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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Vážení čtenáři,
když se v dubnu střídalo slunce se sněhovými vánicemi a počasí už nemohlo
být aprílovější, zdálo se, že se snad jara
ani nedočkáme. A vidíte, máj je tady
a s ním vše, po čem se nám tolik měsíců
stýskalo. Svěží květnová příroda je
ovšem jednou z mála radostí, kterých si
v době doznívajících dopadů epidemie
můžeme užívat. Právě když píši tyto
řádky, můžeme se pohnout do vedlejšího okresu bez policejních kontrol
a děti se opět vracejí do škol. Ovšem
člověk míní a covid mění, takže dnes už
nemusí být vše tak, jako když jsem psal
tento text. Věřme však, že to nejhorší
máme za sebou a že nám májové dny
přinesou nejenom radost v podobě hezkého počasí, ale také naději, že tvrdý
lockdown už letos nebude zapotřebí.
Věřím, že se brzy otevřou i všechna
sportoviště. Návrat ke sportování
napjatě nevyhlížejí jen ti, kteří si
chtějí společně zakopat s míčem nebo
zahrát volejbal či tenis, na své se těší
i příznivci skateboardingu a příbuzných sportů a čím blíž je k létu, tím víc
mají proč. Hned se začátkem července
bychom chtěli uvést do zkušebního
provozu zbrusu nový skatepark, jehož
stavba v jižním cípu venkovního areálu
aquaparku se chýlí ke konci. V květnu
bude skatepark před dokončením, měla
by být hotová celá betonová plocha,
bude se dokončovat oplocení a navazující zpevněné plochy a mobiliář.
Doufám, že se do normálního stavu
brzy vrátí také společenský život. Je
to jen pár dnů, co jsme v Radě města
doporučili zastupitelům nové osobnosti
k udělení Ceny Vladimíra Boučka pro
zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby, jejichž jména se brzy dozvíte.
Je mně moc líto, že tito lidé, kteří
pomáhají předávat lidovou kulturu

a umění z generace na generaci, neměli
letos možnost veřejně předvést své
umění. Nekonal se tradiční velikonoční jarmark ani jiné akce, například
ve Slováckém muzeu, na kterých se
prezentují.
Tento měsíc se uskuteční zápisy do
mateřských škol. Děti můžete přihlásit
do školek zřizovaných městem od 2.
do 16. května. Zápisy ovšem nebudou
běžné a nejlepší cestou je, podívat se
na internetové stránky jednotlivých
školek a přesvědčit se, jaká jsou pro
zápisy nyní stanovena pravidla. Jde
totiž o to, aby zápisy proběhly bez
vaší osobní přítomnosti, tedy zejména
písemně, prostřednictvím pošty, datové
schránky nebo e-mailu s elektronickým podpisem.
Minulý měsíc byl ve znamení
dopravních omezení, kvůli opravám
hlavní křižovatky i proto, že jsme čistili
ulice po zimě. Patří vám velký dík za
vaši trpělivost. V Uherském Hradišti
se v dubnu opět uskutečnila také akce
Ukliďme Česko. Děkujeme všem, kterým na vzhledu města záleží a kteří pro
to také něco dělají.


Přeji vám krásný květen!
Ivo Frolec, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Rozjezd projektu půjčování kol? Aprílové počasí mu moc nepřálo

Starosta Stanislav Blaha byl mezi prvními, kteří si vyzkoušeli projížďku ulicemi na jednom z nových kol.

Foto: Město Uherské Hradiště

Prvním dnem měsíce dubna odstartoval v Uherském Hradišti pilotní projekt
půjčování sdílených jízdních kol společnosti Nextbike. Pro občany města a jeho
návštěvníky je ve městě připraveno 75

jízdních kol na 40 stanovištích. Město
chce podporou projektu rozšířit možnosti rychlého přesunu v rámci města
bez nutnosti použít vlastní kolo nebo
auto. Prvních 15 minut jízdy je možné

na sdíleném kole absolvovat zdarma.
Tato doba může pokrýt většinu cest
v rámci města. Kolo lze samozřejmě
využít i na delší časový úsek, který
je po čtvrt hodině zpoplatněn sazbou
24 korun za 30 minut. Pro pravidelné
zájemce o sdílená kola po delší časový
úsek provozovatel nabízí i zvýhodněné
měsíční (149 korun) a roční tarify (899
korun). Pokud to chcete vyzkoušet,
nejdříve si do svého telefonu musíte
z Google Play nebo Appstore stáhnout
aplikaci Nextbike a zaregistrovat se. Až
si budete chtít kolo vypůjčit, spustíte
aplikaci, načtete QR kód příslušného
kola a jedete. Vrátit kolo můžete buď na
stanovišti, kde jste si ho půjčili, nebo na
kterémkoliv jiném. „První reakce veřejnosti na půjčování kol vypadala slibně,
je jen škoda, že si s námi v dubnu tak
pohrálo typicky aprílové počasí. Věřím
však, že se celá věc brzy rozběhne, jak
bychom si přáli,“ vyslovil se starosta
Stanislav Blaha. Více informací o fungování sdílených kol i mapu jednotlivých stanic v Uherském Hradišti
najdete na webu www.nextbikeczech.
com/uherske-hradiste/.

Město chce starý zimní stadion nahradit novým, moderním
Rada města vyhodnotila investiční
záměr Zimní stadion Uherské Hradiště a schválila variantu, která
obsahuje odstranění stávajícího
zimního stadionu a výstavbu nového
objektu se dvěma ledovými plochami.
Cílem záměru, který město nechalo
vypracovat, bylo prověřit jednotlivé
varianty, jak je možné zimní stadion
řešit, a také vyjmenovat všechny
přínosy a negativa včetně finančního
vyjádření. Po zvážení jednotlivých
variant, mezi kterými byla například
i rekonstrukce objektu, vyhodnotila rada města jako nejvhodnější
výstavbu nového stadionu. „O neuspokojivém technickém stavu stadionu, kdy například střecha je na samé
hranici životnosti, víme delší dobu

a opakovaně jsme zvažovali, jak dál
postupovat. Pro rozhodnutí v řádu
stovek milionů korun je potřeba
nejprve prověřit možnosti a varianty
a zhodnotit jejich výhody či negativa,
včetně předpokladu finanční náročnosti a možnosti dotací. Jako nejvýhodnější se nakonec ukázalo nerekonstruovat, ale postavit stadion nový,

proto nyní začnou přípravné práce
ke spuštění celého procesu,“ shrnul
starosta Stanislav Blaha. „Zatím jsme
však teprve ve fázi studie,“ upozornil. Předběžné náklady na výstavbu
nového stadionu jsou odhadovány na
188 milionů korun bez DPH. Město by
jej stavělo za pomoci dotací s dokrytím z vlastních zdrojů. 
-JP3

Město Uherské Hradiště
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Krátce z města
Prodejci i zákazníci mohou opět využívat městskou tržnici

Další vodopropustné parkoviště
ve Štěpnicích už je hotové
Parkovací plocha na ulici Štěpnická
vedle Masára dostala, podobně jako
nedávno dokončená parkovací plocha
na ulici Zahradní, nový povrch, který
propouští vodu. Na obou parkovištích
byl odstraněn původní betonový povrch,
který byl nahrazen vysoce propustnou
betonovou dlažbou, aby dešťová voda
neodtékala do kanalizace, ale v celé
ploše vsakovala do spodních vod. Obě
plochy se také dočkaly zlegalizování
parkovacích míst, kterých je dohromady
101 (45 Zahradní, 56 Štěpnická). Celkové
investiční náklady na obě etapy byly
9,6 milionu. Akce je spolufinancována
v rámci Operačního programu Životní
prostředí, výše dotace je 8 milionů
korun.

Konec nouzového stavu v dubnu a částečné rozvolnění krizových opatření
dovolilo po dlouhé době obnovit také
provoz tržnice Na Stavidle, která byla
po dobu krizových opatření v době
nouzového stavu uzavřena. Prodej na
tržnici je však podmíněn dodržením
stanovených požadavků. Prodávat se
smí ovoce a zelenina (v čerstvém nebo
zpracovaném stavu), květiny a jiné
rostliny, jejich plody, osiva, semena,
mléko a mléčné výrobky, maso
a výrobky z masa včetně živých ryb,

vejce, pekařské a cukrářské výrobky,
med a výrobky z medu. Provozní pravidla určují odstupy mezi prodejními
místy nejméně dva metry, v jeden čas
se na ploše tržiště nesmí vyskytovat
více než 1 osoba na 15 m² a u každého
prodejního místa musí být k dispozici
nádoby s dezinfekčními prostředky.
Povolen není provoz stravovacích
služeb a prodej pokrmů včetně nápojů
určených k bezprostřední konzumaci.
Nemohou zde být ani stoly s místy
k sezení.

Pokud jste se dosud nesečetli, jde to ještě do 11. května
Sčítání 2021 – sčítání lidu, domů
a bytů elektronicky i listinnou formou
pokračuje do 11. května. Sečtěte se na
webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci, kterou naleznete v Google
Play i App Store pod názvem Sčítání21.
Kdo se nesečte online, bude muset
vyplnit listinný sčítací formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou
od sčítacího komisaře a na kontaktních
4

místech sčítání, která se nacházejí na
vybraných poštách. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do
11. května na poště nebo ho vhodíte
do poštovní schránky. Obálka s logem
Sčítání 2021 má předtištěnou adresu
a její odeslání je zdarma. V případě
potřeby můžete volat na telefon 840 30
40 50 nebo napsat e-mail na dotazy@
scitani.cz.

Zápisy do mateřských
škol budou v květnu
Zápisy k předškolnímu vzdělávání
do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok
2021/2022 proběhnou v termínu
od 2. do 16. května. Vzhledem k tomu,
že nelze předvídat, jaká mimořádná
opatření budou platit v době konání
zápisů, své žádost mohou zákonní
zástupci doručit těmito způsoby:
do datové schránky školy, e-mailem
s elektronickým podpisem zákonného
zástupce (nelze poslat prostý e-mail),
poštou (doporučeně, rozhodující je
datum podání na poštu) nebo osobním
podáním v mateřské škole – vhozením
žádosti do poštovní schránky školy.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol, seznam je dostupný také na
www.mesto-uh.cz. 
-JP-

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Javory na Moravním náměstí musely pryč, nahradí je platan a dub

Tři defektní javory jasanolisté, které
rostly na travnatém cípu na Moravním
náměstí, musely být pokáceny. Na
jejich místo radnice na podzim vysadí
hodnotné a dlouhověké stromy, platan
a dub. Důvodem pro kácení javorů byl
jejich zhoršený zdravotní stav, stáří,
snížená vitalita a dále také skutečnost,
že se jednalo o invazivní druh dřeviny.
Na kmenech se nacházelo množství

defektů s hnilobou v místech po
odstranění větví. Z některých dutin
vytékala hnijící tekutina. Budou zde
vysazeny vhodnější dlouhověké druhy
jako platan a dub a bude uvolněn
životní prostor sousedící zapěstované mladé lípě. „Kácení je běžný
proces, který k péči o zeleň bohužel
neodmyslitelně patří. A rád bych
připomněl, že každé kácení ve městě

je kompenzováno náhradní výsadbou
buď přímo v dotčené lokalitě, nebo na
jiném příhodném místě,“ podotkl místostarosta Čestmír Bouda. Ještě v době
vegetačního klidu se ve městě kácely
dřeviny na několika místech, jedním
z nich byla lokalita před kruhovým
objezdem na ulici Sokolovské, kde probíhá příprava na stavbu autobusové
zastávky. Ostatní provedené kácení se
týkalo stromů suchých nebo ve značně
zhoršeném zdravotním stavu, na ulici
Jiřího z Poděbrad, ve Staré Tenici, Na
Splávku, Na Rybníku, v malé míře pak
stromů, které například nadměrně
stínily bytům, narušovaly stavební
konstrukce nebo byly v kolizi s inženýrskými sítěmi. U hodnotnějších
stromů, které se nacházejí v městské
památkové zóně, je zpravidla podkladem pro rozhodování o kácení výsledek znaleckého posudku, případně
i přístrojového hodnocení stromů
akustickým tomografem, tak tomu
bylo například v případě kácení sedmi
lip v aleji v ulici Jiřího z Poděbrad
nebo u lípy v ulici Na Splávku. Roční
náklady na péči o dřeviny v rámci
celého města jsou zhruba 2,5 milionu
korun.

