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52. ročník Kopaničárských slavností tradičně zahájilo Setkání U Lípy bratrství, od jejíhož zasazení na hranici 
uplynulo letos 90 let. Na snímku zleva hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, predseda Trenčianské-
ho samiosprávneho kraja Pavol Sedláček a starostové pořádajících obcí Starého Hrozenkova a Drietomy 
Milan Vaculík a Jozef Kluka

Stejně jako loni na Slavnostech vína  v Uh. Hradišti se na Kopaničárských slavnostech  líbily 
Bzenecké drmolice  (podrobnosti v příloze)                                                                          Foto: Miroslav Potyka
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PŘEHLED USNESENÍ 48 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 18.6.2012                  

Rada města schválila
- pronájem nebytových prostor o celkové výmě-
ře 518,41 m2 v I. PP a nebytových prostor o cel-
kové výměře 38,84 m2 v I. NP, vše v budově č. p. 
951, náměstí Míru, Uherské Hradiště (kino Hvěz-
da), a to včetně movitého majetku (dle přesné 
specifikace nebytových prostor a movitého 
majetku uvedené v důvodové zprávě), panu 
Adamu Pukovi; s výší nájmu 61.000 Kč/měsíc + 
aktuální sazba DPH (tj. 732.000 Kč/rok + aktu-
ální sazba DPH); na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem zřízení hudebního 
a víceúčelového klubu a nekuřácké kavárny 
- pronájem nebytových prostor č. 1.20 o výměře 
26,40 m2 a č. 1.21 o výměře 20,30 m2, oba v I. NP 
budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské 
Hradiště, obecně prospěšné společnosti Lidové 
tradice a řemesla, o. p. s.; s výší nájmu 800 Kč/
m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
prodeje krojových součástí, speciální metráže 
a dárkových předmětů a dále za účelem pořá-
dání kurzů rukodělných technik, tkaní, vyšívání, 
ukázky malování kraslic, malování na hedvábí, 
výroby košíků a krojové obuvi 
- uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce 
č. 2008/560/SMM, ve znění Dodatků č. 1 - č. 6, 
uzavřené dne 20.06.2008 mezi městem Uher-
ské Hradiště a příspěvkovou organizací Spor-
toviště města Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 
7 v důvodové zprávě

Schválila ke zveřejnění
- Záměr města na nájem bytu č. 6, o velikosti 
3+1, výměře bytu 88,54 m2 (3 pokoje, kuchyň, 
předsíň, WC, koupelna, spíž a sklep), umístě-
ného ve III. NP domu č.p. 432, ul. Štefánikova, 
Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/
m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného 

nájemného, dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.

Zrušila
- bod č. 1, usnesení RM č. 652/44/RM/2012 ze 
dne 9. 5. 2012 ve znění: „RM schvaluje: Vyhod-
nocení záměru města, uzavření smlouvy o pří-
spěvku 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. Šte-
fánikova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplace-
ného nájemného; 

Vzala na vědomí
- odstoupení RNDr. Dagmar Zábranské ze 
správní rady společnosti Park Rochus, o.p.s.
- odstoupení JUDr. Dany Šilhavíkové a Ing. Jin-
dřicha Ondruše z dozorčí rady společnosti Park 
Rochus, o.p.s. 
 
Jmenovala
- Ing.Stanislava Blahu, Milenu Kovaříkovou za 
členy dozorčí rady společnosti Park Rochus,  
o.p.s.

Souhlasila
- s účastí města na přípravě a organizaci konfe-
rence „Historický odkaz a vzdělávací potenciál 
věznice v Uherském Hradišti“. 

PŘEHLED USNESENÍ 49 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 26.6.2012    

Rada města schválila
- změnu usnesení RM č. 584/38/RM/2012 ze 
dne 13.03.2012 v odst. I. v bodě 3., a to násle-
dovně: Rada města schvaluje výpůjčku plotu 
umístěného na části pozemku st. p. č. 444/2  
v k. ú. Uherské Hradiště, který odděluje Základ-
ní školu a Mateřskou školu speciální Uherské 
Hradiště od veřejného chodníku, Základní škole 
a Mateřské škole speciální Uherské Hradiště, p. 
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o.; na dobu určitou dvou let ode dne uzavření 
Smlouvy o výpůjčce; za účelem údržby plotu  
a umístění reklamy 

- změnu usnesení RM č. 542/36/RM/2012 ze 
dne 28.02.2012 v odst. I. v bodě 14., a to násle-
dovně: RM schvaluje uzavření Darovací smlou-
vy mezi městem Uherské Hradiště (obdarovaný)  
a Římskokatolickou farností Uherské Hradiště 
(dárce), týkající se darování movitých věcí, dle 
přiloženého návrhu Darovací smlouvy v důvo-
dové zprávě 
- změnu usnesení RM č. 646/44/RM/2012 ze 
dne 09.05.2012 v odst. I. v bodě 7., a to násle-
dovně: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o výpůjčce č. 2006/798/SMM, ve zně-
ní Dodatku č. 1, uzavřené dne 30.10.2006 mezi 
městem Uherské Hradiště (půjčitel) a Římsko-
katolickou farností Uherské Hradiště (výpůjči-
tel), spočívajícího ve změně čl. II. Ujednání o vý-
půjčce - rozšíření předmětu výpůjčky o movité 
věci, které jsou součástí vybavení kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Mařaticích, dle přilo-
ženého návrhu Dodatku č. 2 v důvodové zprávě 
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování plynárenského zařízení - NTL 
plynovodu včetně přípojek na částech po-
zemků p. č. 653/32 v délce cca 45 bm, p. č. 
653/33 v délce cca 308 bm, p. č. 653/37 v délce 
cca 146 bm, p. č. 1447 v délce cca 5 bm, p. č. 
653/38 v délce cca 142 bm, p. č. 653/29 v délce 
cca 3 bm, p. č. 655/1 v délce cca 11 bm, p. č. 
254/1 v délce cca 165 bm, st. p. č. 203 v dél-
ce cca 6 bm, p. č. 653/35 v délce cca 27 bm, 
st. p. č. 559 v délce cca 32 bm, st. p. č. 560  
v délce cca 23 bm, p. č. 1367 v délce cca 2 bm, p. 
č. 660/1 v délce cca 12 bm, st. p. č. 588 v délce cca 
4 bm, st. p. č. 561 v délce cca 32 bm, p. č. 653/39  
v délce cca 22 bm a st. p. č. 681 v délce cca 
27 bm, vše v celkové délce cca 1 012 bm, vše 
v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu 
a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavební-

mi úpravami, opravami a provozováním dis-
tribuční soustavy, pro oprávněného JMP Net,  
s. r. o., zastoupena Jihomoravskou plynáren-
skou, a. s.; dle přiloženého návrhu Smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
v důvodové zprávě
- výpůjčku částí pozemků p. č. 300/56 o výměře 
22 m2 a p. č. 300/62 o výměře 26 m2, oba v k. ú. 
Uherské Hradiště, společnosti Sběrné suroviny 
UH, s. r. o.; na dobu určitou do doby zahájení 
stavebních úprav komunikace v ul. Průmyslová; 
za účelem vybudování zpevněné plochy ze sil-
ničních panelů, která rozšíří stávající místní ko-
munikaci a bude sloužit k bezpečnému míjení 
nákladních vozidel při navážení druhotných su-
rovin do areálu společnosti Sběrné suroviny UH, 
s. r. o. s tím, že žadatel na vlastní náklady opatří 
zpevněnou plochu příslušným dopravním zna-
čením, které bude zakazovat stání a parkování 
vozidel na této ploše
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene spočívajícího v prá-
vu zřízení (uložení), provozu, údržby  
a oprav podzemního komunikačního ve-
dení sestávajícího z metalického kabelu  
a 2 kusů trubiček HDPE 40 na částech pozem-
ků 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 oprávněného Telefónica Czech Republic,  
a. s., zastoupena společností SITEL, spol. s r. o.; 
za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální 
sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy - umístění nového kabelového vedení VN 
v celkové délce cca 251 bm a nového ka-
belového vedení NN v celkové 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 opráv-
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něného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON 
Česká republika, s. r. o.; za jednorázovou úhra-
du 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového zemního kabelového vedení VN  
v celkové délce cca 195 bm do-na části pozem-
ku p. č. 2753/1 v k. ú. Kněžpole u Uherského 
Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce,  
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; 
za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální 
sazba DPH
- pronájem nenasvíceného optického vlákna 
metropolitní sítě Uherské Hradiště v celkové 
délce 638 bm v trase z budovy č. p. 1037, ulice 
Na Morávce, Uherské Hradiště do budovy č. p. 
256, Uherské Hradiště (budova Reduty), společ-
nosti INTERNEXT 2000, s. r. o.; s výší nájmu 3 Kč/
bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
poskytování telekomunikačních služeb
- pronájem nenasvíceného optického vlák-
na metropolitní sítě Uherské Hradiště v cel-
kové délce 498 bm v trase z budovy č. p. 
1037, ulice Na Morávce, Uherské Hradiště 
do budovy č. p. 1198, ulice Hradební, Uher-
ské Hradiště (Klub kultury Uherské Hradi-
ště), společnosti INTERNEXT 2000, s. r. o.;  
s výší nájmu 3 Kč/bm/rok + aktuální sazba 
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou; za účelem poskytování telekomunikač-
ních služeb
- uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene spočí-
vajícího v právu provedení a uložení 
kanalizace včetně 4 ks šachet na částech po-
zemků p. č. 110/9 v délce cca 8 bm, p. č. 110/14  
v délce cca 21 bm, p. č. 110/17 v délce 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 délce cca 8 
bm, vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávně-
ného Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.; za 
jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální 

sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění 1 kusu betonového sloupu pro pře-
pojení stávajícího 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.; za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč/m2 (sloup) + aktuální sazba 
DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového zemního kabelového vedení 
NN v celkové 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 oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastou-
pena E.ON Česká republika, s. r. o.; za jednorá-
zovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH
- pronájem nebytových prostor č. 2.19 o výmě-
ře 14,61 m2 a č. 2.20 o výměře 31,21 m2, oba 
ve II. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo ná-
městí, Uherské Hradiště, společnosti Dialdent  
s. r. o.; s výší nájmu 12.856 Kč/čtvrtletí, stane-
-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní 
smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto 
skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se 
zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem pro-
vozování zubní ordinace a s podmínkou vzniku 
společnosti Dialdent s. r. o. do 31.10.2012 (tj. za-
psání společnosti v OR do 31.10.2012)
- ukončení nájemní smlouvy č. S-0100429/SMM 
uzavřené dne 28.09.2001 mezi městem Uher-
ské Hradiště a společností Sběrné suroviny UH, 
s. r. o., týkající se pronájmu částí pozemků p. č. 
3023/68, p. č. 3023/66 a p. č. 399/8, vše v k. ú. 
Mařatice; výpovědí ke dni 31.10.2012

- pronájem části pozemku p. č. 653/24 o výmě-
ře 5 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, společnosti 
RYO VIKTORIA s. r. o.; s výší nájmu 4 Kč/m2/den; 
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na dobu určitou od 04.07.2012 do 30.09.2012; za 
účelem umístění venkovního posezení
- 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, 
občanskému sdružení FC Slovácko o. s.; s výší 
nájmu 1.000 Kč/rok, stane-li se nájemce v prů-
běhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, 
je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů 
pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu 
DPH; na dobu určitou 10 let ode dne podpisu 
nájemní smlouvy; za účelem využití hřiště pro 
činnost FC Slovácko o. s. a s podmínkou, že je 
nájemce povinen umožnit bezplatné využívání 
předmětu nájmu: 
- Tělovýchovné jednotě Mařatice - Východ, která 
bude hřiště využívat v době od 17.00 hodin ve 
dnech pracovního týdne, dále přes víkendy ne-
omezeně a po vzájemné dohodě i v jiném ča-
sovém rozsahu (Tělovýchovná jednota Mařatice 
- Východ bude spolupracovat s FC Slovácko o. s. 
na opravách a údržbě hřiště) 
- základním a středním školám pro výuku těles-
né výchovy v předem sjednaném rozsahu 
- zřízení věcného břemene spočívajícího v prá-
vu průchodu a průjezdu motorových vozidel 
přes část pozemku p. č. 3016/76 o výměře 34 
m2 (rozsah věcného břemene je stanoven dle 
GP č. 2369-29/2012) v k. ú. Mařatice, pro opráv-
něného společnost EVPÚ Defence a. s.; za jed-
norázovou úhradu 1.700.000 Kč + aktuální saz-
ba DPH

- Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uza-
vřené dne 30.5.2006 na upravitelný byt pro pří-
jmově vymezené osoby, o velikosti 2+kk, výmě-
ře 54,60 m2, umístěný v I. NP domu č.p. 1275, ul. 
Štefánikova, Uherské Hradiště s pí XX na dobu 
určitou  dvou let, dle Pravidel nakládání s byty 

pro pří jmově vymezené osoby.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o ve-
likosti 2+1, výměře 92,45 m2, umístěný v I. NP 
domu č.p. 397, Moravní náměstí, Uherské Hra-
diště, s manž. XX na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, o ve-
likosti 1+1, výměře 45,80 m2, umístěný ve III. NP 
domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hra-
diště s manž. XX, na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o ve-
likosti 1+1, výměře 55,09 m2, umístěný v I. NP 
domu č.p. 445, ul. Kollárova, Uherské Hradiště 
s XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. 
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o veli-
kosti 1+1, výměře 41,80 m2, umístěný ve III. NP 
domu č.p. 60, ul. Leoše Janáčka, Uherské Hra-
diště s XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 38, o ve-
likosti 2+1, výměře 52,52 m2, umístěný v 10. NP 
domu č.p. 880, ul. Malinovského, Uherské Hra-
diště s XX na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, o veli-
kosti 2+1, výměře 57,50 m2, umístěný ve III. NP 
domu č.p. 503, ul. Rostislavova, Uherské Hra-
diště, s XX na dobu určitou 1 roku, po výpovědi  
z nájmu bytu, dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě. 
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o veli-
kosti 1+1, výměře 49,86 m2, umístěný ve III. NP 
domu č.p. 430, nám. Míru, Uherské Hradiště  
s XX, a to na dobu určitou 1 roku.

- změnu usnesení RM č. 501/33/RM/2012 ze 
dne 23.01.2012 v odst. I. v bodě 3., a to násle-
dovně: RM schvaluje pronájem nebytových pro-
stor v I. NP, ve II. NP a ve III. NP budovy č. p. 1057 
(ubytovna u Zimního stadionu), ulice Sokolov-
ská, Uherské Hradiště, společnosti Zimní sta-
dion UH s. r. o.; s výší nájmu 1 Kč/rok, stane-li se 
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nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy 
plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skuteč-
nost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší  
o aktuální sazbu DPH; na dobu určitou 25 let 
ode dne podpisu nájemní smlouvy s tím, že 
žadatel provede na své náklady rekonstrukci 
objektu ve smyslu odsouhlasené projektové 
dokumentace; dle návrhu Smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor uvedeného v důvodové zprávě 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt pro pří jmově vymezené osoby č. 
7, o velikosti 1+kk, výměře 31 m2, umístěný ve II. 
NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova v Uherském 
Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek 
uvedených v Pravidlech pro nakládání s byty 
pro pří jmově vymezené osoby, v pořadí s : 1. 
Martinou Danielovou 2. Janou Šebkovou 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt pro pří jmově vymezené osoby 
č. 11, o velikosti 1+kk, výměře 40 m2, umístěný 
ve III. NP domu č.p. 1277, ul. Štefánikova v Uher-
ském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle pod-
mínek uvedených v Pravidlech pro nakládání  
s byty pro pří jmově vymezené osoby, v pořadí s: 
1. Janou Šebkovou 2.Vlastimilem Kašným 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt pro pří jmově vymezené osoby č. 
5, o velikosti 2+1, výměře 58 m2, umístěný ve II. 
NP domu č.p. 1277, ul. Štefánikova v Uherském 
Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek 
uvedených v Pravidlech pro nakládání s byty 
pro pří jmově vymezené osoby, v pořadí s: 1. Lu-
cií Horákovou 2. Janou Šebkovou 
- vyloučení uchazeče ZESS, a.s., IČ 155 47 906, 
Osvobození ev.č. 89, 687 09 Boršice, z další 
účasti v zadávacím řízení na stavební prá-
ce pod názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 
157/8 „ATRIUM“, provedeném 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, a to   
z důvodu neprokázání splnění kvalifikace v po-

žadovaném rozsahu.

- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
pod názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 157/8 
„ATRIUM“, provedeného podle Pravidel pro za-
dávání 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. Vy-
braný uchazeč: STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 
1676, 686 04 Kunovice, IČ: 28269314, s nabídko-
vou cenou  2.395.000 Kč bez DPH (2.874.000 Kč 
včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314. 

- výsledek zadávacího řízení na stavební 
práce pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY - HA-
SIČSKÁ ZBROJNICE MAŘATICE“, provedené-
ho podle Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Uher-
ské Hradiště, čl. II odst. 2), finanční limit 4  
a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění. Vybraný 
uchazeč: ZESS, a.s., Osvobození ev.č. 89, 687 
07 Boršice, IČ: 15547906, s nabídkovou cenou  
1.184.039 Kč bez DPH (1.420.847 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem  
ZESS, a.s., IČ: 15547906.

- výsledek zadávacího řízení na dodávku 
pod názvem „JEZUITSKÁ KOLEJ - VÝSTAV-
NICKÉ PRVKY“, provedeného podle Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 
2), finanční limit 4 a v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění. Vybraný uchazeč: DEKOR, spol.  
s r.o., Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice, 
IČ:16261261 s nabídkovou cenou  995.000 Kč bez 
DPH (1.194.000 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem   
DEKOR, spol. s r.o., IČ:16261261.
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- uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské 
Hradiště a panem Bedřichem Autratou, bytem 
Na Příkopě 212, Uherské Hradiště - Míkovice, 
jejímž předmětem bude zpracování písemného 
záznamu o dění v místní části Míkovice za rok 
2011 za úplatu 5.000,- Kč dle přiloženého návr-
hu.

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské 
Hradiště a panem Mgr. Antonínem Staškem, 
bytem Květinová 16, Uherské Hradiště - Vésky, 
jejímž předmětem bude zpracování písemného 
záznamu o dění v místní části Vésky za rok 2011 
za úplatu 5.000,- Kč dle přiloženého návrhu.

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uher-
ské Hradiště a paní Hanou Rathúskou, bytem 
nám. Republiky 954, Uherské Hradiště, jejímž 
předmětem bude zpracování zápisu do kroniky 
města za rok 2011 za úplatu ve výši 30.000,- Kč 
dle přiloženého návrhu. 
- záštitu města Uherské Hradiště nad konáním 
Letní filmové školy 2012 v Uherském Hradišti, 
která se uskuteční ve dnech 21. - 28.7. 2012. 

- záštitu města Uherské Hradiště nad IV. me-
zinárodním malířským sympoziem „Hradišťský 
plenér 2012“ 
- uzavření kupních smluv, včetně smluv o po-
skytnutí výhradní licence, na koupi dvou děl, 
zhotovených na tomto sympóziu, od každého 
účastníka za cenu 2.000,- Kč/ks,  dle přiložené-
ho vzoru smlouvy.

- platy jmenovaným  ředitelkám a řediteli škol 
zřizovaných městem Uherské Hradiště dle 
předloženého návrhu.

- uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem  
Uherské Hradiště a Občanským sdružením Sta-
roměští šohajíci, IČ 227 39 050, sídlem Klukova 
830, Staré Město na akci Slovácké léto konané 
ve dnech 6.7. 2012 až 15.7.2012 na Masarykově 

náměstí v Uherském Hradišti, dle předloženého 
návrhu. 

