290, PSČ 686 36, dle přiložených návrhů.

PŘEHLED USNESENÍ 32. schůze 
Rady města Uh. Hradiště 10.1.2012

Rada města schválila
- pronájem nebytového prostoru č. 1.5 o výměře 
19 m2 v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské 
Hradiště, paní Andree Chmelařové; s výší nájmu 
3.000 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
prodeje konfekce
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě  
č. 2011/770/SMM uzavřené dne 04.10.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimovou, 
společností KOVOKON Popovice, s. r. o., manže-
li Ing. Ivanem a Ing. Zdenkou Chrástkovými, Ing. 
Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Pavlem Koželuhou, 
panem Radimem Koželuhou, manželi Ing. Rostisla-
vem a Ing. Janou Látalovými a panem Martinem 
Hanákem, týkající se pronájmu pozemků p. č. 1545 
o celkové výměře 43 m2, p. č. 1546 o celkové výmě-
ře 35 m2, p. č. 1547 o celkové výměře 78 m2, p. č. 
1548 o celkové výměře 27 m2, p. č. 1549 o celkové 
výměře 28 m2, p. č. 1550 o celkové výměře 25 m2, 
p. č. 1551 o celkové výměře 52 m2, p. č. 1552 o cel-
kové výměře 31 m2, st. p. č. 25/8 o celkové výměře 
27 m2 a části pozemku p. č. 653/33 o výměře 270 
m2, vše o celkové výměře 616 m2, vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. VI. Nájem-
né, a to dle důvodové zprávy
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - nové-
ho kabelového vedení NN do-na částech pozem-
ků p. č. 3015/50 v délce cca 11 bm, p. č. 3015/75 
v délce cca 74 bm a p. č. 3015/96 v délce cca 80 
bm, včetně umístění venkovní pojistkové skříně na 
části pozemku p. č. 3015/75, vše v k. ú. Mařatice, 

pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupe-
na E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou 
úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH a 1.000 
Kč/pojistková skříň + aktuální sazba DPH
- uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu neby-
tových prostor, ve znění Dodatků č. 1 - č. 6, uzavře-
né dne 02.01.1998 mezi městem Uherské Hradiště 
a panem Zdeňkem Chybíkem, týkající se pronájmu 
nebytových prostor o celkové výměře 940,70 m2  
v I. PP a I. NP budovy č. p. 433, ulice Svatováclavská, 
Uherské Hradiště; spočívajícího ve vyjmutí pátého 
odstavce z článku IV. Nájemné a úhrady za plnění 
spojená s nájmem uvedeného v Dodatku č. 6, a to 
dle důvodové zprávy
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 08.07.2009 mezi městem Uherské 
Hradiště a Základní školou a mateřskou školou 
Čtyřlístek, s. r. o., týkající se pronájmu budovy č. p. 
363, Tyršovo náměstí, Uherské Hradiště; dohodou 
ke dni 31.01.2012
- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě  
č. 2009/860/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavře-
né dne 27.08.2009 mezi městem Uherské Hradiště  
a společností DOLINA Staré Město, a. s., týkající se 
pronájmu pozemků o celkové výměře 868 162 m2 
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště; spočíva-
jícího ve zúžení předmětu nájmu o pozemek p. č. 
6046/9 o celkové výměře 3 375 m2 a pozemek p. č. 
6046/422 o celkové výměře 51 m2, oba v k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště a s tím související sní-
žení nájemného z částky 167.319 Kč/rok bez DPH na 
částku 166.260 Kč/rok bez DPH
- pronájem nebytových prostor č. 1.00 o výměře 
6,80 m2, č. 1.01 o výměře 3,90 m2, č. 1.02 o vý-
měře 6,30 m2, č. 1.03 o výměře 36,80 m2, č. 1.04  
o výměře 8,40 m2, č. 1.05 o výměře 1,30 m2, č. 1.06  
o výměře 1,30 m2, 1.07 o výměře 1,30 m2, č. 1.08  
o výměře 1,90 m2, č. 1.09 o výměře 3,50 m2, č. 1.10  
o výměře 20,00 m2, č. 1.11 o výměře 25,30 m2, vše 
o celkové výměře 116,80 m2, vše ve II. NP budovy  
č. p. 436, ulice Růžová, Uherské Hradiště, Okres-
nímu fotbalovému svazu Uherské Hradiště,; s výší 
nájmu 500 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v prů-
běhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je 
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pro-
najímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; 
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na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; 
za účelem využití nebytových prostor jako zázemí 
Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště
- uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi 
Českou republikou, příslušnost hospodařit s ma-
jetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (půjčitel) a městem Uherské Hradiště 
(vypůjčitel), týkající se výpůjčky pozemku p. č. 55/4 
o celkové výměře 1 064 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; 
dle přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce nemo-
vitosti v důvodové zprávě
- uzavření dohody o ukončení smlouvy ze dne 1. 
ledna 1996 o odvozu, využití a odstranění  odpadu 
ve znění dodatků č. 1 - 10 uzavřené mezi městem 
Uherské Hradiště a společností Odpady-Třídění-
Recyklace a.s. Uherské Hradiště, se sídlem Prů-
myslová 1153, Uherské Hradiště, IČ 634 83 980    
- uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finanční-
ho daru mezi městem Uherské Hradiště, Masary-
kovo nám. 19, Uherské Hradiště, IČ: 00291471 jako 
obdarovaným a panem Ladislavem Mandíkem, 
, jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnu-
tí finanční částky ve výši 100.000,- Kč na náklady 
spojené s opravou sportovní plochy u č.p. 1160 na 
sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti.  
- platy ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných městem Uherské Hradiště dle předlo-
ženého návrhu
- Výsledek zadávacího řízení na službu Vzdělá-
vání zaměstnanců města Uherské Hradiště pro-
vedeného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, platném znění a Příručky 
pro pří jemce finanční podpory z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost, veřejná za-
kázka podlimitního zjednodušeného řízení. Vybra-
ný uchazeč: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., 
Nad Porubkou 835, 721 00 Ostrava, IČ: 268 13 335, 
DIČ: CZ26813335
- Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem TEMPO 
TRAINING & CONSULTING a.s., Nad Porubkou 835, 
721 00 Ostrava, IČ: 268 13 335, DIČ: CZ26813335
schválila ke zveřejnění
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového závěsného kabelu v celkové délce cca 

15 bm z p.b. 953 na bet. sloup č. 954, odtud bude 
proveden svod do poj. skříně PS 100 nad částmi po-
zemků p. č. 659/2 a p. č. 804/20, oba v k. ú. Uher-
ské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce,  
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o. 
- pronájem 1 kusu mikrotrubičky v celkové délce cca 
110 bm, která je součástí metropolitní komunikační 
sítě vedené v trase z budovy č. p. 22 na pozem-
ku st. p. č. 33/1 do budovy č. p. 350 na pozemku 
st. p. č. 463/1 včetně trasy uvnitř budovy č. p. 350  
a prostoru v rozvaděči, vše v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem čtyř ploch o výměrách cca 2 m2, cca 3 
m2, cca 8 m2 a cca 4 m2, na fasádě budovy č. p. 
1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště
- pronájem částí pozemků p. č. 2287 o výměře cca 
240 m2 a p. č. 533/108 o výměře cca 100 m2, oba 
v k. ú. Mařatice
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění nového kabelového vedení VN v celko-
vé délce cca 43 bm do-na částech pozemků p. č. 
132/1, p. č. 132/12, p. č. 132/13, vše v k. ú. Uherské 
Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., 
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- pronájem s následným uzavřením budoucí kupní 
smlouvy na nebytový prostor - garáž č. 10 o výměře 
24,80 m2 v I. NP bytového domu č. p. 1258, ulice 
Purkyňova, Uherské Hradiště
- pronájem nebytových prostor č. 1.13 o výměře 
10,00 m2 (chodba), č. 1.14 o výměře 7,00 m2 (chod-
ba), č. 1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba a vinárna), č. 
1.16 o výměře 51,70 m2 (vinárna), č. 1.17 o výměře 
2,60 m2 (WC ženy), č. 1.18 o výměře 3,70 m2 (WC 
muži), č. 1.19 o výměře 2,20 m2 (úklid), č. 1.20 o 
výměře 5,90 m2 (sklad), č. 1.21 o výměře 13,20 m2 
(chladírna), č. 1.22 o výměře 23,00 m2 (sklad), č. 
1.23 o výměře 2,20 m2 (sklad), vše o celkové výmě-
ře 125,30 m2, vše v I. NP a nebytových prostor č. 
2.1 o výměře 14,20 m2 (schodiště), č. 2.2 o výměře 
86,00 m2 (bar), č. 2.3 o výměře 11,50 m2 (kancelář), 
č. 2.4 o výměře 5,30 m2 (chodba), č. 2.5 o výměře 
10,50 m2 (WC muži), č. 2.6 o výměře 11,00 m2 (WC 
ženy), č. 2.7 o výměře 42,40 m2 (salonek), č. 2.8 o 
výměře 13,40 m2 (salonek), č. 2.9 o výměře 6,40 m2 
(salonek), č. 2.10 o výměře 58,40 m2 (restaurace), 
č. 2.11 o výměře 58,60 m2 (restaurace), č. 2.12 o vý-
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měře 32,40 m2 (restaurace), č. 2.13 o výměře 29,80 
m2 (přípravna), č. 2.14 o výměře 21,00 m2 (kuchyň), 
č. 2.15 o výměře 25,70 m2 (kuchyň), č. 2.16 o výměře 
45,60 m2 (kuchyň), č. 2.17 o výměře 7,30 m2 (sklad), 
č. 2.18 o výměře 20,40 m2 (chodba), č. 2.19 o vý-
měře 19,10 m2 (chodba), č. 2.20 o výměře 16,10 m2 
(sklad), č. 2.21 o výměře 18,70 m2 (sklad), č. 2.22 
o výměře 19,50 m2 (šatna), č. 2.23 o výměře 19,50 
m2 (šatna), č. 2.24 o výměře 26,60 m2 (místnost) 
a č. 2.25 o výměře 12,00 m2 (šatna), vše o celkové 
výměře 631,40 m2, vše ve II. NP, vše v budově č. p. 
130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště; a to s pod-
mínkami uvedenými v důvodové zprávě
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
387,06 m2 (dle přesné specifikace nebytových pro-
stor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy č. 
p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, za 
účelem zřízení kavárny; a to s podmínkami uvede-
nými v důvodové zprávě
- převod části pozemku p. č. 1889/1 o výměře cca 
760 m2 v k. ú. Mařatice, za účelem výstavby rodin-
ného domu; a to s podmínkami uvedenými v důvo-
dové zprávě
- pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
179,12 m2 (dle přesné specifikace nebytových pro-
stor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy  
č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště.
Souhlasila
- s plánovanou účastí města Uherské Hradiště na 
tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního 
ruchu v roce 2012 dle předložené zprávy.
neschválila ke zveřejnění
- převod pozemku p. č. 1101/5 o celkové výměře  
1 860 m2 v k. ú. Uherské Hradiště.
Neschvaluje
- řešení vybudování garáží na ulici Větrná v Uher-
ském Hradišti včetně vybudování opěrné zídky  
a odvedení dešťové vody dle varianty č. I a č. II uve-
dené v důvodové zprávě.
Vzala na vědomí
- nehodnocení záměru na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 387,06 m2 (dle přesné 
specifikace nebytových prostor uvedené v důvodo-
vé zprávě) v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo ná-
městí, Uherské Hradiště za účelem zřízení kavárny, 
a to z důvodu nedodání nabídky

- nehodnocení záměru města na pronájem ne-
bytových prostor o celkové výměře 125,30 m2 (dle 
přesné specifikace nebytových prostor uvedené 
v důvodové zprávě) v I. NP a nebytových prostor  
o celkové výměře 631,40 m2 (dle přesné specifika-
ce nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) 
ve II. NP, vše v budově č. p. 130, ulice Prostřední, 
Uherské Hradiště, a to z důvodu nedodání nabídky
- výsledek veřejné zakázky podle §23 odst. 5 písm. 
c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
v platném znění a dále dle zákona č. 229/1992 Sb., 
o komoditních burzách, v platném znění, na nákup 
elektrické energie v režimu sdružených dodávek 
elektrické energie (SSDE) na Českomoravské komo-
ditní burze Kladno (ČMKBK) vysoutěžených pro rok 
2012, dle důvodové zprávy
- Zprávu ze zahraniční služební cesty do partner-
ského města Mayen v termínu 13. - 16. 10. 2011
- žádost o přezkoumání usnesení č. 467/30/
RM/2011 ze dne 20.12.2011 dodanou dne 02.01.2012 
panem Pavlem Jančou.
Odvolala
- pana Bc. Jana Wursta, bytem Sadová 974, Uher-
ské Hradiště, nominovaného politickou stranou 
Českou stranou sociálně demokratickou, z funkce 
člena místní komise Mařatice
- paní Marcelu Dostálkovou, bytem Kovářská 1643, 
Veselí nad Moravou,  z funkce tajemnice komise 
sociální a zdravotní.
Jmenovala
- pana Vladimíra Pavelku, bytem pplk. Vl. Štěrby, 
Uherské Hradiště, nominovaného politickou stra-
nou Českou stranou sociálně demokratickou, čle-
nem místní komise Mařatice
- paní Ivanu Pipalovou, bytem Sadová 1034, Uher-
ské Hradiště do funkce tajemnice komise sociální 
a zdravotní.
Trvala
- na usnesení RM č. 467/30/RM/2011 ze dne 
20.12.2011 v odst. I. v bodě 15. ve znění:
RM schvaluje
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 29.03.2004 mezi městem Uherské 
Hradiště a panem Pavlem Jančou, týkající se pro-
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nájmu nebytového prostoru - garáže č. 10 o výměře 
24,80 m2 v I. NP bytového domu č. p. 1258, ulice 
Purkyňova, Uherské Hradiště; výpovědí k posled-
nímu dni třetího měsíce následujícího po datu pře-
vzetí výpovědi nájemcem.

PŘEHLED USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města 
Uh. Hradiště 5.12.2011

Schválilo
-Rozpočtové opatření č. 09/2011 dle důvodové 
zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2011 má tuto 
skladbu: 

- Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech 
ve znění dle pří lohy důvodové zprávy.
- Církevní organizaci Diakonie ČCE - středisko CES-
TA, IČ 652 679 91, Na Stavidle 1266, Uherské Hra-
diště, neinvestiční dotaci ve výši 10 tis. Kč, účelově 
určenou na opravu pří jezdové komunikace k sídle 
společnosti, provedenou v roce 2011 a uzavření 
smlouvy dle vzoru schváleného pro rok 2011.
- Paní Marii Zelené, Pod Terebkou 6, Praha 4, ne-
investiční dotaci ve výši 30 tis. Kč, účelově určenou 
na realizaci projektu „Návraty k hodnotám“, kona-
ném dne 19.11.2011 v Ostrožské Nové Vsi a uzavření 
smlouvy dle vzoru schváleného pro rok 2011.
- Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2012 
takto: 

- Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uher-
ské Hradiště na rok 2012 pro radu města tak, jak 

jsou uvedeny v důvodové zprávě
- Závazný vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dota-
ce z rozpočtu města Uherské Hradiště, platný od 
1.1.2012
- Uzavření smlouvy s Oblastní charitou Uherské 
Hradiště, IČ 440 18 886, na poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 546 700,- Kč, určené na provoz So-
ciální poradny s azylovým bydlením, ul. Průmyslo-
vá 1299, Uherské Hradiště, za dodržení podmínek 
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro 
rok 2012.
- Uzavření smlouvy s Regionem Slovácko, sdruže-
ním pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 687 31 841, Ma-
sarykovo nám. 21, Uherské Hradiště, na poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 2 700 000,- Kč na provoz 
Městského informačního centra a Informačního 
centra mládeže v roce 2012, za dodržení podmínek 
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro 
rok 2012.
- Uzavření smlouvy s obecně prospěšnou společ-
ností Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, 
Uherské Hradiště, IČ 29234387, na poskytnutí nein-
vestiční dotace ve výši 843 200,- Kč na provozní ná-
klady organizace a údržbu přírodního areálu Park 
Rochus, za dodržení podmínek vzorové smlouvy 
pro poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
- Uzavření smlouvy s obecně prospěšnou společ-
ností Petrklíč, o.p.s., Na Krajině 44, Uherské Hra-
diště - Vésky, IČ 269 28 060, na poskytnutí nein-
vestiční dotace ve výši 883 000,- Kč na provozní 
náklady organizace v roce 2012, za dodržení pod-
mínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, plat-
né pro rok 2012.
- Uzavření smlouvy s Tělovýchovnou jednotou SLA-
VOJ, Uherské Hradiště - Jarošov, občanské sdru-
žení, Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
48505803, na poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 76 500,- Kč na úhradu provozních nákladů 
sportovního areálu Pivovarská 102, za dodržení 
podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, 
platné pro rok 2012.
- Odepsání 14 kusů nedobytných pohledávek, týka-
jících se samostatné působnosti, v celkovém obje-
mu 161 194 Kč dle pří lohy důvodové zprávy.
- aktualizovaná znění Zřizovacích listin příspěvko-
vých organizací zřízených městem Uherské Hradiš-
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tě ve formě úplného znění.
1. Zřizovací listina organizace Klub kultury Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace
2. Zřizovací listina organizace Městská kina Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace
3. Zřizovací listina organizace Slovácké divadlo, 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace
4. Zřizovací listina organizace Knihovna Bedřicha 
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace
5. Zřizovací listina organizace Senior centrum UH, 
příspěvková organizace
6. Zřizovací listina organizace Sportoviště města 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace
7. Zřizovací listina organizace Dům dětí a mláde-
že, Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková 
organizace
8. Zřizovací listina organizace Mateřská škola, 
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvko-
vá organizace
9. Zřizovací listina organizace Základní škola 
UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 
350, příspěvková organizace
10. Zřizovací listina organizace Základní škola, 
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková orga-

nizace
11. Zřizovací listina organizace Základní škola  
a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, 
příspěvková organizace
12. Zřizovací listina organizace Základní škola T. G. 
Masaryka, Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55, 
příspěvková organizace
13. Zřizovací listina organizace Základní škola  
a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivo-
varská 200, příspěvková organizace
14. Zřizovací listina organizace Základní škola, 
Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková or-
ganizace
- uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi 
městem Uherské Hradiště a Junákem - svazem 
skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci Uherské 
Hradiště, týkající se převodu části pozemku p. č. 
2088/10 o výměře cca 18,25 m2 v k. ú. Mařatice; za 
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2
- směnu částí pozemků p. č. 325/4 o výměře 639 
m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl „c“ o vý-
měře 639 m2) a p. č. 2048/6 o výměře 146 m2 (dle 
GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl „e“ o výměře 146 
m2), oba o celkové výměře 785 m2, oba v k. ú. Ma-

