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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Vážení spoluobčané,
po studeném a mokrém jaru se konečně
ukázalo sluníčko a zalilo svými zlatavými paprsky i naše město. Vydali
jsme se na vycházky, nasedli na kola
a nezmeškali příležitost poohlédnout se
trochu kolem.
V ulici 28. října narazíme na dokončený skatepark, o němž je řeč uvnitř
tohoto Zpravodaje. Určitě však nepřehlédneme, že ke zdárnému konci
se přiblížila revitalizace veřejného
prostranství sídliště Na Rybníku.
Spolu se sídlištěm Pod Svahy I a II je
větší část sídelní struktury podél ulice
28. října opravena. Chodníky, komunikace, zeleň, mobiliář, odpočinková
místa i hřiště pro malé děti změnily
během několika minulých let svou tvář.
Obnovená podoba veřejného prostranství vytváří z této lokality klidné
a příjemné místo k životu. A k tomu je
třeba dodat ještě jednu věc: po spuštění
nové koncepce městské hromadné
dopravy budou ulicí 28. října projíždět
dvě nové linky MHD, které historicky
poprvé propojí tato sídliště s dalšími
částmi města – s Mařaticemi, Jarošovem, Štěpnicemi, s Uherskohradišťskou
nemocnicí či železniční stanicí Uherské Hradiště, a přiblíží také milovníky
nakupování k hypermarketům Tesco
a Kaufland.
V současné době dokončujeme práce
na této koncepci. Základy nového řešení
byly položeny v roce 2017 dokumentem
Koncepce veřejné dopravy. Ten předpovídal velkou revoluci v MHD na území
měst Uherské Hradiště – Staré Město
– Kunovice. Rozpracování této vize však
ukázalo na její nereálnost vysokým
finančním nákladům. To nás přivedlo
k tomu, že MHD budeme řešit jen pro
území našeho města.
Nyní finišují práce na trasování linek.

Zároveň se připravují další nezbytné
věci: umístění zastávek, nový provozní
model a integrace městské hromadné
dopravy do krajské veřejné dopravy.
Dnes již víme, že počet stávajících
a nyní budovaných zastávek zdaleka
nebude stačit, což přinese další náklady.
Výsledkem by však mělo být „emhádé“
s vysokou přidanou hodnotou ve srovnání s dnešním stavem.
V dubnu jsme přečkali – kupodivu
bez větších problémů – opravu hlavní
křižovatky v Uherském Hradišti. Ředitelství silnic a dálnic však plánuje další
rozsáhlou opravu. Tentokrát v sousedních Kunovicích. Od července do
listopadu má být uzavřen úsek silnice
I/55 od křižovatky u hypermarketu
Albert po hlavní křižovatku v Kunovicích. Všechna auta, jedoucí z Uherského
Hradiště do Kunovic, Ostrožské Nové
Vsi, do Hluku nebo do průmyslové zóny
v Kunovicích, budou muset toto místo
objíždět, což bude vyžadovat především
čas, hodně trpělivosti a kázně.
Vážení přátelé,
věřím, že se přes tyto letně-podzimní
patálie s nadhledem přeneseme –
a nejen v dopravě. Přeji vám krásné léto,
hodně sluníčka, odpočinku a dobrou
náladu!
Jaroslav Zatloukal, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Cyklisté pomáhají onkologicky nemocným dětem

Místostarosta Čestmír Bouda předal Josefu Zimovčákovi šek na 20 tisíc korun.

Starosta přivítal letošního prvního občánka

Město každoročně slavnostně vítá
svého prvního občánka. Tím je dítě
s trvalým pobytem v Uherském Hradišti, které se jako první v daném roce
narodí v místní porodnici. Slavnostní
přivítání bývá vždy na jaře, letos si
však už druhý rok po sobě musel první
občánek města na slavnostní přivítání
počkat kvůli mimořádným protiepidemickým opatřením až do června.
Letošním prvním občánkem města je
Nela Machálková, která se narodila 4.
ledna 2021. Rodiče s malou dceruškou,
jejím starším bratříčkem a nejbližší

rodinou přijal dne 7. června starosta
města Stanislav Blaha v obřadní síni
radnice. Prvního občánka a jeho rodiče
čekal zápis do pamětní knihy města,
finanční dar ve výši 15 tisíc korun
a pamětní list. Radnice už také obnovila běžná vítání občánků do života.
„Kvůli protiepidemickým opatřením
některé děti již „vítacímu“ věku trochu
odrostly, ale my jsme rádi, že konečně
můžeme děti vítat. Naprostá většina
rodičů má i po několika odkladech
termínů o vítání stále zájem,“ potvrdil
starosta Stanislav Blaha.
- JP -

Charitativní cyklojízda Na kole dětem
2021 v čele s Josefem Zimovčákem
na jeho historickém bicyklu dorazila
v pátek 4. června také do Uherského
Hradiště. Cíl 12. ročníku, který zahrnuje prolog a deset etap, celkem 1 264
kilometrů, 61 zastávkových měst a 329
projetých obcí a měst, je totožný se
všemi předchozími ročníky – vybrat
co možná nejvíce peněz na onkologicky
nemocné děti. Město Uherské Hradiště
letos přispělo částkou 20 tisíc korun,
šek Josefu Zimovčákovi slavnostně předal místostarosta Čestmír Bouda. Při
šesti dosavadních zastávkách cyklotour
Na kole dětem se v Uherském Hradišti
už celkově přispělo částkou blížící se
300 tisícům korun.

Rozkvetlé luční pásy
rozzářily ulice barvami

Město se v těchto dnech rozzářilo
pestrými barvami květů. Luční pásy
podél ulic ukazují naplno svou krásu.
V těchto místech se neseká tráva a
vysazuje se zde speciální směs rostlin. Kromě toho, že je na luční pásy
krásný pohled, pomáhají zadržovat
vláhu v půdě. Vyskytuje se tu také
mnoho druhů hmyzu. „Stále více lidí si
uvědomuje, že musíme přehodnotit náš
přístup k přírodě. A sami se s tím snaží
něco dělat - třeba tím, že si vyhradí kus
zahrady a vysadí si tam právě takovou
květinovou směs. A že i ve městech
musíme začít pro přírodu hledat místo
a cesty, jak ji dostat zpátky,“ uvedl starosta Stanislav Blaha.
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Krátce z města
V parku Za Plotem vznikne další workoutové hřiště

Za oblíbeným cvičením ve venkovní
„posilovně“, takzvaným workoutem,
budou moci lidé v Uherském Hradišti
chodit také do parku za plotem v areálu
bývalých kasáren. Kousek za střeleckou zdí vyroste ještě do konce letních
prázdnin sestava bradel, hrazd, lavic,
žebřin a žebříků, na kterých se dají
provádět nejrůznější cviky využívající
především váhy vlastního těla. Nové
workoutové hřiště za více než 650
tisíc korun zde postaví město společně
s generálním partnerem projektu,

kterým je společnost Kaufland Česká
republika. Obchodní řetězec podporuje
aktivní životní styl a ve všech místech,
kde působí, chce být dobrým sousedem. Multifunkční cvičební sestava
bude osazena do dopadové červenobílé
plochy z lité pryže o celkové výměře
76 metrů čtverečních. Po workoutovém hřišti ve Smetanových sadech
u Slovácké búdy a v ulici Za alejí bude
workoutové hřiště v parku Za plotem
třetím veřejným hřištěm tohoto typu
v Uherském Hradišti. Hřiště nevyužívají pouze aktivní jednotlivci, ale
jako vhodný tréninkový doplněk je
navštěvují i školy a organizované kluby
a spolky. Workout je moderní sportovní aktivita zejména pro rozvoj síly
a vytrvalosti. Cvičení, využívá zejména
váhy vlastního těla a zahrnuje různé
cviky na hrazdě, bradlech, žebřinách,
horizontálních žebřících a jiných konstrukcích.