- podání žádosti Krajskému úřadu Zlínského 
kraje v mimořádném termínu o změnu zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení  na zvýše-
ní nejvyššího povoleného počtu dětí v mateř-
ské škole  ze 167 dětí na 187 dětí s účinností 
od  1.9.2012 u právnické osoby  Základní školy  
a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 
1063, příspěvková organizace.
  
- uzavření dodatku č.2 Smlouvy na pravidel-
nou údržbu parkovacího systému uzavřené se 
společností DESIGNA Parking & Access s.r.o., IČ: 
262 02 018, DIČ: CZ 26202018,  se sídlem Soko-
lovská 87/95, 180 00 Praha 8, dle přiloženého 
návrhu.  Předmětem dodatku je zejména roz-
šíření počtu parkovacích systémů, cena služby 
je nově stanovena na 74.740 Kč bez DPH ročně.
- uzavření plánovací smlouvy na vybudování 
veřejné infrastruktury mezi městem Uherské 
Hradiště a investory stavby rodinného domu: 
Ing. Hanou Šuráňovou a Ing. Vladimírem Šu-
ráňem, dle pří lohy.

- Plán odpadového hospodářství města Uher-
ské Hradiště zpracovaný na období let 2012-
2016.

- vyloučení uchazeče DNS, a.s., Na strži 1702/65, 
Praha 4, IČ 251 46 441 ze zadávacího řízení na 
zakázku Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
- Technologické centrum, elektronická spisová 
služba a vnitřní intergrace úřadu obce s rozší-
řenou působností Uherské Hradiště.

- zrušení výběrového řízení na zakázku Rozvoj 
služeb eGovernmentu v obcích - Technologické 
centrum, elektronická spisová služba a vnitřní 
integrace úřadu obce s rozšířenou působností 
Uherské Hradiště. 
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Požádala
- Krajský úřad Zlínského kraje z důvodů uvede-
ných v žádosti dle § 146 odst. 2 školského záko-
na, v platném znění, o dřívější účinnost změny 
a o prominutí zmeškání termínu pro předložení 
žádosti. 

Schválila ke zveřejnění
- zřízení věcného břemene spočívajícího v prá-
vu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
na částech pozemků p. č. 888/1 v délce cca 4,3 
bm, p. č. 888/6 v délce cca 2,6 bm, p. č. 954/8 
v délce cca 125,4 bm, p. č. 954/9 v délce cca 
6,1 bm, st. p. č. 985 v délce cca 5,1 bm, st. p. č. 
2655/1 v délce cca 0,7 bm, p. č. 667/1 v délce 
cca 5,4 bm a p. č. 890/2 v délce cca 2,6 bm, vše 
v celkové délce cca 152,2 bm, vše v k. ú. Uher-
ské Hradiště, vše pro oprávněného Telefónica 
Czech Republic, a. s.
- 2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy - umístění nového kabelového vedení NN 
v délce cca 13 bm do-na části pozemku p. č. 
192/2 v k. ú. Sady, pro oprávněného E.ON Dis-
tribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, 
s. r. o.
- 3. převod částí pozemků p. č. 154/2 o výměře 
cca 3 m2 a p. č. 155/2 o výměře cca 1 m2, oba  
v k. ú. Míkovice nad Olšavou 
- 4. pronájem části pozemku p. č. 2062/1 o vý-
měře cca 76 m2 v k. ú. Mařatice 

- 5. zřízení věcného břemene spočívajícího  
v právu zřízení a provozování zařízení distri-
buční soustavy - uložení kabelového vedení NN 
v délce cca 30 bm do-na části pozemku p. č. 
2065/13 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká repub-
lika, s. r. o.
- 6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení  

a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového kabelového vedení NN v délce 
cca 15 bm do-na části pozemku p. č. 840 v k. 
ú. Sady, pro oprávněného Správu železniční do-
pravní cesty, s. o.
- 7. převod pozemku p. č. 862/13 o celkové vý-
měře 122 m2 a části pozemku st. p. č. 406/2  
o výměře cca 30 m2, oba v k. ú. Mařatice
- 8. výpůjčku části pozemku p.č. 565/2 o výměře 
cca 6 m2 v k. ú. Vésky 
- 9. výpůjčku části pozemku p. č. 1059/1 o výmě-
ře cca 300 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- 10. převod pozemků p. č. 3016/77 o celko-
vé výměře 2 058 m2 a p. č. 3016/74 o celkové 
výměře 1 363 m2, oba v k. ú. Mařatice, a to  
s Podmínkami pro převod pozemků v průmyslo-
vé zóně Uherské Hradiště - Jaktáře uvedenými 
v důvodové zprávě
- 11. převod pozemků p. č. 3015/115 o celkové 
výměře 1 376 m2 v k. ú. Mařatice a pozemků p. 
č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7 
o celkové výměře 680 m2, oba v k. ú. Jarošov  
u Uherského Hradiště
- 12. pronájem nebytových prostor o celkové vý-
měře 387,06 m2 (dle přesné specifikace neby-
tových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. 
NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uher-
ské Hradiště, za účelem zřízení kavárny; a to  
s podmínkami zveřejnění uvedenými v důvodo-
vé zprávě
- převod části pozemku p. č. 3023/71 o výměře 
cca 795 m2 v k. ú. Mařatice, a to za Podmínek 
pro převod části pozemku p. č. 3023/71 o vý-
měře cca 795 m2 v k. ú. Mařatice uvedených  
v důvodové zprávě 

- Záměr města na nájem bytu č. 1, o velikosti 
2+1, výměře bytu cca 67,46 m2 (2 pokoje, ku-
chyň, předsíň, koupelna s WC, pavlač a sklep-
ní kóje), umístěného ve II. NP domu č.p. 41, ul. 
Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předpla-
ceného nájemného, dle podmínek uvedených  
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v důvodové zprávě.
- Záměr města na nájem bytu č. 3, o velikosti 
3+1, výměře bytu cca 98,3 m2 (3 pokoje, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC, chodba, spíž, šatna  
a sklepní kóje), umístěného ve III. NP domu č.p. 
41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší ná-
jemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce 
předplaceného nájemného, dle podmínek uve-
dených v důvodové zprávě.
- Záměr města na nájem bytu č. 4, o velikosti 
3+1, výměře bytu cca 81,37 m2 (3 pokoje, ku-
chyň, předsíň, koupelna, WC, šatna a sklepní 
kóje), umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul. 
Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předpla-
ceného nájemného, dle podmínek uvedených  
v důvodové zprávě.
- Záměr města na nájem bytu č. 12, o velikosti 
2+1, výměře bytu 74,40 m2 (2 pokoje, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC a sklepní kóje), umís-
těného ve IV. NP domu č.p. 107, ul. Otakarova, 
Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/
m2/měsíc, nejvyšší nabídce předplaceného 
nájemného, dle podmínek uvedených v důvo-
dové zprávě.

Souhlasila
- s přijetím věcných a finančních darů příspěv-
kovými organizacemi Mateřská škola, Uherské 
Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková or-
ganizace, Základní škola, Uherské Hradiště, 
Za Alejí 1072, příspěvková organizace, Základní 
škola a Mateřská škola Uherské Hradiště-Jaro-
šov, Pivovarská 200, příspěvková organizace, 
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Ko-
menského náměstí 350, příspěvková organiza-
ce, Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, Knihovna Bedřicha Beneše Buch-
lovana, příspěvková organizace, Městská kina 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace do 
jejich vlastnictví v celkové hodnotě Kč 164 272,--
dle důvodové zprávy.
- s použitím historického znaku města Uherské 

Hradiště na oficiálních tiskovinách IV. meziná-
rodního malířského sympozia „Hradišťský ple-
nér 2012“, při dodržení podmínek tisku daných 
Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2004 o uží-
vání symbolů města Uherské Hradiště. 

Udělila
- souhlas s umístěním sídla společnosti Dial-
dent s. r. o. na adrese č. p. 157/8, Masarykovo 
náměstí, Uherské Hradiště
 
Vzala na vědomí
- nehodnocení záměru na pronájem nebyto-
vých prostor o celkové výměře 387,06 m2 v I. NP 
budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské 
Hradiště, za účelem zřízení kavárny, a to z dů-
vodu nedodání nabídky

- zápis do kroniky města za rok 2010 
- stav příprav Letní filmové školy 2012 v Uher-
ském Hradišti.
- přiložený statut IV. mezinárodního malířského 
sympozia „Hradišťský plenér 2012“.
- výsledek konkursního řízení na pracovní mís-
to ředitele/ředitelky Základní školy UNESCO, 
Uherské Hradiště,  Komenského náměstí 350, 
příspěvková organizace.
- Výpověď z nájmu bytu č. 12, o velikosti 2+1, vý-
měře 74,4 m2, umístěného ve IV. NP domu č.p. 
107, ul. Otakarova, Uherské Hradiště, danou ná-
jemcem bytu XX, ke dni 31.8.2012.  

Jmenovala
- Mgr. Vratislava Brokla, ředitelem Základní 
školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěv-
ková organizace, na dobu určitou od 1. srpna 
2012 do 31. července 2018
- Mgr. Marii Leitgebovou, ředitelkou Základní 
školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větr-
ná 1063, příspěvková organizace, na dobu urči-
tou od 1. srpna 2012 do 31. července 2018.
- Mgr. Janu Uherkovou, , ředitelkou Základní 
školy T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Ma-
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řatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, na 
dobu určitou od 1. srpna 2012 do 31. července 
2018.
- Bc. Ilonu Močičkovou, ředitelkou Mateřské 
školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 
příspěvková organizace, na dobu určitou od  
1. srpna 2012 do 31. července 2018.

Uložila
- Ing. Bronislavě Struhelkové  předložit návrh 
na zajištění chybějících finančních prostředků 
ve výši 39 000 Kč včetně DPH při další změně 
rozpočtu města. Termín: 28.8.2012
- Ing. Josefu Hříbkovi zajistit konečnou redakci, 
přepis a svázání kroniky města za rok 2010. Ter-
mín: 31.8.2012

Vyhlásila
- konkursní řízení na pracovní místo ředitele/
ředitelky Základní školy UNESCO, Uherské Hra-
diště,  Komenského náměstí 350, příspěvková 
organizace dle předloženého návrhu.
 
Odvolala
- pana Silvestra Holčíka, nominovaného poli-
tickou stranou KDU-ČSL, z funkce člena místní 
komise Sady.

Jmenovala
- pana Josefa Medka, nominovaného politickou 
stranou KDU-ČSL, členem místní komise Sady.
neschválila
- vyvěšení moravské vlajky na radnici města 
Uherské Hradiště dne 5. července 2012. 

- Žádost o snížení nájemného z bytu č. 1, o ve-
likosti 2+1, umístěného v I. NP domu č.p. 431, ul. 
Štefánikova, Uherské Hradiště, z důvodu probí-
hajících stavebních prací na rozšíření silnice č. 
II/497, podanou nájemcem bytu XX.
- Žádost o souhlas s dohodou o výměně bytů 
- výměna bytu č. 2, o velikosti  4+1 a výměře 
130,69 m2, umístěného v I. NP domu č.p. 41, 

ul. Prostřední, Uherské Hradiště, za dva menší 
byty, a to: byt č. 3, o velikosti 3+1, výměře cca 
98 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 41, ul. Pro-
střední, Uherské Hradiště, XX a byt č. 2, o ve-
likosti 2+0, výměře 55,23 m2 umístěný v I. NP 
domu č.p. 567, ul. Dvořákova, Uherské Hradiště 
XX
- výpůjčku částí pozemku p. č. 399/8 o výmě-
rách cca 35 m2 a cca 36 m2 v k. ú. Mařatice, 
společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o.
- snížení nájmu o 13% do doby rekonstrukce 
budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hra-
diště, na základě Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 
29.03.2002 mezi městem Uherské Hradiště  
a původně Střední odbornou školou, Středním 
odborným učilištěm a Učilištěm služeb a spol. 
stravování s. r. o., nyní Střední školou služeb  
s. r. o., týkající se pronájmu nebytových prostor 
o celkové výměře 380 m2 ve II. NP budovy č. p. 
1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště

Neschválila ke zveřejnění
- směnu části pozemku p. č. 2153/77 o výmě-
ře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice ve vlastnictví 
města Uherské Hradiště, za část pozemku p. č. 
1634/118 o výměře cca 550 m2 v k. ú. Jarošov u 
Uherského Hradiště ve vlastnictví pana Vojtě-
cha Suchánka
- pronájem části pozemku p. č. 2153/77 o výmě-
ře cca 550 m2 v k. ú. Mařatice
- převod části pozemku p. č. 2153/77 o výměře 
cca 550 m2 v k. ú. Mařatice
- pronájem částí pozemků p. č. 3813/9 a p. č. 3813/4 
o celkové výměře 1 834 m2, oba v k. ú. Kunovice  
u Uherského Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 1300/2 o výměře 
cca 190 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- výpůjčku částí pozemků p.č. 3005/49 o výměře 
cca 24 m2 a p. č. 3006/104 o výměře cca 111 m2, 
oba v k. ú. Mařatice
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PŘEHLED USNESENÍ 
12 zasedání 
Zastupitelstva města Uh. Hradiště 18.6.2012  

Zastupitelstvo města schválilo
- Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 
2011.
- Odepsání 13 kusů nedobytných pohledávek 
týkajících se samostatné působnosti v celkovém 
objemu 52 311,- Kč dle pří lohy důvodové zprávy.
- Rozpočtové opatření č. 04/2012 dle důvodové 
zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2012 má 
tuto skladbu: viz pří loha č. 1
- Seznam investičních akcí s úhradou ve více le-
tech ve znění dle pří lohy důvodové zprávy.

- Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region 
Slovácko, IČ 687 31 841, Masarykovo nám. 21, 
Uherské Hradiště, poskytnutí neinvestiční dota-
ce ve výši 15,4 tis. Kč na úhradu nákladů spoje-
ných s výdaji na přednáškový sál, dočasnou ex-
pozici a provoz Městského informačního centra. 
Smlouva bude uzavřena za dodržení podmínek 
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné 
pro rok 2012.
- převod části původní st. p. č. 1290 o výměře 
69 m2 (dle GP č. 2356-17/2012 díl „a“ o výměře 
69 m2) a části pozemku původní p. č. 3023/67 
o výměře 30 m2 (dle GP č. 2356-17/2012 díl „b“ 
o výměře 30 m2), sloučením dílu „a“ a dílu „b“ 
vznikla nová st. p. č. 1290 o celkové výměře 99 
m2, vše v k. ú. Mařatice, společnosti Telefónica 
Czech Republic, a. s.; za celkovou kupní cenu ve 
výši 109.250 Kč (cena stanovena dle ZP č. 730-
30/2012 vypracovaného dne 23.04.2012 Ing. 
Šárkou Kovaříkovou)
- vzor Smlouvy o poskytnutí účelo-
vé neinvestiční dotace z rozpočtu měs-
ta Uherské Hradiště uzavřené mezi měs-
tem Uherské Hradiště (poskytovatel)  
a Obchodní akademií, Vyšší odbornou ško-
lou a Jazykovou školou s právem státní ja-
zykové zkoušky Uherské Hradiště (pří jemce), 

jejímž předmětem je poskytnutí účelově ur-
čené dotace neinvestičního charakteru z roz-
počtu města Uherské Hradiště na náklady 
spojené se zajišťováním výuky ve vybraných 
studijních oborech uskutečňovaných OAUH  
v pronajatých nebytových prostorách ve vlast-
nictví města Uherské Hradiště a jejíž součástí 
je pří loha č. 1; a to dle návrhu vzoru Smlouvy 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z roz-
počtu města Uherské Hradiště a Pří lohy č. 1  
v důvodové zprávě
- uzavírání Smlouvy o poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 
mezi městem Uherské Hradiště (poskytovatel)  
a Obchodní akademií, Vyšší odbornou ško-
lou a Jazykovou školou s právem státní ja-
zykové zkoušky Uherské Hradiště (pří jemce), 
jejímž předmětem je poskytnutí účelově ur-
čené dotace neinvestičního charakteru z roz-
počtu města Uherské Hradiště na náklady 
spojené se zajišťováním výuky ve vybraných 
studijních oborech uskutečňovaných OAUH  
v pronajatých nebytových prostorách 
ve vlastnictví města Uherské Hradiš-
tě a jejíž součástí je Pří loha č. 1, v jed-
notlivých letech po dobu trvání Smlouvy  
o spolupráci uzavřené mezi městem Uherské 
Hradiště a Obchodní akademií, Vyšší odbor-
nou školou a Jazykovou školou s právem státní 
jazykové zkoušky Uherské Hradiště, vymezené 
bodem č. 3 odst. I. tohoto usnesení
- 3. uzavření Smlouvy o spolupráci mezi měs-
tem Uherské Hradiště a Obchodní akademií, 
Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou  
s právem státní jazykové zkoušky Uherské 
Hradiště, jejímž předmětem je spolupráce 
smluvních stran, z níž plynou vzájemná práva 
a povinnosti při zajišťování výuky ve vybraných 
studijních programech uskutečňovaných OAUH 
v pronajatých nebytových prostorách ve vlast-
nictví města Uherské Hradiště a jejíž součástí 
je Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště;  
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a to dle návrhu Smlouvy o spolupráci a Smlou-
vy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
z rozpočtu města Uherské Hradiště v důvodové 
zprávě
- 4. nabytí pozemku p. č. 3022/104 o celkové vý-
měře 3 260 m2 v k. ú. Mařatice od pana Josefa 
Pazderky, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- 5. nabytí pozemku p. č. 3022/143 o celkové 
výměře 95 m2 v k. ú. Mařatice od pana Petra 
Křižánka, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- 6. převod části pozemku původní p. č. 335/1 
o výměře 270 m2 (dle GP č. 459-16/2011 nově 
vzniklá p. č. 335/4 o celkové výměře 270 m2)  
v k. ú. Míkovice nad Olšavou, manželům Julii  
a Radku Dostálkovým, za kupní cenu ve výši 600 
Kč/m2
- 7. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uher-
ské Hradiště (kupující ) a společností GG INTER-
STYL, s. r. o. (prodávající ), na převod pozemků p. 
č. 3015/129 o celkové výměře 4 664 m2 a p. č. 
3016/75 o celkové výměře 2 005 m2, oba v k. ú. 
Mařatice, za kupní cenu 350 Kč/m2; a to s pod-
mínkou odstranění zástavního práva smluvní-
ho na předmětných pozemcích
- 8. uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě  
č. 2008/96/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené 
dne 26.03.2008 mezi městem Uherské Hradiště  
a společností EVPÚ Defence a. s., týkající se pře-
vodu pozemku p. č. 3016/32 o celkové výměře  
8 729 m2 v k. ú. Mařatice; spočívajícího ve změ-
ně čl. VI. Závazek kupujícího a ve změně čl. VII. 
Jistina; dle přiloženého návrhu Dodatku č. 2  
v důvodové zprávě
- 9. uzavření Budoucí kupní smlouvy a smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem Uherské Hradiště a společností 
INVESTOSTAV s. r. o.; předmětem budoucí kup-
ní smlouvy je nabytí částí pozemků p. č. 1505  
o výměře cca 6 m2 a p. č. 1506 o výměře cca 10 
m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště do vlastnictví 
města Uherské Hradiště za kupní cenu ve výši 
4.000 Kč/m2 a budoucí věcné břemeno bude 
spočívat v právu zřízení přesahu II. NP nad část-

mi pozemků p. č. 653/22 o výměře cca 11 m2, p. 
č. 653/20 o výměře cca 18 m2, p. č. 1505 o vý-
měře cca 6 m2 a p. č. 1506 o výměře cca 10 m2, 
vše v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného 
společnost INVESTOSTAV s. r. o.; za jednorázo-
vou úhradu ve výši 4.000 Kč/m2
- 10. převod částí pozemků p. č. 1458/2 o vý-
měře 73 m2 (dle GP č. 1989-143/2012 díl „a“  
o výměře 37 m2 a díl „b“ o výměře 36 m2) a p. č. 
1458/3 o výměře 35 m2 (dle GP č. 1989-143/2012 
díl „c“ o výměře 35 m2, sloučením dílů „a“, „b“  
a „c“ vznikla nová p. č. 1458/16 o celkové vý-
měře 108 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, 
společnosti DEVICON s. r. o.,  za kupní cenu ve 
výši 2.000 Kč/m2/pozemek pod terasou (díl „a“  
o výměře 37 m2) a 500 Kč/m2/pozemek pod pří-
stupovým a okapovým chodníkem (díl „b“ a „c“  
o celkové výměře 71 m2)
- 11. 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 společností E.ON Distribuce, a.s.,; za kupní 
cenu ve výši 1.000 Kč/m2
- nabytí zpevněné plochy parkoviště na 
pozemcích p. č. 656/16, p. č. 1534/4, p. č. 
1534/8 a na části pozemku p. č. 173/1 (u bu-
dovy Policie ČR) a chodníku na části po-
zemku p. č. 151/1, vše v k. ú. Uherské Hradiš-
tě, od společnosti ČSAD Uherské Hradiště  
a. s., za celkovou kupní cenu 1.135.000 Kč

