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PŘEHLED USNESENÍ 43 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 26.4.2012                  

Rada města schválila
- výsledek soutěže o návrh pod názvem „3D REN-
DER - NEINTERAKTIVNÍ VIRTUÁLNÍ  PROHLÍDKA BA-
ROKNÍHO MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ“, provedené 
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Uherské Hradiště,  čl. II 
odst. 2), finanční limit 4 a v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. Vybraný soutěžící: BINARY PIXEL Miroslav Mi-
hálik, Priehradka 393/4, 966 01 Hliník nad Hronom, 
Slovenská republika, IČ: 443 01 791. Nabídková 
cena vybraného soutěžícího je 27.990 eur bez DPH 
(33.588 eur včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným soutěžícím BINARY 
PIXEL Miroslav Mihálik, IČ: 443 01 791.

pověřila
- starostu města rozhodnutím o uzavření případ-
ného dodatku ke smlouvě uzavřené s vybraným 
soutěžícím dle b. I.2. usnesení.

nevyhověla
- žádosti o umožnění prodeje společnosti Řeznictví 
u Kusáků s.r.o., se sídlem Ostrožská Nová Ves 733 
z pojízdné prodejny masných bio výrobků a uzenin 
na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

zrušila
- zadávací řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „STAVEBNÍ ÚPRAVY - HASIČSKÁ ZBROJNICE 
MAŘATICE“, provedené podle Pravidel pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Uherské Hradiště, čl. II. odst. 2), finanční limit 4 a 
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.

PŘEHLED USNESENÍ 44 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 9.5.2012
 

Rada města schválila
- dosažené výsledky hospodaření  zřízených pří-
spěvkových organizací za rok 2011: viz pří loha  
č. 1, 
- výplatu odměn ředitelům příspěvkových organi-
zací Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, Městská kina Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace, Slovácké divadlo, Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, Knihovna Bed-
řicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, 
Senior centrum UH, příspěvková organizace, Spor-
toviště města Uherské Hradiště, Aquapark Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace za rok 2011, 
dle přiloženého návrhu.
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 
2009/376/SMM uzavřené dne 15.07.2009 mezi 
městem Uherské Hradiště a panem Antonínem 
Dobešem, paní Martou Podškubkovou, panem 
Františkem Vaňkem, panem Vladimírem Mikulíč-
kem a panem Miloslavem Vaňkem, týkající se pro-
nájmu pozemku p. č. 1013 o celkové výměře 391 m2 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; spočívajícího 
ve změně čl. III. odst. 4. Podmínky výpůjčky - pro-
dloužení doby výpůjčky do 31.12.2015
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
(uložení ), provozu, údržby a oprav podzemního op-
tického vedení sítě elektronických komunikací ulo-
žených ve dvou kusech kabelové chráničky HDPE 
o průměru 40 mm v celkové délce cca 95 bm na 
částech pozemků p. č. 436/1, p. č. 436/62 a p. č. 
436/63, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného UPC 
Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě  
č. 2009/19/SMM uzavřené dne 14.04.2009 mezi 
městem Uherské Hradiště a panem Pavlem Ma-
tuchou, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 
3000/38 o výměře 19 m2 v k. ú. Mařatice; spočívají-
cího ve změně čl. III. odst. 2. Doba nájmu, nájemné 
- snížení nájemného z částky 1.000 Kč/parkovací 
místo/rok + aktuální sazba DPH na částku 1 Kč/
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parkovací místo/rok + aktuální sazba DPH a odst. 
1. - změna doby nájmu z doby neurčité s tříměsíční 
výpovědní lhůtou na dobu určitou dvou let ode dne 
podpisu Dodatku č. 1
-pronájem pozemku p. č. 835/1 o celkové výměře 7 
987 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, MYSLIVECKÉ-
MU SDRUŽENÍ „BOŘÍ“ MÍKOVICE; s výší nájmu 100 
Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou; za účelem užívání pozemku pro založení 
biopásu, výsadbu keřů a ovocných stromů a umís-
tění přikrmovacího zařízení
- ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2011/531/SMM 
uzavřené dne 11.08.2011 mezi městem Uherské 
Hradiště a MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM „BOŘÍ“ MÍ-
KOVICE, týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 
835/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Míkovice nad Olša-
vou; dohodou ke dni podpisu Nájemní smlou-
vy uzavřené mezi městem Uherské Hradiště  
a MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM „BOŘÍ“ MÍKOVICE na 
pronájem pozemku p. č. 835/1 o celkové výměře 7 
987 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- pronájem části pozemku p. č. 814/68 o výměře 1 
100 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou, MYSLIVECKÉ-
MU SDRUŽENÍ „BOŘÍ“ MÍKOVICE; s výší nájmu 250 
Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou; za účelem využití pozemku při pořádání 
akcí MS „BOŘÍ“ MÍKOVICE
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 2006/798/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavře-
né dne 30.10.2006 mezi městem Uherské Hradi-
ště (půjčitel) a Římskokatolickou farností Uherské 
Hradiště (výpůjčitel), spočívajícího ve změně čl. II. 
Ujednání o výpůjčce - rozšíření předmětu výpůjčky 
o movité věci, které jsou součástí vybavení kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích (dle sezna-
mu movitých věcí - mobiliáře uvedeného v důvo-
dové zprávě)
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene spočívajícího v právu zří-
zení a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění nového kabelového vedení NN do-na 
částech pozemků p. č. 761/1 v délce cca 40 bm 

a p. č. 759/3 v délce cca 7 bm, oba v k. ú. Uher-
ské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; 
za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuál-
ní sazba DPH, a to s podmínkou OD uvedenou  
v důvodové zprávě
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy - umístění nového závěsného kabelu NN  
v celkové délce cca 14 bm nad částí pozemku p.  
č. 651/3 v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněné-
ho E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká 
republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/
bm + aktuální sazba DPH
- pronájem nebytového prostoru - garáže  
č. 517/3 o výměře 20 m2 v I. PP bytového domu č. p. 
517, Louky, Uherské Hradiště, panu Ladislavu Šale-
novi; s výší nájmu 6.820 Kč/rok; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem parkování 
osobního automobilu
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 31.01.2012 mezi městem Uherské 
Hradiště a paní Andreou Chmelařovou týkající se 
pronájmu nebytového prostoru č. 1.5 o výměře 19 
m2 v budově č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské 
Hradiště; dohodou ke dni 15.05.2012
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene spočívajícího v právu zří-
zení a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění nového kabelového vedení NN do-na 
částech pozemků p. č. 436/1 v délce cca 9 bm,  
p. č. 436/59 v délce cca 1 bm, p. č. 436/61 v délce 
cca 1 bm a p. č. 2053/1 v délce cca 7 bm, vše v k. 
ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. 
s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za 
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba 
DPH
- výpůjčku části pozemku p. č. 820/5 o výměře 70 
m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti KOVO-
MARKET, s. r. o.; na dobu určitou po dobu životnosti 
stavby sjezdu z místní komunikace do areálu spo-
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lečnosti KOVOMARKET, s. r. o. (popř. jejího právního 
nástupce); za účelem napojení areálu společnosti 
KOVOMARKET, s. r. o. na místní komunikaci; a to za 
podmínek OD uvedených v důvodové zprávě
- zřízení věcného břemene spočívajícího v prá-
vu zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy - umístění nového kabelového vedení 
NN do-na částech pozemků p. č. 436/19 v délce 
5,0 bm, p. č. 437/19 v délce 3,0 bm, p. č. 437/38  
v délce 5,4 bm, p. č. 437/162 v délce 5,2 bm, p. 
č. 437/163 v délce 2,5 bm, p. č. 437/168 v délce 
0,8 bm, p. č. 437/171 v délce 7,0 bm, p. č. 437/173  
v délce 12,6 bm, p. č. 437/175 v délce 14,8 bm, p. č. 
2055/7 v délce 1,9 bm, p. č. 3023/23 v délce 61,0 
bm, p. č. 3023/79 v délce 5,8 bm a p. č. 3023/80 
v délce 17,8 bm a 6 kusů rozpojovacích skříní na 
částech pozemků p. č. 436/19, p. č. 437/171, p. č. 
437/173, st. p. č. 1666 a p. č. 3023/23, vše v k. ú. Ma-
řatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., za-
stoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorá-
zovou úhradu 30 Kč/bm + aktuální sazba DPH, 500 
Kč/rozpojovací skříň + aktuální sazba DPH
- ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 
10.05.1994 mezi městem Uherské Hradiště  
a panem Janem Charvátem, týkající se pronájmu 
části pozemku p. č. 1300/2 o výměře cca 190 m2 v 
k. ú. Uherské Hradiště; výpovědí ke dni 31.08.2012 
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 17.03.2003 mezi městem Uherské 
Hradiště a MUDr. Alenou Smrčkovou, týkající se 
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 32 
m2 ve II. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměs-
tí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 30.06.2012
- pronájem nebytových prostor č. 1.15 o výměře 
3,80 m2 (chodba 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) a č. 1.19 o vý-
měře 2,20 m2 (úklid), vše o celkové výměře 64,00 
m2, vše v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřed-
ní, Uherské Hradiště, panu Romanu Kubinovi;  
s výší nájmu 1.900 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce  
v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, 

je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pro-
najímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; 
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou; 
za účelem provozování stylové moravské vinárny
- pronájem nebytových prostor č. 1.11 o výměře 
31,40 m2, č. 1.12 o výměře 24,60 m2, č. 1.13 o výměře 
31,90 m2 a č. 1.15 o výměře 6,40 m2, vše o celkové 
výměře 94,30 m2, vše v I. NP budovy č. p. 21, Ma-
sarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slo-
vácko - sdružení pro rozvoj ČR; s výší nájmu 250 Kč/
m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozová-
ní Městského informačního centra a Informačního 
centra pro mládež
- pronájem nebytového prostoru č. 1.19 o výmě-
ře 42,60 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo 
náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - 
sdružení pro rozvoj ČR; s výší nájmu 250 Kč/m2/
rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou  
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení 
přednáškového sálu a dočasné expozice
- pronájem nebytového prostoru č. 1.14 o výměře 
21,50 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo ná-
městí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - sdru-
žení pro rozvoj ČR; s výší nájmu 1.000 Kč/m2/rok + 
aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláře
- pronájem nebytového prostoru č. 1.17 o výmě-
ře 43,00 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo 
náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko - 
sdružení pro rozvoj ČR; s výší nájmu 600 Kč/m2/
rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou  
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem prodeje 
tradičních výrobků Slovácka
- pronájem nebytových prostor č. 1.22 o výmě-
ře 33,00 m2, č. 1.23 o výměře 38,90 m2 a č. 1.29  
o výměře 47,00 m2, vše o celkové výměře 118,90 
m2, vše v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměs-
tí, Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Klub 
kultury Uherské Hradiště; s výší nájmu 200 Kč/m2/
rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení expo-
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zice města Uherské Hradiště
- pronájem nebytových prostor č. 1.01 o výměře 
257,30 m2, č. 1.16 o výměře 12,60 m2, č. 1.24 o vý-
měře 6,30 m2, č. 1.25 o výměře 2,40 m2, č. 1.26 o 
výměře 9,60 m2, č. 1.27 o výměře 3,20 m2 a č. 1.28 o 
výměře 14,60 m2, vše o celkové výměře 306,00 m2, 
vše v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Klub kul-
tury Uherské Hradiště; s výší nájmu 100 Kč/m2/rok 
+ aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou; za účelem zajištění provozu 
expozice města Uherské Hradiště
- Výpovědi z nájmu bytu podle § 711, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 40/1964 Sb.; občanský zákoník, v plat-
ném znění, a dle důvodové zprávy. 
- Vyhodnocení záměru města, uzavření smlouvy o 
příspěvku na bydlení a uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 6, o velikosti 3+1, o výměře bytu 88,54 m2, 
umístěného ve III. NP domu č.p. 432, ul. Štefániko-
va, Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/
m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného ná-
jemného; s XX
- Vyhodnocení záměru města a uzavření nájem-
ní smlouvy na nájem bytu č. 3, o velikosti 1+1, vý-
měře bytu 47,81 m2, umístěného v I. NP domu 
č.p. 395, Svatojiřské nábřeží, Uherské Hradiště, 
s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě, s žadateli  
v tomto pořadí: 1. XX 2. XX 
- Vyslovení souhlasu s dohodou o výměně bytu 
č. 23, o velikosti 1+1, o výměře 30,25 m2, nachá-
zejícího se ve II. NP domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, 
Uherské Hradiště, za volný byt č. 2, o velikos-
ti 1+1, o výměře 30,25 m2, nacházející se v I. NP 
domu č.p. 745, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiš-
tě, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě  
s tím, že nájemkyně stávající byt č. 23, v domě č.p. 
745, vrátí městu Uherské Hradiště.
- Vyslovení souhlasu s dohodou o výměně bytu 
č. 1, o velikosti 2+1, o výměře 88,70 m2, nachá-
zející se v I. NP domu č.p. 611, ul. Leoše Janáč-
ka, Uherské Hradiště,  za přiměřený volný byt  

o velikosti 2+1 nebo 3+1, z důvodu nevyhovujícího 
technického stavu bytu, dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě s tím, že nájemkyně stávající byt 
č. 1 v domě č.p. 611, vrátí městu Uherské Hradiště.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 
1+1, výměře 53,20 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 
371, ul. Jana Blahoslava, Uherské Hradiště  a to na 
dobu určitou do 31. 12. 2013.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 
2+1, výměře 88,10 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 
455, ul. Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště, a to 
na dobu určitou 1 roku.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1 
(případně větší byt o velikosti 1+1) na dobu určitou 2 
roky, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě 
po dobu zaměstnaneckého poměru.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zříze-
ní (uložení ), provozu, údržby a oprav podzem-
ního vedení veřejné komunikační sítě na čás-
tech pozemků p. č. 295/1 v délce cca 120 bm a p.  
č. 295/2 v délce cca 60 bm, oba v k. ú. Uherské 
Hradiště, pro oprávněného Telefónica Czech Re-
public, a. s.; dle přiloženého návrhu Smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
v důvodové zprávě
- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v objek-
tu Mariánské náměstí č.p. 123, Uherské Hradiště s 
paní Evou Kubaczkovou, s výší nájmu 50,- Kč/m2, 
a to na dobu určitou  od 1.6.2012 po dobu výkonu 
práce pro příspěvkovou organizaci Slovácké diva-
dlo Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem je město 
Uherské Hradiště. 
- uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést 
stavbu „Samostatná cyklistická stezka v ulici Soko-
lovská v Uherském Hradišti“ mezi Zlínským krajem, 
tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 708 91 320 zastoupeným 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková or-
ganizace na základě zmocnění uvedeného ve zři-
zovací listině ze dne 27. 9. 2001 a městem Uherské 
Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiš-
tě, IČ: 002 91 471 dle přiloženého návrhu.
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- uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem 
Uherské Hradiště a společností Alfa Events, s.r.o., 
Měšická 276, Tábor, IČ 281 32 611 při pořádání cyk-
listické akce pro děti Tour de Kids na Masarykově 
náměstí v Uherském Hradišti dle přiloženého ná-
vrhu. 
- postoupení žádosti města Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště  
o dotaci v rámci IPRM Uherské Hradiště, aktivita 
5.2a) Revitalizace veřejných prostranství, ke spo-
lufinancování projektu „Revitalizace sídliště Tůně“ 
Centru pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS 2 
Střední Morava, Olomouc.
- výsledek zadávacího řízení o podlimitní veřej-
né zakázce „Snížení rizika povodní - Rozšíření  
a modernizace varovného a informačního sys-
tému provozovaného městem Uherské Hradiště, 
I. část Rozšíření varovného informačního sys-
tému“. Vybraný uchazeč: PWS Plus s.r.o., IČ 283 
05 795, se sídlem Luční čtvrt 1867, Staré Město  
s nabídkovou cenou 2.099.550 Kč bez DPH.  
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
dle bodu I. 1. tohoto usnesení, tj. PWS Plus s.r.o., IČ 
283 05 795, se sídlem Luční čtvrt 1867, Staré Město.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadava-
telem smlouvu v zákonem stanovené lhůtě nebo 
neposkytne řádnou součinnost, bude smlou-
va uzavřena v souladu s § 82 odst. 4 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (s ucha-
zečem, který se umístil druhý v pořadí, příp. třetí  
v pořadí). 
- pronájem bytu č. 202 o velikosti 1+1 v Domě  
s pečovatelskou službou, ul. Kollárova 1243, Uher-
ské Hradiště v následujícím pořadí:  
- Naďa Malinová a Antonín Malina, 
- Jindřiška Hegedüšová a Miroslav Hegedüš,
- uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční-
ho příspěvku mezi Obchodní akademií, Vyšší 
odbornou školou a Jazykovou školou s prá-
vem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště,  
IČ 603 71 731 se sídlem Uherské Hradiště, Nádražní 
22, PSČ 686 01 a městem Uherské Hradiště jako 

partnerem v rámci realizace dotačního projektu 
„Inovace výuky odborných předmětů praxí ve fir-
mách a institucích“. 

schválila  ke zveřejnění
- převod části pozemku p. č. 796/25 o výměře cca 
150 m2 v k. ú. Sady
- výpůjčku částí pozemků p. č. 300/56 o výměře cca 
22 m2 a p. č. 300/62 o výměře cca 26 m2, oba v k. 
ú. Uherské Hradiště
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
(uložení ), provozu, údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení sestávajícího se z metalic-
kého kabelu a 2 kusů trubiček HDPE 40 na částech 
pozemků p. č. 289/9 v délce cca 20 bm, p. č. 289/15 
v délce cca 10 bm, p. č. 378/17 v délce cca 68 bm, p. 
č. 378/21 v délce cca 3 bm a p. č. 788/2 v délce cca 
17 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávně-
ného Telefónica Czech Republic, a. s., zastoupena 
společností SITEL, spol. s r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy - umístě-
ní nového kabelového vedení VN v celkové délce 
cca 251 bm a nového kabelového vedení NN v cel-
kové délce cca 15 bm do-na částech pozemků p. č. 
3015/37, p. č. 3015/50, p. č. 3015/75, p. č. 3015/96 a 
p. č. 3016/76, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněné-
ho E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká 
republika, s. r. o.
- uzavření budoucí kupní smlouvy na převod části 
pozemku p. č. 3016/76 o výměře cca 12 m2 v k. ú. 
Mařatice mezi městem Uherské Hradiště a společ-
ností E.ON Distribuce, a. s.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy - pře-
místění dvou kusů stožárů VN a VVN do-na části 
pozemku p. č. 6112/504 v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
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- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy - umístění nového zemního kabelového ve-
dení VN v celkové délce cca 195 bm do-na části 
pozemku p. č. 2753/1 v k. ú. Kněžpole u Uherské-
ho Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce,  
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- pronájem nenasvíceného optického vlákna met-
ropolitní sítě Uherské Hradiště v celkové délce cca 
638 bm v trase z budovy č. p. 1037, ulice Na Moráv-
ce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 256, Uherské 
Hradiště (budova Reduty)
- pronájem nenasvíceného optického vlák-
na metropolitní sítě Uherské Hradiště v celko-
vé délce cca 498 bm v trase z budovy č. p. 1037, 
ulice Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy  
č. p. 1198, ulice Hradební, Uherské Hradiště (Klub 
kultury Uherské Hradiště)
- převod částí pozemků p. č. 1889/1 o výměře cca 
50 m2 a p. č. 2048/24 o výměře cca 25 m2, oba  
v k. ú. Mařatice
- převod části pozemku p. č. 2065/2 o výměře cca  
4 m2 v k. ú. Mařatice
- pronájem plochy o výměře cca 8,5 m2 na fasádě 
budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště
- převod budovy č. p. 398 na pozemku st. p. 
č. 555 a budovy č. p. 363 na pozemku st. p. č. 
549, pozemků st. p. č. 555 o celkové výměře 478 
m2, p. č. 110/5 o celkové výměře 313 m2 a čás-
tí pozemků st. p. č. 549 o výměře cca 320 m2, st. 
p. č. 217/2 o výměře cca 75 m2 a st. p. č. 217/4  
o výměře cca 100 m2, vše v k. ú. Uherské Hradi-
ště, a to s Podmínkami pro zveřejnění záměru na 
převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vo-
jenské správy v Uherském Hradišti uvedenými  
v důvodové zprávě
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu prove-
dení a uložení kanalizace včetně 4 ks šachet na 
částech pozemků p. č. 110/9 v délce cca 8 bm, 
p. č. 110/14 v délce cca 21 bm, p. č. 110/17 v dél-