Řešení problémů s odstavenými nepojízdnými auty pokračuje
Podobně jako jiná města i Uherské
Hradiště řeší dlouhodobě problém
autovraků a odstavených vozidel. Loni
rozvázala radnici ruce novelizace
zákona o pozemních komunikacích,
která umožňuje vlastníkům komunikací vyzvat provozovatele vozidla,
které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší než šest měsíců, ke
zprovoznění vozidla, případně jeho
odstranění mimo pozemní komunikaci. V roce 2020 se město zabývalo
52 odstavenmi vozidly, která byla
nahlášena občany, městskou policií
nebo zjištěna vlastní kontrolní činností. Z toho se podařilo vyřešit 47 aut.
Letos bylo doposud řešeno 9 vozidel,

z toho 6 je již vyřešených. Odtaženo
bylo podle nového zákona zatím pět
aut. Odtahy objednává město u specializované firmy, která je vybavena

odtahovými vozidly s mechanickou
rukou s popruhy a disponuje volnou
kapacitou zpevněných ploch v uzavřeném areálu, přičemž plochy jsou
pod kamerovým dohledem. Odtah
vozidla realizovaný městem stojí asi
1300 korun. Následně však musí město
zajistit vhodné uložení vozidla mimo
komunikaci, což jsou další náklady
ve výši 1000 korun měsíčně za jedno
auto. Náklady, které je povinen uhradit
provozovatel vozidla, se tedy mohou
vyšplhat do tisíců. Setrvání technicky
nezpůsobilých vozidel na komunikaci
aktuálně prodlužují i mimořádná
opatření a s tím spojená prodloužení
platnosti technických prohlídek.  -JP5

Město Uherské Hradiště
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Starý nábytek k popelnicím nepatří
Problém s odkládáním harampádí u kontejnerů se zmenšil, někde ale přetrvává

Starý nábytek a nefunkční spotřebiče nepatří k popelnici, ale do sběrného dvora nebo speciálního
kontejneru. 
Foto: Město Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště se na svém
území dlouhodobě potýká s černými
skládkami. V loňském roce se situace
s nevhodným odkládáním odpadu
mírně zlepšila, stále však není uspokojivá. Za ušetřené peníze na likvidaci
skládek město opravuje kontejnerová
stání.
Jsou lokality, které stále občany lákají
k častému odkládání velkoobjemových
odpadů vedle kontejnerů na odpad.
Nejhorší situace je tradičně v Mařaticích na Hliníku, v Jarošově u Bagru a ve
Staré Tenici.
I když mají občané možnost odložit
zcela zdarma do sběrných dvorů neomezené množství objemných odpadů,

někteří stále tuto možnost ignorují
a plní ohrádky svými vysloužilými
spotřebiči, nábytkem a nejrůznějšími
nepotřebnými věcmi z domácností.
Proto radnice od roku 2018 zavedla
pravidelné přistavení velkoobjemových
kontejnerů na objemný, kovový a elektro odpad do všech částí města. Letos
byl nově velkoobjemový kontejner přistaven i do ulice Menclovice.
„Kontejnery plní svůj účel a náklady
na likvidaci černých skládek klesají.
V roce 2019 byly náklady na likvidaci
černých skládek zhruba 230 tisíc
korun, v roce 2020 klesly na 130 tisíc,“
uvedl místostarosta Čestmír Bouda.
Za ušetřené peníze na likvidaci

černých skládek se v roce 2020
opravilo velké množství kontejnerových stání. Dřevěné ohrádky, které
již neplnily svou funkci, například na
některých místech na sídlišti Východ,
nechala radnice vyměnit za ohrádky
z kovu. Na místech, kde to z technických důvodů možné nebylo, byly
nainstalovány nízké kovové zábrany,
které se velmi osvědčily. „Jelikož
jde do ohrádky vidět, neplní se nám
tak často kontejnerové stání ostatním nevhodným velkoobjemovým
odpadem,“ potvrdil Čestmír Bouda.
„Kovovými zábranami jsme upravili
také problémové kontejnerové stání
na Dvořákově ulici, kde se situace
s černými skládkami tímto opatřením
také jednoznačně zlepšila,“ popsal.
Letošní sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky a podobně),
kovového a elektro odpadu probíhá na
určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8
do 12 hodin. Do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad (barvy,
ropné látky, autobaterie).
V květnu budou kontejnery na velkoobjemový odpad přistaveny do Mařatic,
na Východ, do Jarošova, Sadů, Vések
a Míkovic. Přesný rozpis časů a míst,
kde můžete velkoobjemový odpad
vyhodit do kontejneru, najdete i zde ve
Zpravodaji nebo na webu města.  - JP -

Dobrovolníci vysbírali půl tuny odpadků

O víkendu 10. a 11. dubna se i v Uherském Hradišti uskutečnila tradiční akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Dobrovolníci vybavení pytli na odpad
zamířili na prostranství na sídlišti Východ, v Mařaticích, ve Štěpnicích nebo podél řeky Moravy. Vysbírali dohromady 500 kilogramů odpadu.  - PS -
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Obnova dětských hřišť
Modernizace pokračuje. Některé dřevěné herní prvky dožívají a musí se vyměnit
mnoha hřišť (Za Alejí, v Bastionu,
Na Splávku, na sídlišti Mojmír, Na
Hraničkách, v ulici Zahradní, na
Padělkách, v Rybárnách nebo Pod
Lipkami). Užití dřevěných prvků je
v současnosti, právě z důvodu jejich
nižší životnosti, spíše výjimečné.
Nahrazují je prvky z vysoce kvalitních, odolných a na údržbu méně
náročných materiálů. V posledních
třech letech investovalo město do
údržby a obnovy dětských hřišť více
než 18 milionů korun.

Chystáme se na sezónu
Při opravách hřišť se v současnosti používají kvalitnější a odolnější materiály. 

V měsíci březnu se uskutečnila roční
hlavní revize herních prvků na dětských
hřištích. A pro mnoho těch dřevěných
nedopadla kontrola dobře. Na 16 ze 49
uherskohradišťských dětských hřišť už
byla letos řada dřevěných prvků specializovanou nezávislou firmou označena
za nevyhovující. Město tyto prvky vybavilo cedulemi upozorňujícími na jejich
závadný technický stav a nebezpečí
úrazu, se zákazem prvky používat.
Přestože to na první pohled nemusí
být zjevné, mnohé dřevěné prvky jsou
napadeny hnilobou, vyskytují se na nich
četné trhliny a nebezpečné spáry nebo je
narušená jejich statika. K úplné likvidaci
je určeno třicet z nich. Město aktuálně
připravuje postup pro jejich odstranění a zabývá se možnostmi postupné
obnovy.

Foto: 2x Město Uherské Hradiště

odstraněny, některé se budou opravovat.
Nyní prosíme občany, aby respektovali
upozornění na špatný technický stav
označených dřevěných prvků a s ohledem na bezpečnost nenechávali své děti
hrát si na nich,“ upozornil místostarosta
Čestmír Bouda.
Vlastní revize, kontroly a opravy
herních prvků provádí město v průběhu celého roku. Roční hlavní revize
se uskutečňuje jednou ročně. Město
má od roku 2016 zpracovanou aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť. Na základě této koncepce byla
již provedena celková modernizace

Podobně jako každý rok, připravuje
radnice dětská hřiště na sezónu, kdy
budou plná dětí. V průběhu dubna
proběhla výměna písku v pískovištích,
pryžové dopadové plochy se čistí vodou
pod tlakem. „Také spravujeme potrhané
sítě a plachty na pískoviště nebo aktualizujeme informační cedule,“ vypočítal
místostarosta Bouda.
V březnu byl pořízen nový herní
multifunkční herní prvek na dětské
hřiště v Tůních a přibylo i pískoviště.
Pro letošní rok potom radnice chystá
revitalizace dětských hřišť Na Východě,
ve Štěpnicích, ve Staré Tenici nebo
na sídlišti Mojmír. Také v Míkovicích
a Jarošově se ve spolupráci s místními
komisemi jedná o umístění nových
herních prvků. 
- JP -

Některé prvky musí pryč,
další budou opraveny

„Nevyhovující technický stav dřevěných
herních prvků je způsoben zejména
jejich životností, která je naplněna,
některé již mají za sebou i více než
dvanáct let. Dřevěné prvky degradují
poměrně rychle, zejména v poslední
době se na nich v relativně krátkém
čase podepsaly povětrnostní podmínky.
Prvky, které neprošly revizí, budou

Kontroly hřišť odhalily přestárlé a poškozené dřevěné hrací prvky.
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Výstupy projektu Hradiště chytře
Zajímají vás novinky týkající se konceptu Smart City? Výsledky představí online prezentace

Ve dnech 6. a 13. května od 16 hodin
proběhnou „kulaté stoly“ k veřejné
prezentaci a projednání závěrů
strategických dokumentů, které
byly pro město vytvořeny v rámci
projektu Hradiště chytře – využití
konceptu Smart City a navazujících
strategií k udržitelnému rozvoji
Uherského Hradiště.
Hlavním cílem konceptu Smart
City a navazujících strategií je
zlepšit kvalitu života občanů města
Uherského Hradiště promyšleným
využíváním moderních technologií v oblasti životního prostředí,

dopravy, kultury, cestovního ruchu
a dalších.
Jste proto srdečně zváni k online
přenosu na YouTube, který bude
z těchto projednání probíhat. Zpracovatelé jednotlivých
dokumentů osobně
představí hlavní
návrhy a doporučení.
Do každého jednání se budete moci
zapojit jako aktivní diskutující prostřednictvím chatu, kde bude možné
vznášet připomínky a náměty a ptát
se na věci, které vás zajímají.
Odkaz na živý přenos bude v den

vysílání k dispozici na webu města
www.mesto-uh.cz, na portále hradistechytre.cz a facebookové stránce
města.
Ve čtvrtek 6. května proběhne
přenos prezentací a moderovaná
diskuze k projednání čtyř strategických dokumentů za přítomnosti
jejich zpracovatelů a zástupců
města. Tématy budou: Koncepce
rozvoje a řízení kultury, Strategie
rozvoje kulturních a kreativních
průmyslů, Koncepce rozvoje cestovního ruchu, Koncepce rozvoje
a řízení sportu.
O týden později, tedy ve čtvrtek
13. května, proběhne přenos kulatého stolu k projednání následujících dokumentů: Strategie Smart
City, Informační strategie, Adaptační strategie na změnu klimatu,
Optimalizace dopravy na sídlišti
Východ, Koncepce
rozvoje veřejného
osvětlení.
Všechny projednávané dokumenty
a další informace k projektu Hradiště chytře zájemci naleznou již
v tuto chvíli na portálu hradistechytre.cz.

- MÚ -

Zapojte se i vy

Radní projednali adaptační strategii města
Rada města projednala Adaptační
strategii. Ta byla zpracovávána
v průběhu minulého roku a má
pomoci městu adaptovat se na
očekávané budoucí trendy, jako je
nárůst teplot nebo riziko sucha.
„Adaptační strategie obsahuje
několik dílčích výstupů. Vychází
z detailních analýz, které byly pro
město Uherské Hradiště prováděny,“
sdělil Zdeněk Frélich ze společnosti Ekotoxa, která strategii ve
spolupráci s místními odborníky
připravovala. „Hlavním výstupem je
Návrhová část, která obsahuje cíle
8

a doporučená adaptační opatření.
Pro příští tři roky, tedy do roku
2023, byl připraven akční plán,
který obsahuje balík konkrétních
projektů a činností. Vše je přehledně
shrnuto v Manažerském souhrnu,“
dodává Zdeněk Frélich.
Adaptační strategie byla zpracována v rámci projektu Hradiště
chytře jako jedna z devíti oborových strategií pro město. „Připravit
všechny strategické dokumenty
nebylo snadné. Jsme však přesvědčeni, že to rozvoji města v příštích
letech velmi pomůže,“ komentoval

proces starosta města Stanislav
Blaha. „Nyní se můžeme posunout
do další fáze, kterou je příprava
a realizace konkrétních projektů na
území města,“ doplnil.
Adaptační strategie byla prezentována v Radě města Uherské Hradiště a byla radou přijata. Všechny
výstupy jsou k dispozici na webu
hradistechytre.cz v sekci Strategie
a koncepce.
- MÚ -
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Slovácká kuchařka se vrací
Podpořte nové vydání kuchařských knih s recepty našich předků. Předprodej se už rozběhl
až v září, chceme projevit vděk. Proto
jsme se rozhodli nabídnout knihy
v předprodeji za zvýhodněnou cenu.
Na prvních 100 objednávek navíc bude
čekat ještě jedno překvapení. Ale to
zatím neprozradíme,“ dodala Veronika
Friedlová, která má celý projekt na
starosti.

Doplňky ve slováckém stylu

Předprodej kuchařky doplňuje prodej praktických doplňků do kuchyně.

Vzpomínáte, jak to vonělo v kuchyni
maminky nebo babičky? Postrádáte
recepty, které vás vrátí do dětství?
Tradiční kuchyně Slovácka je jedním
z odkazů našich předků, které se přenáší
z generace na generaci jako poklad.
Objevte i vy poklady slovácké gastronomie díky Kuchařce tradičních pokrmů
na Slovácku! Nyní ve dvou dílech, ve
zcela novém vydání!
Tradiční slovácké recepty jsou většinou
jednoduché, z běžně dostupných surovin, přesto velmi chutné. I to nahrává
popularitě dvou dílů Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku. Kniha je však
aktuálně vyprodaná. Zájem přitom
neustává. Dotazů, kde lze kuchařky
zakoupit nebo zda se plánuje dotisk,
stále přibývá.

Podaří se projekt
zafinancovat?

„Dotisk knihy jsme zvažovali již
v minulém roce 2020, díky nastalé
pandemické situaci a všeobecné, nejen
finanční nejistotě, byl ale projekt pozastaven. Ani letos však zájem veřejnosti
neklesá, ba naopak, dotazy na dostupnost kuchařek nám chodí téměř denně,“
prozradil Stanislav Blaha, předseda
správní rady Regionu Slovácko. Právě

Foto: 2x Petr Salinger

neutuchající zájem veřejnosti byl
jedním z důvodů, proč je plán na nové
vydání znovu na stole.
Vydat knihu není pro neziskovou
organizaci z finančního hlediska vůbec
snadné, právě přízeň široké veřejnosti
pak může přispět ke zdárnému průběhu a finalizaci projektu. „Jsme velmi
vděční za zájem o kuchařky, zaznamenaný u lidí ze Slovácka i z celé republiky. Rozhodující ovšem také bude, zda
se podaří projekt zafinancovat formou
předprodeje. Jen tak získáme potřebné
prostředky k reedici, pořízení nových
fotografií, grafické úpravě a k samotnému tisku,“ uvedla Lenka Durďáková,
tajemnice Regionu Slovácko.