- Nabídku převodu bytu a uzavření Budoucí kup-
ní smlouvy na převod bytové jednotky č. 972/02 
o velikosti 3+1 umístěné v 1. NP ve vchodě č.p. 
972, v budově č.p. 972 a č. p. 973, na pozem-
cích st.p.č.1285 o výměře 326 m2 a st.p.č. 1286 
o výměře 243 m2 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 7888/177263 na společných částech 
budovy č.p. 972 a č. p. 973 na pozemcích st.p.č. 
1285 a st.p.č. 1286 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 7888/177263 na pozemcích st.p.č. 
1285 o výměře 326 m2 a st.p.č. 1286 o výměře 
243 m2, vše v k. ú. Mařatice, do výlučného vlast-
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nictví XX, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice za 
kupní cenu 301.057,- Kč.
- Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě na převod bytové 
jednotky č. 742/08 o velikosti 1+1 (1 pokoj, ku-
chyň, předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje)  
o výměře 43,73 m2 umístěné v I. NP, v domě 
č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské Hradiště, na 
pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; spo-
luvlastnického podílu o velikosti 4373/65844 
na společných částech domu č. p. 742 na po-
zemku st. p. č. 915 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 4373/65844 na pozemku st. p. č. 915  
o výměře 330 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště;  
s XX, Uherské Hradiště,  PSČ 686 06, za kupní 
cenu XX. 
- Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě na převod bytové 
jednotky č. 742/07 o velikosti 2+1 (2 pokoje, 
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje) 
o výměře 56,56 m2 umístěné v I. NP, v domě 
č. p. 742, ul. Revoluční, Uherské Hradiště, na 
pozemku st. p. č. 915 o výměře 330 m2; spo-
luvlastnického podílu o velikosti 5656/65844 
na společných částech domu č. p. 742 na po-
zemku st. p. č. 915 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 5656/65844 na pozemku st. p. č. 915  
o výměře 330 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; 
s XX, bytem Uherské Hradiště, PSČ 686 05 za 
kupní cenu XX Kč. 
- Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č. 
503/08 o velikosti 1+1, o výměře 29,07 m2, umís-
těného ve III.NP, ve vchodě č.p. 503, v budově 
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, na pozem-
ku 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 spolu-
vlastnického podílu o velikosti 2907/194507 na 
společných částech budovy č.p. 503, 504, 505  
a 506 na pozemku st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 
855/13, a spoluvlastnického podílu o velikos-
ti 2907/194507 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; s manžely XX,  Uherské Hradiště, PSČ 
686 01, za kupní cenu XX. 
- Vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě na převod bytu č. 988/2  
o velikosti 3+1, o výměře 79,32 m2, umístěného  
v I.NP budovy č.p. 986, č.p. 987 a č.p. 988, na po-
zemku 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 podílu o velikosti 
7932/247470 na společných částech budo-
vy č.p. 986, 987 a 988 na pozemku st. p.č. 
1243, 1242, 1241, a spoluvlastnického po-
dílu 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; s XX  PSČ 686 05, za kupní 
cenu XX Kč. 
- Dohodu o uzavření kolektivního členství ve 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska mezi 
městem Uherské Hradiště a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, okresním sdružením 
Uherské Hradiště, Palackého nám. 293, Uher-
ské Hradiště, IČ 653 25 591, zastoupeným sta-
rostou okresního sdružení panem Václavem 
Holáskem, dle přiloženého návrhu.

- uzavření dohody o spolupráci mezi měs-
tem Sárvár (Maďarsko) a městem Uher-
ské Hradiště jejímž cílem je navázá-
ní a rozvinutí efektivní spolupráce mezi 
společenstvími, veřejnými organizacemi  
a podniky města Sárvár a města Uherského 
Hradiště, dle předloženého návrhu.
- dodatek č. 2 Zakládací smlouvy obecně pro-
spěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., dle pří-
lohy důvodové zprávy
- Strategickou mapu BSC města Uherské Hradi-
ště dle pří lohy č.1 důvodové zprávy.
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Souhlasilo
- S celoročním hospodařením města Uherské 
Hradiště za rok 2011, a to bez výhrad.

Vzalo na vědomí
- zprávu o činnosti Rady města
- Informaci o odepsání 72 kusů nedobytných 
pohledávek týkajících se přenesené působnosti 
v celkovém objemu 241 223,50 Kč.
- plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2012.
- Nehodnocení záměru města na převod by-
tové jednotky č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 
84,85 m2 (4 pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, 
koupelna, balkon a sklepní kóje), umístěné 
ve IV. NP domu č. p. 991, č. p. 992, ul. Sadová  
a č. p. 993, ul. Vladislava Vaculky, Uherské Hra-
diště, 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 velikosti 8485/244676 na společných částech 
domu č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. p. 
č. 1255, 1254, 1253 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 8485/244676 na 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 mini-
mální nabídka musí činit 900.000 Kč; z důvodu 
nepodání nabídky
- Nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 992/10 o velikosti 1+1, výměře 32,02 
m2 (1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC  
a sklepní kóje) umístěné ve IV. NP domu č. p. 
991, č. p. 992, ul. Sadová a č. p. 993, ul. Vladisla-
va 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; spolu-
vlastnického podílu o velikosti 3202/244676 na 
společných částech budovy č. p. 991, 992 a 993 
na pozemku st. p. č. 1255, 1254, 1253 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti 3202/244676 na 
pozemcích st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p. 
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výměře 

326 m2, vše v k. ú. Mařatice; a to nejvyšší nabíd-
ce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 600.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod by-
tové jednotky č. 986/11, o velikosti 4+1, výměře 
93,80 m2 (4 pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, 
koupelna, balkon a sklepní místnost), umístěné 
ve IV. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. Sadová 
a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hradiš-
tě, na pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, 
st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 
o výměře 328 m2; spoluvlastnického podílu  
o velikosti 9380/247470 na společných částech 
budovy č. p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 umístěných 
na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, 
st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241 
o výměře 328 m2 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 9380/247470 na pozemcích st. p. č. 1243 
o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2  
a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Ma-
řatice; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 900.000 Kč; z dů-
vodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 769/05, o velikosti 2+1, výměře 62,20 
m2, umístěné ve III. NP domu č. p. 769, ul. Mojmíro-
va, Uherské Hradiště, spoluvlastnického podílu  
o velikosti 6220/38178 na společných částech 
domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného na po-
zemku st. p. č. 1604/3 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 1604/3 
o výměře 167 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště;  
a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž mini-
mální nabídka musí činit 1.000.000 Kč; z důvodu 
nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 505/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 
29,32 m2, umístěné v I. NP, ve vchodě č. p. 505,  
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, 
ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na po-
zemku 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 

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. HradištěZpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště



15

172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2; spolu-
vlastnického podílu o velikosti 2932/194507 na 
společných částech budovy č. p. 503, 504, 505  
a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 2932/194507 na pozemcích st. p. č. 
855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výmě-
ře 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; z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 505/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 
29,04 m2, umístěné ve II. NP, ve vchodě č. p. 505,  
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, 
ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na po-
zemku 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; spolu-
vlastnického podílu o velikosti 2904/194507 na 
společných částech budovy č. p. 503, 504, 505  
a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 2904/194507 na pozemcích st. p. č. 
855/10 o výměře 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 kup-
ní ceny, přičemž minimální nabídka musí činit 
450.000 Kč; z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/06 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje),  
o výměře 35,55 m2, umístěné ve II. NP, ve vchodě 
č. p. 506, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505  
a č. p. 506, ul. Louky, Uherské Hradiště - Ja-
rošov, na pozemku st. p. č. 855/10 o výmě-
ře 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; spoluvlastnického podílu 
o velikosti 3555/194507 na společných čás-

tech budovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na po-
zemku st. p. č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13  
a spoluvlastnického podílu o velikos-
ti 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 Uherské-
ho Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 550.000 
Kč; z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/08 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 
29,08 m2, umístěné ve III. NP, ve vchodě č. p. 506,  
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, 
ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na po-
zemku 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; spolu-
vlastnického podílu o velikosti 2908/194507 na 
společných částech budovy č. p. 503, 504, 505  
a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 
855/12, 855/13 a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 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 Uherské-
ho Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 
Kč; z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na pře-
vod bytové jednotky č. 506/10 o velikos-
ti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupel-
na, WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, 
umístěné ve IV. NP, ve vchodě č. p. 506,  
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, 
ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na po-
zemku 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; spolu-
vlastnického podílu o velikosti 5736/194507 na 
společných částech budovy č. p. 503, 504, 505  
a 506 na pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 
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855/12, 855/13 a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 5736/194507 na pozemcích st. p. č. 855/10 
o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 171 m2, 
st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 855/13  
o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč;  
z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod 
bytové jednotky č. 742/12 o velikosti 2+1 (2 
pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, 
balkon, sklepní kóje) o výměře 57,63 m2 
umístěné ve III. NP, v domě č. p. 742, ul. Re-
voluční, Uherské Hradiště, na pozemku st.  
p. č. 915 o výměře 330 m2; spoluvlastnického podílu  
o velikosti 5763/65844 na společných čás-
tech domu č. p. 742 na pozemku st. p. č. 
915 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5763/65844 na pozemku st. p. č. 915 o vý-
měře 330 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; 
a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž 
minimální nabídka musí činit 900.000 Kč;  
z důvodu nepodání nabídky.
- Nehodnocení záměru města na převod by-
tové jednotky č. 506/01 o velikosti 2+1 (2 pokoj, 
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, balkon, sklep-
ní kóje) o výměře 57,10 m2 umístěné v I. NP, ve 
vchodě č. p. 506, v budově č. p. 503, č. p. 504, 
č. p. 505 a č. p. 506, ul. Louky, Uherské Hradiště 
- Jarošov, na pozemku st. p. č. 855/10 o výmě-
ře 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; 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 spo-
luvlastnického podílu 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 vý-
měře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč;  

z důvodu nepodání nabídky.
- Rozpočtové opatření č. 03/2012 provedené ra-
dou města dle podmínek stanovených zastupi-
telstvem města.
- odůvodnění uvedené v návrhu přípravného 
výboru, které je pří lohou č. 1 návrhu usnesení.  
- odhad nákladů přípravného výboru spojených  
s provedením místního referenda ve výši 85.000 
Kč a realizací rozhodnutí přijatého v místním re-
ferendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu měs-
ta Uherské Hradiště.  
- změnu Statutu obecně prospěšné společnosti 
Park Rochus, o.p.s.  dle pří lohy
- odstoupení RNDr. Dagmar Zábran-
ské ze správní rady společnosti Park Ro-
chus, o.p.s. a odstoupení JUDr. Dany 
Šilhavíkové a Ing. Jindřicha Ondruše  
z dozorčí rady společnosti Park Rochus, o.p.s.  
- jmenování Ing. Stanislava Blahy, Ing. Květosla-
va Fryštáka a PhDr. Ivo Frolce za členy správní 
rady společnosti Park Rochus, o.p.s. a jmeno-
vání  Mileny Kovaříkové za členku dozorčí rady 
společnosti Park Rochus, o.p.s.

Pověřilo
- starostu města Květoslava Tichavského pod-
pisem memoranda o spolupráci partnerských 
měst, kterým se deklaruje uzavření dohody  
o spolupráci s městem Sárvár, Maďarsko.

Rozhodlo
- vyhlášení místního referenda na základě 
návrhu přípravného výboru a v souladu se 
zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu  
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, na území města Uherské Hradi-
ště, část města Jarošov (katastrální území Jaro-
šov u Uherského Hradiště, číslo katastrálního 
území 657565) o otázce „Má dojít k oddělení 
části obce (města) Uherské Hradiště nazvané 
Jarošov, jenž je vymezena katastrálním územím  
Jarošov u Uherského Hradiště, od obce (města)  
Uherské Hradiště?“ 
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Stanovilo
- den konání místního referenda na území měs-
ta Uherské Hradiště, část města Jarošov na so-
botu 22. září 2012 od 8:00 do 20:00 hodin.  
- výši zvláštní odměny za výkon funkce člena 
okrskové komise nebo člena místní komise 
1.150 Kč, za výkon funkce předsedy okrskové 
komise nebo předsedy místní komise 1.600 Kč. 

Doporučilo
- Radě města jmenovat nového člena dozorčí 
rady společnosti Park Rochus, o.p.s.

Souhlasilo
- s pořízením územní studie US 4, vymezené  
v Územním plánu Uherské Hradiště

Vydalo
- obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška č. 5/1995 o prostoro-
vém plánu městského regionu Uherské Hradiš-
tě, Staré Město a Kunovice, dle pří lohy

Uložilo
- radě města zajistit dopracování metodiky Ka-
talogu karet indikátorů pro sledování pokroku 
při realizaci Strategického plánu rozvoje města 
Uherské Hradiště do roku 2020.
- Odboru životního prostředí zajistit aktualizaci 
dokumentu „Koncepce údržby veřejné zeleně“.
Termín: 31.12.2014
- Odboru architektury, plánování a rozvoje zajis-
tit aktualizaci dokumentů „Program rozvoje měst 
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“, „Kon-
cepce bytové politiky města Uherské Hradiště“, 
Energetické koncepce města Uherské Hradiště“  
a „Hodnotové mapy pozemků města Uherské 
Hradiště“. Termín: 31.12.2016
- Odboru dopravy zajistit aktualizaci dokumen-
tů „Generel dopravy Uherské Hradiště - Staré 
Město - Kunovice“ a provádět periodickou ob-
novu „Dopravního modelu města Uherské Hra-
diště“. Termín: 31.12.2015

Neschválilo
- Asociaci českých filmových klubů, o.s., IČ 613 
87 550, Stonky 860, Uherské Hradiště, poskyt-
nutí příspěvku na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním Letní filmové školy nad rámec fi-
nančního příspěvku dle Dodatku č. 1 „Smlouvy 
o spolupráci při pořádání Letní filmové školy  
v letech 2010-2019“.

- nabytí víceúčelového úložiště Popovice umís-
těného na pozemcích st. p. č. 521, p. č. 5015/1, 
p. č. 5015/3, p. č. 5015/4 a p. č. 5015/5 (včetně 
předmětných pozemků), vše v k. ú. Popovice  
u Uherského Hradiště od společnosti EKOCICO,  
s. r. o.; za kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč 
- žádost o prominutí penále ve výši 37.000,- Kč 
uložené společnosti FLUX, spol. s r.o. se sídlem 
Musílkova 13, 150 00 Praha 5, IČ 169 79 613, DIČ 
CZ 169 79 613, jednající jednatelem Ing. Alešem 
Laboutkou, za nedodržení termínu předání díla 
ze smlouvy o dílo uzavřené mezi touto společ-
ností a městem Uherské Hradiště.

Zrušilo
- usnesení ZM č. 123/8/ZM/2011/1 ze dne 
05.12.2011 v odst. I. v bodě 6., a to ve znění: 
 
ZM schvaluje 
převod pozemků p. č. 3016/77 o celkové výměře 
2 058 m2 a p. č. 3016/74 o celkové výměře 1 363 
m2, oba v k. ú. Mařatice, společnosti STRABIS 
GROUP s. r. o.; za celkovou kupní cenu ve výši 
2.250.000 Kč 
- závaznost:1.  Programu rozvoje města 2004, 2.  
Generelu cyklistické dopravy Uherské Hradiště 
schváleného usnesením 698/RM/2008, 3.  Kon-
cepce prevence kriminality pro období let 2009 
- 2011 schválené usnesením č. 194/14/ZM.

Zamítlo
- přiložený návrh na „Změnu Územního plánu 
Uherské Hradiště“ v lokalitě Tůně 

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

MUDR. DaViD ONDRa

1. OSObNÍ úDaJE
41 let, lékař, primař urologického oddělení

2. POLitická PŘÍSLUšNOSt a fUNkcE
ODS

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a kOMiSÍcH
člen zastupitelstva města - 4. volební období  
a člen rady města - 1. volební období, dříve člen 
a předseda kulturní komise

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO MěStO
To je ale nuda. Za prvé toto přece nemůže ni-
koho zajímat, za druhé nechci ulehčovat práci 
tvůrcům svého nekrologu. Osobně si myslím, 
že kdybych neexistoval, tak se zeměkoule krou-
tit nepřestane, ale abych to úplně neodbyl, tak 
aspoň pár obecných principů. Snažím se nena-
dělat velké škody, zvedat ruku pro odvážnější 
projekty, které ještě unese městská kasa a ko-
lektivní vědomí obyvatel maloměsta, a naslou-
chat občanům, což se děje většinou v restauraci, 
takže se přiznám, že jim i někdy nerozumím.

5. cO JE MOU SNaHOU DOkáZat VE MěStě 
V bUDOUcNU
V Hradišti, dalo by se říct Paříži Slovácka, v pod-
statě všechno je (kromě moře, a to je v době glo-
bálního oteplování jenom otázka času), tím ne-
chci říct, že by to nemohlo líp fungovat, ale to je 
zase otázka lidských zdrojů. O atraktivitě města 
nejlépe vypovídá cena nemovitostí, to ať si srov-
ná každý sám. Osobně kladu důraz na kultivaci 
veřejného prostoru (např. aby umprumáci své 
sochy mohli postavit v parku), zpomalení dopra-
vy v koridorech s velkým pohybem chodců (aby 
mohly děcka přejít přes cestu po vyvýšených pá-
sech ze Štěpnic až do Mařatic a pod.) a nějaké 
formě bonusů pro obyvatele Hradiště pro vstup 
do z jejich peněženek dotovaných kulturních  
a sportovních zařízení, potažmo parkovací slevy 
formou rezidentních karet.
Otázka dopravní dostupnosti (R55), vysokého 
školství a zdravotnictví spadá do pravomocí 
krajské politiky, v těchto otázkách musíme in-
tenzivně zvát zodpovědné činitele do místních 
sklepů.
Co se týká mého vizionářského projektu vybu-
dovat v Prostřední ulici na věži orloj, ve kterém 
by se místo apoštolů procházela mladá děv-
čata, budu ho muset nejspíše odkázat svým 
nástupcům. Ale vždyť na tom nakonec zas tolik 
nezáleží.:))
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LUDMiLa HaNákOVá

1. OSObNÍ úDaJE
Narodila jsem se v Uh. Hradišti, ale dětství a mlá-
dí jsem prožila v Blatnici pod Svatým Antonínkem, 
obě místa jsou mou srdeční záležitostí. Vystudo-
vala jsem střední ekonomickou školu a ekonomie, 
čísla a počty mne provázejí celým životem. V mla-
dém věku jsem ovdověla a naše dvě děti, dceru 
Štěpánku a syna Libora, jsem vychovávala sama. 
Do roku 1997 jsem pracovala  na ekonomickém 
odboru tehdejšího OÚNZ v Uh. Hradišti (pozdě-
ji Uherskohradišťská nemocnice), kde jsem měla 
mimo jiné na starosti v roce 1994-1995 privatiza-
ci ambulantní části OÚNZ. I když to byla náročná  
a odpovědná práce, podařilo se mi ji zvládnout 
s čistým štítem.  Po letech se mi však naskytla 
možnost jiného zaměstnání, v němž bych si mohla 
ověřit své schopnosti, využila jsem ji a začala jsem 
pracovat v Raiffeisen stavební spořitelně. V sou-
časné době zde zastávám funkci ředitelky agentu-
ry. Nové zaměření mi přineslo více pří ležitostí k po-
znávání lidí a jejich každodenních starostí. Tehdy 
jsem si uvědomila, že práce s lidmi mne uspokoju-
je a dokáže mne naplnit.  