ce cca 2 bm, p. č. 1059/62 v délce cca 38 bm, p. 
č. 1168/3 v délce cca 105 bm a p. č. 1369/2 v dél-
ce cca 8 bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro 
oprávněného Slovácké vodárny a kanalizace,  
a. s.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění 1 kusu betonového sloupu pro přepojení stáva-
jícího venkovního vedení NN do-na části pozemku 
p. č. 2065/2 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, 
s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového zemního kabelového vedení NN v cel-
kové délce cca 15 bm do-na částech pozemků p. 
č. 67/5, p. č. 68/1, p. č. 69/2 a p. č. 114/2, vše v k. 
ú. Jarošov u Uherského Hradiště, pro oprávněné-
ho E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká 
republika, s. r. o.
- převod části pozemku p. č. 399/8 o výměře cca 48 
m2 v k. ú. Mařatice
- výpůjčku částí pozemku p. č. 399/8 o výměrách 
cca 35 m2 a cca 36 m2 v k. ú. Mařatice
- pronájem nebytových prostor č. 2.19 o výměře 
14,61 m2 a č. 2.20 o výměře 31,21 m2, oba ve II. NP 
budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uherské 
Hradiště 
- pronájem nebytových prostor č. 1.13 o výměře 10,00 
m2 (chodba), č. 1.14 o výměře 7,00 m2 (chodba), 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 61,30 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), 
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č. 2.10 o výměře 58,40 m2 (restaurace), č. 2.11  
o výměře 58,60 m2 (restaurace), č. 2.12 o výmě-
ře 32,40 m2 (restaurace), č. 2.13 o výměře 29,80 
m2 (přípravna), č. 2.14 o výměře 21,00 m2 (ku-
chyň), 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 (chod-
ba), č. 2.19 o výměře 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 Hra-
diště; s možností budoucího pronájmu nebytových 
prostor č. 1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba 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), vše o celkové 
výměře 64,00 m2, vše v I. NP budovy č. p. 130, ulice 
Prostřední, Uherské Hradiště
- Záměr města na převod bytu č. 503/08 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní kóje), o výměře 29,07 m2, umístěného ve 
III.NP, ve vchodě č.p. 503, 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 2907/194507 společných částech bu-
dovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. 
p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 2907/194507 na po-
zemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výmě-
ře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše  
v k.ú. Jarošov; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 988/2 o ve-
likosti 3+1 (3 pokoje, kuchyň, předsíň, koupel-
na, WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 79,32 

m2, umístěného v I.NP budovy č.p. 986, č.p. 987  
a č.p. 988, 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 spoluvlastnického podí-
lu o velikosti 7932/247470 na společných čás-
tech 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 minimál-
ní nabídka musí činit 900.000 Kč, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě. 

souhlasila
- s převzetím záštity místostarostou Ing. Stanisla-
vem Blahou nad konáním 3. Slovácké benefice 
Karla Rachůnka, která proběhla ve dnech 1. - 2. 
června 2012 v Uherském Hradišti a Starém Městě.
- při dodržení podmínek tisku daných obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 10/2004 o užívání symbolů 
města Uherské Hradiště s použitím historického 
znaku města na propagační materiály 16. ročníku 
veterán rallye s názvem „Veteráni moravským Slo-
váckem“, kterou pořádá Slovácký veteran car club 
Uherské Hradiště. 
- s převzetím záštity místostarostou Mgr. Evženem 
Uhrem nad konáním akce pro mládež „Otázky 
a otazníky“, která proběhla dne 16. května 2012  
v Uherském Hradišti
- s přijetím věcných a finančních darů příspěvkový-
mi organizacemi Základní škola a mateřská škola, 
Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková orga-
nizace, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 
příspěvková organizace,  Mateřská škola, Uherské 
Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková orga-
nizace, Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, 
Purkyňova 494, příspěvková organizace, v celkové 
hodnotě Kč 67 836,60 dle důvodové zprávy. 

vzala na vědomí
- dosažené výsledky hospodaření s majetkem 
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města u správců v roce 2011. 
- vyhodnocení zimní údržby za zimní období 
2011/2012.
- zprávu o činnosti komise finanční, komise pro ob-
last vzdělávání a místních komisí za I. čtvrtletí 2012

udělila
- souhlas s podnájmem nebytového prostoru č. 1.17 
o výměře 43,00 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masary-
kovo náměstí, Uherské Hradiště, Regionu Slovácko 
- sdružení pro rozvoj ČR, pro Občanské sdružení 
Kunovjan; za účelem prodeje tradičních výrobků 
Slovácka

vyřadila
- na návrh konkursní komise uchazeče Mgr.  Karla 
Hanzu,  Ph.D.,  (uvedené údaje dle  přihlášky)   
z konkursního  řízení na místo ředitele/ředitelky 
Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,  Ko-
menského náměstí 350, příspěvková organizace,   
z důvodu nesplnění stanovené podmínky - dolo-
žení předpokladů pro výkon funkce stanovených 
zvláštním právním předpisem. 

doporučila
- ředitelce příspěvkové organizace Senior centrum 
UH, příspěvková organizace zvážit podmínky pro-
nájmu osobního automobilu příspěvkové organi-
zaci Dům dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Pur-
kyňova 494, příspěvková organizace,
- zvážit řediteli příspěvkové organizace Sportoviště 
města Uherské Hradiště pořádání akce „Hokejová 
škola Luďka Bukače“.
 
uložila
- řediteli příspěvkové organizace Městská kina 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace do-
sažení zlepšeného hospodářského výsledku  
v letech 2012-2014 k dokrytí ztráty za rok 2010 ve 
výši Kč 85 777,85 a za rok 2011 ve výši Kč 193 323,54.
- řediteli Aquaparku, p.o. a vedoucímu odboru in-
vestic zpracovat harmonogram návrhu technických 

opatření s vyčíslením úspor a tím zlepšení hospo-
dářského výsledku Aquaparku

neschválila
- prominutí nedoplatku na nájemném za rok 
2010 ve výši 328 Kč (jedná se o úrok z prodlení  
z nezaplacené DPH) na základě Nájemní smlou-
vy č. 2008/440/SMM uzavřené dne 22.05.2008 
mezi městem Uherské Hradiště a společností AVX 
Czech Republic s. r. o.

neschválila ke zveřejnění
- převod části pozemku p. č. 544/1 o výměře do 1 
800 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 399/23 o výměře 
cca 8,5 m2 v k. ú. Mařatice
- pronájem části pozemku p. č. 1307/1 o výměře cca 
8,5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- převod části pozemku p. č. 325/3 o výměře cca 
200 m2 v k. ú. Mařatice

PŘEHLED USNESENÍ 45 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 11.5.2012

Rada města schválila
- zahraniční služební cestu pro místostarostu 
města pana Ing. Stanislava Blahu a tajemní-
ka městského úřadu pana Mgr. Josefa Botka ve 
dnech 11. - 12. 5. 2012 do partnerského města 
Mayen včetně úhrady nákladů na dopravu, uby-
tování, stravování, kapesné a pojištění léčeb-
ných výloh. Kapesné bude poskytnuto ve výši  
40 % stravného.

PŘEHLED USNESENÍ 46 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 21.5.2012

Rada města schválila
- uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
mezi městem Uherské Hradiště (pronajímatel)  
a Nadací Moravské Slovácko (nájemce), týkající se 
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 
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1078,10 m2 (dle přesné specifikace nebytových pro-
stor uvedené v důvodové zprávě) ve II. NP budovy č. 
p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště; dle 
přiloženého návrhu Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v důvodové zprávě
- uzavření Dohody o způsobu úhrady nákladů na 
úpravy nad rámec projektu mezi městem Uherské 
Hradiště a Nadací Moravské Slovácko; dle přilože-
ného návrhu Dohody o způsobu úhrady nákladů 
na úpravy nad rámec projektu v důvodové zprávě

PŘEHLED USNESENÍ 47 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 29.5.2012

Rada města schválila
- Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohle-
dávek k 31.12.2011, závěry z jednání Škodní komise 
a Ústřední inventarizační komise.
- Rozpočtové opatření č. 03/2012 dle důvodové 
zprávy. Pří jmy i výdaje dle platného rozpočtu měs-
ta na rok 2012 se zvyšují o 18 193,7 tis. Kč.
- Příspěvkové organizaci Aquapark Uherské Hra-
diště poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši  
5 075,6 tis. Kč na úhradu ztráty v letech 2010 a 2011.
- Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových organi-
zací. Celkový rozpočet organizace na rok 2012, jíž 
se změna týká, je stanoven takto: viz pří loha č. 1
- Příspěvkové organizaci Klub kultury nákup osob-
ního užitkového vozidla v hodnotě do 400 tis. Kč. 
Výběrové řízení bude provedeno dle vnitřních 
předpisů organizace pro veřejné zakázky a nákup 
bude uhrazen z prostředků investičního fondu or-
ganizace.
- Odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organi-
zace Sportoviště města Uherské Hradiště ve znění 
dle pří lohy.
- Příspěvkové organizaci ZŠ UNESCO v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, oblast podpory 1.4. pořízení výpočetní 
techniky v hodnotě 1 960 tis. Kč.
- Příspěvkové organizaci ZŠ Sportovní v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, projektu „EU peníze školám“ poříze-
ní interaktivních tabulí, počítačů s příslušenstvím  
a nábytku v hodnotě do 800 tis. Kč.
- Příspěvkové organizaci ZŠ Jarošov v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, projektu „EU peníze školám“ pořízení 
mobilní počítačové učebny (notebooky s příslušen-
stvím a Wifi připojením) ve výši 450 tis. Kč.
- Občanskému sdružení ARCANUS, IČ 22813403, 
Havlíčkova 1279, Otrokovice, poskytnutí neinvestič-
ní dotace ve výši 20 tis. Kč na úhradu nákladů spo-
jených s pořádáním kouzelnického festivalu Magic 
fest v Uherském Hradišti. Smlouva bude uzavřena 
za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro po-
skytnutí dotací, platné pro rok 2012.
- Nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM, IČ 29235715, 
Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou - Milokošť, po-
skytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč na 
úhradu nákladů spojených s pořádáním 3. ročníku 
veřejné charitativní cyklo tour. Smlouva bude uza-
vřena za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro 
poskytnutí dotací, platné pro rok 2012.
- Zprávu jednatele společnosti EDUHA, s.r.o. o čin-
nosti v roce 2011
- Hospodaření společnosti EDUHA, s.r.o za rok 2011
- Rozvahu, Výsledovku, Pří lohu účetní závěrky  
a Přiznání daně z pří jmů právnických osob společ-
nosti EDUHA, s.r.o za rok 2011 dle pří lohy důvodové 
zprávy
- Společnosti EDUHA, s.r.o. úpravu cen z ubytování 
studentů v akademickém roce 2012/2013 s účin-
ností od 1.7.2012 dle pří lohy důvodové zprávy
- Jednateli společnosti EDUHA, s.r.o. Ing. Stanisla-
vu Gabrielovi mimořádnou odměnu za rok 2011 dle 
návrhu předloženého předsedou dozorčí rady
- Jednateli společnosti EDUHA, s.r.o. Ing. Stanislavu 
Gabrielovi měsíční mzdu, dle návrhu předloženého 
předsedou dozorčí rady, s platností od 1.6.2012
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění 2 kusů kabelů nového vedení NN v cel-
kové délce 59 bm do-na částech pozemků st. p. č. 
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2766/2, p. č. 653/12 a p. č. 1259/1, vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště (délka VB na jednotlivých pozemcích 
je stanovena dle GP č. 1961-276/2011), pro oprávně-
ného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká 
republika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 50 Kč/
bm + aktuální sazba DPH
- výpůjčku části pozemku p. č. 65/5 o výměře 33 m2 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, Ing. Radku 
Kaňovskému a Ing. Veronice Kaňovské Mokrášo-
vé na dobu určitou do doby vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu rodinného domu na pozem-
cích ve vlastnictví manželů Kaňovských (jedná se 
o pozemky p. č. 101, p. č. 112/3, p. č. 115/1, vše v k. 
ú. Jarošov u Uherského Hradiště); za účelem vybu-
dování pří jezdové cesty k pozemkům ve vlastnictví 
žadatelů
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení - středo-
tlakého plynovodu na částech pozemků p. č. 502  
v délce cca 84 bm, p. č. 544/1 v délce cca 60 bm, 
oba v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstu-
pu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy, pro oprávněného JMP Net, s. r. o., za-
stoupena Jihomoravskou plynárenskou, a. s.; za 
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba 
DPH
- výpůjčku části pozemku p. č. 351/10 o výměře  
37 m2 v k. ú. Sady, paní Haně Klasové, manželům 
Ing. Zdeňku a Marii Maláčovým, Ing. Bc. Haně 
Dvorníkové, manželům Petru a Haně Žižkovým, 
manželům Antonínu a Pavle Hodulíkovým, paní 
Květoslavě Bohůnové (id. podíl 1/2), Ing. Milanu 
Havlíkovi (id. podíl 1/2), paní Štěpánce Vojče, man-
želům Radku a Kristýně Kožíkovým, panu Lubomí-
ru Mikulcovi (id. podíl 1/2), panu Vratislavu Mikul-
covi (id. podíl 1/2), manželům Ing. Pavlu Markovi  
a MUDr. Jindřišce Markové, MUDr. Petru Hodulíko-
vi, paní Anně Hoškové, na dobu určitou po dobu 
životnosti staveb garáží na pozemcích p. č. 351/22 - 
p. č. 351/33, vše v k. ú. Sady, které jsou ve vlastnictví 

žadatelů; za účelem využití pozemku pro zasako-
vání dešťové vody z přilehlých garáží
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor uzavřené dne 30.03.2012 mezi 
městem Uherské Hradiště a paní Leonou Antlovou, 
týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové 
výměře 179,12 m2 v I. NP budovy č. p. 157/8, Masa-
rykovo náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve 
změně placení nájemného ze čtvrtletních na mě-
síční platby
- vrácení jistiny ve výši 20.000 Kč, která byla slože-
na k nabídce na převod bytové jednotky č. 988/2 
umístěné v I. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sado-
vá a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiště, 
z důvodu odstoupení od nabídky na převod bytu 
před schválením vyhodnocení záměru na převod 
bytu v ZM, panu Tomáši Kokoruďovi; dle důvodové 
zprávy
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 1 445 bm v tra-
se z budovy č. p. 1023, ulice Revoluční, Uherské 
Hradiště - budova č. p. 568, ulice Svatováclavská, 
Uherské Hradiště - budova č. p. 1037, ulice Na 
Morávce, Uherské Hradiště - rozvaděč před kinem 
Hvězda - do budovy č. p. 777, ulice Sportovní, Uher-
ské Hradiště, společnosti DAT, s. r. o.; s výší nájmu  
3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu urči-
tou 8 měsíců ode dne uzavření nájemní smlouvy; 
za účelem využití optického vlákna k zajištění ve-
řejné komunikační sítě
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 1 301 bm v trase  
z budovy č. p. 1023, ulice Revoluční, Uherské Hradi-
ště - budova č. p. 568, ulice Svatováclavská, Uher-
ské Hradiště - budova č. p. 1037, ulice Na Morávce, 
Uherské Hradiště - rozvaděč před kinem Hvězda 
- do budovy č. p. 951 (kino Hvězda), náměstí Míru, 
Uherské Hradiště, společnosti DAT, s. r. o.; s výší 
nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu 
určitou 8 měsíců ode dne uzavření nájemní smlou-
vy; za účelem využití optického vlákna k zajištění 
veřejné komunikační sítě

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště
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- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 1 293 bm v tra-
se z budovy č. p. 1037, ulice Na Morávce, Uherské 
Hradiště - rozvaděč před kinem Hvězda - budova 
č. p. 777, ulice Sportovní, Uherské Hradiště - aqua-
park - do budovy č. p. 1057 (Zimní stadion), ulice Na 
Rybníku, Uherské Hradiště, společnosti DAT, s. r. o.; 
s výší nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na 
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou; za účelem 
využití optického vlákna k zajištění veřejné komu-
nikační sítě
- pronájem optického vlákna metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 366 bm v trase 
z budovy č. p. 777, ulice Sportovní, Uherské Hra-
diště do budovy č. p. 951 (kino Hvězda), náměstí 
Míru, Uherské Hradiště, společnosti DAT, s. r. o.; 
s výší nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; za 
účelem využití optického vlákna k zajištění veřejné 
komunikační sítě
- pronájem prostoru o velikosti 1U v telekomuni-
kačním rozvaděči instalovaném v budově č. p. 1057 
(Zimní stadion), ulice Na Rybníku, Uherské Hradi-
ště, společnosti DAT, s. r. o. s výší nájmu 500 Kč/
rok/1U + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou  
s výpovědní lhůtou 6 měsíců; za účelem využití pro-
storu o velikosti 1 U v telekomunikačním rozvaděči 
k zajištění veřejné komunikační sítě
- pronájem HDPE trubičky 7/5,5 metropolitní sítě 
Uherské Hradiště v celkové délce 157 bm v trase  
z budovy č. p. 1057 (Zimní stadion), ulice Na Rybní-
ku, Uherské Hradiště do bytového domu č. p. 974, 
ulice Na Rybníku, Uherské Hradiště, společnosti 
DAT, s. r. o.; s výší nájmu 1 Kč/po dobu 5 let ode dne 
uzavření nájemní smlouvy + aktuální sazba DPH 
a následně s výší nájmu 30 Kč/bm/rok + aktuální 
sazba DPH; na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
6 měsíců; za účelem využití HDPE trubičky k zajiště-
ní veřejné komunikační sítě
- pronájem 1 kusu mikrotrubičky 10 mm v celkové 
délce 1 080 bm v trase elektro Hofman - OTMA, 
MESIT - MESIT 2 - THERMACUT - Jaktáře, vše v k. 