Předprodej kuchařky je tentokrát doplněn také prodejem praktických doplňků
do kuchyně. „Protože si jsme vědomi, že
se slovácká kuchyně, vaření i stolování,
dají pojmout i stylově v souladu s tradicemi, připravili jsme sadu šikovných
pomocníků, které vám Slovácko mohou
připomínat v kuchyni prakticky každý
den,“ dodala Lenka Durďáková.
Knihy i doplňkové předměty zakoupené v předprodeji budou k dostání na
výdejních místech či zasílány poštou po
20. září 2021. Pro ostatní budou volně
k zakoupení až od 25. září na Slováckém
festivalu chutí a vůní, který se každoročně odehrává ve Skanzenu Rochus.
Předprodej je plánovaný do konce
června 2021 nebo do vyprodání plánovaného počtu kusů.
A to nejdůležitější na konec – objednávat je možné na odkazu www.
slovacko.cz/slovackakucharka.  - RS -

Předprodej potrvá do června

Předprodej už byl úspěšně spuštěn
a potrvá do 30. června 2021. Zájemci
však musí počítat s tím, že distribuce
knih proběhne až v září. Stejný princip
byl použit už při tvorbě druhého dílu
v roce 2014.
Autoři si také dali za cíl obohatit
první díl o barevné fotografie. Předchozí vydání bylo pouze s černobílými
ilustracemi a stručnou přílohou, práce
na knihách tedy není zrovna málo.
„Všem, kteří nás podpoří a zakoupí
knihu i s vědomím, že ji fyzicky obdrží

Do kuchařky vzniklo i mnoho nových fotografií.
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Příběh pilota Stanislava Sklenáře
Z Hradiště na křídlech kunovických letadel dolétl snad do všech koutů světa
Ze svého bydliště v Uherském Hradišti
vyrážel Stanislav Sklenář pravidelně
na své pracovní cesty neuvěřitelně
dlouhých čtyřicet pět let. V kolonce
povolání měl napsáno „zkušební pilot“.
Jeho klukovský sen se naplnil beze
zbytku.
Téměř půl století brázdil nebe nad
našimi hlavami. Mnozí z nás často
slýchali ten typický zvuk „čtyřistadesítky“ nad městem. Troufnu si říci, že
většina zvedla hlavu, aby se ujistila, že
je to ono známé letadlo z továrny Let
Kunovice. Jednoduše nejde nezvednout
hlavu a nepokochat se ladným strojem.
V našem městě žije spousta jeho
skvělých, dnes již bývalých, spolupracovníků. „Čtyřistadesítky“ dnes brázdí
oblohu na všech kontinentech světa,
skvěle a téměř dokonale ji před více
než půlstoletím vymysleli konstruktéři
v čele s Ladislavem Smrčkem.

Nejlepší letadlo na světě

Stanislav Sklenář se k malému českému dopravnímu letadlu, které je
s jeho profesním životem pevně spjato,
hrdě hlásí. Bylo konstruováno s láskou,
vyráběno s pečlivostí, vždy zalétáno
s respektem. „Pro nás, piloty Letu
Kunovice, je jistě tím nejkrásnějším
letadlem na světě. A říkám, že ty naše
L-410 jsou nejlepší na světě i z hlediska
letových vlastností. Létal jsem asi na
padesátce různých typů letadel, takže
můžu porovnávat,“ tvrdí Stanislav
Sklenář.
„Čtyřistadesítky“ podle něj nejsou zákeřné, někdy odpustí pilotům
i drobnou chybu. Mají schopnost
vzletu a přistání na krátkých nezpevněných drahách a také velmi dobře
snáší extrémní klimatické podmínky,
od mínus 50 do plus 50 stupňů. Je to
takový „off-road“ mezi letouny.
V současné době ale létají L-410 po
celém světě. Jejich hlavní výhodou je
možnost přistání v těžko dostupných
oblastech a na nejnáročnějších letištích světa, například v nepálské Lukle.
„Mám hezké vzpomínky na jeden
10

Stanislav Sklenář a jeho nejoblíbenější stroj, kunovická L-410. 

ostrov u Austrálie. Má v průměru 650
metrů, šotolinová dráha slabých 600
metrů, tam jde o absolutní přesnost.
Zajímavé letiště, které každé letadlo
nezvládne. Létají tam hlavně přírodovědci, potápěči a podobně a my jich
díky L-410 dokážeme dopravit tam
a zase zpátky devatenáct při jednom
letu,“ doplňuje Stanislav Sklenář.

Vzpomínky na Rusko

Největším odběratelem těchto letadel
byl Sovětský svaz, nyní Rusko. Ročně
se tam dodávalo až 85 letadel. Tam také
trávil nejvíce svého profesního času.
Na své působení v této části světa má
spoustu neuvěřitelných vzpomínek
a také zde našel mnoho dobrých přátel,
na které se mohl ve vzduchu spolehnout.
„Hlavním předávacím místem
v bývalém Sovětském svazu bylo letiště
ve Lvově, kde bylo zřízeno servisní
středisko a také výhradně probíhala
předávka našich letounů zákazníkům.
Do Lvova se létalo někdy i dvakrát
týdně. Dříve se i prováděly společné
zkoušky se smíšenou sovětskou posádkou, po zemích bývalého Sovětského
svazu jsem přistával na téměř padesáti
letištích. Zajímavá byla letiště, kde se
zkoušely extrémní zimní podmínky,

Foto: 3x Aircraft Industries

například mínus 58 stupňů v Jakutsku. Prováděly se ale i zkoušky létání
v mimořádně teplých podmínkách,
například v dnešním Uzbekistánu,
a létalo se i na rozbahněných travnatých letištích s nízkou nosností, třeba
v Gomelu v Bělorusku. Někdy se ale
stalo, že letiště bylo zavřeno a naše
plány na zkoušky zcela překazila
rozhodnutí úředníků – například Čeljabinsk nebo letiště Ufa, kde probíhaly
vojenské programy. Proto nebylo vůbec
možné se do těchto měst jako cizí
státní příslušník dostat. Velmi přísná
omezení platila i pro ruské občany,“
vzpomíná Stanislav Sklenář.

Chvíle krásné i nebezpečné

Stanislav Sklenář do letadla poprvé
usedl ve Slováckém aeroklubu Kunovice v roce 1958. Byly to jeho první lety
na větroni typu LF-109 Pionýr. „Asi
jako pro každého mladého kluka to
byl velmi vzrušující zážitek, protože
člověk poprvé prožil ten nezapomenutelný pocit letět ve vzduchu jako pták,“
vzpomíná.
Během kariéry zažil i nemálo
extrémních situací. „Jednou se nám
při vzletu uvolnilo křídlo tak, že se
postavilo nahoru, a v tu chvíli začalo
téct i palivo, protože některé palivové

Osobnost

hadice se utrhly. Naštěstí se to stalo při
rozjezdu asi ve třech metrech, takže se
nám podařilo letadlo zastavit a velmi
rychle jej opustit. Byl to letoun L-60
Brigadýr, který byl v jedné firmě na
generální opravě,“ popisuje nebezpečné chvíle.
Nelétal samozřejmě jen na legendárních strojích L-410, testoval prototypy
L-610 nebo L-420, ale létal samozřejmě
i se sportovními a zemědělskými
letadly nebo na kluzácích. „Také
kluzáky pro aerokluby se v Kunovicích
vyráběly ve velkém množství, hodně
se prodávaly i do zahraničí. Udělalo se
jich tady přes tři tisíce. A všude s nimi
byli spokojeni. Na nich začínala velká
část amerických vojenských pilotů,
byly v aeroklubech v Rusku, tehdy
Sovětském svazu, po světě létají snad
úplně všude,“ podotýká Stanislav
Sklenář.
Přestože měl mnoho příležitostí,
zůstal věrný Slovácku a kunovickému
Letu. „Jsem hodně přivyklý na tento
kraj. Takže i když kamarádi odešli
třeba k ČSA nebo jiným společnostem,
já jsem neměl potřebu odsud odejít,
třeba za lepším výdělkem. Přestože
bych u aerolinek měl i dvakrát větší
plat,“ zdůrazňuje.

Dva a půl roku ve vzduchu

Stanislav Sklenář, tovární zkušební
pilot, obrazně řečeno „odletěl“ 31.
března letošního roku ve svých 79
letech, do penze. Rozloučil se, jak jinak,
posledním profesním letem v L-410
a zakroužil, naposled coby tovární
pilot, nad Uherským Hradištěm.
Ve společnosti Let Kunovice pracoval od roku 1976. Během své bohaté
profesní kariéry zalétal spolu s kolegy
více než 985 nových strojů L-410 a jako
kapitán vzlétl při prvních zkušebních letech s tímto letounem 280krát.
Stanislav Sklenář má nalétáno neuvěřitelných 24 000 letových hodin na
motorových letounech a 2 900 hodin
na kluzácích. V kabině letadel ve vzduchu tak strávil celého dva a půl roku!

Častou destinací byly různé kouty někdejšího Sovětského svazu. Mezi ty exotičtější patřila Šibaj na jižním
Uralu.

Letadla vyráběná v kunovické továrně
předvedl nejen po celé Evropě, ale
i Asii, Severní a Jižní Americe a Austrálii.
V oboru letectví vykonal mnoho
skvělé práce a byl zařazen v anketě
století mezi sto významných osobností
letectví a v roce 2019 mu bylo předáno
ocenění Za celoživotní přínos letectví
od podvýboru pro letectví a vesmírný
program, který pracuje pod hospodářským výborem Poslanecké sněmovny.
Ocenění si však zaslouží i manželka
Anička, bez níž by jeho letecká kariéra

nebyla tak dlouhá a bohatá.
Svou dráhu pilota však ještě nebalí
úplně, a pokud zdraví dovolí, sem tam,
již jen tak pro radost, usedne do kokpitu letadla.
Děkujeme za skvělou reprezentaci
a přejeme hodně zdraví, které již
budete užívat tady na zemi. Snad se
tak s vámi konečně potkáme nejen ve
vzduchu, ale i dole v ulicích našeho
krásného města Uherského Hradiště!
Pavlína Jagošová a Pavel Stojar,
s využitím podkladů společnosti
Aircraft Industries

Stanislav Sklenář v kokpitu kluzáku L-23 Super Blaník.
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Názory zastupitelů
Odmítám postupnou likvidaci
Slováckého divadla

Slovácké divadlo
pod palbou

Slušnost není slabost ani při
řešení nepříjemných situací

Slovácké divadlo dlouhodobě patří
k nejlepším scénám v ČR a je chloubou Uherského Hradiště. Zároveň jde
o městskou organizaci, na jejích chod
radnice přispívá každý rok přibližně
27 milionů. Pokládám proto za nepřijatelné, že současné vedení divadla rozhodlo o ukončení pracovního poměru
s celou třetinou uměleckého sboru,
aniž by tak zásadní rozhodnutí schválila rada či nejlépe zastupitelstvo.
Poté, co stát nedodržel slib a přestal
zásadněji pomáhat s financováním
divadla, zůstalo na bedrech města
velké břímě. Ale právě proto to měli být
zastupitelé, kterým mělo vedení divadla předložit varianty, jak řešit výpadek
příjmů a složitou ekonomickou situaci.
Zastupitelé pak měli přinejmenším
vzít na vědomí plán záchrany divadla,
příp. rozhodnout o jiné variantě, než
je vyhazov pro sedm herců a omezení
počtu premiér na dvě třetiny. Takové
rozhodnutí nemůže být v rukách jediné
osoby pověřené řízením organizace.
V minulosti jsem upozorňoval na
vážnost situace s financováním městských organizací a nutnosti hledat
úspory a krizová opatření. Nečekal
jsem ale, že přijde městem dosazený
manažer a svým rozhodnutím, na které
od města nedostane žádné požehnání,
rozpráší to, co mnoho lidí budovalo
celým srdcem řadu let. Navíc způsobem, který stojí za pováženou.
Je nepřijatelné, aby se zastupitelé až
z médií dozvěděli, že situace divadla je
tak vážná, že na podzim hrozilo jeho
uzavření. Proto jsem obratem požádal
starostu a všechny své kolegy, abychom
na nejbližším zasedání zastupitelstva
projednali ekonomickou situaci všech
příspěvkových organizací a aby jejich
ředitelé přišli s variantními návrhy
stabilizace rozpočtu do konce roku. Od
toho si přeci občané města volili své
zastupitele, aby o tak zásadních věcech,
jako je financování sportu a kultury, ve
městě rozhodovali, ne si jen četli články
v médiích.  Ing. Michal Dvouletý, MBA,
Naplno pro Hradiště /
Strana soukromníků ČR

Minulý měsíc bylo vyhozeno ze Slováckého divadla 7 herců z 25 se stálým
angažmá. A to bez jakéhokoliv předchozího upozornění, jednání a zdůvodnění
(prý pro „nadbytečnost“). Avizované
„umělecké pohovory“ s herci auditorka
města a dočasná ředitelka divadla
Libuše Habartová změnila v rozdávání
výpovědí. Nechápu, že se ředitelka
spolu s uměleckým šéfem k něčemu
takovému vůbec propůjčili. Zvláště
v této nelehké kovidové době, kdy je
kultura tak bita. Je to blamáž a ostuda,
zejména když se pyšně kasáme, jak jsme
na Slovácku kulturní. Vedení divadla
má hledat úspory v provozu, ve zdvojených smlouvách pro „vybrané“ a ne
hned vyhazovat lidi. Vše se provedlo
zcela nekoncepčně a necitlivě.
Spousta lidí to má dnes velmi těžké
a řeší existenční problémy. A velmi mě
mrzí, že jim vláda příliš nepomáhá.
A Slovácké divadlo je příspěvková
organizace města se 100% zajištěným
financováním na minimálně celý rok
2021. V tom minulém dokonce skončilo
v plusu 1,2 mil. Kč i přesto, že se většinu
roku nehrálo. Tak proč ty náhlé vyhazovy?
Exředitel Michal Zetel po sobě zanechal divadlo v nedobrém stavu. A diváci
si toho rychle všimli. Jinak by počet
předplatitelů za 5 let neklesl z více než
osmi tisíc na sedm tisíc. Až radní vyberou nového ředitele/ku, tak nastoupí do
instituce s rozbitými vztahy a „vykuchaným“ ansámblem, která bude uvádět
namísto 6–7 premiér ročně pouhé 4.
Zákonitě se tak bude muset snížit předplatné minimálně o 25 %, takže na 18
mil. příjmů z činnosti bude pokles o 4–5
mil. To divadlo pošle do pekel – uměleckých i finančních.
Co s tím? Ať vedení zruší výpovědi
těm, kteří o to stojí, dále pokračuje
v nezbytných úsporách a hledá nové
příjmy. A radní ať konečně vyhlásí
výběrové řízení na nového ředitele
s jasnou vizí, která Slovácké divadlo
nezařadí mezi divadla ochotnická.
Jan Zapletal, Ph.D.
Nestraníci pro Hradiště

