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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Vážení čtenáři,
po květnovém rozvolnění vládních
opatření proti šíření koronaviru se
nám alespoň trochu ulevilo a můžeme
si užívat mnohého, co přináší přelom
jara a léta.
Nejprve bych chtěl poděkovat, že jste
využili přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Máme od vás velmi
dobrou odezvu. Dále také děkuji za to,
že jste se zúčastnili květnových veřejných projednávání koncepcí Hradiště
chytře. Osobně jsem přesvědčen, že
prezentované koncepce jsou zajímavé,
kvalitně zpracované a pomohou nám
zlepšit kvalitu života v našem městě.
Toto roční období je dobou údržby
veřejné zeleně. Je tady sečení trávy, věc
veřejností často diskutovaná. Někdo
vítá nízký travní koberec, jinému
připadá, že se seče zbytečně moc. Po
předchozích suchých letech je tento
rok, podobně jako ten loňský, poměrně
bohatý na srážky a travní plochy zarůstají velmi rychle. V minulých letech
byla vytipována řada lokalit, na nichž
je travní porost udržovaný v režimu
„louky“, což znamená, že je sekán
pouze 2 až 3krát za sezónu. Mezi tyto
plochy patří například park před ZŠ
Větrná, park „Mařacké“, plocha mezi
ZŠ Sportovní a ulicí Sokolovskou, dále
plocha podél sídliště Louky v Jarošově a některé další. Od tohoto roku
se v režimu sečení trávy zaměřujeme
na častější sečení na dětských hřištích a sportovištích, aby vysoká tráva
nebránila pohybovým aktivitám dětí.
Letos jsme nechali zpracovat pasport
zeleně na pohřebištích, který je
dostupný v geografickém informačním
systému města na našem webu. Nově je
možné seznámit se se skutečným rozsahem zeleně v prostorech městských
hřbitovů. Ale díky pasportu zeleně na

celém území města lze získat údaje
o výměrách ploch (které se například
pravidelně kosí) nebo o počtech jednotlivých stromů a keřů. Do pasportu
zeleně se můžete podívat třeba před
tím, než se rozhodnete nahlásit nějakou
„závadu“ v aplikaci Zlepši své město,
kupříkladu kvůli intenzitě sečení.
Ve snaze zvýšit atraktivitu zeleně ve
městě jsme zadali zpracování projektu
regenerace ploch podél frekventované Velehradské třídy. Výsledkem
je projekt, který spočívá v doplnění
stromořadí, kvetoucích keřů a nových
záhonů. Liniovým spojujícím prvkem
by měl být pás růží mezi chodníkem
a komunikací. Zahájení projektu, který
proběhne ve dvou letech, předpokládáme letos na podzim, kdy by mělo
dojít k odstranění nevhodných stávajících porostů a výsadbě nových dřevin.
Skoro 300 metrů čtverečních pokryje
výsadba růží, dalších keřů a trvalkových záhonů, přibude ale i 19 stromů,
dále trvalkovo-letničkové směsi, cibuloviny a nádoby s dřevinami. Prostě,
máme se na co těšit.
Přeji vám hezký začátek léta.
Ing. Čestmír Bouda, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Výročí osvobození provázela tichá vzpomínka

Starosta Stanislav Blaha a místostarostové Čestmír Bouda a Jaroslav Zatloukal při pietním aktu.

Už druhý rok po sobě si město Uherské
Hradiště připomnělo výročí konce II.
světové války bez účasti veřejnosti.
Pietní akt na náměstí Míru se 30.
dubna kvůli mimořádným opatřením
konal pouze jako tiché připomenutí
událostí roku 1945. Okolí památníku na
náměstí Míru přitom bývá při oslavě
výročí plné lidí, spolu se členy rady
a zastupitelstva města chodí výročí uctít
zástupci Českého svazu bojovníků za
svobodu, Armády ČR, bývají zde skauti,
zástupci České obce sokolské, školy
a samozřejmě také veřejnost. „Vloni
jsem si přál, aby se netradiční tichá

vzpomínka bez přítomnosti veřejnosti
na tomto památném místě už neopakovala, bohužel také letos musel každý
z nás přijít položit květiny individuálně. Přesto bych rád alespoň vyjádřil
myšlenku, že současný život v míru
není samozřejmostí a že bychom o něj
měli bez ustání pečovat a chránit si
jej. Byl vykoupen obrovskými oběťmi
a to bychom měli mít stále na paměti,“
vyjádřil se u památníku starosta Stanislav Blaha. Starosta a místostarostové
města pak uctili památku obětí II. světové války také u památníků v jednotlivých částech města.

Stavba skateparku
jde podle plánu
Uherskohradišťský skatepark bude
parádní. Těší se na něj nejen skateboardisté, ale i příznivci koloběžek,
bruslí a kol, prostě všeho, na čem se
dá ve speciálních betonových vanách
jezdit a skákat. Monolit skateparku,
který vyrůstá v jižním cípu venkovního areálu aquaparku, se už vyloupl
do své takřka konečné podoby a v současnosti probíhají dokončovací práce
včetně úpravy zpevněných ploch,
umístění mobiliáře a informačního
panelu. „Stavba probíhá podle plánu,
dokonce v mírném předstihu, zhotovitel pracuje přesně podle našich
představ. Plánujeme, že bude hotovo
už začátkem června, kdy začne
zkušební provoz a měření hluku
z provozu skateparku,“ informoval
místostarosta Jaroslav Zatloukal. Kdy
se do skateparku budou moci vrhnout
všichni fanoušci „prken“ a „koleček“,
dáme včas vědět.

Skatepark je skoro hotov.

Ruina v Rybárnách je zdemolována, chystá se dopravní řešení

Demolice problematického domu v Rybárnách.

Město nechalo zdemolovat problematický rohový dům č. p. 53 v Šaňákově ulici v Rybárnách. Odstraněním ruiny domu se uvolňuje
prostor, který bude součástí celého
dopravního řešení dané lokality. Pro
zlepšení dopravy v oblasti mostu
přes řeku Moravu a v Rybárnách
právě vzniká projektová dokumentace, jejíž zpracování zadalo město
ke konci loňského roku. Stavba

bude rozdělena mezi město Uherské
Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic
a Staré Město. „V místě vznikne
také nová autobusová zastávka.
Celou situaci chceme zlepšit tak, aby
obyvatelé Rybáren mohli pohodlně
vyjíždět na silnici I/55,“ poznamenal
místostarosta Jaroslav Zatloukal.
Projekt by měl být dokončen v příštím roce, začátek stavebních prací se
očekává nejspíše v roce 2023. - JP 3
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Krátce z města
Kulturní zařízení v Mařaticích čeká oprava, právě vzniká projekt

Kulturní zařízení v Mařaticích.

Místní kulturní zařízení v Mařaticích
se potýká s mnoha problémy, které
chce město vyřešit. Celkový stavební
stav objektu je dlouhodobě neuspokojivý, největší starosti dělá pronikání vlhkosti do konstrukcí budov.
Město chce vyřešit také propojení
hlavního objektu se sociálním zařízením pomocí uzavřené komunikační
chodby, přičemž samotné sociální
zařízení bude spolu se všemi rozvody zrekonstruováno. Pro zlepšení

odvodu dešťové vody vyžaduje
zásadní úpravy i nádvoří. Ve všech
objektech by mělo dojít k rekonstrukci elektroinstalací. Město by
také chtělo vytvořit reprezentativní vstup do hlavní části se sálem.
„Projektová dokumentace v ceně 432
tisíc by měla být hotová do konce
letošního roku. Pokud budou peníze,
příští jaro bychom mohli začít s realizací,“ informoval místostarosta
Jaroslav Zatloukal.

Město po 13 letech upravilo ceník služeb na pohřebištích
Náklady na práci spojenou s hřbitovními službami a provoz pohřebišť
rostou, lidé nově za služby zaplatí
o něco víc. Nový Ceník hřbitovních služeb odsouhlasila dne 10.
května rada města. K úpravě cen, ale
i k zavedení nových položek, zejména
příplatků za víkendové služby, sáhlo
město kvůli stále se zvyšujícím
nákladům spojeným s provozem
pohřebišť. Zatímco dříve zaplatili
lidé za výkop hrobu necelé 3 tisíce
korun, podle nového ceníku dnes za
tuto práci zaplatí přes 4 tisíce. Nové
položky (příplatky) se týkají například služeb v sobotu, kdy bude například nájem obřadní síně (všední den
1 800 korun) dražší o 900 korun (bez
topení) a o 1 000 korun (s topením).
4

K úpravám ceníku docházelo i v předešlých letech, jednalo se však spíše
o drobnosti, případně doplnění
poskytovaných služeb. K poslední
komplexní úpravě ceníku za hřbitovní služby došlo v roce 2008. „Ceník
služeb na pohřebištích se neměnil
13 let. Vzhledem k neustálému růstu
nákladů na provoz a po srovnání
našich cen s pohřebišti jiných měst,
jsme také my byli nuceni přistoupit ke
zvýšení cen. Do ceníku však přibyly
také nové položky, které se týkají zvýšení nabídky zejména ohledně pronájmu prostor obřadní síně a služeb
pro poslední rozloučení,“ informoval
místostarosta Čestmír Bouda. Veřejná
pohřebiště v Uherském Hradišti spravuje společnost HRATES, a.s.

Projekt Hradiště
chytře se v květnu dvakrát
představil veřejnosti
Veřejné prezentace a projednání
strategických dokumentů projektu
Hradiště chytře se konaly v prvních
čtrnácti květnových dnech. Lidé se
nad tématy z oblasti kultury, sportu,
cestovního ruchu, využívání informačních a komunikačních technologií
a dalších setkali kvůli mimořádným
opatřením u „kulatých stolů“ na internetu, to ale vůbec neubralo na zajímavosti předkládaných dokumentů či
dotazů, které mohli občané pokládat
přímo v průběhu akce pomocí chatu.
„Zájem veřejnosti nás příjemně
překvapil a potvrdil, že zpracování
strategických dokumentů z dotačních prostředků rozhodně nebyl krok
špatným směrem. Jednotlivé koncepce
napovídají, jakým způsobem můžeme
zlepšovat podmínky k životu v našem
městě, a jsou důležitým vodítkem při
řešení poměrně ožehavých problémů,
příkladem může být parkování na
sídlišti Východ,“ podotkl starosta
Stanislav Blaha.

Barokní socha Panny Marie
Bolestné se dočkala obnovy
V květnu byla dokončena první
letošní obnova drobných památek.
Barokní sochu Panny Marie Bolestné
ve Vinohradské ulici nákladem
necelých 50 tisíc korun rekonzervoval restaurátor Tomáš Martinák.
Práce spočívaly v sanaci biologického
napadení, čištění, plastické a barevné
retuši a hydrofobní impregnaci.
Socha Panny Marie Bolestné, dlouho
mylně pokládaná za sochu sv. Rozálie,
pochází z roku 1715, kdy v Uherském
Hradišti vypukla druhá největší
morová epidemie v dějinách města.
Původně stávala v ulici Pod Rochusem, v místě někdejšího morového
pohřebiště. Postava světice je zhotovena z mušlového vápence, podstavec
z pískovce. Zásadní oprava sochy
Panny Marie Bolestné se uskutečnila
před třinácti lety.
- JP -
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Příležitost pro začínající podnikatele
Nové centrum HUB 123 na Mariánském náměstí nabídne sdílení kanceláří i zkušeností

Pohled do prostor sdílené kanceláře před instalací vybavení. 

Nápady, kreativita, vzájemná spolupráce a výpomoc, to vše se spolu
s nízkými provozními náklady může
soustředit na jednom místě určeném
pro rozjezd podnikání nadaných lidí
ze Slovácka. Na Mariánském náměstí
vzniká nové coworkingové centrum
s názvem HUB 123, kde budou moci
začínající podnikatelé nabírat první
zkušenosti.
Založení coworkingového centra
v Uherském Hradišti je způsob podpory začínajících podnikatelů a malých
firem z kulturních, kreativních, ale
i jiných oborů. O založení a podpoře
centra vzniklo memorandum, které
podepsalo město Uherské Hradiště se
spolkem Zlínský kreativní klastr, jež
bude zařízení provozovat.
Záměr spočívá v pronájmu městských prostor provozovateli, který
už má zkušenost s rozvojem podnikání a zároveň dokáže spolupracovat
s městem i krajem. Centrum HUB 123
v objektu na Mariánském náměstí 123
může poskytovat sdı́ lené kancelářské
prostory s technickým vybavením
a zázemím, ekonomické a právní
služby, doplněné řadou nadstavbových
aktivit.
„Město se rozhodlo podpořit začínající podnikatele. Ke svému rozjezdu
potřebují nejen skvělé nápady, ale
hlavně místo, kde se budou moci setkávat, kde budou moci využít sdílený
prostor, a to aniž by platili drahý nájem.

Centrum bude fungovat na principu
společné kanceláře, kde má každý své
místo, a má tak možnost pracovat na
svém projektu či záměru,“ nastínil
starosta Stanislav Blaha.