Základní škola UNESCO má nové školní dílny
Ve školních dílnách Základní školy
UNESCO se uskutečnila rozsáhlá
rekonstrukce a obměna žákovských
pracovišť. Škola zde plánuje učit
nejen základní dílenské dovednosti, ale chce také propojovat dílny
s moderními digitálními technologiemi. „Pořídili jsme 15 žákovských
pracovišť se základním vybavením,
jako jsou kleště, kladívka, pilníky
a další nářadí, a zřídili jsme i pracoviště strojů, což je gravírovací stroj
či 3D tiskárna, přibyla také flotila
dronů. Rekonstrukce probíhala jeden
rok. Škole se podařilo získat grant
Zlínského kraje ve výši 150 tisíc
korun, stejná částka šla na rekonstrukci od města Uherské Hradiště
a ze státního rozpočtu,“ přiblížil
ředitel školy Jan Vorba. Rekonstrukce
dílen je další součástí obnovy celé
školy, jejíž zásadní část se uskutečnila v posledních letech. „Tato akce
nebyla tak finančně a objemově
4

náročná, jako další prvky obnovy
školy, které si vyžádaly desítky
milionů korun, ale je důležitá, protože je to významná součást celého
vzdělávání, které se neustále zkvalitňuje,“ podotkl místostarosta Ivo
Frolec. Podle jeho slov je v projekční
přípravě také rekonstrukce jídelny
školy, která se nachází v objektu
bývalé Měšťanské besedy.
- JP -

Kvůli žádosti o výměnu řidičáku
nemusíte na úřad, jde vyřídit
elektronicky

Kdo má přístup do Portálu občana
a datovou schránku, ten si v podstatě
zařídí výměnu řidičáku z pohodlí
domova a pak už si jen přijde pro hotový
doklad. Od 1. června bylo oficiálně pro
občany spuštěno elektronické podání
žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana, respektive
agendy ePodání. Je to agenda, která je
obyvatelům Uherského Hradiště přímo
přístupná ze stránek města, neboť na
stránce www.mesto-uh.cz mají Portál
občana už rok k dispozici. Elektronicky je zatím možné žádat o výměnu
řidičského průkazu, tedy nikoliv o jeho
vydání například z důvodu ztráty. Při
podání si může občan zvolit, kam si
nový řidičský průkaz přijde vyzvednout. Ten by měl být hotový do 20 dnů
od podání žádosti.
- JP -

Infocentrum se chlubí
označením Cyklisté vítáni

Uherskohradišťské Městské informační centrum se od 1. června oficiálně
přidalo k místům, která se mohou
chlubit certifikátem Cyklisté vítáni.
Tato prestižní certifikace kvality služeb
garantuje zejména zázemí a služby cyklistům. V Uherském Hradišti, ležícím na
spojnici nadnárodní Eurovelo 4 a dalších významných cyklotras, se tato certifikace doslova nabízela. Místo, které je
oficiálním nositelem této značky, musí
splnit řadu povinných kritérií. Mezi
nimi nechybí například kvalitní stojany
na kola, možnost zapůjčení pumpy
nebo nářadí k seřízení kola či využití
lékárničky. Vedle těch povinných je také
několik kritérií volitelných, v infocentru k nim patří bezplatné poskytování
některých map, informací o nejbližších
cykloservisech, případně dopravních
spojích. Jsou zde navíc schopni celoročně cyklistům doporučit spoustu tipů
na okolní turistické atraktivity nebo
výlety. Uherské Hradiště je cyklistice
příznivě nakloněno. Vždyť město je
partnerskou obcí Moravských vinařských stezek a od dubna je zapojeno do
projektu sdílených kol. 
- RS -

Město Uherské Hradiště

Hradiště je opět městem pro byznys
Podruhé v řadě na čelní příčce krajského kola celorepublikového výzkumu
Uherské Hradiště se podruhé v řadě
umístilo na čelní příčce krajského
kola celorepublikového srovnávacího
výzkumu Město pro byznys za rok
2020, který zpracovává analytická
agentura Datank. Ve výzkumu, který
hodnotí jak podnikatelské prostředí
ve městě, tak také přístup veřejné
správy, loni Uherské Hradiště vyhrálo
poprvé.
Podle výsledků výzkumu má Uherské
Hradiště velmi vysoký podíl podnikajících osob v přepočtu na ekonomicky
aktivní obyvatelstvo. Město se také
výrazně rozrůstá, o čemž svědčí nejvyšší počet dokončených bytů na tisíc
obyvatel v rámci Zlínského kraje. Co se
týká ekonomických údajů, radnice se
může pochlubit vysokou likviditou, ale
i nadprůměrnými výdaji věnovanými
na kulturu nebo sport.
Nejlepší výsledek v kraji zaznamenalo město také v té části výzkumu,
která se věnuje přístupu veřejné správy.
Z pohledu podnikatele má kvalitní
webové stránky, na kterých jsou k nalezení v přehledné formě veškeré podstatné informace potřebné pro komunikaci s veřejnou správou nebo například
pro rozvoj vlastního podnikání. Město
má také nejvyšší rozsah hodin, během

kterých mohou podnikatelé i občané
přijít na úřad.
„Obhajoba loňského prvenství mě
samozřejmě velmi těší a chci všem
podnikatelům v našem městě, a samozřejmě také občanům, poděkovat. Loni
jsme intenzivně pracovali na tom, abychom letos dotáhli do konce přípravy
na spuštění nového coworkingového
centra, které se nyní nachází těsně před
otevřením bude důležitým místem pro
počáteční rozjezd začínajících podnikatelů. V roce 2020 vznikala také stěžejní
část strategických dokumentů projektu
Hradiště chytře. Nesmíme zapomenout

Memorandum podepsáno, coworkingové centrum se rozjíždí
Podpisem memoranda o založení a podpoře coworkingového centra HUB 123
v Uherském Hradišti odstartoval proces
finálních příprav k zahájení provozu
zařízení, kde budou moci nabírat své
první zkušenosti kreativní nadšenci,
kteří začínají s podnikáním. Memorandum mezi městem Uherské Hradiště
a spolkem Zlínský kreativní klastr,
který bude coworkingové centrum provozovat, podepsali v pondělí 24. května
2021 starosta města Stanislav Blaha
a prezident Zlínského kreativního klastru Čestmír Vančura.
Centrum HUB 123 v objektu na
Mariánském náměstí 123 (v průchodu,
vedle Malé scény Slováckého divadla)

bude poskytovat sdı́ lené kancelářské
prostory s technickým vybavením
a zázemím. Přijít může každý, kdo chce
efektivně pracovat a zároveň se začlenit do naší nově vznikající party nebo
třeba se jen podělit o svou zkušenost
s podnikáním nebo prací v Uherském
Hradišti. Pokud vás zajímá, jak to u nás
funguje, přijďte třeba jen nahlédnout.
Budeme tu pro vás od 7. července každé
úterý, středu a čtvrtek od 8 do 16 hodin.
Provoz v této době nebude ještě zpoplatněn. Chystáme letní program a také
speciální nabídku pro akreditované
během Letní filmové školy,“ uvedla
Zuzana Vandame, která má provoz na
starosti. 
- ZV -

ani na to, že prakticky celý loňský rok
byl silně ovlivněný covidem a město se
snažilo opakovaně podat podnikatelům
i občanům pomocnou ruku,“ zhodnotil
starosta Stanislav Blaha.
Srovnávací výzkum Město pro byznys
hodnotí podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. Detailnímu
zkoumání jsou podrobena všechna
města a obce s rozšířenou působností.
Hodnocení se dělí do dvou hlavních
kategorií – podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. V rámci
výzkumu jsou shrnuty všechny důležité
informace a statistická data.
-JP-

RAZ DVA TŘI
STARTUJEME!

V ČERVENCI ZDARMA
úterý / středa / čtvrtek
8 - 16 h.
Mariánské náměstí 123 / www.hub123.cz
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Modernizace teplárny Mařatice
Odborníci představili studii o novém palivu pro teplárnu
Výsledky studie o nejvhodnějším
palivu pro teplárnu Mařatice, které
by mělo nahradit spalování uhlí,
představili 24. května veřejnosti,
zastupitelům a médiím odborníci
z Vysokého učení technického v Brně,
z Ústavu procesního inženýrství.
Rozhodnutí, kterou z vyhodnocených
technologických variant bude společnost CTZ, s.r.o., realizovat, by mělo
padnout do konce roku.
Rozhodnutí o zpracování odborné
studie navázalo na memorandum,
které v lednu 2020 podepsalo město
Uherské Hradiště a druhý vlastník
společnosti CTZ, firma MVV Energie CZ. Město a MVV Energie CZ se
v memorandu dohodly, že společným cílem je ukončit spalování uhelného prachu a přechod na takové
palivo nebo kombinaci paliv, které
zlepší stav životního prostředí na
území města zároveň zajistí stabilní
cenu tepelné energie pro zákazníky
CTZ a přiměřené náklady za likvidaci odpadu pro občany Uherského
Hradiště, podnikatele i město. Město
má ve společnosti CTZ vlastnický
podíl ve výši 49,04 procent, společnost MVV Energie CZ 50,96 procent.
Odborníci z VUT Brno posuzovali
několik technologických variant
navázaných na různá paliva a jejich
kombinaci. Posuzovanými palivy
byly zemní plyn, biomasa, bioplyn
a komunální odpad. Všechny technologické varianty byly posuzovány
v kombinaci s moderními kogeneračními jednotkami, které současně
vyrábějí teplo a elektřinu.

Jasný přínos pro ekologii

Studie ukázala, že všechny posuzované varianty mají oproti spalování
uhlí zásadní ekologické přínosy
a zároveň se v některých parametrech liší. U všech variant každopádně výrazně poklesly emise oxidů
síry a nejznámějšího skleníkového
plynu oxidu uhličitého. Z pohledu
přínosů pro životní prostředí tedy
6

uspěly všechny varianty a žádná by
nemohla být vyloučena. A co je důležité, realizace jakékoliv z variant
ukončí problémy s prašností skládky
uhelného prachu, která trápí obyvatele okolních domů.