Uherské Hradiště se v poslední době
ocitá na stránkách novin v dosti
nelichotivém světle. Všichni jsme
v nelehké situaci, utahujeme si opasky,
a kvůli tomu se zeštíhluje i herecký
soubor Slováckého divadla. Další
příspěvkové organizace města se
zřejmě tomuto trendu taky nevyhnou.
Zarážející je však skutečnost, jakou
formu zvolil zřizovatel divadla při
propouštění 7 kmenových herců (jednomu z nich končila smlouva na dobu
určitou). Všichni nakonec přistoupili
na rozvázání pracovního poměru
z organizačních důvodů dohodou, ale
bylo nutné to dělat takovýmto způsobem? Prezident Herecké asociace
a vedení SD si vyměňovali otevřené
dopisy. V dalším otevřeném dopise
19 herců a hereček žádá omluvu po
vedení divadla za neuctivost, s jakou
probíhalo vypovězení smluv dlouholetých členů hereckého ansáblu a je tu
i např. otevřený dopis Asociace profesionálních divadel k rušení úvazků,
adresovaný starostovi města. Pevně
věříme, že pan starosta nám nastalou
situaci osvětlí na dalším zastupitelstvu,
neboť jsme byli neustále ujišťováni, že
situace je stabilní, ale podle současného dění to tak nevypadá. Dost bylo
otevřených dopisů. Přísloví o tom, že
s poctivostí a korektností nejdál dojdeš,
nám především v dnešní době nemůže
připadat úplně mimo! Alespoň mezi
slušnými lidmi. Zvláště když budeme
pokornější a uctivější k práci druhých.
Dovolte nám závěrem parafrázovat
hlášku z Rozmarného léta: „Tento
způsob prezentace zdá se mi poněkud
nešťastným....“ Naše královské město
má spoustu klenotů, kterými se může
prezentovat v pozitivním slova smyslu
široké veřejnosti, včetně našeho
divadla, jež je značkou UH dlouhá léta,
a musí jí být i nadále.
Pevné nervy všem a pamatujte, slušnost není slabost – o tom přece není
žádných pochyb!
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Česká pirátská strana
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Sport a volný čas
Na kole vinohrady Uherskohradišťska? Akce se přesouvá na červenec
Koncem dubna vždy společně otevíráme
na kole či pěšky vinařské cyklostezky
v regionu. Za 14 let si symbolické jarní
otevírání a podzimní uzavírání oblíbily
tisíce cyklistů nejen z Uherského Hradiště či celého Slovácka, ale pravidelně
přijíždí nadšenci z Hradce Králové,
Zábřehu či Slovenska. Letošní jarní
otevírání bylo ovšem kvůli epidemické
situaci přesunuto na 10. července.
Druhou červencovou sobotu s námi
můžete symbolicky otevřít cyklostezky na Uherskohradišťsku a podpořit místní vinaře. Nasedněte na
kola a projeďte některou z cyklotras,
vyjděte si na pěší procházku nebo se
jen tak vydejte za vinaři po regionu.
Ochutnejte vína ze slováckých vinic,
diskutujte s vinaři a kochejte se naší
malebnou krajinou po svém.
Tradiční akce Na kole vinohrady
Uherskohradišťska povede po trasách nazvaných podle vinných odrůd
– stezka Blatnický Roháč, Muškát
moravský a Rulandské bílé. Za

Na kole i pěšky mezi slováckými vinohrady. 

poučením a historií se můžete vydat
na stezku Po stopách cisterciáků.
Sadská stezka je pak doporučena pro
příznivce pěší turistiky, ale za vinaři
na této trase se můžete vypravit i na

Foto: m-ARK

kole. Trasy mají různou délku (12 až
60 kilometrů) a náročnost, tu svou si
vyberou zdatní i méně zdatní cyklisté.
Podpořme vinaře a vydej se společně
na kole vinohrady!
- RS –

Fotbalové Slovácko bojuje stále o evropské poháry
Přes čtrnáctidenní koronavirovou
karanténu, která pochopitelně rozhodila fyzickou připravenost a herní
pohodu mužstva, dařilo se v dubnových
zápasech: nejprve vítězství v Opavě
2:1 (branky Kliment a Sadílek), pak

Dramatická situace před brankou Liberce.

remíza v Olomouci 0:0, důležité vítězství s Libercem 1:0 (penaltu proměnil
Jurečka).
Pak ovšem přišla překvapivá porážka
3:1 s Pardubicemi, hrálo se na hřišti
Bohemians. Slovácko se ujalo vedení

Foto: Miroslav Potyka

brankou Klimenta, ale pak už střlíleli
pouze „domácí“, škoda – koncem prvního poločasu měl náš celek tři vyložené
šance z bezprostřední blízkosti.
Smolně dopadlo i utkání na Spartě
18. dubna, když jsme neuhlídali jenom
jednu standardní situaci a prohráli 1:0.
Je třeba podotknout, že prakticky
v žádném z těchto utkání nenastoupilo
Slovácko kompletní. Kvůli zranění,
nemoci či kartám chyběli především
Daníček, Navrátil a Ciciliu, ale v některých zápasech také Reinberk a Kliment.
Přesto se Slovácko po 27. kole drží na
špici v boji o evropské poháry za Slavií,
Spartou a Jabloncem. Kromě Slavie však
bodové rozdíly nejsou velké.
V květnu nás čekají zápasy v Karviné
(8. května), doma s Bohemians (15.
května), v Českých Budějovicích (22.
května) a doma se Zlínem (28. května)
– docela příznivé vylosování…
- MP –
13

Výročí

2021 | 5

Blahopřání Josefu Jančářovi
Významná osobnost kulturního dění na Slovácku oslaví devadesátiny
Vždy příjemný, usměvavý, šarmantní a mimořádně aktivní. Tak
známe PhDr. Josefa Jančáře, CSc.,
především z Národního ústavu
lidové kultury ve Strážnici, ze
Slováckého muzea v Uherském
Hradišti, ale i z městského úřadu,
chodí pravidelně na vernisáže,
kulturní akce, do odborných knihoven, na programové a ředitelské
rady, komise i jiná pracovní setkání.
A vůbec se nám nechce věřit, že pan
doktor oslaví v roce 2021 své devadesáté narozeniny. O jeho životní dráze
bylo napsáno mnohé, pokusíme se
o malou rekapitulaci.
Josef Jančář se narodil 16. června
1931 v Těšově. Celý jeho život je
spjat s národopisnou oblastí Slovácko. Měšťanku navštěvoval
v Uherském Brodě, odbornou školu
textilní s praxí absolvoval v Šumperku, gymnaziální studia v Mníšku
pod Brdy a Uničově zakončil v Uherském Brodě. V letech 1953 až 1958
byl žákem profesora Antonína Václavíka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Po vystudování oboru národopis se vrátil zpět na
Slovácko a nastoupil
v roce 1958 do bývalého Václavíkova pracoviště – Slováckého
muzea v Uherském
Hradišti, kde se
věnoval převážně
nově vzniklému
sborníku Slovácko,
sbírkotvorné činnosti
a tvorbě výstav.
Zájem o tradiční lidovou
rukodělnou výrobu jej zavedl v roce
1960 do Ústředí lidové umělecké
výroby v Uherském Hradišti, kde
byl činný na pozici vedoucího dokumentace do roku 1964. V témže roce
se vrátil zpět do Slováckého muzea
a stal se jeho ředitelem.
Vlivem politických událostí spojených s vpádem vojsk Varšavské
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Josef Jančář (vlevo) se současným ředitelem Slováckého muzea a místostarostou Ivo Frolcem.

Foto: archiv Slováckého muzea

smlouvy na území Československa
a následující normalizace musel
Josef Jančář v roce 1970 z muzea
odejít a nastoupit tříletou brigádu v Krajském středisku státní
památkové péče a ochrany přírody
v Brně, po níž se stal na dobu
šesti let vedoucím přidružené výroby Jednotného zemědělského
družstva v Lipově.
I zde však zůstal
věrný národopisu,
neboť spolupracoval
s Ústavem lidového
umění ve Strážnici
na realizaci staveb
v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy.
Naplno se mohl vědecké
práci opět věnovat od roku 1979, kdy
nastoupil díky Vítězslavu Volavému
do strážnickému ústavu, jehož se
stal v roce 1990 ředitelem. Působil
zde do svého odchodu do důchodu
v roce 1996. Tím však odborné aktivity Josefa Jančáře zdaleka neskončily. Naopak získal větší prostor
pro další již tak bohatou publikační

činnost, pokračování spolupráce
s Národním ústavem lidové kultury,
Ministerstvem kultury, Muzejní
a vlastivědnou společností v Brně,
Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně, Akademií věd,
Slováckým muzeem a řadou dalších
institucí včetně regionálních.
Tyto aktivity přetrvávají dodnes
a byly oceněny Stříbrným odznakem Středoevropské sekce CIOFF,
Cenou ministra kultury Artis
Bohemiae Amicis, Cenou ministerstva kultury za celoživotní péči
o tradiční lidovou kulturu i Cenou
Zlínského kraje Pro Amicis Musae.
Josef Jančář zasáhl i do kulturně
společenského dění ve svém bydlišti
a stal se jeho významnou osobností.
V roce 2008 obdržel Cenu města
Uherské Hradiště.
K příležitosti významného životního jubilea se sluší Josefu Jančářovi
poděkovat za jeho nesmírně tvůrčí
práci, popřát mu co nejpevnější
zdraví a ať nám všem i moravskému
národopisu přináší ještě dlouhá léta
další užitek a radost!

Ivo Frolec

Z historie

Toulky městem

Veduta města z konce 70. let 19. století.

Přestože vymezeným rozsahem
našich toulek Uherským Hradištěm
bylo území někdejší barokní pevnosti,
v jednom místě její valy překročíme,
a sice v prostoru dnešního Palackého
náměstí. Nachází se sice již za vnější
Kunovickou (Josefskou) bránou, ale
zároveň ho z východní strany vymezuje
také předsunutá pevnůstka, jejíž průčelí
se nacházelo přibližně na úrovni do
náměstí ústících dnešních ulic Politických vězňů a Na
Morávce. Na tomto
území se v 18. století
nacházely dvě
stavby – kaple sv. Šebestiána a strážnice.
Kapličku postavila zdejší posádka pod
vedením velitele Jiřího Adama z Říčan
na památku obětí velké morové epidemie roku 1715, posvěcena byla 16. srpna
1716. V barokní kartuši na průčelí nese
latinský nápis PESTIS TEMPORE /
DEVOTA CAESAREA / GVARNISONA
FIERI / FECIT (V době moru nechala
postavit zbožná císařská posádka)
s chronogramem 1715.
Po zrušení pevnosti byly z valu pevnůstky vytvořeny tři ovocné zahrady,
tvořící protáhlý ostrůvek mezi loukami,
obklopujícími z vnější strany celý obvod
bývalé pevnosti. Uprostřed mezi těmito
zahradami vedla cesta na můstek přes
bývalý vodní příkop, označená v pozemkové knize jako „plácek“, v jehož rohu
po pravé straně se nacházela zmíněná kaple sv. Šebestiána a vedle ní
maličká zeleninová zahrada, náležející
k bývalému strážnímu domku, který
stál naproti po levé straně cesty, před

mostkem, v předním rohu parcely.
Bývalá strážnice, malá dvoukřídlá zděná
stavba, se po zrušení pevnosti stala obytným stavením se starým popisným číslem 197. Na konci 18. století patřila měšťanským dcerám Nepomuceně a Anně
Breunerovým, které ji i se zmíněným
pláckem u kapličky prodaly v únoru
1800 za 210 zlatých punčocháři Josefu
Geisslerovi a ten pak domek převedl na
svou manželku Barboru. Po její smrti
v roce 1825 ho zdědil
syn Josef Geissler
a hned v dubnu 1828
prodal za 120 zlatých
krajskému fyzikovi Dr. Aloisi Carlovi,
majiteli nově postaveného domu č. p.
175, jehož boční strana později vymezila
část západní strany budoucího náměstí.
V dražbě pozůstalosti Dr. Carla roku
1831 bývalý strážní domek koupil Franz
Küstl a tím zprávy o něm končí. Pravděpodobně zanikl někdy kolem poloviny
19. století.
V popsané podobě zůstalo území
dnešního náměstí do sedmdesátých let
19. století, kdy další část západní strany
ohraničila boční stěna domu č. p. 174
a průčelí dvorního křídla domu č. p.
201. Další a zcela nová zástavba se pak
naplno rozběhla až na počátku devadesátých let 19. století.
Nejdříve byly postaveny tři reprezentativní činžovní domy na severní straně
náměstí, z nichž jako první postavil
architekt Dominik Fey prostřední
dům č. p. 231 pro okresního inženýra
Františka Sedláčka patrně v letech
1892–1893. V dvoupatrovém domě se

Palackého náměstí

sedmi byty pak žila téměř výhradně
elita města. Kromě majitele tu až do let
první republiky bydlel civilní geometr
a podnikatel staveb Ing. František Beneš,
který byl v letech 1912–1930 starostou
města, dále několik významných právníků, jako náměstek státního zástupce
Dr. Josef Růžička, soudce krajského
soudu Emanuel Hanák, vrchní okresní
komisař Oskar Ganzwohl, notář Arnošt
Žádník či advokát JUDr. Emil Tománek.
Kolem roku 1900 tu bydlel také profesor náboženství na českém gymnáziu
P. Alfons Sauer. Pouze domovnický byt
ve dvoře užíval po domovnici Marii
Chrástkové zednický pomocník Nikodém Ondrůšek, zaměstnaný v nedaleké
Fürstově sladovně. Zmíněný JUDr. Emil
Tománek se později stal majitelem
domu, užíval nadále svůj byt v prvním
patře a další prostory v přízemí pak jako
kanceláře společně se synem Vladimírem, rovněž advokátem. V bytě tohoto
významného kulturního pracovníka,
sběratele, mecenáše umělců a bibliofilů a zakladatele nadací pro nadané
studenty, nezaměstnané apod., byly
uloženy předměty značné kulturní
hodnoty, úředně sepsané v roce 1958.
Jednalo se o soubor dýmek zdobených
miniaturami, slohový nábytek, porcelán, obrazy a knihovnu s bibliofilskými
tisky v uměleckých vazbách. Přízemní
byt v roce 1946 obývala vdova po popraveném řediteli obchodní akademie
PhDr. Kamila Najbrtová, pronajímány
byly i dva byty v druhém patře a domovnický byt. 