ú. Mařatice, společnosti UPC Česká republika,  
s. r. o.; s výší nájmu 6 Kč/bm/měsíc + roční inflace 
+ aktuální sazba DPH; na dobu určitou 10 let ode 
dne uzavření nájemní smlouvy s roční výpovědní 
lhůtou; za účelem využití mikrotrubičky k zajištění 
veřejné komunikační sítě
- pronájem nebytového prostoru č. 319 o výměře 
18,26 m2 ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého ná-
městí, Uherské Hradiště, společnosti J.D.Produc-
tion, s. r. o.; s výší nájmu 700 Kč/m2/rok + aktuální 
sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláře
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě  
č. 2011/250/SMM uzavřené dne 15.04.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a paní Irenou Brimo-
vou, panem Martinem Hanákem, společností KO-
VOKON Popovice s. r. o., Ing. Pavlem Koželuhou, 
panem Radimem Koželuhou, Ing. Janem Ksiaz-
kiewiczem, Ing. Rostislavem Látalem a Ing. Janou 
Látalovou, manželi Ing. Ivanem a Ing. Zdenkou 
Chrástkovými, týkající se pronájmu částí pozemků 
st. p. č. 25/21, st. p. č. 25/7 a p. č. 1556, vše v k. 
ú. Uherské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. VI. 
Nájemné odst. 1.; dle přiloženého návrhu Dodatku 
č. 1 v důvodové zprávě
- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě  
č. 2011/770/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavře-
né dne 04.10.2011 mezi městem Uherské Hradiště  
a paní Irenou Brimovou, panem Martinem Haná-
kem, společností KOVOKON Popovice s. r. o,  Ing. 
Pavlem Koželuhou, panem Radimem Koželuhou, 
Ing. Janem Ksiazkiewiczem, Ing. Rostislavem Lá-
talem a Ing. Janou Látalovou, manželi Ing. Ivanem 
a Ing. Zdenkou Chrástkovými; týkající se pronájmu 
pozemků p. č. 1545, p. č. 1546, p. č. 1547, p. č. 1548, 
p. č. 1549, p. č. 1550, p. č. 1551, p. č. 1552, st. p. č. 
25/8 a části pozemku p. č. 653/33, vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště; spočívajícího ve změně čl. VI. Ná-
jemné odst. 1.; dle přiloženého návrhu Dodatku č.  
2 v důvodové zprávě
- výsledek výběrového řízení na stavební práce 
„Stavební úpravy v domě č.p. 455, ul. Dukelských 
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hrdinů, UHERSKÉ HRADIŠTĚ“ provedeného podle  
§ 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění a Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek městem Uherské Hradiště plat-
ných od 03.04.2012; vybraný uchazeč: Tufír s.r.o.,  
s nabídkovou cenou 1 672 228,- Kč vč. DPH (1 466 
867,- Kč bez DPH). 
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
Tufír s.r.o., 
- změnu výše jistiny na  5 tis. Kč uvedenou v Pod-
mínkách zveřejnění záměru na převod bytů za tržní 
cenu.
- odměny a změny platů ředitelkám(lům) škol  
a školských zařízení zřizovaných městem Uh. Hra-
diště, dle předloženého návrhu.
- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
pod názvem „Rekonstrukce domu č.p. 41 ulice Pro-
střední, Uh. Hradiště - změna v 1.NP“, provedené-
ho podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II 
odst. 2), finanční limit 4 a v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. Vybraný uchazeč: GSR s.r.o., J.E. Purkyně 
1272, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 269 08 387,  
s nabídkovou cenou  1.489.595 Kč bez DPH 
(1.698.138 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem  GSR s. 
r.o., IČ: 26908387.
- uzavření smlouvy o partnerství mezi městem 
Uherské Hradiště, sídlem Masarykovo náměstí 19, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Akropolis, 
o.s., sídlem Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ 285 52 709, jejímž předmětem je zajištění 
realizace projektu „Mosty“, dle přiloženého návrhu
- uzavření smlouvy o partnerství mezi městem 
Uherské Hradiště, sídlem Masarykovo náměstí 19, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společ-
ností EDUHA, s.r.o., sídlem Studentské nám. 1535, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 276 80 657, jejímž 
předmětem je zajištění realizace projektu „Mosty“, 
dle přiloženého návrhu 
- správce měřítek pro sledování realizace Strate-

gického plánu rozvoje města Uherské Hradiště do 
roku 2020 a garanty za vyplnění měřítek podle pří-
lohy č. 2 důvodové zprávy
- postoupení žádosti města Uherské Hradiště, 
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště  
o dotaci v rámci IPRM Uherské Hradiště, aktivita 
5.2a) Revitalizace veřejných prostranství, ke spo-
lufinancování projektu „Revitalizace veřejných 
prostranství v prostoru sídliště Malinovského a ná-
městí Republiky“ Centru pro regionální rozvoj, po-
bočka pro NUTS 2 Střední Morava, Olomouc.
- Výsledek zadávacího řízení na stavbu pod ná-
zvem „Oprava stoky AX-2c-1, Uh. Hradiště Mařati-
ce, ulice Sokolovská“ provedeného podle Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Uherské Hradiště a v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, veřejná zakázka malého rozsahu. Vybraný 
uchazeč: BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/13, 779 
00 Olomouc Chválkovice, IČ: 428 69 668 s nabíd-
kovou cenou 2.125.362 Kč bez DPH (2.550.434,40 
Kč včetně DPH).
- Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem BMH 
spol. s r.o., IČ: 428 69 668.
- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě NV 01/2009  
o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění 
jeho provozu uzavřené mezi městem Uherské Hra-
diště a společností Slovácké vodárny a kanalizace, 
a.s., IČ 49453866, se sídlem Uherské Hradiště, Za 
Olšávkou 290, PSČ 686 36
- uzavření dodatku č.9 ke smlouvě PK 45/2002  
o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění 
jeho provozu uzavřené mezi městem Uherské Hra-
diště a společností Slovácké vodárny a kanalizace, 
a.s., IČ 49453866, se sídlem Uherské Hradiště, Za 
Olšávkou 290, PSČ 686 36.

schválila ke zveřejnění
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového zemního kabelu NN v délce cca 26 bm 
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do-na části pozemku p. č. 653/29 v k. ú. Uherské 
Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., 
zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - umís-
tění nového zemního kabelu NN v délce cca 6 bm 
do-na části pozemku p. č. 787 v k. ú. Sady, pro 
oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena 
E.ON Česká republika, s. r. o.
- výpůjčku části pozemku p. č. 132/13 o výměře cca 
1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 623/2 o výměře cca 
19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- výpůjčku části pozemku st. p. č. 883 o výměře cca 
231 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 653/24 o výměře 
cca 5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem nebytového prostoru č. 1 o výměře 25,17 
m2 (prodejní plocha), č. 2 o výměře 4,81 m2 (záze-
mí), č. 3 o výměře 1,22 m2 (kabinka), č. 4 o výměře 
8,24 m2 (sklad) a č. 5 o výměře 1,96 m2 (toalety), vše 
o celkové výměře 41,40 m2, vše v I. NP budovy č. p. 
506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště
- výpůjčku části pozemku p. č. 668/11 o výměře cca 
18,4 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem travnatého oploceného fotbalového 
hřiště o rozměru 50 m x 100 m umístěného na 
pozemku p. č. 3058/1 a na částech pozemků p. č. 
437/124, p. č. 437/179, p. č. 2054/3, p. č. 3058/3, p. 
č. 3058/4, p. č. 3058/17, p. č. 3058/27, p. č. 3058/29, 
p. č. 3058/30, p. č. 3058/31, p. č. 3058/45 a p. č. 
3058/46, vše v k. ú. Mařatice, a to včetně všech jeho 
součástí a příslušenství
- výpůjčku částí pozemků p. č. 376/2 v délce cca 1 
bm, p. č. 546/1 v délce cca 5 bm, p. č. 546/3 v délce 
cca 72 bm, p. č. 551/11 v délce cca 5 bm, p. č. 562/1 
v délce cca 10 bm a p. č. 562/6 v délce cca 2 bm, 
vše v k. ú. Vésky
- pronájem nebytového prostoru č. 3.20 o výměře 
53,20 m2 ve III. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo 
náměstí, Uherské Hradiště

- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
průchodu a průjezdu motorových vozidel přes část 
pozemku p. č. 3016/76 o výměře cca 35 m2 v k. ú. 
Mařatice, pro oprávněného společnost EVPÚ De-
fence a. s.
- pronájem části pozemku p. č. 2287 o výměře cca 
500 m2 v k. ú. Mařatice
- Záměr města na převod bytu č. 991/11 o velikos-
ti 4+1, výměře 84,85 m2 (4 pokoje,kuchyň, přesíň, 
2x WC, koupelna, balkon a sklepní kóje), umís-
těného 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; spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 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 nejvyš-
ší 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 po-
zemku 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 spoluvlastnického podílu o velikosti 3202/244676 
na společných částech budovy č.p. 991, 992 a 993 
na pozemku st. p.č. 1255, 1254, 1253, a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 3202/244676 na pozem-
cích 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 600.000 Kč, 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 986/11, o velikos-
ti 4+1, výměře 93,80 m2 (4 pokoje, kuchyň, před-
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síň, 2x WC, koupelna, balkon a sklepní místnost), 
umístěného ve IV. 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 a st. p. č. 1241 o vý-
měře 328 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 
9380/247470 na společných částech budovy č. p. 
986, č. p. 987 a č. p. 988 umístěných na pozem-
cích 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 uvedených v důvodové 
zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 769/05, o veli-
kosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, 
spíž, sklepní místnost), výměře 62,20 m2, umís-
těného ve III. NP domu č. p. 769, ul. Mojmírova, 
Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 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. 742/12 o velikosti 
2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, bal-
kon, sklepní kóje) o výměře 57,63 m2 umístěného 
ve III. NP, v domě č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské 
Hradiště, na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5763/65844 
na společných částech domu č. p. 742 na pozemku 
st. p. č. 915 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5763/65844 na pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 
m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 900.000 Kč; dle podmínek uvedených v důvo-

dové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 503/03 o velikosti 
1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, bal-
kon, sklepní kóje), o výměře 35,32 m2, umístěného  
v I. NP, ve vchodě č.p. 503, 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 ve-
likosti 3532/194507 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 3532/194507 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 550.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/02 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní kóje), o výměře 29,02 m2, umístěného  
v I. NP, ve vchodě č.p. 504, 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 ve-
likosti 2902/194507 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 2902/194507 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 450.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/05 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní kóje), o výměře 28,97 m2, umístěného ve 
II. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově č.p. 503, č.p. 
504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. č. 855/10  
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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 
2897/194507 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 po-
dílu o velikosti 2897/194507 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 450.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/06 o velikosti 
1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, balkon, 
sklepní kóje), o výměře 35,27 m2, umístěného ve 
II. NP, ve vchodě č.p. 504, 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 vý-
měře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3527/194507 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 po-
dílu o velikosti 3527/194507 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 550.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/08 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní kóje), o výměře 28,83 m2, umístěného ve 
III. NP, ve vchodě č.p. 504, 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 ve-
likosti 2883/194507 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 2883/194507 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 450.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/12 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní kóje), o výměře 35,19 m2, umístěného ve 
IV. NP, ve vchodě č.p. 504, 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 vý-
měře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3519/194507 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 po-
dílu o velikosti 3519/194507 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 550.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 505/02 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní 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 ve-
likosti 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 podí-
lu 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 nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle pod-
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mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 505/05 o veli-
kosti 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 ve-
likosti 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 podí-
lu o velikosti 2904/194507 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 450.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/01 o velikosti 
2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, bal-
kon, sklepní kóje), o výměře 57,10 m2, umístěného 
v I.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 vý-
měře 172 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5710/194507 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 po-
dílu o velikosti 5710/194507 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 765.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové 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 ve-
likosti 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 podí-
lu 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 nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/08 o veli-
kosti 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 ve-
likosti 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 Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/10 o velikos-
ti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, 
sklepní 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 ve-
likosti 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 podí-
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lu 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 nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě.

souhlasila
- s použitím historického znaku města na propa-
gačních materiálech Mezinárodního sportovního 
projektu na podporu onkologicky nemocných dětí 
NF - Na kole dětem  
- při dodržení podmínek tisku daných obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 10/2004 o užívání symbolů 
města Uherské Hradiště s použitím historického 
znaku města jako potisku na trička, které budou 
určeny k prodeji prostřednictvím Městského infor-
mačního centra Uherské Hradiště.
- s převzetím záštity místostarostou Ing. Zdeňkem 
Procházkou nad propagační akcí Diakonie ČCE - 
střediska CESTA, kterou se bude propagovat stře-
disko CESTA a jeho služby dne 18. června na Masa-
rykově náměstí v Uherské Hradišti. 
- S přijetím 18 věcných a finančních darů příspěv-
kovými organizacemi Klub kultury Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace, Mateřská škola, 
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvko-
vá organizace, Základní škola, Uherské Hradiště, 
Za Alejí 1072, příspěvková organizace, Knihovna 
Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková orga-
nizace, Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, 
Komenského náměstí 350, příspěvková organiza-
ce a Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hra-
diště-Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace  
v celkové hodnotě 155 200 Kč.

stanovila
- XII. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hra-
diště na 18. června 2012 v 15:00 hodin do velkého 
sálu Reduty. 

navrhla
- předběžný program XII. zasedání Zastupitelstva 
města Uherské Hradiště
 
udělila
- souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 1059/1 
o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, manže-
lům Pavlu a Zdeňce Kokavcovým, pro paní Adélu 
Bělovskou; za účelem provozování obchodní a hos-
tinské činnosti (objekt „Bistro u Kokavců“)
- souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 1059/1 
o výměře 30 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní 
Zdeňce Kokavcové; pro paní Adélu Bělovskou; za 
účelem provozování obchodní a hostinské činnosti 
(objekt „Bistro u Kokavců“)
- souhlas s podnájmem části pozemku původní 
p. č. 1059/1 (nově st. p. č. 2544) o výměře 18 m2  
v k. ú. Uherské Hradiště, paní Zdeňce Kokavcové, 
pro paní Adélu Bělovskou; za účelem provozová-
ní obchodní a hostinské činnosti (objekt „Bistro  
u Kokavců“)
- souhlas s umístěním betonových sklapovacích 
nor (skruž o průměru 0,8 m se dvěma vývody) na 
částech pozemků p. č. 537/1 v k. ú. Vésky a p. č. 
2061/2 v k. ú. Mařatice, betonových lapacích zaří-
zení (o rozměrech 2 m x 0,3 m x 0,3 m) na částech 
pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Vésky a napájecích za-
řízení pro zvěř (o rozměrech 1 m x 0,4 m) na čás-
tech pozemků p. č. 537/1 a p. č. 533/108, oba v k. ú. 
Vésky a p. č. 2068/12, p. č. 2061/2 a p. č. 2287, vše 
v k. ú. Mařatice, Mysliveckému sdružení Korábek,  
a to za podmínek OŽP uvedených v důvodové zprá-
vě 

uložila
- řediteli příspěvkové organizace Sportoviště města 
UH použít investiční fond své příspěvkové organi-
zace v roce 2012 nejvýše do hodnoty snížené o pří-
spěvek na odpisy ve výši 465,7 tis. Kč.

vzala na vědomí
- Informaci o přípravě zadávacího řízení na pojiště-
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ní majetku a činností města
- Písemné sdělení o ověření účetní závěrky společ-
nosti EDUHA, s.r.o. k 31.12.2011 a informace o ná-
pravě závěru auditora
- Zprávu společnosti EDUHA, s.r.o. o vztazích mezi 
propojenými osobami
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 30.06.2004 mezi městem Uherské 
Hradiště a původně Speciálními školami Uherské 
Hradiště, nyní Základní školou a Mateřskou školou 
Uherské Hradiště, týkající se pronájmu nebytových 
prostor o celkové výměře 616 m2 v I. NP a II. NP bu-
dovy č. p. 1188, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště; 
výpovědí ke dni 31.07.2012
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 30.04.2009 
mezi městem Uherské Hradiště a paní Jarmilou 
Buráňovou, týkající se pronájmu nebytových pro-
stor o celkové výměře 46 m2 v I. NP budovy č. p. 
506, ulice Všehrdova, Uherské Hradiště; výpovědí 
ke dni 31.07.2012
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 26.02.2008 mezi městem Uherské 
Hradiště a paní Lucií Vavříkovou týkající se proná-
jmu nebytového prostoru o výměře 53,20 m2 ve III. 
NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, Uher-
ské Hradiště; výpovědí ke dni 31.07.2012

odvolala
- pana MVDr. Jana Machálka, nominovaného vo-
lební stranou TOP09 a KRUH, z funkce člena místní 
komise Mařatice.

jmenovala
- pana Ing. Dalibora Jiráska, nominovaného voleb-
ní stranou TOP09 a KRUH, členem místní komise 
Mařatice.
- paní Ing. Michaelu Křivákovou, nominovanou vo-
lební stranou ODS, členkou místní komise Vésky.

neschválila
- vrácení nájemného ve výši 3.744 Kč po dobu pro-

váděné rekonstrukce průchodu budovy č. p. 130, 
ulice Prostřední, Uherské Hradiště (Stará Radnice) 
v termínu od 21.09.2010 do 14.10.2010, na základě 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 
01.06.2010 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. 
Vratislavem Zelnitiusem
- vrácení nájemného ve výši 6.120 Kč po dobu pro-
váděné rekonstrukce průchodu budovy č. p. 130, 
ulice Prostřední, Uherské Hradiště (Stará Radnice) 
v termínu od 21.09.2010 do 14.10.2010, na základě 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 
29.06.2007 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. 
Vratislavem Zelnitiusem

neschválila ke zveřejnění
- převod pozemku p. č. 139 o celkové výměře 162 
m2 v k. ú. Vésky
- převod pozemků p. č. 1299/2 o celkové výměře 
23 m2, p. č. 1300 o celkové výměře 655 m2 a p. 
č. 3022/119 o celkové výměře 2 978 m2, vše v k. ú. 
Mařatice
- směnu pozemků p. č. 2225/36 o celkové výměře 
2 419 m2 a p. č. 2249/3 o celkové výměře 63 m2, 
oba o celkové výměře 2 482 m2, oba v k. ú. Mařa-
tice, oba ve vlastnictví paní Zdeňky Procházkové, 
za pozemky p. č. 1299/2 o celkové výměře 23 m2, 
p. č. 1300 o celkové výměře 655 m2 a p. č. 3022/119 
o celkové výměře 2 978 m2, vše o celkové výměře 
3 656 m2, vše v k. ú. Mařatice, vše ve vlastnictví 
města Uherské Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 544/203 o výměře 
cca 8,5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu neby-
tových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 
28.06.2010, mezi městem Uherské Hradiště a Slo-
váckou základní uměleckou školou, s. r. o., týkající 
se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 
282,15 m2 v budově č. p. 23, ulice Nádražní, Uher-
ské Hradiště; spočívajícího v prodloužení doby ná-
jmu do 30.06.2013
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

INg. jaRoSLav PLacHý

1. oSobNÍ úDajE 
Narodil jsem se před 60-ti lety  na Slovácku v Ky-
jově, studoval jsem v Praze ČVUT a po studiích se 
vrátil zpět do hlavního města Slovácka – Uherské-
ho Hradiště, kde žiji dodnes a nehodlám to změnit. 
Slovácko a Uherské Hradiště jsou nejlepším mís-
tem pro život, a to nejen v České republice. Tady 
jsem se oženil, zde jsme společně s manželkou 
Marií vychovali čtyři děti a zde chci zůstat po zbytek 
svého života. Slovácku se přizpůsobily také všechny 
mé zájmy a záliby. Krásní lidé, krásné kroje, krásné 
písně a nádherná vína Slovácka nemají ve světě 
konkurenci. Tady je to nejcennější co mám – svůj 
domov.

2. PoLItIcká PŘÍSLUšNoSt a fUNkcE
Ihned po revoluci jsme v Uherském Hradišti se 
skupinou přátel založili Křesťansko-demokratickou 
stranu, protože bez konzervativní politiky si neu-
mím představit politickou scénu v ČR. Později jsem 
vstoupil do ODS, která se stala pokračovatelkou 
KDS. V roce 1996 jsem byl za ODS zvolen do PSP 
ČR a od té doby mám tu čest zastupovat Slovácko 
v našem parlamentu. 

3. ZaStoUPENÍ v oRgáNEcH a komISÍcH
Od roku 1990 jsem zastupitelem královského měs-
ta Uherské Hradiště, z toho šest let jsem byl v radě 
města. Díky tomu patřím mezi služebně nejstarší 
zastupitele Uherského Hradiště a díky tomu mohu 
říci, že jsem byl u všech nejdůležitějších rozhodnutí 
za posledních 22 let, týkajících se našeho města.

4. DoSavaDNÍ oSobNÍ PŘÍNoS PRo měSto
Sebechvála nevoní. Přesto jsem rád, že jsem na-
šemu městu mohl pomoci po povodni v roce 1997 
s rekonstrukcí sportovního areálu, který nám kde-
kdo závidí, s výstavbou obchvatu města, řadou 
cyklostezek, silničním podjezdem k nemocnici, roz-
vojem gymnázia a dalšími stavbami. Mí poslední 
„medvědi“ ze státního rozpočtu skončili např. v za-
teplení ZŠ UH-Východ, rekonstrukci kina Hvězda  
a Jezuitského kláštera.
 