Ekonomické
hodnocení variant

Podle výsledků studie jsou jednotlivé varianty co do ekonomické
výhodnosti seřazeny takto (číselné
hodnoty v závorkách jsou vysvětleny dále):
1. spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické

využití odpadu (ZEVO) s dvěma
kogeneračními jednotkami (- 8),
2. spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické
využití odpadu (ZEVO) s jednou
kogenerační jednotkou (- 2),
3. spalování zemního plynu bez
ZEVO (tři plynové kotle a tři nové
kogenerační jednotky, + 9),
4. náhrada uhlí kotli na spalování
biomasy (+ 15),
5. spalování zemního plynu bez
ZEVO (tři plynové kotle a jedna
kogenerační jednotka, + 36).
U varianty, která počítala s využitím bioplynu jako paliva, se ukázalo, že v Uherském Hradišti a jeho
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modernizaci stejných ekonomických výsledků, mohla by v případě
kombinace spalování plynu a ZEVO
snížit cenu tepla o 8 korun, zatímco
v případě spalování pouze plynu
ve variantě s nejnižší investicí (jen
jedna kogenerační jednotka) by
musela o 36 korun teplo zdražit.

Výhody a nevýhody
ekonomicky nejlepší varianty

blízkém okolí by pro teplárnu nebyl
dostatek biologického odpadu,
protože se předpokládá jeho využití
převážně v kompostárnách. Proto
se v závěrečném hodnocení tato
varianta již neobjevila. Nadále se
nepočítá ani s variantou spalování
biomasy, protože areál teplárny není
tak velký, aby pojmul skládku biomasy potřebné v zimních měsících.

Ekonomická výhodnost
v přepočtu na cenu tepla

Pro ekonomické hodnocení jednotlivých variant byla použita dvě
základní kritéria, a to NPV (čistá
současná hodnota) na konci životnosti a průměrná hodnota EBIT
(zisk před zdaněním a odečtením
úroků). Jelikož jsou tato kritéria
pro většinu laiků nesrozumitelná,
vyjádřili autoři studie ekonomickou výhodnost kritériem přírůstku
ceny za teplo, který říká, o kolik
by teplárna musela u jednotlivých
variant zvýšit cenu tepla (nebo naopak snížit), aby dosáhla požadované
výnosnosti investice do modernizace teplárny (tato výnosnost byla

zvolena na nízké úrovni ve výši
7,6 %).
Tyto hodnoty jsou uvedeny
v závorkách u jednotlivých variant
v předchozím odstavci. U varianty
ekonomicky nejvýhodnější jde
o hodnotu zápornou ve výši mínus
8 korun na jeden gigajoul tepla,
u varianty ekonomicky nejhorší
o hodnotu plus 36 korun na jeden
gigajoul. Zjednodušeně to znamená, že aby teplárna dosáhla po

Podle hlavního řešitele studie, doc.
Ing. Martina Pavlase, Ph.D., jsou
hlavními výhodami vítězné varianty
nejnižší cena tepla pro spotřebitele, zajištěná návratnost investic,
snížení závislosti vývoje ceny tepla
pouze na jednom palivu, vysoká
šance získat dotaci z Modernizačního fondu, vyřešení otázky likvidace komunálního odpadu v regionu po jeho zákazu skládkování,
významné snížení emisí skleníkových plynů, možnost města Uherské
Hradiště spalovat i kaly z čistírny
odpadních vod.
Jako rizika vítězné varianty studie
uvádí dlouhý schvalovací proces
spojený s výstavbou ZEVO, možnou
budoucí změnu množství a složení
zbytkového komunálního odpadu
a takzvaný NIMBY efekt (Not In My
Back Yard), tedy nesouhlas obyvatel
z blízkého okolí s výstavbou. - MÚ –

„V tuto chvíli ještě nejsme schopní přiklonit se k jedné konkrétní variantě. Na
posledním zastupitelstvu města v červnu jsme zredukovali počet uvažovaných
variant na čtyři, konkrétně dvě čistě plynové a dvě s plynem a se ZEVO. V následujících měsících povedeme o jednotlivých variantách relevantní diskuzi a soustředíme se na to, abychom zodpovědně a komplexně uvážili všechny dopady,
které bude naše rozhodnutí o budoucím palivu či palivovém mixu mít na naše
občany v příštích dekádách.“ 
Stanislav Blaha, starosta města
„Pokud společníci schválí vítěznou variantu, budeme schopni našim zákazníkům nabídnout nejnižší možné ceny tepla a do značné míry budeme nezávislí na
budoucím vývoji ceny zemního plynu nebo na bezpečnosti jeho dodávek z Ruska.
Kromě toho město získá jistotu, že nebude mít potíže s likvidací zbytkového komunálního odpadu po zákazu skládkování v roce 2030 a že poplatky za jeho likvidaci
budou stabilní a přiměřené, což bude mít vliv na všechny občany města.“
Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ
7
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Otázky a odpovědi
Diskuze k prezentaci VUT Brno ohledně modernizace teplárny Mařatice
V souvislosti s prezentací VUT Brno
ohledně změny palivového mixu padla
řada otázek jak od veřejnosti, tak také
od zastupitelů města. Většina se dle
studie týkala nejvýhodnější varianty. Ta
spočívá v kombinaci plynových kotlů,
kogeneračních jednotek a zařízení na
energetické využití odpadů (ZEVO)
s kapacitou 15 tisíc tun ročně. Na otázky
odpovídali jak zpracovatelé studie, tak
zástupci teplárny. Odpovědi na nejčastější dotazy vám nyní přinášíme ve
Zpravodaji města.
Byl by pro ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun
odpadu ročně dostatek komunálního
dopadu?
Ano, zpracovatelé studie se podílejí na
řadě expertních studií pro Ministerstvo
životního prostředí ČR o budoucím
vývoji množství a složení komunálních
odpadů, a to i z pohledu rostoucího
podílu odpadu, který bude tříděn
a v budoucnu pravděpodobně také
recyklován. Na základě těchto zkušeností spočítali, že v roce 2035 bude
Uherské Hradiště a obce spadající pod
jeho rozšířenou působnost produkovat
23,9 tisíce tun odpadu vhodného pro
ZEVO (což je již zbytkový komunální
odpad po vytřídění a odpad objemný).
Nevystřídá skládku uhelného prachu u teplárny skládka komunálního
odpadu?
Komunální odpad určený ke spálení
v teplárně by nebyl skladován mimo
ZEVO. Byl by skladován v malém bunkru uvnitř tohoto zařízení. Vzhledem
k tomu, že komunální odpad vzniká a je
odvážen průběžně, není potřeba, aby
bylo ZEVO vybaveno velkým skladovacím prostorem. Pro uvedenou kapacitu
spalovny studie ukázala, že by návoz
odpadu zajistilo denně zhruba 8 popelářských vozů. V bunkru, do kterého by
se pak odpad z vozu přímo sypal, by byl
podtlak, takže zápach z odpadu by nešel
ani při otevřených vratech z bunkru
ven.
Počítá studie s tím, že by se v ZEVO
8

spalovaly i kaly z městské čistírny
odpadních vod?
Technicky to bude možné, technologicky a ekonomicky by to bylo přínosné.
Rozhodnutí však leží na městě, zda
by se rozhodlo tuto možnost využít.
Technologická výhoda spočívá v tom,
že spalování kalů s nízkou výhřevností
může kompenzovat vysokou výhřevnost např. plastových odpadů, které
jsou vytříděny, ale nedaří se je uplatnit
na trhu. Ekonomický přínos pro teplárnu (a budoucí ceny tepla) by spočíval
v dodatečném příjmu za spalování
kalů, přínosem pro město by byly nižší
poplatky, než jaké by platilo při jiném
způsobu jejich likvidace.
Proč se studie nezabývala škodlivými
emisemi ze ZEVO?
Studie mezi sebou porovnávala jednotlivé varianty z pohledu významných
velkoobjemových emisí, jako jsou skleníkové plyny, oxidy dusíku nebo síry,
které se objevují u všech hodnocených
variant. Emise lokálního charakteru
jsou detailně posuzovány v procesu EIA,
v procesu posuzování vlivu stavby na
životní prostředí a zdraví lidí. V jeho
rámci by musel investor prokázat, že
emise ze ZEVO budou vyhovovat všem
zákonným limitům. Pokud neprokáže,
nezíská ani územní ani stavební povolení.
Spadalo by ZEVO o navržené kapacitě
15 tisíc tun odpadu ročně pod zákon
o integrované prevenci a omezování
znečištění (tzv. IPPC), který od investorů

vyžaduje použití nejlepších dostupných
technologií, které maximálně omezují
dopady provozu na životní prostředí?
Zařízení na energetické využití
odpadů s takto nízkou kapacitou
pod tento zákon nespadá, ale podle
vyjádření Ing. Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, počítá teplárna
s tím, že pokud by bylo ZEVO stavěno, tak nejlepší dostupné technologie (tzv. BAT) budou použity, jako
by ZEVO pod tento zákon spadalo.
K tomu je investor připraven se zavázat, například v rámci procesu EIA.
Co se děje s odpady, které produkuje
ZEVO, a kolik jich je?
Po spálení komunálního odpadu
vznikne struska, kterou lze využít
jako stavební materiál, pokud získá
potřebné certifikáty, jinak je ukládána
bezpečně na skládky. Se skládkováním strusky legislativa počítá i po roce
2030, kdy bude ukončeno skládkování
komunálního odpadu. Podstatné je, že
toxické látky z komunálního odpadu
jsou ve strusce pevně vázány, a přestože
struska tvoří zhruba čtvrtinu až třetinu
původní váhy komunálního odpadu,
co do objemu tvoří jen jednu desetinu.
Odvoz strusky by tak znamenal průjezd
zhruba jednoho nákladního automobilu
denně.
- MÚ -