Využijme potenciál
kreativních odvětví

Koncept centra zároveň reaguje na
značný potenciál kulturních a kreativních odvětví na Uherskohradišťsku
a vychází vstříc potřebám široké komunity subjektů působících v této oblasti.
Tato odvětví – kulturní a kreativní
průmysly – kombinují moderní technologie, kreativitu, kulturu a podnikání.
Představují rychle rostoucí odvětví,
které vytváří pracovní místa a stimuluje ekonomický růst.
Zvýšení nabídky pracovních míst
může významně přispět k eliminaci
odlivu mladých a kvalifikovaných obyvatel města. „Budou si moci předávat
zkušenosti a diskutovat nad problémy.
Je to záležitost, ve které ještě máme co
dohánět. Uherské Hradiště je progresivní město a já se těším na to, že takové
centrum pomůže například i tomu, aby
zde mladí lidé zůstávali, aby tady podnikali a aby pomáhali městu v jeho dalším rozvoji,“ přeje si Stanislav Blaha.

Od léta začne zkušební provoz

U vzniku centra HUB 123 stojí od
počátku radní města Zuzana Vandame,
která také bude v centru na půl úvazku

Foto: Město Uherské Hradiště

pracovat. „Žijeme v komplikovaném
světě a kompetence jednoho člověka
už nestačí pokrýt požadavky trhu ani
v rámci jednotlivých oborů. Je potřeba
se naučit spolupracovat. Navíc je stále
jasnější, že kvalitní mezilidské vztahy
jsou podstatou životní spokojenosti.
A coworkingové centrum, které ve
městě spolu se Zlínským kreativním klastrem zakládáme, bude plnit
tyto role. Bude přispívat k tvorbě
kvalitních podmínek pro podnikání
a k osobnímu růstu těch, kteří se
vydali cestou vlastních podnikatelských projektů,“ zhodnotila záměry
Zuzana Vandame.
Zakladatelé centra už koncem dubna
stihli uspořádat i internetovou online
diskuzi, ke které se připojilo třicet
účastníků. „Probírali jsme možnosti
zapojení jednotlivých profesí, firem
a institucí. Pozitiva nově vznikajícího
prostoru viděli diskutující v možnostech jednotlivců realizovat to, na co
by sami neměli prostředky. Účastníci
mimo jiné vyzvedávali důležitost finálních produktů a služeb, které si musí
najít svého koncového zákazníka,
ale i možnost si vytvářet moderní
výrobky lokálně a nemuset je nakupovat jinde,“ prozradila Vandame.
Organizátoři chtějí centrum otevřít
po rozvolnění epidemických opatření.
Jejich záměr směřuje ke zkušebnímu
provozu v letních měsících. Plný program centra by se pak měl rozběhnout
v září.		
- JP 5
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Co bude se Starou radnicí?
Kulturní památka v centru Uherského Hradiště by se měla v budoucnu více otevřít veřejnosti
Investiční záměr na využití Staré radnice, kulturní památky v samotném
centru města, má na stole uherskohradišťská radnice. Město by chtělo, aby
cenný objekt v Prostřední ulici sloužil
občanům i návštěvníkům města jako
reprezentativní sídlo Městského informačního centra a kulturně historických expozic, které by doplňovaly
prostory kavárny či prodejny regionálních výrobků. Na nádvoří by se pořádály kulturní a společenské akce.
Stará radnice je kulturní památka
zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 3461 a nachází
se v památkové zóně města. Objekt
Staré radnice tvoří historická budova
původem z třetí čtvrtiny 14. století
a novodobá přístavba byla realizována
v roce 1995.
Z hlediska funkčního využití je
v investičním záměru navrženo, aby
v přízemí sídlilo Městské informační
centrum, prodejna regionálních
výrobků a kavárna. V patře by měla
být situována Expozice dějin města
Uherské Hradiště, expozice Tradiční
rukodělné tvorby, Ceny Vladimíra

Pohled na věž radnice od Mariánského náměstí. 

Boučka a provozní zázemí. Součástí bude i expozice partnerských
měst. V podkroví by měla vzniknout
konferenční místnost se salonkem.
Venkovní prostor nádvoří bude
6

Pohled na nádvoří Staré radnice. 

Foto: Město Uherské Hradiště

využit pro sezónní rozšíření kavárny
a pořádání kulturních akcí.
„Původní středověká radniční
budova je mimořádně cennou
památkou, a proto se domníváme, že
také její využití by mělo být zejména
reprezentativní. Kulturně historické hodnoty Uherského Hradiště si

Foto: Jan Skrášek

zaslouží důstojnou prezentaci, stejně
jako památka sama. Městu dlouhodobě chybí také konferenční sál, kde
by se mohla konat zasedání zastupitelstva, k tomuto účelu bychom

mohli využívat prostory v podkroví,“
vyjádřil se starosta Stanislav Blaha.

Rozsah oprav

Budova v minulosti prošla několika
stavebními změnami a též změnami
funkčního využití. Poslední velká
rekonstrukce budovy byla dokončena
v roce 1995. V roce 2009 proběhla
částečná oprava kanalizace, sanace
vlhkosti zdiva, opravena byla podlaha
v průjezdu a provedena byla také nová
elektroinstalace v pasáži.
Ze stavebně technického hlediska
nevykazuje budova Staré radnice
závažná poškození. Od zásadní rekonstrukce v roce 1995 ale neproběhly
žádné zásadní rekonstrukce vyjma
úprav v pasáži, přízemí a dalších
drobných úprav. Tomu odpovídá i stav
povrchů konstrukcí, vnitřních rozvodů
a zařízení. Zároveň je při případné
rekonstrukci nutné počítat s potřebou odstranění řady dílčích drobných
závad odpovídajících věku a charakteru
budovy. Bude nutné řešit i bezbariérovost objektu.
Bude třeba provést celkovou rekonstrukci střechy, lokální vyspravení
fasády, u oken je nutná oprava, případně výměna poškozených okenních

Město Uherské Hradiště

křídel. Dále je nutná sanace poškozených dřevěných prvků v radniční věži.
Většina povrchů konstrukcí (stěny,
podlahy) je dožitá a bude tedy nutná
jejich výměna nebo vyspravení.
Budova se neobejde bez celkové
rekonstrukce elektroinstalace podle
současných norem, rekonstrukce
kanalizace, úprav systému vytápění
(výměna kotlů a úprava topných
těles), nově bude nutné řešit vzduchotechniku. V souvislosti s novým
využitím je potřeba počítat s výměnou stávajícího nákladního výtahu za
nový, osobní a bezbariérový, splňující
současné legislativní požadavky.

„Věž radnice je vysoká 47,5 metru a v nejvyšší části je od své osy
vychýlená přibližně o 70 cm. Z historických pramenů víme, že před
požárem v roce 1681 byla věž zakončená gotickým jehlanem se čtyřmi
štíhlými věžičkami, podobná věži
brněnské radnice. Kromě hodin byl
tehdy na věži ochoz pro trubače
a ponocného.“

PhDr. Blanka Rašticová,

historička

Šikmá věž radnice je od své osy vychýlená o 70
centimetrů.
Foto: Jan Skrášek

Minulost a budoucnost

Předpokládané náklady na realizaci
(stavební náklady a interiér včetně
instalace Expozice dějin města) jsou
celkem 107,7 milionu korun včetně DPH.

„Na stole je investiční záměr,
o samotné realizaci nebylo ještě
v orgánech města jakkoli rozhodnuto, proto není možný ani odhad
časového rámce, kdy bychom mohli
začít se samotným projektováním.
Každopádně se budeme nyní snažit
o získání dotačních prostředků, pak
budeme chytřejší,“ doplnil starosta
Blaha.
Řadová jednopatrová budova
obdélníkového půdorysu se čtyřbokou věží při severní straně vznikla
spojením dvou domů, staršího gotického vlevo a mladšího, který má raně
barokní dispozici. Původní stavba s
gotickým jádrem vznikla asi ve třetí
čtvrtině 14. století. V první čtvrtině
16. století byla dokončena jako jednopatrová budova s věží, průjezdem
a horní síní v patře. V roce 1681 radnice vyhořela, ale byla znovu obnovena, následovaly pak další úpravy
v 18. a 19. století, především nové
zastřešení věže roku 1804. Věž je od
své osy vychýlená o víc než 70 centimetrů směrem do ulice Prostřední.
V této poloze byla zafixovaná při
komplexní obnově objektu dokončené v roce 1995.
- JP -

Předprodej slováckých kuchařek má úspěch. Dosáhneme cílové částky?

Na začátku dubna spustil Region
Slovácko předprodej Kuchařek
tradičních pokrmů na Slovácku I a II
s nemalým cílem – v předprodeji získat prostředky na financování tisku
knih. A vypadá to, že se i díky vám
vše podaří.

„O kuchařky a další pomocníky do
kuchyně mají zájem nejen místní,
objednávky přichází skutečně ze
všech koutů republiky,“ bilancuje Veronika Friedlová z Regionu
Slovácko, která projekt vede. „Už
na začátku jsme věděli, že úkol

není jednoduchý, ale ne nemožný.
Bylo potřeba předprodejem získat
prostředky ideálně na 1600 knih,
k datu uzávěrky Zpravodaje jich bylo
již 1058, tedy přesně dvě třetiny.
Pevně věříme, že se do konce června
k potřebnému počtu dostaneme.
Všem, kteří tímto způsobem vydání
podpořili, moc děkujeme,“ vzkazuje.
Veškeré informace najdete na
www.slovacko.cz/slovackakucharka,
kde si knihy můžete objednat. Pokud
si nejste jistí, zajděte do nejbližšího informačního centra, kde vám
s objednávkou poradí a pomůžou.
- LD 7
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Pocta pro lidové tvůrce
Cenu Vladimíra Boučka udělí město Jiřímu Mahrovi, Soni Kölblové a Jiřímu Machaníčkovi
Už šestnáct let jsou lidoví tvůrci
z Uherskohradišťska pravidelně
oceňováni Cenou Vladimíra Boučka. Také letos se dva z těch, kteří
nesou dál dovednosti lidových řemesel, dočkali za svou práci tohoto
prestižního ocenění. Další mistr
svého oboru byl oceněn čestným
uznáním.
Cenu Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby udělili letos zastupitelé
Uherského Hradiště řezbáři Jiřímu
Mahrovi a Soni Kölblové, která šije
tradiční lidové oděvy. Čestné uznání
za celoživotní přínos v oboru práce
se dřevem připadlo panu Jiřímu
Machaníčkovi.
Cena Vladimíra Boučka je udělována od roku 2005 osobám, které
udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné
pro provozování tradičních lidových
řemesel a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při
konání jarmarků tradiční rukodělné výroby v Uherském Hradišti,
při akcích pořádaných Slováckým
muzeem a při jiných podobně zaměřených událostech. Dále je od roku
2009 udělováno čestné uznání osobnosti, která není přímým nositelem
řemesla, ale na zachování a rozvoji
umělecké výroby se podílí či v minulosti podílela.
„Když se díváte na někoho, kdo
precizně ovládá své řemeslo, brzy
zjistíte, že se pod jeho rukama
řemeslo mění v umění. Je to krásné
a já si moc si vážím toho, že jsou
stále mezi námi lidé, kteří něco
doopravdy umějí. Uherské Hradiště má bohatý kulturní potenciál,
zejména v oboru řemesel a lidového
umění, a město vždy dbalo a bude
dbát i v budoucnosti na uchovávání
kulturní identity obyvatel města
i regionu. Z celého srdce gratuluji
oceněným a těším se, až jim osobně
budu moci ceny předat, “ vyjádřil se
starosta Stanislav Blaha.
8

Termín předání zatím není jasný.
Slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka bývá tradičně v měsíci
červnu, letos bude termín upřesněn
až podle vývoje epidemické situace
a z ní plynoucích mimořádných
opatření. Předpoklad je, že se uskuteční na podzim.
Ing. arch. Vladimír Bouček, po
kterém je cena pojmenována, žil
v letech 1901 až 1985. Po studiích
architektury na Vysokém učení
technickém v Brně spolupracoval s arch. Bohuslavem Fuchsem
a během druhé světové války se stal
profesorem Baťovy Školy umění ve
Zlíně, kde vznikl projekt uzákoněný
v roce 1945 pod názvem Ústředí
lidové a umělecké výroby. Vedoucím
jedné z prvních dílen v uherskohradišťských Rybárnách byl jmenován
právě Ing. arch. Vladimír Bouček. Po
rozsáhlém průzkumu stavu lidových
řemesel a lidové umělecké výroby
v tehdejším Československu formuloval teoretický základ pro praktický
program této nové instituce. Byl
nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou
uměleckou výrobu, ale i významnou
a lidsky důstojnou osobností města.