5. co jE moU SNaHoU DokáZat vE měStě 
v bUDoUcNU
Dá-li Bůh zdraví a sí lu, pak bych chtěl udělat všech-
no pro to, aby se nám v Uherském Hradišti dobře 
žilo. Město se za dvaadvacet let změnilo k nepo-
znání, přesto je neustále co zlepšovat. Bydlím ve 
Štěpnicích, které také zkrásněly. Přesto je třeba 
prosadit program revitalizace tohoto více než 40 
let starého sídliště. V oblasti dopravy je třeba do-
táhnout R55 na úroveň Starého Města a obchvat 
města napojit na Průmyslovou ulici. I nadále je 
třeba podporovat rozvoj cyklostezek, protože cyk-
lodoprava patří mezi nejrychlejší a nejspolehlivější 
druhy dopravy v Uherském Hradišti. V oblasti ne-
hmotných statků bychom neměli zapomínat pře-
devším na „dědictví otců“, protože strom s uťatými 
kořeny uschne.
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INg. jaRoSLav ZatLoUkaL

1. oSobNÍ úDajE
Nejsem rodilý Hradišťák. Do Uherského Hradiště 
jsem se přistěhoval, když mi bylo deset let. Z ne-
dalekých Mistřic však pochází můj otec, takže něco 
slovácké krve v mých žilách koluje. V Uherském 
Hradišti jsem dokončil základní školu a po 4 letech 
studia na zdejší střední průmyslové škole jsem na-
stoupil na strojní fakultu VUT v Brně. 

Celý můj profesní život je spjatý s místní střední 
průmyslovou školou – dnes Střední školou průmys-
lovou, hotelovou a zdravotnickou. V roce 1987 jsem 
na ni nastoupil jako učitel, od roku 1999 na ní pů-
sobím jako ředitel.

Věnovat se povolání učitele bylo mým přáním od 
dětských let. Má vzdělávací cesta k tomuto cí li ved-
la trochu oklikou, ale rozhodně toho nelituji. 
Jsem ženatý. Má manželka Romana je rodilá „der-
flanka“. Máme dvě děti, Martinu a Marka. V místní 
části Sady bydlíme v rodinném domu od roku 1998. 
Mým celoživotním „koněm“ je cimbálová muzika 
Kunovjan spjatá s folklorním souborem Kunovjan. 
Mé působení v tomto tělesu je obecně známo. 

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

V posledních dvou letech si zajdu také zazpívat do 
mužského pěveckého sboru JMF Derfla (pro ne-
znalé: JMF = jinoši místního folkloru).

2. PoLItIcká PŘÍSLUšNoSt a fUNkcE
Od roku 2006 člen Občanské demokratické strany. 
Člen místní rady ODS.

3. ZaStoUPENÍ v oRgáNEcH a komISÍcH
Školská komise Rady města UH (2006 až 2010),
Místní komise Rady města pro místní část Sady,
Kontrolní výbor Zastupitelstva města UH.

4. DoSavaDNÍ PŘÍNoS PRo měSto
Můj profesní život, koníčky i veřejná činnost vždy 
směrovaly ke zvýšení úrovně života v Uherském 
Hradišti a jeho okolí. Rozvoj střední školy, která 
k Uherskému Hradišti neodmyslitelně již 60 let pat-
ří, můžu uvést jako příklad. Nebo Kunovjan – půvo-
dem i jménem sice „cizinec“, ale již 25 let působící 
v Uherském Hradišti, kteréžto město určitě důstoj-
ně reprezentuje. A také má práce ve veřejných 
funkcích přispěla k uspokojivé úrovni místní politiky 
v Uherském Hradišti.

5. co jE moU SNaHoU DokáZat vE měStě 
v bUDoUcNU
Na úvod mi dovolte malé vyznání našemu regionu 
a místním lidem.
Bereme to jako samozřejmost, všechny ty aktivity 
kulturní, lidové umění, sportovní aktivity, existenci 
celé řady spolků nejrůznějších zaměření, divadlo, 
schopnost lidí pobavit se sami mezi sebou, zazpí-
vat si… Ale je to vzácné a nesmírně cenné! Svědčí 
to o pevných a zdravých staletých kořenech míst-
ních obyvatel. Jako člověk narozený v regionu, kte-
rý neměl toto štěstí, to mohu dobře posoudit.
Mé další působení ve veřejných funkcích, ve svém 
zaměstnání i ve svých zálibách bude podporovat 
zachování a rozvoj všech pokladů, kterými naše 
město oplývá.

Žijeme v krásném kraji a ve zdravém městě! 
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Slavnostní přijetí úspěšných 
fotografů

V letošním roce Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska zorganizovalo v České republice 
soutěž vyhlašovanou Radou Evropy – Mladí fotogra-
fují památky již pošesté.  Vojtěch Studený, žák kuno-
vické základní školy, obsadil v soutěži první místo,  
studentka uherskohradišťského gymnázia Kateřina 
Poláchová skončila na krásném třetím místě.
„Tento dvojnásobný úspěch předcházel vyhláše-
ní Uherského Hradiště historickým městem roku 
2011.  Pro naše město je to velká pocta a titul vní-
máme jako ocenění úsilí vynakládaného nejen 
na péči o památky,  prostředí historického centra 
ale i o naplňování tradic. A skutečnost, že v na-
šem okolí žijí mladí lidé, kteří bohatství a krásu 
historického dědictví vnímají, hledají a nachází, je 
pro mne zárukou, že práce není marná a hodno-
ty předávané z generace na generaci budou mít  
i v budoucnu své ochránce a pečovatele,“ řekl ve 
svém projevu místostarosta Stanislav Blaha. 
Soutěž Mladí fotografují památky je jednou z největ-
ších světových akcí na poli kulturního dědictví, které 
se zúčastňují tisíce mladých lidí z různých zemí světa. 

„V České republice bylo do soutěže zapojeno více 
než 200 fotografií, ze kterých  je patrné, že úmysl 
podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědic-
tví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, 
venkovských a městských krajin uznávané památko-
vé hodnoty či neobvyklé krásy, se bezezbytku napl-
nil,“ poznamenal Blaha. 

JP

Úspěšné studenty přijal dne 4. 6. v obřadní síni 
uherskohradišťské radnice místostarosta města
 Stanislav Blaha.                               Foto: Jan Pášma

MUDr. Igor Stancl převzal dne 19. června 2012  
z rukou starosty města Květoslava Tichavského 
Cenu města Uherské Hradiště za rok 2011. Oce-
nění je udělováno každoročně občanům, kte-
ří se zasloužili o město a jeho propagaci. MUDr. 
Igor Stancl, CSc., je jednatelem a společníkem 
Stanclovy lékárny s.r.o. a má významné zásluhy  
o materiální i kulturní obnovu domu U Zlaté koruny 
(Stanclova lékárna), který je významnou urbanistic-
kou památkou města. Město Uherské Hradiště ob-
drželo ve stanoveném termínu tj. do 31. 12. 2011 tři  
návrhy na udělení Ceny města za rok 2011. Kromě 
Mudr. Igora Stancla byli na ocenění navrženi ještě 
pedagog Pavel Štulír a bývalý starosta města Uher-
ské Hradiště Ing. Libor Karásek.  
Cenu města uděluje město Uherské Hradiště od roku 
1997. Do dnešního dne ocenění převzalo sedmnáct 
osobností, včetně jednoho uměleckého souboru.

JP

Starosta města Květoslav Tichavský  
s MUDr. Igorem Stanclem na hradišťské  
radnici.                                              Foto: Jan Pášma

Cena města za rok 2011
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Přijetí na radnici

 

Delegace souborů z Maďarska, Turecka, Polska, Slovenska a České republiky, účinkujících na XIX. 
ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto, přijal dne 14. června na uher-
skohradišťské radnici starosta města Květoslav Tichavský.                                                     Foto: Jan Pášma
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Oslavy Historické město roku 2011 poznamenal déšť

Původní záměr města oslavit spolu s občany 
Uherského Hradiště zisk titulu Historické město 
roku 2011 na Masarykově náměstí dětským od-
polednem a večerním koncertem pod širým ne-
bem zhatilo špatné počasí, které přineslo takřka 
celodenní déšť. Oslavy se proto konaly 5. června  
v podstatně komornější atmosféře, než se původ-
ně plánovalo.

Pro veřejnost byly v rámci oslav připraveny ko-
mentované prohlídky města. Historii města Uher-
ské Hradiště zájemcům přibližovala historička 
Slováckého muzea Blanka Rašticová. 

„Zisk titulu Historické město roku 2011 považuji za 
doklad toho, že úsilí kvalitně pečovat o historické 
památky není zbytečné a že se záměry v této ob-
lasti daří naplňovat,“ řekl starosta města Uherské 
Hradiště Květoslav Tichavský při slavnostním při-
jetí hostů oslav na radnici. 
  
„Za cestou k ocenění Historické město roku 
2011 se skrývá neskutečně velké množství prá-
ce a úsilí, která by nebyla možná bez sou-
činnosti všech subjektů, která více či méně  
s kulturními a historickými památkami souvi-

sejí. Sami víte, že práce na záchraně ohrože-
ných objektů a souborů, opravy, rekonstrukce  
a pravidelná údržba památek, veřejných pro-
stranství, parků a náměstí a péče o urbanistic-
kou a architektonickou úroveň prostředí a za-
chování historického charakteru města nejsou 
věci jednoduché. Proto si vynaloženého úsilí 
vás všech velmi vážím a titul Historické město 
roku považuji za ocenění pro všechny, kdo se 
jakýmkoliv podílem na péči o památky v našem 
městě podílejí,“ uvedl starosta ve svém projevu.  
 
Pozvání na slavnostní přijetí na radnici přijali mezi 
jinými hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, 
senátorka Hana Doupovcová, radní a zastupitelé 
města Uherské Hradiště, správci a majitelé pamá-
tek v Uherském Hradišti a další osobnosti veřejného  
a kulturního života.

Den oslav zisku titulu Historické město roku 2011 
vyvrcholil v Uherském Hradišti večerním koncer-
tem skupiny Javory v Klubu kultury a následně 
ohňostrojem, který rozzářil oblohu nad Masary-
kovým náměstím před desátou hodinou večerní. 

Text a foto: JP
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Díky vítězství v soutěži město stromů v říjnu 
2011 získalo město Uherské Hradiště před-
nostní právo reprezentovat Českou republiku 
v mezinárodní soutěži Entente florale Europe 
(EfE) – Evropská kvetoucí sídla. cílem soutěže 
je motivace lidí, aby se aktivně podíleli na pro-
cesu zlepšování kvality života v místě, kde žijí. 
v rámci soutěže je sledována řada kritérií, kte-
ré posuzují především údržbu a čistotu města, 
péči o veřejné plochy, přístupy k životnímu pro-
středí, environmentální výchovu, angažova-
nost místních obyvatel a organizací či cestovní 
ruch a kulturní život ve městě. vyvrcholením 
soutěže je návštěva mezinárodní hodnotící 
komise, která navštíví město Uherské Hradiště 
6. srpna 2012.

Při své návštěvě absolvuje porota okružní jízdu 
po městě s přesně daným harmonogramem. Pro 
prvotní seznámení s naším městem byla porot-
cům zaslána tematicky zaměřená brožura, která 
obsahuje hodnotící trasu a popis jednotlivých 
zastavení (Masarykovo náměstí, Náměstí Míru, 
Sportoviště, Kasárna, Park Rochus, Lesopark, Ma-
riánské náměstí).

Město ve spolupráci s TV Slovácko připravuje 
krátký film o městě, který bude hodnotící komisi 
představen při úvodní prezentaci. Do přípravy 
soutěže jsou zapojeny uherskohradišťské školy 
a školky, které se se svými výtvarnými díly budou 
podílet na výzdobě stanovišť a jsou zapojeny 
do kampaně Uherské Hradiště – Město stromů 
2011/2012, Přírodovědné centrum Trnka při DDM, 
jež bude prezentovat ukázky svých výukových 
programů, Park Rochus, o.p.s., Knihovna Bed-
řicha Beneše Buchlovana, Městské Informační 
Centrum, Slovácké muzeum, Městská kina, Cen-
trum ekologické výchovy Žabka, Sportoviště měs-
ta, Střední škola Mesit, o. p. s. a další organizace  
a dobrovolníci.

V lednu 2012 Město Uherské Hradiště zřídilo pří-
pravný tým EFE, v čele se starostou města Květo-
slavem Tichavským a dále pracovníky městského 
úřadu  z odboru životního prostředí, odboru ar-
chitektury, plánování a rozvoje města a odboru 
kultury a cestovního ruchu a dalších. Přizváni byli 
také zástupci z řad místních organizací a dobro-
volníků, kteří jsou aktivně zapojeni do přípravy 
soutěže. 

„Hlavním úkolem pracovní skupiny je připravit 
materiály pro členy hodnotící komise, sestavit 
prohlídkovou trasu s konkrétními zastávkami ve 
vazbě na hodnotící kritéria, propagační materiály 
v anglickém jazyce, zapojit a podpořit organizace 
a občany se zájmem o město a životní prostředí, 
celkově připravit město na srpnové hodnocení,“ 
popsal přípravy starosta města Uherské Hradiště 
Květoslav Tichavský. 

„Věříme, že do prezentace města na celoevropské 
úrovni se zapojí i ostatní obyvatelé města, kteří 
chtějí upozornit na to, jak o své okolí pečují a váží 
si ho,“ poznamenal starosta. 
 
Prestižní evropská soutěž je vyhlašována každo-
ročně Evropskou asociací pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu.

JP

Uherské Hradiště bude reprezentovat ČR v mezinárodní soutěži
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Krojová krejčí Božena Habartová a Marta Šuran-
ská, která se zabývá krojovými výšivkami, získaly 
dne 12. června 2012 v Uherském Hradišti Cenu 
Vladimíra Boučka. Čestné uznání bylo vyslo-
veno panu Františku Daňhelovi  za tvůrčí přínos  
v oboru košíkářství, za výchovu dalších generací  
a popularizaci tradiční lidové výroby v oblasti 
designu a návrhářství košíkářského sortimentu. 
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj 
lidové umělecké výroby uděluje město Uher-
ské Hradiště každoročně již do roku 2005 jako 
formu veřejného uznání mistrů lidové umělec-
ké výroby v regionu. Slavnostnímu předávání 
v uherskohradišťské Redutě byli přítomni také 
příbuzní Vladimíra Boučka (1901 – 1985), sy-
novci Vladimír a Zdeněk Boučkovi. Ceny pře-
dávali starosta města Květoslav Tichavský  
a místostarosta  Ing. Stanislav Blaha. V programu 
vystoupil folklorní soubor Cifra.

marta šuranská ovládá tradiční vzory výšivek ze 
širokého okolí a dále se v tomto směru vzdělává. 
Zhotovuje vyšívání pro dívky i mládence hodových 
chas, ale vyšívala také štóly pro kněze. Své umění 
si nenechává pro sebe a vychovala mnoho po-
kračovatelek svého krásného řemesla. 

Cena Vladimíra Boučka  

božena Habartová od počátku své pracovní 
kariéry směřovala k těžké krejčovině a už praxi 
během vyučení si odbývala ve Slovači, kde až do 
roku 2004 pracovala na zakázkách pro soubory 
nejen z našeho regionu. Šití krojů zůstalo její nápl-
ní i poté, co začala pracovat samostatně. Její kroje 
zdobí tanečníky a muzikanty z desítek folklorních 
souborů a nepřeberné množství děvčic a šohajů. 

Pan františek Daňhel pracoval v Ústředí lidové 
umělecké výroby, kde bylo jeho vyhlášené umě-
ní oceněné titulem Mistr lidové umělecké výroby. 
Desítky učňů ovlivnil nejen svou precizností, zruč-
ností a nápaditostí, ale i obdivuhodným přístu-
pem k lidem. 
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Projekt Dílna kompetencí

Závěrečnou konferencí skončil v Uherském Hradišti 
rozsáhlý projekt Dílna kompetencí města Uherské 
Hradiště. Projekt svými aktivitami přispívá k naplnění 
vládní strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské 
veřejné služby“. 

Zaměstnanci z cílové skupiny, tedy vedoucí odborů 
a oddělení, personalisté a tajemník městského úřa-
du, byli v rámci projektu mj. proškoleni v oblastech: 
efektivní veřejná správa, kompetenční modelování, 
hodnocení zaměstnanců či tzv. měkké dovednosti. 
Projekt byl zahájen 1. listopadu  2010 a trval do 30. 
6. 2012. 

„Cílem projektu Dílna kompetencí byl odborný  
a osobnostní rozvoj úředníků ve vazbě na relevantní 
vzdělávání, zvýšení výkonnosti pracovníků a celko-
vé zefektivnění personálních procesů na městském 
úřadě. Nepochybuji, že Dílna kompetencí má kladný 
vliv na efektivnost práce úředníků našeho úřadu,“ 
sdělil tajemník městského úřadu Uherské Hradiště 
Mgr. Josef Botek.  

JP

Tento projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Uherské Hradiště. Regis-
trační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00151

Místostarosta města Uherské Hradiště 
Ing. Zdeněk Procházka při zahájení závěrečné 
konference.                                 Foto: Jan Pášma

Starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský předává Cenu Vladimíra Boučka 
Martě Šuranské

Foto: Jan Pášma

Cena Vladimíra Boučka  

V loňském roce 2011 byla udělena cena Vladimí-
ra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké 
výroby paní Zuzaně Hartlové, pokračovatelce ro-
dinné tradice ve výrobě tupeské majoliky. Čestné 
uznání bylo v roce 2011 uděleno Jaroslavu Pro-
cházkovi (navrhování nábytku, bytových doplňků 
a drobných dekorativních předmětů v Ústředí li-
dové umělecké výroby).
 
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj 
lidové umělecké výroby uděluje jednou ročně 
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na návrh 
odborné komise. Návrhy všech dalších kandidátů 
přechází do nadcházejícího ročníku.

JP
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Cyklisté podpořili pomoc onkologicky nemocným dětem

Peloton cyklotour Na kole dětem se 12. června za-
stavil v Uherském Hradišti. Cyklisty, kteří chtějí akcí 
přispět na podporu onkologicky nemocných dětí, 
uvítal starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský, který spolu s dalšími starosty, primátory  
a hejtmany přijal nad akcí záštitu. 

Již 3. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole 
dětem se konal ve dnech 3.- 16. června 2012. Jed-
ná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem  
a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné 
projekty na podporu onkologicky nemocných dětí.

Peloton cyklistů v čele se známým velocipedistou Jo-
sefem Zimovčákem absolvoval cyklojízdu napříč bý-
valým Československem. Přidat se mohl každý buď 
na celou trasu nebo jen na kousek či jednu etapu. 
Mezi aktivními účastníky nechyběly významné osob-
nosti a úspěšní sportovci. 

V Uherském Hradišti na peloton čekalo asi pět-
advacet dětí z Kunovic, které jely až do Veselí nad 
Moravou. Starosta Uherského Hradiště Květoslav 
Tichavský přivítal všechny na radnici, kde od Josefa 
Zimovčáka obdržel certifikát.

„Hlavní akce projektu Na kole dětem - cyklotour se  
setkala s velkou podporou veřejnosti. Partnerství  
přijalo 38 měst a obcí. Oslovili jsme celorepublikově 
školská zařízení, v desítkách škol proběhly přednáš-
ky pana Josefa Zimovčáka,“ nastínila Martina Střížo-
vá, koordinátorka projektu Na kole dětem.

Text a foto: JP

14 EtaP, 1946 km, 423 měSt a obcÍ PRo 
NEmocNé DětI



červenec

30. 6. - 1. 7.      10:00 hodin, Klub kultury    

SLOVÁCKÉ LÉTO S ADELL TRADING
INFORMACE NA WWW.SLOVACKELETO.CZ

6. - 15. 7.      Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště

VYSTOUPÍ FOLKLORNÍ SOUBORY ČR a SR, HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU.
INFORMACE NA WWW.VELKAJAVORINA.COM

VÝSTAVY 
Výstavy otevřeny v době konání kulturních akcí a na požádání.

připravujeme na srpen 2012

REDUTA DOMEČEK 166, DOSPĚLÍ  (1. 7. - 31. 7.)