% 231
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řatice, oba ve vlastnictví města Uherské Hradiště, 
za části pozemků p. č. 1843/1 o výměře 302 m2 
(dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o díl „f“ o výměře 
254 m2 a o díl „b“ o výměře 48 m2) a p. č. 1843/13  
o výměře 65 m2 (dle GP č. 2286-31/2011 se jedná o 
díl „g“ o výměře 65 m2) a za pozemky p. č. 1809/18 
o celkové výměře 40 m2, p. č. 1809/19 o celkové vý-
měře 117 m2, p. č. 1809/20 o celkové výměře 30 m2, 
p. č. 1809/21 o celkové výměře 54 m2, p. č. 2048/16 
o celkové výměře 43 m2, 2048/17 o celkové výměře 
22 m2, p. č. 2048/18 o celkové výměře 34 m2 a p. č. 
2048/19 o celkové výměře 78 m2, vše o celkové vý-
měře 785 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví 
paní Soni Machálkové; bez doplatku; za podmínky 
odstranění zástavního práva zákonného a před-
kupního práva zapsaného na LV 4902
- 3. nabytí chráničky HDPE v délce 1 895 bm polo-
žené v trase podél cyklostezky směrem na Jarošov  
v Uherském Hradišti od společnosti INTERNEXT 
2000 s. r. o.; za celkovou kupní cenu ve výši 31.536 
Kč včetně DPH
- 4. převod budovy bez č. p. /č. e. (garáž) umístěné 
na pozemku st. p. č. 1312, pozemku st. p. č. 1312 o 
celkové výměře 73 m2 a části pozemku původní 
p. č. 110/5 o výměře 68 m2 (dle GP č. 1942-40/2011 
nově vzniklá p. č. 110/21 o celkové výměře 68 m2), 
vše v k. ú. Uherské Hradiště, manželům Josefu  
a Hedvice Kusákovým; za kupní cenu ve výši 2.500 
Kč/m2 a 1.000 Kč za budovu bez č. p. /č. e. (garáž)
- 5. nabytí pozemku p. č. 1337/50 o celkové výměře 3 
296 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní 
Martiny Lysoňkové; za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- 6. převod pozemků p. č. 3016/77 o celkové výměře 
2 058 m2 a p. č. 3016/74 o celkové výměře 1 363 m2, 
oba v k. ú. Mařatice, společnosti STRABIS GROUP s. 
r. o.; za celkovou kupní cenu ve výši 2.250.000 Kč
- 7. vyslovení souhlasu s Dohodou o postoupení 
práv a závazků k bytu č. 10, o velikosti 2+kk ve III. NP 
domu č. p. 1257, ul. J. E. Purkyně, Uherské Hradiš-
tě, která byla uzavřena mezi Ludmilou Zeinerovou  
a manž. Jindřichem Cilečkem a Zlatuší Cilečkovou
- 8. převod části pozemku původní p. č. 326/4  
o výměře 37 m2 (dle GP č. 461-44/2011 nově vzniklá 
parcela rovněž označena č. 326/4 o celkové výmě-
ře 37 m2) v k. ú. Míkovice nad Olšavou, manželům 
Milanu a Ing. Romaně Stuchlíkovým; za kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m2
- 9. nabytí pozemku p. č. 7/1 o celkové výměře 238 
m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od společ-
nosti Oděvní podnik, a. s.; za celkovou kupní cenu 
ve výši 57.120 Kč (cena stanovena dle ZP č. 692-
72/2011 vypracovaného dne 21.10.2011 Ing. Šárkou 
Kovaříkovou); náklady za vypracování znaleckého 
posudku a kolkovou známku pro vklad do katastru 
nemovitostí uhradí kupující (město Uherské Hra-
diště) 
- 10. směnu částí pozemků původní p. č. 858/54  
o výměře 61 m2 (dle GP č. 2287-38/2011 nově vznik-
lá parcela rovněž označena č. 858/54 o celkové vý-
měře 61 m2) a původní p. č. 859/4 o výměře 287 m2 
(dle GP č. 2287-38/2011 nově vzniklá parcela rovněž 
označena č. 859/4 o celkové výměře 287 m2), oba 
v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví města Uherské 
Hradiště, za části pozemků původní p. č. 3172 o vý-
měře 18 m2 (dle GP č. 2287-38/2011 nově vzniklá 
p. č. 3172/2 o celkové výměře 18 m2) a původní p. 
č. 858/4 o výměře 97 m2 (dle GP č. 2287-38/2011 
nově vzniklá p. č. 858/103 o celkové výměře 97 m2), 
oba v k. ú. Mařatice, oba ve vlastnictví společnosti 
SYNOT REAL ESTATE, a. s.; s doplatkem ve prospěch 
města Uherské Hradiště ve výši 2.200 Kč/m2
- 11. nabytí zpevněných ploch parkoviště a chod-
níku o celkové výměře 400 m2 vybudovaných na 
částech pozemků p. č. 3000/275 a p. č. 3000/39, 
oba v k. ú. Mařatice od společnosti Sluneční terasy 
s. r. o.; za celkovou kupní cenu ve výši 1 Kč
- 12. změnu usnesení ZM č. 69/5/ZM/2011 ze dne 
20.06.2011 v odst. I. v bodě 1., a to následovně: pů-
vodní znění: ZM schvaluje 
nabytí 1 ks stožáru VO umístěného na části pozem-
ku p. č. 3000/117 a 2 ks stožárů VO umístěných na 
částech pozemku p. č. 3000/275, vše v k. ú. Mařa-
tice od společnosti Sluneční terasy s. r. o.; za celko-
vou kupní cenu ve výši 100 Kč 
nové znění: ZM schvaluje nabytí 1 ks stožáru VO 
umístěného na části pozemku p. č. 3000/117, 2 ks 
stožárů VO umístěných na částech pozemku p. č. 
3000/275 a podzemního kabelového vedení VO 
umístěného na částech pozemků p. č. 3000/275, p. 
č. 3000/276 a p. č. 3000/117, vše v k. ú. Mařatice 
od společnosti Sluneční terasy s. r. o.; za celkovou 
kupní cenu ve výši 100 Kč 
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- 13. uplatnění předkupního práva dle Kupní 
smlouvy č. 2007/615/SMM, ve znění Dodatku č. 1, 
uzavřené dne 31.08.2007 mezi městem Uherské 
Hradiště a společností GG INTERSTYL, s. r. o., týka-
jící se převodu pozemku p. č. 3015/129 o celkové 
výměře 4 664 m2 v k. ú. Mařatice za kupní cenu ve 
výši 350 Kč/m2
- 14. uplatnění předkupního práva dle Kupní 
smlouvy č. 2008/172/SMM, ve znění Dodatku č. 1, 
uzavřené dne 27.03.2008 mezi městem Uherské 
Hradiště a společností GG INTERSTYL, s. r. o., tý-
kající se převodu pozemku p. č. 3016/75 o celkové 
výměře 2 005 m2 v k. ú. Mařatice za kupní cenu ve 
výši 350 Kč/m2
- 15. převod pozemku p. č. 715/1 o celkové výměře 
659 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, 
městu Staré Město; za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2
- 16. převod pozemku p. č. 261/2 o celkové výměře 
136 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Zlínskému kraji; 
formou daru
- 17. podání žaloby o určení vlastnického práva pro-
ti Ing. Eleně Joachymstálové, panu Juraji Pelcovi, 
panu Janu Vencálkovi, panu Petru Vencálkovi, paní 
Evě Vencálkové, k pozemkům zapsaným na LV č. 
2343, a to pozemků st. p. č. 1504/2 o celkové vý-
měře 30 m2, st. p. č. 1505/1 o celkové výměře 153 
m2, st. p. č. 1508/1 o celkové výměře 112 m2, st. p. 
č. 1509/1 o celkové výměře 173 m2, st. p. č. 1510/2 
o celkové výměře 76 m2, st. p. č. 1511/2 o celkové 
výměře 14 m2, p. č. 659/3 o celkové výměře 47 
m2, p. č. 761/2 o celkové výměře 43 m2, p. č. 761/3  
o celkové výměře 2 m2, p. č. 761/4 o celkové výměře 
1 575 m2 a p. č. 761/5 o celkové výměře 179 m2, vše 
v k. ú. Uherské Hradiště
- prominutí úroků z prodlení ve výši  89.708,90 Kč 
za nezaplacený nájem do 17.10.2011  včetně na zá-
kladě Nájemní smlouvy č. 2010/1237/SMM uzavře-
né dne 12.01.2011 mezi městem Uherské Hradiště  
a příspěvkovou organizací Aquapark Uherské Hra-
diště, týkající se pronájmu nemovitého a movitého 
majetku za účelem provozování Sportovně relaxač-
ního centra Uherské Hradiště
- poskytnutí slevy na nájemném ve výši 7.961.958 Kč 
včetně DPH za období 01.01.2011 - 17.10.2011 vyplý-
vajícím z Nájemní smlouvy č. 2010/1237/SMM, ve 

znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 12.01.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a příspěvkovou orga-
nizací Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace; a to z důvodů uvedených v důvodové 
zprávě
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o rámcové spo-
lupráci uzavřené dne 8. března 2006 mezi měs-
tem Uherské Hradiště a Univerzitou Tomáše Bati 
ve Zlíně dle pří lohy týkající se zejména smluvního 
závazku města k poskytnutí doplatku finanční pod-
pory pro univerzitu za rok 2011 ve výši Kč 596 875,50  
v termínu do 20. prosince 2011.
- Akční plán rozvoje města Uherské Hradiště do 
roku 2015.
- plán práce zastupitelstva města na rok 2012 dle 
pří lohy.
Určilo
- Rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvol-
něného člena zastupitelstva města, který je v pra-
covním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, 
na nějž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jed-
nání, se před i po jednání prodlouží samostatně 
nejvýše o jednu hodinu.
Stanovilo
- Pro rok 2012 neuvolněným členům zastupitelstva 
města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném ob-
dobném poměru, náhradu výdělku ušlého v sou-
vislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve 
výši 279,00 Kč/hod.
Vzalo na vědomí
- zprávu o činnosti rady města
- plnění rozpočtu města za leden až září 2011.
- Rozpočtové opatření č. 07/2011, provedené radou 
města dle podmínek stanovených zastupitelstvem 
města.
- Rozpočtové opatření č. 08/2011, provedené radou 
města dle podmínek stanovených zastupitelstvem 
města.
- „Zprávu revizora“, týkající se plnění kritérií pro 
převod tzv. druhého podílu vlastnických práv ke 
společnosti HRATES a.s. z vlastnictví města do 
vlastnictví společnosti Marius Pedersen a.s.
- Převod tzv. druhého podílu vlastnických práv ke 
společnosti HRATES a.s. v souladu se Smlouvou  
o převodu akcií, uzavřenou dne 7.9.2009 mezi měs-
tem Uherské Hradiště jako převodcem a společ-

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště
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ností Marius Pedersen jako nabyvatelem.
- Informaci o odepsání 184 kusů nedobytných po-
hledávek, týkajících se přenesené působnosti,  
v celkovém objemu 523 419,28 Kč
- Informace o ratingovém hodnocení města agentu-
rou Moody´s Investors Service
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 
m2, umístěné ve III. NP domu č. p. 769, ul. Mojmí-
rova, Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu  
o velikosti 6220/38178 na společných částech 
domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného na po-
zemku st. p. č. 1604/3 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3  
o výměře 167 m2, vše v k. ú. Uh. Hradiště; a to nejvyš-
ší nabídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka 
musí činit 1.000.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2, 
umístěné ve IV. NP domu č. p. 991, č. p. 992 a č. p. 
993, ul. Sadová a ul. Vladislava Vaculky, Uherské 
Hradiště; pozemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, 
st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o vý-
měře 326 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
8485/244676 na společných částech domu č. p. 
991, 992 a 993 na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253, 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 8485/244676 
na pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. 
p. č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 
326 m2 vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce 
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
1.000.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 986/11, o velikosti 4+1, výměře 93,80 
m2, umístěné ve IV. NP domu č. p. 986, č. p. 987 
ul. Sadová a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské 
Hradiště, na pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 
m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 
o výměře 328 m2, spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 9380/247470 na společných částech budovy 
č. p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 umístěných na po-
zemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 
o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 9380/247470 
na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. 
č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 o výměře 

328 m2, vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce 
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
1.000.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 861/08, o velikosti 3+1, výměře 83,50 
m2, umístěné ve vchodě č. p. 861 ve III. NP domu 
č. p. 860 a č. p. 861, ul. Jaroslava Staňka, Uherské 
Hradiště, na pozemku st. p. č. 1294 o výměře 249 
m2 a st. p. č. 1295 o výměře 250 m2, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 8350/164705 na společných 
částech domu č. p. 860 a č. p. 861 na pozemcích 
st. p. č. 1294 a st. p. č. 1295 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 8350/164705 na pozemcích st. p. 
č. 1294 o výměře 249 m2 a st. p. č. 1295 o výměře 
250 m2, vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce 
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
1.100.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/08 o velikosti 1+1, o výměře 29,08 
m2, umístěné ve vchodě č. p. 506 ve III. NP domu 
č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, 
Uherské Hradiště; na pozemku st.p. č. 855/10 o vý-
měře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, st. 
p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o vý-
měře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2908/194507 na společných částech budovy č. p. 
503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 
855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlastnického podí-
lu o velikosti 2908/194507 na pozemcích st. p. č. 
855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2 vše v k. ú. Jarošov u Uher-
ského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 500.000 Kč; 
z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/10 o velikosti 2+1, o výměře 57,36 
m2, umístěné ve vchodě č. p. 506, ve IV. NP domu 
č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, 
Uherské Hradiště; na pozemku st. p. č. 855/10 o 
výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, st. 
p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 o vý-
měře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5736/194507 společných částech budovy č. p. 503, 
504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13, a spoluvlastnického podílu o ve-
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likosti 5736/194507 na pozemcích st. p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13 
o výměře 172 m2 vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 850.000 Kč; z důvodu 
nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 988/2 o velikosti 3+1, o výměře 79,32 
m2, umístěné v I. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. 
Sadová a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hra-
diště; na pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, 
st. p. č. 1242 o výměře 246 m2, st. p. č. 1241 o vý-
měře 328 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7932/247470 na společných částech budovy č. p. 
986, 987 a 988 na pozemku st. p. č. 1243, 1242, 1241, 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/247470 
na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. 
p. č. 1242 o výměře 246 m2, st. p. č. 1241 o výměře 
328 m2 vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabídce 
kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
1.000.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky.
Uložilo
- 1. Radě města realizaci rozpočtu města Uh. Hra-
diště na rok 2012 v platném znění. Termín: 31.12.2012
- Radě města, aby uvedenou slevu na nájemném 
ve výši 7.961.958 Kč vymáhala od zhotovitele Spor-
tovně relaxačního centra Uherské Hradiště firmě 
UNISTAV a. s. 
Neschválilo
- Poskytnutí peněžního příspěvku církevní organi-
zaci Hospic na Svatém Kopečku, Sadové náměstí 
24, Olomouc, na materiální vybavení.
- nabytí pozemků p. č. 612 o celkové výměře 188 
m2, p. č. 613 o celkové výměře 110 m2 a p. č. 614 
o celkové výměře 25 m2, vše v k. ú. Míkovice nad 
Olšavou, vše od Slovácké realitní kanceláře, s. r. o.; 
za celkovou kupní cenu ve výši 300.000 Kč
- nabytí pozemků p. č. 1143/11 o celkové výměře 163 
m2 a p. č. 1142/39 o celkové výměře 45 m2, oba  
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Anny 
Hájkové
- zřízení splátkového kalendáře na dlužnou část-
ku ve výši 281.332 Kč a odpuštění úroků z prodlení  
z dlužné částky 281.332 Kč, paní Haně Chladové
- nabytí pozemku p. č. 788/25 o celkové výměře 

7 035 m2 v k. ú. Uherské Hradiště od společnosti 
České dráhy, a. s.; za celkovou kupní cenu ve výši 
2.570.000 Kč
- nabytí částí pozemků p. č. 979/5 o výměře cca 11,5 
m2, p. č. 979/6 o výměře cca 12,5 m2, p. č. 979/7  
o výměře cca 51 m2 a p. č. 1598/1 o výměře cca 4 m2, 
vše o celkové výměře cca 79 m2, vše v k. ú. Jarošov 
u Uherského Hradiště od manželů Miroslava a Lenky 
Kaňovských; za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 
- nabytí aktiv dědictví (dle soupisu uvedeného v dů-
vodové zprávě) po panu Zdeňku Konečném
- převod částí pozemků původní p. č. 741/4 o vý-
měře 169 m2 (dle GP č. 1935-36/2011 se jedná o díl 
„c“ o celkové výměře 169 m2) a původní p. č. 1359 
o výměře 74 m2 (dle GP č. 1935-36/2011 se jedná  
o díl „d“ o celkové výměře 74 m2), sloučením dílů 
„c“ a „d“ vznikla nová p. č. 741/15 o celkové výměře 
243 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, manželům 
Antonínu a Haně Zubalíkovým a paní Marii Vavří-
kové; za kupní cenu ve výši 1 Kč/m2.
Neschválilo ke zveřejnění
- převod bytů v domě č. p. 24, ul. Nádražní, Uherské 
Hradiště.
Zrušilo
-usnesení ZM č. 185/XVI. ze dne 19.06.2001 v bodě 
12., a to ve znění: 
ZM schvaluje 
nabytí pozemků p. č. 1142/39 o výměře 45 m2 a p. č. 
1143/11 o výměře 163 m2 od paní Anny Hájkové za 
cenu dle znaleckého posudku, tj. 430,-- Kč 
Vydalo
- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu v přiloženém znění.
- Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový in-
teraktivní videoloterní terminál a herní místo lokál-
ního herního systému v přiloženém znění.
- Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích v přiloženém znění.
- obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřízených městem 
Uherské Hradiště, v přiloženém znění (2.pří loha).
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O plánech do roku 2012 se starostou města  
Uherské Hradiště Květoslavem Tichavským

Co byste uvedl mezi úspěchy loňského roku? 
Za všechny bych vzpomněl uskutečněné nákladné 

investiční akce smě-
řující k rozvoji města. 
Máme dokončenu 
druhou etapu rekon-
strukce kina Hvězda  
a za sebou význam-
nou část rekonstrukce 
Jezuitské koleje, ze 
které vzniká Slovác-
ké centrum kultury  
a tradic. Postavili 
jsme nová parkoviště, 

opravili několik budov… 
Na druhou stranu mne mrzí, že se nepodařilo 
podniknout reálné kroky k rekonstrukci bývalé 
věznice. Dále cítím rezervy v aquaparku. Nebylo 
například na nerezové provedení venkovních ba-
zénů. Velkou bolestí města je také doprava, ze-
jména, co se týká silnice II/497, to se naštěstí ale-
spoň částečně změní už na jaře letošního roku, 
kdy se uskuteční první etapa rozsáhlé rekonstruk-
ce stěžejní křižovatky, vedoucí k jejímu rozšíření  
a tím i zkapacitnění. 

Oprava křižovatky bude nejvýznamnější akce 
roku 2012? 

Zcela jistě,  akce si vyžádá 29,5 milionu korun. 
Takřka stejnou částku, o 500 tisíc korun nižší,  
bude stát revitalizace Jezuitské koleje, ze které 
vzniká Slovácké centrum kultury a tradic. Centrum 
chceme otevřít na podzim, určitě bychom jej chtě-
li představit už hostům Slováckých slavností vína  
a otevřených památek. Už od konce minulého 
roku se velmi intenzivně pracuje na zásadní části 
revitalizace Smetanových sadů. Chystá se posled-
ní etapa rekonstrukce kina Hvězda.

Dočkají se obyvatelé také opravených chodní-
ků, lepších parkovišť, zelených ploch ve městě, 
mobiliáře, zateplování budov? 

Ano, v tomto a příštím roce budeme pokračovat v 
rozvojových projektech města. V rámci Integrova-
ného plánu rozvoje města se chystáme opravovat 
například náměstí Republiky a parkoviště v ulicích 
Malinovského a Mánesova, což bude stát 17,8 mi-
lionu korun. V případě získání dotací se uskuteční 
rekonstrukce Základní školy Unesco, stejně  jako 
výstavba cyklostezky Sady-Vésky. Chystáme za-
teplení budov Mateřské školy Husova a místního 
kulturního zařízení Sady a rekonstrukci domu č.p. 
41 v ulici Prostřední.

Nepřijdou lidé kvůli čím dál více napjatému 
rozpočtu města o kulturu, divadlo, festivaly, 
sport? 

Veřejnost vnímá Uherské Hradiště jako kultur-
ní město a také jako město sportu a rekreace  
a my si nemůžeme dovolit spořit prostředky tak, 
že je jednoduše někomu sebereme. Město má 
zájem zajistit kulturní a sportovní činnost podob-
ně jako kdykoliv předtím. Letos samozřejmě opět 
přivítáme filmovou přehlídku Letní filmová škola, 
uskuteční se tradiční festivaly – setkání ekologů 
Týká se to také tebe nebo mezinárodní Festival 
hudebních nástrojů lidových muzik, jak je tomu 
každý rok. Za významnou událost nadcházející-
ho roku 2012 považuji rovněž to, že se bude konat 
jubilejní, už 10. ročník Slováckých slavností vína  
a otevřených památek. 