Studie na webu města

Prezentace studie Posouzení možností zavedení nového palivového
mixu pro výrobu tepla a elektrické
energie v CTZ s.r.o. a managerský
souhrn studie jsou dostupné na
webových stránkách města
www.mesto-uh.cz.
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V novém skateparku už to žije
Vzniklo kvalitní, moderní a bezpečné sportoviště, které nevyžaduje nákladnou údržbu

Jezdit, skákat i zkoušet nejrůznější
„triky“ na skateboardech, bruslích,
koloběžkách i kolech už mohou nadšenci
ve zbrusu novém skateparku v Uherském Hradišti. Moderní areál za více
než 9 milionů korun město otevřelo na
konci měsíce června.
Najít nový skatepark je velmi snadné,
vyrostl v okrajové části areálu uherskohradišťského Aquaparku. Místo nebylo
vybráno náhodně, areál se totiž nachází
nejen v těsné blízkosti letního koupaliště, ale nedaleko je i atletický stadion
a řada dalších venkovních sportovišť
města.
„Naším záměrem města bylo vystavět
vysoce kvalitní, moderní a bezpečný
skatepark, který nebude vyžadovat
nákladnou údržbu nebo časté opravy,“
potvrdil starosta Stanislav Blaha. „Stará
plocha vedle sportovní haly už byla
nejen přežitá, ale i nebezpečná,“ poznamenal.

Na prknu, na kole i na bruslích

A v novém areálu nejde pouze o prostor
pro jízdu na skateboardu, ale o multifunkční zařízení umožňující provozování dalších moderních sportů a volnočasových aktivit: jízdu na koloběžkách,
BMX kolech či kolečkových a in-line
bruslích.
Areál skateparku má plochu 1420
m² a obsahuje všechny potřebné prvky
zachycující poslední trendy skateboardu. V ploše parku je streetová část
a hlavně dominantní bazénová část.
Skatepark je dále doplněn sjezdy, opěrnými zídkami, lavičkami a bezpečnostním zábradlím na vybraných místech.
Součástí stavby nebyl pouze samotný
skatepark, celý projekt nazvaný Volnočasový spot u cyklotras v Uherském
Hradišti zahrnoval i vybavení prostoru
stojany na kola, lavičkami, odpadkovými koši či informačním panelem
s mapou a směrovníky. Vzniklo nové

Dominantním prvkem areálu je takzvaný bazén. 

oplocení, areálová dešťová kanalizace,
rozvody veřejného osvětlení a nízkého
napětí a terénní úpravy. Příprava
výstavby nového skateparku začala
vloni v červenci. Stavbu podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
z Národního programu podpory cestovního ruchu dotací ve výši 4,68 milionu
korun.
Skatepark patří, podobně jako řada
jiných sportovišť v Uherském Hradišti,
pod správu příspěvkové organizace
Sportoviště města Uherské Hradiště.
Od dubna do října bude otevřen od 9 do
20 hodin, od listopadu do března jen do
16 hodin. Jezdit v areálu nebude možné
za deště či mokra, v zimě při sněhu
a náledí, v nočních hodinách a při
špatné viditelnosti. Zařízení je určeno
především pro mládež starší 15 let, děti
od 6 do 15 let mohou zařízení využívat
pouze v doprovodu rodičů nebo osoby
starší 18 let.
Ochranné prostředky pro jízdu na
skateboardu, BMX kole, koloběžce nebo
bruslích by měly být samozřejmostí,
stejně jako respektování návštěvního
řádu, neboť se jedná se o zařízení, kde
může dojít k velmi vážným zraněním.

Pravidelné tréninky se rozjíždí
Co na nový prostor říkají ti, kdo ho
budou využívat? „Je to skvělé pro
místní děti a samozřejmě i pro starší

Foto: Miroslav Potyka

skaters. Určitě to bude velkým přínosem pro naše město. Je potřeba poděkovat i organizaci Skate pro život, která
se velkou mírou podílela na prosazení
skateparku v Uherském Hradišti. Měli
jsme možnost celý skatepark vyzkoušet a už se těšíme na skateboardové
tréninky s mládeží, které začínají 29.
června každé úterý a čtvrtek od 17 do
19 hodin,“ uvedl Vilém Jakeš ze Skate
klubu Uherské Hradiště.
Do nedávna byl skateboarding vnímán spíš jen jako životní styl, ale dnes
je to již regulérní olympijský sport.
„V každém případě se ale skateboardový životní styl se skate sportem
vůbec nevylučují,“ zdůrazňuje Vilém
Jakeš. I jeho syn patří mezi úspěšné
závodníky.
Klub v Uherském Hradišti má
šikovné a nadějné mladé jezdce. „Na
letošních prvních závodech v Turnově
v kategorii do 15 let zvítězil náš teprve
dvanáctiletý Vilda Vlček a kategorii
nad 16 let a dospělé ovládl taktéž náš
jezdec, šestnáctiletý Vilda Jakeš, který
na loňském Mistrovství ČR skončil na
krásném druhém místě v kategorii do
23 let a probojoval se na finálový závod
světové série World Rockie Tour. Potenciál v klubu máme velký, dále budeme
mladé jezdce podporovat a účastnit se
republikových závodů,“ dodává Vilém
Jakeš.
- JP, PS 9
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Festival rozhýbe a roztančí město
Slovácké léto se stěhuje zpět do centra Uherského Hradiště. Nabídne sport, zábavu i kulturu
Festival Slovácké léto se vrací zpátky
ke kořenům. Z Městského fotbalového
stadionu, kde našel útočiště v minulém
roce, se opět stěhuje do srdce Slovácka
na Masarykovo náměstí a na začátku
prázdnin rozhýbe a roztančí Uherské
Hradiště. 14. ročník sportovně-kulturního festivalu pro každého se uskuteční
od 2. do 11. července.

Vrací se Pokáč i Iné Kafe

Placená část programu najde zázemí
na Kolejním nádvoří. Tam organizátoři
směřují koncerty oblíbených kapel.
Mezi nimi nebudou chybět už tradičně
slovenské Iné Kafe, podruhé přijede
rocková legenda Alkehol a po loňském
obrovském úspěchu na Slovácko opět
zavítá populární písničkář Pokáč.
Fanoušci se mohou těšit na domácí
cimbálovku Harafica nebo legendární
Mňágu a Žďorp.
Masarykovo náměstí bude patřit neplacené části programu. Tam
proběhnou především koncerty
oblíbených lokálních kapel, jako jsou
Tabák, Kumpáni, Sekec, akuStyk nebo
písničkář Honza Grebík.
Součástí Slováckého léta se letos
stane i koncertní předpremiéra
netrpělivě očekávaného muzikálu
Jesus Christ Superstar Slováckého
divadla. Divadlo Pecka přiveze oblíbenou komedii Normální debil a chybět
nebude ani tradiční Folklorní večer.

Sport opět
na 250 tunách písku

Po roční pauze na Masarykově náměstí
vyroste beach aréna naplněná 250
tunami písku. „Profesionální i amatérští sportovci si znovu užijí turnaje
v plážové házené, plážový fotbal,
pétanque a plážový volejbal. Beachvolejbal bude zastoupený tradičně
nejvíc. Prestižní profesionální turnaj
mužů a žen Super Cup proběhne 5. a 6.
července,“ vysvětluje Marek Pochylý,
hlavní organizátor festivalu.
Sportovní aktivity doplní atraktivní
dračí lodě, nordic walking, Žhavé běhy,
badminton a další.

Organizátoři myslí i na děti, pro
které podruhé uspořádali sportovní
tábor Slováckého léta. Nedílnou součástí festivalu jsou už 13 let i benefiční
aktivity. Dojde tak na dražbu exkluzivních sportovních fotografií, kdy výtěžek poputuje České olympijské nadaci.
Návštěvníci i účastníci Slováckého léta
navíc budou mít opět možnost zapsat
se do Českého národního registru
dárců dřeně.
Součástí Slováckého léta se stala
i oblíbená cykloakce Na kole vinohrady, která se z jara přesunula na
červencový termín.
Veškeré informace, registrace na
sportovní aktivity a vstupenky na
kulturní akce mohou zájemci najít na
webu www.slovackeleto.cz.