PhDr. Jaromíra Čoupková
15
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Inzerce

ROZVOZ OBĚDŮ
PRODEJ A NÁKUP NEMOVITOSTI
PRONÁJMY
PRODEJ A
NÁKUP NEMOVITOSTI
FINANCOVÁNÍ
BYDLENÍ
PRONÁJMY
Volejte
nebo pište SMS, prosím, na:
FINANCOVÁNÍ
BYDLENÍ
602
516 610, mgrozicka@mmreality.cz
Volejte nebo pište SMS, prosím, na:
602 516 610, mgrozicka@mmreality.cz

Ve zpravodaji města
uherské hradiště
může být i VAŠE INZERCE!

Příjem objednávek
od 9.00 do 14.00
Telefon: 572 555 415
Jídla naleznete na internetu:
www.no6.cz kolonka MENU
www.menicka.cz do vyhledávaní: No.6

Info: machackova@kkuh.cz
16

Pro firmy individuální cena na fakturu.
Více informací: no6@toraco.cz.
Jsme plátci DPH.

w

Inzerce
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Vzpomínka na Jaroslava Zapletala
Pozoruhodný příběh člověka, jemuž Klub kultury vděčí za svou dnešní tvář
Znáte to také, když se vám v určitých
okamžicích vybavují podobné chvíle
vzdálené třeba dvacet let nazpět? Jaro
v rozpuku, ležím v trávě, vše kolem
kvete, na vyhřátých kamenech se sluní
první ještěrky. Přesně takto jsem odpočíval na zahradě ve Velehradě u Otmara
Olivy po náročných hodinách tvrdé,
ale krásné práce při jeho proslulém
odlévání.
Začínali jsme dlouho před rozbřeskem. Jako mladý novinář jsem byl
doslova u vytržení. Magická atmosféra
a úžasní lidé, které jsem vždy obdivoval. A mezi nimi Jaroslav Zapletal. Tak
jsme se seznámili.
Potom jsme se potkávali při různých
příležitostech. Nějaký čas ještě jako
s ředitelem hradišťského Klubu kultury, dlouho pak v redakční radě pozoruhodného kulturně-společenského
časopisu ZVUK i na mnoha různých
akcích. Dokud nepřišel covid-19. Jaroslav Zapletal mu podlehl 18. února.

Historik umění silničářem

„Okresní inspektor kultury, historik
umění, silniční kopáč, řidič finišeru,
redaktor samizdatového časopisu,
doktor filozofie, ředitel Klubu kultury,
spoluzakladatel a šéfredaktor časopisu
ZVUK, spoluzakladatel Slováckých
slavností vína a otevřených památek,
publicista, politik, asistent poslance,
vysokoškolský profesor, spiritus agens
společenského, kulturního i politického
dění v Uherském Hradišti a okolí, ale
také milující manžel a vzorný otec, to
je jenom stručný výčet aktivit, svědčící
o smysluplně prožitém životě člověka,
do jehož životního příběhu osudově
zasáhly dějinné události minulého
století,“ shrnul trefně osudy Jaroslava
Zapletala jeho přítel, ředitel knihovny
Radek Jančář, ve své vzpomínce pro
Dobrý den s kurýrem.
Jaroslav Zapletal se narodil 23. března
1943 ve Strážnici, kde také vystudoval
gymnázium. Pak absolvoval filozofickou fakultu tehdejší University Jana
Evangelisty Purkyně v Brně. Profesní
kariéru začal jako inspektor kultury při
18

okresním národním výboru v Uherském Hradišti.

Přelomový rok 1968

Pak přišla sovětská okupace v srpnu
1968. „Patřil jsem k těm, kteří věřili
v iluzi o demokratickém socialismu.
Konec toho osudového roku a vše co
následovalo, je evidentním důkazem
o nereformovatelnosti komunistického socialismu. Ve dnech srpnové
okupace jsem patřil k těm, kteří psali,
rozmnožovali a distribuovali letáky.
Někdy dokonce přímo vojákům okupační armády. Následně, v takzvaných
prověrkách, jsem své názory a postoje
odmítl revidovat a octl jsem se jako
silniční dělník v situaci, která nebyla
nijak jednoduchá. Protože jsem nesměl
ani takto pracovat na území okresu
Uherské Hradiště a dokonce existoval
limit toho, kolik si smím vydělat. Nejhorší to bylo pro mou ženu a děti. Na
druhé straně jsem využil těch dvacet
let a leccos jsem si nastudoval, dokonce
jsem po osmi letech na silnicích mohl
šťastnou náhodou udělat doktorát
z filozofie,“ vzpomínal Jaroslav Zapletal
v rozhovoru se čtenáři portálu slovacky.denik.cz dvacet let po sametové
revoluci.

Návrat na Slovácko

Události v listopadu 1989 ho zastihly
ještě v podniku Silniční vývoj v Brně-Tuřanech. V roce 1990 přišel návrat na
Slovácko. Jaroslav Zapletal přijal místo
ředitele Sdruženého klubu pracujících
při Letu Kunovice, který úspěšně přetransformoval do městské příspěvkové
organizace Klub kultury.
Působil zde jako ředitel až do roku
2006. A jak opět připomíná Radek
Jančář: „Stál u zrodu celé řady velmi
úspěšných projektů. Jejich výčet by byl
na samostatný článek, proto připomenu alespoň významný podíl na
celkové rekonstrukci městské Reduty,
zrod Slavností vína, úspěšný mezinárodní Festival hudebních nástrojů
lidových muzik, Slavnosti bratrství
Čechů a Slováků na Javořině, vydání
a redigování knih věnovaných významným osobnostem."
I po odchodu do penze mu zůstalo
mnoho aktivit, zastával místo asistenta
poslance, učil na vysoké škole ve Zlíně,
psal a publikoval, úzce spolupracoval
s akademickým sochařem Otmarem
Olivou, inicioval a spolupodílel se na
mnoha kulturních i knižních projektech. 
Pavel Stojar


Foto: archiv rodiny Jaroslava Zapletala
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Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Jedeme online a teď i s pohybem

Akademie třetího věku
– Nevšední témata podaná
odborníky zaujmou
nejen seniory

Cvičit v pohodlí svého domova můžete
s videy Pilates Basic s Lenkou Kraváčkovou na youtube kanále Klubu kultury.
A právě s touto cvičitelkou, pedagožkou
a choreografkou vznikl poutavý rozhovor, ve kterém se dočtete, bez čeho ráno
neodchází z domu, o samotném cvičení
i o tom, jak pandemie poznamenala
souborový život a jak je specifická právě
v možnostech pohybu.
A o jaká cvičení vlastně jde? „Cvičení pilates jsou zaměřená na čtyři
základní principy: zpevnění pánevního
dna, používání bránice, pohyblivost
multifeedu (jednotlivé svaly mezi
obratli) a dýchání. Jsou alfou i omegou
cvičení zakladatele Josepha Pilatese.
Ten před sto lety, zjistil, že civilizační
pokrok zapříčiňuje u lidí stres, který

způsobuje choroby. Vymyslel proto cvičení – prevenci před těmito chorobami.
Dnes je jeho potřeba desetinásobná.
Předběhl svou dobu. Je to metoda pro
veškeré věkové kategorie a jakoukoliv
fyzickou úroveň.“ říká Lenka Kraváčková.
Rozhovor najdete na www.kkuh.cz.

Aktuálně:
11. května, Zvířata ve městě
Městské parky, stromy podél řek či
aleje kolem cest – útočiště vzácných
druhů hmyzu vázaných na dřevo
v různém stádiu odumírání. V přednášce blíže představíme některé
představitele této entomofauny
a rovněž shrneme elementární zásady,
jak umožnit jejich další existenci.
Podíváme se do Zlína a tzv. městské
divočiny (enklávy desetiletí bez zásahu
člověka), kterou si příroda pozvolna
bere zpátky. Zmíníme i druhy zvířat,
jež se překvapivě dokázala adaptovat
na život ve městech.
Přednáší RNDr. Dušan Trávníček.

Výstavy online
Klub kultury na svém youtube
kanále od ledna připomíná kulturní události, vysílá pořady nové
i z archivu. Mezi videy jsou i ohlédnutí za několika výstavami Klubu
kultury. Je to např. výstava Martina
Salajky Heavy mental, fotosoutěž
TSTTT
2016 a 2017, pravidelná výstava
Setkání-Stretnutie.
Pustit si
zde můžete
i záznam
z výstavy
fotografa
Pavla Diase
Tvář dostihu,

kterou pořádal Klub kultury v roce
2018 k připomenutí autorových 80.
narozenin. Bohužel právě nyní dorazila smutná zpráva, že dne 19. dubna
2021 tento významný fotograf,
pedagog, pravidelný účastník Tvůrčí
dílny Klubu kultury ve St. Hrozenkově, kulturních akcí a vernisáží
v našem regionu, odešel navždy.
Své narozeniny by před nedávnem
oslavil významný fotograf z Uherského Hradiště Petr Titz (16. 4. 1944
– 15. 6. 2017), dlouholetý porotce
fotosoutěže Týká se to také tebe. Právě
ohlédnutí za výstavou jeho fotografií Můj svět bude na KKUH online
k vidění od 4. května. 
- PB -

43. ročník mezinárodní fotografické soutěže Týká se to také tebe 2021
Uzávěrka již 3. května...
O výsledcích fotografické soutěže vás budeme informovat v červnovém vydání.
Děkujeme všem autorům za zaslání soutěžních snímků.

25. května, Velké milostné příběhy
Slovácka
Vypravování o láskách, které vstoupily
do legend. Těšit se můžete na témata:
Hrabě Václav Kaunic a zámek pro
Josefínu, básník Vojtěch Rozner a Galánečka z Ježova a malíř Josef Mánes
a dívka z obrazu Verunka Čudová.
Přednáší PaedDr. Jiří Jilík.
Na našem youtube kanále najdete již
devět přednášek lektorů A3v volně
ke zhlédnutí.
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Online besedy pro žáky ZŠ
V době, kdy nemohou školní třídy
dětí navštívit prostory knihovny
a jejich výuka je směřována do
online prostředí, jsme pro školy
připravili speciální nabídku online
besed. Připojení probíhá na platformách Google Meet a Microsoft
Teams – necháme se pozvat k žákům
do hodiny. Délka je 20 až 35 minut.

Témata online besed:

Literární programy pro školy doplňuje i hudba.

Foto: 2x Knihovna BBB

Na návštěvě v knihovně
(1. a 2. třída)
S dětmi se podíváme do dětského
oddělení, řekneme si, jak se stát čtenářem a co vše můžeme v knihovně
podnikat. Připomeneme si správné
zacházení s knihami, popovídáme si o knížkách, které děti baví,
a nakonec si nezapomeneme přečíst
pohádku.
Abeceda, žádná věda (3. třída)
Věděli jste, že správný knihovník
umí abecedu i pozpátku? S dětmi si
abecedu připomeneme a zkusíme
si na knihovníky tak trochu zahrát.
Seznámíme se s několika oblíbenými autory a nakonec si tak trochu
zasoutěžíme.
Rošťáci v knížkách (4. a 5. třída)
Nejprve si společně potrénujeme
hlasivky, popovídáme si o knihách,
které děti čtou, a nakonec si doporučíme knihy s veselou tematikou
20

a knihy o poněkud nezbedných
dětech, které mladší čtenáři mají
v oblibě. A nebude chybět ani kvíz.
Fantasy (5. a 6., případně 7. třída)
Vysvětlíme si rozdíl mezi fantasy
a sci-fi a nezapomeneme si upřesnit
podžánry fantasy literatury. Těšit se
můžete na knižní tipy a malé kvízy.
Besedu lze objednat telefonicky
na čísle 572 554 178 či přes e-mail
detske@knihovnabbb.cz. V případě,
že máte zájem o jiné téma, ozvěte se,
určitě se domluvíme.
S online besedami jsme začali
teprve nedávno a už nám chodí
pozitivní ohlasy, které nás moc těší
a nabíjí pozitivní energií. Děkujeme
za zpětnou vazbu základní škole
v Jarošově.
„Milé knihovnice, děkujeme za
zajímavou besedu o knihovně. Nám
všem se moc líbilo vaše povídání.
Děti ocenily oživení online výuky
a náramně si to užily. A všichni se
nemůžeme dočkat, až se k vám do
knihovny přijdeme podívat. Zdraví
žáci 1. třídy a paní vychovatelka
s paní učitelkou ze ZŠ Jarošov.“

Ocenění nejpilnější
čtenářce e-knih předáno

Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR vyhlašuje již od
roku 2011 celostátní knihovnickou
kampaň Čtenář roku. Cílem této
kampaně je posilovat společenský
význam a prestiž četby a oceňovat
ty, kteří služeb knihovny nejvíce
využívají. Letošní ocenění je věnováno čtenářům s nejvyšším počtem
výpůjček elektronických knih.
V Knihovně Bedřicha Beneše
Buchlovana a současně ve Zlínském
kraji se stala Čtenářkou roku paní
Zdeňka Klouparová z Uherského
Hradiště, která si v loňském roce
vypůjčila 37 e-knih. Paní Klouparová obdržela ocenění od ředitele knihovny Radovana Jančáře
(předávání zachycuje fotografie)
a postupuje do celorepublikového
kola, jehož vítěz bude slavnostně

Zdeňka Klouparová přebírá od ředitele knihovny
Radka Jančáře ocenění pro nejlepší čtenářku elektronických knih.

představen v přímém přenosu České
televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2021. Ocenění je vyhlašováno ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků
České republiky jako vyvrcholení
Března měsíce čtenářů. Výherci na
regionální, krajské i celorepublikové
úrovni byli odměněni e-knihami
od společnosti Palmknihy, partnera akce a poskytovatele služby
e-výpůjčky.
Více o čtení e-knih se dozvíte na
webu knihovny www.knihovnabbb.
cz/pujcovani-e-knih. Pro čtenáře
naší knihovny je tato služba zcela
zdarma.