Z nového roku uplynul měsíc, přesto, co vzká-
žete občanům do roku 2012? 

Velmi rád bych jim poděkoval. Vážím si každého 
člověka, který v Uherském Hradišti žije. Do roku 
2012  pohlížím s nadějí a s přáním, aby se nám 
dařilo hospodařit ke spokojnosti obyvatel města. 

jp
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Novoroční koncert s přípitkem starosty

Novoroční koncert s přípitkem starosty města proběhl 2. ledna v Redutě. Sváteční náladu navodilo pěvec-
ké těleso Affetto, které doprovázel brněnský hudebník a varhaník Martin Jakubíček.                                                             

                                                                                                          Foto: Jana Matůšová
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se přestavují 

JaROSLaV MikULÍk

1. OSObNÍ úDaJE
Narozen 12. 4. 1951 ve Zlíně.

Vzdělání VŠ - Univerzita Palackého v Olomouci, 

filosofická fakulta, obor kulturologie, PhDr.,pro-

fesionální pracovník v kultuře - ředitel Domu 

kultury Uherský Brod. Ženatý, dva synové a dvě 

vnučky, trvalé bydliště Uherské Hradiště.

Zájmová oblast – literatura, divadlo, výtvarné 

umění, film, hudba všech žánrů, sport – cyk-

loturistika, běžky, plavání a další již nerizikové 

pohybové aktivity a práce na zahrádce pod Ro-

chusem.

2. POLiTiCká PŘÍSLUšNOST
Sociální demokrat

3. ZaSTOUPENÍ V ORgáNECH, kOMiSÍCH
Člen dozorčí rady Hrates a.s., člen kulturní ko-

mise a komise pro udělení Ceny města Uherské 

Hradiště

4. DOSaVaDNÍ PŘÍNOS PRO MěSTO
Můj přínos pro město se odví jí od prosazování 

volebního programu, za který jsem byl zvolen. 

Snažím se tak činit, i když je to problematické, 

zvláště v uplatňovaném modelu demokracie  

v české kotlině, kde má většina absolutní prav-

du. Protože jsem menšinovým, tedy opozič-

ním zastupitelem, nemá opozice v Uherském 

Hradišti ani proti většině jednoho hlasu šanci 

uspět se svými návrhy či protinávrhy a projevit 

tak svůj přínos pro město. Konkretizovat ho tedy  

v podstatě ani není možné. To je otázka spíše 

pro koaliční vedení radnice - uvolněné funkci-

onáře a radní. Nikoli pro řadového opozičního 

zastupitele, jehož názory, návrhy či protinávrhy 

mající potenciál prospět městu, koalice v drtivé 

většině neakceptuje a regionální média opozič-

ní hlas nijak zvláště nezajímají. 

5. CO JE MOU SNaHOU DOkáZaT VE MěSTě 
V bUDOUCNU
V širších souvislostech vidím svůj osobní pří-

nos ve slušném chování a schopnosti přístupu 

ke kompromisnímu řešení sporných návrhů či 

usnesení, vycházející z dlouhodobých zkuše-

ností v komunální politice, úřednické a mana-

žerské praxe v oblasti školství a zejména kultury.

Co je mou snahou dokázat ve městě v budouc-

nu? Být přínosem –  určitě v oblasti kultury, pro-

tože se v ní pohybuji téměř tři desítky let ať již 

jako řadový referent, vedoucí odboru na MěÚ 

Uh. Hradiště či ředitel. Zatím uplatňuji v našem 

městě svou odbornost a  myslím, že i poměr-

ně rozsáhlé zkušenosti v této oblasti pouze jako 

člen kulturní komise.
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se přestavují 

VLaDiMÍR PaVELka

1. OSObNÍ úDaJE
povolání - odborný zástupce ve farmacii

rodina - ženatý, dvě děti, vnouček

zájmy - vnouček, lyžování, badminton, rafting, 

tenis, střelba, cyklistika, volejbal,                                               

sběratelství, fotografování

záliby - motosport, rocková hudba, zbraně, le-

tectví

2. POLiTiCká PŘÍSLUšNOST a fUNkCE
Spoluzakladatel znovuobnovené ČSSD v Uher-

ském Hradišti, členem od roku 1989.

V rámci Zlínského kraje člen Výboru pro nevlád-

ní organizace a neziskový sektor ZZK.

Člen Klubu zastupitelů ČSSD v Uherském Hra-

dišti.

3. ZaSTOUPENÍ V ORgáNECH a kOMiSÍCH
Člen kontrolního výboru

Člen sportovní komise

Člen místní komise Mařatice

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO MěSTO 
Dlouholetá aktivní práce ve sportovní komisi, 

včetně pořadatelské činnosti při  pořádání akcí 

Minitriatlon a Juvacyklo MTB Cross Coutry.

5. CO JE MOU SNaHOU DOkáZaT VE MěSTě 
V bUDOUCNU
Mou snahou zastupitele města do budoucna  

v našem městě je dosáhnout toho, aby každý 

spoluobčan byl právem hrdý na to, že je Hra-

dišťák. Mezi mé dílčí cí le patří rozvoj mládež-

nického sportu a rozvoj sportovišť, zvelebování 

dětských hřišť. V kulturní oblasti podporuji za-

chování tradičních akcí, jako například Slovácké 

slavnosti vína, pořádání hodů v místních čás-

tech našeho města. V oblasti bezpečnosti jsem 

pro rozšíření kamerového systému.
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Uherské Hradiště letos opraví další veřejná prostranství

Revitalizace veřejného prostranství obytného 
souboru sídliště Malinovského a náměstí Re-
publiky či opravy chodníků, hřiště, parkoviště 
a komunikace na sídlišti Tůně – to jsou hlavní 
záměry města Uherské Hradiště v rámci in-
tegrovaného operačního programu v letech 
2012 - 2013. Obyvatelé se dočkají zejména 
úprav chodníků, veřejné zeleně, osazení no-
vého mobiliáře, úprav veřejného osvětlení 
nebo parkovacích míst.
Přes deset (10,1 s DPH) milionů korun si vyžádá 
revitalizace náměstí Republiky v obytném sou-
boru sídliště Malinovského. Projekt obsahuje 
mimo jiné rekonstrukci stávajících parkovišť. Vy-
brané komunikace budou nově pokryté živičným 
povrchem. Povrchy parkovišť budou vybudovány 
z vegetační a zámkové dlažby. V rámci realizace 
projektu se obyvatelé dočkají i nového chodníku 
podél domu č.p. 1133. 
Rovněž klidová a odpočinková plocha dozná 
celkových změn, což představuje odstranění 
stávajících nevyhovujících ploch a chodníků  
a vybudování nových. V rámci projektu je navr-
ženo doplnění prostoru náměstí o prvky užitné 
a estetické architektury – parkové lavice, od-
padkové koše a paravány na odpad. U kašny 
bude opravena zákrytová deska a stěny bazénu 
(kašny). Dále bude v rámci projektu doplněno či 
rekonstruováno veřejné osvětlení, odvodnění 
všech zpevněných ploch a parkovišť, provedeny 
terénní parkové a vegetační úpravy. 
Další lokalitou, kde se lidé letos dočkají oprav, 
je lokalita mezi ulicí Mánesova a náměstím 
Republiky (6,1 mil. kč s DPH). V tomto prostoru 
dojde k rozšíření počtu parkovacích míst u by-
tového domu č.p. 954-956. Rekonstrukce se ale 
dočkají také stávající zpevněné plochy, plochy 
pro domovní odpad, veřejné osvětlení, dojde 
k vegetačním úpravám a doplnění městského 
mobiliáře.
Ve třetí  lokalitě,  mezi ulicemi Mánesova a bo-
ženy Němcové (5 mil. kč s DPH), řeší projekt 
výstavbu nového parkoviště s vjezdem z ulice 
Mánesovy a zkapacitnění parkování z  ulice B. 
Němcové. Součástí revitalizace této lokality jsou i 
sadové úpravy vnitrobloku obytných domů včet-
ně úpravy ploch pro komunální odpad, veřejné 

osvětlení, odvodnění všech zpevněných ploch  
a doplnění městského mobiliáře.
Rovněž mezi ulicemi b. Němcové a Svatoplu-
kovou ( 2,3 mil. kč s DPH) řeší projekt přestavbu 
stávající nevyužívané asfaltové plochy na parko-
viště. Součástí projektu je odvodnění parkoviště, 
veřejné osvětlení, mobiliář a zeleň.

Na sídlišti Tůně (6,1 mil. kč s DPH) bude v le-
tošním roce pokračovat revitalizace vnitrobloku.  
Součástí projektu je rekonstrukce a doplnění 
stávajících chodníků, úprava místní komunikace 
podél bytového domu 850 – 852, rekonstrukce 
betonové plochy o ploše cca 500 m2 u domu č.p. 
1186. Dále rekonstrukce chodníků v ulici Dukel-
ských hrdinů, úprava dětského hřiště a sportov-
ního hřiště opět ve vnitrobloku Tůně. Projektová 
dokumentace řeší i doplnění městského mobili-
áře a úpravy zeleně.

„Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních pra-
cí bude vypsána v lednu 2012, realizace staveb-
ních prací je plánována na období od dubna do 
září 2012. Dále se budou připravovat projektové 
dokumentace na akce v roce 2013, konkrétně 
na revitalizaci sídliště Na Rybníku, parkování na 
sídlišti Pod Svahy a revitalizaci veřejných pro-
stranství na ulici 28. ří jna,“  potvrdil místostaros-
ta města Uherské Hradiště Stanislav blaha.

Co je to integrovaný plán rozvoje města 
(iPRM) : 

Schválený iPRM je podmínkou čerpání dotací  
z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v pro-
blémových sídlištích v iOP. 

iPRM řeší revitalizaci veřejných prostranství  
a regeneraci bytových domů ve vybrané zóně 
na území města. V Uherském Hradišti tato 
zóna zahrnuje sídliště Malinovského (náměstí 
Republiky a ulice Šafaříkova, Svatováclavská, 
Mánesova, Boženy Němcové, Jiřího z Poděbrad, 
Svatoplukova a Průmyslová), U Stadionu, Tůně  
a Na Rybníku.
„Cílem IPRM, který v Uherském Hradišti reali-
zujeme v rozmezí let 2009 až 2013,  je zlepšení 
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kvality života a eliminace negativních jevů, které 
se v této části města vyskytují. Tato zóna byla 
vybrána právě vzhledem k těmto okolnostem a 
vymezena tak, aby odpovídala požadovaným 
kritériím dotačního programu. Do roku 2013 mů-
žeme na všechny projekty v definované zóně 
IPRM vyčerpat celkem přes 3,5 milionu Euro,“ 
popsal místostarosta Stanislav blaha.

Pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM vytvo-
řilo město tzv. řídící výbor, jehož členy jsou uvol-
nění zastupitelé, odborníci z městského úřadu 
a dalších partnerských organizací (např. SBD 
Slovácko atd.).

V rámci IPRM byly již v Uherském Hradišti úspěš-
ně realizovány tyto projekty : 

Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský 
park,
Revitalizace Zeleného náměstí,
Regenerace  bytového domu č. 879 – 880 ve vlast-
nictví města Uherské Hradiště,
Revitalizace sportovního hřiště na ulici Šafaříkova,
Revitalizace vnitrobloku na sídlišti Tůně – I. etapa,
Regenerace 18 bytových domů ve vlastnictví SVJ.

jp

Náměstí Republiky čekají  opravy.
Foto: Jan Pášma

Uherské Hradiště uspělo 
s konverzí kasáren

Ocenění za druhé místo v urbanistické soutěži 
vyhlášené Asociací pro urbanismus a územní 
plánování České republiky převzali v úterý 13. 
12. 2011 zaměstnanci Městského úřadu Uherské 
Hradiště  Pavel Šupka a  Jaroslav Bičan v zastou-
pení starosty města Květoslava Tichavského. 

Město Uherské Hradiště do soutěže předložilo 
soutěžní návrh  „Uherské Hradiště – konverze 
kasáren“ zpracovaný  Pavlem Šupkou. 

„Soutěžní práce rekapitulovala celý proces po-
stupné transformace areálu bývalých kasáren 
v UH od roku 2002 do dnešního stavu,“  komen-
toval úspěch architektů starosta města Uher-
ské Hradiště Květoslav Tichavský. „Tak zásadní 
proměna území v necelých osmi letech se neu-
skutečnila snad nikde jinde v České republice,“ 
dodal.  Výsledkem konverze bývalého kasáren-
ského areálu v Uherském Hradišti je plnohod-
notná, urbanisticky integrovaná, polyfunkční 
městská čtvrť se všemi městotvornými atributy 
jako jsou ulice a náměstí.

Dle vyjádření poroty byl návrh města hodnocen 
jako dobrý a následováníhodný příklad revita-
lizace brownfields bývalých kasáren a založení 
nové městské čtvrtě. 

„Porota ocenila zejména aplikaci principů udr-
žitelného rozvoje, spektrum nabídky funkčního 
využití a oživení původně izolovaného areálu 
městské zástavby. Návrh má dobré předpokla-
dy důstojně reprezentovat v mezinárodní konku-
renci,“ přiblížil Jaroslav Bičan. 

Asociace zároveň návrh nominovala do mezi-
národní soutěže ECTP (Evropská rada územních 
plánovačů). Termín pro předložení soutěžního 
návrhu do soutěže ECTP je konec února 2012. 
„Do této doby můžeme návrh dále upravit a ze-
jména opatřit jazykovou mutací,“ zmínil starosta. 

jp

Uherské Hradiště letos 
opraví další veřejná prostranství
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Soutěž Město stromů je společným projektem 
Nadace Partnerství a města Strakonice. Cílem 
soutěže Město stromů je zvyšování zájmu oby-
vatel o životní prostředí města, ve kterém žijí. 
Prostřednictvím celoroční kampaně se vítězné 
město snaží motivovat širokou veřejnost, aby 
se aktivně zapojila do ochrany přírody, zkvalit-
ňování životního prostředí a veřejného života. 
Neméně důležité je  také zlepšování vztahů  
v místní komunitě a vytváření nových partnerství 
skrze spolupráci na jednotlivých akcích, jejichž  
ústředním motivem jsou stromy a příroda.

Město Uherské Hradiště připravilo následující 
program kampaně na rok 2012, který bude pro-
bíhat do ří jna 2012. Převážná část aktivit a další 
aktivity budou probíhat i po skončení kampaně 
Město stromů. Uvedené termíny jsou pouze ori-
entační a budou k nim probíhat jednání, mohou 
se proto změnit. 

Doporučujeme sledovat aktuální informace 
na webu města www.mesto-uh.cz, kde je sa-
motný úsek věnován Městu stromů. 

Uvedené aktivity probíhají ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže Šikula (Přírodovědné cen-
trum Trnka), MIC, Knihovna BBB a Spolek přátel 
literatury a knihovny BBB, Centrum ekologické 
výchovy žabka, Park Rochus o. p. s., rodinné 
centrum Akropolis, mateřské a základní školy 
v Uherském Hradišti, Městská kina atd. Město 
také podporuje projekt MŠ Pod Svahy s názvem 
„Každý strom nám něco dává“, který je úzce 
provázán na kampaň Město stromů. Dále MŠ 
Jarošov realizovala projekt „Rok mého života 
s Doubkem“ a na rok 2012 má nový projekt s ná-
zvem „Zelený ostrov“. Na tyto projekty je vyme-
zena část finančního grantu, který město obdr-
želo od Nadace Partnerství a chce tímto takové 
projekty podpořit.

V případě zájmu o zapojení do kampaně, jak 
prostřednictví realizace nové a vlastní aktivity, 
tak zapojením do připravovaných akcí, můžete 
kontaktovat manažerku kampaně Ing. Mirosla-
vu Hrabalíkovou 

(Oddělení rozvoje města, tel: 572 525 251 nebo 
miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz). 

Rádi vás v této oblasti podpoříme a navážeme 
novou spolupráci.

Plán akci na rok 2012 v rámci kampaně 
Uherské Hradiště – Město stromů 2011/2012

9.2. nebo 
16.2.2012

přednáška - Památné stromy Uherskohradišťska 
v knihovně BBB

15.2.2012 Kulatý stůl - komunikační kanály

15.2.2012 Akční plán SPRM – představení v Magazínu S+

21.2.2012 přednáška - minerální vody a prameny

20.-24.2.2012 výstava Knih o zeleni v knihovně BBB

28.2.2012 Setkání místní skupiny EVVO

únor - duben výtvarná soutěž - Strom očima dětí (MŠ Pod Svahy)

březen Výsadba stromů s veřejností

12.3.2012 Veřejné fórum o rozvoji města

duben Koncert Slovácké ZUŠ v MŠ (MŠ Pod Svahy)

13.-20.4-2012 Týden pro Zemi / Den Země

duben výstava výtvarné soutěže

duben přednáška - Natura 2000

duben - září biomonitoring – Park Rochus

duben - říjen inventarizace významných druhů rostlin – Park Rochus

květen veřejné projednání - veřejná prostranství (IPRM)

květen Otevírání pastvin

květen výlety a exkurze (MŠ Pod Svahy)

květen Fair trade snídaně v parku

16.5.2012 Celodenní výlet - Památné stromy (MŠ Pod Svahy)

květ.-červenec Zmapování výskytu rorýsů a netopýrů

červen Den bez úrazu

červen Zpívání u stromů v parku

červen beseda - údržba zeleně

červenec sledování indikátoru UR (udržitelné využívání území)

Kampaň 
Město stromů 2011/2012
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červenec Kulatý stůl - Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

srpen brožura - Historie městské zeleně

září Setkání pracovní skupiny EVVO

září Den zdraví a pohybu

září výsadby v lokalitě Park Rochus

září Evropský týden moblity/Evr. den bez aut

září - říjen Na kole do školy/do práce

říjen Týden o zeleni/Den stromů

říjen Stromy pro rochus

dle zájmu výukové programy pro ZŠ a SŠ - Městský úřad

průběžně výukový program - Voda pro život

průběžně výukový program - Les a my

průběžně výukový program - Když jde malý bobr spát

průběžně výukový program - Odpady - kde se vzaly a co s nimi?

průběžně výukový program - Já spotřebitel

průběžně výukový program - Můj dům, můj hrad

průběžně výukový program - Všechno lítá, co má peří

průběžně výukový program - Hmyz-mám se ho bát?

průběžně kroužek - Přírodovědný klub

průběžně kroužek - Malý nezbeda

průběžně kroužek - Velký nezbeda

průběžně kroužek - Zvířátko

průběžně Ornitologický kroužek

průběžně Kroužek - Teraristika

průběžně Klub středoškoláků

průběžně kroužek - Kulihrášek

průběžně Strom a moje rodina

Ing. Miroslava Hrabalíková, 
oddělení rozvoje města

Vyřizujete úvěr? Potřebujete znalecký posudek 
nemovitosti nebo pořizujete projektovou do-
kumentaci?  Ve všech těchto případech může 
občan či podnikatel potřebovat ověřenou kopii 
katastrální mapy pro doložení vlastnictví ne-
movitosti. Lze využít služby města Uherské Hra-
diště, díky „Dálkovéhomu přístupu do katastru 
nemovitostí“.

V pracovní době  městského úřadu si občan 
může na pracovišti CzechPOINT (na Informacích 
v budově radnice) vyžádat  kromě listu vlastnic-
kého také ověřenou kopii katastrální mapy.

Tyto mapy lze vydat jen pro katastrální území, 
kde proběhla digitalizace a existuje digitální ka-
tastrální mapa (DKM). Seznam stavu zpracování 
DKM ve Zlínském kraji naleznete na stránkách 
http://www.cuzk.cz/.