Vydejte se na kole
do vinohradů
Uherskohradišťska

Namazat pod koleny, nafoukat kola,
naleštit koštovku! V sobotu 10. července se na Masarykově náměstí opět
potkají na kole, koloběžkách i pěšky
příznivci zdravého pohybu a dobrého
vína v rámci tradiční a vyhledávané
akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska.
Ke Slovácku neodmyslitelně patří
víno a nejinak je tomu v jeho srdci

10

Volný čas

– Uherském Hradišti a blízkém okolí.
V rámci již 16. ročníku této oblíbené
akce budou pro cyklisty připraveny
a pečlivě značeny čtyři cyklotrasy
a jedna pěší. Povedou vás jimi zkušení
traséři, a tak nemusíte mít obavu, že
byste špatně odbočili nebo se někde
ztratili. K dispozici bude také mobilní
aplikace a brožura s mapou. Některé
trasy jsou rovinaté, jiné strmější.
Každý má možnost vybrat si podle
svých sil a odhodlání. Nebo podle míst,
která chce navštívit.
Nejpohodlnější je registrovat se
předem na webu www.slovacko.cz/
nakolevinohrady. Tam také pořídíte
cyklistické triko s motivy Na kole vinohrady a Slováckého léta – letošního
spolupořadatele. Pokud se rozhodnete
až na poslední chvíli, nevadí. Registrace budou probíhat i v den samotné
akce od 8.30 do 9.30 na Masarykově
náměstí. Pak už za výstřelu starosty
Uherského Hradiště Stanislava Blahy

vyrazí do terénu první skupina, následovaná těmi dalšími, aby nejpozději
v 10 hodin byli již všichni na svých
trasách. Startovné 150 Kč je možné
uhradit při registraci na webu i na
místě. Stylové cyklistické tričko pořídíte v předprodeji za 300 Kč, na místě
vás vyjde na 450 Kč.

Plánovaný návrat účastníků je mezi
16. a 17. hodinou, opět na Masarykovo
náměstí. Pak už vás čeká jen pohodička v podobě koncertu Venca′s group
a ochutnávky vín z malého vinného
trhu.
Den můžete příjemně zakončit při
koncertě cimbálové muziky Harafica
a posezením u cimbálu na Kolejním
nádvoří. Vstupné na večerní program
je 250 Kč v předprodeji a 350 Kč na
místě.
Registrace, podrobnosti k trasám,
kontakty a další potřebné informace
získáte na www.slovacko.cz/nakolevinohrady a také na telefonu 572 525 525
nebo emailu mic@uherske-hradiste.cz.
Akce Na kole vinohrady je součástí
seriálu Krajem vína a za finanční podpory města Uherské Hradiště a Vinařského fondu ji pořádá Region Slovácko,
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
ve spolupráci s Městským informačním centrem.
- PK, RS -

Loď Morava opět vyplouvá. Vydejte se třeba s dětmi za oslíkem
Netradiční plavbu po Baťově kanále
a řece Moravě zažijete na výletní
lodi Morava s vyhlídkovou i krytou
palubou. Letošní léto provozovatelé
přidali pro rodiny s dětmi nedělní
plavby z Uherského Hradiště k přístavišti Kunovský jez a Zašívárně u Osla
a zpět. Na své si však přijdou i dospělí
s páteční plavbou za sklenkou vína.
Výletní plavby lodí Morava pravidelně patří k oblíbeným aktivitám jak
turistů, tak i místních obyvatel. Užívají
si je zejména děti a právě jim jsou
určeny kratší nedělní plavby s přestávkou v Zašívárně U Osla na Kunovském
jezu. Ty zdatnější se mohou vydat na
plavbu jednosměrnou a druhou cestu
se vydat pěšky, na kole nebo na in-line
bruslích. Loď má možnost přepravy
jízdních kol a kočárků, doporučujeme
však včasnou rezervaci palubních
lístků a ověření kapacity
na www.lodmorava.cz. 
- RS -

Pravidelné prázdninové plavby
SOBOTA
11.00 Uherské Hradiště – 12.00 Kostelany nad Moravou – 13.15 Uherský Ostroh
15.00 Uherský Ostroh – 16.15 Kostelany nad Moravou – 17.15 Uherské Hradiště
18.00 Uherské Hradiště – 18.30 Kunovský les, U Osla
19.30 Kunovský les, U Osla – 20.00 Uherské Hradiště
NEDĚLE
10.30 Uherské Hradiště – 11.00 Kunovský les, U Osla
11.30 Kunovský les, U Osla – 12.00 Uherské Hradiště
13.30 Uherské Hradiště – 14.00 Kunovský les, U Osla
14.30 Kunovský les, U Osla – 15.00 Uherské Hradiště
15.00 Uherské Hradiště – 15.20 Staré Město – 16.35 Babice – 17.10 Spytihněv
(jednosměrná plavba)
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Názory zastupitelů
Jak už město fakticky rozhodlo
o spalovně odpadů

Proč nebude referendum
k připravované spalovně CTZ

O spalovně by měli lidé
rozhodnout v referendu

Na zastupitelstvu 14. června bylo
opozicí předloženo několik konstruktivních návrhů, které měly pomoci
k informovanému rozhodnutí ohledně
CTZ. Ze strany vedení města bylo
jasně deklarováno, že nechtějí nechat
rozhodnout občany. Zastupitelstvo jednotně podpořilo konec hnědouhelného
prachu a pro tuto lokalitu nesmyslnou
bioplynku.
Náš pirátský návrh byl předložen
s logickým záměrem, abychom se
mohli rozhodnout na základě dat
a faktů, která nyní chybí.
Vše jsme diskutovali s odborníky
i s petenty Čisté Hradiště a navrhli jsme
tři body, které v současné studii chybí:
1. Doplnění ekologické studie, která
by posoudila dopady spalovny odpadů.
2. Doplnění studie decentralizace
řešení, která by ukázala možnou
výhodnost (až o třetinu levnější teplo)
jiných než úzce a tendenčně zadaných
současných variant
3. Doplnění studie o ekonomiku
v případě IPPC (tedy legislativně dané
prevence a kontroly, která by pomohla
v případě spalování odpadů s minimalizací dopadů na okolí).
Vedení města všechny tyto varianty smetlo ze stolu. Teď tedy
nevíme, zda-li město chce řešení,
které nebude mít negativní dopad
na naše životy. Nevíme, zda-li chce
opravdu nejlepší cenu za teplo pro
obyvatele. Nevíme, zda-li chce
opravdu chránit Hradišťáky. Bez
výše zmíněných studií žádný ze
zastupitelů nemůže kvalifikovaně
a informovaně rozhodnout. Avizované diskuze s občany nebudou probíhat na základě faktů a dat. Následující měsíce budou spíše o pocitech,
polopravdách a neúplných datech.
Tyto diskuze nemohou přinést nic
nového, protože žádné nové studie
nebyly schváleny. Jak se zdá, město
už teď rozhodlo, že nejlepší je prostě
spalování odpadů. Slepě. Bez ekologie. Bez dat a faktů, která nevidí
a vidět nechce.
František Elfmark,

Piráti Uherské Hradiště

Na posledním červnovém zastupitelstvu jsme téměř dvě hodiny diskutovali
o tom, jak se má současná teplárna
CTZ v Mařaticích změnit / nezměnit
ve spalovnu odpadů a vodárenských
kalů. Zaznělo mnohé. Mj. také to, že
navrhované referendum, ve kterém by
se občané vyjádřili, co je jim bližší, bylo
některými radními zpochybňováno
jako záležitost tak komplikovaná, že
o tom běžní lidé nemají rozhodovat
a rozhodnutí ať nechají na (kvalifikovanějších?!) politicích.
Proč? Protože prý nejsou občané
dostatečně informovaní, aby rozhodovali o složitých otázkách týkajících se
společnosti, nebo mohou být ovlivněni
propagandou, silnými osobnostmi,
zastrašováním či drahou reklamní
kampaní a jsou tak lehce ovlivnitelní.
V úvahách některých našich radních
by asi lidé měli rozhodovat jen o „prkotinách“, kterým rozumí. A vše ostatní
nechat na odbornících. Takže ve volbách jsou jim všichni voliči dobří, ale
na rozhodování o naprosto klíčových
věcech, jež ovlivní kvalitu života ve
městě na desítky let, tak to už ne. To už
je moc odborné. A co kdyby lid rozhodl
špatně?!
Přitom jde skutečně o moc. Ve spalovně se má ročně likvidovat až 15 tis.
tun odpadů a kalů z celého Slovácka.
Plánované investice jsou astronomické
(a rizikové). Minimálně 340 mil. Kč.
Možná státní dotace může pokrýt
max. 25 % (90 mil.) nákladů. Na zbytek
si firma bude muset půjčit od bank.
A město, jako poloviční vlastník, bude
ručitelem, protože majetek firmy nedosahuje ani 100 mil. korun.
Přitom by stačilo počkat na schválení
krajské odpadové koncepce, kde bude
určena páteřní spalovna pro celý kraj
a poté celou CTZ upravit za cca 190 mil.
(se státní dotací poníženo ještě o 20
mil.) na spalovnu na čistě zemní plyn.
Je to řešení společensky nejvhodnější
(i vzhledem k blízké zástavbě), ekologické a také ekonomicky výhodné. Jen
prostě chtít.
Jan Zapletal Ph.D.,