- JP -

intenzivně věnovat kombinované
technice – vylévání dřeva horkým
cínem. Dnes tvoří v dílně rodinného
domku v Uherském Hradišti-Mařaticích. V roce 2017 získal ochrannou
známku Tradiční výrobek Slovácka
za dřevěné výrobky a techniku vylévání dřeva cínem. Na začátku roku
2019 připravil svou první autorskou
výstavu na zámku Miroslav nazvanou Kouzlo ručních prací. V roce
2020 byly jeho výrobky prezentovány na výstavě Masarykova muzea
v Hodoníně nazvané Krásy soustruženého dřeva. Je zván na různé jarmarky a akce, na kterých se prezentují tradiční řemesla.

Ocenění tvůrci

Soňa Kölblová (1977)

Jiří Mahr (1977)

Práce s textiliemi – šití a zdobení tradičního lidového oděvu.

Práce se dřevem (řezbářství, soustružení dřeva, vylévání cínem).
Jeho zájem o práci se dřevem se
projevil už v útlém věku. Zpočátku
se zabýval výrobou a vyřezáváním
drobnějších kusů nábytku, tomu se
věnuje dodnes, stejně jako dalším
doplňkům do kuchyně a domácnosti. Vyrábí také dřevěné hračky
pro děti, hodiny, futrály na smyčce
nebo rohové lavice. Věnuje se také
reliéfní řezbě, figurální a obličejové řezbě. Od roku 2013 se začal

Téma

Absolvovala Střední odborné
učiliště v Uherském Hradišti, obor
dámská krejčová. V roce 1994 začala
pracovat v pobočce Oděvní Průmysl
Prostějov v Uherském Ostrohu,
vystudovala také Střední integrovanou školu obchodu a služeb ve
Vizovicích, obor Podnikání. Ovládá
kompletní lehkou i těžkou krejčovinu, šňůrování, cifrování, ruční
výšivku a perličkovou výšivku.
Věnuje se šití a opravám dámských
i pánských krojových součástek.
Zhotovuje i kostýmy a oděvy reprezentující časový horizont od starověku po současnost – ručně i na
stroji – pro soukromé zákazníky,
ale také pro muzea a další veřejné
instituce. Spolupracuje s módními
tvůrci a návrháři, například s Liběnou Rochovou.

Jiří Machaníček (1951)
Práce se dřevem – sekernictví
a tesařství. Vyučil se truhlářem,
pokračoval nástavbou na Středním
odborném učilišti a průmyslové

škole dřevařské v Bystřici pod Hostýnem. Po nástupu do zaměstnání pracoval od roku 1972 jako dřevorubec,
manipulant, nákupčí kulatiny a tesař
u Státních lesů Strážnice. Zde získal
nenahraditelné zkušenosti z prvovýroby. Od roku 1980 začal spolupracovat s Ústředím lidové umělecké
výroby ve Strážnici. Od roku 1989,
kdy se osamostatnil a zřídil si vlastní
dílnu, se začal věnovat výrobě,
opravám a restaurování nábytku,
dřevostaveb, lodí a technického
zařízení. Specializoval se zejména
na stylové vinohradnické vybavení
typické pro region jižní Moravy.
V letech 1995 až 1997 obnovoval
tradiční ochozové budky pro Lesní
správu Strážnice v revíru Radějov.
V posledních letech se podílel na
obnově větrného mlýna v Jalubí.

Městské informační centrum přichází do nové sezóny s několika novinkami
Městské informační centrum se pro
své návštěvníky otevřelo 10. května
po dlouhých 134 dnech, kdy muselo
být kvůli vládním opatřením uzavřeno. Přesto turisté nepřijdou
o každoroční novinky – suvenýry
či propagační předměty.
Návštěvnost Městského informačního centra každoročně
stoupá, v roce 2019 jej navštívilo
více než 120 tisíc návštěvníků
z řad místních i turistů. Výjimkou byl pouze rok 2020, kdy
návštěvnost kvůli vládnímu uzavření výrazně klesla k 70 tisícům.
Návštěvníci však nevyhledávají
jen informace či brožury z města
a okolí, žádané jsou také suvenýry a další sběratelské artikly –
pohlednice, vizitky a mince.
Novinkou letošní sezóny je
takzvaná lentikulární pohlednice,
na které se střídá denní motiv Masarykova a noční motiv Mariánského

náměstí či pohlednice ve tvaru srdce
symbolizující Uherské Hradiště –
Srdce Slovácka ve čtyřech různých
variantách. Pro město byla pod pořa-

dovým číslem 15 vydána pohlednice
s pexesem, která je součástí číslované řady Krásy Česka.

Velkým fenoménem jsou turistické
vizitky. Stávající řadu čtyř vizitek
s tematikou města doplní nová,
která je věnována kašnám a fontánám.
Nabídku suvenýrů doplňují
magnetky, i zde je v nabídce více
motivů. Staronovým motivem je
Masarykovo náměstí s kostelem
sv. Františka Xaverského a všudypřítomným holubem, novými
jsou pak „náladová“ Výšina sv.
Metoděje, pohled na hradišťské
věže s pozadím Chřibů – hradem Buchlov a kaplí sv. Barbory. Posledním motivem je loď
Morava brázdící vody stejnojmenné řeky a Baťova kanálu.
Pro cyklisty je na íčku v prodeji
magazín Cyklovýlety, který na
100 stranách nabízí zajímavé tipy
na cyklodovolenou. Jako novinku
letošní sezóny jej vydala firma
m-ARK. 
- HP 9

Sport

2021 | 6

40 kilometrů chůze denně? V pohodě
Uherskohradišťský vítěz výzvy 10 000 kroků ušel během dubna přes 1 300 kilometrů
Město Uherské Hradiště podpořilo projekt Výzva 10 000 kroků, jehož cílem
je motivovat veřejnost k chůzi jako
základní a zdraví prospěšné lidské aktivitě při pohybu ve městě, ale i mimo
ně. Soutěžili jednotlivci, týmy a také
mnohá města mezi sebou. Do skóre
se započítávaly body za nachozené
i uběhnuté kilometry.
K výzvě se pod hlavičkou města Uherské Hradiště přidala téměř stovka nadšenců. Místním rekordmanem a zároveň jedním z nejúspěšnějších borců
v celkovém pořadí se stal šestačtyřicetiletý Radim Kropáč, kterému se během
dubna podařilo nachodit a naběhat
1 364,5 kilometru.
„Výzva 10 000 kroků mě zaujala jako
ideální trénink na podzimní maraton,
ale po prvních třech dnech jsem zjistil,
že mám velmi nízké cíle. Nakonec jsem
si dal minimální limit 40 kilometrů
za den. Vzhledem k mým pracovním
povinnostem jsem přes týden v Praze
a o víkendu doma v Uherském Hradišti.
Až dnes díky výzvě a nachozeným kilometrům zjišťuji, kolik je u nás krásných
míst, které jsem míjel dříve bez povšimnutí. S mojí ženou jsme založili vlastní
Viki tým. Rozhodli jsme se věnovat
za každý ušlý kilometr v této výzvě
korunu na charitu a prostřednictvím
nadačního fondu pomoci těm, kteří
pomoc skutečně potřebují,“ shrnuje
Radim Kropáč.
Jak jste se o výzvě dozvěděl
a proč jste se zapojil?
Bylo to díky manželce, která si o výzvě
přečetla v městském Zpravodaji. A protože mě zná, tak ví, že neznám žádné
hranice a rád se nechám vyhecovat.
Bylo to pro nás impulsem založit tým
a zúčastnit se. Po týdnu jsme zjistili, že
jako tým i já jako jednotlivec se umísťujeme v první desítce. Tak jsme ještě
zabrali a snažili se držet na čelních
pozicích.
Bylo to hodně náročné?
Co se týče fyzické námahy, tak ani ne.
10

„Je to úctyhodný výkon tohle ujít za měsíc, já bych to nedal ani na kole,“ řekl s úsměvem starosta Stanislav
Blaha, když předával ocenění manželům Kropáčovým. 
2x Město Uherské Hradiště

dohánět, takže jsem uléhal obvykle
zmožený až po půlnoci. O víkendech to
bylo jednodušší, člověk ráno vstal, vyšel
a vrátil se večer.
V čem je podle vás projekt 10 000 kroků
přínosný?
Myslím si, že je to naprosto úžasná
myšlenka. Výzva přiměla člověka
k aktivnímu pohybu. Ideální podnět pro lidi s nadváhou, aby se sebou
začali něco dělat. Při běhu nebo jiných
náročnějších aktivitách si takový člověk
může snadno ublížit, ale chůze je vždy
přínosná. Byla v tom i soutěživost mezi
lidmi i mezi městy. Lidé v jednotlivých
městech se neuvěřitelně semkli. Ovšem
byl to první ročník, takže nějaké mouchy je třeba ještě do budoucna vychytat.

Mezi ženami z Uherského Hradiště získala nejvíce
bodů Jana Šamšová.

Chůze není tak náročná. Ale nastává
velký problém s časem, pokud to chcete
skloubit s prací. Měl jsem výhodu, že
jsem byl ubytovaný v Praze a pracoval deset kilometrů odtamtud. Tak
jsem toho hodně ušel cestou do práce
a z práce, něco i v rámci práce. Ale večer
jsem většinou musel kilometry ještě

Vy jste se k aktivnímu sportu dostal
vlastně až nedávno…
V mládí jsem byl vášnivý sportovec,
hrál jsem tenis, fotbal, hokej. Časem jak
přišla rodina a zaměstnání, sport šel
stranou. Změna nastala začátkem roku
2018, kdy se ručička na váze zastavila
na čísle 105 kilo a můj život provázely
zdravotními problémy v důsledku
nadváhy. To už byl impuls pro změnu
životního stylu. Kromě stravy jsem se
začal věnovat sportování, především
běhu. Absolvoval jsem i několik amatérských závodů. V současné době kromě
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běhání jezdím na kole, lyžuji a běžkuji.
Přidal jsem se k běžecké komunitě,
zkusil si nějaké závody a snažím se
i v této oblasti ještě zlepšit. Připravuji se
na maraton.
To je ovšem velká výzva. Trénujete?
Po práci si chodím zaběhat, 15 nebo
20 kilometrů. Je to nejenom trénink,
člověk si pročistí hlavu, přijde na jiné
myšlenky.
Jaké je vlastně vaše povolání?
Pracuji jako OSVČ v oboru technik
slaboproudu, převážně v Praze, ale také
v rámci celé republiky a v zahraničí.
Procestoval skoro polovinu světa. Díky
tomu mám obrovskou výhodu, že můžu
běhat v horku v 50 stupních nebo ve
třech tisících metrech nad mořem, to
bylo v mexických horách. To je velmi
zajímavé a člověku to hodně dá.
Zní to opravdu zajímavě. Jaké nejpozoruhodnější lokality jste navštívil?

Nevšední byla Severní Korea, krásné
bylo Zimbabwe a Jordánsko. Ale na
Uherské Hradiště nedám dopustit. Je to
můj domov, rodné město. I když jsem
teď hlavně v Praze, pravidelně se na
víkendy vracím domů. Je to srdeční
záležitost.
Po jakých místech v okolí rád
chodíte?
Mám krásný okruh Uherské Hradiště,
Ostrožská nová Ves, Uherský Ostroh,
Hluk, Dolní Němčí, Nivnice, Uherský
Brod a zpátky do Hradiště. Skvělá
šedesátikilometrová trasa hlavně po
cyklostezkách. Člověk si všímá věcí,
které při jízdě na kole nezaznamená.
Jaká byla vůbec nejdelší trasa, kterou
jste ušel?
To bylo 30. dubna. Rozhodl jsem se
jít z Uherského Hradiště na Hostýn,
což je nějakých 63 kilometrů, a pak po
návratu domů ještě přidal sedmikilometrovou trasu. Celkem 70 kilometrů

za den. Teď jsem si dal novou výzvu
100 kilometrů, ale to už budu muset jít
přes noc.
Co byste doporučil lidem, kteří by chtěli
začít taky?
Je dobré začít postupně. Hlavně co se
týká běhu. Spousta začínajících běžců
udělá tu chybu, že to od začátku přepálí. Začnou hned běhat velké vzdálenosti, pak přijde zranění a vzdají to. Je
třeba začínat pomalu a postupně zátěž
přidávat. Důležité jsou také dobré
boty, které pravidelně měníte. Používám speciální oblečení na běhání –
trička, mikiny, svetry. To je základ. Jít
v obyčejných botách a riflích, to není
dobrý nápad. Bylo to hodně zajímavé.
Během cesty na Hostýn jsem zažil
snad úplně všechny druhy počasí,
od sluníčka, skoro tropů, přes déšť,
zimu, vítr až po kroupy. Prošel jsem
si během těch 60 kilometrů všemi
ročními obdobími.