„Vydání ověřené kopie katastrální mapy je zpo-
platněno částkou 100,- Kč za stránku dle sa-
zebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Občan získá ověřenou kopii za pár 
minut, lze se domluvit i na počkání,“ popsal vý-
hody služby tajemník Městského úřadu Uherské 
Hradiště Josef botek. 

jp

 Vydávání ověřených kopií 
katastrálních map 

Kampaň 
Město stromů 2011/2012
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Prodej bytů do osobního 
vlastnictví

Průzkum osobní přepravy 
v  Uherském Hradišti

Dotazníkový průzkum dopravního chování se  
v období od března do května uskuteční 
v Uherském Hradišti. Tento průzkum bude rea-
lizován v rámci nadnárodního projektu Central 
Meet Bike, který je zaměřen na podporu cyklo-
dopravy. Cílem průzkumu je zjistit, jak často, jak 
daleko, za jakým účelem a jakým dopravním 
prostředkem se obyvatelé Uherského Hradiště 
přepravují po městě.

Průzkum a jeho případné zopakování může 
posloužit pro vytyčení cílů v oblasti dopravy, 
k zachycení trendu v dopravním chování oby-
vatel a zhodnocení účinnosti přijatých opatře-
ní. „Zhodnocení dopravního chování obyvatel 
bude východiskem pro další směřování města 
v oblasti dopravního a územního plánování,“ 
potvrdil místostarosta města Uherské Hradiště 
Zdeněk Procházka. 

V průběhu průzkumu budou obyvatelé města 
dotazováni ve svých domácnostech tazateli, 
kteří s nimi vyplní požadované dotazníky. Sa-
motné vyplnění dotazníků není složité a bude 
trvat pouze asi 30 minut. O návštěvě tazatele 
v domácnosti budou občané předem infor-
mováni dopisem. „Věříme, že spolupráce na 
průzkumu, který provede specializovaná firma 
vybraná na základě výběrového řízení, bude 
pro město i obyvatele oboustranně přínosná,“ 
uzavřel Procházka.

jp

Projekt Central MeetBike (3CE343P2)
Tento projekt je realizován prostřednictvím 

operačního programu Central Europe, který 
je spolufinancován ERDF.

Město Uherské Hradiště nabízí k prodeji do 
osobního vlastnictví (nejvyšší nabídce kupní 
ceny)  volné byty ze stávajícího bytového fon-
du, a to:

Uherské Hradiště, sídliště Východ:
2 byty o velikosti 4+1 s balkonem,  výměře  

cca 85 m2 – min. cena 900 tis. Kč
1 byt o velikosti 3+1 s balkonem,  výměře  

cca 80 m2 – min. cena 900 tis. Kč
1 byt o velikosti 3+1 s balkonem,  výměře  

cca 84 m2 – min. cena 990 tis. Kč 
1 byt o velikosti 1+1 (bez balkonu) , výměře  

cca 32 m2, min. cena 600 tis. Kč

Uherské Hradiště, centrum města: ul. 
Mojmírova 

1 byt o velikosti 2+1, výměře cca 62 m2 (zdě-
ný), min. cena 900 tis. Kč

Uherské Hradiště, sídliště Jarošov: 
3 byty o velikosti 1+1 (bez balkonu), výměře  

cca 30 m2, min. cena 450 tis. Kč
1 byt o velikosti 1+1 (s balkonem), výměře  

cca 35 m2, min. cena 550 tis. Kč
1 byt o velikosti 2+1 (bez balkonu), výměře  

cca 57 m2, min. cena 765 tis. Kč

Podmínky pro uchazeče: fyzická osoba s ob-
čanstvím země EU, na každý byt je nutné 
složit jistinu ve výši 20 tis. Kč a doložit bez-
dlužnost vystavenou právním odborem 
města Uherské Hradiště. Nabídka musí být 
doručena do 12:00 hodin dne 29.2. 2012 
na podatelnu Města Uherské Hradiště, 
Masarykovo nám. 19. Musí být v zalepené 
obálce s označením NEOTVÍRAT – PŘEVOD 
BYTU, v obálce musí být uvedeny osobní  
a kontaktní údaje zájemce, číslo bytu a domu 
na který nabízí kupní cenu, výše kupní ceny  
v Kč, doklad o bezdlužnosti a doklad o uhra-
zení jistiny.

Podrobné informace jsou uvedeny na www.
mesto-uh.cz – úřední deska, nebo je po-
skytnou pracovníci Odboru správy majetku 
města Městského úřadu uherské Hradiště,  
tel. 572 525 370, 572 525 375, 572 525 376.

jp
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 Cena Vladimíra Boučka
za rok 2012

Jednou ročně uděluje Zastupitelstvo města 
Uherské Hradiště na návrh odborné komise 
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj 
lidové umělecké výroby. Navrhovat kandidáty 
na toto ocenění mohou nejen odborníci, ale  
i laická veřejnost. Výzva je trvalá, občané mo-
hou podávat návrhy stále. Letos město cenu 
udělí již poosmé.

V loňském roce byla Cena Vladimíra Bouč-
ka udělena paní Zuzaně Hartlové, po-
kračovatelce rodinné tradice ve výro-
bě tupeské majoliky. Čestné uznání (třetí  
v historii) bylo v roce 2011 uděleno člověku, který 
není výrobcem, ale přesto se o zachování lido-
vých řemesel zasloužil. Pan Jaroslav Procház-
ka toto kritérium bohatě naplnil při navrhování 
nábytku, bytových doplňků a drobných deko-
rativních předmětů v Ústředí lidové umělecké 
výroby.

„Náš region je na nadšence, zabývající se tra-
diční výrobou bohatý, ale mnozí z nich zůstávají 
díky své skromnosti anonymní. Víte-li o osob-
nosti, která významným způsobem přispěla 
nebo přispívá k zachování lidových tradic, či 
řemesel, rádi vaše návrhy uvítáme,“ oslovil ve-
řejnost místostarosta města Uherské Hradiště 
Stanislav blaha.   

Návrhy se odborná komise zabývá vždy začát-
kem roku. Cena Vladimíra Boučka je předávána 
v červnu v předvečer Svatojánského jarmarku. 
Návrhy kandidátů, kteří ocenění v daném roce 
nezískali, přechází do nadcházejícího ročníku.

 
Své návrhy může veřejnost zasílat na adresu:

 
Libuše Hradilová, 

Odbor architektury, plánování a rozvoje

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště

e-mail : Libuse.Hradilova@mesto-uh.cz

Kulturní, společenské a sportovní
akce přehledně na internetu

V loňském roce byl veřejnosti zpřístupněn první 
webový portál v České republice, na kterém si 
prohlédnete informační plakáty vylepené ve va-
šem okolí. Projekt Plakátovna vznikl především  
s cí lem informovat o sportovních a kulturních ak-
cích na jednom místě.

Chcete-li vědět, co se děje v okolí, kdy je ve 
vaší obci jarmark, pouť, kančí hody v oblíbené 
restauraci, divadelní představení, přednáška, 
turnaj v pétanque, nebo karneval pro děti, po-
tom je portál určen právě vám. Na adrese www.
plakatovna.cz najdete přehledný pohled na vir-
tuální “plakátovací stěnu” s fotografiemi plakátů  
z celé ČR. Pomocí stránek jednoduše naplánu-
jete např. víkend s programem pro děti, páteční 
koncert nebo nedělní fotbalové derby. V pře-
hledně řazených sekcích si můžete vybrat typ 
události, který vás zajímá. Všechny vylepené 
plakáty a jejich akce si také můžete zobrazit na 
interaktivní mapě přímo v místě jejich konání.
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ObkLaDY – DLaŽbY

REKONSTRUKCE KOUPELEN, 

MALBY, SÁDROKARTONY, 

VČETNĚ DOD. MAT.

RENé PawERa

TEL.: 777 838 860

renepawera@seznam.cz





Reprezentační ples města Uh. Hradiště 

Ples zahájil místostarosta Stanislav Blaha.

Ples města Uh. Hradiště tradičně zahajuje ple-
sovou sezonu ve městě. Letos se konal již po-
jedenadvacáté, v sobotu 14. ledna v prostorách 
spolupořádajícího Klubu kultury. Ples v zastou-
pení starosty zahájili místostarostové Stanislav 
Blaha, Evžen Uher a Zdeněk Procházka, mezi 
hosty byli například bývalý starosta, nyní ná-
městek ministra obrany Libor Karásek nebo 
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje 
Libor Lukáš. K tanci hrála skupina Slow Hand, 
v kulturním programu se představil Slovácký 
komorní orchestr, ukázky společenských tan-
ců předvedli členové Tanečního klubu Rokaso  
a písničky z úspěšného muzikálu Cikáni jdou do 
nebe připravilo Slovácké divadlo. Slovem pro-
vázela moderátorka Jitka Novotná - Málková. 
Bohatá byla plesová tombola, do níž pořadatelé 
zajistili téměř 350 cen. Součástí plesu byl i košt 
vín vinařství Víno Jakubík - Zlechov, ke kterému 
hrála v malém sále cimbálová muzika Harafica.

mp
 

Foto: Miroslav Potyka (6) 
 Martina Zapletalová (4)

Předtančení v podání TK Rokaso.

Úvodní tanec místostarostů.Úvodem plesu hrál Slovácký komorní orchestr.



Václav Havel v Uherském Hradišti - 1992, 1999, 2007

První prezident svobodného Československa  
(a později České republiky) Václav Havel navští-
vil Uh. Hradiště poprve na podzim v roce 1992. 
Jeho dvoudenní pobyt v regionu začal na Vele-
hradě (navštívil mimo jiné ateliér sochaře Otma-
ra Olivy), pak v Uherském Hradišti absolvoval 
besedu ve Slováckém divadle, kde ho doprová-
zeli poradci Věra Čáslavská a Petr Oslzlý. Pěšky 
prošel městem na radnici, kde byl přijat staros-
tou Ladislavem Šupkou a přednostou Okresního 
úřadu Ivanem Palackým a setkal se se starosty 
regionu. Zapsal se do kroniky města a jako dar 
mu byla předána keramická plastika Idy Vacul-
kové. Po krátkém odpočinku (ubytování v hote-
lu Grand) absolvoval mítink s občany ve zcela 
zaplněném velkém sále Klubu kultury. Dlouho 
odpovídal na dotazy přítomných. Občané měli 

možnost své dotazy písemně zasílat předem. 
(Vzpomínám, že jsme tehdy dopředu připravili 
shrnutí dotazů, které se pochopitelně v mnoha 
případech shodovaly. S povděkem to kvitovala 
tehdejší šéfka protokolu Martina Zelenková s 
konstatováním, že pan prezident bude mít víc 
času na odpočinek - na oplátku jsem pak mohl 
druhý den absolvovat pobyt pana prezidenta v 
Uh. Brodě, Nivnici, Komni a Bojkovicích v dopro-
vodné koloně.) Mítink svou atmosférou připo-
mínal podobné akce po listopadu 89. Jako dar 
předali pracovníci Klubu kultury obraz Zdeňka 
Targuse Červinky. Překvapivý byl závěr mítinku, 
kdy ochranka odešla panu prezidentovi pro ka-
bát do kanceláře, na jeviště se nahrnuly davy 
pro podpis a Václav Havel podepisoval za jeviš-
těm u klavíru knihy a fotografie pouze 

1992



s „ochrankou“ Klubu kultury. Ale vše dopadlo 
dobře a večer pak prožil s cimbálovkou Hra-
dišťanu ve Slovácké búdě. Druhý den odjel do 
Uh. Brodu, po přijetí na radnici odhalil spolu s 
předsedou české vlády Petrem Pithartem na 
náměstí obelisk světoznámého sochaře Ivana 
Theimera (věnovaný odkazu osobnosti a díla 
Jana Amose Komenského) a po prohlídce Mu-
zea JAK navštívil místa spojená s osobností Uči-
tele národů - Nivnici a Komňu. Svoji návštěvu re-
gionu zakončil v Bojkovicích, odkud odpoledne 
odlétal vrtulníkem od zámku Nový Světlov.
Druhá návštěva prezidenta Václava Havla pro-
běhla 29. září 1999 v rámci jeho cesty po ob-
lastech postižených povodněmi v roce 1997. Na 
Masarykově náměstí přivítal pana prezidenta 
starosta Ladislav Šupka, hrála cimbálová mu-
zika Cifra a ve svém projevu vzpomněl Václav 
Havel první pobyt v Uh. Hradišti, kdy, jak řekl: 
„se souborem Hradišťan poprve, a doufám že 
naposledy, hrál na cimbál...“. Opět pěšky prošel 
městem, zastavil se na Zelném trhu u nástěnné 
malby Targuse Červinky na domě U sovy, tady 

mu zahrál UH Senior band. V Galerii Slováckého 
muzea se setkal s účastníky konference „Velká 
Morava mezi Východem a Západem“ a absol-
voval tiskovou konferenci. Doprovázeli jej Ivo 
Mathé a Ladislav Špaček.
Potřetí přijel do Uh. Hradiště i s manželkou Dag-
mar (už nikoli jako prezident) na Letní filmovou 
školu v roce 2007. Zúčastnil se uvedení doku-
mentárního filmu „Občan Havel“ a návštěvy 
využil i k setkání s delegací Slováckého divadla, 
které v té době uvádělo jeho hru „Vyrozumění“. 
Setkání proběhlo v salonku hotelu Slunce, Vác-
lav Havel si odvezl videozáznam inscenace, její 
režisér Igor Stránský si nechal podepsat režijní 
knihu a hodně se tehdy debatovalo o Havlově 
nové hře „Odcházení“.     
Všechny tři návštěvy prezidenta Václava Havla 
v Uherském Hradišti měly důstojný průběh a asi 
málokteré město se může chlubit tím, že ho tři-
krát navšívila  jedna z nejvýznamnějších osob-
ností české a světové historie přelomu tisíciletí.

Miroslav Potyka
Foto: Miroslav Potyka (11), Milan Zámečník (1)
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Reprezentační ples města Uh. Hradiště 

Bohatá byla plesová tombola.
Ukázky z muzikálu Cikáni jdou do nebe  
předvedli Tomáš Šulaj a Petr Čagánek.

Rokaso - ukázky společenských tanců.

Raut v Galerii  Vladimíra Hrocha.

Na koštu vínařství Víno Jakubík Zlechov.

Večerem provázela Jitka Novotná - Málková.
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Překročením Hradební ulice u tržnice se vracíme 
do historické zástavby velkoměšťanských domů 
a pokračujeme po této straně ulice zpět k ná-
městí. Blok mezi Hradební ulicí a Františkánskou 
tvoří domy čp. 173 a 172. První z nich v roce 1638 
náležel Petru Tkadlecovi, roku 1703 byl na spad-
nutí a dědicové Martina Piáčka ho přenechali za 
200 zl. svému švagru Andreasu Steigerovi, který 
ho znovu postavil. Dům byl tehdy i půdorysně 
podstatně menší, především užší, než ho zná-
me z novější doby. V rodině Steigerů zůstal až 
do r. 1822, kdy ho získal manžel poslední přísluš-
nice rodiny, kožešník Johann Lamosch. Jemu 
patřil ještě v roce 1869, kdy zde bydlel také jeho 
syn Karel, rovněž kožešník. Zřejmě předtím byl 
dům přestavěn a rozšířen, neboť v tomto roce 
je zde evidováno již osm bytů. Vedle již zmíně-
ných dvou rodin Lamoschů a pekaře Ferdinanda 
Weinera zde žilo několik úřednických rodin. Za 
zmínku stojí i vojenský vysloužilec Anton Rossi, 
pocházející z italské Vicenzy a na Moravu přiže-
něný. Nájemníkem byl také lékař Salomon Tauss, 
který se o dva roky později stal majitelem domu. 
Byl vdovec, žil zde se synem Rudolfem, studen-
tem práv, a domácnost mu vedla svobodná se-
stra s pomocí služky. Právník Rudolf Tauss dům 
zdědil v roce 1888, ale v té době tu zřejmě už 
nebydlel, v domě zůstala jen Tereza Taussová se 

služkou. Z dalších obyvatel tohoto domu musíme 
upozornit na fotografa Franze Schwoisera, který 
tu s manželkou a dvěma dětmi bydlel nejméně 
mezi lety 1880 a 1890. Tento rodák z Březové 
nad Svitavou byl mladším bratrem německého 
malíře historických výjevů Eduarda Schwoisera 
(1826 – 1902), který studoval, žil a zemřel v Mni-
chově. V domě také stále fungovala pekárna. 
Po již zmíněném pekaři Weinerovi ji provozoval 
nejméně dvě desetiletí Julius Hnilica a pak jeho 
vdova (1900), od níž ji převzal v roce 1901 Zik-
mund Trost. Byl pravděpodobně synem Viléma  
a Anny Trostových, kteří dům získali v roce 1899. 
Již v roce 1902 si nechal postavit novou pekař-
skou pec a v roce 1906 druhou, menší. Zaměst-
nával čtyři pomocníky a čtyři učně, pacholka  
a služku, kteří všichni v domě bydleli. Zikmund 
Trost se v roce 1917 stal majitelem domu, ale 
už v roce 1924 ho prodal pekaři Antonínu Brab-
covi, jemuž patřil ještě po druhé světové válce 
a se synem Květoslavem tu provozoval pekař-
ství až do znárodnění v roce 1951, kdy se stalo 
podnikem Východomoravských mlýnů. V letech 
1914–1949 tu byl také obchod smíšeným zbožím 
Antonína Gáby a v letech 1919–1946 cukrářství 
Baltazara Perůtky. Po skončení války v roce 1945 
bychom zde našli ještě obchod střižním zbožím 
Heleny Kropáčkové a kancelář advokátky JUDr. 
Boženy Líbalové. Zmíněný obchod se v roce 1949 
stal národním podnikem Tep a ten byl změněn 
v roce 1951 na Oděvní službu. Znárodněn byl  
i Gábův obchod. V šedesátých letech tu po re-
konstrukci a radikální modernizaci průčelí byla 
zřízena velká prodejna ovoce a zeleniny, která 
pak v roce 1990 byla jedním z prvních obchodů, 
pronajatých soukromníkům (v tomto případě 
dosavadnímu vedoucímu Jaroslavu Hrebená-
rovi). Později byla prodejna zmenšena a ved-
le zřízeno zlatnictví, po dalších letech byla úplně 
zrušena a po rekonstrukci nahrazena dnešní 
kavárnou Jiné Café.
Sousední dům čp. 172, tvořící nároží Havlíčkovy 