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

2. POLitická PŘÍSLUšNOSt a fUNkcE
Nikdy jsem nebyla v žádné politické straně, mou 
prioritou byla péče o rodinu a především děti. Te-
prve když odrostly a vystudovaly a když to i moje 
profese dovolila, vstoupila jsem do politického 
hnutí Zdravé Hradiště.

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a kOMiSÍcH
Vzhledem ke svému odbornému zaměření mne 
těší, že mohu pracovat jako předsedkyně finanč-
ního výboru, neboť v této funkci, jako nováček, zís-
kávám stále nové poznatky o chodu samosprávy. 
Bydlím v rodinném domě v Mařaticích, kde jsem 
členkou Místní komise Mařatice. Pracuji rovněž 
v Komisi pro poskytování dotací z Fondu sociální 
pomoci a prevence.

4. DOSaVaDNÍ OSObNÍ PŘÍNOS PRO MěStO
Stejně jako většina zastupitelů, kteří už se ve zpra-
vodaji představili, i já se domnívám, že mi nepří-
sluší hodnotit svůj přínos pro město. Snažím se po-
máhat všem svým spoluobčanům, kteří se na mne 
obrátí se svými problémy. A i když jsem si vědoma 
toho, že ne vždy se je podaří vyřešit k plné spoko-
jenosti, pokouším se vždy udělat vše, co je v mých 
silách.

5. cO JE MOU SNaHOU DOkáZat VE MěStě
V bUDOUcNU
Budu pracovat na tom, aby se podařilo dosáhnout 
toho, že práce nás, komunálních politiků, bude 
společnou prací, a to jak koalice, tak opozice, ke 
skutečnému prospěchu města a jeho obyvatel. 
Ráda bych vrátila do komunální politiky pokoru, 
skromnost a dělnost. 

Mám dvě přání, které se netýkají jen politiky.
První z nich je - chci své veškeré nabyté zkušenosti 
předat mladší generaci. V ni vkládám naději, že se 
jí podaří udělat náš život lepším.
A to druhé  - aby se pro mladé lidi  dařilo vytvářet 
dostatek pracovních míst a mohli zůstat nebo se 
vracet do našeho krásného města a kraje. 
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Slavnostní přijetí německých architektů na radnici

 

Skupinu architektů z Bavorska, která si prohlédla i historické památky, přijal 28. června na uhersko-
hradišťské radnici místostarosta Ing. Stanislav Blaha.                                                  

     Foto: Jan Pášma
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S jakými konkrétními požadavky se na vás
obrací iniciátoři odtržení? 
S městem prakticky nekomunikují. Domní-
vám se, že jim chybí nejen konkrétní vize  
a plány, ale také odpovědní lidé, kteří by jako bu-
doucí vedení obce zajišťovali služby pro své oby-
vatele a postarali se o dlouhodobý rozvoj kvality 
života v obci. 

Jak by na tom byl Jarošov finančně pro roz-
voj obce či pro případnou rekonstrukci areálu 
pivovaru? 
Samostatný Jarošov by hospodařil se zhruba 
20 milióny korun ročně. Naprostá většina pe-
něz by ovšem šla na provoz obce, na investice 
zůstane jen zlomek peněz. Velikostně srovna-
telným obcím zůstává podle expertů na inves-
tice v průměru 1,5 mil. korun ročně, což je zhru-
ba 7,5 mil. v příštích pěti letech. Město Uherské 
Hradiště přitom plánuje v tomto období inves-
tovat do této místní části skoro čtyřikrát tolik. 

Zajistit rekonstrukci areálu pivovaru by malá 
obec nedokázala. Město naopak o budoucnos-
ti areálu jedná s jeho současným vlastníkem. 
 
Jaká by byla budoucnost školy v Jarošově?  
Základní škola v Jarošově je takřka na hrani-
ci udržitelnosti. Stačí, aby přišla o pouhé 4 žáky  
a stala by se výjimkovou školou a provoz by musel 
dotovat zřizovatel, čili obec. To jsou další statisíce 
z obecní pokladny. 
Výbor pro odtržení Jarošova nemá žádnou 
koncepci pro případ, že by škola musela pře-
jít do výjimkového režimu. Město Uherské 
Hradiště naopak garantuje zachování pro-
vozu školy. Za posledních 10 let investovalo 
do oprav školy 11,5 miliónů korun a každý rok 
dává na její provoz zhruba 1,8 miliónu korun.  

Jaký dopad by mělo odtržení na veřejné služby 
a bezpečnost? 
Veřejná doprava, doprava dětí do školy, hlídková 
činnost městské policie a další služby pro oby-
vatele stojí milióny korun ročně. Větší město si to 
může dovolit, malá obec ne. I když Jarošov patří 
díky současné činnosti městské policie mezi loka-
lity s nejmenšími problémy, situace by se mohla 
velice rychle změnit, protože o městskou policii by 
v případě odtržení přišel. 

Jak se pohnou ceny nemovitostí ? 
V menší obci mají nemovitosti obecně menší 
hodnotu než ve městě. Podle realitních expertů 
by po odtržení došlo k poklesu cen nemovitostí, 
zejména bytů v bytových domech na sídlišti. Také 
obyvatelům rodinných domů může klesnout cena 
jejich nemovitosti. 

co si budou muset lidé vyřídit, když se Jarošov 
odtrhne? 
Všichni občané by si museli vyřídit změnu trvalého 
bydliště, což stojí čas i peníze. Rovněž naprostou 
většinu důležitých záležitostí budou lidé nadále 
vyřizovat na úřadech pověřených obcí, a to nejen 
v Uherském Hradišti, ale i například v Bílovicích. 
To znamená více ježdění, více času stráveného na 
úřadech.

JP

Rozhovor se starostou na téma Jarošov



22

Slovácké centrum kultury a tradic

Už za měsíc představí Uherské Hradiště – Histo-
rické město roku 2011 veřejnosti jeden ze svých 
zrekonstruovaných historických skvostů,  barokní 
památku bývalé jezuitské koleje na Masarykově 
náměstí.  Znovuoživení komplexu výrazně rozšíří 
spektrum možností trávení volného času jak pro 
obyvatele města, tak i jeho návštěvníky.

Projekt „Slovácké centrum kultury a tradic - revita-
lizace jezuitské koleje“ je dalším z mnoha úspěš-
ných projektů města Uherské Hradiště zaměřených 
především na cestovní ruch, které byly podpořeny 
z fondů Evropské unie. Rozpočet projektu dosáhl 
částky 77,0 mil. Kč, z nichž 24,9 mil. Kč město získalo 
prostřednictvím Regionálního operačního programu 
Střední Morava.
Rekonstrukcí byla zakončena další etapa v něko-
likasetleté historii této nemovité kulturní památky  
z druhé poloviny sedmnáctého století, kdy byla zbu-
dována jako jezuitská kolej. Reformy císaře Josefa II. ji 
pak proměnily ve vojenská kasárna a lazaret a zhru-
ba na počátku padesátých let minulého století začí-
ná v její historii éra tzv. komunálu či „domu služeb“  
s provozovnami drobných služeb. Ty se zde udržely 
do současnosti, pouze v devadesátých letech minu-
lého století byly doplněny městskou policií a turistic-
kým informačním centrem.
Město proto již delší dobu hledalo vhodnější funk-
ci, která by citlivěji využila a zhodnotila její kulturně 
historický charakter a význam. Na počátku nového 
století proběhla dokonce veřejná soutěž o nejlepší 
návrh na využívání jezuitské koleje. Předloženy byly 
čtyři ambiciózní, ovšem vesměs ekonomicky ne-
proveditelné či neudržitelné návrhy a všechny byly 

postupně odloženy. Nakonec zvolená koncepce vy-
užití předpokládá mix různých funkcí, komerčních  
i veřejných s převahou funkcí pro kulturně společen-
ské aktivity a cestovní ruch. Tato koncepce pak našla 
ohlas i u Evropského fondu pro regionální rozvoj, kte-
rý prostřednictvím právě Regionálního operačního 
programu Střední Morava podpořil realizaci tohoto 
projektu. A právě díky podpoře evropských fondů tak 
došlo k rekonstrukci celkem 772 m2 plochy venkovní 
a 1933 m2 plochy vnitřní.
Zatímco celé první patro bude zasvěceno galerii 
výtvarného umění významného slováckého ma-
líře Joži Uprky a kancelářím Klubu kultury, příze-
mí je mnohem rozmanitější. Znovu otevřeno zde 
bude Městské informační centrum, které se roz-
šíří o další sál pro výstavy, přednášky, prezentace  
a besedy. Pro návštěvníky bude nepochybně atrak-
tivní i nový výstavní prostor, kde bude pod záštitou 
Slováckého muzea umístěna atraktivně zpraco-
vaná multimediální expozice zaměřená na histo-
rický vývoj města a uherskohradišťského regionu.  
V prostorách po městské policii vznikne kavárna  
i s letním posezením na nádvoří. To prošlo kompletní 
proměnou v odpočinkovou zónu s potřebným záze-
mím pro pořádání kulturních a společenských udá-
lostí, zejména v letním období. Mnozí občané ocení  
i další drobné komerční služby jako stylové obchůdky 
aj. Dlouhá chodba není uzavřená, ale bezbariérově 
propojuje Masarykovo náměstí s jezuitskou zahra-
dou, čímž získává charakter průchozí pasáže. Projekt 
vytvoří celkem 6 nových pracovních míst.
Stavební práce trvaly takřka rok a půl, zahá-
jeny byly počátkem ledna 2011 a ukončeny na 
konci dubna 2012. Dodavatelem stavby se sta-
lo „Sdružení revitalizace objektu jezuitské koleje“ 
s vedoucím účastníkem CGM Czech a.s., Říčany. 
Slavnostní otevření tohoto mimořádného projek-
tu proběhne 31. srpna 2012. Následující den bude 
až do večerních hodin umožněna prohlídka celého 
komplexu. Nové Slovácké centrum kultury a tradic by 
podle odhadů mělo ročně nalákat až 100 000 ná-
vštěvníků a společně se svou „sestrou“ Redutou vý-
razně zvýšit image Uherského Hradiště.
Ve spolupráci s Oddělením rozvoje města Odboru 
architektury, plánování a rozvoje města Uherské 
Hradiště.                                                                         

JP
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Uherské Hradiště na vedutě Jana Willenberga z roku 1593.

Uherské Hradiště – město královské, stálá expozice dějin města 

Stálá expozice, situovaná v části přízemí bývalé je-
zuitské koleje v nově budovaném Slováckém centru 
kultury a tradic, bude věnována nejvýznamnějším 
událostem z historie města Uherské Hradiště. V sou-
ladu s prostorem, který je pro expozici určen, bude 
její obsah rozdělen do tří základních tematických 
částí.
V první bude Uherské Hradiště představeno jako 
královské město, založené českým panovníkem Pře-
myslem Otakarem II. v polovině 13. století v pohra-
ničí českého království. Tato část bude členěna do 
několika oddílů, které zachytí město ve vztahu k pa-
novníkovi a státu, městskou správu a výkon práva ve 
středověku, jakož i vývoj městského znaku. Uherské 
Hradiště zde bude prezentován také jako středisko 
řemesel a obchodu, opomenut nebude ani duchovní 
život obyvatel města. 
Druhá část expozice bude zaměřena na vojenskou 
historii města, neboť město plnilo funkci obranné 
pevnosti od svého vzniku až do sklonku 18. století. 
Návštěvníci se budou moci seznámit s budováním 

nejprve středověké a posléze i barokní pevnosti Hra-
diště, zachyceny budou útoky, jimž v průběhu staletí 
město a její obyvatelé úspěšně odolávali, a opome-
nuta nebude ani vojenská tradice města v 19. a na 
počátku 20. století.
Třetí a poslední část představí město jako metropoli 
Slovácka, dokumentován bude nejen urbanistický 
vývoj města po zrušení pevnosti, ale také významné 
společenské a kulturní události, které z města činí 
metropoli regionu až do současnosti.
Každá ze tří částí expozice bude doplněna soudo-
bými multimediálními výrazovými prostředky, jejichž 
obsah a zaměření doplní vystavené historické sbír-
kové předměty a dobové fotografie ze sbírek Slovác-
kého muzea, jakož i archivní dokumenty.
Na základě Smlouvy o partnerství uzavřené mezi 
městem Uh. Hradiště a Slováckým muzeem v Uher-
ském Hradišti připravuje expozici Slovácké muzeum 
a bude ji společně s městem i provozovat.
     
  PhDr. Blanka Rašticová
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Město rozjíždí už podruhé projekt na pomoc nezaměstnaným 

Pokračování úspěšného projektu, který pomá-
há dlouhodobě nezaměstnaným lidem najít  
a zajistit práci, aktuálně připravuje město 
Uherské Hradiště. První projekt, „Město Uher-
ské Hradiště pomáhá dlouhodobě nezaměst-
naným“, byl ukončen v březnu 2012. Oproti 
ukončenému projektu bude nový projekt navíc 
rozšířen o rekvalifikační kurzy. 
Realizován bude ve spolupráci s partnerem, 
kterým je společnost MaRLiN, s.r.o. a potrvá do 
dubna 2014.

Město v rámci projektu „Město Uherské Hradiště 
pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným“ zajistilo  
u zaměstnavatelů celkem 23 nových dotovaných 
pracovních míst a na volná pracovní místa se po-
dařilo umístit 10 účastníků projektu. Služeb posky-
tovaných v rámci projektu využilo celkem 83 osob.

Cílem projektu je napomoci integraci sociálně vy-
loučených skupin obyvatelstva na trh práce. Akti-
vity se  zaměřují  na cílovou skupinu dlouhodobě 
nezaměstnaných osob nad 50 let. Tato skupina 
je jednou z nejdiskriminovanějších na trhu práce  
a navíc u ní dochází ke kumulaci bariér vstupu na 
trh práce - nízký stupeň vzdělávání, zdravotní zne-
výhodnění, nízké sebevědomí, neznalost práce  
s PC, mnohdy nutnost totální rekvalifikace z obo-
ru, který klient vykonával řadu let na nový obor. 

„Chceme napomoci zajištění zaměstnání mini-
málně pro 41 osob, z nichž 25 bude umístěno 
na nová pracovní místa s nárokem na mzdový 
příspěvek a 16 osob bude umístěno na volná pra-
covní místa,“ zmínil záměry místostarosta měs-
ta Uherské Hradiště Stanislav blaha.

Původní projekt, který byl zahájen v květnu 2010, 
byl hodnocen jako velmi úspěšný a v současné 
době hospodářské recese i jako  potřebný a po-
ptávaný. Celý projekt byl cílovou skupinou vnímán 
velmi pozitivně, což dokládá její zájem o aktivity  
a služby poskytované v rámci projektu.

Financování projektu nezakládá žádné nároky na 
vlastní zdroje města, resp. jeho rozpočet, proto-
že dotace z  Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost pokrývá 100 % plánovaných vý-
dajů projektu.

Pokračování projektu bude realizováno s partne-
rem MARLIN s.r.o. . Tato společnost se již podílela 
na realizaci prvního projektu, kde zajistila vytvo-
ření a provoz „Poradenského centra pro dlouho-
době nezaměstnané“. Partner projektu tak bude 
v rámci projektu zajišťovat následující aktivity:

1) Poradenské centrum pro dlouhodobě neza-
městnané - společnost disponuje vlastními od-
povídajícími prostorami, které jsou bezbariérově 
dostupné a vybavené nejnovějšími technologiemi 
a zázemím pro vzdělávání (IT učebny, svářečská 
škola, CNC dílna), dále disponuje kvalitními lekto-
ry, kteří jsou schopni zajistit vzdělávání na odpo-
vídající úrovni.
2) Rekvalifikace - partner projektu má akre-
ditováno více jako 100 rekvalifikačních kurzů  
z oblasti ekonomické, profesní, sociální, IT. Re-
kvalifikace jsou akreditovány MŠMT, MPSV. 
Za dobu své činnosti realizoval a má ověře-
ny výsledky rekvalifikačních kurzů pro tisíce 
osob. Pravidelně sleduje spokojenost klientů  
s lektory, vzděláváním v rámci svého ISO.
3) Bilanční diagnostika - partner projektu dispo-
nuje psychologem, který má více jak 5ti letou zku-
šenost nejen s bilanční diagnostikou, ale i s prací 
s nezaměstnanými.
4) Zprostředkování zaměstnání - partner projektu 
disponuje agenturou práce, má za sebou výsled-
ky nejen ve vytváření nových pracovních míst, ale 
i zajištění uplatnění klientů na trhu práce na volná 
pracovní místa. Od roku 1994 monitoruje trh práce, 
skladbu nezaměstnaných na trhu práce. Na zákla-
dě těchto zkušeností upravuje nabídku rekvalifikací  
a vzdělávacích aktivit tak, aby klienti získali vyšší 
uplatnitelnost na trhu práce. 

JP
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Uh. Hradiště zlepší informování  
obyvatel při hrozícím nebezpečí

Město Uherské Hradiště zahájilo realizaci další-
ho dotačního projektu s názvem „Snížení rizika 
povodní – zlepšení povodňové služby na území 
města Uherské Hradiště“ v rámci operačního pro-
gramu Životní prostředí, prioritní osa 1 - Zlepšo-
vání vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní.
Projekt zahrnuje rozšíření stávajícího varovného 
a vyrozumívacího systému města o 60 bezdráto-
vých hlásičů v lokalitách Rybárny, sídliště Mojmír  
a Štěpnice, Moravní nábřeží, centrum města a ob-
last bývalých kasáren. Do varovného a informač-
ního systému města bude dále připojen místní 
rozhlas v místních částech Míkovice a Vésky  
a vznikne tak moderní systém pro informování 
a varování obyvatel města Uherské Hradiště.
V rámci tohoto projektu bude rovněž realizován 
monitoring srážek a výšky hladiny řeky Moravy 
a zpracován povodňový plán města do digitální 
podoby. Tyto údaje budou k dispozici také veřej-
nosti na internetových stránkách města Uherské 
Hradiště.
Rozpočet celého projektu dosáhne výše téměř  
3 mil. Kč, z nichž 90 % bude hrazeno z fondů EU. 
Konec realizace projektu je plánován na měsíc 
září 2012.

JP

Vzpomínka

V obřadní síni mařatického hřbitova se 29. června 
konalo poslední rozloučení s Evou Žallmanovou, 
dlouholetou vedoucí Hradišťánku, bývalou taneč-
nicí souboru Hradišťan a taneční skupiny Cim-
bálové muziky Jaroslava Čecha, zakladatelkou  
a nepsanou vedoucí ženského sboru Rezeda.