- PS -

Fotbalové Slovácko postupuje do evropských pohárů

Nádherný trestný kop Marka Havlíka rozhodl o postupu Slovácka do evropských pohárů. Foto: Miroslav Potyka

Přes těžko stravitelnou porážku ve
30. kole Fortuna:Ligy doma s Mladou
Boleslaví 0:1 se po vítězství 2:0 v Karviné v následujícím kole (branky
vstřelili Daníček z penalty a Petržela)

drželo 1. FC Slovácko stále na čtvrtém
místě tabulky, které zaručuje postup
do evropských pohárů.
Předtím ještě po koronavirové
pauze absolvoval náš celek vítěznou

přestřelku s Brnem 4:2 (branky
Havlík, Petržela – padesátá ligová,
Daníček a Jurečka) a prohrál v Plzni
2:1 (branku vstřelil Kalabiška).
Již tři kola před koncem soutěže
si Slovácko 15. května remízou
doma s Bohemians 1:1 (trestný kop
nádherně proměnil Marek Havlík)
i díky některým souběžným výsledkům zajistilo postup do evropských
pohárů – což je mimořádný úspěch.
Ze čtvrtého místa už prakticky
nemůže být sesazeno.
Zbývající dvě kola může Slovácko
hrát v klidu 22. května v Českých
Budějovicích a na závěr doma 28.
května se Zlínem – a to už se bude
slavit. Tato fakta potvrzují, že sezóna
2020/2021 byla pro Slovácko velmi
úspěšná, což si alespoň částečně
mohli v závěru vychutnat i diváci. 
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Názory zastupitelů
Sdílená kola a koloběžky
usnadní život.
Pokud budeme ohleduplní!
Milí spoluobčané,
určitě jste si všimli, že Hradiště se
zase o kousek posunulo vpřed a od
1. dubna je možné si zapůjčit sdílené
kolo nebo koloběžku. Na 45 stanovištích si můžete zapůjčit 75 kol městského typu. „Jízdu na sdíleném kole
jsem si vyzkoušel a budu ho využívat
například k dopravě na nádraží, kde
bych vlastní kolo nerad nechával delší
dobu,” říká Jaroslav Ševčík s tím, že
prvních 15 minut je zdarma. Zatímco
kola mají svá místa, kde si je vyzvednete a pak i vrátíte, koloběžky tato
místa nemají – můžete je najít kdekoli
a v podstatě kdekoli je i nechat.
Koloběžky jsou projektem jiné firmy
než kola, od první minuty jsou zpoplatněny 5 Kč za minutu a minimální
poplatek za půjčení činí 20 Kč. Určitě
si našly své příznivce a možnost je
nechat kdekoli odstavené z nich dělá
sice placenou, ale velmi pohodlnou
alternativu ke sdíleným kolům.
„Spousta uživatelů si však neuvědomuje velmi podstatnou věc. Pokud
necháte koloběžku bez rozmyslu jen
tak někde stát, může dojít ke kolizi,
a to především v případě našich slabozrakých a nevidomých spoluobčanů,”
dodává František Elfmark, který
dlouhodobě spolupracuje s organizací
SONS, která takto handicapované
sdružuje.
Spojili jsme se se zástupcem místní
organizace a prodiskutovali s ním
problematiku nejen koloběžek
v našem městě. Víte třeba, co je to
vodicí linie a kde ji najdete? Pokud
nevíte, tak právě pro Vás chystá
místní organizace SONS osvětovou
kampaň, kde méně znalým zájemcům
vysvětlí celou záležitost. Kampaň
naleznete na FB stránkách SONS
Uherské Hradiště nebo na jejich webu
www.sons.cz/uherskehradiste.
Zkusme být k sobě ohleduplní. Vždy
a všude.
František Elfmark a Jaroslav Ševčík,
Česká pirátská strana
12

Vyzval jsem ředitelku
Slováckého divadla k rezignaci

Budou chybět peníze
v sociálních službách?

Ředitelku Slováckého divadla Libuši
Habartovou jsem vyzval k rezignaci. Její
neuvážené kroky v čele této prestižní
divadelní scény, do které daňoví
poplatníci jen prostřednictvím rozpočtu města investovali za posledních
10 let více jak čtvrt miliardy korun,
ohrozily její vlastní existenci. Zdaleka
nejde jen o hledání peněz pro překonání
covidové krize nebo zcela neadekvátní
způsob, jakým se rozloučila s herci,
kteří našemu divadlu obětovali život
nebo patřili k nejvíce obsazovaným. Jde
o to, jakou uměleckou i ekonomickou
budoucnost chceme vtisknout divadlu,
které vždy dělalo městu prestiž a tisícům diváků radost na duši.
Co má však paní Habartová s divadlem
v úmyslu, veřejnost neví. Do funkce
byla jmenována bez výběrového řízení.
Nepředkládala ani neobhajovala svou
vizi. Razantní personální škrty provedla za zády zastupitelstva a o dalších
„úsporných“ opatřeních jsme se nedozvěděli nic konkrétního. Snad jen to, že
paní ředitelka má plnou podporu vedení
města a že její kroky jsou v souladu
s tím, co radnice chtěla už po bývalých
ředitelích.
Doposud byli ředitelé jmenováni
na základě transparentního výběrového řízení. Uspěl ten, kdo předložil
nejlepší koncepci. V žádném materiálu přechozích ředitelů nenajdete ani
náznak o „vyhazovu pro herce“. Takže
jak to tedy bylo? Koalice se zmohla
jen na to, že odmítla můj návrh,
aby všichni ředitelé příspěvkových
organizací dali zastupitelům na stůl
variantní návrhy stabilizace ekonomiky. Prý nikde žádný problém není
a pokud jde o divadlo, tak si ředitelka
naopak zaslouží pochvalu.
Tento styl je mi absolutně proti srsti.
Budu i nadále prosazovat, aby radnice
vypsala nové výběrové řízení. Ať vyhraje
ten, kdo nabídne konkrétní představu
o tom, jak vyvést divadlo z krize a jak
mu zajistit perspektivní budoucnost.

Ing. Michal Dvouletý, MBA, Naplno
 pro Hradiště / Strana soukromníků ČR

Začala platit nová pravidla financování sociálních služeb. Přestože se
může na první pohled zdát, že systém
rozdělování peněz bude spravedlivější,
hned na druhý pohled zjistíme, jak jím
budou v Uherském Hradišti biti větší
poskytovatelé sociálních služeb.
V zásadě jde o to, že stávající systém
financování zvýhodňoval některé
poskytovatele na úkor jiných a bylo
třeba najít cestu v souladu s evropskou legislativou, která by tento stav
narovnala a vytvořila transparentní
podmínky pro všechny poskytovatele
SSL na daném území.
Ale! Větší poskytovatelé sociálních
služeb v našem městě, např. Charita UH, Diakonie ČCE či Společnost
Podané ruce, pokrývají velké spektrum sociálních služeb pro občany
Uherského Hradiště, které mají neoddiskutovatelný pozitivní dopad nejen
na klienty, ale také na jejich rodiny
a širší okolí. „Narovnáním“ financování přijdou tyto služby o velkou
část finančních prostředků, a to se
samozřejmě může projevit na rozsahu poskytování těchto služeb. Jak?
Třeba snižováním úvazků, i když jsou
tito pracovníci plně vytíženi a jejich
službu není možné nahradit.
Jak tedy vzniklý problém řešit? Je
třeba ihned zajistit dostatečné zdroje
financování pro tyto velké poskytovatele sociálních služeb a dát jim čas
na reakci na toto radikální snížení
příjmů, jinak je ohrožena existence
sociální politiky v Uherském Hradišti. Tuto situaci už řešila i jiná
města a tam, kde počítali s postupným
každoročním navyšováním sociálního
fondu na reálnou výši (např. v Otrokovicích, Kroměříži), je přechod relativně bezbolestný.
Každá obec má ze zákona povinnost
postarat se o své občany! Odborníci z oboru zcela jasně varují před
možným kolapsem sociálních služeb
našeho města. Snad už není minuta po
dvanácté.
MgA. Radmila Mrázová,

KDU-ČSL
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Jsme ve finále: Stane se z CTZky
spalovna odpadů z celého
Uherskohradišťska?
Půda pro přetvoření CTZky ve spalovnu
odpadů, vodárenských kalů a biozbytků
je připavena. V minulém roce to začalo
„Koncepcí energetického využití
komunálního odpadu“ s otřesnou kvalitou výstupů, což bylo na podzimním
zastupitelstvu náležitě komentováno.
Ve chvíli, kdy nosnou myšlenkou koncepce je sdělení, že „spalování odpadu je
ekologickým řešením“, tak začne koulet
očima úplně každý, kdo je aspoň trochu
při smyslech.
Letos radnice přišla s projektem
„Hradiště chytře“. Zaujalo mě, jak se
autoři v některých částech snaží udělat
ze „smart city“ „hloupé město“. Do částí
o Odpadovém hospodářství města byly
vpašovány věty o tom, jak pálení kalů,
komunálního odpadu a bioodpadů je
dobrou „smart“ praxí. Hmm, kterýpak
„smart“ úředník či politik to do textu
protlačil?
Jestli je něco klíčovým tématem
tohoto volebního období, tak je to právě
téma spalovny. Připomínám všem,
kteří k tomu mají kladný nebo neutrální
postoj: plánovaná spalovna nebude spadat pod IPPC zákon (stanovuje přísné
limity emisí). Asi 30 % odpadu zůstane
v podobě strusky a popílku a bude
se stejně muset skládkovat. Kapacita
chystané spalovny (10–15 tis. t/rok)
vůči objemu odpadu produkovanému
městem (cca 5,6 tis. t/rok) znamená,
že v CTZ se bude pálit odpad z celého
Uherskohradišťska, a k tomu zcela
zmizí tlak na snížení produkce odpadů,
protože vy ho vlastně musíte mít co
nejvíce, abyste spalovnu vůbec uživili.
A pokud si ti, co bydlí na kopci na Hliníku, v Mařaticích a na Východě myslí,
že když spalovna bude pod kopcem, tak
jich se to vlastně netýká, pak se šeredně
pletou. Stačí, když se obrátí vítr a mají
to doma.
Město ať počká na schválení odpadové
koncepce Zlínského kraje, kde bude
jasně řečeno, která z velkých tepláren
(patně otrokovická) se stane páteřní
spalovnou kraje.
Jan Zapletal, Ph.D., Nestraníci pro Hradiště

Buď SAFE na netu a Nebuď oběť fejku

Plakát k výukovému programu. 

Životy se nám tak nějak přestěhovaly do online světa a tomuto
novému trendu se musíme, chtě
nechtě, přizpůsobit všichni.
I v Informačním centru pro mládež
se snaží ovládnout tajuplný svět
digitálních technologií, tlačítek
a monitorů. Besedy, promítání,
workshopy a další akce, které zde
obvykle probíhaly naživo, dostaly
na chvilku koronavirové prázdniny
a projekty, které to jen trochu umožňují, se řeší na internetu. Na míru
potřebám online výuky byla přešita
i nabídka výukových programů,
zaměřených převážně na mediální
gramotnost a environmentální
vzdělání.
V únoru Íčko představilo online
únikovou hru s názvem Nejsem oběť
fejku. Tato vzdělávací hra je určena
žákům 7. až 9. tříd základních škol
a 1. ročníku škol středních. Přibližuje problematiku porozumění
textu, kritického myšlení, ověřování informací i tvorbu vlastního
mediálního sdělení. Hra je pojata
jako detektivní pátrání po tom, jak se
skutečně událost, o které informuje
emočně podbarvený článek, stala. Hru
si do této chvíle zahrálo kolem 400 dětí
na školách po celé republice.

Kresba: Lenka Kodrlová

Teď se s nadšením pustili do nové
výzvy – vytvořit podobný projekt
pro žáky prvního stupně základních
škol, družiny a speciální školy. Bude
zaměřen na sociální sítě, bezpečí na
internetu, kyberšikanu, kybergrooming a další nástrahy, se kterými se
můžou děti v online prostředí setkat.
A to, že se s nimi setkávají, ví holky
z Íčka i z vlastní zkušenosti, takže to
neberou na lehkou váhu. Hra bude
nejen poučná, ale hlavně barevná,
hravá, zábavná a interaktivní.
Taková, aby děti bavila a nevnímaly
ji jako nějaké nudné poučování,
ale spíše jako zábavné poznávání
formou hry. „Tato myšlenka se nám
honí hlavami už delší dobu, ale teď
konečně nazrál ten správný čas se do
toho pořádně ponořit,“ říká Lenka
Kodrlová z Informačního centra pro
mládež Uherské Hradiště.
Realizaci podpoří Místní akční
plán ORP Uherské Hradiště II.
Naváží tak na dřívější spolupráci při
tvorbě informační brožury věnující
se kyberšikaně Jsem SAFE na netu
a deskové hry se stejným názvem.
Projekt by rádi nabídli školám
s příchodem nového školního roku
a doufají, že nebudou muset zůstat
jen u online varianty.
- ICM 13
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Toulky městem
Krátce po minule popsaném domě
uprostřed severní strany Palackého
náměstí postavil v roce 1894 Dominik
Fey i sousední nárožní dům č. p. 238
pro advokáta JUDr. Františka Vysloužila a jeho manželku. Byly v něm jen
čtyři byty, v nichž nejdříve kromě
majitelů bydleli ještě soudce krajského
soudu František Červínek, zemský
vrchní inženýr Gustav Dostal a profesor Antonín Kollmann, do roku 1910
poslední dva nájemníky vystřídali rada
okresního finančního ředitelství František Zbořil a ředitel obchodní školy
Eugen Bulský. Dr. Vysloužil o Vánocích
roku 1910 zemřel a vdova Ludmila
Vysloužilová dům brzy prodala advokátovi Josefu Seifertovi. JUDr. Josef
Seifert zemřel roku 1926 a ovdovělá
Eugenie Seifertová zde žila až do října
1941, kdy spáchala sebevraždu svítiplynem. Spolumajiteli domu se pak stali
jejich tři děti – JUDr. Jindřich Seifert,
advokát v Praze, Jelena Pechová,
rovněž žijící v Praze, a Eugenie Formánková, v poválečných letech choť
vyslance v Madridu. Místnosti v přízemí na konci války užíval německý
celní úřad a advokát JUDr. Karel Trpík,
celé první patro MUDr. Jan Sohar
a v druhém patře žila v jednom bytě
vdova po řediteli obchodní akademie
PhDr. Kamila Najbrtová, v druhém
přednosta cejchovního úřadu Antonín
Šiška. V listopadu 1946 dům koupilo
Národohospodářské družstvo Slovač
a v dalších letech užívalo část místností
v přízemí pro svůj
velkoobchod, od
roku 1949 sloužily
jako textilní rozdělovna n. p. Textilia a zbytek domu sloužil nadále jako nájemní byty. V osmdesátých letech minulého století pak byla
budova opravena a od roku 1985 se sem
přestěhovala zvláštní škola z budovy č.
p. 139 ve Františkánské ulici.
Jako poslední uzavřel severní stranu
budoucího náměstí dům č. p. 260,
jehož novostavbu v roce 1898 koupil
tiskař František Radoušek s manželkou
Marií, ale už roku 1901 dům prodal,