 

CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND 
MATÚŠ JAKABČIC CZ/SK BIG BAND, SKIP WILKINS QUINTET, JAZZGANG 
INFORMACE WWW.PRODUKCE.JDP.CZ

12. - 14. 7.      Uh. Hradiště, Kyjov

KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI
VÝSTAVA A JARMARK ŘEMESEL, OHŇOSTROJ, LIDOVÁ VESELICE, 
VYSTOUPÍ FOLKLORNÍ  SOUBORY ČR a SR, HANA A PETR ULRYCHOVI – JAVORY BEAT, 
ABBA REVIVAL, JOŽKA ČERNÝ S CM GRÁCIA.

13. - 15. 7.      Starý Hrozenkov

38. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2012
INFORMACE NA WWW.LFS.CZ

21. - 28. 7.      Klub kultury, Reduta, Slovácká búda  

SLAVNOSTI BRATRSTVÍ 
ČECHŮ A SLOVÁKŮ

neděle 29. 7.      Velká Javorina   

4., 11., 18. a 25. 8. VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY • 10. 8. DON´T CRY FOR ME, ARGENTINA – VEČER S TANGEM

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK
POŘÁDÁ ČSCH ZO CHOVATELŮ KOČEK ZLÍN

• vstupné: rodinné 100Kč, dospělí 50Kč, děti, studenti, důchodci 30 Kč



Hradišťánek - Leť, ptáčku, leť

Pod tímto názvem připravila autorsky letošní pre-
miéru Hradišťanku Světlana Dvořanová za režijní 
spolupráce Michaely Křivákové, s organizací po-
máhal Víťa Rosůlek. Leitmotivem pořadu se stala 
známá pohádka „O ošklivém káčátku“. To roste 
a změní se v krásnou labuť odlétající do světa... 
Metafora je jasná - také do Hradišťánku přichá-
zejí děti folklorem nepoznamenané a odcházejí 
(většinou) připraveni tančit a zpívat ve folklorních 
souborech dospělých. Nebo si jen tak pro sebe 
odnášejí do života lásku a vztah k lidové písničce 
a tanci, sounáležitost ke kolektivu, hodnotu přá-
telství. Pořad „Leť, ptáčku, leť“ (premiéra 8. 6., vy-
stoupení pro školy a předpremiéra den předtím) 
zavedl diváky do dětského folklorního kolektivu,  
v němž se ti nejmenší učí hry a jednoduché taneč-
ky, postupně se dostávají ke složitějším tanečním 
projevům až končí u tradičních lidových tanců. 
Podobný proces musejí absolvovat i muzikanti  
a zpěváci, proto byli tentokrát více a aktivněji za-
pojení do dění na jevišti než obvykle. Vše vytvořilo 
zajímavou jevištní koláž, postavenou na hravosti 
těch nejmenších a taneční vyzrálosti jejich star-
ších kamarádů. Patřil jim vřelý potlesk zaplněné-
ho velkého sálu Klubu kultury.

Text a foto:  Miroslav Potyka

Ještě si jenom hrajeme...

Zkoušíme první tanečky 

Už nám to docela jde

Tančíme (skoro) jako dospělí



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

jaZZ v REDUtě
Klub kultury připravil na novou sezonu další cyk-
lus abonentních jazzových koncertů (viz podrobněji 
propagační letáček v tomto čísle ZUH). Od první-
ho srpna si budete moci zakoupit předplatné na 
osm koncertů na období druhé poloviny roku 2012  
a první roku 2013. Předplatitele čeká několik výhod 
- nejen nižší cena celoroční abonentní vstupenky, 
ale také bonusové koncerty. Letošní abonentní cyk-
lus ukončil 1. června v Redutě koncert excelentního 
tria Dorůžka-Vermelho-Novotný.

DětSký DEN a LoUtky
1. červen je významný den pro všechny děti. Svůj 
svátek mohli nejmenší oslavit nejen na Masaryko-
vě náměstí v Uherském Hradišti, ale také v Redutě, 
kde  divadelníci z pražského souboru Buchty a lout-
ky sehráli pohádku Zlatá husa a připravili dětem 
nevšední zážitek. Jen počasí nepřálo, a tak musel 
být program přesunut z nádvoří do sálu Reduty. 

foLkLoRNÍ taNČÍRNa PoPRvé
Devátého června proběhla v Redutě Folklor-
ní tančírna A33+, akce určená pro ama-
térské zájemce o lidový tanec. Pod lektor-
ským dohledem tanečníků Petry Vaškových  
a Petra Kleina z Dolněmčanu se zájemci učili tance 
dolněmčanskou a boršické sedlcké. Získané taneč-
ní dovednosti si účastníci vyzkoušeli v praxi v ná-
sledné besedě u cimbálu, kterou provázeli Mladí 
Burčáci. Druhá Folklorní tančírna se připravuje na 
13. ří jna.

PŘEDPRoDEj vStUPENEk PŘERUšEN
V pátek 22. června skončil předprodej vstupe-
nek v Klubu kultury. V letních měsících budete 
mít možnost zakoupit si vstupenky přímo před 
konáním kulturního pořadu. Na vybrané akce si 
můžete zajistit vstupenky i v Městském informač-
ním centru. Předprodej v Klubu kultury bude opět 
zahájen v září 2012. Informace na www.kkuh.cz. 
                                                                                                                                  -jm-
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Slavnostní přijetí žáků ze základních škol z Uher-
ského Hradiště se dne 14. června 2012 konalo 
v obřadní síni Městského úřadu Uherské Hradi-
ště. Slavnostní  ocenění je symbolem poděkování 
a podpory žákům za jejich vynikající mimořádné 
úspěchy ve školní i  mimoškolní činnosti, zejména 
ve sportovních, kulturních a vědomostních soutě-
žích, kterými žáci přispěli  k prezentaci  nejen své 
školy, ale i města. Žáci převzali ocenění  z rukou  
místostarosty Mgr. Evžena Uhra a  vedoucí odbo-
ru školství a sportu Ing. Dany Stojnové. 

ocenění žáci: 

1. magdalena ČERvINková, Základní škola T. G.  
    Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice
2. michal cHURý, Základní škola UNESCO
3. kateřina katRŇáková, Základní škola 
    UNESCO
4. Diana HoDULÍková, Základní škola 
    a Mateřská škola Větrná
5. martin LaPČÍk, Základní škola Sportovní
6. jakub mLČocH, Základní škola Sportovní
7. anna šIPková, Základní škola Za Alejí

Text a foto: JP

Slavnostní přijetí 
úspěšných žáků ZŠ

Oslavy probíhaly v sobotu 26. května, kdy během 
celého dne byla  budova otevřena pro návštěvníky. 
Ti si mohli připomenout atmosféru školních let  
a prohlédnout učebny školy i školky. Představovány 
byly jednotlivé předměty, matematika, jazyk český, 
tělocvik, dějepis nebo zeměpis. Zájemci si mohli vy-
zkoušet své znalosti ve vědomostním kvízu či orientaci 
na mapě. V jiných třídách na ně čekaly ukázky aktivit 
žáků. O tom, jak se pracuje v hodinách informatiky či 
mediální výchovy, si mohli udělat představu v počíta-
čových učebnách, kde byly vystaveny žákovské pro-
jekty, na počítačích se promítaly zajímavé prezentace  
z vyučovacích hodin nebo zájemci mohli listovat čísly 
školního časopisu Větrník. 
Překvapení přinesla i učebna označená jako histo-
rická, která vystavovala pomůcky používané právě 
před 20 lety – staré gramofony, televizory, první note-
book. Hosté si mohli na panelech přečíst, co o nás 
za celou dobu existence napsal tisk nebo si prohléd-
nout historické fotografie připomínající život školy.
Odpoledne proběhl v atriu školy kulturní program,  
zaplněné nádvoří aplaudovalo jedenadvaceti zdaři-
lým vystoupením.
Věříme, že návštěvníci prožili s námi příjemný sobot-
ní den, ti starší se na chvíli vrátili zpět do školních let 
a mladší, ještě školou nepovinní, se už těší na to, až 
budou moci do moderní, barvami hýřící „větrníko-
vé“ školy nastoupit. O spokojenosti svědčí i mnohé 
pochvalné zápisy rodičů, bývalých kolegů i žáků ve 
školní kronice.

Text a foto: Mgr. Jarmila Holubová

ZŠ a MŠ Větrná 
oslavila 20 výročí

Ukázka z kulturního programu.
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Myslivecký den pro děti základních škol 

V úterý 12.6.2012 uspořádal v Kunovském lese 
odbor životního prostředí Městského úřadu Uher-
ské Hradiště ve spolupráci se Stanicí ochrany 
fauny Hluk, Českomoravskou mysliveckou jed-
notou v Uherském Hradišti a Zlínským krajem 
již třetí Myslivecký den pro děti. Zúčastnilo se ho 
na šedesát dětí z prvního stupně základní školy 
s pedagogickým doprovodem. Dětem byly před-
staveny velmi zajímavé disciplíny z myslivecké 
kynologie. Mohly se seznámit se základním vý-
cvikem loveckého psa a vidět zajímavé ukáz-
ky. Velkou atrakcí pro malé děti byla přítomnost  
zakladatele Stanice ochrany fauny Hluk s jeho 
opeřenými přáteli. Děti si tak mohly zblízka pro-
hlédnout několik dravců a sov a zúčastnit se jejich 
výcviku. Měly dokonce možnost si je posadit na 
sokolnickou rukavici. V závěru připravil organizač-
ní štáb pro malé účastníky naučnou stezku spoje-
nou s poznáváním rostlin, savců a ptáků, žijících 
v Kunovském lese. V malých skupinkách hledali 
školáci odpovědi na hodnocené soubory otázek. 
Tradičně podávaný “myslivecký čaj“ jenom doladil 
velmi příjemnou atmosféru setkání dětí s lidmi, 
kteří mají rádi přírodu a zároveň mají i zájem pře-
dat své zkušenosti a dovednosti mladší generaci. 
Doufejme, že příklady skutečně potáhnou a že se 
alespoň pár dětí nakazí vášní jménem myslivost, 
sokolnictví, kynologie nebo ochrana přírody. 

Akce byla součástí kampaně v rámci soutěže En-
tente Florale Europe a byla názorným příkladem 

plnění kritérií jako je environmentální výchova, 
angažovanost dobrovolníků, spolupráce spolků  
a dalších. 

Květoslav Fryšták 
vedoucí OŽP MěÚ v Uherském Hradišti 

Foto: archiv autora
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Promoce studentů U3V

Dne 12. dubna 2012 studenti třetího ročníku U3V 
absolvovali slavnostní akci - ukončení studia pro-
mocí na Univerzitě Palackého v Olomouci. V mo-
derní aule přírodovědecké fakulty UPOL proběhla 
velmi slavnostní ceremonie za účasti nejvyšších 
hodnostářů fakulty - děkana filozofické fakulty  
a prorektora pro vzdělávání. V Uherském Hradišti 
tak máme dalších 48 spokojených absolventů U3V. 
Možnost vzdělávat se nabízíme i handicapovaným 
studentům, ti své studium zvládají bez problémů  
i díky tomu, že naše škola i Univerzita Palackého jsou 
bezbariérové školy.

Letošní promoce byla zakončená netradičně, na stu-
denty ještě čekala prohlídka Arcibiskupského paláce 
s odborným výkladem prof. Pojsla. 

Text a foto: Ing. Ingrid Ilčíková,
odborný garant U3V a ročníková učitelka

Sluníčkový den

Sluníčkový den  do Uh. Hradiště přinesli opět žáci  
z obchodní akademie. Pravidelně se naše obchodní 
akademie zúčastňuje celonárodního projektu Na-
dace Rozum a cit - Sluníčkového dne. Tento rok se 
symbol akce prodával v pondělí 26. března 2012. Do 
prodeje bylo zapojeno 24 žáků ze druhých ročníků. 
Nejúspěšnější byla dvojice studentek Alex Klasová  
a Kateřina Oslzlová, Kateřina Hoferková a Zuzana 
Pallascha, Lucie Heindrichová a Romana Pelikánová.
Nadace již 15 let pomáhá pěstounským rodinám pod 
heslem ROZUM vás přivede k úspěchu, CIT k člověku. 
Děkujeme, že „sluníčka“  kupujete  a pomáháte 
vytvořit nový domov pro děti a také i všem student-
ským dvojicím, které se velmi čile zapojili do letoš-
ního projektu. máma, táta - to je domov! Snad  
i díky aktivitě našich žáků si tuto krásnou a krátkou 
větu řekne víc dětí, které vyrůstají v 700 náhradních 
rodinách.

Text a foto: Ing. Ingrid Ilčíková, 
Obchodní akademie UH

UNIVEZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI OA nabízí klasické tříleté studium, pro seniory nově také odborné kurzy, 
všechny informace  na www.oauh.cz-studium-univerzita třetího věku, tel.: 572 433 011 

StUDIUm U3v – již 10. ročník, odborný garant Univerzita Palackého Olomouc
Přednáší odborníci z praxe, výuka 2x měsíčně, délka studia 3 roky
Zahájení září 2012, poplatek 1100,-- Kč/rok. Přihlášky do konce července 2012 na vrátnici školy nebo  
frantova@oauh.cz
kURZ fINaNČNÍ gRamotNoStI – celoroční 
Přednáší pracovníci ČNB, výuka zpravidla 1x/měsíc, zahájení říjen 2012
Poplatek 1100,--/rok. Přihlášky do konce července 2012 na vrátnici školy nebo ilcikova@oauh.cz
kURZ cIZÍHo jaZyka (A, N, skupina základní, pokročilí )– zatím zimní semestr
Výuka každý týden, 2 hodinová lekce. Zahájení říjen 2012. Poplatek 1500,--/semestr
Přihlášky do konce července 2012 na vrátnici školy nebo hrabcova@oauh.cz 
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Evžen Skula sedmdesátník

21. července oslaví své sedmdesátiny Evžen Skula, 
uherskohradišťský výtvarník, dlouholetý spolupra-
covník redakce Slováckých novin a časopisu Malo-
vaný kraj. Narodil se v Odrůvkách u Vyškova, v Uh. 
Hradišti, kde žije dodnes, vystudoval Státní umělec-
ko-průmyslovou školu (malba u prof. Vladimíra Hro-
cha). Pak několik let pracoval u Brněnských výstav  
a veletrhů, jednu sezonu byl výtvarníkem ve Slovác-
kém divadle a s Jaroslavem V. Staňkem (primášem 
Hradišťanu) připravoval výtvarné řešení scén v are-
álu strážnického festivalu. Od roku 1967 je „na volné 
noze“. Podílel se na výtvarném zpracování expozic 
Slováckého muzea v Uh. Hradišti a Muzea JAK v Uh. 
Brodě. Vytvářel grafickou podobu časopisu Malova-
ný kraj, 22 let je čenem redakce. Tato spolupráce jej 
přivedla do nakladatelství Moraviapress, pro které 
graficky upravil většinu z tří set knih a publikací. Vý-
znamná  monografie Miroslava Klivara „Česká skle-
něná plastika“ získala Cenu za nejkrásnější knihu  
o umění za rok 1999 udělovanou Sdružením čes-
kých grafiků „František Kupka“ - mohli ji obdivovat 
návštěvníci výstavy Skulových knižních grafik, kterou 
Slovácké muzeum připravilo k autorovým šedesáti-
nám. Věnoval a věnuje se i volné tvorbě, maluje kra-
jinu Bílých Karpat a zejména milovaných Chřibů, ale 
také kytice a zátiší, figurální náměty a portréty. Do 
dalších let přejeme hodně zdraví a tvůrčích úspěchů. 

Text a foto: Miroslav Potyka

MUDr. Popelář s primášem Martinem Hrbáčem
Foto: Miroslav Potyka

Vzpomínka na 
„Vaška“ Popeláře

V sobotu 9. června se v brněnském krematoriu roz-
loučili příbuzní a přátelé s MUDr. Bohumírem Vác-
lavem Popelářem, výborným lékařem, sportovcem, 
dobrým člověkem, který zemřel ve věku 66 let ... Proč 
je v titulku Vašek v uvozovkách ? Znali jsme se více 
než padesát let, byl o rok a něco mladší,  šermoval 
za Brno, já za Uh. Hradiště, a tak jsme se od dorostu 
řadu let setkávali na turnajích. Mnohdy i jako kolego-
vé v celku Jihomoravského kraje. Byl výtečný šavlista, 
reprezentoval Československo. Pak se naše cesty na 
čas rozešly, až v polovině osmdesátých let minulého 
století přišel do uherskohradišťské nemocnice jako 
primář ORL oddělení. Brzy se v Uh. Hradišti doslova 
„zabydlel“, získal si spousty přátel, neboť se zajímal 
o kulturu a umění, zamiloval si Slovácké divadlo  
a folklor, navštěvoval koncerty a vernisáže výstav. 
Stal se oblíbeným členem Klubu Štěpánů, nyní již více 
než třísetčlenné pánské společnosti přátel lidové pís-
ničky a dobrého vína. A pochopitelně si získal mnoho 
přátel jako lékař. A nyní se vracím ke jménu Vašek 
- dlouhá léta jsem se domníval, stejně jako většina 
jeho přátel, že se skutečně jmenuje Václav (niko-
li Bohumír), neboť se mu jinak neřeklo, než Vašek. 
(Mimochodem, i v nekrologu Jiřího Jilíka, který psal 
do Slováckých novin,  bylo nutno opravit Václava na 
Bohumíra.) A tak budeme na kamaráda MUDr. Bo-
humíra Popeláře s úctou vzpomínat jako na Vaška... 
Čest jeho památce !

Text a foto: Miroslav Potyka
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Fejeton Petry Kučerové

Všichni známe 
onu obligátní 
poučku a rče-
ní, že svět je 
nejkrásnější z 
koňského hřbe-
tu. Už je to pěk-
ných pár let, kdy 
jsem naposled 

seděla na koni. Změnit se to mělo před pár dny 
při návštěvě ranče v Tlumačově.

Páteční noc celá propršela. V sobotu ráno jsem se 
s obavou dívala na oblohu, ale ještě s většími po-
chybnostmi jsem zkoumala rozbředlou zem, do 
které by se dle mého názoru váha koně plus váha 
člověka musela zabořit jako lžička do jogurtu. „To 
je v pohodě, dojeďte,“ vyzval nás však zcela suve-
rénně po telefonu evidentně na vše zvyklý koňák.

A tak jsme vyrazili do Tlumačova. Ranč se skrýval 
za nenápadnou fasádou klasického venkovského 
domku, prozrazoval ho jen skromný nápis na vra-
tech. Hned za nimi se ale skrýval učiněný zvířecí 
ráj. Okolo nás hned začalo poskakovat pět sran-
dovně malých trpasličích pudlů. Ovšem jejich tři 
trpasličí pudlátka ležící v krabici v chodbě domu, 
to byly plyšové kuličky k zulíbání. Mezi všemi těmi 
psy se bohorovně promenádovaly dvě kočky. Jed-
na britská modrá a jeden nalezeneček bez přední 
tlapky. „Našli jsme ji, měla ji úplně rozdrcenou,“ 
říkala nám paní domu, která v náručí chovala 
dvouletého synka. Další potomek se pak prý ukrý-
val v útrobách domu. „No a koně jsme původně 
chtěli jen dva, pro mě a pro manžela. Ale nějak se 
nám to zvrtlo, máme jich devět,“ krčila spokojeně 
rameny.
Tím ale moje zvířecí extáze neskončila. V kruhové 
ohradě se zatím trochu nejistě procházelo malé 
hříbátko Evženek. A od něj byl už jen krok ke dvě-
ma už „nastrojeným“ kobylkám připraveným na 
vyjížďku. „Tohle je Anička a tohle Cherry,“ předsta-
vil nám je koňák způsobem, až jsem přemýšlela, 
zda jim mám potřást kopytama. Neodhodlala 
jsem se. 