Eva Žallmanová zanechala na folklorním poli  
v Uh. Hradišti velký kus obětavé a záslužné práce. 
Například v roce 2009 společně s Lucií Křivákovou 
připravila autorsky i režijně premiéru Hradišťánku 
s názvem „Rok má svatý krok“. Zúročila v ní svůj 
zájem o lidovou kulturu, odkaz minulých generací 
a jejich moudrost. V předmluvě k tomuto pořadu 
zazněla slova: „Nechť i Vaše kroky kráčejí vždycky 
po cestách plných světla ...“

Ať světlo provází i naši vzpomínku. Eva Žallmano-
vá nám bude moc chybět!

Hradišťánek / Rezeda
Anna Maděričová
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I dům čp. 166 býval domem maloměšťanským. Ve 
staré pozemkové knize se o něm píše jako o ma-
lém domku v Židovské ulici, který v roce 1739 kou-
pil od Anny Tykalové mladý italský obchodník Petr 
Ceroni. Byl to pozdější otec moravského historika  
a sběratele historických památek Jana Petra Cerro-
niho, který se ovšem narodil o řadu let později ve 
zcela jiném domě. Tento malý domek byl prvním 
domem Petra Ceroniho a jeho držení mu umožni-
lo žádat zde o přijetí za měšťana. Již roku 1742 ho 
ale prodal Antonínu Zdvíhalovi a ten v roce 1744 
Jiříkovi Breunerovi, jehož syn Fabián ho v roce 1770 
prodal punčocháři Leopoldu Vackovi. Po několika 
dalších majitelích roku 1839 dům získal Matěj Po-
lášek a v jeho rodině zůstal téměř do konce století. 
V roce 1857 tu bydlely Matějovy děti – knihvazač-
ský mistr František Polášek s matkou Marií, jeho 
dva bratři (zámečnický tovaryš Antonín a soudní 
diurnista Josef) a sestra Amálie. Později byl majite-
lem zámečnický mistr Antonín Polášek, který tu žil 
s manželkou, dvěma malými dětmi a zámečnickým 

učněm. V domě načas přibyl druhý byt, pronajatý 
finančnímu respicientovi Vincenci Müllerovi, jehož 
dva synové studovali gymnázium v Kroměříži. An-
tonín Polášek měl v roce 1880 již šest dětí, z nichž 
druhý syn Alois později vlastnil blízký dům čp. 170. 
Druhý byt měl pronajatý zámečník Emanuel Sa-
ňař. Kolem roku 1890 asi došlo ke změně majitele 
domu. Bydlel tu mědikovec Rudolf Kutschera, který 
pak získal dům v Havlíčkově ulici, a ševcovský mistr 
František Malenovský s manželkou a třemi dětmi. 
V roce 1898 však již dům patřil Karlu Andrýskovi, 
který v tomto roce nechal rozbourat část staré hra-
dební zdi, která ohraničovala zadní část parcely,  
a rozšířit tam zámečnickou dílnu. V přízemním 
domě byl opět jen jeden byt, a to o čtyřech místnos-
tech, v nichž bydlelo sedm lidí – Andrýskova rodina 
se čtyřmi dětmi a podnájemník. Byli tu také dva 
učni, kteří však přespávali v nebytových prostorách, 
pravděpodobně v dílně. Zmíněným podnájemní-
kem byl stavitel Josef Horák, s jehož jménem jsme 
se již setkali a ještě setkáme u několika staveb  

Pohled do Františkánské ulice kolem r. 1900. Přízemní domky jsou čp. 164-166.
Foto: archiv SM
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      4.,11.,18.,25. 8.    18:00 hodin, Smetanovy sady    

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

připravujeme na září 2012

GALERIE
V. HROCHA HRADIŠŤSKÝ PLENÉR (17. 8. - 4. 9.)

1. - 2. 9. SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM, SADY • 8. - 9. 9. X. ROČNÍK SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK •11. 9. MUSICA: STADLEROVO 
KLARINETOVÉ KVARTETO A MARTIN GURBAL´ • 15. - 16. 9. SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM, MÍKOVICE • 20. 9. JAZZ V REDUTĚ: MARTIN BRUNNER TRIO 
28. 9. DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH - KANTOŘI Z MIKULOVIC

VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY
  4. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA
11. 8. COUNTRY KAPELA TELEGRAF
18. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUNOVJAN
25. 8. FOLKOVÁ KAPELA KALÍŠEK

• vstupné: 80Kčpátek 10. 8.     20:00 hodin, nádvoří Reduty    

DON´T CRY FOR ME, ARGENTINA
ARGENTINSKÝ VEČER - MISTŘI ČR V ARGENTINSKÉM TANGU GABRIELA A PETR NEČASOVI, HUDEBNÍ SKUPINA TANGO 
ARGENTINO, TANEČNÍ SHOW, VÝUKA TANGA, COCTAILY A ARGENTINSKÉ STEAKY OD SKANDAL BARU. 
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE AKCE KONÁ V SÁLE REDUTY. 

• vstupné: 80Kčsobota 25. 8.     20:00 hodin, MKZ Vésky    

SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
HODOVÁ ZÁBAVA, HRAJE DH ŠAROVEC Z HLUKU A CM NOVOVESKÁ BANDA Z OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI. 

neděle 26. 8.     20:00 hodin, MKZ Vésky    

HODOVÉ DOZVUKY
PO DOBU HODŮ PROBÍHÁ V HASIČSKÉ ZBROJNICI VE VÉSKÁCH VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI.

sobota 1. 9.     09:00 hodin, Jezuitská kolej    

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
JEZUITSKÉ KOLEJE
UH SENIOR BAND, FS KUNOVJAN, RABI GABI A G., JAZZ GANG, COUNTRY KAPELA TELEGRAF, JIŘÍ HADAŠ A SVĚT KOUZEL, 
HRADIŠŤÁNEK, SPS SVATOPLUK, TK ROKASO, IVANA SKÁLOVÁ A KRISTÝNA DAŇHELOVÁ, CM OHNICA, CM JAROSLAVA ČECHA, 
JIŘÍ MOTTL BAND, 19:30 HOD. JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN. 



Kopaničárské slavnosti pronásledoval déšť

Po všechny tři dny 13. až 15. července hrozil nad 
starohrozenským údolím déšť. Což pochopitelně 
ovlivnilo návštěvnost tradiční lidové slavnosti, kte-
rou pořádají obce Starý Hrozenkov a Drietoma za 
spolupráce Klubu kultury Uh. Hradiště a Trenčian-
ského osvetového strediska, pod záštitou hejt-
mana Zlínského kraje a predsedu Trenčianského 
samosprávneho kraja. Přesto díky zastřešenému 
jevišti a divákům vyzbrojeným deštníky a pláš-
těnkami proběhl celý program 52. ročníku beze 
změn - celkem se představilo přes 30 souborů  
a skupiny. 
 
V pátek večer vystoupil Vojenský umělecký sou-
bor Ondráš z Brna, program navázal na Setkání 
u Lípy bratrství, která byla zasazena před deva-
desáti lety. Sobotní pořady zahájila domácí de-
chová hudba Hrozenčané a pak se střídaly mo-
ravské a slovenské folklorní soubory - Kýčer z Turé 
Lúky, Vlčnovjan, Studienka z Chocholné - Velčic, 
Bzenecké drmolice s cimbálovou muzikou Gar-
da, Trenčan, domácí soubory Kopaničár, Čečera  
a Gajdoši z Kopanic, Cifra z Uh. Hradiště a Karpaty 
z Bratislavy. Večer patřil Haně a Petru Ulrychovým 
a skupině Javory beat a na závěr ještě vystoupila 
skupina ABBA.cz. Po slavnostním ohňostroji ná-
sledovaly lidové veselice. Nedělní program začal 
koncertem dechové hudby z Dolné Súče, odkud 
přijela i dětská folklorní skupina Latovček. A pak 
se zase soubory střídaly - Dolinečka ze Soblaho-
va, domácí Kopaničárek, Nezábudky z Drietomy, 
Šafrán z Brna, Ženičky a Klebetnice z Hluku, Ko-
paničiar z Myjavy a Folklorní studio Buchlovice  
s cimbálovkou Rubáš. Program vyvrcholil vystou-
pením Jožky Černého s cimbálovou muzikou 
Grácia.  Pořadatelé Kopaničárských slavností 
také připravili výstavu Řemeslo bez hranic, která 
představila lidovou uměleckou výrobu Zlínského 
a Trenčínského kraje. 53 ročník Kopaničárských 
slavností v roce 2013 proběhne ve dnech 12. až 14. 
července.

Text a foto:  Miroslav Potyka

Podnikatel Tomio Okamura předal souboru 
Kopaničárek sponzorský dar 

Folklorní soubor Vlčnovjan z Vlčnova

Uherské Hradiště úspěšně reprezentoval 
soubor Cifra



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

MUSica a JaZZ V REDUtě 2012/2013
V minulém vydání ZUH jsme vás informovali o pří-
pravě hudebních abonentních cyklů pro sezónu 
2012/2013. Řada vážné (Musica) a jazzové hudby 
(Jazz v Redutě) připraví milovníkům obou žánrů  to 
nejlepší, co se v posledních letech urodilo na české 
i zahraniční scéně. Musica nabídne osm koncer-
tů, z nichž tři budou prémiové. Komorní oslavou 
památky zesnulých se 2. listopadu stane skladba 
Johna Ruttera „Magnificat“ v podání Smíšeného 
pěveckého sboru Svatopluk, Vyškovského pěvec-
kého sboru a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 
Další prémiový večer je zařazen do období ad-
ventu, vánoční atmosféru navodí vokální soubor 
Gentlemen Singers. Do roku 2013 vstoupíte novo-
ročním koncertem Slováckého komorního orches-
tru s přípitkem starosty města.
Jazz zazní v sále Reduty také osmkrát. Těžko by-
chom vybírali nejvýraznější interprety, kteří letos 
Uherské Hradiště navštíví, za všechny ale můžeme 
jmenovat světoznámého jazzmana působícího ve 
Spojených státech Rudyho Linku nebo polskou for-
maci Rafal Sarnecki Trio.
Předprodej abonentek je zahájen od 1. srpna.
Za zvýhodněnou cenu 550 Kč si abono-
má koupíte v Městském informačním cent-
ru a od září také v předprodeji Klubu kultury. 

tEcHNické NOViNky V kLUbU kULtURy
Po zavedení platebního terminálu v předprodeji Klu-
bu kultury přicházejí další novinky, které zlepší kva-
litu poskytovaných služeb veřejnosti. Navštívíte-li 
v srpnu webové stránky KK, budete mile překva-
peni. Setkáte se s moderním designem, intuitivní 
orientací v menu, množstvím článků, pozvánek, 
přehledem kulturních akcí, soutěžemi a rozsáhlou 
fotogalerií. Především ale budete moci nově využít 
zakoupení vstupenek on-line. V několika jednodu-
chých krocích si vyberete akci, místo v sále, počet 
vstupenek a objednávku ihned zaplatíte platební 
kartou. Do e-mailové schránky obdržíte e-vstu-
penku s unikátním kódem. Na kulturní akci bude-
te vpuštěni na základě předložení této vytištěné 
e-vstupenky. Zachovali jsme i možnost rezervace 
vstupenek, které si do určitého data budete moci 
osobně vyzvednout v předprodeji Klubu kultury.

aRgENtiNSký VEčER „DON´t cRy fOR ME,
aRgENtiNa“

Teplý jižní vánek vás pohladí v pátek 10. srpna - od 
20:00 hodin se nádvoří Reduty promění v kout ji-
hoamerické Argentiny. Návštěvníky čeká tanec, 
hudba i gastronomické speciality. V hudebním do-
provodu zlínské skupiny Tango Argentino vystoupí 
mistři ČR v tangu Gabriela a Petr Nečasovi. Před-
vedou nejen to nejlepší ze svých tanečních krea-
cí, ale – budete-li chtít – naučí vás základní kroky 
dynamického, vášnivého tanga. Exotické coctaily  
a především grilované speciality z pravých argen-
tinských býčků připraví Skandal Bar a dokonale tak 
dokreslí atmosféru argentinského večera.
Za nepřízně počasí se akce přesune do sálu Redu-
ty, i v tom případě je grilování zajištěno... 

VEčERy U SLOVácké búDy
Vezměte své přátele v srpnu do Smetanových sadů. 
Po čtyři soboty se budete potkávat u Slovácké búdy 
s nejlepšími kapelami Slovácka. Jako první se před-
staví 4. srpna cimbálová muzika Ohnica,  country  
a bluegrass kapely Telegraf zazní 11. srpna, přízniv-
ci cimbálové muziky Kunovjan se mohou těšit 18. 8. 
a závěr bude patřit folkové kapele Kalíšek. Vstup 
volný, občerstvení zajištěno.                                                                                                        
                      

-jm-
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a přestaveb domů zejména ve Františkánské ulici 
a nejbližším okolí. Tento rodák ze Semonic u Jaro-
měře (11. 2. 1877) byl také nadšeným Sokolem a so-
kolským činovníkem a jednou z jeho prvních staveb 
byla sokolovna v roce 1909. V Uherském Hradišti žil 
od roku 1902, koncese k provozování živnosti sta-
vebního mistra mu byla udělena 22. června 1908. 
Horák zůstal svobodný a až do své smrti v lednu 
1945 (na následky věznění gestapem) bydlel u zmí-
něného Karla Andrýska v jeho bytě jako spoluby-
dlící, nikdy neměl vlastní byt. I kancelář měl v An-
drýskově domě a choval tam také dva koně, které 
potřeboval k provozování své živnosti. V roce 1911 
postavil svému bytnému novostavbu jednopatro-
vého domu a přestože tím vznikl v domě druhý byt, 
sám zůstal bydlet u Andrýsků. Byt v prvním patře 
byl pronajímán, za protektorátu a po osvobození 
tam bydlel hoteliér Antonín Fojta s rodinou. Přízem-
ní byt byl v roce 1949 rozdělen, Andrýskům zůstal 
jeden pokoj s kuchyní, dva pokoje a kuchyň obýval 
úředník Karel Rýdlo.
Další dva domy s čp. 439 a 165 stojí na původně 
jediné parcele domu čp. 165. Tento maloměšťanský 
dům patřil v roce 1828 manželům Závodským, od 
roku 1846 pouze magistrátnímu účetnímu Františ-
ku Závodskému, po němž ho v roce 1863 zdědila 
jeho druhá manželka Anna. Manželé Závodští 
bydleli v jednom ze dvou bytů, druhý pronajímali 
většinou úředníkům. Bydlel tu například v roce 1857 
úřední sluha Eduard Tautz nebo později (1869) di-
urnista krajského soudu Eugen Effenberger. Anna 
Závodská byla o více než třicet let mladší než její 
manžel, přežila ho proto o několik desetiletí. Bydle-
la tu nejprve se svou matkou Karolínou Minichsho-
ferovou, později sama. Před rokem 1880 se zvýšil 
počet bytů na čtyři, ale dům zůstával stále přízem-
ní. Mezi nájemníky se objevili i drobní řemeslníci, 
jako švec Franz Titz, krejčí Kašpar Otáhal či řezník 
Alois Rákosník. Na konci 19. století bychom tu vedle 
něj našli také písaře finančního ředitelství a potom 
trafikanta Jana Chmelického či početnou rodinu 
dozorce vězňů Františka Loserta. Před rokem 1900 
se sem přestěhovala z nedalekého domu také 
Justina Mazancová s dcerou. Po smrti Anny Závod-
ské v roce 1903 se majitelkou domu stala Josefina 
Hamplová, ale zpočátku zde nebydlela. V roce 1910 
byly obsazené jen tři nájemní byty. Žila tu majitelka 

trafiky, vdova Antonie Chmelická, ovdovělá poslu-
hovačka Josefa Čechmánková s dcerou, služkou 
bez místa, a do třetice další vdovec, penzista Edu-
ard Welska. V roce 1910 město plánovalo zboření 
domu pro zřízení nové ulice do Velehradské (dnes 
Hradební), která měla být součástí hlavní komu-
nikace z tehdejšího náměstí Komenského ulicí 
Svatojirskou k projektovaným stavebním místům 
v Tůních. K tomu však nedošlo a dům byl zbourán 
až v roce 1929 nebo 1930, kdy polovinu parcely 
majitelka prodala MUDr. Josefu Holánkovi a na 
zbylé polovině parcely si nechala postavit – jak ji-
nak než stavitelem Horákem – nový jednopatrový 
dům, který byl dokončen v červenci 1930. V kaž-
dém podlaží byl jeden třípokojový byt a ve dvoře 
ještě jeden pokoj, k němuž patřila dílna. Josefína 
Hamplová zemřela před koncem protektorátu  
a jejími dědici se potom stali Desiderius Hampel  
a Adriana Rauschenberger, oba žijící v Budapešti. 
Na dům však byla uvalena národní správa. Dvorní 
byt s dí lnou měl pronajatý stolař Josef Balcar a po 
něm zámečník Josef Kostka pro opravnu jízdních kol  
a přívěsných vozíků. Byty v domě obývali po válce 
četnický praporčík (později vrchní strážmistr SNB) 
Ferdinand Formánek a podplukovník Bohumil Ka-
luža, ještě v roce 1945 vystřídaný měřickým radou 
Ing. Metodějem Jeřábkem. V roce 1951 dům převzal 
místní národní výbor.
Okresní lékař MUDr. Josef Holánek si na zakoupe-
né části parcely nechal postavit rovněž stavitelem 
Josefem Horákem jednopatrový rodinný dům, do-
končený v září 1930 a přiděleno mu popisné čís-
lo 439. Za okupace se MUDr. Holánek zapojil do 
odbojové organizace Obrana národa, byl zatčen  
a na hradišťském gestapu při výslechu ubit 16. srp-
na 1940. Připomíná ho pamětní deska na budově 
bývalého okresního úřadu v Nádražní ulici, kde 
pracoval. Na konci války byl v Holánkově domě ná-
jemníkem již zmíněný Ing. Metoděj Jeřábek, který 
se v červnu 1945 odstěhoval do vedlejšího domu. 
Zde pak žila jen vdova Marie Holánková se synem 
Josefem, studentem medicíny, a dcerou Marií, která 
po dokončení gymnázia nastoupila studium práv. 
 

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Fejeton Petry Kučerové

Před nedáv-
nem jsem byla 
pozvána na ve-
čírek pořádaný 
při příležitosti 
narozenin TV 
Slovácko, pro 
kterou mám tu 
čest pracovat. 

„Je ve stylu československého televizního festiva-
lu, prosíme, přizpůsobte tomu své oblečení,“ hlá-
sala pozvánka. Zaradovala jsem se. Mám ráda, 
když se můžu obléct trochu nezvykle a exoticky, 
ale nevypadat při tom jako exot. 
V půjčovně kostýmů jsem si tedy po jistém váhá-
ní vybrala kanárkově žluté boa (ze kterého lítalo 
peří) a flitrovanou čelenku ve stejné barvě s asi 
třiceticentimetrovými péry (ze které lítaly flitry). 
Doma jsem mezi cetkami, které už nenosím, vy-
hrabala umělé řasy a zbytkem vyschlého lepidla 
je připevnila na horní víčka. Zamrkala jsem. Při 
troše dobré vůle a nízké úrovni koketérie to bude 
držet. Doplnila jsem dlouhé šaty  s vysokým roz-
parkem na levé noze, rudou rtěnku, patřičné stře-
víčky i psaníčko a s pocitem, že jsem minimálně 
Adina Mandlová, jsem nasedla do svého Mazla  
a vydala se večírkovat.