Domy č. p. 260, 231 a 238 na počátku 20. století. 

aby mohl splatit podíl na tiskárně
společníkovi Alfrédu Hallovi. Novým
majitelem se stal advokát JUDr. Alois
Křečan. V domě tehdy byly tři byty,
po jednom v každém podlaží, a kromě
majitele tu bydleli také dva nájemníci.
Ještě za prvního majitele Radouška
v roce 1900 žilo u něj na bytě šest svobodných právníků, mezi nimi soudní
auskultant František Kožík, budoucí
otec spisovatele Františka Kožíka.
O deset let později tehdejší majitel
JUDr. Křečan užíval byt a kancelář
v druhém patře, v přízemí bydlel
profesor obchodní
školy Karel Bureš
s rodinou a v prvním
patře sídlil berní
referát okresního hejtmanství. Asi od
30. let, kdy se berní referát odstěhoval, bydleli Křečanovi v prvním patře,
v přízemí byla advokátní kancelář
o třech místnostech a ještě byt, užívaný
kolem roku 1945 zubním technikem
Filipem Wernerem. Když JUDr. Křečan
na konci roku 1947 zemřel, jeho kancelář v přízemí si pronajal advokát JUDr.
Miloslav Dedek, který se později do
domu také nastěhoval. Nadále zde žil

Palackého náměstí
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Foto: archiv Slováckého muzea

i dědic domu Jaromír Křečan s ovdovělou matkou Julií a v druhém patře stále
byly dva nájemní byty.
Současně s popsanými domy byl
východně od nich na močálovité louce
zvané Tůňa v letech 1891–1897 budován
soubor budov justičního paláce s krajskou věznicí. Terén tady musel být
zvýšen o dva metry, k čemuž byl použit
materiál ze zrušeného opevnění, a část
budov byla postavena na pilotech. Do
reprezentativní budovy justičního
paláce se ze starých prostor v centru
města přestěhoval krajský i okresní
soud a věznice nahradila starou věznici
ve Františkánské ulici. Areál s č. p. 267
sloužil svému účelu do roku 1960, poté
byla věznice oddělena a využívána
městským národním výborem i jinými
institucemi jako skladovací prostory.
Bývalý justiční palác se stal od roku
1965 sídlem střední uměleckoprůmyslové školy a část také okresního
oddělení Sboru národní bezpečnosti,
později Policie ČR, až do roku 1993.
Původní rozsah vězeňského dvora byl
výrazně zmenšen při výstavbě autobusového nádraží na počátku 80. let.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce
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Inzerce

ROZVOZ OBĚDŮ

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

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Už 20 let sdružuje zájemce o aktivní život Akademie třetího věku
Leu Slováčkovou z programového
oddělení neuvidíte jinak, než jak
něco zařizuje, chystá, domlouvá pro
seniory, členy Akademie třetího věku.
Zahrnuje přednášky, výlety, společenské akce. Cyklus volnočasových
aktivit zaštiťuje v Klubu kultury
Uherské Hradiště už od roku 2001. Co
o Akademii říkají sami členové?
Co pro vás členství v A3V znamená?
Vždycky, když jsme někam s Akademií přijeli na výlet, lidé se nejprve
divili, co jsme za skupinu, a poté, že
takto zorganizovanou pestrou možnost trávení volného času v Hradišti
máme. Často říkali, že v jejich městě
nic takového není. Jezdí k nám lidé
i z Otrokovic, Bzence, z Veselí. Stojí
jim to za to, zajímá je to, je to pro ně
přínosem. V Akademii máme okruhy

svých známých a vždycky si dobře
povykládáme. Jsem moc ráda, že A3V
máme. Hradiště je jedno z mála míst,
které tuto možnost má. Chceme si
užívat každou chvíli. Co ještě jde a co
ještě zvládneme.
Marta Rubešová, členka A3V 20 let

Mám heslo: Život je pohyb a pohyb je
život. Je to tautologie – oboustranně
platný výrok. Když byl covid, měl
jsem sedět doma a nikam nemohl,
říkal jsem: Já neumřu na covid, já
umřu na to, že tady musím sedět.
Takže jsem se snažil. Bez pohybu
být nemůžu. Jsem vášnivý cyklista
a s manželkou nachodíme spoustu
kilometrů na procházkách. Ty online
přednášky byly skvělý počin! Lektorů za dobu, co jsem v Akademii,
byla řada a každý z nich přinesl něco
ze sebe, nerad bych jmenoval jen
některé z nich. Když zhlédnu přednášku A3V a pak se jdu projít, tak
mám krásně prožité odpoledne.

Rudolf Kružík, člen A3V 10 let

Sledujete online přednášky A3V
na youtube KKUH?

Všem členům přejeme krásné prázdniny
a na viděnou opět v září!

do St. Města. Zvláštní cenu Ekologické
zemědělství obdržel R. Chvíla (Drslavice) a čestná uznání získali fotografové
z Uh. Hradiště M. Ujčík a M. Grossman.
Odborná porota vybrala výslednou
soutěžní kolekci 124 snímků naší přírody a životního prostředí pro výstavu
v chodbách Reduty. Vernisáž s předáním ocenění a představením katalogu se
koná v sobotu 12. 6. v 17 hodin. Výstava
potrvá do konce července. 
- PB -

Nenechte si ujít:

Členové A3V na jednom z výletů. Foto: Marta Rubešová

Výstavy
Fotografická soutěž
Týká se to také tebe 2021
I 43. ročník se nesl ve zcela odlišném
duchu než ročníky minulé. Bohatý
doprovodný program festivalu TSTTT
pro školy, ekology, fotografy a širokou
veřejnost je zrušen. Klub kultury se
i po loňské zkušenosti rozhodl soutěž
udržet a zachovat její vysokou úroveň.
Fotografové neodložili fotoaparáty
a přihlásili se do soutěže – bylo to
nadprůměrných 49 autorů z České
a Slovenské republiky s 577 fotografiemi. Hlavní cenu soutěže a 1. cenu
v TO B získal Vladimír Kunc (Havlíčkův
Brod), 1. místo v TO A Romana Plačková
(Hodonín), 2. místo putuje do Opavy
k V. Vrbovskému, 3. místa k R. Motalovi (Osvětimany) a M. Němčickému

Plačková R., Večeře nebo snídaně – Bukáček malý.

Divadlo
Jak jsem vyhrál válku
Nádvoří Jezuitské koleje,
21. 6., 19.00 hod.
Satirická komedie Nezávislé
divadelní scény SemTamFór – Slavičín
Koncert
Aneta Langerová,
Dvě slunce – Jak je krásné
být milován
Nádvoří Jezuitské koleje,
19. 8., 20.00 hod.
Pro děti
Miro Jaroš
Klub kultury, 5. 9., 15.00 hod.
Rodinný koncert 
- MM -

Expozice dějin města znovu otevřena pro veřejnost
Aktuální otevírací doba: út–pá 8.00–12.00 / 13.00–16.00 / vstup ZDARMA
Návštěvníci se musí řídit pokyny zaměstnanců a dodržovat pravidla spojená s omezeními nařízenými vládou ČR.

Kapacita je omezena, vstup pouze v respirátoru, skupinové prohlídky až do odvolání zakázány. Bližší informace: www.expozicedejinmesta.cz.
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Vzpomenete si?
714, druhý je nově u pobočky v Mařaticích v ulici 1. máje 60.
Oba tyto boxy můžete využít
i k vracení knih, které jste si půjčili
v hlavní budově nebo na pobočkách
Jarošov, Kasárna, Mařatice, Štěpnice.

Velký letní výprodej
vyřazených knih
na pobočce Štěpnice

Od června do srpna se bude konat
velký letní výprodej vyřazených
knih z pobočky ve Štěpnicích.
Výprodej knih bude probíhat během
půjčovní doby v pobočce ve Štěpnicích.
Jednotná cena je 10Kč za jednu
knihu.
Pobočka Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Míkovicích na počátku 80. let minulého století.
Byla umístěna v budově bývalé školy. 
Foto: archiv Knihovny BBB

Hradišťské
sluníčko 2021

Pokud to situace dovolí, Hradišťské
sluníčko opět přinese čtené večerníčky. Během celého týdne od pondělí 14. června do pátku 18. června
zve Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana malé i velké čtenáře
na čtený večerníček na trávníčku
u knihovny. Vždy v 17 hodin zazní
večerníčkovská znělka a přinese
dětem čtenou pohádku.
Prosíme rodiče, aby dětem vzali
roušky. Večerníčkovské čepice,
tříkolky, koloběžky, autíčka vítány!
V případě deště se večerníčky
budou číst v knihovně.

Box na vracení knih

Rozšiřujeme nabídku služeb pro
naše čtenáře. Boxy na vracení knih
v době, kdy je knihovna zavřená,
nabízíme nyní již dva.
Jeden je umístěný vedle hlavní
budovy knihovny na Velehradské
20

Najdi kamínek
a přečti si!

Knihovnice věnují dětem v Uherském Hradišti k Mezinárodnímu
dni dětí jako dárek Knižní kamínky
z KBBB. Sto kamínků bude rozmístěno v týdnu před 1. červnem v centru Uherského Hradiště. Na kamíncích budou namalovány postavy,
zvířata a věci, které děti mohou
najít v knížkách. Na druhé straně
kamínku bude číslo, webová stránka
knihovny a označení „soutěž“.
Nalezené kamínky vyfocené z obou
stran zašlete do 10. června spolu
s odpovědí na otázky na adresu
knihovna@knihovnabbb.cz.
Otázka 1: Máš průkazku do
knihovny?
Otázka 2: Znáš knížku, pohádku,
básničku s touto postavou? Napiš
nám, ve které knize se nachází!
Děti, které správně odpoví na
otázky a najdou nejvíc kamínků,
budou odměněny pěknými cenami.
Soutěž o ceny je určena dětem do 15
let.
Průběh akce sledujte na našem
webu, Facebooku, Instagramu.

- UB -
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Divadelníci zkouší Shakespearovo milostné drama Romeo a Julie

Zahajovací zkouška a překladatel Pavel Drábek přítomný online z anglického
Hullu. Vedle režisér Lukáš Kopecký a výtvarnice Veronika Watzková.

Říká se mu nejslavnější příběh lásky
všech dob. Řeč je o Romeovi a Julii
z pera Williama Shakespeara. Už
brzy jej budou moct prožívat i příznivci Slováckého divadla. Před
několika týdny jej začali zkoušet
uherskohradišťští herci pod vedením
režiséra Lukáše Kopeckého.

Kdo si zahraje ve slavném
příběhu lásky?

Do ústředních postav mladých
milenců obsadil režisér Petru Staňkovou a Pavla Šupinu. „Jako malá
jsem měla pocit, že je Julie taková
uvzdychaná, utrápená holka, která si
navíc neumí doma sjednat pořádek.
A protože já byla od malička prostořeká a muselo být po mém, tak mě ta
role nějak nelákala. Nejspíš mi teď za
tohle mé mínění dá pěkně zabrat,“
usmívá se Petra.
Na titulní roli dívky, která miluje
až k smrti, se těší. Stejně tak má
radost, že Romea jí bude hrát kolega
a kamarád Pavel Šupina. „Těším se.
Pavel je mi lidsky hodně blízký, nebojím se před ním na zkouškách třeba
i ztrapnit a snad si umíme vzájemně

Titulní postavy mladých milenců hrají Petra Staňková a Pavel Šupina.