Nestraníci pro Hradiště

Radnice chce do konce roku rozhodnout o tom, jak se změní způsob výroby
tepla v uherskohradišťské teplárně.
Napovědět měla studie Vysokého učení
technického (VUT), která označila za
ekonomicky nejvýhodnější tu variantu,
která kombinuje plynovou kotelnu,
kogenerační jednotky i spalovnu
komunálního odpadu. V tzv. „ZEVO“ by
se ročně spalovalo asi patnáct tisíc tun
odpadu nejen z Uherského Hradiště,
ale přibližně z pěti desítek měst a obcí
v okolí.
Dosavadní postup radnice má několik
vážných trhlin. Akademici z VUT od
firmy CTZ, dostali poměrně konkrétní
zadání. Nemůžeme jim proto mít za
zlé, že ve studii nezohledňovali např.
energetickou decentralizaci a možnosti
budování energeticky soběstačných
systémů (tj. tepelná čerpadla, solární
panely, bateriové systémy). Je to velká
škoda, protože je možné stejně relevantně předpokládat, že do budoucna
bude klesat zájem o připojení k centrální
teplárně. Proč platit za teplo, když si ho
lidé budou schopni vyrábět sami a téměř
zdarma?
Od vedení města často zaznívá, že
zamýšlená spalovna vyřeší problém,
kam levně s asi pěti tisíci tunami
odpadu, který každoročně vzniká na
území města. Jenže i tento argument
má trhliny. ZEVO nezlikviduje odpad
kompletně. Vznikne asi 25–30 % dalšího,
částečně nebezpečného odpadu. Takže
k uherskohradišťským pěti tisícům tun
přivezeme z okolí dalších deset tisíc tun,
abychom na konci procesu museli dále
likvidovat cca čtyři tisíce tun odpadu?
To velkou logiku nedává. Nemohu se
zbavit dojmu, že za vším je pouze snaha
o vytvoření atraktivního byznysu pro
teplárnu bez ohledu na skutečný zájem
obyvatel města. Proto jsem na posledním zasedání zastupitelstva navrhl, aby
konečné slovo měli v místním referendu
občané. Radniční koalice tento návrh
shodila ze stolu. Proč? Na to ať si každý
odpoví sám… Ing. Michal Dvouletý, MBA,

Strana soukromníků ČR
	
(Naplno pro Hradiště)
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150 let od vzniku Rolnické záložny

Sídlo Rolnické záložny v Havlíčkově ulici. 

V druhé polovině 19. století vznikaly
v českých zemích na vesnicích i ve
městech peněžní ústavy, jejichž účelem bylo podporovat podnikání členů
poskytováním úvěrů a hromadnými
nákupy různého zboží. Tyto záložny
vznikaly z různých osvětových
kroužků, nebo je zakládali osvícení
a pokrokoví jednotlivci. V Uherském
Hradišti tak byla v roce 1871 zásluhou Velehradského hospodářského
spolku, vedeného advokátem Františkem Šromem, založena Rolnická
záložna jako protiváha již existujíci městské spořitelny, která v té
době byla – stejně jako město – pod
německou správou. Měla napomoci
vymanění českého venkova i města

Foto: archiv Slováckého muzea

z područí německého kapitálu
a chránit rolnictvo před lichváři.
Rolnická záložna zahájila činnost až
po registraci v roce 1874 a jejím prvním
předsedou se stal dr. Šrom, kterého později vystřídal dr. Josef Fanderlík. Svými
finančními prostředky se časem stala
druhou nejsilnější záložnou na Moravě.
Jejímu rozvoji brzy také nestačily pronajaté místnosti v Měšťanské besedě,
a proto roku 1883 zakoupila vlastní
dům č. p. 158 na Masarykově náměstí.
V něm pak poskytla i počáteční útočiště
nově založenému českému gymnáziu,
které kromě toho podpořila příspěvkem
42 000 zlatých na stavbu jeho budovy.
Poskytovala však dary a podpory i dalším kulturním a sociálním institucím,

mj. přispívala na činnost městské
knihovny.
V posledních letech 19. století začaly
do veřejnosti pronikat zprávy o špatném hospodaření představenstva
záložny a odborná revize, provedená
v roce 1900, odhalila zpronevěru přes
70 000 korun a 17 000 korun nezaplacených daní. Důsledkem bylo zatčení
pokladníka Antonína Sojáka, účetní
František Kolací skončil sebevraždou,
a nastal také velký útěk vkladatelů,
čímž výše vkladů ve spořitelně poklesla
téměř na polovinu. Záložna tehdy na
řešení krize obětovala všechny své
rezervní fondy, takže nikdo z vkladatelů
nic neztratil a nikdo z členů záložny nic
neplatil. Na získání ztracené důvěry
v kritické době obětavě pracovali
předsedové farář P. Antonín Cetkovský, advokát JUDr. František Vysloužil,
profesor František Perútka, rolník
Jan Fornůsek a později redaktor Alois
Dostál, záložnu pak vedli jako ředitelé
Robert Friedl a po něm Alois Hort.
V roce 1943 byla Rolnická záložna
sloučena s Živnostenskou záložnou
a přeměněna na Všeobecnou záložnu,
s. r. o. v Uherském Hradišti a roku
1948 sloučena se Spořitelnou města
Uherské Hradiště na Okresní spořitelnu a záložnu. Od počátku roku 1953
byly všechny peněžní ústavy zestátněny na soustavu státních spořitelen.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Poznejte své město, vydejte se na procházku s průvodkyní
Také v letošním roce pořádá Město
ve spolupráci s informačním centrem
a Regionem Slovácko komentované.
Za pamětihodnostmi města se mohou
zájemci vypravit s historičkou Blankou Rašticovou od července do října.
Velkému zájmu se těší také procházky po mařatickém hřbitově, kde
se nacházejí zajímavá umělecká díla
a hroby osobností, které se zapsaly do
dějin města.
Účast na prohlídkách je zdarma,
avšak z kapacitních důvodů je nutná

rezervace pomocí formuláře na www.
uherske-hradiste.cz/rezervace-prohlidek/. Bližší informace vám poskytnou v Městském informačním centru
(mic@uherske-hradiste.cz, tel. 572
525 525). V rámci prohlídek je nutné
dodržovat aktuálně nařízená opatření
kvůli onemocněním covid-19. V této
souvislosti může dojít i ke změnám
v konání prohlídek.
Sraz zájemců je před infocentrem
na Masarykově náměstí č. p. 21 v 16
hodin. Účastníci říjnových prohlídek

se sejdou rovněž 16 hodin před vchodem na hřbitov. 
- BR Témata prohlídek:
Za památkami a historií královského
města – pátek 16. července
Po stopách architektů a stavitelů
19. a 20. století – pátek 13. srpna
Po stopách krále Matyáše
– pátek 24. září
Kostel Nanebevzetí P. Marie a hřbitov
v Mařaticích – pátek 1. října
Umělecká díla na hřbitově v Mařaticích – pátek 15. října
13
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Toulky městem
Dokončením areálu soudní budovy
a věznice byla severní část nového
náměstí dotvořena v podstatě do dnešní
podoby. Během roku 1897 vedení města
řešilo také terénní úpravy, především
odvodnění a vydláždění procházející
komunikace, a rovněž pojmenování
vznikajícího třetího náměstí ve městě.
Nejprve obecní výbor schválil název
Nové náměstí proti návrhu JUDr.
Františka Vysloužila, který navrhoval
náměstí Palackého, ale v dalším zasedání Dr. Vysloužil otázku pojmenování
znovu otevřel a teprve v roce 1898 jeho
návrh zvítězil. Na počest 100. výročí
narození historika a politika Františka
Palackého bylo tedy náměstí nazváno
jeho jménem a na boční zeď domu č. p.
174 umístěna pamětní deska.
Naproti tomu jižní část náměstí byla
v té době ohraničena pouze na západě
boční zdí domu č. p. 174 z roku 1871 a na
východě boční stranou nově postavené
budovy sladovny Emanuela Fürsta, jejíž
majestátní štít spolu s protějším průčelím justičního paláce vymezil i nově
vznikající Všehrdovu ulici.
První budova se na této straně
náměstí objevila až v roce 1900, kdy
Josef Schaniak ml. postavil reprezentativní dům
č. p. 293 pro svou
dceru Maxmilianu,
čerstvě provdanou
(r. 1899) za MUDr. Roberta Nesvedu,
městského lékaře a sekundáře zdejší
městské nemocnice. Dům je nápadný
mj. sousoším dvou atlantů nesoucích nárožní balkon, které vytvořil
uherskohradišťský sochař Vlastimil
Amort. Dr. Nesveda již v červnu 1906
nečekaně v 38 letech zemřel a ovdovělá Maxmiliána, zvaná též Milica, se
v listopadu 1907 provdala za ing. Aloise
Jaroše, stavitele a zástupce majitele
firmy Josefa Schaniaka. Rodina se
čtyřmi syny, z nichž dva byli Nesvedovi,
s kuchařkou a služkou žila v přízemním bytě o sedmi místnostech, dva
byty v prvním patře obývali okresní
lékař Adolf Bartošek, který zde i provozoval lékařskou praxi, a přednosta