Vzpomenete si?

V domě č. p. 173 v ulici 1. máje (na snímku vlevo)
sídlila v letech cca 1976 až 1994 pobočka Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Mařaticích.

Foto: archiv Knihovny BBB
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Herec do každé hodiny oslavil stovku a jede dál
zahraje Ramonu, absolvovali slavnostní stou besedu Herce do každé
hodiny.

Přáníčka, dort i květiny.
Školy jsou nadšené.

Po každé besedě přistane Monice Kalinové v e-mailu poděkování od učitelů
i dětí. „Musím se přiznat, že ze začátku
jsem nad každým brečela dojetím, protože jsem si uvědomila, že děláme něco
smysluplného. A brečívám občas i teď.
Když třeba při besedě slyším, jak i malé
děti dokáží položit opravdu hezkou
otázku, velmi mě to dojímá,“ svěřuje se.
A nezůstává jen u poděkování.
Herci dostávají výkresy, dárky, kytice
a dokonce od základní školy ve Velehradě obrovský dort.

Reakce učitelů,
žáků a studentů
Projekt Slováckého divadla Herec do
každé hodiny, kdy divadelníci vstupují
prostřednictvím online workshopů
do vyučování základních a středních
škol, oslavil na konci března neuvěřitelnou stovku. A pokračuje dál. Zájem
škol je enormní a každým dnem přichází do divadla nové žádosti o besedy
s herci.
„Po besedě o Její pastorkyni, kterou
si celou připravil sám Pavel Šupina,
jsem začala párovat herce do dvojic
a přiřazovat jim téma jejich besedy.
Moc hezká dvojice vznikla třeba nad
tématem muzikál, které si zpracovaly
Jitka Hlaváčová a Pavlínka Hejcmanová. Nebo povídání o procesu přerodu
knižní předlohy v inscenaci, kterou
vysvětlujeme na ukázkách z naší Bílé
velryby, děti moc baví. Peťka Staňková
se Štěpánem Goišem jsou velcí kamarádi i v reálném životě a díky tomu
se velmi hezky doplňují,“ vysvětluje
Monika Kalinová, která má ve Slováckém divadle Herce do každé hodiny na
starosti.

Nejžádanější beseda?
Lichožrouti

Témat, na která si divadelníci s žáky
a studenty povídají, je desítka. Od „hercova dne“ pro žáky prvních a druhých
tříd až třeba po divadelní marketing
pro maturanty. Největší zájem je však
o workshop na téma Lichožrouti.
Slovácké divadlo tuto pohádkovou
gangsterku nedávno dozkoušelo a nyní
už divadelníci netrpělivě čekají, až ji
budou moct ukázat divákům.
„David Vacke přistoupil k přípravě
lichožroutí besedy velmi zodpovědně,
a tak se děti při této besedě nejen dozví,
jak se z knížky stane inscenace, kdo vše
se na vzniku podílí, jak se jmenují a co
znamenají jednotlivé divadelní profese,
ale ještě si při tom zasoutěží o body.
Na konci jsou odměněny jedničkou za
aktivitu od paní učitelky a já jim pak
ještě posílám elektronické lichožroutí
pochvaly,“ usmívá se Monika Kalinová.
A právě David Vacke, který se
v Lichožroutech zhostil role Kadeřábka, s Terezou Hrabalovou, jež si

„Milé Slovácké divadlo, chtěli
bychom vám ještě jednou poděkovat
za úžasné zpestření naší online výuky.
Bohužel jste nejspíš neviděli kvůli technice naše rozesmáté obličeje, tak jsme
se rozhodli vám to trochu vynahradit
tímto veselým přáníčkem. Víme, že ani
pro vás to teď není jednoduché, a tak
doufáme, že vás tento balíček aspoň
malinko potěší. Snad nás brzy uvidíte
v hledišti! A jelikož jste nám byli velkou
inspirací, přikládáme ukázky z našeho
lichožroutího tvoření,“ napsali nám.
Nebo: „Zaujalo mě, jakým způsobem se
stavět k roli, kterou hraji, a jaké poselství
sebou může nést drama, které se odehrává
v dobách tak dávných.“
A další: „Dobrý den, vážně hodně se
těším na Lichožrouty. To protože jsem už
dlouho nebyl v divadle. Dost hodně se mi
líbil song o lichožroutech. Rád bych vaše
divadlo a vás podpořil, hlavně teď v době
covidu. Jelikož si myslím, že jste dobří
herci.“
- PK 21
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
Již není co skrývat! Slovácko je místem, kde plyšoví medvídci odhalí svá tajemství

Autor výstavy Pavel Portl v obležení plyšových medvídků. 

Plyšoví medvídci. Jsou měkcí a hebcí
na dotek, dáváme jim jména, mluvíme s nimi, bereme je s sebou na
výlety, usínáme s nimi. A především
– kdykoliv vyvolají úsměv a krásné
vzpomínky. Vzpomenete si ještě na
svého prvního plyšového medvídka,
na jeho jméno a na všechna ta dobrodružství, která jste s ním zažili?
Určitě se už také usmíváte a vracíte
se do svého dětství, jakkoli vzdáleného a díky svému dávnému kamarádovi přece tak blízkého. Nejen
k připomínce dětských let dospělákům, ale hlavně pro děti usínající

Foto: Slovácké muzeum

s medvědím kamarádem v postýlce
Slovácké muzeum připravilo novou
výstavu Tajný život medvídků.
„Výstava si klade za cíl stát se strojem času, který každého přenese do
okamžiku dětství a vyvolá příjemné
vzpomínky, pocity štěstí, štěstí,
které v dnešní době často slábnou,
ale stále v nás zůstávají. Přes půdu,
obývák, hřiště, park, cukrárnu
a galerii, kterou vyzdobily svými
pracemi děti ZUŠ Uherské Hradiště,
dorazí návštěvníci do medvědího
muzea. Tam se dozvědí vše podstatné o historii plyšového medvídka

jako fenoménu – nejoblíbenější
a první dětské plyšové hračky,“
sdělil Pavel Portl, historik a autor
výstavy, kterou přivezl od soukromé
sběratelky Lucie Němcové, majitelky
pražského Medvědária. K výstavě
muzeum připravilo pět krátkých
videoklipů.
„Vše se jednou prozradí, takže
není důvod žádné tajemství skrývat, ale osobně bych byl rád, aby se
svěřil kamarád Pavla Portla, medvěd
Brumba sám. Pro nás všechny to
bylo nečekané zjištění, když nám
vše pověděl. Respektujeme jeho
přání zatím nic nesdělovat,“ říká
Pavel Princ, tiskový mluvčí muzea.
„Již jste nejspíš zaregistrovali nejen
na našem facebookovém profilu,
kde všude se plyšáci ve světě objevili na veřejnosti mezi námi lidmi.
Z technického hlediska doufám, že
se nám amatérům Brumbovo tajemství podařilo věrně zachytit a diváci
budou jejich svět brát vážně. Vše se
dozvíte na Facebooku nebo na YouTube, kde jsou klipy a další aktivity
muzea prezentovány. A kdo ví, třeba
si jejich svět přijdete prozkoumat na
vlastní oči,“ dodal Pavel Princ.
Prozatím je výstava díky epidemické situaci zavřena. Pracovníci
muzea doufají, že budou moct
otevřít začátkem května. Aktuální
informace doporučujeme sledovat
na webu nebo facebooku muzea, kde
také naleznete připravená videa,
která odhalí zmíněné nečekané
tajemství. Výstava potrvá do 8. srpna
2021. Těšíme se na vás!
- PP -

Probíhající výstavy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY 179
Dotkni se historie uměním
do 6. června
Tajný život medvídků
do 8. srpna
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GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Ida Vaculková (1920–2003) / keramika
do 27. června
ARCHIV – SUPŠ / malba / studenti
do 27. června

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
STARÉ MĚSTO
Velká Morava a Čechy
do 18. července
Otevření expozic je závislé
na aktuální epidemické situaci.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Dokumentární festival Jeden svět – online i v Letním kině ve Smetanových sadech
Letošní festival Jeden svět bude
v mnoha ohledech specifický. Dokumenty budou ke shlédnutí online od
10. května do 6. června po celém Česku.
Ale koordinátoři festivalu v Uherském
Hradišti doufají, že nezůstane jen
u toho a diváci se budou moci setkat na
opravdových projekcích doplněných
o osobní účast zajímavých hostů.
Pokud se uvolní restrikce k omezení šíření nákazy a lidé se budou
moci shromažďovat aspoň venku, rádi
bychom vás pozvali do Letního kina
Smetanovy sady, kde uvedeme tři
vybrané snímky letošního festivalu.
Ve čtvrtek 27. května je v plánu projekce silného dokumentu Imad’s Childhood (Imádovo dětství) o pětiletém
chlapci drženém dva a půl roku

Islámským státem. Ten z něj udělal
svého bojovníka, za něhož se považuje
stále, i po návratu ke své rodině, kterou
nenávidí. Film funguje jako dokonalá
výpověď následků zvrhlého válečného
běsnění, ale zároveň ukazuje, že pokud
válkou zdevastovaného jedince obklopuje trpělivé přátelské a láskyplné
okolí, stává se z něj znovu člověk.
V pátečním letním kině se prostřednictvím snímku CHADDR podíváme do
srdce Himalájí a do jeho (zatím) neuvěřitelně čisté a krásné přírody. Domov
sedmnáctileté dívky Stanzin v Kašmíru
zažívá velké změny: globální oteplování a technologický vývoj mění život
místních lidí velmi rychle. Nově musí
děti překonávat pro našince nepředstavitelně nebezpečnou čtyřdenní pouť

Hvězda, jak ji neznáte

Stavba pavilonu brněnského výstaviště? Ne, rok 1966 nebo 1967 a jedna z mála fotografií vzniku kina
Hvězda, konkrétně pohled z jeřábu na stavbu bednění pro železobetonovou kupoli sálu. Vzhledem
k tomu, že budování kina kvůli současné funkci protiatomového krytu probíhalo poloutajeně a že hned
přes ulici stál objekt vojenských kasáren, je tato fotografie velmi unikátní. A co vy? Nemáte ve svých
rodinných archivech zajímavé pohledy na Hvězdu a blízké okolí? 
Foto: Archiv Městských kin

mrazivým horským průsmykem, aby
se dostaly ze své vesnice do školy. Přinutí je to v budoucnu opustit své rodiče
a rodnou vesnici?
Dostane se i na českou produkci.
Zákon lásky (sobota 29. května) je
dokumentární tragikomedie Barbory Chalupové (autorky dokumentu
V síti) o snaze prosadit stejnopohlavní
manželství. Ambicí tvůrců bylo
docílit toho, aby se o tématu možných
sňatků párů stejného pohlaví mluvilo.
V průběhu tří let přihlíželi vyhrocené
celospolečenské debatě. Ve filmu
dostali prostor ti, kdo se o novelizaci
zákona o manželství zasazují, stejně
jako jeho odpůrci. Vznikl tak hodnotný film. Místy hodně vtipný, místy
k pláči smutný.

Nová sezóna Letního kina
ve Smetanových sadech
Městská kina už chystají program
Letního kina ve Smetanových sadech.
Promítat by se mělo v páteční a sobotní
večery od 21. května do 4. září.
Velký prostor bude věnován filmům
pro děti a rodiny. Uvažuje se o peckách
jako Trollové: světové turné, Dolittle,
Ježek Sonic nebo Hurá do džungle. V hitparádě nejžádanějších filmů pro dospělé
nechybí Šarlatán, Bábovky a 3Bobule.
A filmové evergreeny jako Tenkrát na
Západě, Mamma Mia či Pulp Fiction
přímo vybízejí k projekcím se speciálním doplňkovým programem…
Městská kina chtějí nabídnout i další
příspěvky k programu Hradišťského
kulturního léta: tradiční žánrové koncerty v atriu kina Hvězda, besedy a akce
pro děti. Ale uvidíme…
- JO 23
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DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, nfo@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
Napínavá stopovací hra ŠIBAL pokračuje novými trasami
Z důvodu opatření proti šíření viru
covid-19 stále nemůžeme pořádat akce
pro děti. Proto jsme připravili další
trasy stopovací hry ŠIBAL.
14. dubna až 14. května

Hledačka Kde létá bourovec?

V dubnu se slaví Den Země a i my
společně vyrazíme do přírody. Hledačka nás zavede na Rochus, kde se
projdeme po místních cestičkách.
Stezkou vás budou doprovázet fotografie detailů, které cestou budete
hledat. Ke každému nalezenému
místu se váže jedna otázka. Jakmile
projdete celou trasu a vyluštíte
tajenku, zjistíte, kde jsme pro vás
poklad s plackami ukryli tentokrát.

17. dubna až 17. května

Veselé cvičení se zvířátky

Protože se letos opět nemůžeme potkat
v Kunovském lese na společné akci,
připravili jsme pro vás v rámci Šibalových hledaček procházku lesem.
S nimi si zacvičíte a zároveň se i trochu
poučíte a pobavíte. Pro úspěšné plnitele máme opět připravenou Šibalovu
placku. Těšíme se i na vaše fotografie
z plnění úkolů.