Foto: 2x Marek Malůšek

říkat věci narovinu, což je, myslím,
pro hledání takhle těžké role výhodou,“ uzavírá Petra Staňková.
Potěšení z hereckého partnerství je
vzájemné. „S Peťou už jsem si nějakým tím dobrodružstvím na jevišti
prošel a těším se na další dávku adrenalinu. Ona je prostě nevyzpytatelný
živel a při zkoušení s ní často vznikají nezapomenutelné momenty,“
říká Pavel Šupina, který se s Williamem Shakespearem prozatím
setkal hlavně na škole při hereckých
cvičeních. „Mám z Romea obrovský
respekt, ale chci se s tím porvat, jak
nejlépe dovedu. Je to výzva a jsem
zvědavý, jak se s ní dokážu popasovat,“ uzavírá Pavel Šupina.
V dalších rolích milostného příběhu se objeví Tomáš Šulaj, Zdeněk
Trčálek, Jiří Hejcman, Josef Kubáník, chůvu si zahraje Irena Vacková,
diváci se mohou těšit i na Pavlínu
Hejcmanovou, Jitku Hlaváčovou
a další.

Letní dárek
pro věrné diváky

Premiéru Romea a Julie ve zbrusu

novém překladu Pavla Drábka
by uherskohradišťští divadelníci
chtěli publiku představit v polovině
června.
„I když se situace v kultuře zlepšuje,
rozhodli jsme se uvést Romea a Julii
pod širým nebem, v atraktivním
prostředí nádvoří Reduty,“ prozrazuje manažerka Jitka Honsová.

Velká výzva

Režisér Lukáš Kopecký dodává,
že připravovat inscenaci venku je
výzva pro celý tým. „Nepochybně
pro všechny zainteresované. Nejvíce však pro výtvarnici Veroniku
Watzkovou a pro šéfa výroby Honzu
Šuškleba. Chtěli být připraveni
a nechtěli riskovat. Objeli jsme proto
s kolegy z vedení několik vybraných
lokalit v blízkém okolí a nakonec se
domluvili na hraní v Redutě. Historicky čtvrté nastudování Romea
a Julie ve Slováckém divadle tedy
uvedeme primárně tam, za což jsme
moc vděční. Chceme hrát, potřebujeme hrát a děláme pro to maximum,“ uzavírá Lukáš Kopecký.

- PK 21
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
Výstavy

Hlavní budova,
Smetanovy sady

Dotkni se historie uměním
Výstava studentů Střední uměleckoprůmyslové školy oborů malba, grafika,
obuv, fotografie a oděv připomíná roli
americké armády při osvobozování
Československa v roce 1945 pomocí současného uměleckého vyjádření mladé
generace. Spolupořadatelem výstavy je
velvyslanectví USA v České republice.
Potrvá do 6. června.
Maturity SUPŠ
Výběr z letošních maturitních prací
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti. Malba/Grafika/
Socha/Design/Oděv/Obuv/Multimédia/
Keramika/Fotografie.
Začíná 14. června,
potrvá do 11. července.
Tajný život medvídků
Medvídek je bezpochyby jednou z nejoblíbenějších hraček na světě. Zrodil
se v roce 1902 pod rukama švadleny
Margarete Steiff, kterou inspiroval
její synovec Rudolf po návštěvě zoo.

O zaměstnání plyšových medvídků
coby mazlíčků víme v podstatě vše.
Jejich další život však dosud zůstával více méně tajemstvím. Jaké jsou
jejich zájmy a co dělají ve volném
čase, když se nikdo nedívá, to odhaluje výstava ze soukromé sbírky
Lucie Němcové.
Prodlouženo do 26. září.

Galerie Slováckého muzea

Ida Vaculková
(1920–2003) / keramika
V letošním roce uplynulo 100 let
od narození jedné z největších
osobností české umělecké tvorby,
která většinu svého života prožila
v Uherském Hradišti, Idy Vaculkové.
Původní profesí byla malířka, ovšem
k světovému věhlasu jí dopomohla
keramická tvorba. Idě Vaculkové se
podařilo vytvořit výjimečné dílo,
kvalitou i rozsahem, které se nesmazatelně zapsalo do moderní historie
umění 20. století a které je zastoupeno v mnoha českých a světových
veřejných i soukromých sbírkách.
Prodlouženo do 8. srpna.

ARCHIV – SUPŠ / malba / studenti
Výběr studentských prací z archivu
oboru malířství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti
ilustruje, jakým způsobem probíhá
malířský výcvik. Jaké malířské techniky
a základy si studenti postupně osvojují a jak je dále kombinují a rozvíjejí
v rámci klauzurních a maturitních
prací i volných úkolů.
Prodlouženo do 10. října.

Památník Velké Moravy,
Staré Město

Velká Morava a Čechy
Panelová výstava zaměřená na
významné lokality doby velkomoravské ve středních a severozápadních Čechách poodhaluje historické
dění i významné mocenské kontakty
tehdejší doby. PhDr. Naďa Profantová,
CSc., z Archeologického ústavu AV ČR
v Praze v ní přibližuje centra raně středověkých Čech, která se vážou k době
spolupráce Čech s Moravou za knížete
Bořivoje i k době Svatoplukovy vlády
v Čechách (889/90–894).
Prodlouženo do 18. července.

Výukové programy pro školy

Slovácké muzeum na cestách

V době zhoršené epidemické situace,
kdy je komplikované zavítat osobně do
našich objektů, jsme připravili speciální nabídku výukových programů,
se kterými lektoři Slováckého muzea
navštíví vaši školu. Tato nabídka
je dočasná, budeme moc rádi, když
se budeme posléze setkávat u nás
v muzeu.
Rok na Slovácku ve zvycích
a slavnostech
Výukové programy jsou zaměřeny
na zvyky a obyčeje během roku.
S dětmi se zaměříme na tradici, která
je v daném období aktuální. Na závěr
programu si společně vyplníme pracovní listy a vytvoříme výrobek, který
se váže k jednotlivým obyčejům.
22

Život na Velké Moravě
Program je zaměřen na historii Velkomoravské říše. Žáci se dozvědí o životě
tehdejší společnosti. Připomeneme si
také slavné věrozvěsty Konstantina
a Metoděje a jejich přínos pro naši kulturu. Připraven bude také kvíz a tematická hra.
Co se děje v galerii
Cílem programu je přiblížit dění v galeriích všeobecně. Povíme si také o historii Galerie Slováckého muzea a o tom,
co je zde k vidění. Pokusíme se společně
vypátrat, co všechno může být považováno za umění. Připraveno bude i malé
tvoření.
Věznice v Uherském Hradišti
Cílem programu je zprostředkovat

dějiny věznice od stavby až po
její uzavření. Hlavní pozornost je
soustředěna na období nacistického
a komunistického režimu a osudy
uvězněných lidí.
Osobní prohlídka města
Spolu s jedním z našich průvodců
navštívíte známá i neznámá místa
města Uherské Hradiště.

Doplňující informace
na www.slovackemuzeum.cz
v sekci pro školy.
Podrobnosti a podmínky vztahující
se k epidemickým opatřením budou
probrány při objednávce programu.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Hurá do kina vstříc dlouho očekávaným filmovým premiérám!

Po více než sedmi měsících dlouhého půstu druhého zavření kin
se konečně na konci května budou
moci otevřít brány všech kamenných kin. Uherskohradišťské kino
Hvězda samozřejmě přinese divákům
všechny zásadní filmové premiéry
a postupně se dostane také na odložené programy s živými hosty. Na co
vše se můžete (skoro určitě) těšit?
Pro děti budou uvolněny novinky
Králíček Petr bere do zaječích, ruský
animák Moře kouzel, Divoký Spirit
o úžasném koni, přemýšlivá Duše od
Pixaru (2x Oscar a 2x Zlatý Globus)
a Tom & Jerry ve zcela novém pojetí.
Později narození mohou vybírat
mezi očekávanými hity, jakou jsou
Cruella s Emmou Stone v hlavní roli,
Rychle a zběsile 9, Godzilla vs. Kong
nebo česká novinka Prvok, Šampón,
Tečka a Karel podle knižní předlohy
(a v režii) Patrika Hartla. V programu se objeví také silné horory
Tiché místo: Část II a v Zajetí démonů
3. Náročnějším (ART) divákům je
určena například třemi letošními
Oscary ověnčená Země nomádů nebo
bodující český dokument Nová šichta.

Letního kino ve Smetanových
sadech zahájilo novou sezónu

Není nad výtečnou atmosféru
projekcí pod širým nebem! Vláda
uvolnila restrikce, takže nová sezóna
letního kina (nejen) ve Smetanových
sadech snad může proběhnout v plné
síle. Vedle tradičního městského
parku budeme promítat letos i na

Otevírají se brány kin, startují i projekce pod otevřeným nebem. 

několika dalších atraktivních místech, která umocní atmosféru filmů
a divákům přinesou nevšední zážitky.
Od 27. května do 4. září se promítá tradičně v páteční a sobotní večery, nově
občas i ve čtvrtek. Velký prostor bude
věnován filmům pro děti a rodiny,
v čele s peckami jako Trollové: světové
turné, Dolittle, Ježek Sonic nebo
Křupaví mazlíčci. Mezi hity určenými primárně pro dospělé nebudou
chybět české šlágry Šarlatán, Bábovky
nebo 3Bobule. Na základě ohlasu
z minulých let se v „letňáku“ objeví
také několik filmů o cestování (D2:
Vlakem až na konec světa, K2 vlastní
cestou). Zvláštní programovou sekcí
budou filmové evergreeny. Klenoty
jako Tenkrát na Západě, Mamma Mia
či Pulp Fiction přímo vybízejí k projekcím se speciálním doplňkovým

Foto: 4x Městská kina

programem! Zároveň s novou sezónou letního kina nabídnou Městská
kina také další příspěvky k programu
Hradišťského kulturního léta: tradiční
žánrové koncertní večery v atriu kina
Hvězda, zajímavé besedy a akce pro
děti v okolí kina. 
- JO K dispozici bude dle nařízení vlády
zatím jen polovina kapacity sálu
kina. Diváci mají povinnost mít při
vstupu do budovy respirátory a doklad o negativním testu, prodělání
nemoci nebo očkování. Je zakázána
konzumace potravin, a to v budově
kina Hvězda, ale i v Letním kině
Smetanovy sady. Omezení návštěv
kulturních zařízení se budou jistě
časem uvolňovat. Aktuální informace najdete na webu mkuh.cz.
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Muzeum v přírodě oslavilo pět let
První stavbou skanzenu byla stodola, která se na Rochus přesunula z Břestku
Muzeum v přírodě Rochus oslavilo
v květnu 2021 pět let od slavnostního
otevření expozice. I za tak krátkou
dobu se stal skanzen oblíbeným
cílem rodinných vycházek a místem
zajímavých kulturních programů.
Tedy alespoň do doby, než přišel
covid-19.
Malé ohlédnutí za vznikem muzea
v přírodě, jeho současnou nabídku
i plány do budoucna přiblíží Jan
Blahůšek, ředitel společnosti Park
Rochus, o.p.s.
Skanzen Rochus oslavil v květnu páté
výročí, jak na úplné začátky muzea
vzpomínáte?
Já jsem nastoupil do společnosti Park
Rochus až v roce 2011, takže jsem
u úplných začátků, kdy se o přípravě proměny bývalého vojenského
cvičiště na areál dnešního Parku
Rochus začalo uvažovat, nebyl. Když
jsem se stal ředitelem, řešil se aktuálně transfer první stavby muzea
– stodoly z Břestku. Byla to taková
první vlaštovka a už tehdy jsme si
říkali, že chceme veřejnosti ukázat,
jak takové muzeum v přírodě vlastně
funguje a co nabízí. Začali jsme tedy
s programy pro veřejnost zaměřenými na tradiční lidovou kulturu
i s výukovými programy pro školy
s tematikou lidových tradic a vztahem k našemu životnímu prostředí.
Co se v muzeu za pět let změnilo
a co se povedlo?
Pět let není pro muzeum v přírodě
vůbec dlouhá doba. Jak vidíme
třeba na příkladu valašského, dnes
už Národního muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, muzea
v přírodě, neboli skanzeny, se
budují dlouhá desetiletí. Pro nás
bylo v těchto prvních pěti letech
důležité zahájit plný návštěvnický
provoz, vytvořit řadu nových kulturních programů pro veřejnost
a dát o sobě vědět, aby si k nám
našli cestu návštěvníci přijíždějící
do Uherského Hradiště jako turisté.
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Ředitel společnosti Park Rochus Jan Blahůšek. 