Západní strana Palackého náměstí na počátku 20. století. 

kanceláří krajského soudu Josef Volavý.
Advokátní kancelář v přízemí a byt
v druhém poschodí užíval JUDr. Josef
Seifert do doby, než zakoupil dům č. p.
238 na protější straně náměstí. Nejpozději ve 20. letech 20. století se majiteli
domu stali dr. Emil Kollek s manželkou
Idou, jimž byl počátkem protektorátu
jako židovský zabaven a spravoval ho
„Treuhänder“ Tomas Flassak, od roku
1943 dosazený jako vládní komisař na
místo starosty města. V únoru 1942 se
městská rada usnesla
dům adaptovat pro
účely německého
žákovského domova
a po válce ho načas spravoval místní
národní výbor, než se dědictví ujal
dr. Eugen Fürst. Nájemníkem zde byl
od roku 1946 okresní národní výbor,
jehož technické oddělení zde sídlilo
asi do roku 1950, od následujícího
roku pak bylo v domě osm nájemních bytů. V pozdější době budova,
nazývaná lidově „U Mamlasů“ nebo
„U Obrů“, sloužila administrativním
účelům a počátkem 80. let 20. století
byla zahájena její rekonstrukce pro
Dům Národní fronty. Po rekonstrukci
v domě sídlily tzv. socialistické organizace sdružené v Národní frontě a po
roce 1990 spolky, k nimž časem přibyla
řada firem. Přestavbami, z nichž
nejzásadnější byla právě tato poslední,

Náměstí Palackého
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interiéry utrpěly natolik, že už nepřipomínají honosné měšťanské prostory.
V roce 2014 byla renovována fasáda
i její výzdoba včetně nárožních atlantů.
Těsně před první světovou válkou,
v roce 1913, byl v jihozápadním rohu
náměstí, při okraji bývalého bastionu
sv. Františka, postaven podle projektu Otakara Jaroše dům č. p. 349.
V roce 1921 ho vlastnila Marie Bílková
a po ní František Uherek, jehož dcerám Zoře, Věře a Libuši patřil až do
konce čtyřicátých let. Dům měl devět
bytů a vedle soukromých nájemníků
v něm byla umístěna např. uherskohradišťská expozitura vdovského
a sirotčího fondu či soukromá ordinace chirurga MUDr. Karla Masaříka
(než si postavil vlastní sanatorium ve
Svatováclavské ulici). Z významných
osobností zde v průběhu let žila např.
rodina finančního rady Bohumíra
Pišteckého, rady zemského soudu
Františka Očadlíka, vrchního účetního u firmy Josef Frankl Rudolfa
Taussiga nebo ředitele Krajského
archivu Uherské Hradiště PhDr.
Antonína Gáby. V druhé polovině 20.
století byl dům postupně přeměněn
na ubytovnu a v roce 1982 spojen
se sousední budovou Grand-hotelu
a společně s ním do roku 1984 rekonstruován.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

PŘIJMEME

DĚLNICE - DĚLNÍKY
do výroby drobné elektroniky

osazování plošných spojů, kompletace výrobků

Požadavky: praxe v elektronické výrobě, zručnost,
prak�cká znalost pájení mikropájkou
Nabízíme: dobré platové podmínky, jednosměnný provoz,
čisté prostředí, zaměstnanecké výhody

Inzerce

TFE elektronika s.r.o., náměs� �vobody 1509, 696 81 Bzenec
email: prace��e.cz, www.�e.cz, tel.: +420 731 115 151

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

SCHLOTE-GRUPPE.com

w

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

777 457 427

nově až

Finance

Kč

na očkování
pro dítě
až 5 000 Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Přihlaste se k nám do 30. září 2021
Klientské centrum Uherské Hradiště
Mariánské nám. 65
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Pojištění
Úvěry
Hypotéky
Spoření

Reality

Videoprohlídky
Advokátní úschova
Cílený marketing
Výkupy nemovitostí

Investice

Podílové fondy
Nemovitosti
Dluhopisy
Drahé kovy

Inzerce

plném proudu!
Letní prodej plavek v
t...
Přijďte si k nám vybra
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V Kauflandu Ví, že roZhodují činy
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy
Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek.
Čím dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
Příkladem takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně
snižuje množství plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu
navíc vydal historicky první Zprávu o udržitelnosti.
Report je důležitým
milníkem v činnosti
obchodního řetězce.
Jeho vydáním
zvyšuje Kaufland
transparentnost svých
aktivit a na konkrétních
příkladech představuje
dosud přijatá opatření
v oblasti odpovědného
podnikání i klíčové
ukazatele, které hodnotí,
jak se mu vytyčené cíle
daří naplňovat. Bližší
informace o zprávě
naleznete na
www.rozhodujiciny.cz.

udržitelný
sortiment

Plasty

eKologie

sPolečensKá
odPoVědnost

Více než 200 druhů
čerstvého ovoce
a zeleniny od 50
vybraných lokálních
dodavatelů

Žádné jednorázové
plastové nákupní tašky,
nádobí, brčka či vatové
tyčinky

Zmodernizované
a nové prodejny jsou
vytápěny pouze
odpadním teplem
z chladících boxů

3 zachráněné lidské
životy díky instalaci
defibrilátorů na
všechny prodejny

Produkty privátní
značky K-Jarmark jsou
výhradně od českých
výrobců
Přes 800 produktů
s certifikátem
udržitelnosti (Bio,
Fairtrade, GOTS, FSC)
Jediný řetězec
s vlastním
masozávodem, díky
kterému má Kaufland
přehled o kvalitě
a čerstvosti masa
Široký sortiment
produktů pro vegany,
vegetariány či osoby
s potravinovou
intolerancí

Rozhodují
činy.

Uherske_hradiste_184x243.indd
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Přes 100 tun plastu
ročně ušetřených
změnou obalu v úseku
Ovoce/zelenina
9 tun plastu
ušetřených odstraněním
plastového víčka
z jogurtů privátní značky
K-Jarmark
V sortimentu nabízí
nEKOnečný sáček
a nEKOnečné víčko
pro opakované použití
Kosmetické a čistící
výrobky privátních
značek jsou bez
mikroplastů

Využití úsporného
LED osvětlení, podpora
elektromobility,
inovativní ekologické
technologie
První prodejna
v ČR se splachováním
toalet dešťovou vodou
a spořiče pitné vody
na všech prodejnách
100 % papíru,
lepenkových krabic,
skla či kovového
odpadu je zpracováno
na druhotnou surovinu
Všechny budovy
Kauflandu jsou
certifikovány
energetickým auditem
dle ISO 50001

27 000 000 Kč
získaných od roku 2019
ve Vánoční sbírce pro
Světlušku
Dlouhodobá podpora
Ježíškových vnoučat,
Centra Paraple, DEBRA
ČR, Loono a dalších
neziskových organizací
Partnerství s Českým
hokejem a generální
partnerství Českého
parahokeje
Výstavba komunitních
zahrad, hmyzích hotelů či
workoutových hřišť

06/05/21 15:33

Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Znovu s vámi

Snímky z Fotografické soutěže
vystavujeme v Redutě
do konce července

Veselou a poutavou pohádku O křišťálovém srdci přivezlo dětem z mateřských i základních škol Uherskohradišťska Divadlo CZI z Prahy. Představení o dvou sestrách a cestě za štěstím, které jsme dlouho připravovali a očekávali,
bylo prvním, které se po uvolnění opatření mohlo konat na nádvoří Jezuitské koleje.

Během pandemie jsme hledali cestu,
jak zůstat alespoň nějak s vámi.
Proto jsme na youtube kanále rozjeli kampaň KKUH ONLINE, kam
jsme pravidelně od konce ledna po
dobu čtyř měsíců vkládali programy
z archivu i zbrusu nové kulturní
pořady. Online prostor tak vyplnily přednášky na zajímavá témata
s odbornými lektory, škola kouzel pro
děti, záznamy koncertů, folklorních

pořadů, divadelních představení,
výstav a třeba i cvičení pilates. Je jich
již skoro sedmdesát a stále jsou pro
vás k dispozici ke zhlédnutí. V měsíci
červnu můžeme znovu zažívat
kulturu spolu, přirozeně, sdílením
zážitků z umění. Těšíme se na shledanou na některé z našich kulturních
událostí. Podrobný program najdete
na našem webu nebo na plakátech ve
městě.