Havlíčkova ulice v roce 1957, vpravo domy 
čp. 172 a 173.                         Foto archiv SM.
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a Františkánské ulice, vyniká v celém okolí svou 
výškou, rozlohou a především svou hranolovou 
věží, která je jednou z dominant města. Tento 
velkoměšťanský dům byl až do 19. století pře-
vážně v šlechtických rukou. Prvním známým 
majitelem je Jan Jakub Nedělkovský z Nedělky, 
který jej roku 1624 připsal své manželce Kate-
řině Kokorské z Kokor, další majitelka ho roku 
1638 věnovala františkánům, kteří jej roku 1644 
prodali Veronice Bítovské ze Slavíkovic na hra-
dě Malenovicích. V roce 1679 dům zdědila její 
dcera Zuzana Kateřina ze Zástřizl na Boskovi-
cích a Malenovicích, od jejích dědiců ho roku 
1691 koupil František Karel hrabě z Lichtenštejna  
a po jeho smrti pak roku 1702 vrchní výběrčí cla 
Leopold Kaspart. Dalšími nešlechtickými držiteli 
byli Bartoloměj Zelnitius v letech 1722–1743 a Dr. 
Med. Šimon Stoklas v letech 1759–1776. V roce 
1829 dům získaly Eleonora Šlechtová ze Všehrd 
a Josefina Klinkovská, později provdaná Böh-
mová a znovu provdaná Pecháčková. Ta v roce 
1854 zdědila ještě Eleonořin díl a obratem celý 
dům prodala hraběti Antonínu Ledochówské-
mu. Ten ještě téhož roku nechal dům nově vy-
stavět jako dvoupatrový a přikoupil přilehlou ne-
zastavěnou parcelu po maloměšťanském domě 
čp. 171, přes niž již předchozí majitelé měli právo 
vjezdu. Poté byl dům označován jako čp. 171/172. 
Hrabě Ledochówski zemřel 24. května 1885 
v blázinci ve Vídni a pozůstalí prodali zadlužený 
dům v roce 1886 manželům Františku a Matyldě 
Bezděkovým. Přes rozlehlost domu v něm byly 
kolem roku 1910 jen dva soukromé byty. V části 
prvního a druhého patra byly kanceláře okres-
ního finančního ředitelství a v přízemí bydlel 
jeho zaměstnanec, finanční komisař Jan Ven-
cálek. Zbytek obou pater užíval majitel domu 
František Bezděk, vinárník a restauratér, který 
provozoval výčep na základě reálního práva pa-
třícího k právovárečnému domu, osobní koncesi 
měl na podávání teplých nápojů a občerstvení a 
provozování kulečníku. Do roku 1905 jeho pod-

nik vedli nájemci, potom do roku 1912 majitel 
osobně. Dosavadní nájemník Jan Vencálek se 
svou manželkou Marií se v roce 1927 stali ma-
jiteli domu a zůstali jimi až do poválečných let. 
V přízemních prostorách působila během prv-
ní republiky řada živnostníků. V roce 1931 zde 
Otakar Juřík otevřel dámské krejčovství, které 
zaniklo až v roce 1953, a Hugo Riesenfeld v roce 
1933 obchod textilním a krátkým zbožím, který 
však jako židovský podnik zanikl už v roce 1940. 
V letech 1937–1944 zde Josef Daňhel prodával 
zlaté, stříbrné a optické zboží. Riesenfeldův ob-
chod nakrátko nahradila Zdenka Nesvadbová-
Navrátilová výrobou národních výšivek a dám-
ského a dětského prádla a šatstva. Po adaptaci, 
provedené stavitelem Ladislavem Šupkou v roce 
1943, se v domě usídlilo družstvo SLUM (Slovácké 
lidové umění moravské) s obchodem v přízemí 
a dalšími místnostmi v druhém poschodí. Pod-
nájemníkem tohoto družstva pak bylo od roku 
1946 Národohospodářské družstvo Slovač, které 
po továrensku vyrábělo dámské a dětské oděvy, 
vyšívané prádlo, národní kroje a vyšívané zboží 
všeho druhu. Užívalo místnosti bývalých koníren 
v zadním traktu, kde předtím byly byty, zrušené 
jako zdravotně nevyhovující. V obou poschodích 
několik nájemních bytů zůstalo. Bydlel tu např. 
v roce 1945 zubní lékař Dr. Jaroslav Pernica a po 
něm akademický malíř Jindřich Mráček. SLUM 
od roku 1949 přízemí vyklidil, zůstala tu pouze 
Slovač a vedle ní od roku 1947 ještě vydavatelské 
družstvo Zář z Brna, k němuž v roce 1948 při-
byla redakce Zemědělských novin a roku 1950 
jejich knihkupectví. V šedesátých letech sem 
byla umístěna Optika a v nárožních prostorách 
ještě pamatujeme krejčovství Vkus, na něž v de-
vadesátých letech navázala soukromá prodejna 
módních oděvů. Předchůdcem dnešní vedlejší 
prodejny bytových doplňků Inter Studio byla v le-
tech 1991–1997 prodejna bylinných čajů MELISSA. 

 PhDr. Jaromíra Čoupková
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Fejeton Petry Kučerové

Pokud si správně pa-
matuju, milí čtenáři,  
v minulém fejetonu, 
kde jsem vám prozra-
dila pár doufám mi-
lých drobností o mém 
předchůdci panu Jilíko-

vi, jsem slíbila tentokrát požalovat něco sama na 
sebe.  Ať víte, s kým máte tu čest. Tak tedy dobrá, 
máte to mít.
Pocházím z města bot, ze Zlína. Tento fakt měl na 
můj život poměrně zásadní vliv. Boty, botky a botič-
ky se už před lety staly mou vášní. Zbožňuji elegan-
ci vysokých podpatků, pohodlnost kožených moka-
sín a rozvernou uvolněnost barevných páskových 
sandálků. Když se občas zapomenu v obchodě 
s botkami, mívám zatmění. Pravděpodobně upa-
dám do bezvědomí, neboť když krám opouštím, 
bývám většinou o několik krabic těžší a o pěkný flák 
peněz lehčí, aniž bych si to nějak výrazně pamato-
vala. No, díky, pane Baťo.
Miluju jídlo a pití. Vždycky to tak bylo a vždycky to na 
mě bylo vidět. Odjakživa se nemůžu nabažit ma-
minčiny kyselice, ve které samou smetanou stojí 
lžička, škvarkových pagáčků jedné babičky a piš-
kotových dortů druhé. O mařackém chlebu ani ne-
mluvě. Byla jsem cérka „do kroja jak dělaná“. Celý 
život jsem se trápila dietami typu – nevím, co bych 
sežrala, abych byla hubená. Inu, pak jsem jednoho 
dne začala chodit s vyučeným kuchařem, z jídla si 
udělala přítele a světe div se. Ten kroj by na mně 
dnes zřejmě trochu visel. Díky, milý.
Mým nejoblíbenějším sportem je kavárenské po-
valečství. Sednout si do kavárny s knížkou, jedním 
uchem vnímat co se děje kolem mě a druhým po-
slouchat jen svůj vnitřní hlas, pít dobrou kávu a dí-
vat se oknem na hemžení ulice, to opravdu můžu. 
Říkám tomu pocitu „sama v přeplněném kupé“. 
Můj tatínek to míval taky. Já jsem toto umění roz-
vinula natolik, že nikde jinde než v hospodě se po-

slední dobou na školní zkoušky už ani učit neumím. 
Díky bohu za skvělé kavárny.
A taky mám ráda Jožku a Štěpána, Zuzku a Petra, 
samo sebou Dášu a Kubu. A Petra. Taky miluju léto, 
když mi sluníčko prohřívá kůži. Když můžu sedět na 
zahrádce v centru a povídat si u lahodného drin-
ku s mými přáteli. Zbožňuju, když je s nimi sranda.  
A ona je. Vyhledávám teplo po noci stále ještě za-
hřátých peřin, ve kterých smím ukrást pár minut 
navíc a zůstat ležet v klubíčku, než už opravdu mu-
sím vstát. Naplno si užívám vanu plnou horké vody 
a voňavé pěny. Miluju moře, jemné voňavé vlnky, 
které mě umí dokolébat mezi snění a spánek. Díky 
tomu všemu a díky vám všem.
Miluju Paříž, snila jsem o ní deset let. Letos v létě se 
mi sem splnil, k narozeninám jsem výlet dostala od 
milého. Užila jsem si úžasnou kávu na Montmart-
ru, ohromující důstojnost muzea Louvre, obrovitán-
skou francouskou palačinku plněnou čokoládou. 
Velebné ticho prastarých chrámů, ruch dlouhých 
kolonád i malých slepých uliček. Snídala jsem křu-
pavou bagetu a silné, omamně voňavé ristretto. 
Díky, Paříži, že jsi taková, jakou jsem si tě vysnila.
A jednoduše miluju Uherské Hradiště. Ač nápla-
va a žiju tady teprve dvanáct let, přesto tak nějak 
přesně vím, že právě tady mám kořeny. Má génia 
loci, nepopsatelné kouzlo, krásu, která, jak věřím, 
nesídlí jen v mých očích a duši. Je tu Slovácké di-
vadlo, Harafica, esence historie, folklor přirozený  
a nenucený. Jsou tu barvy, chutě, vůně. Odpouštím 
mu dokonce i krkolomné kočičí hlavy, které se ze 
všeho nejraději živí patníčky mých hýčkaných bo-
tiček.
Nemluvě o tom, že je v Hradišti na každém rohu 
kavárna, a tudíž se mohu svému nejmilovanějšímu 
sportu věnovat vždy, když mě popadne nepřeko-
natelná chuť. Díky, moje Hradiště, díky.
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Tříkrálová sbírka 2012

Letošní Tříkrálovou sbírku na Uherskohradišťsku 
absolvovalo celkem 399 tří a čtyřčlenných sku-
pin koledníků, kteří vykoledovali historicky nej-
vyšší částku jeden milion 936 tisíc 672 korun, což 
je o téměr 10.000 Kč víc než v loňském roce. „Vý-
sledek Tříkrálové sbírky 2012 nás velmi mile pře-
kvapil a povzbudil. Takový nárůst jsme opravdu 
nečekali. Rád bych při této pří ležitosti poděkoval 
především všem dárcům, organizátorům a na-
šim koledníkům, že se vydali mnohdy na dlou-
hou cestu, aby pomohli lidem v nouzi“ - uvedl 
ředitel uherskohradišťské Charity Jiří Jakeš.

                                             
Text a foto: IK

Tři krále přijal starosta města 
Květoslav Tichavský.

Tříkráloví koledníci v Uh. Hradišti.

Štěpánská s Kunovjanem

Závěr roku znamená pro příznivce folkloru 
návštěvu Štěpánské besedy Kunovjanu. Take 
tentokrát se velký sál Klubu kultury 26. 12. bez-
nadějně zaplnil a návštěvníci v úvodu večera 
sledovali vánočně laděný blok. Po volné zábavě, 
kdy si všichni účastníci besedy mohli zazpívat 
a zatancovat,  pak před půlnocí ožil na jevišti  
v alegorických číslech svět brouků a jiného hmy-
zu v podání Kunovjanu a hostujícího folklorní-
ho souboru Břeclavan. „Štěpánskou“ pořádal 
Kunovjan již po jedenadvacáté a diváci se opět 
dobře bavili.

Text a foto:  Miroslav Potyka

Úvodní část besedy v podání Kunovjanu
byla laděna vánočně.

Vosičky - „jak živé...“
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Od člověka k Bohu…

Chcete vědět, co je patena, velum, korporál 
nebo humerál? Pak vás zveme do hlavní budovy 
Slováckého muzea ve Smetanových sadech na 
výstavu, v níž Slovácké muzeum poprvé před-
stavuje soubor liturgických předmětů, liturgic-
kých knih i liturgického oděvu. Součástí výstavy 
jsou také cenné uměleckohistorické předměty 
z majetku Římskokatolické farnosti Uherské 
Hradiště. 
Výstava podává obraz o dochovaných před-
mětech, ale také poskytuje návštěvníkům uce-
lenou představu o průběhu liturgického roku. 
Ten je tvořen třemi svátkovými okruhy (slavnost 
Kristova narození – Vánoce, slavnost Kristova 
vzkříšení – Velikonoce a slavnost seslání Ducha 
svatého neboli letnice), mezi nimi leží liturgické 
mezidobí.
V jednotlivých částech výstavy má návštěvník 
možnost seznámit se s předměty používanými 
při katolických obřadech v minulosti i součas-
nosti. K nejzajímavějším z nich patří kromě kří-

žů, kalichů, ciborií a dalších liturgických nádob 
především schránky na přenášení viatika (svá-
tosti) nemocným, z nichž nejstarší je ze stříbra  
a pochází z roku 1733.
V liturgickém životě církve jsou jednotlivá obdo-
bí charakterizována liturgickými barvami, které 
jsou užívány nejen na oděvu kněze, ale také na 
textiliích používaných při obřadech. Ve výstavě 
je dokumentován liturgický oděv kněží a minist-
rantů, který byl užíván do Druhého vatikánského 
koncilu (1962–1965). Pozornému návštěvníkovi 
neujde skutečnost, že některé oděvní součásti 
se vyvinuly z oděvu nošeného ve starověkém 
Římě, např. manipul původně sloužil k otření 
potu z obličeje. Bohaté výšivky, jemné krajky  
a aplikace na svrchním oděvu jistě zaujmou ne-
jen ženy.

Součástí výstavy jsou liturgické knihy, především 
různá vydání bible, včetně zřejmě nejznámější 
Bible kralické, ale také tištěné a psané modliteb-
ní knížky a kancionály. Mezi nimi vynikají kanci-
onály Pavla Rašky sepsané v polovině 18. století 
na Horňácku.
Pomyslnou „třešničku na dortu“ tvoří plastika  
P. Marie Loretánské (černá Madona) z poloviny 
18. století, pocházející z kostela sv. Jiří v Uh. Hra-
dišti, a ozdoby tyčí k baldachýnu nošenému při 
Božím těle vytvořené Josipem Plečnikem, který 
svou tvorbou významně přispěl k současnému 
vzhledu Pražského hradu.
Výstava potrvá do 4. března 2012.
  PhDr. Blanka Rašticová

Foto: Ladislav Chvalkovský
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POSLEDNÍ kOMENTOVaNá PROHLÍDka 
bETLéMů

Sobotní odpoledne 21. ledna patřilo v Gale-
rii Slováckého muzea pomyslnému rozloučení 
s výjimečným vánočním projektem VÁNOCE 
V GALERII – VÁNOCE V MUZEU aneb půjdem 
spolu do Betléma.  Ve velkém sále se uskuteč-
nila poslední komentovaná prohlídka výstavy 
současné české, slovenské a polské betlemář-
ské tvorby. Kurátorka výstavy Mgr. Marie Mar-
tykánová provedla zájemce expozicí, prozradila 
řadu tajemství spojených s betlémy a upozornila 
na nevšední autorské přístupy k této problema-
tice.

SPECiáLNÍ VýUkOVé VáNOčNÍ PROgRaMY 
PRO DěTi a MLáDEŽ

Ve výstavě Historických betlémů z muzejních 
sbírek, instalované v hlavní budově Slováckého 
muzea, se vystřídaly desítky žáků ze základních 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

škol. V programu Poezie vánočního času se 
seznámili se vznikem křesťanské tradice oslav 
narození Ježíše Krista, s historií vzniku a tvor-
by betlémů a s jednotlivými exponáty výstavy. 
V Galerii Slováckého muzea byl pak středem 
pozornosti program Kouzlo vánočního příběhu, 
který přímo ve výstavním sále provázel děti krok 
za krokem pradávným biblickým tématem o na-
rození Ježíše Krista.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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Nová galerie v Uh. Hradišti

Prodejní výstavou „Významná díla českých ma-
lí řů“ zahájila provoz nová  Slovácká galerie na 
Mariánském náměstí č. 126. Výstava byla za-
hájena 23. ledna a představuje díla předních 
umělců konce devatenáctého a a poloviny dva-
cátého století, převážně z řad Mařákovců (např. 
Alois Kalvoda, Josef Ullmann, Roman Havelka, 
Ota Bubeníček, Václav Březina, Josef Jambor, 
Stanislav Lolek, Augustin Mervert, Jakub Obrov-
ský a další. Vystaveno je i několik obrazů Joži 
Uprky, vzácný olej Bohumíra Jaroňka a repre-
zentativní dílo Oldřicha Blažíčka „Tání v polích“  
z roku 1925, jímž se autor prezentoval na pres-
tižní výstavě v Krakově v roce 1927. Vystavovaná 
díla pocházejí ze soukromých sbírek a většina 
je veřejnosti představena poprve - převážná 
část je také nabídnuta zájemcům k zakoupení. 
Kromě obrazů bude Slovácká galerie nabízet 
i luxusní starožitný nábytek z 18. a 19. století  
z Francie a Německa. 
Zahajovací výstava potrvá do 20. února 2012  
a v jejím průběhu mají návštěvníci možnost vy-
užít bezplatného posouzení pravosti a ceny ob-
razů. Věříme, že Slovácká galerie v centru měs-
ta bude dalším obohacením kulturního života 
Uherského Hradiště.

mp

Novinky hradišťského Fonoklubu

Občanské sdružení Fonoklub Uh. Hradiště  
před nedávnem představilo nové internetové 
stránky (www.fonoklub.cz), na nichž detailně 
informuje o svých aktivitách, včetně rozsahu 
služeb a kompletní nabídky audio pořadů. Pře-
hledný e-shop umožňuje vybrat si CD z oblasti 
historie, pohádek, rehabilitačních cvičení i vzác-
ných archivních záznamů cimbálových muzik 
(např. Hradišťan, CM Viléma Zahradníka). Boha-
tá je také nabídka výchovných pořadů pro školy. 
Řada cédéček je i vhodným dárkem - především 
pro děti jsou určeny CD „Pohádky našich babi-
ček“ nebo „Zakletá princezna a jiné pohádky“, 
pro starší např. „Pověsti Uherského Hradiště  
a okolí“ a „Z pověstí od Chřibů k Velké Javořině“. 
Pro všechny pak nové vydání cyklu „Rehabilitač-
ní cvičení“.                                                                                                            

mp

MLaDÍ LOUTkáŘi SOkOLa UH. HRaDišTě  

ZaHRaJÍ V NEDěLi 12. 2. 2012 
V 15.00 HODiN V SOkOLOVNě

POHáDkU čERT a káča

Nejnovější CD z produkce FONOKLUBU.  

Na slavnostním otevření Slovácké 
galerie zahráli primáš Olšavy Tomáš 
Zubr (vpravo) a hradišťšťí muzikanti Petr 
Tuček a Ladislav Beránek.

Foto: Miroslav Potyka
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Slovácko začne na Spartě

Zimní přestávku začali fotbalisté 1.FC Slovácko 
soustředěním v Novém Městě, kde se (hlavně na 
běžkách) zaměřovali na fyzickou kondici. Následo-
val běžný trening a hlavně zápasy zimní Tipsport 
ligy. První výsledky s druholigovými celky (připo-
meňme ale, že z náročné přípravy) byly rozpači-
té - se Zbrojovkou Brno remíza 1:1 (branku vstřelil 
Trousil), prohra s Jihlavou 0:1 a další remíza 1:1 se 
Znojmem (autor branky Kovář). Teprve ve čtvrtém 
utkání s pátým celkem nejvyšší slovenské soutěže 
Zlatými Moravci náš celek 18. 2. zvítězil 3:2. Pa-
radoxně se o to přičinili především náhradníci ve 
druhé půli (Čtvrtníček, Trávník, úvodní branku vstře-
lil Trousil). Na poslední utkání zimní ligy s Olomoucí 
postavil trenér Soukup vesměs mladíky a ti podlehli 
2:4 (autor branek Čtvrtníček) - Slovácko tím nepo-
stoupilo do dalších bojů. V lednu pokračuje přípra-
va utkáním v Trenčíně, pak v Kunovicích se Senicí  
a 2. února ve 13 hod. taktéž v Kunovicích se před-
staví Nitra. Od 4. do 12. 2. bude Slovácko absol-
vovat soustředění v turecké Antalayi, zde se utká 
s Vojvodinou Novi Sad, Petroul Ploesti a Debrece-
nem, jedno utkání je ještě v jednání.
V přípravě se v celku objevily nové tváře. Přestup 
podepsal někdejší odchovanec, sedmadvacetiletý 

Jaká definitivní sestava se objeví v jarních bojích 1. Gambrinus ligy?

Foto: Miroslav Potyka

brankář Dušan Melichárek, který přichází ze švéd-
ského FC Malmö (s týmem vyhrál nejvyšší švédskou 
soutěž a bojoval i v předkole Ligy mistrů). Na tes-
tech byl pětadvacetiletý záložník Anton Matveev  
z Běloruska (hrál nejvyšší soutěž za Dněpr Mogi-
lev). A do kádru byli na zimní přípravu zařazeni 
dorostenci - odchovanci Marián Kovář a Michal 
Trávník. Kdo se objeví na prvoligové soupisce defi-
nitivně, není ještě rozhodnuto.
Jarní kolo Gambrinus ligy zahájí osmý celek tabul-
ky 18. 2. na žhavé půdě pražské Sparty, kde pro-
běhla „zimní revoluce“ - všichni proto budou na 
její výkon zvědaví. 25. 2. bude v Uh. Hradišti hrát 
Sigma Olomouc, 3. 3. zajíždí náš celek do Prahy na 
Duklu a 10. 3. hostí Bohemians 1905. 17. 3. hrajeme 
v Českých Budějovicích a 24. 3. se můžeme těšit 
na ostravský Baník. 31. 3. bude 1.FC hrát v Jablon-
ci, 7. 4. v Plzni a 14. 4. přijede Hradec Králové. Se 
Slavií bude Slovácko v Praze hrát 21. 4. a  28. 4. 
přivítáme Teplice. V Liberci hrajeme 5. 5., pak hos-
tíme 12. 5. Viktorii Žižkov a soutěž zakončíme 20. 5.  
v Příbrami. (Doufejme, že v první polovině tabulky...) 
Termíny jednotlivých utkání se mohou upravovat  
v souvislosti s televizními přenosy.

Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Po lednové premiéře, která rozčeřila vody diva-
delního, kulturního i společenského světa velmi 
výrazně (Oskar a růžová paní), přichází v únoru 
premiéra další, zaštítěná jménem klasika české 
literatury – Karla Václava Raise, a také jménem 
prvotřídního současného českého režiséra Jana 
Antonína Pitínského. Rád se u nás ujímá děl čes-
kých prozaiků, aby jim umožnil žít na divadelním 
jevišti. Ve spolupráci s dramaturgií Slováckého 
divadla padla tentokrát volba na Raisův vesnic-
ký román kalibův zločin. Slovo „vesnický“ mož-
ná pří liš zužuje samotné jádro i poselství díla. 
Co všechno - jaké motivy, jaké vášně, jaké smě-
ry a proudy doutnají a skrývají se ve vztazích 
rodinných a jaké kruté dopady nakonec to vše 
může mít, je živé a probíhající nejen v Raisově 
době a nejen na vesnici, ale i dnes a kdekoliv,  
i v rodinách dnešních. Poprvé před diváky 
předvedeme novou inscenaci na veřejné ge-
nerální zkoušce v pátek 3. února 2012 od 10.00 
hodin. Premiéra bude v sobotu 4. února 2012 
od 19.00 hodin. V nejbližším dalším obdo-
bí přijdou na řadu reprízy pro předplatitele.  
O více než dva týdny později přivítáme hos-
ta – členy souboru Národního divadla brno 
s mimořádnou inscenací korespondence  

V + w. Mimořádnou nejen proto, že je ověnče-
ná různými cenami (ať už jako inscenace nebo 
za herecké výkony či režii), ale především pro 
téma, jímž se zabývá – zdivadelněním vzájem-
ných dopisů Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
způsobem, který stojí za pozornost. O týden 
dříve 11. 2. vás můžeme pozvat na již XXVi. Di-
vadelní ples. V bohatém programu předvede 
své umění stepařská frakce SD, herci zazpí-
vají a zatančí ukázky z muzikálu Cikáni jdou 
do nebe. Budou vyhlášeny i výsledky divácké 
ankety o nejoblíbenějšího herce a herečku 
našeho regionu Slovácký Oskar, dozvíme se, 
koho (kterého herce, herečku a inscenaci) od-
mění odborná porota cenou Největší z piero-
tů a jistě přijde na řadu i nejedno překvapení.  
O hudební obsah celého večera se postará 
Prestige Symphony Orchestra pod uměleckým 
vedením Josefa Fojty a dirigentskou taktovkou 
Viktora Kozánka, skupina benny Q a Cimbálo-
vá muzika Jaroslava čecha. V závěru zmiňme 
inscenace, které v únoru sice budeme hrát pou-
ze jedenkrát, ale k dispozici jsou nepravidelným 
zájemcům všechna sedadla v sále, čili nejde  
o představení pro předplatitelské skupiny:  
Penzion pro svobodné pány, Rychlé šípy, 
1+2=6 (Jeden a dvě je šest), Cikáni jdou do 

39 stupňů - Klára Vojtková, Tomáš Šulaj.
Foto: Jan Karásek

Modré květy - Martin Vrtáček,  
Andrea Nakládalová.

Foto: Jan Karásek
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nebe, Harold a Maude. Bude pravděpo-
dobně složité sehnat vstupenky i na tyto ve-
čery, ale nic není nemožné a možná právě 
na vás nějaký ten uvolněný lístek čeká. Stává 
se, že představení, která hrajeme v dřívěj-
ších, podvečerních časech, nebývají úplně 
zaplněná, je na ně možné sehnat mnohdy  
i více vstupenek, nejen sem tam nějakou. I tato 
představení vám rádi doporučujeme. V úno-
ru pouze v tomto čase (ať už od 17.00 či 18.00 
hodin) a pouze jednou můžete vidět úsměvnou, 
snivou i milostnou komedii  Modré květy, která 
si trochu tropí smích z pojímání lidských dějin,  
a detektivní bláznivou komedii ve stylu příběhů 
o Jamesi Bondovi 39 stupňů. Ať se vám u nás  
i v únoru líbí!

-pah-

Konkurz podle Grönholma - Pavlína Hejc-
manová, David Vaculík, Martin Vrtáček.

Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

 2.2.	 		čt.	 19.00	 Q	 Oskar a růžová paní

	3.2.	 		pá.	10.00	 	 Kalibův zločin  

	4.2.	 	 so.	19.00	 P	 Kalibův zločin

 6.2.	 	 po.	10.00	 S	 Kalibův zločin

 6.2.	 	 po.	19.00	 Y	 Kalibův zločin

 7.2.	 	 út.	 10.00	 S	 Kalibův zločin

	8.2.	 	 st.	 19.00	 	 Penzion pro svobodné pány

	9.2.	 	 čt.	 19.00		 J	 Kalibův zločin 

10.2.		 pá.	19.00	 	 Rychlé šípy

11.2.		 so.	20.00		 	 XXVI. Divadelní ples

13.2.		 po.	10.00	 Š	 Hráči

14.2.		 út.	 18.00	 T	 Modré květy

15.2.		 st.	 17.00	 O	 Dalskabáty, hříšná ves ...

16.2.		 čt.	 19.00	 X	 Kalibův zločin 

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

18.2.		 so.	19.00	 L	 Oskar a růžová paní

19.2.		 ne.	19.00	 	 Korespondence Voskovce 

      a Wericha (Reduta Brno)

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

21.2.		út.	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe

22.2.		 st.	 10.00	 Š	 Pinocchio

24.2.		 pá.	19.00	 	 Harold a Maude

25.2.		 so.	19.00	 G	 Kalibův zločin

28.2.		 út.	 18.00	 E	 Penzion pro svobodné pány

29.2.		 st.	 17.00	 M	 39 stupňů

	 den	 	 čas	 	 skupina

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

	8.2.,	23.2.,	28.2.		 18.00	 	 	

	 	 	 	 	 	 Konkurz podle Grönholma

MALá sCénA

XXVi. DiVaDELNÍ PLES - 11. února 2012 v 19.30 
hod. - klub kultury Uherské Hradiště

Hrají: Prestige Symphony Orchestra, Benny Q  
a CM Jaroslava Čecha, Program – zpívají, tančí  
a stepují herci SD. Vyhlášení Slováckých Oskarů  
a cen Největší z pierotů.
Bohatá tombola - Ochutnávka vín – Víno Hruška
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Josef Kubáník.

                                    

.
 Josef Kubáník, Alžběta Kynclová.     

Josef Kubáník, Květa Fialová.
                                    Foto: Jan Karásek

Z inscenace Oskar a růžová paní

V měsíci únor vám představíme náš mini fes-
tival, který jsme pojmenovali Rockgangpárty 
(zkráceně RGP). Jednodenní mini festival pořá-
dáme ve spojení s Klubem kultury Uh. Hradiště, 
této podpory si velmi vážíme. V předchozích le-
tech na RGP vystoupilo mnoho nadějních skupin 
z Uherského Hradiště i blízkého okolí. Namát-
kou: Latafia, Anitokok, Mistake, Your choice,   Lav 
Lav, Side Effect, Apárty, Clowns Army, Hlavní Jis-
tič, Day Off, 29 Musix a jiní.

RGP je zaměřená na hudební skupiny, které za-
čínají, nebo si ještě nenašly své širší publikum  
a proto jim dáváme šanci se ukázat na velkém 
pódiu s profi zvukovou aparaturou. Hudební 
skupiny formou RGP chceme prezentovat 3x roč-
ně a místo konání je  vždy KD Sady (městská část 
Uherského Hradiště) nebo amfiteátr Jarošov.

Pokud máte hudební skupinu a měli byste zá-
jem si na RGP zahrát, kontaktujte nás na mailu: 
info@klubpzv.cz nebo telefonu: 572 430 429.
 

Více informací o RgP a o našem sdružení 
najdete na webové adrese www.klubpzv.cz, 
www.allforband.org.

-elf-

občanské sdružení

Nejen o folkloru

Pro náš web www.allforband.org hle-
dáme hudební nadšence - redaktory, 
kteří si najdou pár hodin měsíčně čas  
a pomůžou nám plnit web informacemi 
o hudebním dění v Uherském Hradišti 
a blízkém okolí. Vkládat datumy akcí,  
vytvářet z nich krátké reporty atd.
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Knihovna B. B. Buchlovana

Počítačové kurzy pro začátečníky a další akce

Knihovna BBB i v roce 2012 vyhlašuje další cyk-
lus velmi oblíbených počítačových kurzů pro 
začátečníky, jedinou novinkou jsou tentokrát 
nové počítače, na nichž případní zájemci kurzy  
absolvují.

V letoším roce zahajujeme počítačové kurzy  
8. února (17.00-18.30) první lekcí Jak na počítač,  
v níž nabízíme základy práce na PC. Druhá lekce 
Texty v počítači (15. února) obsahuje vytváření 
dokumentů, uložení a organizaci práce a sdíle-
ní dokumentů. Následuje blok nazvaný Internet 
(22. února), který spočívá ve vyhledávání rele-
vantních informací na internetu.  Závěrečná lek-
ce E-mail (29. února) nabízí založení e-mailové 
schránky, správu pošty a zasílání pří loh. Lekce 
je možno navštěvovat i jednotlivě, cena jednotli-
vých lekcí je stejná jako v loňském roce – 100 Kč. 
Přihlásit se můžete osobně v knihovně nebo te-
lefonicky na čísle 527 551 250 (p. Podškubková).
Další z oblíbených kurzů, v nichž Knihov-
na BBB pokračuje, je kurz Trénování pamě-
ti pro seniory, který nově proběhne na po-
bočce knihovny ve Štěpnicích v dopoledních 
hodinách. Kurz probíhá v 6 lekcích (vždy  
v pátek v čase 9:30 - 11:00) v následujících ter-
mínech: 17. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3. a 23. 
3. 2012. Cena za všechny lekce činí 200 Kč.  
Na kurz je třeba se předem přihlásit u Dagmar 
Vaďurové (e-mail: vadurova@knihovnabbb.cz, 
tel.: 572 551 250).

Zajímáte se o homeopatii a neotřelé metody? 
Právě pro vás je určena beseda s Lenkou Kar-
hanovou nad její knihou Původ negativních sil  
a možnosti homeopatie, která se uskuteční 
v úterý 14. února (v 18.15) v čítárně knihovny.
Milovníci cestování a turistiky se mohou těšit na 
pokračování cyklu Cestujeme s Kudrnou, neboť 
28. února v 18.15 se uskuteční v čítárně knihov-
ny přednáška Bazi Baziky Vietnam, která bude 
spojena s promítáním.

Dětské oddělení vyhlašuje již tradiční soutěž Suk 
2011 – čteme všichni, jejímž cí lem je společně 
s dětskými čtenáři hledat nejlepší či nejoblíbe-
nější dětskou knihu uplynulého roku. Anketní 
lístky i seznam vydaných knih jsou připraveny  
v oddělení pro děti Knihovny BBB, vyplněné tis-
kopisy je třeba dodat do knihovny do 14. března 
2012, kdy budou společně slosovány a odeslány 
do Prahy. Anketní lístky jsou soutěžní, děti mají 
šanci vyhrát pěknou knihu anebo účast na slav-
nostním vyhlášení výsledků v Památníku národ-
ního písemnictví v Praze.

Do konce měsíce února probíhá v čítárně 
Knihovny BBB výstava EX LibRiS iii., která je 
pořádána ve spolupráci se Spolkem sběratelů  
a přátel ex libris. Jiná výstava (fotografická) Od-
letět můžete nejen na prázdniny je k vidění na 
pobočce knihovny v Jarošově.

Radovan Jančář

Ukázka z vystavovaných ex libris.
Repro: archiv Knihovny BBB
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
 
2.10.  Anna Jabůrková  1936
18.10.  Božena Poulíčková  1926
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU

4.11.  Marie Lapčíková  1936
5.11.  Jiřina Kozáčková  1936
5.11.  Jarmila Pinkavová  1941
7.11.  Pavlína Havlátová  1926
18.11.  František Horský  1941
18.11.  Jaromír Černý  1936
25.11.  Ludmila Ohnoutková  1941
25.11.  Helena Burešová  1921
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI  

1.12.  František Kadlčík  1936
1.12.  Anna Bečicová  1931
3.12.  Helena Eibensteinerová 1941
3.12.  Anežka Hošková  1941
5.12.  Jaroslav Hoferek  1941
5.12.  Blanka Malinová   1926
6.12.  Jindřich Šimek  1941
8.12.  Marie Fraitová  1920
8.12.  Jarmila Kamená  1941
9.12.  Ludmila Lysoňková  1941
9.12.  Jaroslav Nedoma  1941
9.12.  Andrej Pranečuk  1921
9.12.  Anna Soustružníková  1941
12.12.  Jiřina Šatná   1931
15.12.   Jiřina Vašatová  1921
16.12.  Alena Cahlíková  1941
17.12.  Ludmila Ilíková  1926
18.12.  Anna Blahová  1941
19.12.  Vratislav Procházka  1926
19.12.  Ludmila Churavá  1941
20.12.  Vlasta Polnarová  1919
25.12.  František Podškubka  1941
26.12.  Anna Kuchařová  1926
26.12.  Zdeněk Pippal  1926
26.12.  Marie Stašková  1931
28.12.  Františka Jančová  1941
29.12.  Marie Šestáková  1931

NARODILI SE 2011 

4.10.  Tomáš Chaloupka
17.10.  Kryštof Kučera
23.11.  Vojtěch Malina
28.11.  Ondřej Procházka
2.12.  Kristína Panáková
10.12.  Kateřina Ondrůšková
12.12.  Lucie Navrátilová
15.12.  Jakub Daněk
15.12.  Roman Botek
16.12.  Tadeáš Elfmark
27.12.  Roman Nehyba 

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

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU 

7.1.  Marie Jedličková  1927
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Receptář - únor 2012

TiRaMiSU

Suroviny:
2 lžičky instantní kávy, 2 cl kávového likéru,  
6 žloutků, 150 g cukru krupice, 500 g mascarpone 
(italský sýr, vyrábí se i v ČR), 2 balíčky cukrářských 
piškotů (po 150 g), 1 velká lžíce kakaa

Postup přípravy:
Kávu rozdělat se 150 ml vařící vody a nechat vy-
chladnout. Smíchat s likérem. Žloutky s cukrem 
šlehat ve vodní lázni až se cukr rozpustí. Přidat 
mascarpone. Na dno formy dát vrstvu piškotů, 
které jsme polili espresem s likérem (nebo je na-
máčet). Polít vrstvou krému, aby byly piškoty za-
kryté. Proces opakovat do vypotřebování krému.
Moučník posypat kakaem, přikrýt alobalem, dát 
na noc do lednice.

CaNDáT PEčENý S CibULÍ

Suroviny:
candát, máslo, citrónová šťáva, smetana, sůl, 
ementál, cibule

Postup přípravy:
Rybu pokapeme citrónovou šťávou, posolíme  
a dáme asi na 1 hodinu odležet. Poté ji zvolna asi 
10 minut vaříme v osolené vodě v pekáči. Rybu 
vyjmeme, stáhneme z ní kůži, rozdělíme v půli  
a vykostíme. Půlky složíme do máslem vymaště-
ného pekáče, hustě posypeme na kolečka nakrá-
jenou cibulí, pokapeme zbytkem másla a pečeme 
v troubě. Když je cibule měkká a začíná růžovět, 
vše zalijeme smetanou a zasypeme sýrem. Peče-
me dál, dokud sýr nezrůžoví a smetana se z po-
loviny neodpaří. 

PEčENá šTika SE ZELENiNOU

Na čtyři porce budeme potřebovat tyto suroviny:
1100 g štiky, 1 citrón, sůl, čerstvě mletý pepř, 
hladkou mouku na poprášení, 60 ml oleje, 80 g 
šalotky, 3 stroužky česneku, 300 g rajčat, 650 g 
loupaného pastináku, 150 g loupané mrkve, 150 g 

řapíkatého celeru, 50 g másla, 100 ml mléka, 100 
ml 12% smetany

Postup přípravy: 
Vykuchanou, očištěnou štiku vykostíme, na ně-
kolika místech opatrně nakrojíme kůži, naporcu-
jeme a lehce pokapeme citrónem. Rybu osolíme 
a opepříme, poprášíme moukou a z obou stran 
opečeme.

Poté si na oleji zpěníme šalotku, česnek, přidáme 
pokrájená oloupaná rajčata, kostičky nakrájené 
ze dvou kusů pastináku, mrkve a řapíkatý celer. 
Ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem. Zeleninu 
krátce podusíme.

Do pekáče dáme podušenou zeleninu, do které 
vložíme opečené porce štiky kůží nahoru, společ-
ně vložíme do středně vyhřáté trouby a pečeme 
cca 10 minut. Podáváme s uvařeným bramborem.

Dobrou chuť přeje 
místostarosta města Uherské Hradiště 

Ing. Stanislav Blaha

Ilustrace Moarch Miško Eveno
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál
Od člOvěka k BOHu…
liturgické předměty jakO SOučáSt 
církevníHO rOku

Výstava poprvé představuje část sbírky Slo-
váckého muzea, zahrnující soubor liturgických 
předmětů, liturgických knih i liturgického odě-
vu, která je doplněna cennými uměleckohisto-
rickými předměty z majetku Římskokatolické 
farnosti Uherské Hradiště. 
výstava potrvá do 4. března 2012.

doprovodný program:

ducHOvní HudBa v průBěHu liturgic-
kéHO rOku

Biblickými náměty se v průběhu historie inspi-
rovala řada hudebních skladatelů, méně zná-
mí i proslulí, z nichž někteří působili v církev-
ních službách. Jednotlivé etapy liturgického 
roku ovlivňovaly výběr hudby, která byla hrána 
v chrámových prostorech. O tomto a dalších 
souvislostech duchovní hudby v průběhu litur-
gického roku pohovoří ve své přednášce dlou-
holetý uherskohradišťský varhaník, sbormistr  
a pedagog Karel Dýnka.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smeta-
novy sady 179, čtvrtek 9. února v 17 hodin. 

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

tvOříme v muZeu!
… tentOkrát na téma „kOBliHy a BOží 
milOSti váS O maSOpuStu uHOStí…“

První únorová sobota bude ve Slováckém muzeu 
věnována blížícímu se konci masopustu, tedy fa-
šanku, končinám, ostatkům a pečivu, které je na 

Slovácku spojeno právě s pohoštěním maškar  
a fašančárů. Přijďte se do Slováckého muzea na-
učit péci, či spíše smažit koblihy a boží milosti, 
podle receptu paní Boženy Staškové a Zdeňky 
Schneiderové z Kunovic.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smeta-
novy sady 179, sobota 4. února 2012, 9.00–
12.00 hodin.

portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V únoru představujeme:
Hana ŠpalkOvá – výrOBky Z prOutí  
a pedigu

připravujeme

na Scénu! 
kOStýmní  a Scénické návrHy milOŠe 
SOučka prO SlOvácké divadlO.
Výběr z umělecké pozůstalosti Miloše Součka, 
bývalého šéfa výpravy Slováckého divadla, před-
staví připravovaná výstava, která je koncipová-
na jako pocta jedinečnému výtvarníkovi. Návrhy 
kostýmů a scén doplňují fotografie z předsta-
vení a osm kostýmů nově realizovaných podle 
původních Součkových návrhů. 
vernisáž se uskuteční 8. března v hlavní bu-
dově Slováckého muzea v uherském Hra-
dišti.