Nabídli jsme vzdělávací prostor
školkám a školám, ale i jiným
volnočasovým aktivitám ve městě –
každé léto se u nás koná například
velmi oblíbený příměstský tábor
U tetičky na dědině, kdy si může
během letních prázdnin v muzeu
v týdenních turnusech přivonět
k lidovým tradicím a řemeslům více
než 120 dětí. Zahájili jsme spolupráci
se Střední uměleckoprůmyslovou
školou, s organizátory Letní filmové
školy, s některými provozovateli
na Baťově kanále. Společně s Regionem Slovácko pořádáme na konci
září Slovácký festival chutí a vůní,
zapojujeme se aktivně do Slavností
vína a otevřených památek, spolupracujeme s řadou místních folklorních souborů a muzik. A také jsme
získali dotaci a zajistili výsadbu
nové stromové aleje od bývalého
lyžařského svahu ke kapli svatého
Rocha. Pečujeme tak o přibližně 600
stromů, které se nám v areálu Parku
Rochus podařilo za dobu existence
naší společnosti nově vysadit.
Co čeká návštěvníky muzea
v letošním roce?
Nevím přesně, jak se bude současná

Foto: 3x Park a skanzen Rochus

epidemická situace vyvíjet, ale byl
bych moc rád alespoň za návrat do
normálu. Abychom mohli zrealizovat
všechny naplánované akce, které
jsme v uplynulém roce zrealizovat
nemohli. A samozřejmě pozvat k nám
všechny, kdo přijedou na Slovácko na
letní dovolenou a mají zájem o poznávání lidových tradic. Připravujeme
také některé nové výukové programy
pro školy i rodiny s dětmi.
Kterou kulturní akci v muzeu
si podle vás letos nesmějí čtenáři
nechat ujít a která se řadí mezi
vaše nejoblíbenější?
Každá z našich akcí je trochu jiná,
a proto nemohu jednoznačně říci,
že bych měl některou raději než ty
ostatní. Pro návštěvníky je u nás
určitě důležitý prostor pro setkávání
s tradiční lidovou kulturou, ale také
mezi sebou navzájem a z tohoto hlediska jsou bezesporu zajímavé naše
zářijové akce – ať už jsou to kulturní
pořady při Slavnostech vína Aj, ty
svatý Rochu, daj nám vína trochu
a Návraty k lidové tradici ve skanzenu Rochus nebo Slovácký festival
chutí a vůní plný skvělé slovácké
gastronomie.
- VŽ -
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Park a skanzen Rochus
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na Facebooku Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
Slovácké muzeum v přírodě od června opět ožívá kulturními programy
První červnový víkend 5. a 6. června
ožije muzeum v přírodě atraktivním programem v rámci Víkendu
památkových domků. V usedlostech skanzenu se zabydlí Folklorní
soubor Cifra z Uherského Hradiště
a Soubor písní a tanců Dolina ze
Starého Města. Krojovaní představí
některé zapomenuté nebo zanikající
tradice tohoto ročního období. Těšit
se můžete na kosení lúky, hrabání
sena, zemědělské práce na poli,
praní prádla, vyšívání a další ukázky
běžných domácích prací na slovácké
dědině na konci 19. a v první polovině
20. století. Vše s doprovodem lidových písní, které k tehdejšímu dni
neodmyslitelně patřily.
O tajemnou podvečerní atmosféru
se postará akce Rochus pod hvězdami
v pátek 11. června od 18 do 23 hodin.
Program pozve návštěvníky k našim
usedlostem, kde se dozvědí o síle

Oblíbený zážitkový košt vína poslepu.

léčivých bylin a magických praktikách během Svatojánské noci nebo si
při světle plápolajících petrolejových
lamp poslechnou poutavé autorské čtení. Ani letos nebude chybět
tradiční zážitkový košt vína poslepu
s Vinařstvím Medek při západu
slunce nebo program Přírodovědného

centra Trnka. Zveme také všechny
příznivce romantických letních
večerů u táboráku. Nezapomeňte své
hudební nástroje, zpěvníky, dobrou
náladu, klidně i něco malého k opečení nad ohněm a přijďte na Rochus
strávit kouzelnou letní muzejní noc.
- VŽ -

Památkové domky, lidové stavby a malá muzea opět otevřou své brány

Nahlédněte do slováckých domků ve skanzenu Rochus.

Lidé na Slovácku si váží odkazu
předků, snad i proto se zde podařilo

dochovat mnoho původních stavení.
Každý z těchto domků vypráví svůj

vlastní příběh – o svých majitelích,
životních osudech, hospodářství,
řemesle. Letos již posedmé do nich
budete moci nahlédnout a nechat si
příběhy odvyprávět a na vlastní kůži
zažít během Víkendu památkových
domků, objektů lidového stavitelství
a malých muzeí.
Na území celého Slovácka bude
5. a 6. června otevřeno 60 objektů.
V Uherském Hradišti se každoročně
zapojuje Skanzen Rochus, kde mají
návštěvníci možnost zhlédnout
ukázky lidové architektury Slovácka
v podobě původní stodoly, dvou
zemědělských usedlostí a nadsklepního domu se starým vinným
sklepem.
Více na www.slovacko.cz/pamatkovedomky.
- VF 25
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DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, nfo@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
Z důvodu epideckých opatření proti
šíření viru covid-19 stále nemůžeme
v plné míře pořádat akce pro děti.
Proto jsme připravili další pokračování
zábavné stopovací hry Šibal.
Do 13. června

Šikulácké kopcobraní

Jezdíte rádi na kole? Pak je tady aktivita
právě pro vás. Zdolejte pět kopců okolo
Uherského Hradiště, pošlete fotky
z vrcholů a odměna vás nemine. Navštívíte rozhlednu Rovnina u Mařatic, Hluboček u Míkovic, Pepčín, rozhlednu Floriánka u Polešovic, Králův stůl u Modré
a můžete získat volné vstupenky na akci
MTB Amtech – Juvacyklo, která se koná
v Buchlovicích 17. července. Info: Jana
Skuciusová, 605 203 065, jana.skuciusova@ddmsikula.cz.

Do 21. června

Po stopách Hradišťských legend
Hledačka v Uherském Hradišti,
tentokrát putování po tajemných
místech města a seznámení se s jeho
legendami. Úspěšné luštitele čeká
další z našich sběratelských placek.
Info na www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz.
Do konce června

Veselé cvičení se zvířátky

Prodloužení aktivit v Kunovském lese
v rámci Šibalových hledaček. Budou
vás provázet zvířátka, zacvičíte si
s nimi, trochu se poučíte a pobavíte. Pro
úspěšné plnitele máme připravenou
Šibalovu placku. Těšíme se i na vaše
fotografie z plnění úkolů. Info: Jana

Skuciusová, 605 203 065, jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
Naše hledačky jsou vhodné pro
rodiny s dětmi, pro starší děti, ale
i zvídavé a hravé dospělé. Na jednotlivých trasách plníte úkoly, luštíte
šifry a zjišťujete indicie, které vám
pomohou vyluštit tajenku a dovedou vás k cíli, k zasloužené odměně.
Odměnou bude vždy originální
sběratelská placka, kterou si můžete
vzít 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 si tužku.
Poslední volná místa na některých
příměstských táborech najdete na
www.ddmsikula.cz.
- IZ -

Akropolis
Stará Tenice 1343, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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T. J. Sokol
Sokolský areál po době covidové ožívá, na dětské diváky čekají čtyři Kašpárci
Postupné uvolňování pandemických omezení umožňuje i návrat
sokolů k aktivní činnosti. Začíná se
cvičit venku a loutky se těší na své
malé diváky v rekonstruovaném
divadélku.
Po dlouhých měsících nucené nečinnosti je od konce května opět možné
cvičit za určitých podmínek alespoň
na venkovním hřišti. Kondice by
snad úplně chybět neměla. Většina
sokolských cvičitelů z oddílů pro
mládež pořádala během epidemie
pro své svěřence pravidelné cvičební
online hodiny a společně s nimi
plnili různé kondiční výzvy.
Skupiny mladšího i staršího Teamgymu udržovaly formu pomocí
online kruhových tréninků pod
vedením Pavlíny Vaškůjové a Alexandry Kuchařové a přes internet
probíhala v těchto oddílech i pravidelná gymnastická průprava. Online
cvičení pořádal pro žákovské oddíly
také Martin Šimůnek.
Členové starších oddílů dávali
během covidových omezení přednost spíše individuálním výletům do
přírody a tréninkovým tipům, které
členové vzájemně sdíleli. Povolení
běžného režimu cvičebních hodin
ale toužebně vyhlíželi všichni bez
rozdílu, takže i možnost venkovního
cvičení byla příjemnou a vítanou
změnou. Teď už lze jen doufat, že
bude cvičení pod širým nebem přát
také počasí.

Loutky netrpělivě čekají na své diváky. 

J. Sokol Uherské Hradiště Jaroslav
Ševčík.
Za dlouhá desetiletí činnosti
nashromáždil soubor obrovské
množství kulis a vlastní více než
stovku loutek. Jsou mezi nimi klasické dřevěné, více než sto let staré
marionety s nádherně vyřezávanými

Ani loutkáři nelenili,
opravovali prostory

Dlouhou vynucenou dovolenou
měly i loutkářské soubory Sokola.
Přestávka v provozu loutkového
divadla byla využita k velkému
úklidu i k opravám. „Bylo třeba
opravit elektroinstalaci, vymalovat,
položit nové koberce a nechat na
míru vyrobit skříně do zázemí pro
herce i na uskladnění divadelního
materiálu,“ vysvětluje starosta T.

Viděli jste všechny díly loutkového online představení Kašpárek a koronavirus? Najdete je na youtube
kanálu hradišťského Sokola.

Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště

Foto: T. J. Sokol

obličeji, ale i modernější loutky
z lehčích materiálů, které se hercům lépe vodí. Loutky Kašpárka,
který nesmí chybět v žádné pohádce
sokolských loutkářů, jsou celkem čtyři. Všechny teď v nových
úložných prostorech čekají na své
diváky. Dočkají se snad už během
letních měsíců, kdy by mohla probíhat představení alespoň venku.
I když červen znamenal v Sokole
v minulých letech pravidelně ukončení cvičebního roku a všichni už
se viděli na prázdninách, letos se
paradoxně teprve začíná. V letních
měsících budou v sokolovně a na
hřišti probíhat příměstské tábory
a všichni doufají, že od září už
nebude normálnímu režimu činnosti nic stát v cestě. Aktuální informace o dění v Sokole a o pořádaných
akcích můžete získat na webu www.
sokol-uh.cz i na facebookových
stránkách hradišťského Sokola
a loutkového divadla.

Mgr. Iva Mráčková
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Pocta královskému městu
Král Matyáš Korvín „polepšil“ znak města. Přibyla v něm postava ozbrojence
Dalším výročím letošního roku, spojeným s panovnickými privilegii – tentokrát spíš rázu reprezentativního než
praktického – je polepšení městského
znaku před 540 lety.
Listinou, vydanou v Budíně 28. června
1481, uherský a český král Matyáš
Korvín „zlepšil, obnovil a ozdobil znak
neboli znakové znamení městem odedávna užívané“. Polepšení spočívalo
v nahrazení prostřední věže v dosavadním znaku poloviční postavou ozbrojence. Nový znak je v listině vymalován a ještě podrobně popsán, dále
touto listinou král udělil městu právo
pečetit všechny vydávané písemnosti
červeným voskem, což bylo rovněž
významné privilegium, neboť červená
barva pečeti tehdy byla vyhrazena jen
nejvýznamnějším královským městům, ostatní pečetila voskem černým
nebo zeleným.
Tento akt byl oceněním statečnosti
měšťanů, kteří za česko-uherských
válek ubránili město právě proti
vojenské přesile uherského panovníka Matyáše Korvína a udrželi je pro
českého krále Jiřího z Poděbrad i jeho
nástupce Vladislava Jagellonce. Teprve
po uzavření olomouckého míru Hradiště uznalo Matyáše za svého pána

Znakové privilegium krále Matyáše Korvína. 

a ten mu 25. července 1479 odpustil
jeho dřívější nepřátelství a slíbil mu
potvrdit všechna privilegia dřívějších
panovníků. Slib splnil o dva roky později, 10. července 1481, když již předtím ještě navíc polepšil městský znak.
Svůj znak směli Hradišťané podle
listiny „nosit a ukazovat na kterémkoliv místě, při všech aktech bez

Foto: archiv města Uherské Hradiště

překážky, jak v místě, tak i jinde, ve
válkách, bitvách, útocích, na obrazech
i klenotech a při jakýchkoliv obřadech
tím způsobem, jak jiná města Markrabství moravského takových znaků
neb znamení užívají, a rovněž jím
pečetit všechny vydávané listiny, listy,
vyhlášky a rozsudky.“

PhDr. Jaromíra Čoupková

Objevy archeologů: Příběh keltského džbánku z Míkovic
Keltové osídlili území jižní Moravy
v průběhu 5. století před naším letopočtem. V Čechách se usadil kmen Bójů,
od něhož je odvozováno pojmenování
pro české země (Bohemia). Na Moravě
sídlil kmen Volků-Tektoságů.
Antické zprávy popisují Kelty jako
divoké barbary pohrdající smrtí.
Vyzdvihují jejich oddanost náboženství
a učenlivost. Zmiňují sklon k obžerství,
zálibu v dekorativnosti, důvtip i schopnost napodobovat. Jak dokládá i džbánek, který je hlavním hrdinou našeho
příběhu, byli Keltové ovšem i zdatní
„cestovatelé“ a zruční řemeslníci.
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Z Uherskohradišťska známe několik
důležitých keltských (laténských) lokalit, nález
z Míkovic
se ale z
daného
schématu
vymyká.
V trati Na
Drahách
byl
v roce
1937
získán
neobvyklý
džbánek
s tordovaným
(krouceným) uchem. Jeho neporušenost a úplnost nasvědčovala, že mohl
být součástí výbavy hrobu.
Atypicky provedený kus se dlouho
nedařilo kulturně zařadit. Až relativně

nedávno se džbánek podařilo dát do
souvislosti s expanzí Keltů na jihovýchod Evropy ve 3. století před naším
letopočtem.
Původ džbánku je třeba hledat
někde v rumunském Sedmihradsku,
v maďarském Potisí, na území bývalé
Jugoslávie, či na Slovensku, kde se
obdobné tvary vyskytují. V našem
prostředí je takový džbánek raritou.
Je to doklad silného vlivu z Karpatské kotliny, který se na Moravě
objevuje ve 3. století před naším
letopočtem.
Mgr. Dana Menoušková

Ze života města

Naše příroda
Střemcha obecná má bílé kvítky a plodí trpké černé „třešničky“, které si oblíbili ptáci

Střemcha obecná, Kunovský les.