Aby bylo jasno, Mazel je auto. Jsme spolu už dva 
roky, a i když už má za sebou pořádnou štreku, 
byl vždy víceméně spolehlivý. I tentokrát mě při-
vezl do Starého Města a nasedla jsem do něj zpět 
už před devátou, abych si jen na otočku zajela 
pro své garde, Jožku Kubáníka, který právě končil 
představení ve Slováckém divadle.
Za rohem stála policejní hlídka a dva pánové  
v uniformách si nás s Mazlem vybrali pro kont-
rolu. Zůstala jsem klidná. Stěrače stíraly, klakson 
troubil, pojištění jsem platila nedávno a pila jsem 
striktně vodu. „Dobrý večer,“ lízla jsem pérama na 
hlavě okýnko, jak jsem se koketně vyklonila ven. 
Uniformovaný muž zamrkal, zachoval ale tvář  
a požádal mě o doklady. Jeho kolega obešel 

auto. „Paní řidičko, vystupte si,“ slyšela jsem na-
jednou. Hrklo ve mně, ale „Adinu“ jsem hrála dál. 
Otevřela jsem dveře a vystrčila nohu s rozparkem 
a stříbrným střevíčkem tak, jak to dělají hvězdy, 
a nakonec efektně stanula před nimi v celé své 
kráse. „Co pro vás mohu udělat, pánové?“ od-
hodila jsem si kanárkové boa přes rameno, až  
z něj znovu péra lítaly. Teď už jim oběma poklesly 
brady. „Máte prošlou technickou,“ vzpamatoval se 
jeden po pár vteřinách, když mě sjel pohledem 
od špičky per až po špičky botiček. „Aha. A co je 
to technická?“ zapnula jsem charisma na nejvyš-
ší obrátky a mrkala umělýma řasama, až málem 
uletěly ony i policisti. 

Nebylo to ale kupodivu nic platné. Vyplnili mi blo-
ček na pět set korun pokuty a důsledně nařídili, 
abych autem odjela domů a pak maximálně na 
stanici technické kontroly. Když jsem kolem nich 
za deset minut projížděla zpět, tentokrát už s Jož-
kou na sedadle spolujezdce, raději jsem sundala 
péra z hlavy, aby mě podle toho jásavě žlutého 
třpytu náhodou nepoznali.
Celý večer jsme se pak na mejdanu bavili úžas-
nou historkou na téma „jak filmová hvězda k po-
kutě přišla“. Jenže smích mě brzy přešel. „Máte 
ruční brzdu v háji,“ poučil mě pán o dva dny poz-
ději na stanici technické kontroly. „Nejen ruční, 
ale i zadní brzdy,“ dorazil mě o pár hodin později 
automechanik.

Takže abychom si to shrnuli: nejen že jsem se sta-
la nejdražším taxíkem v trojměstí (cesta pro Jožku 
mě stála pětikilo), technická kontrola mě vyšla na 
třináct set, oprava brzd pět tisíc čtyři sta a tři dny 
lítání pěšky. Opakovaná technická pak dalších sto 
padesát korun. Za poslední peníze jsem si depre-
si poléčila zmrzlinou a tričkem. Mazel má vážně 
štěstí, že pro něj mám slabost. Nikdy v životě jsem 
do jiného chlapa tolik neinvestovala. A na večírek 
zřejmě příště radši pošlapu pěšky a v galoších, 
Adina – Neadina.
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Gambrinus liga začala koncem července

V době uzávěrky srpnového čísla ZUH vrcholi-
la příprava 1.FC Slovácko na nový ročník Gam-
brinus ligy týdenním soustředěním v rakouském 
alpském městečku Windischgarten, kde v prvním 
zápase náš celek porazil 18. 7. německý druholigo-
vý tým Ingolstadt 2:1 brankami Doška a Martykána.  
Ve druhém zápase proti náhradnímu soupeři (Ober-
grafendorf ze 4. rakouské ligy místo Dynama Dráž-
ďany) nastoupili hráči, kteří většinou nehráli proti 
Ingolstadtu, a tato sestava zvítězila 6:0 brankami 
Kerbra (2), Šturmy, Lukáše, Kuzmy a Hoffmanna. 
Ve třetím zápase v generálce na ligu podlehlo Slo-
vácko nováčku bulharské ligy Botevu Plovdiv 4:2, 
branky vstřelili Volešák a Kerbr. Z předchozích pří-
pravných zápasů připomeňme těsnou porážku 1:0 v 
Žilině se slovenským mistrem, vítězství nad Myjavou 
(hráno v Hroznové Lhotě) 2:1 (branky Kovář 2). Na 
domácím stadionu se Slovácko poprve představi-
lo v utkání s Trenčínem (3:1, branky Kovář, Trousil  
a Došek) a s Opavou (4:3, branky Došek 2, Vole-
šák a Kovář). Před odjezdem do Rakouska pak Slo-
vácko remizovalo v maďarském Qyöru 1:1 (bran-
ku vstřelil Marek Kuzma, hráč Slovanu Bratislava, 
který byl na zkoušku). V přípravných zápasech se 

Posily 1. FC Slovácko - Stanislav Hoffmann a Jan Martykán                                Foto: Miroslav Potyka

představily posily - ofenzivní záložník Jan Marty-
kán z Ústí nad Labem a stoper Stanislav Hoffmann  
z Mostu.
Novou sezonu zahájí 1.FC Slovácko 28. 7. v 19 ho-
din doma se Zbrojovkou Brno. Pak jede 5. 8. do 
0lomouce a 11. 8. hostí Spartu Praha. Po tomto za-
jímavém začátku následují zápasy: 18. 8. na Duk-
le Praha, 25. 8. doma s Teplicemi, 1. 9. v Příbrami, 
15. 9. doma s Mladou Boleslaví a 22. 9. opět doma  
s Jabloncem, 25. 9. v Plzni, 6. 10. doma se Slavií 
Praha, 20. 10. v Českých Budějovicích, 27. 10. doma 
s Hradcem Králové, 3. 11. v Liberci, 10. 11. doma  
s Jihlavou a 17. 11. v Ostravě. V předehrávce jarní 
části pak bude 24. 11. hrát u nás Sigma Olomouc. 
Jarní část má tuto podobu: 23. 2. na Spartě Pra-
ha, 2. 3. doma s Duklou Praha, 9. 3. v Teplicích, 16. 
3. doma s Příbramí, 30. 3. v Mladé Boleslavi a 6. 4.  
v Jablonci, pak dva zápasy doma - 13. 4. s Plzní  
a 13. 4. s Českými Budějovicemi, 20. 4. v Praze na Sla-
vii a 4. 5. v Hradci Králové, 11. 5. doma s Libercem, 
22. 5. v Jihlavě, 26. 5. doma s Ostravou a 1. 6. v Brně. 
Doma bude hrávat 1.FC Slovácko v sobotu, termíny zá-
pasů mohou ovlivnit televizní přenosy. 

Miroslav Potyka
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Pozvánka na výstavy Slováckého muzea 

Slovácké muzeum připravilo v rámci Letní fil-
mové školy dva výstavní projekty. V hlavní bu-
dově výstava Konfrontace představuje výběr  
z polské a československé plakátové školy ze 
sbírky filmových plakátů TERRYHO PONOŽKY. Pro 
koncipování výstavního souboru byl zvolen jedno-
duchý klíč – je vystaveno 50 dvojic plakátů, které 
vytvořili přední polští a českoslovenští výtvarníci,  
a to vždy ke stejnému filmu. Polská i českosloven-
ská varianta plakátu je ve výstavních prostorách 
muzea nainstalována vedle sebe, takže divák 
může porovnat, jak si s tématem filmu poradil 
nejen umělec, ale také jaké jsou rozdíly nebo 
naopak podobnosti československé a polské 
plakátové školy. Polskou stranu zastupují mimo 
jiné legendy polského výtvarného plakátu Roman 
Cieślewicz, Wiktor Górka, Jan Lenica, Franciszek 
Starowieyski a Waldemar Świerzy, českosloven-
skou stranu např. Milan Grygar, Karel Teissig, Ka-
rel Vaca, Josef Vyleťal, Zdeněk Ziegler ad. Celkově 
můžeme porovnat práce 30 polských a 40 česko-
slovenských výtvarníků. Nejstarší plakát je z roku 
1955, nejnovější pak z roku 1988. Autorem kon-
cepce výstavy je Pavel Rajčan (duchovní otec celé 
sbírky Terryho ponožky), který ji rovněž zahájil 
22. července. Výstava ve Slováckém muzeu bude 
prvním, premiérovým uvedením této kolekce v ČR!  

Druhým zajímavým projektem je výstava v Gale-
rii Slováckého muzea nazvaná Limonádový Joe 
aneb Jdi na západ, mladý muži!, jejíž vernisáž 
proběhla 24. července. Expoziční prezentace je 
koncipována jako kreativní filmově–historická 
sonda o vzniku českého kultovního filmu Limo-
nádový Joe a tematicky se člení na několik od-
dílů. První část je věnována autorovi předlohy  
a scénáře Jiřímu Brdečkovi, který se rovněž podí-
lel na návrhu kostýmů, a opírá se o autorův archiv 
(historické dokumenty, originální fotografie z natá-
čení a pracovní verze scénáře k filmu Limonádový 
Joe). Součástí jsou originální fillmové kostýmy za-
půjčené Barrandov Studio - Fundus. Trojrozměrná 
část výstavy vychází z předcházejících pramenů 
a prezentuje výtvarné kreace oboru oděvů, obuvi 
a dalších módních doplňků a designu inspirova-
ného tématem divokého Západu a výstrojí i vý-
zbrojí legendárních desperátů. Objekty realizovali  
v rámci zadání studenti výtvarných škol (SUPŠ 
Uherské Hradiště a UTB ve Zlíně – Ústav vizuální 
tvorby Uherské Hradiště). Celou výstavu provází 
humorná nadsázka, nesoucí se v duchu předlohy 
k filmu Limonádový Joe.

-sm-
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DERNiéRa StáLé NáRODOPiSNé ExPOZicE 
SLOVáckO

V pátek 29. července 2012 se v hlavní budově Slo-
váckého muzea sešli bývalí i současní zaměst-
nanci muzea k poslední prohlídce národopisné 
expozice Slovácko. Vzpomínali na její počátky 
v roce 1972, na její budování, nebo na náročnou 
práci při konzervování exponátů. Mnohým ná-
vštěvníkům se jistě vybaví poutavě pojatá jízda 
králů, fašank nebo krása místních krojů. Po čty-
řiceti letech se však 2. července dveře expozice 
definitivně uzavřely. I když její obsahová náplň 
a výtvarné pojetí jsou stále nadčasové, chce 
Slovácké muzeum využít moderní výstavní pro-
středky a nabídnout svým návštěvníkům novou 
podobu, jež propojí současné muzejní trendy 
s tradicí. Na novou stálou multimediální expozi-
ci se můžete těšit v roce 2012, kdy bude Slovácké 
muzeum slavit 100. výročí svého založení.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

aRcHEOLOgický VýZkUM POZůStatků 
StŘEDOVěké StaVby VE VLčNOVě

Pozůstatek stavby dřevohlinité konstrukce se 
podařilo odkrýt archeologům Slováckého mu-
zea ve Vlčnově, v těsné blízkosti obecního úřa-
du. Stavba pocházející z přelomu 13. a 14. století 
se nacházela na křižovatce starých kupeckých 
stezek a zanikla požárem. 

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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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 stovky plakátů představuje společně 
polskou a československou plakátovou školu. Ke 
stejnému filmu je vždy vystavena polská a česko-
slovenská varianta plakátu. Po více než dvaceti 
letech se podařilo uskutečnit společnou výstavu 
československých a polských plakátů a porovnat 
tak obě plakátové školy. V roce 2009 se obdob-
ná výstava realizovala v polské Lodži v Muzeu ki-
nematografie i s obsáhlým katalogem předsta-
vujícím jednotlivé autory. Výstava ve Slováckém 
muzeu v Uherském Hradišti je prvním, premié-
rovým uvedením této kolekce v České republice. 
výstava potrvá do 9. září 2012.

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

portrét tvůrce s prodejní výstavou  
jeho prací

V srpnu 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, která spolupracovala  

s režisérem Oldřichem Lipským na známé filmo-
vé parodii Limonádový Joe.
výstava potrvá do 16. září 2012.

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. 
výstava potrvá do 16. září 2012.

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

iNdiáNSKé lOuČENí S pRáZdNiNAmi
Přijďte strávit netradiční odpoledne plné her  
a programů na indiánské téma.
V případě nepříznivého počasí se akce nebude 
konat.
Nádvoří Galerie Slováckého muzea, neděle 
26. srpna, 14.00–17.00 hodin. 

památník velké moravy ve Starém městě
 

mulTimEdiálNí ExpOZiCE O děJiNáCH 
vElKOmORAvSKé říšE
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.
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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 Vla-
dimíra Bidla zachycuje letadla jako umělecký a 
reklamní objekt. Zároveň představuje obrázkové 
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 destilá-
tů a její historii na moravskoslovenském pomezí. 

vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. Otevírací doba: srpen: 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 Taláková, provozní, mobil: 774 124 020;
Jitka Zpěváková, ekonom, 
e-mail: 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.

Hrob starší ženy, tzv. vampýra, 9. století, 
Staré Město „Na Valách“.
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

A je tu opět měsíc zčásti prázdninový, ovšem 
zčásti už i divadelní. K jeho konci zahrajeme 
první představení v nové sezóně, na zkouškách 
budeme pilně obnovovat inscenace z našeho 
repertoáru, ale i připravovat, vlastně finišovat 
s přípravami inscenace nové. Ještě předtím však 
rozjedeme předprodej vstupenek. Stane se tak 
ve čtvrtek 16. srpna v 8.00 hodin. Pracovnice 
na pokladně divadla budou připraveny vyslech-
nout a vyplnit přání všech, kteří se dovolají na 
čísla 572 55 44 55 či 572 551 346. Přestože se 
v budově divadla i v čase letních dovolených 
stále něco děje (kromě úředníků zde pracují ře-
meslníci, letos hlavně elektrikáři), teprve se za-
hájením předprodeje vstupenek budova oprav-
du ožívá a vrací se do ní divadelní život. Vždyť 
jen týden na to se sejdou všichni zaměstnanci 
společně v hledišti tak jako každý rok, pozdraví 
se, sdělí alespoň některé zážitky z léta a roze-
jdou tam, kde jim pracovní povinnosti velí. Herci 
rovnou na první zkoušku. A za další dva dny už 
budou hrát na zámku v Ořechově poprvé v nové 
sezóně Rychlé šípy. Do konce srpna pak stih-

Harold a Maude - Josef Kubáník,  
Jitka Josková                       Foto: Jan Karásek

nou ještě spolu s paní Květou Fialovou zahrát 
křehkou hru – vlastní dramatizaci prózy dnes již 
celosvětově proslulého belgického spisovatele 
E. E. Schmidta Oskar a růžová paní a příběh 
bizarní dvojice osmnáctiletého mladíka a osm-
desátnice, kteří se seznámili na pohřbu Harold  
a Maude. Všechny tyto tři inscenace, které 
máme v srpnu na programu, jsou velmi žádané, 
a tak nezapomeňte včas zavolat a lístky si zajis-
tit. Možná, že právě vám budeme moci zpestřit 
léto či přímo vaši dovolenou. Pěkné dny!

-pah-

Oskar a růžová paní - Josef Kubáník,  
Květa Fialová                      Foto: Jan Karásek

Rychlé šípy - David Vaculík, Tomáš Šulaj, 
Karel Hoffmann ml., Robert Bellan,  
Petr Čagánek                          Foto: Pavel Princ
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Vyšly audio Zkazky hradu Buchlova

Před krátkým časem vydal uherskohradišť-
ský Fonoklub další ze svých zdařilých projektů, 
kterým je audio kniha – proslulé Zkazky hradu 
Buchlova autora Aloise Jaška (1900-1953). 
Tento archivář, vlastivědný pracovník, publi-
cista a zakladatel bojkovického muzea pra-
coval na počátku dvacátých let 20. století jako 
student s  archivářem Leopoldem Noppem 
na Buchlově, kde se seznámil s  jeho histo-
rií a majiteli. Atmosféra památky ho uchvátila 
natolik, že se pustil do psaní pověstí. Někte-
ré čerpal od starších sběratelů, jiné vytvořil 
sám. Všechny však obohatil o další záplet-
ky, popisy tajůplné krajiny a temných zákoutí.  

První díl Zkazek vydal roku 1923. Otevírá je pří-
běh o královně Fritigildě, který následují Ru-
salka hradní studny, Rytí ři Sionu a Hildegarda. 
Posledně jmenovaná pověst se pyšní nezamě-
nitelným Jaškovým líčením okolní kouzelné pří-
rody a tajemné svůdnosti lesů. Posuďte sami: 
„Marně by hledalo oko v  stínu lesů ves Stupavu, 
dvůr pod Buchlovem, Staré Hutě se Sigmundo-
vým dvorem, Salaš, Nový dvůr a samoty mezi 
Buchlovem, Velehradem a Modrou, pole okolo 
ostatních vesnic, pohodlných silnic; to vše bylo 
tehdy pokryto temným, hustým lesem. Idylický 
klid panoval vůkol v  mlčenlivém kraji, ztápícím 
se v  teplém jasu slunečních paprsků a dýšícím 
opojivou lesní, pryskyřicovou vůní. Nikde ani 
stopy po hukotu lokomotiv, hvízdotu parních, 
továrních sirén, čmoudících vysokých komínech, 
pouze občas rozhlaholilo se šero nekonečných 
lesů troubením a pokřikem četné lovecké druži-
ny hradních pánů, a v  ticho vlahých večerů za-
léhal křik lesních tetřevů a bažantů a táhlé vytí 
vlků. Tehdy nebylo potřeba nemocnic a sanatorií 
pro moderní, kulturou degenerované, souchoti-
nářské lidstvo, ani pozemkových úřadů k  par-
celaci a zabírání. Co kouzla, poesie a romantiky 
skrývaly ty šťastné, zlaté časy...“

Pro velký úspěch prvního dílu vyšlo Jaškovi dal-
ší pokračování Zkazek. Začíná zeširoka a opět 
květnatým jazykem Černou paní buchlovskou, 
po které následuje Čertovo sedlo pod Buchlo-
vem. Po Muzikusi Arklebu Trnavském z  Boskovic 
pokračuje Pověst o lípě neviny ve dvou verzích  
a poté košatá a jazykově mistrná Pověst o por-
trétu mnicha v  pokoji strašidel. Druhý díl uza-
vírají příběhy – Pověst o peterswaldském pávu  
a Sen květnové noci, považovaný za vyznání 
autora k  jeho hradu. Není bez zajímavosti, že 
Jaškovy Zkazky spatřily světlo světa i ve svém 
druhém vydání v  roce 1992. 

Pro úplnost dodejme, že šestihodinový záznam 
ve formátu mp3 výtečně namluvil herec Slovác-
kého divadla Vladimír Doskočil a zvukově upra-
vil Robert Štěrba. Audioknihu „zkazek“ na CD no-
siči si můžete opatřit v  Městském informačním 
centru Uherské Hradiště, v Domě knihy Portal 
nebo na www.fonoklub.cz. 

(-bž-)
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Knihovna B. B. Buchlovana

Hradišťské sluníčko zachází za hory... 

