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Ing. Stanislav Blaha 

M ĚSTO UHERSKÉ HRADIŠT Ě  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradišt ě  Starosta 

V Uherském Hradišti 13. dubna 2015 

Vážená paní, vážený pane, 
dovolte, abych Vás co nejsrde čněji pozval na 

[Mumie c)  ro  u s D8 ničksi 
kde se dozvíte, v jaké fázi řešení je „10 problém ů  města", které jste pojmenovali na lo ňském ve řejném fóru a pom ůžete nám pojmenovat další podn ěty k řešení. Budeme s Vámi rádi diskutovat o společných plánech rozvoje m ěsta Uherské Hradišt ě , o tom, co už se uskutečnilo, realizuje a připravuje. 

KDY: pondělí 27. 4. 2015 od 17:00 -19:00 hod. 
KDE: Velký sál Reduty 

Ve řejné fórum je p říležitostí pro všechny ob čany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele, školy, studenty a pro všechny, kte ří se chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí a říct nám své nám ě ty pro další rozvoj m ěsta. 

Tematické oblasti k diskusím budou životní prost ředí, doprava, rozvoj m ěsta, územní plán, sociální služby, vzd ě lávání a sport, kultura a cestovní ruch, prevence a bezpe čnost. V pozadí nezůstane ani tzv. stů l mládeže, který je pro všechny velmi inspirativní. Nov ě  jsme pro Vás připravili i st ů l s názvem „otev řený ú řad". 

SPOLEČNĚ  POJMENUJEME „10 PROBLÉMŮ" MĚSTA, KTERÉ BUDOU PODNĚTEM K NÁSLEDNÉMU 
HLEDÁNÍ OPTIMÁLNIHO ŘEŠEN/. 

Program bude zahájen krátkým tane čním vystoupením ve spolupráci s Domem d ětí a mládeže Šikula. Sou částí programu bude losování tomboly a drobné ob čerstvení. 
Těším se na Vás 
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c,  Schwelzerische  Eidgenossenschaft 
Confédération  suisse 
C onfederazione  Svizzera 
Confederaziun svizra 

VYVĚŠENO:  1  7  O 4. 2015 

Projekt „Společné k udržitelnému rozvoji II" je podpo řen z Programu Švýcarsko-české spolupráce. 
Project "Together to sustainab/e development II" is 
supported by a grant from Switzerland through the Swiss 
Contribution to the enlarged European Union. 
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