Co dalšího připravujeme?

Po stopách Hradišťských legend –
hledačka v Uherském Hradišti od 14.
května do 14. června. Tentokrát to
bude putování po tajemných místech
Uherského Hradiště a seznámení se
s jeho legendami.

Zveme vás na trochu jinou procházku městem i okolím. Můžete
vyrazit kdykoliv a s kýmkoliv. Naše
hledačky jsou vhodné jak pro rodiny
s menšími dětmi, tak i pro starší děti
nebo zvídané a hravé dospělé.
Postupně pro vás připravujeme
několik tras, na nichž budete plnit
úkoly, šifry a zjišťovat indicie. Ty vám
pomohou vyluštit tajenku a dovedou
vás k cíli, k zasloužené odměně, kterou
je originální sběratelská placka na
památku. Za každou trasu bude vždy
odlišná. Proto si z nich můžete založit
sbírku. Než vyrazíte na trasu, je nutné
si vytisknout hledačku se šiframi,
nápovědami a připravit vše potřebné,
například tužku.
- IZ -

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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Informační centrum pro mládež
Skupinka studentů Obchodní akademie vytvořila naučnou hru pro děti. Sklízí s ní úspěchy
Skupinka studentů Obchodní akademie
v Uherském Hradišti v rámci projektu
studentské firmy vytvořila zábavnou
vzdělávací hru nazvanou OUHA, to
jsem nevěděl!, která učí děti správným
návykům.
Čas od času nás v Informačním centru pro mládež „cvrnknou do nosu“
úspěšní, talentovaní a šikovní studenti
a mladí lidé z regionu. Mládež, která
se nebojí, věří si a je odhodlána jít si
za svými sny a názory. O jejich úspěších se většinou málo ví a je to škoda.
Jsou inspirativní, kreativní a jsou
důkazem toho, že když se chce
a nechybí vůle a píle, tak jde
téměř cokoliv.
Tentokrát bychom
vám rádi představili šikovné studenty
a studentky Obchodní
akademie v Uherském
Hradišti a jejich projekt,
který vytvořili v rámci
studentské firmy. Jde
o skupinu dvanácti
studentů 3. ročníku.
V rámci předmětu
Aplikovaná ekonomie
založili studentskou firmu
Funnycom, což jim umožnil studijní
program JA Czech. V tomto rozhovoru
přibližují svůj projekt.
Co to je studentská firma a jak funguje?
Studentská firma existuje jeden školní
rok. V jeho průběhu reálně podnikáme
a řešíme skutečné problémy. Nejdříve
jsme si museli vymyslet produkt, zajistit jeho výrobu, propagaci a v neposlední řadě prodej. Záleželo jenom na
nás, jak se k tomuto úkolu postavíme,
zda vše zvládneme a budeme úspěšní.
Jakým produktem se ve vaší studentské firmě zabýváte a proč? Jak vás to
napadlo?
V naší firmě jsme se rozhodli vyrábět hru, která naučí děti od 3 do 8
let správným návykům zábavnou
formou. Myšlenka vytvořit dětskou
hru nás napadla při brainstormingu.

Všímáme si, že spousta dětí nezdraví,
neumí poděkovat či nedbá na hygienu.
A právě proto je tu naše hra „OUHA, to
jsem nevěděl!“. Obsahuje 100 kartiček
barevně rozdělených podle oblasti, na
kterou se zaměřují: slušné chování,
správné stravování, dopravní výchova,
hygiena a etiketa. Aby to byla pro děti
větší zábava, přidali jsme hádanky
a známé české písničky. Kartičky jsou
uloženy ve skladné dřevěné krabičce,
takže nemáme strach, že by dítě mohlo

krabičku lehce rozbít. Víme, že rodiče
někdy s výchovou svých potomků
bojují, a proto jim chceme pomoci.
Přeci jenom dítě se raději učí hrou.
Jsme velice rádi za každé dítě, které
se řídí naším sloganem: „Bezva holka,
správný kluk, chování jim není fuk!“
Jste s výsledným produktem spokojeni?
Překvapilo vás něco během realizace?
Při výrobě samotné hry nás překvapila vyšší cena tisku kartiček. Jsou ale
z křídového papíru a vypadají hezky.
Na dřevěné krabičce je vygravírován
název a logo firmy a hry. S výslednou
hrou jsme opravdu spokojeni. Našimi
zákazníky jsou rodiče malých dětí,

základní a mateřské školy. Věříme, že
jsou s naší hrou spokojeni a ocení ji.
Co pro vás bylo těžké?
Museli jsme řešit mnoho problémů.
Na začátku jsme měli obavy, jestli si
někdo náš produkt koupí, zda vše
zvládneme. Někdy to bylo opravdu
těžké, ale nakonec jsme vše dokázali
překonat. I přes nelehkou dobu se naší
firmě začalo dařit. Naši hru si mohou
zákazníci objednat přes náš e-shop na
webu www.funnycom.wz.cz/#eshop.
Také informujeme veřejnost o naší
činnosti na sociální sítích Facebooku
a Instagramu.
Už máte za sebou i první úspěchy…
Přihlásili jsme se do různých
soutěží, například JA Media
Cup, která se zaměřuje na
marketing firmy, či JA
Expo, které hodnotí
činnost firmy jako
celku. První úspěchy
nás potkaly na On-line veletrhu JA firem
v Hradci Králové. Deset
TOP studentských
firem z ČR i ze Slovenska poměřovalo své síly
v pěti kategoriích. Do
TOP 10 jsme se probojovali z původních 50 přihlášených firem
na základě předem zaslané prezentace,
loga a sloganu. Poté jsme své podnikání
prezentovali před porotou složenou ze
zástupců podnikatelských sfér. Získali
jsme 1. místo v kategorii Nejlepší předmět podnikání, 3. místo v kategorii
Nejlepší slogan a 4. místo v kategorii
Nejlepší JA firma.
Co vám studentská firma dala,
co jste se naučili?
Naše studentská firma nám dala
opravdu mnoho. Naučili jsme se komunikovat s lidmi, postavit se problémům
a vyřešit je, využít své silné stránky.
Zkusili jsme si, jaké je to podnikat,
a zjistili, co vše to obnáší. Tato zkušenost je opravdu k nezaplacení. Byla to
pro nás výzva, které ani jeden z nás
nelituje.
- ICM -

25

Z organizací

2021 | 5

Park a skanzen Rochus
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na Facebooku Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
Hledáte výjimečné místo pro svůj velký den? Řekněte si své „ano“ ve skanzenu Rochus
upravíme ve svatebním duchu
přelomu 19. a 20. století a skanzenem vás provede průvodce v rámci
komentované prohlídky se svatební
tematikou.
Váš svatební den je jedinečný, proto
doporučujeme konzultaci, abychom
dokázali vyhovět všem vašim požadavkům a vytvořit vám nezapomenutelný
zážitek. Více informací poskytne Martina Čechmánková (martina.cechmankova@parkrochus.cz, 739 488 432).
- VŽ Park a skanzen Rochus nabízí volné
termíny v roce 2021 ke konání svatebního obřadu a svatebního fotografování v areálu muzea. Prožijte svůj
výjimečný den v idylickém prostředí
skanzenu Rochus s výhledem do slovácké krajiny!

Rádi vám pomůžeme připravit
obřadní místo podle vašich představ.
Pro účely obřadu je možné zapůjčit
a instalovat lavice a stůl, případně
tematické sbírkové předměty. Pro
svatebčany jsme připravili speciální svatební prohlídky. Expozice

Termíny svateb pro rok 2021:
12. a 26. června
10. a 24. července
7. a 21. srpna
4. a 18. září
2. a 9. října

Základní umělecká škola Uherské Hradiště zve k talentovým zkouškám
dodatečné zkoušky ve středu
2. června od 14.00 do 17.00.
Fotografie a nová média, audiovizuální tvorba a zpracování elektronické
hudby: středa 26. května od 14.00
do 17.00, čtvrtek 27. května od 14.00
do 17.00, dodatečné zkoušky ve středu
2. června od 14.00 do 17.00.

Chcete se naučit hrát na hudební
nástroj či zpívat jako slavík? Láká vás
divadlo, taneční umění nebo usínáte
s pastelkami a paletou barev pod polštářem?
Pak přijďte k talentovkám do Základní
umělecké školy Uherské Hradiště a my
vás to všechno naučíme!
Podrobnosti o přijímacích zkouškách
najdete na webu www.zusuh.cz.
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V Uherském Hradišti se na vás těšíme
v těchto termínech:

Filmová tvorba: pátek 28. května
od 15.00 do 15.30 a od 17.15 do 17:45,
dodatečné zkoušky v pátek 4. června
od 15.00 do 15.30 a od 17.15 do 17.45.

Hudební obor: středa 26. května
od 13.00 do 18.00, dodatečné zkoušky
ve čtvrtek 3. června od 13.00 do 18.00.

Literárně dramatický obor: pátek
28. května od 14.00 do 17.00, dodatečné
zkoušky ve středu 2. června od 14.00
do 17.00.

Výtvarný obor:
středa 26. května od 13.30 do 15.15,
čtvrtek 27. května od 13.00 do 18.00,
pátek 28. května od 13.00 do 18.00,

Taneční obor: středa 2. června od
17.00 do 18.00, dodatečné zkoušky
v pondělí 7. června od 16.15 do 17.30.
- MB -
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T. J. Sokol
Zápisy v kronikách odhalují, co se dělo v hradišťském Sokole před 100 lety

Sokolové zdraví prezidenta republiky Masaryka na hradišťském nádraží během jeho cesty Moravou na Slovensko, září 1921. 

Stará sokolovna v Uherském Hradišti
už leccos pamatuje. Jednota ji spolu
s restaurací Koruna zakoupila v roce
1909, takže historie působení hradišťských sokolů v jejích zdech už je
více než stoletá. V současné době, kdy
stále nelze v Sokole naplno provozovat běžnou činnost, není bez zajímavosti nahlédnout do starých kronik
v archivu a zjistit, co se zde dělo třeba
přesně před 100 lety. Na pozadí popisu
sokolských aktivit vydávají kroniky
svědectví o tehdejším dění ve městě
i o historicky významných událostech.
19. ledna 1921 – zvýšen byl členský
příspěvek z Kč 1,- na Kč 3,- měsíčně.
Přibyly pobočky v Bílovicích a Březolupech, osamostatnila se pobočka
v Buchlovicích. Stavebním odborem
zahájena upisovací akce na stavbu
nové Sokolovny. Upisování zúčastnilo
se 154 členů, kteří celkem upsali Kč
46 650,- mimo slíbenou práci a materiál. V akci se pokračuje.
19. a 20. února 1921 – uspořádána
v Redutě tělocvičná beseda žactva
a dorostu s velmi pěkným úspěchem…
Pořad zpěvní vyplnil se zdarem náš

pěvecký kroužek řízením bratra
Kožíka (otec známého spisovatele).
30. dubna 1921 – postavil zábavní
odbor všem sestrám vysokou máj na
zahradě Sokolovny, zahrál přitom trubačský sbor několik kousků a mládež
si zatančila kolem máje.
1. května 1921 – v pět hodin ráno
zazněly s věže Bezděkova domu fanfáry trubačského sboru a starostovi
jednoty, bratru Dr. Kociánovi, uspořádáno před jeho domem zastaveníčko.
Pak prošel trubačský sbor za zvuků
veselých pochodů město. Mládeži
uspořádáno odpoledne loutkové představení v Sokolovně.
24. května 1921 – vyjelo z Uherského
Hradiště 8 bratří a 8 sester k zájezdu
ČOS na Slovensko a Podkarpatskou
Rus. Účastníci jistě vzpomenou vždy
rádi těch chvil nadšení, tam prožitých.
19. září 1921 – projížděl nádražím
president republiky Masaryk na své
cestě Moravou na Slovensko. Jednota
účastnila se vítání na nádraží plným
počtem členstva v kroji, s praporem
a trubačským sborem.
25. října 1921 – vyhlášena

Foto: archiv T. J. Sokol

mobilisace branných sil republiky
československé (šlo o mobilizaci na
obranu maďarských hranic z důvodu
pokusu bývalého císaře Karla I. Habsburského o znovuzískání uherského trůnu).
Sokolstvo, pokud neodešlo k vojsku,
sorganisováno bylo k strážné službě.
Naší jednotě připadla strážná služba
na trati Kunovice-Staré Město. Hlídky
konaly službu po dva dny a noci.
Mimo to bylo použito bratří cyklistů
k rozvezení mobilizačních vyhlášek
do okolních obcí.
Kronikářský zápis z roku 1921 dále
pokračuje výčtem veřejných vystoupení, přednášek a večírků, které
jednota zorganizovala. Bylo to ani ne
rok po poslední vlně epidemie španělské chřipky, která si v českých zemích
vyžádala 60–80 tisíc obětí. Doufejme,
že i nám se podaří vrátit brzy nejen
sokolský život do běžného tempa.
Kronikářské zápisy, citované z almanachu Padesát let Sokola v Uherském
Hradišti vydaného v roce 1922, jsou
ponechány v původní gramatické podobě.
Vysvětlující poznámky kurzivou.