Navštívíme-li v průběhu května
a počátku června lužní lesy v nejbližším okolí města, Kunovský za
Štěpnicemi či Kněžpolský u Jarošova,
můžeme pozorovat dřevinu s nápadnými hrozny bílých vonících květů.
Jedná se o střemchu obecnou (Prunus padus).
Vědci ji řadí do čeledi růžovité,
je blízce příbuzná třešním, plané
trnce obecné i pěstovaným švestkám.
Náleží k původním evropským druhům, u nás se vyskytuje roztroušeně
až hojně, od nížin po oblasti s nadmořskou výškou kolem 1 000 metrů.
Vyhovují jí vlhké půdy s dostatkem
živin, z hlediska světla je pro ni ideální polostín, v zimě dobře odolává
mrazům. Kromě lužních lesů a mokřadů s olšemi je častá v křovinách
podél vodních toků, objevuje se i na
zarůstajících okrajích lesních pasek.
Bývá také vysazována v parcích
a zahradách.
Někdy má vzhled keře a výšku
jeden až dva metry, častěji však je
stromovitého charakteru, dokonce
může z jednoho základu vyrůstat
několik kmenů. Staré stromy dosahují výšky 12 až 15 metrů. Jejich
kmen je poměrně tenký. Kůra bývá
u mladších exemplářů hladká,

Foto: Hana Baroušová

u starších jen mírně podélně popraskaná, barvy tmavě šedé. Koruna má
vejcovitý tvar. Nejmladší větvičky
jsou hnědé a často převislé. Řapíkaté listy vypadají jako o něco menší
a tenčí listy třešně. Vyrůstají střídavě, jejich čepel je na horní straně
sytě zelená, na spodní světlejší, na
okrajích má droboučké zoubky. Na
podzim se barví žlutě či načervenale.
Rostlina kvete podle místních
klimatických podmínek od konce
dubna do druhé poloviny června
a v této době je velmi nápadná. Květy
jsou u přírodní formy čistě bílé,
u pěstovaných zahradních kultivarů
(například colorata) mohou být
růžové. Jejich průměr se pohybuje
kolem 1,5 cm. Patnáct až třicet květů
vytváří květenství – hustý válcovitý
hrozen dlouhý až 15 cm, rostoucí
vodorovně či visící dolů. Květy velmi
pěkně voní a lákají včely, z hlediska
způsobu opylení však mohou být
i samosprašné. Po odkvětu se vyvíjejí plody. Vypadají jako malé lesklé
černé třešně o průměru 0,5 až 1 cm.
Uvnitř se nachází jedna pecka žlutavé
barvy s mírně důlkatým povrchem.
Plody slouží jako potrava ptáků,
s čímž souvisí anglický název střemchy „ptačí třešeň“ – Bird Cherry.

Pro člověka je tmavá dužnina jedinou nejedovatou částí. Má výrazně
trpkou a nahořklou chuť a bez
úpravy není příliš poživatelná.
V naší zemi pro potravinářské
účely zpracovávána není, v některých oblastech severní Evropy slouží
k výrobě šťávy, kořalky i marmelády.
Dříve byla využívána i v lidovém
léčitelství jako prostředek podporující tvorbu moči a pocení, uplatňovala se při revmatismu a dně.
Nejvíce jedovatých látek obsahuje
kůra a vnitřek pecky, tedy semeno.
Významnou toxickou látkou je
amygdalin, který patří mezi kyanogenní glykosidy. Kromě střemchy se
nachází především v hořkých mandlích, jádrech meruněk, broskví,
třešní i švestek. V lidském těle se
pomocí enzymů štěpí za vzniku
jedovatého kyanovodíku (HCN).
K příznakům otravy patří bolesti
hlavy, závratě, nevolnost, zvracení
a dušnost, protože dochází k narušení buněčného dýchání v mitochondriích. Může dojít i ke ztrátě
vědomí, a tak konzumaci podobných
rostlinných částí určitě nelze doporučit.
Dřevo střemchy je světle hnědé
s tmavší kresbou a voní po mandlích. Je měkké, dobře se opracovává
i leští. Používá se na výrobu součástí
dýmek, pažeb zbraní, vycházkových
holí, ozdobných misek aj. Byly mu
přisuzovány i magické vlastnosti,
větvičky střemchy měly chránit
obydlí, držadla pluhu z téhož dřeva
měla zajistit úspěšné orání. Kůra
větví byla používána k barvení tkanin na zeleno.
Průměrná doba života střemchy
obecné se pohybuje kolem čtyřiceti
let, jsou však známy i stromy šedesátileté a vzácně osmdesátileté.
Od názvu střemchy je odvozen
název vrchu Třemšín v Brdech (827
metrů nad mořem) a souvisejí s ním
i názvy obcí obsahující slovo „Třemešná“ či „Třemošná“.
Mgr. Hana Baroušová
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Odešel režisér Alois Hajda Kronika
Významný divadelník a pedagog začínal v hradišťském divadle
Ve věku dvaadevadesáti let zemřel
v sobotu 8. května významný český
divadelník – režisér a pedagog Alois
Hajda. Narodil se 7. července 1928
v Poličkách u Nezamyslic a po absolvování Gymnázia Kroměříž a režie
na brněnské JAMU nastoupil v roce
1953 do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde působil šest let
jako režisér, pak nějakou dobu i jako
šéf.
Nastudoval zde celou řadu
významných inscenací, například
Jiráskovu Samotu, Moliérova Tartuffa, Tajovského Ženský zákon,
Schillerovy Úklady a lásku, Tylova
Strakonického dudáka, Shakespearova Romea a Julii nebo Její pastorkyňu Gabriely Preissové. Jeho
inscenace Preissové Gazdiny roby
otevírala 29. dubna 1959 nově adaptovanou budovu Slováckého divadla.
Hajda pak působil v divadlech
v Kladně a Českých Budějovicích
i jinde, nakonec zakotvil v letech 1961
až 1971 v Brně v Mahenově divadle,
odkud byl ale po nástupu normalizace
pro své názory na deset let „vyhoštěn“.
Po tu dobu nalezl útočiště v Divadle
pracujících v tehdejším Gottwaldově,
roku 1981 se opět vrátil do Mahenova
divadla. Slavné byly jeho inscenace
Becketta, Brechta, Čechova, Shakespeara, Ibsena a další.

Jubilanti
7. 3. 1928
4. 4. 1931
9. 4. 1929
9. 4. 1931
10. 4. 1946
12. 4. 1946
18. 4. 1930
18. 4. 1946
20. 4. 1946 
22. 4. 1931 
22. 4. 1936
26. 4. 1946
27. 4. 1931
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Zdena Tesárková
Lumír Fila
Jan Horsák
Jiřina Mohauptová
Marie Šimonová
Emilie Kuncová
Zdeněk Hubík
Rudolf Huňka
Josef Ostřanský
Rudolf Rozsypálek
Anna Krutišová
Pavel Kapitanik
Drahomír Habarta

Narodili se

Alois Hajda s režisérem Břetislavem Rychlíkem
na oslavách šedesáti let Slováckého divadla.

Foto: Miroslav Potyka

Jako pedagog působil na brněnské
JAMU, v devadesátých letech i jako
prorektor a rektor.
Alois Hajda se nesmazatelně zapsal
do dějin českého divadla druhé poloviny 20. století a výraznou stopu
zanechal i v Uherském Hradišti.
- MP -

Expozice Věznice Uherské Hradiště v podkroví Reduty
V podkroví Reduty bude možno od
června opět navštívit expozici Věznice
Uherské Hradiště, která je věnovaná
dějinám uherskohradišťské věznice
a zaměřuje se na období nacistického
a komunistického režimu.
Expozice přibližuje archivními
dokumenty vlastní provoz věznice
a je doplněna videozáznamem, který
zachycuje stav cel, samovazeb, vězeňské kaple i vzpomínky odsouzených.

Společenské události

Expozice vznikla ve spolupráci města
Uherské Hradiště, Slováckého muzea,
Klubu kultury a spolku Memoria a byla
otevřena 27. dubna 2017.
Otevírací doba bude v červnu, září
a říjnu vždy v sobotu od 10.00 do 16.00,
v červenci a v srpnu pak ve středu
a v sobotu od 10.00 do 16.00. Vstupné
10 korun se platí na Městském informačním centru (mic@uherske-hradiste.cz, 572 525 525).
- MIC -

3. 7. 2020
16. 10. 2020
13. 1. 2021
5. 2. 2021 
7. 2. 2021 
10. 2. 2021
16. 2. 2021
1. 3. 2021
2. 3. 2021
4. 3. 2021
5. 3. 2021
23. 3. 2021
9. 4. 2021
10. 4. 2021
18. 4. 2021
6. 5. 2021

Meda Bednaříková
Zuzana Klimková
Štěpán Žůrek
Theodor Trlida
Nikol Knotková
Jiří Hosnedl
Ester Kinnertová
Ellie Leah Hořeňovská
Ella Petrášková
Albert Neužil
Lucie Magerstein
Theodora Jurčeková
Jindřiška Adamčíková
Josef Turčínek
Františka Janíková
Štěpán Prajza

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.

Oznámení, zajímavosti, zábava

Praktické tipy | Sudoku
ZUŠka zve děti
na příměstské tábory, vybrat
si mohou z mnoha aktivit
Základní umělecká škola Uherské
Hradiště ve spolupráci se spolkem
Několikaspřeží připravila pro děti
14 letních kempů Konečně společně
a 8 kurzů. Jde o příměstské tábory,
na kterých zažijí spoustu dobrodružství, odpočinou si od online
světa a poznají nové kamarády – to
vše ruku v ruce s uměním: hudebním, výtvarným, tanečním či literárně-dramatickým, a ve spojení se
zdravým pohybem.
Vybrat si mohou zkoumání
výtvarných a tanečních technik,
objevování světa klavíru, varhan,
cembala, houslí či kytary, ale také
divadlo, dokumentární fotografii
a filmování.
Na letním kempu bude zajištěn
oběd a svačina. Cena kempů bude
známa na konci května, v případě
získání dotace budou kempy zcela
zdarma.
Přihlášku najdou rodiče na www.
zusuh.cz/kempy a vyplněnou ji
odešlou garantovi tábora.
- MB -
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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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Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
prodlužuje termín pro podání
přihlášek k obsazení funkcí
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Referent/ka

odboru sociálních služeb

oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Uzávěrka přihlášek je
7. června ve 12 hodin.

19. června 2021
Masarykovo náměstí

Referent /ka
odboru investic

oddělení přípravy a realizace staveb
Uzávěrka přihlášek je
17. června ve 12 hodin.
Podrobnosti na webu www.mesto-uh.cz,
na úřední desce města na Masarykově nám. 19
a na telefonu 572 525 301.

SVATOJÁNSKÝ JARMARK

Tradiční Svatojánský jarmark v Uherském Hradišti nabídne ukázky tradiční
řemeslné výroby i nevšední zážitek z národní přehlídky dětských verbířů.
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s průvodkyní

Foto: MgA. Jan Skrášek

NOČNÍ
PROHLÍDKY MĚSTA

Tajuplné Hradiště
Červnové úterní večery jsou již řadu let věnovány
prohlídkám zajímavých památek
a zákoutí města. Provází historička
PhDr. Blanka Rašticová.

8., 15., 22. a 29. června

Sraz účastníků u morového sloupu na Mariánském
náměstí ve 20.00.
Účast zdarma. Je ale nutná rezervace na
www.uherske-hradiste.cz/rezervace-prohlidek/.
Bližší informace v Městském informačním centru
(mic@uherske-hradiste.cz, 572 525 525).

V rámci prohlídek bude nutno dodržovat aktuálně nařízená opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. V této souvislosti může dojít ke změnám v konání prohlídek.

Zpravodaj města Uherské Hradiště
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