Pak už jsme se trochu nemotorně vyhoupli do 
sedla, dostali základní poučení o tom, co je to 
uzda, hruška a jakým způsobem koně přinutit za-
točit, a vyrazili jsme do lesa. Koňák jel první, přítel 
na Aničce za ním a já s Cherry na chvostu. Anič-
ka mi nedovolila jít jí po boku, protože, jak jsme 
se dozvěděli, „ona je holt alfa a chce být první“. 
Nevadilo mi to. Chlapi si vpředu povídali, dokonce  
i anglicky, což je sice nezvyklá, ale další originál-
ní nabídka tlumačovského ranče – konverzace  
v angličtině při jízdě na koňském hřbetě. Já jsem  
v tu chvíli vypustila z hlavy pokud možno i všechna 
česká slova, ne tak anglická, a jen jsem vnímala 
vůni vlhké srsti, staré kůže, listí, jehličí a kvetoucí-
ho bezu.
A přesně ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že už jsem 
se s rytmem kobylky sžila, začalo pršet. Dle po-
kynů koňáka, který flegmaticky zůstal jen v tričku, 
jsme si navlékli obrovské dlouhé pogumované 
pláště. Díky nim a ochranným přilbám jsme tak 
vlastně byli v suchu, i když déšť všude kolem nás 
výrazně sílil. „Nevím, jak tobě, ale mně ten déšť 
na tom přijde ještě víc romantický,“ překvapil mě 
přítel. Ale nutno přiznat, že bylo třeba s ním sou-
hlasit. Déšť znásobil vůni lesa i koňské srsti a mně 
bylo všechno jedno.
Po hodině a půl houpavého pohybu jsme koně 
nasměrovali zpět na ranč. „Uvařila jsem vám šíp-
kový čaj,“ usmívala se na nás paní domu a podá-
vala nám kouřící konvici a hrnečky. Svírala jsem 
jej v prochladlých rukách  a napadlo mě, že něco 
tak dobrého jsem dlouho nepila. A dlouho jsem 
nebyla na tak příjemném, rodinnou atmosférou 
a láskou ke všemu živému prodchnutém místě. 
Vždyť někdo, kdo se stará o třínohou kočičku, to 
přece nemůže být špatný člověk.
I když jsem u nás doma milovnicí zvířat já a přítel 
k nim má spíše rezervovaný vztah, byl to on, kdo 
na druhý den při prohlížení internetu vykřikoval: 
„Nabízí i dvoudenní výlet! Cesta na koni k chatě 
v horách trvá jen pět hodin! To dáme, ne?“ No, to 
uvidíme. Příště si ale rozhodně vezmu cyklistické 
vycpané trenky. Silně otlačené sedací kosti totiž 
byly jedinou nepříjemnou záležitostí na celé této 
koňské anabázi.



38

Toulky městem

Moderní budova rentgenu čp. 168 stojí na místě 
starého maloměšťanského domu, který v roce 
1815 patřil Lorenzi Drábkovi a roku 1836 Alžbětě 
Kramerové. Od ní ho po dvou letech získala Bar-
bora Kuchyňková a roku 1855 prodala Georgu 
Hauserovi, který zde ovšem nebydlel a byt pro-
najímal stolařskému mistru Johannu Kreuzovi. 
Během šedesátých let 19. století došlo ke změ-
ně majitele a snad i k přestavbě domu, neboť 
se v něm zvýšil počet bytů. Nový majitel Franz 
Sohr byty pronajímal ponejvíce svobodným či 
penzionovaným úředníkům. Dlouho zde byd-
lel ovdovělý finanční úředník na penzi Johann 
Schreiber se svou hospodyní Agnes Müllerovou, 
svobodnou matkou tří dcer, z nichž jedna jim 
později vedla domácnost. Kolem roku 1880 tu žil 

také právní praktikant Julius Ambros, který jako 
jeden z mála úředníků tehdejší doby se hlásil 
k české řeči. Majitelem domu byl v posledních 
desetiletích 19. století pravděpodobně Gottlieb 
Grünblatt. Vedle jeho rodiny tu bydlela nádenice 
Regina Čechmánková, která měla v podnájmu 
soukromnici Elisabeth Weinsteinovou a dělala 
jí posluhovačku. Druhou partají byla kuchařka 
Justina Mazancová s dcerou Marií Hubinkovou. 
Někdy kolem přelomu století dům získal Karel 
Andrýsek, jenž ale bydlel ve svém dalším domě 
čp. 166. Největší byt měl v roce 1910 pronajatý 
četnický strážmistr ve výslužbě Josef  Sháněl, 
který tu žil s manželkou a synem. Rodina měla 
ještě podnájemníka, jímž byl profesor českého 
gymnázia Inocenc Zabloudil. Druhý byt do uli-

Domy (zprava) čp. 168 a 167 v roce 1999. 
Foto: JR
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Toulky městem

ce – pokoj s kuchyní – obývala rodina obuvníka 
Aloise Bílka s malými dvojčaty a jedním učněm. 
Svou živnost zde Bílek provozoval v letech 1908–
1935. Třetí byt byl ve dvoře a bydlel v něm knihař 
Antonín Gabriel, který také prodával modlitební 
knihy, kalendáře, hračky a poutnické zboží na 
trzích i v místě bydliště. Vedle dvou obytných 
místností užíval ještě dílnu. Po několika dese-
tiletích se dům dostal do vlastnictví Julie Hozí-
kové, manželky vrchního adjunkta státních drah 
Jaroslava Hozíka. Tato rodina s jedním synem 
bydlela v dvoupokojovém bytě, další tři byty byly 
jednopokojové a bydlely v nich osamělé osoby, 
například soukromnice Arnoštka Koupilová, kte-
rá se v roce 1949 provdala za řezníka Zapletala 
a v bytě ji vystřídal důchodce Jan Janča, nebo 
Marie Stejskalová a pak Bohumil Stejskal, nově 
přibyla sociální pracovnice Ligy proti tuberkuló-
ze Zdenka Foretníková. Majitel domu Jaroslav 
Hozík se asi v roce 1948 stal inspektorem ČSD 
a jeho stejnojmenný syn byl v té době strojnic-
kým učněm. Musíme připomenout jeho smutný 
konec o padesát let později. Osaměle žijící muž 
byl v únoru 1999 nalezen mrtvý ve svém zchát-
ralém domě, kde měl ležet snad až rok, aniž se 
po něm někdo sháněl. Za rok po této události 
byl dům zbourán a již v září 2000 dokončena 
stavba nového objektu rentgenologické ordina-
ce MUDr. Navrátilové.
Vedlejší dům čp. 167 s dvěma obchody v pří-
zemí patřil v roce 1807 Ignáci Zimkovi, který 
ho roku 1856 odstoupil Františkovi a Apolonii 
Zimkovým. Po Františkově smrti roku 1868 dům 
zdědila jeho dcera Marie Přerovská. Majitelé tu 
však nebydleli, ve dvou bytech byli v roce 1857 
nájemníky soudní sluha Josef Altmann s man-
želkou a třemi dcerami a klempířský mistr An-
ton Fechner s manželkou a dvěma malými syny. 
V pozdějších letech bychom tu našli mj. krejčího 
Jiřího Otáhala a také nám již známou rodinu 
Klausovu, jíž později patřil dům čp. 162 na rohu 
Františkánské a Havlíčkovy ulice. V roce 1880 byl 
dům obydlen výhradně německými učiteli zdej-
ších škol. Jeden z bytů obýval ředitel měšťanky 
Albert Kunisch s manželkou Kateřinou, oba byli 
rodáci z Brna a vychovávali šestiletou schovan-
ku Marii Zachariasovou, narozenou v Králově 

Poli. Druhým nájemníkem byl učitel Josef Woble 
s manželkou a šesti dětmi. Komu dům v té době 
patřil, není jasné. Snad obchodníkovi s potravi-
nami a kořením Eduardu Ritterspornovi, který tu 
na konci roku 1890 žil s manželkou Sofií a pěti 
dětmi. Všechny byly malé, narozené během 
posledních osmi let, nejmladší byl novorozený 
synek. S touto početnou rodinou bydleli také 
dva zaměstnanci jejich obchodu, služka, kojná  
a chůva. Druhým obyvatelem byl obchodní 
agent Josef Geschwinder, z jehož tří dětí nejstar-
ší syn Heinrich byl knihvazačem a přivydělával 
si jako hudebník zdejší městské kapely. Rodina 
měla ještě na bytě čtyři studenty. V třetím bytě 
žila vdova po výše zmíněném krejčím Marie 
Otáhalová s třemi dětmi. Majitele domu zná-
me až z roku 1910, kdy jím byl František Postava. 
Uliční část domu v té době již byla jednopatro-
vá a v jediném bytě v prvním patře žily starší 
svobodné sestry Prillingerovy. V obou přízem-
ních bytech bydleli obuvníci – v jednom majitel 
František Postava a ve druhém Václav Rybka 
s tovaryšem a dvěma učni. Rybkovi patřila také 
dílna ve dvorním křídle domu, kde byla i prá-
delna. Nad tímto křídlem nechal majitel v roce 
1911 přistavět první patro s jedním malým bytem, 
sestávajícím z kuchyně a pokoje. Stavbu prová-
děl stavitel Josef Horák. Postavovi dům patřil 
ještě po druhé světové válce, brzy však zemřel 
(asi 1947) a majitelkou se stala Františka Posta-
vová. Tehdy bylo v domě pět bytů – dva menší 
v přízemí, jeden větší a dva menší v patře, v roce 
1950 byly opět jen čtyři. Mezi nájemníky bychom 
našli zástupce snad všech sociálních skupin. 
Bydlela tu uklízečka Helena Čagánková, krejčí 
Bohumil Rybka, úředník František Kolísek, soud-
ce Antonín Oklešček a dokonce i viceprezident 
krajského soudu JUDr. Karel Turek. Po rekon-
strukci domu zde byla v roce 1993 otevřena pro-
dejna dámských oděvů Charis Svatavy Kubešové  
a v prosinci 1996 prodejna dámského a pánské-
ho prádla VELLA, vystřídaná roku 1998 prodej-
nou dětského textilu a hraček U Čápa.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Sportovní hry dětí mateřských škol

Nejúspěšnějším účastníkem byl  
Petr Petrakovič z MŠ UH Svatovácvlavská    

Foto: archiv

Jelikož Gambrinus liga má letní přestáv-
ku, věnujeme tentokrát tradiční stránku těm 
nejmenším z mateřských škol, pro které MŠ 
Svatováclavská připravila 5. června na Měst-
ském stadionu 18. ročník Uherskohradišťských 
sportovních her. Své reprezentanty delegova-
lo devět MŠ z Uherského Hradiště a dále MŠ  
z Jarošova, Uh. Ostrohu, Popovic, Kunovic, Vele-
hradu, Hluku, Nedakonic, Jalubí, Starého Města  
a Křesťanská MŠ z Uh. Ostrohu. Ani neustálý drob-
ný déšť neodradil malé závodníky, zvláště, když 
v duchu blížících se Olympijských her v Londýně 
vzplál na stadionu olympijský oheň (přinesla ho 
reprezentantka ČR v házené Kristýna Salčáková),  
k nebi vzlétli holubi a startující pozdravil starosta 
města Květoslav Tichavský.

Soutěžilo se v běhu na 30 metrů, hodu míčkem 
a skoku do dálky z místa. Nejrychlejší z děvčat 
byla Daniela Klišíková (MŠ Kunovice), před Emou 
Vlachynskou (MŠ UH Svatováclavská) a Michae-
lou Šimčíkovou (MŠ Hluk). Mezi chlapci pak Petr 
Petrakovič (MŠ UH Svatováclavská), před Janem 
Resslerem (MŠ UH 28. října) a Maxmiliánem Ši-
růčkem (MŠ Hluk). Nejdále skočila Eliška Suchán-
ková (MŠ Velehrad), druhá skončila Daniela Kliší-
ková (MŠ Kunovice) a třetí Viktorie Stašková (MŠ 
UH Svatováclavská). U chlapců zvítězil stejně jako 

Všichni účastníci bojovali ze všech sil                                                                                  Foto: Miroslav Potyka

v běhu Petr Petrakovič, před Ondřejem Janíkem 
(MŠ UH Komenského) a Davidem Mlčůchem (MŠ 
Jarošov). Míčkem hodila nejdál Veronika Brostíko-
vá (MŠ Míkovice) na druhém místě skončila Sára 
Opravilová (MŠ Uh. Ostroh) a třetí Tereza Filípková 
(MŠ Kunovice). U chlapců byl nejúspěšnější Ond-
řej Janík (MŠ UH Komenského) před všestranným 
talentem Petrem Petrakovičem a Filipem Hanáč-
kem (MŠ Kunovice). Pořadatelům a jejich spolu-
pracovníkům patří uznaní za zvládnutí akce.

mp   
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gaLERII vyZDobILy kytIČky

V pátek 1. června se u pří ležitosti Mezinárodní-
ho dne dětí uskutečnil v Galerii Slováckého mu-
zea již devátý ročník Kytičkového dne. Tvořivého 
programu se zúčastnilo na 250 dětí základních 
a mateřských škol. Malí výtvarníci se zaujetím 
vymýšleli a vytvářeli originální květiny nejrůzněj-
ších tvarů a barev, které pak společně zasadili 
na galerijním nádvoří. Některé děti si dokonce 
udělaly i více kytiček a s potěšením je odnášely 
maminkám domů. 

mUZEjNÍ Noc 2012
Ve dvou objektech Slováckého muzea se v pátek 
8. června opět úspěšně odehrála muzejní noc. Ve 
Smetanových sadech bylo dominantním téma-
tem divadlo. Výstava tvorby Miloše Součka inspi-

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

rovala ke vzniku tří programů, během nichž  si děti  
i dospělí mohli vytvořit svoji masku, návrh kos-
týmu či se nechat originálně nalíčit. Zájemci vy-
užili i pří ležitosti zasoutěžit si v psaní na stroji. 
Pracovníci muzea vítali hosty v pestrých kostý-
mech vypůjčených ze Slováckého divadla. Velký 
zájem byl o komentované prohlídky Součkovy 
výstavy. V Otakarově ulici byly připraveny také 
tři programy, tentokrát zaměřené na výtvarné 
umění. Návštěvníci se mohli podívat, jak vzniká 
obraz, nechat se portrétovat či si pořídit kresle-
né tetování v podobě slováckých ornamentů. 
Partnery muzejní noci byly hradišťské školy – 
gymnázium, SUPŠ a ZUŠ.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Přichází období, v němž se s herci a herečkami 
Slováckého divadla možná budete potkávat na 
různých místech, ale zcela jistě ne na jevišti Slo-
váckého divadla. Sezónu 2011/2012 jsme zakon-
čili v prvních dvou červencových dnech komedií 
Rychlé šípy v Amfíku Bukovina v Popovicích. 
Sezónu další zahájíme tradičním společným se-
tkáním všech zaměstnanců v hledišti ve čtvrtek 
23. srpna. S některými z vás se po prázdninách 
poprvé uvidíme v úterý 28. srpna při další reprí-
ze oblíbené inscenace oskar a růžová paní. 
Jak na toto, tak i na další srpnová a září jová 
představení si vstupenky budete moci telefo-
nicky i osobně rezervovat na pokladně divadla 
od 16. srpna. Možná někteří z vás uvažujete  
o koupi předplatného, jež svou nabídkou ko-
píruje školní rok – tedy předplatné žákovské  
a studentské. Je otevřené jak pro žáky a stu-
denty, tak i pro zájemce ostatních věkových 
kategorií, kterým vyhovuje například dřívější za-
čátek představení (ve všední dny v 17.00, resp. 
v 18.00 hodin) či nižší pořizovací cena (avšak  
i menší množství her v nabídce). Pro školní rok 

Oskar a růžová paní - David Vaculík, Alžběta 
Kynclová, Květa Falová, dole Josef Kubáník

Foto: Jan Karásek

2012/2013 jsme čtveřici titulů žákovského před-
platného poskládali takto: 3 české + 1 zahra-
niční, řečeno i jinak: 1 muzikál + 1 komedie + 2 
dramatizace prózy. Konkrétně jde o inscenace 
kdyby tisíc klarinetů (muzikál o proměně zbra-
ní v hudební nástroje), jak důležité je mít filipa 
(konverzační komedie z pera slavného britské-
ho modernisty Oscara Wildea) a dramatizace 
románů Karla Václava Raise kalibův zločin (o 
manipulativnosti, nevraživosti, zákeřnosti, které 
se dějí na „čisté“ duši) a románu Karla Čapka 
válka s mloky (o tom, co ničí lidskou civilizaci  
i dnes, nejen v předvečer druhé světové války, 
kdy byl román napsán). Ve studentském před-
platném nabídneme v dalším školním roce 
stejné inscenace jako v žákovském, doplně-
né ještě o ruskou i světovou klasiku - višňový 
sad Antona Pavloviče Čechova (v níž prodej 
višňového sadu je jen prostředkem k odha-
lení charakterů a lidského toužení po lásce  
a jistotě v měnícím se světě) a o každoroční bo-
nus studentského předplatného – šestou insce-
naci na Malé scéně. Těšíme se na vás v příští 
divadelní sezóně 2012/2013!

-pah-

Kdyby tisíc klarinetů - Jitka Josková, 
Jan Horák, Jiří Hejcman

Foto: Jan Karásek
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Premiéra 
Jak důležité je mít Filipa

 Andrea Nakládalová, Jan Horák, Irena Vac-
ková, Pavel Hromádka, Klára Vojtková, Jiří 
Hejcman, uprostřed Jaroslava Tihelková

Jiří Hejcman, Jan Horák, Klára Vojtková,  
Andrea Nakládalová 

Klára Vojtková, Andrea Nakládalová            
                                               Foto: Jan Karásek

Kunovské léto 
 i v Uh. Hradišti

Stalo se již hezkou tradicí, že řada pořadů mezi-
národního dětského folklorního festivalu Kunov-
ské léto se koná i v Uh. Hradišti. Nejinak tomu bylo  
i v letošním, již devatenáctém ročníku, který pro-
bíhal ve dnech 11. až 17. června. Představily se 
některé zahraniční soubory, zástupci souborů 
byli přijati na radnici, městem prošel slavnostní 
průvod, proběhla zde Taneční škola, připraven 
byl Svatojánský jarmark lidových řemesel a mla-
dí verbíři se předvedli v národní přehlídce. Naše 
fotografie jsou z pořadu Roztančené náměstí,  
v němž se představily soubory ze Srbska, Turecka 
a Slovenska.
                                                                                                          mp

Atraktivní folklor předvedl turecký soubor

Temperamentní tance v podání slovenského 
souboru Ol‘šavka

Foto: Miroslav Potyka
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Knihovna B. B. Buchlovana

Před 30 lety byla otevřena pobočka ve Štěpnicích

Na přelomu 70. a 80. let minulého století byla do-
končena výstavba největšího městského sídliště ve 
Štěpnicích (oficiální název Mojmír II.). V centru síd-
liště vznikl také komplex, který obyvatelům posky-
toval nejrůznější služby (potraviny, masna, restau-
race, pošta aj.). Kulturní vyžití měla zajistit pobočka 
tehdejší Okresní knihovny, která byla slavnostně 
otevřena dne 14. června 1982 v prostorách dnešní-
ho baru v I. patře budovy. Jednalo se o provizorní 
umístění v bývalé herně Restaurací a jídelen, přes-
to knihovní fond čítal 10 000 svazků knih. Již v té 
době se půjčovalo třikrát týdně, ale pouze v odpo-
ledních hodinách od 13 do 18 hodin.

V roce 1993 byla pobočka přestěhována do větších 
prostor po bývalé kavárně a díky tomu je v součas-
né době prostorově největší pobočkou Knihovny 
BBB. Během roku 1998 byla provedena automati-
zace a od ledna následujícího roku se knihy půjčují 
přes automatizovaný výpůjční systém. V prosinci 
roku 2003 prochází pobočka rozsáhlou rekonstruk-
cí (elektroinstalace, nové zátěžové koberce, výmal-
ba aj.).
V dubnu roku 2006 byla navázána spolupráce  
s Domovem seniorů, díky níž si mohou senioři 
půjčovat atraktivní a novou literaturu. Výměnné 
soubory knih jim pravidelně připravuje pracovnice 
štěpnické pobočky, mimo to zajišťuje i nejrůznější 
besedy a čtení. V loňském roce byl pro nejmen-
ší návštěvníky knihovny vytvořen dětský koutek, 
v letošním roce se chystá nová výmalba (v atrak-
tivnějším duchu) a částečná obměna regálů. Urči-
tým unikátem je skutečnost, že po celou dobu 30 
let pracuje na pobočce jako knihovnice paní Hana 
Gajdošíková, díky jejímž organizátorským schop-
nostem mohou návštěvníci knihovny navštívit kaž- 
doročně několik výstav, besed či jiných doplňko-
vých programů.
Na závěr ještě několik statistických čísel. V součas-
né době pobočka nabízí svým čtenářům 13 963 
knih, časopisy i periodika, bezplatný přístup k in-
ternetu na 3 počítačových stanicích a další služby. 
V knihovně je registrováno 317 uživatelů, celkový 
počet návštěvníků za loňský rok je 7 615 a celkový 
počet výpůjček činí 19 934. 