Letošní festival k podpoře čtení dětí nazvaný 
Hradišťské sluníčko opět připomenul dětem, že 
by se měly ještě před odchodem na prázdni-
ny zastavit v knihovně, vrátit a vypůjčit si knihy, 
vždyť prázdninový čas je tou nejlepší dobou ke 
čtení.
„Máme z vás velikou radost, že je mezi vámi to-
lik čtenářů,“ pochválil děti pohádkový král pan 
Vladimír Doskočil, když odpasoval na čtená-
ře uherskohradišťské prvňáčky. A děti mu na 
oplátku slíbily, že zkusí během prázdnin přečíst 
alespoň jednu knížku. Možná to bude kniha Mi-
loše Kratochvíla a Renáty Fučíkové z projektu Už 
jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.  Tato speci-
álně vydaná kniha se nedá nikde koupit, čtenáři 
si ji musí zasloužit. V naší knihovně ji zdarma ji 
dostalo 230 řádně do knihovny registrovaných 
dětí a tak se připojily k 20 000 malých čtenářů 
celé vlasti. 
Hradišťské sluníčko také promítalo. Kromě rodin-
ného českého filmu s literární předlohou Modrý 
tygr v kině Hvězda pro pozvané mladé výtvarní-
ky a literáty. Ve středu pak na rozpálené půdě 
bývalé židovské synagogy čerstvou novinku DVD 

pohádek a pověstí Z kraje pod Buchlovem, které 
laskavě zapůjčil autor scénáře Jiří Jilík. S velkým  
zájmem kromě dětí a dospělých vše sledovala 
česká spisovatelka Iva Procházková. 
A také celý týden četlo pohádky, na trávníčku  
u knihovny se střídaly herečky Slováckého diva-
dla a jako jediný zástupce mužského rodu Da-
vid Vacke přečetl ve středu příběhy autorky Ester 
Staré z knížky A pak se to stalo.  Máme radost, 
že čtené pohádky si našly své malé i velké po-
sluchače, někteří z nich nevynechali ani jednou 
a snad po návratu domů stihli ještě i ten televiz-
ní večerníček. Věříme, že hlasité předčítání in-
spirovalo i rodiče a i oni budou chtít stejně jako 
my připomenout dětem, že nejlépe se usíná 
s pohádkou.

Tak zase za rok! Těšíme se, že po celé prázdniny 
i následující školní rok budeme v Knihovně Bed-
řicha Beneše Buchlovana potkávat malé i velké 
čtenáře, kteří už objevili, že je čtení je prima.  

Text a foto: Mirka Čápová a Hana Hanáčková

Pasování uherskohradišťských prvňáčků.

Večerníček s Jitkou Joskovou.
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aDLER-OLSEN, J.: ZabiJáci
Před dvaceti lety byla v Rovigu nalezena mrtvá těla dvou sourozenců, kteří byli 

brutálně zavražděni. K vraždě se přizná jeden ze studentů elitního soukromého in-
ternátu. Carl Morck však cítí, že něco nesedí... Druhý díl kriminální série Oddělení Q.

Výběr novinek Knihovny BBB 

SMitHOVá, J.: Jak ZacVičit S RODiči. taJNý DENÍk katiE S. 
Prvotřídní tipy jak kontrolovat ty zvláštní druhy – rodiče – od zatímneobjeveného 
génia Katie Suttonové! Je jí 13 a je odbornicí na to, jak nejlíp  zvládnout dospělé. 
Rozhodne se proto napsat příručku a pomoci tak dalším  ubohým puberťákům. 
Brzy však zjistí, že to až taková legrace není…

kLÍMa, i.: O LáScE, ticHU i ZRaDě   
V útlém souboru, shrnujícím prózy většinou napsané v posledních dvou letech, na-
jdeme i celý oddíl Velmi krátkých povídek, na nichž autor dokázal,  že lze poutavý 
příběh, jednou milostný, po druhé až hororový, sdělit opravdu jen několika větami.

HENDRicH, L.: MůJ žiVOt S REiNHaRDEM 
Kontroverzní kniha vzpomínek, v níž si autorka připomíná nejdů-
ležitější milníky svého života a zároveň odhaluje, jaké to bylo být 

manželkou  R. Heydricha.  Českému čtenáři se tak naskýtá výjimečná možnost 
poznat jednu z nejosudovějších postav českého národa, z úplně jiného úhlu pohledu.

MaRiaNi, S.: faRaóNůV POkLaD   
Bývalý operativec SAS Ben Hope vede pokojný život na francous-
kém venkově, jeho klid však nemá dlouhého trvání. V Káhiře byl 
při práci na tajemném projektu brutálně zavražděn egyptolog Morgan Paxton. 
Jeho otec Bena žádá, aby pomohl dopadnout synova vraha.

StEVENSON, t.: LOVkyNě iNfORMacÍ
Senzační debut, jehož hrdinka si podle kritiků i čtenářů v ničem nezadá s Lisbeth 
Salanderovou, hlavní postavou kultovních bestsellerů S. Larssona. Vanessa má mi-
mořádný talent pro jazyky a za sebou tvrdý výcvik v zacházení s nožem. Obstarává 
informace pro firmy, vlády i jednotlivce…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radek Jančář
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Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

dObA lEdOvá 4: ZEmě v pOHybu 
[3d] 
st 1. 8. 17.30, so 4. 8. 16.00, pá 10. 8. 16.00 
(titulky), so 25. 8. 16.30 hod. 
Režie: S. mARTiNO, m. THuRmEiER / uSA 
2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 
3d-Cinema / 130 Kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je ko-
nečně zpět! 

TEmNý RyTíř pOvSTAl 
st 1. 8. 19.30, čt 2. 8. 20.00, pá 3. 8. 20.00, so 
4. 8. 20.30, ne 5. 8. 20.00, po 20. 8. 19.00 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. 

SNěHuRKA A lOvEC   
čt 2. 8. 17.30, ne 12. 8. 17.30 hod.
Režie: RupERT SANdERS / uSA 2012 / 126 
min. / přístupný / titulky / d-Cinema / 80 Kč
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, je-
jímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce 
naslouchá celá příroda.

mAdAGASCAR 3 [3d] 
pá 3. 8. 16.00, ne 5. 8. 16.00, pá 24. 8. 16.30 hod.
Režie: ERiC dARNEll / uSA 2012 / 95 min. / 
přístupný / dabing / 3d-Cinema / 130 Kč 
Po panenském ostrově Madagaskaru a širých 

afrických pláních si budou naši přátelé klestit 
cestičku k domovu džunglí evropských velko-
měst. 

méďA 
pá 3. 8. 18.00, ne 5. 8. 18.00, po 6. 8. 20.30, 
út 7. 8. 18.00, út 14. 8. 18.00 hod.  
Režie: SETH mACFARlANE / uSA 2012 / 106 
min. / od 15 let / titulky / d-Cinema / 100 Kč
Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediál-
ní hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly, 
chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek – 
John. 

pOČáTEK 
so 4. 8. 17.45 hod.
Režie: CHRiSTOpHER NOlAN / uSA, velká 
británie 2010 / 148 min. / do 12 let / titulky 
/ 70 Kč
Ve světě, kde je myšlenka tím nejmocnějším 
hybatelem, je tím nejdůležitějším ukrást ji. Film 
získal 4 Oscary.

líbáš JAKO ďábEl         
po 6. 8. 18.00, út 7. 8. 20.30, st 8. 8. 10.00, 
čt 16. 8. 18.00 hod.
Režie: mARiE pOlEdŇáKOvá / ČR 2012 / 
113 min. / přístupný / d-Cinema / 80 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. 
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AmAZiNG SpidER-mAN 
st 8. 8. 18.00, čt 9. 8. 18.00, po 13. 8. 18.00 hod.
Režie: mARC WEbb / uSA 2012 / 137 min. / 
přístupný / titulky / d-Cinema / 120 Kč (děti 
do 12 let 100 Kč)
Jedna z nejoblíbenějších postav na světě se vra-
cí na filmová plátna a ve snímku The Amazing 
Spider-Man odhaluje novou kapitolu ze svého 
života. 

AmAZiNG SpidER-mAN [3d] 
pá 10. 8. 18.00, so 11. 8. 16.00, pá 17. 8. 18.00, 
pá 31. 8. 16.00 hod.
Režie: mARC WEbb / uSA 2012 / 137 min. 
/ přístupný / dabing / 3d-Cinema / 155 Kč 
(děti do 12 let 135 Kč)

bOuRNEův OdKAZ 
čt 9. 8. 20.30, pá 10. 8. 20.30, so 11. 8. 20.30,
ne 12. 8. 20.00, út 21. 8. 20.30 hod.
Režie: TONy GilROy / uSA 2012 / od 15 let / 
titulky / d-Cinema / 100 Kč
Nikdy nebyl jen jeden. Agent bez paměti Ja-
son Bourne nebojoval s tajnými službami sám. 
Byl tu ještě jeden muž s vražednými instinkty,  
o němž však on neměl ani tušení. 

bEZ KAlHOT 
so 11. 8. 18.30, po 13. 8. 20.30, so 18. 8. 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… 

COSmOpOliS
út 14. 8. 20.30, st 15. 8. 18.00 hod.
Režie: dAvid CRONENbERG / Kanada, Fran-
cie 2012 / 108 min. / od 15 let / titulky / d-
-Cinema / 90 Kč
Eric Packer (Robert Pattinson) je osmadvacetile-
tý nekorunovaný král Wall Street. Během jeho 
vyjížďky po městě dojde v ulicích Manhattanu 
k záhadné explozi a propukne peklo. 

REbElKA [3d] 
čt 16. 8. 16.00, so 18. 8. 16.00, ne 19. 8. 17.00, 
po 20. 8. 17.00, st 22. 8. 16.00 hod. 
Režie: m. ANdREWS, b. CHApmAN / uSA 
2012 / 100 min. / dabing / 3d-Cinema / 
175 Kč (děti do 12 let 145 Kč)  
Příběh odvážné princezny Meridy, která se vze-
pře tradici a vezme svůj osud do vlastních ru-
kou. 

REbElKA 
pá 17. 8. 16.00, út 21. 8. 18.00 hod. 
Režie: m. ANdREWS, b. CHApmAN / uSA 
2012 / 100 min. / dabing / d-Cinema / 140 Kč 
(děti do 12 let 110 Kč)  

TOTAl RECAll
čt 16. 8. 20.30, pá 17. 8. 20.30, so 18. 8. 18.00, 
ne 19. 8. 19.00 hod.  
Režie: lEN WiSEmAN / uSA, Kanada 2012 / 
121 min. / od 12 let / titulky / d-Cinema / 
140 Kč
Výlet do mysli mu připadá jako perfektní do-
volená od frustrujícího života – skutečné vzpo-
mínky na život super špióna mohou být přesně 
to, co potřebuje.

pROmETHEuS       
st 22. 8. 18.00 hod.
Režie: RidlEy SCOTT / uSA 2012 / 124 min. / 
od 15 let / titulky / d-Cinema / 80 Kč
Hledání našeho počátku může znamenat náš 
konec. 

SvATá ČTvEřiCE
čt 23. 8. 18.00, 20.30, pá 24. 8. 18.15, so 25. 8. 
18.15, 20.30, ne 26. 8. 17.30, po 27. 8. 17.30, 
20.00, út 28. 8. 17.30, 20.00, st 29. 8. 17.30, čt 
30. 8. 20.00, pá 31. 8. 18.30 hod.   
Režie: JAN HřEbEJK / ČR 2012 / 100 min. /
od 15 let / d-Cinema / 100 Kč
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat 
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala 
Viewegha. 
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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.

dO římA S láSKOu 
st 8. 8. 20.30 hod.
Režie: WOOdy AllEN / uSA, itálie, španěl-
sko 2012 / 102 min. / titulky / d-Cinema / 
80, 90 Kč
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě 
tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, 
kde si zahrál s osudy několika různých lidí. 

pOlSKi Film
st 15. 8. 20.30 hod.
Režie: mAREK NAJbRT / ČR, polsko 2012 / 
113 min. / od 15 let / titulky / d-Cinema / 
70, 80 Kč
Film o přátelství a absurditě hereckého života, 
balancujícího mezi realitou a iluzemi.

bAJKONuR 
st 22. 8. 20.30 hod.
Režie: vEiT HElmER / Německo, Rusko, Ka-
zachstán 2011 / 94 min. / od 12 let / titulky / 
d-Cinema / 70, 80 Kč
„Cokoliv spadne z nebe, můžete si nechat.“ 

TRAiNSpOTTiNG
st 29. 8. 20.00 hod.
Režie: dANNy bOylE / v. británie 1996 /
94 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč
Ať už je jejich revolta proti hodnotám měšťácké 
společnosti jakkoli podivná a sebedestruktivní, 
užívají si ji naplno, aniž by si uvědomovali její 
nevyhnutelné konce. Ocenění: Český lev – 
nejlepší zahraniční film ad.

ČERvENá SvěTlA 
pá 24. 8. 20.30, ne 26. 8. 20.30 hod.   
Režie: ROdRiGO CORTéS / španělsko,
uSA 2012 / 119 min. / od 15 let / titulky / 
d-Cinema / 90 Kč
Legendární slepý senzibil, který před 30 lety zá-
hadně zmizel, se najednou objeví a jeho případ 
se pro současnou vědu stane velkým oříškem. 

lET’S dANCE: REvOluTiON [3d] 
čt 30. 8. 17.30 hod.
Režie: SCOTT SpEER / uSA 2012 / 93 min. / 
od 12 let / titulky / 3d-Cinema / 150 Kč
Netrpělivě očekávané čtvrté pokračování nejú-
spěšnější taneční série všech dob je tu. 

lET’S dANCE: REvOluTiON
pá 31. 8. 20.30 hod.
uSA 2012 / 93 min. / od 12 let / titulky /
d-Cinema / 100 Kč

připravujeme: 1.9. Okresní přebor - posled-
ní zápas pepika Hnátka (zakončení sezony 
lK Smetanovy sady), líbáš jako ďábel, ma-
dagaskar 3, doba ledová 4: Země v pohy-
bu, The Amazing Spider-man, polski film, 
Temný rytíř povstal, bourneův odkaz, Total 
Recall, Svatá čtveřice, let’s dance: Revoluti-
ons, Až vyjde měsíc, Andělský podíl, Rebel-
ka, Expendables: postradatelní 2, Sammyho 
dobrodružství 2, Resident Evil : Odveta, Hle-
dá se Nemo 3d, SuperClásico, Nazareth - Ne-
konečný rockový mejdan ad.
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LETNÍ KINO SMETANOVY SADY

léto a láska: 
pRObudím SE vČERA
čt 9. 8. 21.30 hod.
Režie: milOSlAv šmídmAJER / ČR 2012 / 
120 min. / zdarma
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně 
svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu 
srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy mi-
loval, byla jeho spolužačka Eliška. 

pro děti aj rodiny: 
HuGO A JEHO vElKý ObJEv
pá 10. 8. 21.30 hod.
Režie: mARTiN SCORSESE / uSA 2011 /
126 min. / titulky / zdarma
Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry vás zve 
na úžasnou výpravu. Film získal 5 Oscarů 2012 
a Zlatý Glóbus 2012 v kategorii nejlepší režie.

3 x Z. Svěrák:
ObECNá šKOlA
čt 23. 8. 21.00 hod.
Režie: JAN SvěRáK / Československo 1991 / 
100 min. / zdarma
Film byl nominován na Oscara v kategorii nej-
lepší cizojazyčný film.

žijeme londýnem:
NEJvěTší SpORTOvEC STOlETí 
pá 24. 8. 21.00 hod.
Režie: miSCHA AlExANdER / Nizozemsko, 
švédsko 2006 / 97 min. / titulky / zdarma
Hladivý tragikomický příběh z Holandska. 

pro děti aj rodiny: 
TAdy Hlídám Já
pátek 31. 8. 21.00 hod.
Režie: JuRAJ šAJmOviČ ml. / ČR 2012 / 
110 min. / přístupný / zdarma
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní 
život… k lepšímu. 

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

líbáš JAKO ďábEl        
st 8. 8. 10.00 hod.
Režie: mARiE pOlEdŇáKOvá / ČR 2012 / 
113 min. / přístupný / d-Cinema / 60 Kč 
(jen za dospělého diváka)
Úspěšné volné pokračování romantické kome-
die Líbáš jako Bůh. 

lOv lOSOSů v JEmENu 
st 22. 8. 10.00 hod.
Režie: lASSE HAllSTRÖm / v. británie 2011 
/ 111 min. / od 12 let / titulky / d-Cinema  / 
50 Kč (jen za dospělého diváka)
Dr. Alfred Jones je nečekaně požádán, aby se 
zapojil do bláznivého projektu, jehož cílem je 
vybudování řeky pro lososy v Jemenu.
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koncerty, výstavy, besedy

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, na-
cistické 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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Druhý den astronomického léta (22. 6.) bylo 
kino Hvězda zasaženo Jamajkou.
Už v 18 hodin byla zahájena výstava foto-
grafií „Jamajka: Africký Karibik“, doplněná 
o celovečerní stylový doprovodný program 
v atriu.  
                                    Foto: František Šuranský

Oslavy Evropského dne hudby v kině Hvězda ve čtvrtek 21. 6. nabídly v atriu kina také koncert harmoni-
kářky Jany Vébrové z Varnsdorfu, která zaujímá významné místo vedle žánrově spřízněné Radůzy, Sylvie 
Krobové či Markéty Plánkové.                                                                                                Foto: Marek Malůšek 

V pondělí 25. 6. se v kině Hvězda konala 
slavnostní promoce absolventů bakalářské-
ho studia na Fakultě logistiky a krizového 
řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se 
sídlem v Uh. Hradišti. 
                                                Foto: Jaromír Orel

fOTOOhLéDNuTÍ zA AKcEMI MěSTSKých KIN
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Městská kina s počátkem dalšího školního roku 
opět nabídnou také nové sezóny pravidelných i 
nově utvářených cyklů. Každý z nich má osobi-
tou atmosféru, své lektory a dramaturgy a díky 
registraci a průkazkám poskytuje celou řadu 
bonusů a slev.

Děti a mládež
bijásek - Staň se členem dětského filmového 
klubu a získej nejrůznější výhody! Projekce dět-
ských a rodinných, animovaných i hraných, čes-
kých i zahraničních filmů. 
malovásek - Každou neděli od 14.30 do za-
čátku představení Bijásku nabízíme aktivní vý-
tvarné odpoledne, kde se děti seznámí s nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami.
Animásek - Animační dílny formou každotý-
denního kroužku pro začátečníky i pokročilé 
ve věku 9-15 let. Děti se seznámí s animačními 
technikami, vyzkouší si každou profesi, která s 
animací souvisí - scénář, střih, animace, vložení 
hudby, titulků. Navíc ukázkové dílny pro veřej-
nost a pro školy.

Fajnšmekři, středoškoláci a rodiče
ARTkino – Kvalitní klubové a cenami ověnčené 
filmové tituly. Výrazné zastoupení evropských 
titulů.
Zlatý fond – Vydejte se s námi na výpravu 
vstříc klenotům světové i domácí kinematogra-
fie.
baby bio -  Nemusíte už odkládat své děti, 
když chcete jít do kina! Promítáme speci-
ální projekce se sníženou hladinou zvuku  
a částečným osvětlením. Kočárek můžete za-
parkovat přímo v sále a také se počítá s pře-
balováním a krmením. Přijďte se podívat na 
celovečerní projekce v dopoledních hodinách. 

 

Novinky
bio (nejen) Senior - Nezaměstnaní, směnaři, 
studenti, senioři, .. ti všichni se mohou těšit na 
premiérové filmy s malým dostupem za zajíma-
vé ceny v dopoledních hodinách.
Alternativní nabídka - Také v nové sezóně 
máme připraveny zajímavé přímé přenosy ba-
letů, oper, vážná či jiné hudby. Nově se např. 
můžete těšit na přenosy Kiliánova Nederlands 
Dans Theatru.