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
meZi dunajem, vltavOu a WiSlOu. 
medailéři a jejicH díla
X. jubilejní výstava z oboru komorního sochař-
ství je výsledkem desetileté mezinárodní spo-
lupráce čtyř středoevropských zemí, České re-
publiky, Maďarska, Polska, Slovenska, v kulturní 
oblasti. Výstava je putovní.  
V říjnu–listopadu 2011 se realizovala ve Wroc-
lawi, na přelomu roku  2011/2012 v Budapešti, 
nyní v Uherském Hradišti a uzavřena bude na 
konci dubna v Kremnici. 

Vystavující umělci:
Česká republika – Jiří Harcuba, Jan Hásek, Petr 
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Horák, Miroslav Kovářík, Jan Lukáš, Vladislav 
Mašata, Otmar Oliva, Milada Othová, Josef  
Šafařík, Marie Šeborová, Jan Smrž, Oldřich Tlus-
toš, Zdeněk Tománek, Ludvík Vašina, Michal 
Vitanovský, Jiří Vlach, Karel Zeman, Martin Zet,
Maďarsko – Ester Balas, Géza Balogh, Robert 
Csíkszentmihályi, Antal Czinder, Gábor Gáti, Ta-
más Vígh, Győrgy Kiss, Roland Ferenc Lieb, Eri-
ka Ligeti, Tamas E. Soltra, Győrgy Szabó, László 
Szlávics jr., Enikő Szőllőssy, László Szunyogh, 
Gyula Meszes Tóth, László Zagyva,
Polsko – Stanisław Cukier, Magdalena Dob-
rucka, Stefan Dousa, Jacek Dworski, Mateu-
sz Dworski, Czesław Dźwigaj, Hanna Jelonek, 
Bronisław Krzysztof, Paweł Łęski, Józef Marek, 
Monika Molenda, Krzysztof Nitsch, Jerzy Jan 
Nowakowski, Ewa Olszewska-Borys, Jolanta 
Słomianowska, Michał Staszczak, Janusz Trze-
biatowski, Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska, 
Slovensko – Jozef Barinka, Rozália Darázsová, 
Alojz Drahoš, Vladimir Durbák, Gabriela Gáspá-
rová-Illéšová, Eva Harmadyová, Štefan Hudzík, 
Pavel Károly, Štefan Novotný, Erna Masarovičo-
vá, Mária Poldaufová, Marián Polonský, Ladislav 
Prítel, Miroslav Rónai, Juraj Sapara, Alexander 
Vika.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. února 
2012 v 17 hodin.

Velký a malý sál
FrantiŠek HOdOnSký - den Smarag-
dOvýcH OHŇů / OBraZy, SOcHy, gra-
Fika
Retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamněj-
ších představitelů soudobé české krajinomalby.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. února 
2012 v 17 hodin.

doprovodný program 

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám:
meZi dunajem, vltavOu a WiSlOu.  
medailéři a jejicH díla.
FrantiŠek HOdOnSký - den Smarag-
dOvýcH OHŇů / obrazy, sochy, grafika.
Objednávky u PhDr. Milady Frolcové, tel. 572 
552 425, 774 124 015, 
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

památník velké moravy ve Starém městě

multimediální expOZice O dějinácH 
velkOmOravSké říŠe
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vampyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města  
a Modré u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2012.

přednášky

živOt mnicHů na Sv. HOře atHOS v mi-
nulOSti a SOučaSnOSti
Přednáší doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. z Mo-
ravského zemského muzea v Brně. Pořádají Mu-
zejní spolek a Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti.
přednáškové centrum Sm, Štefánikova 
1285, čtvrtek 23. února v 17 hodin, vstup 
volný.

Znáte partnerSké měStO mayen?
Občanské sdružení Spolek přátel města Mayen 
ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uher-
ském Hradišti zahajuje volný cyklus besed  
a přednášek. O své znalosti i zážitky se s Vámi 
podělí členové spolku i další přátelé a návštěv-
níci Mayenu. 
přednáškové centrum Sm, Štefánikova 
1285, středa 29. února v 17.30 hodin, vstup 
volný.

archeoskanzen modrá

Za SkvOSty pravěku a velké mOravy. 
100 let arcHeOlOgie na mOdré 1911–
2011
Výstava ze sbírek Moravského zemského muzea 
v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
V únoru je výstava přístupná jen po telefonické 
domluvě – kontakt: paní Renata Hrabalová, tel. 
777 807 368.
výstava potrvá do 31. prosince 2012.
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

králOvStví HmyZu [3d] 
st 1. 2. 15.30, pá 3. 2. 14.30 hod.
režie: mike Slee / v. Británie 2003 / 40 min. 
/ dabing / přístupný / 3d-cinema / 80 kč
Akční přírodní drama z deštného pralesa v ab-
solutně pohlcujícím 3D. 

černOBílý Svět        Zlatý Glóbus, Oscar
st 1. 2. 17.00 hod.
režie: tate taylOr / uSa, indie, Sae 2011 
/ 146 min. / přístupný / titulky / d-cinema 
/ 110 kč 
Drama o lidských právech popisující vzta-
hy mezi černými a bílými ženami na ame-
rickém jihu v 60. letech 20. století. Film zís-
kal Zlatý Glóbus 2012 v kategorii nejlepší 
herečka ve vedlejší roli (Octavia Spencer).  

HugO a jeHO velký OBjev [3d]
                                          Zlatý Glóbus, Oscar
čt 2. 2. 17.30, pá 3. 2. 17.45, so 4. 2. 17.15, 
ne 5. 2. 17.15, po 6. 2. 17.00, st 8. 2. 17.15, 
čt 9. 2. 17.45, pá 10. 2. 16.00, ne 12. 2. 
15.30, pá 17. 2. 18.00, so 18. 2. 18.00 hod.  
režie: martin ScOrSeSe / uSa 2011  
/ 126 min. / přístupný / titulky / 3d-cinema  
/ 130 kč
Když o nějakém filmu řekne režisér Avataru Ja-
mes Cameron, že lepší 3D dosud v kině nevi-
děl, nejedná se o jen tak ledajaký kompliment... 
Film získal Zlatý Glóbus 2012 v kategorii nejlep-
ší režie (Martin Scorsese).

HugO a jeHO velký OBjev (2d)
                                          Zlatý Glóbus, Oscar
út 7. 2. 17.30, so 11. 2. 20.30, ne 19. 2. 17.30 hod.  
režie: martin ScOrSeSe / uSa 2011  
/ 126 min. / přístupný / titulky / d-cinema  
/ 90 kč

jeden muSí Z kOla ven 
čt 2. 2. 20.00, so 4. 2. 20.00 hod.
režie: tOmaS alFredSOn / v. Británie, 
Francie, německo 2011 / 127 min. 
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 85 kč
V britské tajné službě máme zrádce… přímo 
v nejvyšších patrech. 

Happy Feet 2 [3d]  
pá 3. 2. 16.00, po 20. 2. 16.00, st 29. 2.
15.30 hod.
režie: geOrge miller / uSa 2011 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 120 kč
Animovaný hit Happy Feet se vrací ve 3D do 
nádherné krajiny v Antarktidě. 
 
perFect SenSe
pá 3. 2. 20.00, ne 5. 2. 20.00 hod.
režie: david mackenZie / německo,  
v. Británie, Švédsko, dánsko 2011 / 92 min. 
/ od 12 let / titulky / d-cinema / 85 kč
Neobyčejné skloubení melancholie a romanti-
ky. Moderní love story. 

alvin a cHipmunkOvé 3 
so 4. 2. 15.30, st 8. 2. 15.30 hod.
režie: mike mitcHell / uSa 2011 / 87 min. 
/ přístupný / dabing / d-cinema / 80 kč
Chipmunkové jsou zpět a pořádně to rozpiští! 
 
muži, kteří nenávidí ženy  
                                          Zlatý Glóbus, Oscar
st 8. 2. 20.00 hod.
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režie: david FincHer / uSa, Švédsko,  
v. Británie, německo 2011 / 158 min. / od 
15 let / titulky / d-cinema / 90 kč
Mikael Blomkvist (Daniel Craig) je finanč-
ní reportér, odhodlaný očistit svou po-
věst poté, co byl obviněn z veřejného po-
mlouvání. Film obdržel 3 nominace na 
Zlatý Glóbus, žádnou však neproměnil. 

Star WarS: epiZOda 1 - Skrytá 
HrOZBa [3d] 
čt 9. 2. 20.30, pá 10. 2. 20.30, so 11. 2. 16.00, 
ne 12. 2. 17.45, po 13. 2. 17.00, út 14. 2. 17.30, 
st 15. 2. 17.00, po 20. 2. 17.45, út 21. 2. 17.00, 
st 22. 2. 17.30 hod.
režie: geOrge lucaS / uSa 1999/2012  
/ 136 min. / přístupný / dabing / 3d-cine-
ma / 130 kč
Největší sága všech dob se vrací na plátna kin 
ve velkolepém 3D! 

den Zrady                    Zlatý Glóbus, Oscar
pá 10. 2. 18.30, so 11. 2. 18.30, ne 12. 2. 
20.15 hod.
režie: geOrge clOOney / uSa 2011  
/ 101 min. / přístupný / titulky / d-cinema 
/ 110 kč
Idealistický mluvčí pracující pro nadějného pre-
zidentského kandidáta si musí vybrat mezi lo-
ajalitou a vlastními ambicemi. Snímek obdržel  
4 nominace na Zlatý Glóbus 2011, žádnou však 
neproměnil.

Signál
čt 16. 2. 19.00, pá 17. 2. 20.15, so 18. 2. 20.15, 
ne 19. 2. 20.00 hod.
režie: tOmáŠ řeHOřek / čr 2011 
/ 115 min. / přístupný / d-cinema / 100 kč
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové české kome-
dii. 

mupeti
pá 17. 2. 16.00, so 18. 2. 16.00, ne 19. 2. 15.30, 
st 22. 2. 15.30 hod.
režie: jameS BOBin / uSa 2011 / 110 min. 
/ přístupný / dabing / d-cinema / 100 kč 
Největší Hollywoodské hvězdy jsou zpět…

artiSt                         Zlatý Glóbus, Oscar
po 20. 2. 20.15, út 21. 2. 20.00 hod.
režie: micHel HaZanaviciuS / Francie, 
Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky  
/ d-cinema / 90 kč 
Příběh charizmatického herce, který těžko sná-
ší příchod mluveného filmu. Film získal 3 Zlaté 
Glóby 2012: nejlepší film (komedie, muzikál), 
nejlepší herec (komedie, muzikál) a nejlepší 
hudba.

mOnStra Oceánů 3d - pravěké 
dOBrOdružStví 
út 21. 2. 16.00 hod.
režie: Sean macleOd pHillipS / uSa 
2007 / 40 min. / přístupný / dabing / 3d 
-cinema / 80 kč
V naučném 3D filmu z dílny National Geogra-
phic ožívají výjimeční mořští plazi z éry dino-
saurů. 

mOdrý tygr
čt 23. 2. 16.00, pá 24. 2. 16.00, so 25. 2. 16.00, 
ne 26. 2. 15.30 hod.
režie: petr OukrOpec / čr 2011 / 90 min. 
/ přístupný / d-cinema / 85 kč 
Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný 
film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. 

válečný kůŇ           Zlatý Glóbus, Oscar
čt 23. 2. 20.00, pá 24. 2. 19.30, so 25. 2. 17.45, 
ne 26. 2. 17.15, po 27. 2. 17.00, út 28. 2. 19.30, 
st 29. 2. 17.15 hod.
režie: Steven SpielBerg / uSa 2011
/ 150 min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 110 kč 
Působivý příběh mladého chlapce jménem Al-
bert a jeho milovaného koně Joeyho se ode-
hrává na samém počátku první světové války. 
Snímek obdržel 2 nominace na Zlatý Glóbus 
2012, žádnou však neproměnil.
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku artu na rok 2011 si za 60 kč můžete zakoupit 
před představením ART nebo Zlatého fondu. Výhody: slevy od Asociace českých 
filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu  
a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  
50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

neBeZpečná metOda 
st 1. 2. 20.00 hod.
režie: david crOnenBerg / kanada, 
velká Británie, německo, Švýcarsko 2011  
/ 99 min. / od 15 let / titulky / d-cinema  
/ 80, 90 kč
Adaptace knihy Talking Cure od Christophera 
Hamptona pojednává o konfliktu mezi Sigmun-
dem Freudem a Carlem Gustavem Jungem.

rOdina je Základ Státu
po 6. 2. 20.00 hod.
režie: rOBert Sedláček / čr 2011 / 106 
min. / od 12 let / d-cinema / 70, 80 kč.
Když vám hoří půda pod nohama, není nad ro-
dinný výlet. 

le Havre
út 7. 2. 20.00 hod.
režie: aki kauriSmÄki / Finsko, Francie, 
německo 2011 / 93 min. / přístupný / titul-
ky / d-cinema / 70, 80 kč
Stylizovaný film je natočen s nadsázkou, nechy-

bí v něm smysl pro ironii a černý humor, tak 
typický pro celou Kaurismäkiho tvorbu. 

děti mOje                     Zlatý Glóbus, Oscar
po 13. 2. 19.30 hod.
režie: alexander payne / uSa 2011 / 118 
min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 80, 90 kč 
Matthew musí najít cestu ke svým vzpurným 
dětem, aby spojili síly a mohli najít tajnou lás-
ku jeho umírající ženy. Film získal 2 Zlaté Glóby 
2012 v kategoriích nejlepší film (drama) a nej-
lepší herec (drama) – George Clooney.

BůH maSakru           Zlatý Glóbus, Oscar
út 14. 2. 20.00 hod.
režie: rOman pOlanSki / Francie, ně-
mecko, polsko 2011 / 79 min. / od 15 let  
/ titulky / d-cinema / 80, 90 kč
Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, vyraže-
né zuby… Přátelské žertíky zprvu vysoce civili-
zovaných lidí se postupně mění v masakr, kte-
rému nikdo z nich neunikne. Film obdržel také 

žena v černém 
pá 24. 2. 17.30, so 25. 2. 20.15, ne 26. 2. 
20.00 hod.
režie: jameS WatkinS / v. Británie, ka-
nada 2012 / 95 min. / od 15 let / titulky  
/ d-cinema / 110 kč
Film vypráví příběh právníka Arthura Kippse 
(Daniel Radcliffe), který během své osamělé 
práce uvnitř starého panského sídla začíná od-
halovat tragická a mučivá tajemství města.

můj týden S marilyn  
                                     Zlatý Glóbus, Oscar
po 27. 2. 20.00, út 28. 2. 17.30, st 29. 2. 
20.00 hod.
režie: SimOn curtiS / uSa, velká Británie 
2011 / 99 min. / 90 kč
Film nabízí neobvykle intimní pohled na hol-

lywoodskou ikonu a její spontánní emotivní 
vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc než 
kdokoliv jiný. Snímek získal Zlatý Glóbus 2012 
v kategorii nejlepší herečka (muzikál, komedie) 
- Michelle Williams.

na měSíc ÚnOr připravujeme:
  
přehlídka filmů Oscar a Zlatý globus; 
1. – 4. 3. železná lady, 4. – 7. 3. český 
lev 2011, 8. – 11. 3. j. edgar, 8. – 14. 3. 
čtyři slunce, 15. – 18. 3. lorax, 15. – 21. 
3. probudím se včera (17. 3. premiéra 
za účasti herců a delegace tvůrců), 29. 
3. – 4. 4. Okresní přebor, 29. 3. – 1. 4. 
Hněv titánů ad.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin.  
výhody: vstup zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací mailem každý týden; mož-
nost zápůjček DVD i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na 
semináře ad. Průkazku na novou sezónu 2011-2012 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 50 kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

maltéZSký SOkOl 
čt 9. 2. 16.00 hod.
režie: jOHn HuStOn / uSa 1941 / 97 min. 
/ české titulky / na průkazku ZF zdarma, 
50 kč
Filmový debut slavného režiséra s H. Bogartem 
v postavě všemi odstrkovaného soukromého 
detektiva…  

2 nominace na Zlatý Glóbus 2012, žádnou však 
neproměnil.

nevěStinec 
st 15. 2. 20.00 hod.
režie: Bertrand BOnellO / Francie 2010 
/ 122 min. / od 15 let / titulky / d-cinema 
/ 65, 75 kč
Přelom 19. a 20. století - období velkých so-
ciálních změn - postihl také proslulé pařížské 
nevěstince…

artiSt                         Zlatý Glóbus, Oscar
út 21. 2. 20.00 hod.
režie: micHel HaZanaviciuS / Francie, 
Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky  
/ d-cinema / 80, 90 kč 
Snímek s prvky komedie, milostného příběhu 
a melodramatu je oslavou černobílého němého 
filmu. Film získal 3 Zlaté Glóby 2012: nejlepší 
film (komedie, muzikál), nejlepší herec (kome-
die, muzikál) a nejlepší hudba.

Stud 
st 22. 2. 20.00 hod.
režie: Steve mcQueen / v. Británie 2011 / 
99 min. / od 18 let / titulky / 50, 60 kč
Osamělost, frustrace a sexuální závislost v plné 
nahotě. 

drive                             Zlatý Glóbus, Oscar
čt 23. 2. 18.00 hod.
režie: nicOlaS Winding reFn / uSa 2011 
/ 95 min. / od 15 let / d-cinema / titulky  
/ 50, 60 kč
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadé-
rem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič 
zločineckých gangů. Film obdržel nominaci na 
Zlatý Glóbus 2012 v kategorii nejlepší herec ve 
vedlejší roli (Albert Brooks), neproměnil ji však. 

válečný kůŇ               Zlatý Glóbus, Oscar
úterý 28. 2. 19.30 hod.
režie: Steven SpielBerg / uSa 2011  
/ 150 min. / od 12 let / titulky / d-cinema 
/ 100, 110 kč 
Působivý příběh mladého chlapce jménem Al-
bert a jeho milovaného koně Joeyho se ode-
hrává na samém počátku první světové války. 
Snímek obdržel 2 nominace na Zlatý Glóbus 
2012, žádnou však neproměnil.

můj týden S marilyn   Zlatý Glóbus, Oscar
st 29. 2. 20.00 hod.
režie: SimOn curtiS / uSa, velká Británie 
2011 / 99 min. / 80, 90 kč
Film nabízí neobvykle intimní pohled na hol-
lywoodskou ikonu a její spontánní emotivní 
vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc 
než kdokoliv jiný. Film získal Zlatý Glóbus 2012. 
v kategorii nejlepší herečka (muzikál, komedie) 
- Michelle Williams.

prémie ZF: 
přelet nad kukaččím HníZdem + 
BOnuS k OSOBnOSti m. FOrmana 
čt 16. 2. 16.00 hod.
režie: milOŠ FOrman / uSa 1975  
/ 134 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma
Slavný americký film Miloše Formana, ve kte-
rém herecky exceluje Jack Nicholson. Film zís-
kal v roce 1976 pět Oscarů. Miloš Forman slaví 
v březnu 80 let!



58

králOvStví HmyZu [3d] 
st 1. 2. 15.30 hod.
velká Británie 2003 / 40 min. / dabing  
/ přístupný / 3d-cinema / 60, 80 kč, režie: 
mike Slee 
Království hmyzu vás zve na cestu k odhalení 
skutečně skrytého světa. 

malOváSek – kOláž Ze čtverců 
ne 5. 2. 14.30 hod. / zdarma
Kterak se pěkný barevný obrázek může změnit 
v neobyčejně krásné dílo…

kOcOur v BOtácH [3d] 
ne 5. 2. 15.30 hod.
režie: cHriS miller / uSa 2011 / 90 min. / 
přístupný / dabing / 3d-cinema / 100, 120 kč
Když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za od-
měnu vlastní filmový příběh. 
 
alvin a cHipmunkOvé 3 
st 8. 2. 15.30 hod.
režie: mike mitcHell / uSa 2011 / 87 min. 
/ přístupný / dabing / d-cinema / 70, 80 kč 
Chipmunkové jsou zpět a i o letošních Vánocích 
to pořádně rozpiští! 