Radek Jančář

Knihovnice Hana Gajdošíková při práci 
s nejmenšími štěpnickými čtenáři. 

Foto: Archiv Knihovny BBB

LEtNÍ otEvÍRacÍ Doba kNIHovNy bbb (oD 1. ČERvENcE Do 31. SRPNa)
 zavřeno pondělí středa čtvrtek  pátek
knihovna bbb - 8-18 12-16 8-18 8-16 
oddělení pro děti - 8-18 12-16 8-18 8-16 
pobočka jarošov 23.7. - 5.8. 8-12  13-18 - 8-12 13-18 - 
pobočka mařatice - 8-12  13-18 - 8-12 13-18 -
pobočka míkovice 1.7. - 31.8. - - - -
pobočka štěpnice 16.7. - 29.7. 8-12  13-18 - 8-12  13-18 -
pobočka vésky 1.7. - 31.8. - - - -
pobočka vš 1.7. - 16.9. - - - -
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HaaSE-HINDENbERg, g.: ČaRoDějNIcE Z gUSHIEgU : SkUtEČNý PŘÍběH
afRIcké žENy obvINěNé Z ČaRoDějNIctvÍ

Příběh Asarou Azindu, kterou obyvatelé celého města nařkli, že otrávila přehradní 
nádrž a rozšířila tak meningitidu, byla vykázána a umístěna do soudobého koncen-
tračního tábora. Podrobně popisuje, jak těžké životní podmínky musela v „čaroděj-
nické vesnici“ snášet.

Výběr novinek Knihovny BBB 

toUšLová, I.: toULavá kamERa 14   
Další díl knižního zpracování oblíbeného televizního pořadu, který 
obsahuje 50 poutavých reportáží. Prohlédnete si neobvyklá muzea, pozoruhodné 
přírodní  úkazy, projdete se malebnou krajinou, historickými městečky a vesnicemi  
a poznáte i šikovné lidi, kteří se věnují zapomenutým řemeslům.

PILát, Z.: DERfLaNSké HoSPůDky     
Jedinečná pří ležitost seznámit se s historií derflanských hospůdek od počátku jejich 
existence až do dnešní doby. Autor, občan Uherského Hradiště neopomene ve své 
knize nic podstatného. Historické skutečnosti doplňuje fotografiemi a vzpomínkami, 
dokáže je jednoduše zaplnit životem.

EckHaRDt, k.: v agIa gaLINI ČÍHá SmRt
Strhující případ krétského detektiva Jaka Anatolise. Jeho přítelkyně 

Marika odcestovala a ve známé turistické destinaci Agia Galini na jihu Kréty zatím 
není žádný velký ruch. Jenže pak najdou na pláži pod útesem mrtvého turistu ...

LIška, v.: žENy ČESkýcH PaNovNÍků vE faktEcH, 
mýtEcH a otaZNÍcÍcH I.
Ženy českých panovníků tvoří rozsáhlé téma, které dosud není histo-
ricky plně zhodnoceno. Tato kniha je pokusem nastavit manželkám českých  panovníků 
jakési zrcadlo a poukázat i na určité rozdíly mezi tím, co se o nich odjakživa tradovalo,  
a historickou skutečností.

LaNDmaNN, S.: REbE, žE SE NEStyDěj!
První svazek dvoudílné publikace přináší výběr z více než tří tisíc židovských vtipů. Je 
však ještě něčím víc než jen knihou pro zasmání: odkazuje na celou jednu vymize-
lou evropskou kulturu. Sbírka je opatřena pří lohou, která obsahuje slovník použitých 
výrazů jazyka jidiš.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radek Jančář
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Velký  a malý sál

KONFRONTACE – ČESKOSlOvENSKý 
A pOlSKý FilmOvý plAKáT

Výstava asi devadesáti plakátů představuje spo-
lečně polskou a československou plakátovou 
školu. Ke stejnému filmu je vždy vystavena pol-
ská a československá varianta plakátu. Po více 
než dvaceti letech se podařilo uskutečnit spo-
lečnou výstavu československých a polských 
plakátů a porovnat tak obě plakátové školy.
vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 22. 
července 2012 v 17 hodin.

portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V červenci představujeme:
lAdiSlAv SEdláČEK, mARTiN OSpAlíK – 
dřEvOřEzbA

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

Jiří bRdEČKA – limONádOvý JOE – ANEb 
Jdi NA zápAd, mlAdý muži! 

Výstava představuje jednu z kapitol tvorby Jiřího 
Brdečky (1917–1982), kreslíře, filmového kritika, 
esejisty, scenáristy hraných i animovaných filmů 
a také režiséra animovaných snímků, výrazné 
osobnosti českého filmu, vycházející ze spolu-
práce s Oldřichem Lipským na nejznámější kulti-
vované parodii Limonádový Joe.

vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 24. 
července 2012 v 17 hodin.

Velký a malý sál

miSTři ČESKé A mORAvSKé mAlby

Obrazy z fondu České spořitelny na pobočkách 
Zlínského kraje

Česká spořitelna vlastní početnou uměleckou 
sbírku, jejíž historie sahá až do 19. století. Teh-
dejší městské a občanské záložny byly význam-
nými centry nejen finančními, ale také kultur-
ními. Z mnoha aktivit a kontaktů se sběrateli 
a umělci postupně vznikal konvolut artefaktů, 
jejichž význam a hodnota je nesmírně zajímavá. 
Česká spořitelna proto pořádá výstavy z výběru 
obrazů ze svých poboček a spolupracuje s kul-
turními institucemi v jednotlivých krajích. 
vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
19. července 2012 v 17 hodin.

Joža Uprka, Matka s děckem, 1931, olej, 
ze sbírky České spořitelny, pobočka   
v  Uherském Hradišti.
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doprovodný program 

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě:
miSTři ČESKé A mORAvSKé mAlby.
Objednávky u Mgr. Marie Martykánové, tel. 572 
552 425, 774 124 016, 
e-mail: 
marie.martykanova@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.

STupAvSKá FAlzA

Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku vystaveny dva falzifikáty údaj-
ných náhrobních kamenů sv. Metoděje objeve-
ných v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 
1932. 
výstava potrvá do 31. prosince 2012.

SEdmipOČETNíCi. pO STOpáCH uČEdNíKů 
Sv. CyRilA A mETOděJE.

V souboru fotografií zachycuje jejich autor Petr 
Francán místa, kde působili po svém vyhnání 
z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci sva-
tých Cyrila a Metoděje.
výstava potrvá do 2. prosince 2012.

letecké muzeum Kunovice

bAREvNý SvěT lETAdEl 
Soubor reprodukovaných kreseb výtvarníka

Vladimíra Bidla zachycuje letadla jako umělecký  
a reklamní objekt. Zároveň představuje obráz-
kové dějiny československé aviatiky 20. století.
výstava potrvá do 31. října 2012.

letecké muzeum Kunovice, ul. Letecká, tel.: 
774 124 445. Otevírací doba: duben–říjen: 
pondělí 10.00–12.00, 12.30–17.00, úterý–ne-
děle, 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin. Odbor-
ný výklad lze předem objednat na tel. 527 556 
556, 572 551 370 nebo na e-mailové adrese:
info@slovackemuzeum.cz.

muzeum lidových pálenic vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných desti-
látů a její historii na moravsko-slovenském po-
mezí. 

vlčnov, stodola památkového objektu čp. 65.
Otevírací doba: červenec: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–18.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání).
 
Kontakt: průvodce: Božena Kovářová, mobil: 
733 621 063; Rostislav Stloukal, mobil: 733 
621 054. V případě nedostupnosti: Zdeňka Ta-
láková, provozní, mobil: 774 124 020; 
Jitka Zpěváková, ekonom, 
email: jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz. 

výstavy a akce mimo objekty muzea:

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.

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

1. – 11. 7. 2012
bEST OF 1/2 2012
přehlídka divácky nejúspěšnějších a nejžá-
danějších titulů první poloviny roku

dObA lEdOvá 4: zEmě v pOHybu [3d] 
ne 1. 7. 16.00, st 4. 7. 16.00, po 9. 7. 18.00, so 14. 
7. 16.00 hod. 
Režie: STEvE mARTiNO, miKE THuRmEiER  
/ uSA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing 
/ 3d-Cinema / 150 Kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je
konečně zpět! 

dObA lEdOvá 4: zEmě v pOHybu 
po 2. 7. 18.30, út 3. 7. 16.00 hod.  
Režie: STEvE mARTiNO, miKE THuRmEiER 
/ uSA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing  
/ d-Cinema / 100 Kč

SNěHuRKA A lOvEC   
Best of 1/2 2012
ne 1. 7. 18.00, so 7. 7. 16.00, út 10. 7. 18.00 hod.  
Režie: RupERT SANdERS / uSA 2012 / 126 
min. / přístupný / 1. 7. a 10. 7. titulky; 7. 7. 
dabing / d-Cinema / 80 Kč
Pohádka skončila. Zapomeňte na Sněhurku, je-
jímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce 
naslouchá celá příroda!

líbáš JAKO ďábEl   
Best of 1/2 2012
ne 1. 7. 20.30, čt 5. 7. 17.00, ne 8. 7. 20.30, po 9. 
7. 20.00 hod. 
Režie: mARiE pOlEdŇáKOvá / ČR 2012 
/ 113 min. / přístupný / d-Cinema / 90 Kč
Příběh volného pokračování romantické ko-
medie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy sta-
ré manželské svazky jsou definitivní minulostí 
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový 
život. 

mAdAGASCAR 3 [3d] 
po 2. 7. 16.30, pá 6. 7. 16.00, ne 8. 7. 16.00, ne 
15. 7. 16.00 hod. 
Režie: ERiC dARNEll / uSA 2012 / 95 min. / 
přístupný / dabing / 3d-Cinema / 150, 140 Kč
Po panenském ostrově Madagaskaru a širých 
afrických pláních si budou naši přátelé klestit 
cestičku k domovu džunglí evropských velko-
měst.

muži v ČERNém 3 [3d] 
Best of 1/2 2012
po 2. 7. 20.30, so 7. 7. 20.30 hod.
Režie: bARRy SONNENFEld / uSA 2012 / 104 
min. / přístupný / dabing / 3d-Cinema / 130 Kč
Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (To-
mmy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas. 

AvENGERS [3d]   
Best of 1/2 2012
út 3. 7. 18.00 hod.  
Režie: JOSS WHEdON / uSA 2012 / 137 min. 
/ od 12 let / dabing / 3d-Cinema / 130 Kč
Super hrdinský tým všech dob přestavuje iko-
nické super hrdiny: Iron Mana, Neuvěřitelné-
ho Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye  
a Black Widow. 

pROmETHEuS       
Best of 1/2 2012
út 3. 7. 20.30 hod.
Režie: RidlEy SCOTT / uSA 2012 / 124 min. 
/ od 15 let / titulky / d-Cinema / 90 Kč 
Hledání našeho počátku může znamenat náš 
konec. 
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pROmETHEuS [3d]      
Best of 1/2 2012
pá 6. 7. 18.00, st 11. 7. 18.00 hod. 
uSA 2012 / 124 min. / od 15 let / titulky
/ 3d-Cinema / 150, 140 Kč

OKRESNí přEbOR – pOSlEdNí zápAS 
pEpiKA HNáTKA   
Best of 1/2 2012
st 4. 7. 18.00, út 10. 7. 20.30 hod. 
Režie: JAN pRušiNOvSKý / ČR 2012
/ 104 min. /od 12 let / d-Cinema / 80 Kč            
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se 
současný fenomén a možná nejslavnější fotba-
lový klub objevuje i na plátnech kin. 

TiTANiC [3d]    
Best of 1/2 2012
čt 5. 7. 19.30 hod.
Režie: JAmES CAmERON / uSA 2012 / 194 
min. / přístupný /dabing / 3d-Cinema / 130 Kč
Letos to bylo 100 let, co se potopil Titanic. Při 
této příležitosti se stejnojmenný oscarový film  
vrací na plátna kin v jedinečném, precizním 3D. 

TEmNé STíNy       
Best of 1/2 2012
pá 6. 7. 20.30 hod.
Režie: Tim buRTON / uSA 2012 / 113 min.  
/ od 12 let / titulky / d-Cinema / 70 Kč
Ani oceán jim nepomůže, aby unikli záhadné-
mu prokletí, které jejich rodinu pronásleduje.

diKTáTOR       
Best of 1/2 2012
so 7. 7. 18.30 hod.
Režie: lARRy CHARlES / uSA 2012 / 83 min. 
/ od 15 let / titulky / d-Cinema / 80 Kč
Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si 
navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku 
neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya.

pRCi, pRCi, pRCiČKy: šKOlNí SRAz
Best of 1/2 2012
neděle 8. 7. 18.00 hod. 
Režie: J. HuRWiTz, H. SCHlOSSbERG / uSA 
2012 / 113 min. / od 15 let / titulky 
/ d-Cinema / 80 Kč 
To nejlepší nakonec. Jablečný koláč coby trena-
žér prvního sexu už nečekejte... 

AmAziNG SpidER-mAN [3d] 
čt 12. 7. 18.00, pá 13. 7. 16.00, so 14. 7. 18.00, ne 
15. 7. 18.00, po 16. 7. 17.00, út 17. 7. 17.00, 
st 18. 7. 18.00, čt 19. 7. 17.30 hod.
Režie: mARC WEbb / uSA 2012 / 137 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-Cinema / 175 Kč 
(děti do 12 let 145 Kč)
Jedna z nejoblíbenějších postav na světě se vra-
cí na filmová plátna a odhaluje novou kapitolu 
ze svého života. 

AmAziNG SpidER-mAN
pá 13. 7. 18.30, po 16. 7. 20.00, út 17. 7. 20.00, 
pá 20. 7. 17.30 hod.
Režie: mARC WEbb / uSA 2012 / 137 min.  
/ přístupný / titulky / d-Cinema / 140 Kč
(děti do 12 let 110 Kč)

bEz KAlHOT 
čt 12. 7. 20.30, pá 13. 7. 21.00, so 14. 7. 20.30, ne 
15. 7. 20.30 hod. 
Režie: STEvEN SOdERbERGH / uSA 2012  
/ 110 min. / od 12 let / titulky / d-Cinema  
/ 90 Kč
Dveře do světa mužských striptérů se otevírají. 
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku ARTu na rok 2012 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.

NěžNOST
st 4. 7. 20.30 hod.
Režie: d. FOENKiNOS, S. FOENKiNOS 
/ Francie 2011 / 108 min. / od 12 let / titulky 
/ d-Cinema / 70, 80 Kč
Filmová adaptace osmé novely Davida Foenki-
nose, která obdržela 10 literárních cen a bylo jí 
prodáno přes 700 000 kopií. 

KONFidENT 
st 11. 7. 20.30 hod.
Režie: JuRAJ NvOTA / ČR, Slovensko, polsko 
2012 / 108 min. / od 12 let / d-Cinema 
/ 90, 100 Kč
Thriller Konfident nabízí vzrušující a napínavý 

příběh střetu jedince s dobře organizovanou 
státní policejní mocí. V hlavní roli Jiří Mádl. 

NEdOTKNuTElNí 
st 18. 7. 20.30 hod.
Režie: O. NAKACHE, E. TOlEdANO / Francie 
2011 / 112 min. / přístupný / titulky 
/ d-Cinema / 80, 90 Kč
Film o jednom velmi neobvyklém přátelství 
vidělo ve Francii téměř dvacet miliónů divá-
ků! Celosvětově vydělal 328,5 miliónů dolarů  
a stal se nejúspěšnějším evropským filmem 
roku 2011. 

AbRAHAm liNCOlN: lOvEC upíRů 
čt 19. 7. 20.30 hod. 
Režie: TimuR bEKmAmbETOv / uSA 2012  
/ 105 min. / od 15 let / titulky / d-Cinema  
/ 100 Kč
Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna, jed-
noho z největších amerických prezidentů! Po-
znejte jeho skutečný příběh, který je plný krve, 
upířích zubů a nabroušených seker. 

AbRAHAm liNCOlN: lOvEC upíRů 
pá 20. 7. 20.30 hod. 
Režie: TimuR bEKmAmbETOv / uSA 2012  
/ 105 min. / od 15 let / titulky / 3d-Cinema 
/ 150 Kč

21. – 28. 7. 2012
lETNí FilmOvá šKOlA 
Více viz na www.lfs.cz

TEmNý RyTíř pOvSTAl 
ne 29. 7. 16.30, 19.30, po 30. 7. 16.30, 19.30, út 
31. 7. 16.30, 19.30 hod.
Režie: CHRiSTOpHER NOlAN / uSA, v. bri-
tánie 2012 / 165 min. / od 12 let / titulky  
/ d-Cinema / 110 Kč
Hvězdnému mezinárodnímu obsazení filmu vé-
vodí držitel Oskara Christian Bale („Fighter“), 
který se vrací ve dvojroli Bruce Wayna a Batma-
na. 

připravujeme: lK Smetanovy sady, líbáš 
jako ďábel, madagaskar 3, doba ledová 4: 
země v pohybu, The Amazing Spider-man, 
polski film, Temný rytíř povstal, méďa, 
bourneův odkaz, Total Recall, Svatá čtve-
řice, let’s dance: Revolutions ad.
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LETNÍ KINO SMETANOVY SADY

šmOulOvé
pá 6. 7. 21.30 hod.
Režie: RAJA GOSNEll / uSA, belgie 2011
/ 102 min. / přístupný / dabing / zdarma
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný 
i hraný film.

SHERlOCK HOlmES: HRA STíNů 
so 7. 7. 21.30 hod.
Režie: Guy RiTCHiE / uSA 2011 / 129 min. 
/ přístupný / titulky / zdarma
Sherlock Holmes versus profesor Moriarty. 

dObA lEdOvá 3 – ÚSviT diNOSAuRů 
pá 13. 7. 21.30 hod.
Režie: CARlOS SAldANHA / uSA 2009 
/ 96 min. / přístupný / dabing / zdarma
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vra-
cí, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství.

vRTěTi žENOu 
so 14. 7. 21.30 hod.
Režie: TANyA WExlER / velká británie 2011 
/ 100 min. / od 15 let / titulky / zdarma
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. 

dRivE     Zapalování LFŠ…
pá 20. 7. 21.30 hod.
Režie: NiCOlAS WiNdiNG REFN / uSA 2011
/ 95 min. / od 15 let / titulky / zdarma
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadé-
rem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič 
zločineckých gangů…

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

OKRESNí přEbOR – pOSlEdNí
zápAS pEpiKA HNáTKA   
Best of 1/2 2012
st 4. 7. 10.00 hod. 
Režie: JAN pRušiNOvSKý / ČR 2012 / 104 
min. / od 12 let / d-Cinema / 60 Kč (jen za 
dospělého diváka)                
Na vlastní oči poznáte člověka, který pro fotbal 
doslova žije a neváhal by pro něj i zemřít. 