Mgr. Iva Mráčková
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Pomozte zmapovat přírodu ve městě
Uherské Hradiště se poprvé účastní mezinárodní výzvy City Nature Challenge. Připojíte se také?
Zástupy lidí potloukajících se v Hradišti
po parcích, lesích a loukách zírají na
obrazovky svých mobilních telefonů.
Ne chvíli, ale už několik dní za sebou...
Že to zní jako noční můra? Nebo snad
doména mladých? Ale vůbec ne! To
jen všichni vyrazili zjistit, jak bohatá
a úžasná příroda se v srdci Slovácka
nachází. A že je co hledat! Připojte se i vy
do největší světové soutěže v mapování
městské divočiny!
Uherské Hradiště se poprvé v historii
zapojí do mezinárodní spolupráce
s dalšími více než 400 městy po celém
světě. Jde o akci City Nature Challenge,
které se může zúčastnit úplně každý
bez ohledu na věk a schopnosti.
Mezi 30. dubnem a 3. květnem se
veškerá vaše pozorování na katastru
Uherského Hradiště, Kunovic a Starého
Města počítají, budeme hledat ptáky,
savce, plazy, motýly, brouky, houby,
rostliny, prostě vše živé, co můžeme
najít. Možná budete překvapeni, jak
rozmanitý život se i v našem městě
může nacházet. Navíc se u pozorování mnoho nového naučíte, pobavíte
a pomůžete výzkumníkům ve sběru
cenných dat. Vy sami se tak stanete
občanskými vědci a vaše pozorování
mohou napomoci k informovaným
rozhodnutím o ochraně přírody.
Jak se globální lidská populace
stále více koncentruje ve městech, je
důležité pravidelně dokumentovat
městskou biodiverzitu, a pomáhat tak
v našich sídlech zajistit udržitelnou
budoucnost pro rostliny a volně žijící
zvířata. Občany však prosíme, aby
byli ohleduplní a dodržovali pravidla
chování v přírodě. Na mnoha místech
již rostou vzácné květiny a hnízdí ptáci,
smyslem této akce je tedy nerušeně
přírodu fotit.

Co k tomu budete potřebovat?

Nadšení a iNaturalist, jednu z nejpopulárnějších přírodovědných aplikací na
světě. Také se vám stává, že se venku
procházíte a v trávě vidíte růst pěknou
květinu či lézt zajímavého brouka a vy
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si nemůžete vzpomenout anebo vůbec
netušíte, jakpak se jmenuje? Tato aplikace, která je zdarma a díky iniciativě
Národního muzea zcela v češtině,
vám je pomůže díky umělé inteligenci
snadno určit.
A že nevlastníte chytrý telefon?
Nevadí! Stačí se jen zaregistrovat na
stránce iNaturalist.org a poté si můžete
do svého profilu vkládat manuálně
fotografie pořízené třeba klasickým
digitálním fotoaparátem.

Každý sám a přitom společně

Letošní ročník bude vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru pojat
lehce skromněji. A i když se nebudeme
moci organizovaně potkávat, na procházku vyrazit určitě můžete, je to bezpečný způsob, jak se spojit s ostatními,
kdo mají rádi přírodu. A i kdybyste
náhodou nemohli vyrazit z vašeho
bytu či domu, můžete pozorovat živé
organismy i na vašich balkonech nebo
zahradách.
Více informací o samotné akci City
Nature Challenge i o tom, jak používat
aplikaci iNaturalist, naleznete na webových stránkách uh.citynaturechallenge.

cz. Svými fotoúlovky se také můžete
pochlubit ve facebookové skupině Příroda v srdci Slovácka.
Akci v Uherském Hradišti organizuje
Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzity Tomáše ve spolupráci s Přírodovědným centrem Trnka, oddělením DDM Uherské Hradiště a s Informačním centrem pro mládež Uherské
Hradiště.

Jak to vše vzniklo?

Výzva City Nature Challenge odstartovala v roce 2016 ve Spojených státech
a zorganizovaly jí Natural History
Museum v Los Angeles a California
Academy of Science v San Franciscu.
První ročník byl tak logicky soubojem pouze mezi těmito dvěma městy.
V rámci osmidenního konání bylo
zaznamenáno přes 20 tisíc pozorování
a díky zpětné vazbě více než tisícovky
účastníků se informace o této výzvě
rychle rozšířila do dalších měst USA.
V roce 2018 se do projektu City
Nature Challenge poprvé zapojila Praha
a posléze Brno, Uherské Hradiště je
tak teprve třetím českým zástupcem.
V loňském roce se zapojilo do klání 244
měst ze čtyřiceti zemí, zúčastnilo se
přes 43 tisíc lidí a bylo zaznamenáno
více než 800 tisíc pozorování. Jak to
bude vypadat letos? Přidejte se a nechte
se překvapit.

Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.
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Naše příroda
Kukačku pozná podle zpěvu každý. Kukají ale jen samci
Odborně Cuculus canorus, německy
Kuckuck, anglicky cuckoo, francouzky
coucou, italsky cuculo, rusky kukuška,
slovensky kukučka, maďarsky kakukk.
Též český vědecký název „kukačka
obecná“ vychází z typického zvukového
projevu samečka, který nám připomíná
„ku-ku“. Starší český název ptáka má
podobu „žežulka“. O něm lingvisté uvádějí, že vznikl z připodobnění zvuku
ke slabikám „ge-gu“ a písmeno „g“ bylo
postupně nahrazeno „ž“.
O všeobecné znalosti a oblibě
kukačky svědčí její hojné zastoupení
v říkankách, lidových písničkách
(„Prší, prší, jen se leje“, „Kukačka kuká,
holúbek vrká“) a dokonce ve vánočních
koledách, z nichž k nejznámějším patří
„Já bych rád k Betlému“, v níž sameček zpívá pro radost novorozenému
Ježíškovi. O samičku se zde jednat
nemohlo, její hlasový projev je zcela
odlišný a málo nápadný, bývá připodobňován zvuku „kli-kli-kli“. I v dříve
oblíbených kukačkových hodinách tedy
„bydlel“ výhradně samec.
Kukačka obecná je typickým tažným
ptákem. Vyskytuje se v téměř celé
Evropě a ve velké části Asie, v Africe
sídlí především v oblastech jižně od
rovníku. U nás ji najdeme od nížin do
hor v lesích, parcích i jinde, kde rostou
skupiny stromů či vysoké rákosí.
Samečkové se objevují po polovině
dubna, samičky přilétají o 7 až 10 dní
později. K návratu na jih pak dochází
koncem srpna či počátkem září.
Z hlediska velikosti je kukačka
obvykle přirovnávána k hrdličce
zahradní, její kresba na břiše a silueta
s dlouhým ocasem a špičatými křídly
trochu připomíná krahujce. Od něj je
při letu dobře poznatelná i podle toho,
že nikdy nezvedá křídla nad úroveň
trupu. Délka jejího těla činí 32 až 35 cm,
rozpětí křídel 54 až 62 cm, hmotnost se
obvykle pohybuje v rozmezí 105 až 135
gramů.
Dospělí samci mají šedé zbarvení.
Na hlavě nás zaujmou oči se světlehnědou duhovkou, které jsou orámovány
žlutým kroužkem. Žlutá je i spodní část



Foto: Wikimedia Commons

kořene zobáku, další části zobáku jsou
tmavé. Břicho je bíle a šedě proužkované, na tmavě šedém ocase mohou
být světlé skvrnky. Nohy jsou žluté.
Vybarvení samic je značně variabilní,
objevuje se zbarvení šedé i rezavohnědé. Záda pak mohou mít tmavší
a světlejší hnědé proužky, na břiše se
střídají pásky světlé a hnědé. Mláďata
jsou zbarvená hnědě, šedě či kombinací
obou barev. Příčné pruhování mají i na
hlavě.
Nejzajímavějším jevem je u kukačky
obecné její hnízdní parazitismus,
o němž se zmiňuje již Aristoteles.
K páření dochází od konce dubna,
trvalé páry nevznikají. Samec si kukáním vymezuje své teritorium. Nově
se nepotvrdilo tradované tvrzení, že
se jedna samička páří s více samečky.
Samička si následně začne hledat
hnízdo možných adoptivních rodičů.
Ornitologové zjistili, že v České
republice jimi může být 24 druhů
ptáků. Nejčastěji se jimi nedobrovolně stávají rákosníci, červenka
obecná, rehek zahradní či konipas bílý.
Kukačka bedlivě pozoruje vybrané

hnízdo. Až jsou v něm první snesená
vajíčka hostitele a hnízdo zůstane
na chvíli nestřežené či jsou majitelé
kukačkou vyplašeni, obvykle v odpoledních hodinách začne konat. Proč
neklade ráno jako většina hostitelských
pěvců, není známo.
Přilétne, některá z původních vajíček
vezme do zobáku, pozře je či vyhodí.
Podle videozáznamů pak v průměru
během 16 sekund snese své vajíčko.
K rozpoznání podvrženého vajíčka
hostiteli dochází. Cizí vajíčko může
být vystrčeno z hnízda, rozklovnuto
a pokud by tam bylo jediné, je někdy
hnízdo i opuštěno.
Kukaččí vajíčka jsou maskována svou
značnou tvarovou i barevnou variabilitou, mají barvu od světle modré po
hnědě skvrnitou. Za sezónu naklade
kukačka 10 až 20 vajec. Líhnutí nastává
po 11 až 12 dnech. Holé a slepé mládě
se instinktivně začne v hnízdě vrtět,
s obrovskou námahou nabere na záda
vajíčko či živé mládě hostitele a vystrčí
ho ven. Někdy pak zůstává samo jako
jediný potomek. Vypuzovací chování
trvá od 1. do 7. dne po vylíhnutí, pak
vymizí.
Kukačka vyžaduje intenzívní krmení
hmyzem, pavouky či jinými drobnými bezobratlými. Údaje o tom, že
se hnízdní parazitismus vyvinul jako
reakce na neschopnost mláďat jíst chlupaté housenky, jimiž se občas dospělí
živí, jsou dnes řazeny mezi nepravdivé.
Domov opouští mladá kukačka ve
věku 18 dní. Mnohdy je tak velká, že se
pod ní hnízdo doslova rozpadá. Ještě
další tři týdny se o ni nevlastní rodiče
starají a krmí ji. Dospělosti se podle
odhadů dožije necelých 20 % mláďat,
která pak koncem léta odlétají do afrických zimovišť.
V okolí našeho města můžeme
kukání samečků běžně poslouchat.
Jedná se o druh, který není zákonem
chráněný, přesto je nutné mu především nelikvidovat životní prostředí.
Kukačka obecná byla Českou společností ornitologickou vyhlášena Ptákem
roku 2010.
Mgr. Hana Baroušová
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Kronika
Společenské události
Jubilanti
5. 3. 1936
8. 3. 1946
11. 3. 1924
17. 3. 1941
20. 3. 1946
21. 3. 1941
21. 3. 1941
22. 3. 1936
26. 3. 1936
29. 3. 1930
31. 3. 1946



Emília Otiepková
Mária Štěpánová
Zdenka Jirská
Zdenka Smělíková
Petr Geitler
Anna Masaříková
Ladislav Janča
Marie Belantová
Zdeňka Langová
Ludmila Šimková
František Májíček

Narodili se
21. 9. 2020
7. 10. 2020
27. 11. 2020
26. 1. 2021
17. 1. 2021
19. 1. 2021
18. 2. 2021
4. 3. 2021
16. 3. 2021

Mikuláš Píštěk
Sára Machálková
Theodor Katrňák
Agáta Pauříková
Vojtěch Bartošík
Tomáš Bartošík
Štěpán Klamarčík
Rozálie Herůdková
Adam Bureš

Vážení rodiče, pokud máte zájem
o vítání dětí na radnici, je třeba
vyplnit dotazník, který získáte na
Městském úřadě.
Dotazník, který dostali poštou, musí
vyplnit a odevzdat také jubilanti, kteří
mají zájem o zveřejnění ve Zpravodaji.
S poskytnutými informacemi město
nakládá v souladu se zákonem.

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

Referent/ka odboru
sociálních služeb

(oddělení sociálně-právní ochrany dětí)

Uzávěrka přihlášek je
6. května ve 12 hodin.
Podrobnosti na webu www.mesto-uh.
cz, na úřední desce
na Masarykově nám. 19
a na telefonu 572 525 301.
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Oznámení, zajímavosti, zábava

Informace | Sudoku
Žáci ZUŠky podpořili projekt
Úsměv do schránky
Kdy naposledy jste dostali rukou psaný
pohled? Žáci Základní umělecké školy
Uherské Hradiště z výtvarných tříd
Radmily Doskočilové a Jany Tvrdoňové
spolu s pedagožkou Hanou Klinkovskou se před Velikonocemi rozhodli
podpořit dobrou věc. Zapojili se proto
do dobročinného projektu Úsměv do
schránky, v rámci kterého mohou
dobrovolníci z řad široké veřejnosti
posílat pohlednice do domovů seniorů
po celém Česku. Děti se ve výtvarce
nadšeně pustily do tvorby pohlednic, které si mohou zájemci stáhnout
na stránkách projektu, rozposlat je
do světa, a potěšit tak seniory v této
nelehké době.
Do projektu se zapojilo 174 domovů
a odeslaných pohlednic je v této
chvíli po roce trvání už téměř 13 tisíc.
„Úsměv do schránky je iniciativou dobrovolníků Masarykovy univerzity ze
studentské neziskové organizace Mise
naděje, do které jsem se zapojila i já.
Orientujeme se na pomoc seniorům
– myšlenka podpory na dálku vznikla
v době karantény na začátku dubna
2020, díky které si mohl každý z nás
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je,
být mezi čtyřmi stěnami v omezeném
kontaktu se světem. Cílem projektu
je zprostředkovat formou pohlednice
vlídná slova klientům v domovech
pro seniory – opuštění lidé zde tvoří
mnohdy až třetinu obyvatel. Zároveň dává možnost vyjádřit solidaritu
a podporu také personálu, který
o seniory pečuje. O Velikonocích měl
projekt první narozeniny a na jejich
oslavu jsme s naším týmem vymysleli
speciální akci – pohlednice k vybarvení
místo kraslic, s velikonoční i jinou
tematikou,“ uvedla jedna z iniciátorek
projektu, pedagožka Eliška Martincová, která na Základní umělecké škole
Uherské Hradiště vyučuje literárně-dramatický obor.
Pohledné omalovánky, které vytvořili žáci a pedagogové uherskohradišťské Základní umělecké školy,
najdete na https://usmevdoschranky.
cz/velikonocni-vyzva/.
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Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec i každý čtverec o 3×3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
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