BIJÁSEK – Projekce dětských a rodinných filmů. Stane-li se členem, získáte slevy na vstupné a jiné výhody. Na 
představení Bijásku má samozřejmě vstup kdokoliv – platí však plné vstupné. Průkazku na školní rok 2011/2012 si mů-
žete po registraci na www.mkuh.cz/registrace za 50 kč zakoupit před představením v kině Hvězda.
MALOVÁSEK – Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne 
Malovásek, kde se děti seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Vstup zdarma.
ANIMÁSEK  –  Dětské animační díly se konají každou středu od 16.00 do 17.30 hod. v Kině Hvězda. Členství: za-
čátečníci nebo pokročilí 9-15 let. Cena: 250 kč (pololetí), školní rok 400 kč; absolventi: 150 kč pololetí, školní rok 
250 kč. výhody: za 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu ad. Průkazku si můžete po registraci na  
www.mkuh.cz/registrace zakoupit v kině Hvězda..
Další informace získáte na www.mkuh.cz nebo na tel. 576 514 200. 
Projekty finančně podporuje Nadace Děti-Kultura-Sport. 

malOváSek – valentýnSká 
přání 
ne 12. 2. 14.30 hod. / zdarma
Vyrobíme si přáníčka pro všechny, které máme 
rádi.

HugO a jeHO velký OBjev [3d]
Zlatý Glóbus, Oscar
ne 12. 2. 15.30 hod. 
režie: martin ScOrSeSe / uSa 2011  
/ 126 min. / přístupný / titulky / 3d-cinema  
/ 110, 130 kč 
Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry vás zve 
na úžasnou výpravu. 

čertOvSké a HaStrmanSké pO-
Hádky (páSmO pOHádek)
st 15. 2. 15.30 hod.
československo / 62 min. / přístupný  
/ 30, 40 kč
Pásmo pohádek: O statečné princezně, Pohád-
ka o kozlu Kokešovi, Čertovský gramofon, Vod-
nická pohádka ad.
 
malOváSek – papírOvá Sluníčka 
ne 19. 2. 14.30 hod. / zdarma
Šedý zimní čas si rozzáříme výrobou papírových 
sluníček, které nám vykouzlí nejen úsměv na 

POŘADY PRO DĚTI
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Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z flašky. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

BABY BIO

rOdina je Základ Státu
st 8. 2. 10.00 hod.
režie: rOBert Sedláček / čr 2011 /
106 min. / od 12 let / d-cinema / 50 kč 
Když vám hoří půda pod nohama, není nad ro-
dinný výlet.. Vítěz hlasování českých filmových 
kritiků o nejlepší domácí snímek roku 2011.

le Havre
st 22. 2. 10.00 hod.
režie: aki kauriSmÄki / Finsko, Francie, 
německo 2011 / 93 min. / přístupný / titul-
ky / d-cinema / 50 kč
Příběh sympatického čističe bot, který dávno
rezignoval na své umělecké literární ambice.

rtech, ale také ozdobí náš pokojíček.
mupeti
ne 19. 12. 15.30, středa 22. 12. 15.30 hod.
režie: jameS BOBin / uSa 2011 / 110 min. / 
přístupný / dabing / d-cinema / 90, 100 kč
Největší Hollywoodské hvězdy jsou zpět.

mOdrý tygr
ne 26. 2. 15.30 hod.
režie: petr OukrOpec / čr 2011 / 90 min. 
/ přístupný / d-cinema / 75, 85 kč 
Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? 

malOváSek – Zimní OBraZy
ne 26. 2. 14.30 hod.
Využijeme barvy a velké papíry a zjistíme, jak 
vypadá pravá zima očima dětí.

Happy Feet 2 [3d]
středa 29. 2. 15.30 hod.
režie: geOrge miller uSa 2011 / 90 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-cinema / 100,  
120 kč
Animovaný hit Happy Feet se vrací ve 3D do 
nádherné krajiny v Antarktidě.

fOTOOhLéDNuTí zA AKcEMI KINA

Opět po dvou letech navštívila 6. ledna kino Hvěz-
da muzika Hradišťanu, aby v tradičním Tříkrálovém 
ohlédnutí zavzpomínala na koncerty, události i pro-
jekty uplynulých období.

Foto: Marek Malůšek 

Ještě předtím ale v prostoru foyeru kina Hvězda ve 
stejný den odstartovala vernisáž již 6. ročníku „slo-
váckého pressfota“ a vyhlášen byl laureát Ohléd-
nutí 2011 - Eva Malůšková (uprostřed s dcerou). 

Foto: Marek Malůšek 
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Městská kina - koncerty, výstavy, besedy

animOvaný Svět jiříHO Barty
čtvrtek 2. 2. 16.00 hod.
80 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 kč
Na pozvání uherskohradišťského gymnázia  
a Městských kin přijede do našeho města svě-
toznámý tvůrce animovaných filmů, výtvarník  
a pedagog Jiří Barta. Autor vynikajícího a do-
dnes obdivovaného Krysaře se nejprve dopo-
ledne na uzavřené projekci setká se studenty 
gymnázia a vedle filmů a besedy s sebou při-
veze i originální stránky ze scénáře a nákresy 
právě k filmu Krysař. V odpoledních hodinách 
se pak stane součástí pravidelného Zlatého fon-
du (nevíme jen v čase uzávěrky této tiskoviny 
zda i fyzicky nebo jen svými filmy). Jiří Barta  
v roce 1969 začal studovat na VŠUP v Praze, 
obor filmová a televizní grafika. V téže době ho 
pod vlivem školního prostředí začala zajímat  
i animace. Po výtvarné i animační stránce ho ved-
le Jana Švankmajera ovlivnil i Rus Jurij Norštejn  
a výborný estonský animátor Priit Pärn. Právě  
z vlastních i oblíbených světových animovaných 
snímků bude program sestaven. Předběžný 
plán: Zaniklý svět rukavic (17 min.), Golem (7 
min.), Pohádka pohádek (28 min.), Muž, který 
sázel stromy (30 min.) ad.

radOvan lipuS a Šumné StOpy: 
japOnSkO
středa 8. 2. v 18.00 hod. 
/ cafe portal / zdarma
Městská kina a Knižní dům Portal vás zvou na 
ŠUMNÝ VEČER - projekci 3 dokumentů z cyklu 
ŠUMNÉ STOPY Radovana Lipuse a Davida Váv-
ry, jež volně navazuje na již uzavřený úspěšný 
cyklus Šumná města. Při našem druhém spo-
lečném setkání se vypravíme na druhý konec 
světa, do okouzlujícího JAPONSKA. Tentokrát 
se tvůrci zaměřili na šumné stopy čtyř pozo-
ruhodných a neprávem opomíjených českých 
architektů: Jana Letzela (tvůrce „Atomového 
dómu“ – původně Průmyslového muzea v Hi-
rošimě), Jana Josefa Švagra (m.j. autora nejstar-
ší japonské mešity ve městě Kóbe), architekta  
a scénografa Bedřicha Feuersteina a kladen-
ského rodáka Antonína Raymonda, jehož 
pozoruhodné dílo je rozprostřeno po třech 
kontinentech. Po projekci následuje beseda  
s Radovanem Lipusem, autorem projektů Šum-
ná města a Šumné stopy, režisérem a scenáris-
tou. Speciální japonské občerstvení, hudba 
a další pikantnosti součástí večera.
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Návrat k tradicím 

ZŠ Za Alejí je možné zařadit mezi školy, které 
svým moderním vybavením a neustálým hledá-
ním nových učebních postupů rozhodně mohou 
být vzorem ostatním. K netradičním akcím pa-
tří bezesporu projekt „Chleba“, realizovaný ve 
školním roce 2010/11. V době, kdy jsme všichni 
obklopeni rychle se měnící moderní technikou, 
jsme se rozhodli, že půjdeme po časové přímce 
proti proudu času a ukážeme žákům v praxi to, 
o čem se učí jen teoreticky. Byla vytvořena jed-
noduchá osnova, jejíž plnění nás mělo dovést 
k vlastnoručně upečenému  bochníku chleba. 
Naše devatero směřující k cí li znělo: PORYJE-
ME – POVLÁČÍME – ZASEJEME – SKLIDÍME – VY-
MLÁTÍME – VYČISTÍME – POMELEME – UPEČEME 
– SNÍME.

V září 2010 tedy poryli žáci 2 ary bývalého škol-
ního pozemku. Na jaře následujícího roku při-
jela ze Salaše kobyla Azíra a došlo k bránová-
ní pole. Žitná zrnka jsme ručně zaseli do půdy  
a všichni netrpělivě očekávali úrodu. Čas prázd-
nin se rovnal době sklizně, v polovině září jsme 
pak vlastnoručně vyrobenými cepy klasy vymlá-
tili. Zbývalo obilí přeměnit na mouku – z muzea 
ve Strážnici nám ochotně zapůjčili dva žernovy  
a my jsme mleli a mleli. Finále nastalo v advent-
ním čase - 15. prosince.  Školu provoněla vůně 
čerstvého chleba, který si upekli sami žáci z naší 
mouky. Před školním jarmarkem proběhla vel-
ká ochutnávka různě ochucených bochníků a je 
nutné podotknout, že všem moc chutnalo. V le-
tošním školním roce se už všichni těší na nava-
zující projekt „Brambory“.

Alena Navrátilová
Foto: Vratislav Brokl

Výtvarná tvorba dětí MŠ

MŠ Uherské Hradiště s Klubem kultury před 
Vánocemi uspořádali výstavu s názvem Stro-
my očima dětí. Do projektu se zapojily školky  
z Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi, Mi-
střic, Buchlovic, Hluku, Huštěnovic, Kunovic, 
Jalubí, Bí lovic, Ostrožské Lhoty, Boršic, Starého 
Města, Jarošova, Míkovic a Sadů.
Na vernisáž dorazilo přes sto veselých dětí  
z mateřinek. Nejmenší dítka z MŠ Štěpnická 
vystoupila s pásmem písniček na téma Stromy  
a příroda kolem nás. Výstavu pak oficiálně za-
hájila vedoucí učitelka z MŠ Husova Alena Vr-
talová a ředitel Klubu kultury Antonín Mach. 
Koláže, nejrůznější nápadité objekty, kresby  
a malby,  které děti pod vedením svých vycho-
vatelek vytvořily, byly ke shlédnutí do poloviny 
ledna v podkroví Reduty.

Text a foto: Jana Matůšová
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Na úZEMÍ MěST UHERSké HRaDišTě,  
kUNOViCE a STaRé MěSTO

st 01. 02. 14:00 fotbal kunovice
1.FC Slovácko – 1. FC Nitra, příprava

so 11. 02. 17:00 Hokej ZS 
HC UH – Nový Jičín, II. hokejová liga

st 15. 02. 18:00 Hokej ZS 
HC UH – Prostějov, II. hokejová liga

so 25. 02. 17:00 fotbal MfS
1.FC Slovácko – Olomouc, 1. Gambrinus liga

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V ÚNORU 2012

PŘEHLED akCÍ Na úNOR

4. 2. - sobota - turnaj v „MagiC“ - od 10.00 hod.  
v Diakonii UH (Stará Tenice), přezůvky s sebou, 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064
5. 2. - neděle - kOUZELNý  kaRNEVaL“ - od 15.00 
hod. v Klubu kultury UH, moderuje Jirka Hadaš, 
info: Karel Šuranský , tel. 605 203 063
9. 2. - čtvrtek - „fiTNESS ZUMba  S  VENDULOU“ 
od 19.00 hod., Diakonie (Stará Tenice), vstupné  
40,- Kč, přihlášky do 2. 2. 2012, info: Jana Skuciuso-
vá, tel. 605 203 065
15. 2. - středa - okrskové kolo v „RECiTaNÍ  SOU-
TěŽi“ - info na www.ddmsikula.cz, Martina Dörro-
vá, tel. 605 203 064
28. 2. - 9. 3. - úterý - pátek - výstava s doprovod-
ným programem „PROMěNěNá  kRaJiNa“ aneb 
Jak člověk ovlivňuje krajinu od počátku neolitu. 
Info: Lenka Pavelčíková, přírodovědné centrum Trn-
ka, tel. 733 500 233.

akCE  Na  JaRNÍ  PRáZDNiNY

Na každý den lze přihlásit dítě zvlášť. Info: Karel 
Šuranský, tel. 605 203 063, na jednotlivé dny je 
NUTNÉ se přihlásit tel. 572 551 347, 605 203 063 
nejpozději do 14.2.2012 !!!
20. 2. - „Lanové hry a bezpečný adrenalin“  
9.-13.00 hod., s sebou přezůvky, dobrou náladu, 
svačinu, fantazii a 70,- Kč
21. 2. - „Hra barev aneb vytvoř si svůj hrneček“  
9.-13.00 hod., s sebou přezůvky, výbornou náladu, 
oblečení pro práci s barvami, svačinu a 90,- Kč.
22. 2. - „Nástrahy křižovatek a semaforů“  
9. - 13.00 hod., hry netradičně, s sebou dobrou ná-
ladu, svačinu a 60,- Kč
23. 2. - „Cesta na hrad buchlov s vyprávěním“ - 
8. - 15.00 hod., s sebou dobrou obuv, teplé obleče-
ní, svačinu, kapesné, neúnavnost a 50,- Kč
24. 2. - „golf tak trochu jinak v kunovském lese“ 
- 9.-13.00 hod., s sebou sportovní oblečení, svačinu, 
nadšení a 40,- Kč.

bližší informace získáte na www.ddmsikula.cz 
nebo na výše uvedených tel. číslech. 

4. 2. ZiMNÍ TábOŘENÍ VŘESOViCE
Koryčany – sv. Kliment – chatová osada „Radost“ 
u Vřesovic – Osvětimany (14 km)
Odjezd tam: autobusem  z UH v 6:58 hod. do 
Střílek.

11. 2. MORaVSký PÍSEk – bZENEC
Moravský Písek – Bzenec Přívoz – rekreační stře-
disko Litner – Bzenec (14 km)
Odjezd tam: vlakem z UH v 7:47 hod. do Morav-
ského Písku.

18. 2. PROCHáZka ŽDáNiCkýM LESEM
Jestřabice ČD – Vlčí jáma – Malvice – U kříže  
– U slepice – Ždánice (15 km)
Odjezd tam:  vlakem   z UH v 7:37 hod. do Jestřa-
bic.

25. 2.   ZLaCká DOLiNa – SkaLiCa
Radějov – Mlýnky – Fráterka – Zlacká dolina  
– Skalica – Sudoměřice (4 km). 16 (20) km
Odjezd tam: vlakem z UH v 7:37 hod. do Veselí n. 
Mor., 

Vycházek se účastní každý na vlastní nebez-
pečí.

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
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Rodinné centrum AKROPOLIS

Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

akTiViTY PRO DěTi a MLáDěŽ
Výtvarka pro předškoláky s rodiči 
po 15.30 – 16.15 hod.
Výtvarka pro náctileté | po 16.30 – 18.00 hod.
keramika s grafomot. pro školáky 
st 16.00 – 17.00 hod.
Hudebně-pohybový kroužek  3 – 6 let   
čt 15.30 – 16.15 hod.
angličtina přípravka basic 5 – 8 let       
út 16.00 – 17.00 hod.
angličtina pokročilí  9 – 11 let 
po 16.30 – 17.30 hod.
angličtina baby zač. 4 – 6 let  
út 16.00 – 17.00 hod.
angličtina kids zač. od  9 let
čt 16.00 – 17.00 hod.
aerobik baby přípravka 3 -5 let
| po 16.00 – 17.00 hod.
aerobik baby závodní 5 – 7 let
| po 17.00 – 18.00 hod.
aerobik kids  a Children závodní  8 – 13 let 
út 16.00 – 17.00 hod.
Zumba pro děti  4 – 8 let  | do 15 let
út 17.00 – 18.00 h. | út 18.00 – 19.00 hod.
Dramaterapie pro děti 7 – 15 let  
čt 16.30 – 17.30 hod.
Dramaťáček přípravka 6 – 10 let
st 16.00 – 17.00 hod.
Veselé zpívání | st 15.30 – 16.30 hod.
Hra na kytaru pro školáky 7 – 15 let
po 16.30. - 17.30 hod.
Hra na kytaru s Miguelem pro všechny věk. 
kategorie a úrovně hraní | út od 15.00,  
od 18.00, čt od 18.00 hod.
Možnost zapisů  nových dětí  do kurzů                
od  ii. pololetí  –  únor  2012

akTiViTY  PRO  RODičE S  DěTMi  
Veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 
měsíců  do 3 let | út, st, čt, pá – rozděleno dle 
věkových kategorií 
Pohádková snoezelen pro děti 3 – 5 let 
čtvrtek 16. 00 – 17.00 hod. | a 6- 8 let | čtvrtek 
17.00 – 18.00 hod.

JaRNÍ PŘÍMěSTSké TábORY
Prázdniny v pohybu | po – pá 20. - 24.2.  
8.00 – 15.30 hod.
Mišmaš s angličtinou | po – pá 20. - 24.2.  
8.00 – 15.30 hod.

akTiViTY PRO DOSPěLé  
Jazykové kurzy   + konverzace se zah. lekto-
ry | kreslení  PMH  | škola barev | Olejomalba 
tech. boba Rosse | Enkaustika | arteterapie 

POHYbOVé akTiViTY
Pilates | * s hlídáním | Zumba |  kondiční cvi-
čení  | fitbox | kalanetika |  Jóga zač.,  pokr. 
i pro těhotné | bossu Lates | Taneční kurz pro 
začátečníky i pokročilé |. 

PORaDNY, kLUbY, TERaPiE
více infa na www.akropolis-uh.cz

OSTaTNÍ
Snoezelen – na objednávku pro jednotlivce  
i rodinu
Open klub pro mládež s možností anglické 
konverzace  
1x za 14 dní lichá st 16.00 – 17.30 hod.

akCE PRO CELOU RODiNU
Dětský karneval – odpoledne plné her  
a zábavy | sobota  4.2. od 14.00 hod.
keramická dílna – odpoledne pro malé  
i velké  | sobota 10.3. od 14.00 hod.

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

7 5 3 1

6 2 8 5

3 4

4 1 8 9

5 8

3 8 2 6

1 3

6 9 4 5

2 3 8 1

1 4 5 3 8

3 8 4 2

5 1 7

5 4

1 6

7 1

4 7 2

7 4 1 8

5 2 3 4 6

6 5 9

4 3 9

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

2 7 1

9 3 4

2 8 6 3 9 4

6 7

1 5 2 6

5 7

4 7

5 8

6 8 5 1

1 3

4 7 3 1 9 2

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

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

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

7 2 5 8 6 3 1 9 4
8 6 3 4 9 1 7 5 2
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5 8 2 6 7 4 3 1 9
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9 5 1 2 4 6 8 3 7
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PRESTO PŮJČKA
NEPROPÁSNĚTE 
POVÁNOČNÍ SLEVY
 Nejenom obchodníci nabízejí po Vánocích výhodnější zboží. I  UniCredit Bank Vás letos 
překvapí. Na začátku nového roku můžete získat PRESTO Půjčku ještě výhodněji než minulý rok. 
Využijte až do konce února možnost půjčit si bez poplatku za poskytnutí úvěru a navíc získat 
kreditní kartu zdarma až do konce roku 2012. 

PRESTO Půjčka Vám nabízí tyto výhody:
 možnost půjčit si od 30 000 Kč do 500 000 Kč a až do 250 000 Kč bez zajištění
 odklad splátky v průběhu splácení úvěru (nejdříve lze odložit 10. splátku)
 bez poplatku za předčasné splacení celé nebo části půjčky

Více informací o naší nabídce získáte v nově otevřené pobočce 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Palackého náměstí 175, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 955 959 908
e-mail: uherskehradiste@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

JČKAČJČKA

TĚŠÍME SE NA VÁS NA ADRESE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 175

6893_UCB_Uherske_Hradiste_Inzerce_130x168_V01.indd   1 1/16/12   11:40 AM

Inzerce
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