Městská kina připravila pro nový školní rok 
2012/2013 řadu zajímavých slevových progra-
mů a aktivit.  Kromě toho nabízejí i mnohé sle-
vy (rodinné vstupné, ZTP a ZTP/P, …). Více infor-
mací najdete v průběhu srpna na www.mkuh.
cz, na kartičkách a v pokladně kina Hvězda. 
Registrujte se na www.mkuh.cz/registrace

Uherskohradišťské kino Hvězda obsadilo v ce-
lorepublikovém hodnocení návštěvnosti kin za 
2. čtvrtletí (období 29. 3. – 27. 6. 2012) velmi 
pěkné 6. místo mezi jednosálovými a dvousá-
lovými kiny. První příčky v celkovém hodnocení 
obsadila tradičně multiplexová kina. Mimo mul-
tiplexy kino Hvězda předhonila jen pražská kina 
Lucerna a Světozor, šumperské Oko, litoměřic-
ký Máj a kino Čas Karlovy Vary. 258 filmových 
projekcí v kině Hvězda navštívilo ve 2. čtvrtletí 
celkem 15123 diváků. 

V zářÍ SE V KINě hVězDA rOzběhNOu DALšÍ SEzóNY cYKLů

šESTé MÍSTO 
V NáVšTěVNOSTI V Čr!
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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

PROJEKTY: 

gENDEROVé bRýLE
Projekt „Potřebujeme genderové brýle“ řeší 
komplexně prosazování rovných pří ležitostí žen 
a mužů na trhu práce. Slýcháte, že určité práce 
jsou určeny pro ženy a jiné pro muže? Ambicí 
projektu je upozorňovat na stereotypy a bourat 
předsudky. 
Kurzy jsou vhodné pro: ženy starší 50 let | 
muže v obdobné situaci jako ženy a s malými 
dětmi |  dlouhodobě nezaměstnané ženy | ro-
diče vracející se do zaměstnání po rodičovské 
dovolené. 
V návaznosti na jednání se zaměstnavateli v re-
gionu Uherskohradišťska bude během tří letého 
projektu vytvořeno 12  pracovních míst pro část 
(12) absolventů kurzů na 0,5 úvazku po dobu 
6 měsíců.

gENDEROVé bRýLE - kURZy
Rovné pří ležitosti žen a mužů na trhu práce.
Plus 09/2012
Gesto 10/2012
Prezentace, digitalizace, archivace
a základy Corel Draw 11/2012
Příprava na zaměstnání 12/2012

cESta
Cílem projektu „Společná cesta k zaměstná-
ní“ je zvýšení zaměstnanosti skupin osob, které 
jsou znevýhodněny na trhu práce.

Kurzy jsou určeny pro: osoby se zdravotním 
postižením a osoby pečující o osobu blízkou.
Osobám zapojeným do projektu bude poskyt-
nuta podpora formou individuálního poraden-
ství, kurzů, dále formou bilanční diagnostiky  

a 3 rekvalifikačních kurzů. Během dvouletého 
projektu bude vytvořeno 20 nových pracovních 
míst pro část absolventů kurzů, s pracovním 
úvazkem 0,5 po dobu 6 měsíců. 

SPOLEčNá cESta k ZaMěStNáNÍ - kURZy
Zvýšení zaměstnatelnosti skupin osob znevý-
hodněných na trhu práce.
Poradna Cesta 07/2012-05/2014
Motivační blok 09-10/2012 
Finanční gramotnost 10-11/2012
Bilanční diagnostika 11/2012 
Zprostředkování zaměstnání 

Rekvalifikační kurzy: 
Základy obsluhy PC 12/2012-01/2013
Administrativní pracovník  02/2013
Pracovník grafického studia 02-03/2013

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 pří-
rodě pro maminky i tatínky s kočárky | 
každá středa  9.00 – 10.00 hod.
Setkávání pěstounů a náhradních rodin | 
3.8.2012 | 15.00 hod. | pobyt v nové multisen-
zorické místnosti

PRaViDELNé POHybOVé aktiVity 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

bližší informace a 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

kROUžky PRO Děti a MLáDEž:
- hra na hudební nástroje - kytara, 
  zobcová flétna, keyboard, rozjezdy pro hvězdy
- výuka jazyků hrou - angličtina, němčina, 
   francouzština, ruština
- počítače - základy, tvorba WEBU, 
- DIGI FOTO dílna
- modeláři - letecký, elektrotechnický
- příprava na SCIO - přijímačky na SŠ
- mediální gramotnost a Šoumen (společenská 
   etiketa)
- sportovní kroužky - gymnastika, aerobic, 
   florball, šachy, fit box
- taneční kroužky - břišní, hip hop, battle, street, 
   balet, lidové tanečky, break dance, mažoretky, 
   stepmanie
NOViNka - geocaching, DiskGolf, žonglování, 
                     šperkování
- výtvarné a keramické kroužky
- dramatický kroužek
- kroužek šití
- kouzelnický kroužek
- klub táborníků, cestovatelů a středoškoláků
  magic
- přírodovědné kroužky - pro malé chovatele, 
  ornitologický, teraristika,  svět dinosaurů

kROUžky PRO DOSPěLé:
- jazykové - angličtina, ruština
- základy PC a tvorba WEBU
- mediální gramotnost
- sportovní - cvičení na gymballech a s flexibary, 
   pilates, aerobic, tai chi, kalanetika, břišní 
   tance, jóga, fit box
- keramický a výtvarný kroužek

Bližší informace o naší nabídce na příští školní 
rok získáte na tel.: 572 551 347 nebo na  

www.ddmsikula.cz. Hezký zbytek prázdnin 
Vám všem přejí pracovníci DDM Šikula  

v Uh. Hradišti.

Nábor malých házenkářů

Zdá se vám, že si vaše dítko dobře rozumí  
s míčem? Přiveďte ho mezi házenkáře!
 
SHK Kunovice pořádá během celého srpna nábor 
dětí ve věku od 6 let. Každou středu a pátek (mimo 
týden od 13. do 17. srpna) od 17 do 18 hodin bude-
me na vaše ratolesti čekat na hřišti v Mařaticích 
- Východě a v kunovické Sportovní hale. S jakými-
koli dotazy se můžete obracet na Petra Hrabala  
(tel. 605469111) a Pavlu Omelkovou (tel. 737556666). 
Pomozte nám udržet dlouholetou házenkářskou 
tradici v Kunovicích – bez vašich nadaných dětí to 
nepůjde!
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Společenská kronika města

  JUBILANTI V MěSÍCI KVěTNU 
 
29.5.  Josef Kallus   1937
29.5.  Jaroslav Vavřík  1937
31.5.  Jaroslav Dufka  1942
31.5.  Jana Chrástková  1942
  
 

JUBILANTI V MěSÍCI ČERVNU 
 
2.6.  Vlastislav Rozumek  1937
2.6.  Antonie Kuzníková  1942
2.6.  Hedvika Dudová  1942
2.6.  Jiřina Sochorcová  1927
2.6.  Mercedes Zimová  1932
3.6.  Antonín Omelka  1932
3.6.  Jaroslav Bartošík  1927
3.6.  Jana Ovčáčková  1942
3.6.  Václav Krobot  1942
5.6.  Antonín Pravdík  1942
5.6.  Věra Lapčíková  1937
6.6.  Josef Rybka   1932
10.6.  Jiří Herčík   1927
10.6.  Eva Jakšová  1942
10.6.  Ludmila Střebovská  1937
11.6.  Jan Hrabec   1920
12.6.  Marie Pospíšilová  1942
12.6.  Antonín Stašek  1927
12.6.  Miroslav Vystrčil  1932
14.6.  Alois Mikulka  1937
15.6.  Anežka Zemková  1937
16.6.  Božena Sedlaříková  1937
17.6.  Jarmila Mazurková  1937

NARODILI SE 2012
 
23.3.   Anna Zbořilová
13.4.  Michal Klauda
28.4.  Elen Brhelová 
5.5.  Marek Smetka
13.5.  Isabel Mikulská 
24.5.  Sofie Latýnová

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

18.6.  Jaroslava Gorecká  1937
18.6.  Alois Raja   1937
18.6.  Rudolf Kružík  1942
19.6.  Anna Černá  1932
19.6.  Pavel Srp   1942
19.6.  Marta Bočková  1932
20.6.  Olga Kaňová  1932
20.6.  Jaroslav Polášek  1942
22.6.  Josef Štěrba  1932
23.6.  Dagmar Zöllnerová  1927
25.6.  Antonín Habáň  1937 
25.6.  Leopold Hanáček  1932
28.6.  Pavel Marek  1942
  
 JUBILANTI V MěSÍCI ČERVENCI 
 
3.7.  František Bukvic  1922
9.7.  Dagmar Černá  1927
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lé sody, 1/2 lžičky soli, 1 kypřící prášek do pečiva,  
10 dkg nastrouhaných ořechů, na zdobení šlehač-
ku, strouhanou čokoládu nebo jen cukr.

Postup:
Banány rozmačkáme s vodou a smícháme se 
všemi surovinami.
Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy  
a pečeme 35 – 45 minut při 175 ° C. Vychladlý koláč 
zdobíme šlehačkou, čokoládou nebo jen cukrem. 

 
Dobrou chuť přeje Ing. Vladimír Moštěk, vedoucí 

Ekonomického odboru Městského úřadu  
Uherské Hradiště 

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - srpen 2012

žaMPiONOVá POLéVka

Suroviny: 
Brambory, žampiony, zelenina do polévky, hou-
bový bujón, mrkev, máslo, polohrubá mouka.

Postup:
Brambory nakrájíme na malé kostičky a  žampio-
ny na plátky. Přidáme zeleninu a vše dáme vařit 
asi půl hodiny.  
Mezitím si nastrouháme najemno mrkev, kterou 
podusíme na másle, přidáme trochu polohrubé 
mouky, necháme chvilku dusit a pak přidáme 
do polévky. Jíšku s mrkví a houbovým bujónem  
necháme v polévce povařit asi 5 minut.

kUŘEcÍ MaSO SE ZELENiNOU

Suroviny:
Kuřecí prsa, olej, sůl, cibule, anglická slanina, 
cherry rajčátka, červená paprika, hrášek a zelené 
fazolové lusky.

Postup:
Kuřecí nakrájíme nadrobno a osolíme. Na pán-
vi osmahneme nakrájenou cibuli, pak přidáme 
maso a anglickou, kterou nakrájíme na menší 
kousky.  
Ze začátku zprudka opečeme, potom stáhneme 
na mírnější plamen a necháme 5 – 8 minut dojít. 
Následně přidáme všechnu zeleninu. Trochu oso-
líme a necháme lehounce podusit, asi tak, aby 
rajčátka změkla. 
Jako přílohu můžeme zvolit rýži nebo vařené 
brambory.

baNáNOVý kOLáč

Suroviny:
5 banánů, 100 ml vody, 30 dkg polohrubé mouky, 
20 dkg cukru, 2 vejce, 15 dkg másla, 1 lžička jed-
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Sudoku pro volnou chvíli
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Přestože slavnosti jsou až druhý víkend v září, přiná-
šíme jejich stručný program již v srpnovém zpravodaji  
s tím, že může dojít k drobným změnám.

 SObOta, 8. ZáŘÍ 2012

7.30 „DObRé  RáNO Z ViNOHRaDů“ - tradiční  
lidová slavnost s FS Buchlovice a MPS Míkovice
8.00 - 17.00 HRaDišťSký JaRMaRk 
na Masarykově nám.
8.00 - 17.00 - tRaDicE SLOVácka - tradiční výrobek 
Slovácka na Mariánském náměstí
8.00 - 22.00 - ViNNý StaN na Masarykově nám.  
s přehlídkou a prodejem regionálních vín
8.00 - 22.00 SLOVácká JÍDELNa na Palackého nám.
9.00 „Na JaRMaRk DO HRaDišťa“ je letošní podtitul 
slavnostního průvodu, který bude mít tradiční začátek 
u mařatických sklepů
9.00 - 17.00 - DEN OtEVŘENýcH PaMátEk REgiONU 
SLOVáckO
10.00 - 17.00 - PREZENtacE LiDOVýcH ŘEMESEL 
U SLOVáckéHO MUZEa
11.30 - 16.00 - SLaVNOSti PRO Děti v Bastionu, plo-
cha mezi Synagogou a Františkánským klášterem, 
Mariánské náměstí a Zelný trh (skákací hrad, historic-
ký kolotoč, jízda na ponících, soutěže, šermíři, rytířský 
turnaj, loutkové divadlo).
12.00 - 15.00 - SLOVácký gULáš ve Smetanových 
sadech - nejlepší guláš  s následným ochutnáváním.
12.00 - 17.00 - MUZikaNtSké LODě - Plavba lodí po 
řece Moravě a Baťově kanále. Hrát budou country, folk 

a jazzové skupiny. Rybí speciality v přístavu
12.30 - 16.00 - PREZENtacE MěSt a MikROREgiONů 
na stanovištích v městských památkových objektech
Uherské Hradiště - Kolejní nádvoří
Uherský brod - Mariánské nám.
Ostrožsko - Reduta a nádvoří Reduty
Za Moravú a hosté - Smetanovy sady
Dolní Poolšaví - pasáž hotelu Slunce a park před 
Obchodní akademií
buchlov - Františkánský klášter - nádvoří a sklepy
Východní Slovácko a hosté - nádvoří Justičního
paláce (SUPŠ)
Staroměstsko - nádvoří Staré radnice
bílé karpaty - Galerie Slováckého muzea

12.30 - 16.00 - „VÍtEJtE V UHERSkéM HRaDišti“, 
komponovaný pořad z celého regionu Slovácka
na Masarykově náměstí
(CM Stanislava Gabriela, Kunovjan, Radošov, Ženičky 
a Klebetnice, Včelaran, Handrlák, mužský sbor F-stu-
dio Buchlovice, Vlčnovjan, Dolina, Kopaničár, Olšava,
Cifra)

13.00 - 15.00 - U Slovácké búdy vystoupí dětské folklor-
ní soubory v pořadu „Naši NEJMENšÍ“
(Kameňáček Ostr. Lhota CM Višňa, Žarůžek Hluk, Botík 
Březolupy CM Mladý Včelaran, Děcka z Buchlovic
Holúbek Uh. Brod, Malá Nivnička, Věneček Kunovice 
CM Lintava, Handrláček KunoviceCM Lintava, Hradiš-
ťánek CM Ohnica).

14.00 - 17.00 - PŘEHLÍDka DEcHOVýcH HUDEb 
„SLOVácká kŘÍDLOVka“, na které se představí  
dechové hudby nominované jednotlivými mikroregi-
ony. Program moderuje Antonín Pernička (restaurace 
Koruna). 
14.00 - Za VÍNEM  ViNOHRaDSkOU ULicÍ 
(vinné sklepy a venkovní stanoviště Mařatice)
16.00 - 18.00 - Komponovaný pořad písní a tanců 
„NaPiME Sa...“ na motivy vína u Slovácké búdy
(Míkovjan a CM Mladí Burčáci, Hradišťanské děv-
čice, Mužský a ženský sbor a Štrajchkapela z Kněž-
pole, Botík z Březolup, Olšava z Uh. Brodu, Ženičky  
a Klebetnice z Hluku, F Studio a CM Rubáš z Buchlovic,  
CM Jaroslava Čecha s taneční skupinou).

Program Slováckých slavností vína 
a otevřených památek
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16.00 - 17.30 - MUžSké PěVEcké SbORy SLOVácka 
vystoupí na Masarykově náměstí v pořadu
„ Zpívání s cimbálem“
17.00 - 18.30 - Podvečer se skupinou kaLÍšEk
na Mariánském náměstí
17.00 - 21.00 - Country večer  na Koruně s kapelou 
tELEgRaf. 
17.30 - 18.30 - Podvečerní koncert kapely 
Rabi gabi a. g na Kolejním nádvoří
18.30 - 20.00 - Večerní koncert skupiny gULOčaR 
na Masarykově náměstí
19.00 - Večerní pořady s posezením u cimbálu  
v uherskohradišťských vinných sklepech a městských 
zákoutích
20.00 - 24.00 - „LiDOVá VESELicE S DH MORaVSká 
VESELka“ v Klubu kultury

NEDěLE, 9. ZáŘÍ 2012 

8.00 - 17.00 - HRaDišťSký JaRMaRk
Na MaSaRykOVě NáMěStÍ
8.00 - 17.00 - ViNNý StaN na Masarykově náměstí
8.00 - 17.00 - tRaDicE SLOVácka - tradiční výrobek 
Slovácka na Mariánském náměstí
9.00 - 17.00 - DEN OtEVŘENýcH PaMátEk REgiONU 
SLOVáckO  - PUtOVáNÍ Za HiStORiÍ MěSta
- organizované prohlídky města
- začátky vždy v  10.00, 11.00, 15.00 a 16.00 od budovy 
Městského úřadu na Masarykově náměstí
9.30 - 14.00 - kOšt VÍN V REDUtě, na kterém  
se představí asi 300 vzorků vína. Nejlepší vzorky bílé-
ho a červeného vína budou oceněny titulem „Šampi-
on Slováckých slavností vína 2012“. 
10.00 - 11.00 MšE SVatá V kOStELE SV. fRaNtiška 
xaVERSkéHO
10.00 - 12.00  Sy-NOtOVáNÍ S DětMi v atriu Staré 
Radnice - DětSký wORkSHOP SE SLOVáckOU ZUš
10.00 - 13.00 DětSká VýtVaRNá DÍLNička Na téMa 
LiDOVýcH ŘEMESEL V gaLERii SLOVáckéHO 
MUZEa 
11.00 PUtOVáNÍ ViNOHRaDSkOU ULicÍ 
(vinné sklepy a venkovní stanoviště Mařatice)
12.00 - 13.00  Koncert čEcHOMORU na Masarykově 
náměstí

13.00 - 14.00 DybycH Já VěDěLa, kDE bUDU
NEVěStú  na Kolejním nádvoří
14.30 - 16.00 „ViNObRaNÍ Z MÍkOVic“ 
na Masarykově náměstí
(Míkovjan, Mužský a ženský sbor z Míkovic, CM Bur-
čáci, Mladí burčáci a Slačáci, dětský folklorní soubor 
Míkovjánek)
16.15 - 18.00 koncert štRaJcHkaPELy Z kNěžPOLa 
na Masarykově náměstí

HUDba V MěStSkýcH PaMátkácH

10.00 Koncert  duchovní hudby cM HRaDišťaN 
V kOStELE ZVěStOVáNÍ PaNNy MaRiE
11.00 Varhanní koncert  Jiřího kováře 
v kostele sv. Františka Xaverského
14.00 SLOVácký kOMORNÍ ORcHEStR 
ve Františkánském klášteře
14.30 SPS SVatOPLUk na Kolejním nádvoří

Program Slováckých slavností vína 
a otevřených památek

Foto: Miroslav Potyka
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VSTUP ZDARMA

9.00   UH SENIOR BAND          10.00   KUNOVJAN, CM JAROSLAVA ČECHA

11.00   RABI GABI A G.          12.00   JAZZ GANG          13.00   TELEGRAF

14.00   JIŘÍ HADAŠ, CM OHNICA          15.00   HRADIŠŤÁNEK 

16.30   SPS SVATOPLUK          17.15   TK ROKASO

18.00   IVANA SKÁLOVÁ A KRISTÝNA DAŇHELOVÁ

19.00   SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ          19.30   HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA

20.45   JIŘÍ MOTTL BAND 

SLOVÁCKÉ CENTRUM KULTURY A TRADIC

REVITALIZACE JEZUITSKÉ  KOLEJE

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
SOBOTA 1. ZÁŘÍ 2012

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

TENTO PROJEKT (REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.12/3.2.00/17.00920) BYL PODPOŘEN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.