NEdOTKNuTElNí 
st 18. 7. 10.00 hod.
Režie: O. NAKACHE, E. TOlEdANO / Francie 
2011 / 112 min. / přístupný / titulky / d-Cine-
ma / 50 Kč (jen za dospělého diváka)
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za své-
ho nového opatrovníka vybere Drisse, živelné-
ho mladíka z předměstí, kterého právě propus-
tili z vězení… Dokáží spojit nespojitelné?
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koncerty, výstavy, besedy

bAKAlářSKé A mAGiSTERSKé pRá-
CE STudENTů ATEliéRu vizuálNí 
TvORby v uH.HRAdišTi, FmK uTb 
vE zlíNě 
foyer kina Hvězda, 15. 6. – 12. 7.
Výstava představuje projekty, které završují 
tříleté, respektive pětileté studium. Vystavené 
práce z oblasti prostorového a grafického de-
signu, designu mobilních aplikací či webdesig-
nu nabízí pohled nastupující generace na jejich 
současnou podobu. UTB věří, že mnozí z vysta-
vujících absolventů budou úspěšně ovlivňovat 
vizuální podobu naší budoucnosti. Ústav vizu-
ální tvorby je součástí Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
http://www.uvt.fmk.utb.cz

JAmAJKA: AFRiCKý KARibiK 
(výSTAvA FOTOGRAFií)
kavárna kina Hvězda, 22. 6. – 15. 7. 
Výstava fotografií Tomáše Belky, Ond-
řeje a Martina Bilíka z letní výpravy do 
exotické ostrovní země ve Střední Ame-
rice. Do země, kde většina domorodých oby-
vatel nezná spěch a stres a žije v relativní 
chudobě - výrazně spjata s přírodou a jejich 
dávnými africkými kořeny... Yeah man, Jamajka! 

pAvEl diAS: živOT S FOTOGRAFií
foyer a sál kina Hvězda, 21. 7. – 2. 9. 
Pavel Dias (1938) je předním českým fotogra-
fem zabývajícím se živou dokumentární foto-
grafií a badatelskými aktivitami o významných 
fotografech, kteří působili ve Zlíně. Je dlouho-
dobým pedagogem oboru fotografie na FAMU 
a FMK UTB. Svou autorskou pozornost zamě-
řoval na humanistickou fotografii,  judaika, 
nacistické koncentrační tábory v Evropě, koně  
u nás a v Mongolsku, dostihový sport v Evropě, 
hlavně však v kolébce „turfu“ ve Francii a Ang-
lii. V současné době pracuje na cyklu fotografií 
architektury Baťovského Zlína a jeho satelitů 
v Evropě. Jako pedagog působí ve Zlíně, spo-
lupracuje s vysokými školami v České republice  
a na Slovensku. Žije trvale v Praze. 
výstava probíhá v rámci 38. lFš. 
http://www.lfs.cz
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Atrium kina Hvězda bylo svědkem prvního 
svatebního obřadu (1. 6.)

Foto: Jaromír Orel

V kině Hvězda proběhly obhajoby bakalářských a magisterských prací studentů Ateliéru vizuální tvorby 
UTB v Uh. Hradišti (13. - 15. 6.). Následovala vernisáž výstavy.                                            Foto: Jaromír Orel

Knihovna BBB vyhlásila v sále kina výsledky 
dětské a literární soutěže (18. 6.)

Foto: Jaromír Orel

fOTOOhLéDNuTÍ zA AKcEMI MěSTSKých KIN
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

LEtNÍ PŘÍměStSké táboRy PRo DětI
Po  dobu letních prázdnin (červenec – srpen)  

nabízíme  pro děti od 4 let  do 15 let příměst-

ské tábory, vždy pondělí - pátek 8.00 – 16.30 

hodin. Tábory vedou kvalifikovaní pedagogové. 

Po dobu tábora je dětem zajištěn oběd a pitný 

režim. Rozpis táborů najdete na našich strán-

kách www.akropolis-uh.cz, kde se můžete již 

přihlašovat.                 

aktIvIty  PRo  RoDIČE S  DětmI 
Prázdninové veselé hraní pro rodiče s dětmi 

1-3  let | každá středa 9.00 - 11.00 hod.

Mateřská v pohybu | Strollering | fitness v příro-

dě pro maminky i tatínky s kočárky | 

každá středa  9.00 – 10.00 hod.

PRavIDELNé PRaZDNINové vZDěLávacÍ
aktIvIty + kURZy PRo DoSPěLé 
Konverzace se zahr. lektory | španělština, 

němčina, angličtina, ruština

PRavIDELNé PRaZDNINové PoHybové 
aktIvIty + kURZy PRo DoSPěLé
Pilates * s hlídáním | 

každé pondělí 9.30 – 10.30 hod.

Cvičení na bosu | 

každé pondělí 19.00 – 20.00 hod.

PoRaDNy, kLUby, tERaPIE
Poradny: 

každé úterý odpoledne od 13 do 15 hod. 

Objednávky mimo uvedenou dobu osobně,

telefonicky nebo e-mailem. 

Snoezelen – multisenzorická relaxační místnost 

- na objednávku pro jednotlivce i rodinu

jEDNoDENNÍ kURZy, PŘEDNášky a bESEDy 

2.7. Enkaustika | pondělí 10.00 - 11.30 hod.

21.7. Olejomalba | sobota 10.00 – 15.00 hod.

21.7. Kreslení PMH | sobota  8.00 – 17.00 hod.

Další nabídky aktivit naleznete na
www.akropolis-uh.cz
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

Dům dětí a mládeže šikula Uh. Hradiště hle-
dá pro další školní rok 2012-2013 externí spo-
lupracovníky na vedení těchto kroužků:
aerobic, florball, břišní tance, break dance, hip 
hop, sportovní gymnastiku, žonglování, kouzlení, 
elektrotechnický, francouzský, ruský jazyk, mo-
delář, společenská etiketa, zpracování digi foto – 
dílna, ornitologický. Požadujeme věk 18 let, práv-
ní bezúhonnost, odbornou znalost, schopnost  
a radost při práci s dětmi, spolehlivost. Vhodné 
pro studenty, ale i ostatní nadšence. 
Bližší informace o nabídce našich nových krouž-
ků naleznete na www.ddmsikula.cz, nebo na 
tel. 572 551 347.
Přejeme všem slunečné a odpočinkové prázd-
niny! Těšíme se na Vás v září. Pracovníci DDM 
Šikula Uh. Hradiště.

Líbí se Vám, jak pro Vás pracujeme?

Dejte nám hlas v soutěži s Deníkem
o Informační centrum 2012

na www.denik.cz/infocentra

Hlasujte pro naše informační centrum!

městské informační centrum
UHERSké HRaDIště má číslo 22

Postup pro hlasující:
Pro přihlášení na 

www.denik.cz/infocentra 

vyberte z IC Zlínského kraje číslo 22
 a potvrďte kliknutím na HLASOVAT

kašPáREk Na bUcHLově

Prázdninový pohádkový program na Buchlově vol-
ně navazuje na nově zavedený dětský prohlídkový 
okruh, jehož cílem je zaujmout nejmenší návštěvníky 
a pěstovat v nich – pro ně přirozeným způsobem – 
vztah k historii a památkám vůbec. 
Kašpárek bude hrát své rozverné pohádky na 
Buchlově každou neděli v 10:00 hodin (dět-
ský prohlídkový okruh je pak v 11:00 hodin) a ve 
13:00 hodin (dětský prohlídkový okruh navazuje 
ve 14:00 hodin.). Pohádek bude několik („Kašpár-
kovy pohádky“, „Kašpárkovy popletené pohádky“  
a „Kašpárek se žení“). Děti mohou přijít opakovaně 
a uvidí pokaždé jinou pohádku. Časově se pohádky 
pohybují od 30 do 40 minut, takže mezi pohádkou  
a dětskou prohlídkou mají děti a jejich rodiče dosta-
tek času na občerstvení případně navštívení sociál-
ního zařízení. 

mILENka bUDE oPět Za DvEŘmI...

Hoffmannovo divadlo, které je pro letošek hostem 
Buchlova, nezapomnělo ani na dospělého diváka. 
A co jiného nabídnout než úspěšnou komedii, která 
v dubnu a květnu plnila hlediště, protože její humor 
a bláznivá zápletka dokázaly vytvořit nádhernou at-
mosféru plnou smíchu a pohody.
milenka za dveřmi aneb tahat čerta za ocas – je 
komedie o jednom rozvodu, která bude útočit na 
vaše bránice. Hoffmannovo divadlo ji zahraje na 
Buchlově 28. července v 19 hodin. Srdečne Vás zve-
me do atraktivního hradního prostředí.

Vaše Hoffmannovo divadlo

Hoffmannovo divadlo 
na Buchlově
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ACTIS EFFECTOR – Tvořeno světlem

Letní kroměříž okouzlí výstavou

Zcela ojedinělý projekt, který široké veřejnosti 
představí v Česku netradiční pojetí umělecké vý-
stavy, je pro letní měsíce připraven v Kroměříži. 

Výstava s tajemným názvem Actis Effector (Tvo-
řeno světlem) bude uvedena v nádherných 
prostorách interiéru Rotundy v Květné zahradě. 
Spojení procházky pečlivě udržovaným fran-
couzským parkem a okouzlení z nevšední výsta-
vy, která doslova mění prostor a posouvá čas, 
přináší originální letní zážitek pro všechny věko-
vé kategorie. 

Výstava je od počátku koncipována jako har-
monie barokního interiéru Rotundy a umělec-
kých objektů na bázi moderních technologií 21. 
století: LED panelů, LCD obrazovek, počítačem 
řízených objektů i zvukových instalací. Důležitým 
prvkem celé výstavy je citlivé zakomponování 
těchto technicky propracovaných artefaktů do 
prostoru i převážně interaktivní ráz vystavova-
ných artefaktů. Návštěvníci budou mít pří ležitost 
měnit světelnou atmosféru Rotundy vlastním po-
hybem, mohou na velkoplošných panelech pro-
měňovat obrazce a společně vytvářet a sledovat 
výstavu v mnoha akčních proměnách. Uvnitř 
raně barokní Rotundy Květné zahrady v Kro-

měříži naleznete u nás zatím ojedinělé ukáz-
ky nového druhu umění, které díky počítačové 
technologii pracuje se světlem a jeho barvami, 
s pohybem objektů v prostoru, s animačním oži-
vením sochy a také s výtvarnými symboly, jež 
přímo dokreslují význam tohoto místa zapsané-
ho na Seznam památek UNESCO.

Autorem vystavovaných objektů je Stanislav Vaj-
ce, výtvarník žijící v Německu, absolvent Akade-
mie výtvarných umění v Mnichově, jenž se tímto 
náročným projektem uvede jak v rodné Kromě-
říži, tak i v kontextu moderního umění prezento-
vaného v České republice.

Interaktivní výstavu Actis Effector (Tvořeno svět-
lem) můžete v Rotundě květné zahrady
v kroměříži zhlédnout až do 26. srpna 2012.
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU 
1.4.  Vlastimila Sklenářová  1927
1.4.  Anna Mikulková  1942
3.4.  Libuše Bryndová  1932
4.4.  Jaroslav Škára  1937
4.4.  Marie Juráňová  1927
6.4.  Jana Pospíšilová  1942
8.4.  Marie Dosoudilová  1942
12.4.  Ludmila Hornátová  1942
20.4.  Josef Škopík   1942
20.4.  Otakar Ulman  1932
21.4.  Jaroslav Pelikán  1937
21.4.  Hana Langerová  1927
24.4.  Josef Vajlík   1942
24.4.  Marta Hrňová  1942
25.4.  Stanislav Matuš  1937
25.4.  Anna Kolajová  1937
26.4.  Josef Kovařík  1942
26.4.  Jaroslava Tomková  1932
26.4.  Ladislav Kouřim  1942
27.4.  Dagmar Čechmánková 1932
27.4.  Jan Kašpařík  1942
28.4.  Jaroslava Batonožková 1937
30.4.  František Hejda  1937
30.4.  Zdenka Čechmánková  1927
30.4.  Rudolf Křůmal  1942
  
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU  
1.5.  Danuše Spathová  1932
1.5.  Antonín Pavelka  1942
1.5.  Anna Valová  1919
1.5.  Marie Janebová  1937
1.5.  Marie Vlachynská  1927
2.5.  Miroslav Bičan  1942
3.5.  Věra Všetíčková  1927
3.5.  Marie Šafaříková  1932
3.5.  Josef Šobáň    1942
4.5.  Antonie Dlapová  1937
5.5.  Marie Horehleďová  1937
6.5.  Božena Píštěcká   1937
6.5.  Jan Hollay   1942
6.5.  Bohumil Kozák  1942
6.5.  Lubomír Lapčík  1937
7.5.  Ludmila Čechová  1920
8.5.  Věra Neusserová  1942
8.5.  František Řezáč  1942
9.5.  Eleonora Hrančíková  1932
10.5.  Jiřina Procházková  1942
12.5.  Janálová Jitka  1927
12.5.  Olga Fárníková  1911
12.5.  Anna Kamrlová  1932

NARODILI SE 2012
22.1.  Kristýna Vymazalová
1.3.  Anna Hrabovská 
19.3.  Tomáš Tichý
4.4.  Vanessa Tomková 
6.4.  Viola Gregorová
11.4.  Petr Rozsůlek
17.4.  Petr Koběrský
20.4.  Adéla Krystová
21.4.  Julie Taláková
3.5.  Sofie Majzlíková
14.5.  Adam Beneš
23.5.  Lukáš Sabastian
1.6.  Bohumír Gottfried 
1.6.  Tomáš Kollár 
5.6.  Nina Šťastná 

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

13.5.  Ludmila Šindelková  1942
13.5.  Ludmila Vitovská  1927
13.5.  Vlastimil Smetana  1937
14.5.  Vlastimil Slavotínek  1932
14.5.  Alois Procházka  1937
15.5.  Hedvika Stašková  1932
16.5.  Alžběta Strýčková  1932
16.5.  MarieJaníková  1937
16.5.  Marie Večeřová  1937
17.5.  Stanislav Škráček  1942
18.5.  Jolana Matějíčková  1927
18.5.  Adolf Macha  1942
19.5.  Naděžda Večeřová  1922
19.5.  Marta Vaculíková  1921
23.5.  Olga Zbořilová  1942
25.5.  Marie Haničincová  1942
26.5.  Františka Řezníčková  1932
26.5.  Libuše Macháčková  1932
28.5.  Marie Gregárková  1942
29.5.  Jan Šiler   1937
29.5.  Anna Navrátilová  1942
  
 JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU 
4.6.  Albert Gottwald  1937
7.6.  Anton Brisuda  1920

ACTIS EFFECTOR – Tvořeno světlem
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hmotu. Směs rovnoměrně natlačíme na dno dor-
tové formy a vložíme na 30 minut do mrazáku. 
Mezitím dohladka prošleháme tvaroh, po-
mazánkové máslo, cukr a rum. Krém může-
me dosladit podle vlastní chuti. Na ztuhlý su-
šenkový korpus rozetřeme krém, zakryjeme 
talířem a uložíme do ledničky minimálně na 4 
hodiny, v optimálním případě do druhého dne. 
Ve vodní lázni rozpustíme ztužený rostlinný 
tuk, cukr a kakao do hladké tekutiny. Horkou 
polevou polijeme povrch studeného mouč-
níku, krouživým pohybem formou rovnoměr-
ně rozlijeme a vrátíme do ledničky ztuhnout. 
Krájíme a podáváme vychlazené. 

 
Dobrou chuť přeje JUDr. Dana Šilhavíková,

 vedoucí právního odboru MěÚ Uherské Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - červenec 2012

HRášková PoLévka

Suroviny: 
1 velká konzerva hrášku, 1 lžíce másla, 2 lžíce 
mouky, sůl, smetana 

Postup: 
Z másla a mouky uděláme světlou jíšku, rozře-
díme ji studenou vodou a nálevem z hrášku, při-
dáme hrášek - část si dáme stranou a necháme 
povařit. Polévku rozmixujeme a ještě přecedíme 
přes sítko, abychom získali hladký krém. Přidáme 
hrášek, který jsme odložili a nakonec můžeme 
zjemnit smetanou. 

ZaPEČENá kUŘEcÍ PRSa S maNDLEmI a SýREm

Suroviny:
4 kuřecí prsa, sůl, mletý bílý pepř, 1 lžíce oleje, 2 
lžíce másla, tuk na vymazání zapékací mísy, 60-
80 g mandlí, 40-60 g rozinek, 40 g ementálu 

Postup: 
Kuřecí prsa osolíme, opepříme a na oleji s más-
lem z obou stran opečeme. Zapékací mísu vy-
mažeme tukem a rozložíme do ní opečená prsa. 
Na ně navršíme směs nasekaných oloupaných 
mandlí, rozinek a nastrouhaného sýra a zprudka 
zapečeme. Zapečená prsa nakrájíme na širší 
proužky a podáváme s vařenými nebo opečený-
mi bramborami. 

NEPEČENý tvaRoHový moUČNÍk

Suroviny: 
300 g sušenek, 150 g másla, 250 g tvarohu,  
1 pomazánkové máslo bez příchuti, 4 lžíce mouč-
kového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce rumu, 
poleva: 125 g ztuženého rostlinného tuku, 3 lžíce 
kakaa, 5 lžic moučkového cukru 

Postup: 
Sušenky podrtíme v robotu nebo jemně roztlu-
čeme plochou stranou paličky na maso. Při-
dáme změklé máslo a vytvoříme kompaktní 
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Sudoku pro volnou chvíli

5 8 2

1 2 4

7 5 6 8 1

8 4 6

6 8

2 7 5

5 1 8 7 3

4 7 1

9 7 5

9 6 4 8

8 9 5

2 7 9

7 6 8

2 4 7 6

4 2 3

4 8 1

3 8 2

6 7 8 4

2 6 8

2 9 7 6

7 2 3

5 9 2

1 8 9 6

2 4 1

1 4 3

6 7 4 1

7 1 4

1 7

2 5 4

3 6

8 3 7 4 6 1 2

4 7

7 2 9 6 1 4 8

5 8

3 5 1

9 7

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

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

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

3 9 1 4 8 6 2 5 7
2 6 7 1 3 5 4 8 9
4 5 8 9 7 2 1 3 6
8 3 5 7 4 9 6 1 2
1 4 6 2 5 8 9 7 3
7 2 9 3 6 1 5 4 8
5 8 2 6 1 7 3 9 4
6 7 3 5 9 4 8 2 1
9 1 4 8 2 3 7 6 5
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SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ

VELKÁ JAVORINA 29. ČERVENCE 2012

 9.00 POLOŽENÍ KYTIC U PAMÁTNÍKU - MPS DOLNĚMČANÉ 

 9.45 DH ŠAROVEC (Hluk)  10.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
 10.45 MPS BORŠIČANÉ A ŽPS KLENOTNICA (Boršice u Blatnice, Bzince pod Javorinou) 

 11.05 FSK KUBRA (Kubra)  11.25 FSK DOLINEČKA (Soblahov) 
 11.45 FS RADOŠOV + CM (Veselí nad Moravou)  12.10 TS MARYLAND (Trenčín)  

 12.25 MAŽORETKY EMČA (Vlčnov)  12.40 KORZO DANCE (Trenčín) 
 13.05 FS KOPANIČIAR (Myjava)  13.30 FS BUCHLOVICE + CM RUBÁŠ (Buchlovice) 

 14.00 CM HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU (Uh. Hradiště)  14.50 MPS DOLNĚMČANÉ 

 15.15 SPOLEČNÝ ZÁVĚR - DOLNĚMČANÉ, BORŠIČANÉ, KLENOTNICA

 11.30 LIDOVÁ HUDBA BOROVIENKA (Lančár)  12.30 COUNTRY MIX (Uherský Brod)
 13.30 MPS DOLNĚMČANÉ   14.00 BOROVIENKA  14.45 MPS BORŠIČANÉ

 15.00 COUNTRY MIX

   Další informace na www.velkajavorina.com    

 MODERÁTOR: YVONA JELÉNKOVÁ, ANTONÍN DINKA  

 Doprava zdarma - informace na obecních a městských úřadech

Záštitu nad slavnostmi převzali: hejtman Jihomoravského kraje, hejtman Zlínského kraje, 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, predseda Trnavského samosprávneho kraja,
velvyslanci České a Slovenské republiky.

PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY, ABY SI UVĚDOMILI, ŽE JSOU V CHKO BÍLÉ KARPATY

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

TRNAVSKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ

VĚNOVÁNO XX. VÝROČÍ NOVODOBÉ HISTORIE

   PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR  

   MALÉ PÓDIUM 