Aneta Langerová zazáří na nádvoří Jezuitské koleje

Zpěvačka Aneta Langerová se svou kapelou a smyčcovým triem vyráží na koncertní turné s novým albem Dvě
slunce. Zaposlouchat se do nových příběhů budete moci i v Uherském Hradišti, a to ve čtvrtek 19. srpna.

42. ročník Fotografické soutěže Týká se to také tebe
vyvrcholil v sobotu 12. června slavnostní vernisáží
v Redutě. Vernisáž s předáním ocenění autorům
vítězných snímků byla první akcí Klubu kultury po
opětovném otevření institucí. Soutěž letos přinesla
rekordní počet přihlášených autorů i fotografií. Zaštiťuje ji odborná porota v čele s předsedou Dr. Peterem
Áčem a zúčastnilo se jí 49 autorů z České a Slovenské
republiky s 577 fotografiemi. Na výstavu se můžete do
Reduty vydat ještě do konce července.
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Výstava Fotografie z cest

V červenci a srpnu jsou během půjčovních hodin v čítárně k vidění poutavé
fotografie z cest, jejichž autorem je
Ladislav Vaďura.

Letní výpůjční doba
od 1. července do 31. srpna
Pondělí 		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		
Sobota		

8.00–18.00
zavřeno
12.00–17.00
8.00–18.00
8.00–16.00
zavřeno

Velký letní výprodej knih
ve Štěpnicích a Mařaticích

V pobočkách knihovny ve Štěpnicích
a Mařaticích si můžete v půjčovní době
vybrat z vyřazených knih, které zde
budou k zakoupení za cenu 10 korun za
kus. Výprodej bude probíhat do konce
srpna.

Bazar knih za knihovnou

V úterý 10. srpna od 12 do 16 hodin se za
budovou knihovny uskuteční tradiční
bazar vyřazených knih a gramodesek.
Knihy se budou prodávat za 10 korun,
gramodesky za 20 korun. V případě
nepříznivého počasí se bazar uskuteční
ve stejném čase o týden později – 17.
srpna.

Hradišťské sluníčko
vyhlásilo vítěze literární
a výtvarné soutěže

Když jsme přemýšleli nad tématem
letošní literární a výtvarné soutěže,
zajímalo nás, zda a jak mladí autoři
a výtvarníci současnou situaci zvládli
a zvládají. Obávali jsme se, že vzhledem
ke složitosti tématu dorazí příspěvků
málo. Mladí autoři se však nezalekli
a i z distanční výuky dorazily moc
pěkné práce! Ty nejlepší jsou otištěny
v našem sborníčku a doplňují je vítězná
ex-libris letošního ročníku. Sborníček
je k nahlédnutí na webu knihovny. Pandemie koronaviru obrátila život vzhůru
20

nohama lidem po celém světě - zvláštní
karanténní období trvá s malými přestávkami už více než rok. Věříme, že za
několik let bude toto vše už jen vzdálenou vzpomínkou, kterou by ale bylo
škoda nezachytit pro příští generace.
Opatření, omezení, pokyny, zákazy...
Dopady pandemie pocítili nejvíc zřejmě
právě školáci.
Karanténa
Když se v březnu školy zavřely,
tak jsme se i radovali.
Uběhl však skoro rok,
my viděli školu jen na skok.
Kamarádi už nám chybí
i ty naše lotroviny.
Než půjdeme do školy,
budeme snad dospělí.

Ti malí nechápou, proč roušku nosit
a ruce dezinfekcí neustále mýt.
A také častá školní absence
bez kamarádů a hraní,
osiřela hřiště, tiché ulice...
Však dotýká se nás to velice.
Naděje, víra a láska,
snad povzbudí nás i otázka.
Jak můžeme pomáhat tam, kde je třeba?
Například babičkám, dědečkům nakoupit rohlíky i chleba.
S vírou zas věřit, že dobro se navrátí.
A láskou, darem nejhezčím,
proměnit svět zase v bezpečí.
Vojtěch Malina, 1.OA,
Gymnázium Uherské Hradiště

Večerníčky na trávníku
u knihovny

Rodiče jsou trochu v šoku,
že mám školu zase z domu.
Online školu každý den?
Být s kamarády je můj sen.
Roušky, odstup, dezinfekce,
už se nám to všechno nechce.
Chcem se vrátit do školy
a být zase veselí.
Tadeáš Nemrava, 4. třída,
ZŠ Sportovní
Kolik roušek
Rouška sem, rouška tam,
všude kam se podívám.
Roušky všude vidím teď,
roušky už má celý svět.
Roušku někdy ztratíme,
hned ji zase najdeme.
Roušku když si dáš,
všem tak pomáháš.
Roušky doma musíš mít,
bez nich nikam nechodit.
Adéla Fůsková, 3. třída, ZŠ Jarošov
Můj život s rouškou – covid
Co asi skrývá se okolo nás a není vidět?
Něco, co nebylo a nyní je tu s námi.
Ničí to svět a umí zabíjet.
Tisíce otázek, co se to děje?
Babiččin vzdych, kam ten svět spěje?

Alespoň fotografií se ohlížíme za 21.
ročníkem Hradišťského sluníčka
a čtenými večerníčky, které potěšily
děti na trávníčku u knihovny. Pohádky
četli herečky a herci Slováckého divadla
každý podvečer v týdnu od 14. do 18.
června. Radujeme se, že tradice čtených
pohádek oslovila další generaci malých
posluchačů.
- UB -

Vzpomenete si?

Na snímku je obnova kupole ze srpna roku
2003. O rok později byla dokončena a tím také
završena rehabilitace architektonického pojetí
synagogy. 
Foto: archiv KBBB
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Chystá se velká událost, předpremiéra muzikálu Jesus Christ Superstar
Už 7. července v 17 hodin budou mít
příznivci Slováckého divadla možnost
poprvé vidět předpremiéru netrpělivě
očekávaného muzikálu Jesus Christ
Superstar, a to jako koncertní verzi
na nádvoří Reduty v rámci festivalu
Slovácké léto.
„Jsme šťastní, že konečně můžeme
divákům ukázat, na čem jsme v divadle
několik měsíců pilně pracovali,“ raduje
se mluvčí Slováckého divadla Josef
Kubáník a slibuje zážitek, který v Hradišti ještě nebyl. „Uzavřená premiéra
mě tak dostala, že jsem si jen přál, aby
inscenaci mohli co nejdřív vidět diváci.
Teď ta chvíle přichází,“ říká.

Kristýna Daňhelová:
Naskočila mi husí kůže

V roli Ježíše se na koncertní verzi
představí hostující Tomáš David, Jidáše
ztvární držitel Ceny Thálie v oboru
muzikál Tomáš Šulaj a jako Máří Magdaléna vystoupí uherskohradišťská
rodačka Kristýna Daňhelová.
„Když jsem pár let zpátky navštívila
londýnské provedení, zařadil se Jesus
Christ Superstar mezi díla, ve kterých
bych chtěla jednou v životě aspoň
projít, nebo zazpívat jediný tón...
Prostě být součástí. Jakkoli,“ svěřuje se
Kristýna. „Pak jsem se vloni dozvěděla,
že ve Slováckém budou zkoušet Jesuse,
a naskočila mi husí kůže v tom nejlepším slova smyslu. Geniální muzikál
a ve spojení s tak krásným a kvalitním
souborem, který Slovácké divadlo
má, to je genialita na druhou,“ prozrazuje talentovaná herečka. „A pak
přišla nabídka od režiséra, uměleckého šéfa Lukáše Kopeckého, abych si
v hradišťském nastudování zazpívala
a zahrála, a sen se mi splnil. Cítím
obrovskou radost a vděčnost,” dodává
Kristýna Daňhelová.

Tomáš Šulaj: Dám
do toho maximum

Tomáš Šulaj je dlouholetou oporou

Kristýna Daňhelová s Davidem Vaculíkem v představení Hra o pyžama. 

uměleckého souboru uherskohradišťské scény. I on se už těší na nový
zážitek, kterým bude koncertní verze
tohoto kultovního muzikálu.
„Protože je to dílo celozpívané,
dá se koncertní verze udělat tak,
že od začátku do konce projdeme
celý příběh, ve kterém budeme za
postavy. Rozhodně to není jen o tom,
že přijdeme a zazpíváme samostatné
písničky. Sám za sebe můžu slíbit, že
se budu snažit do toho dát maximální
prožitek,“ slibuje Tomáš, který zároveň
přiznává, že i když je hrdým majitelem
muzikálové Ceny Thálie, práce na Jesusovi pro něj byla velká škola.
„Jako zpěvák jsem se posunul o velký
kus dál. Když jsme začali zkoušet, tak
jsem ty smrtící Jidášovy výšky nedával.
V průběhu zkoušení jsem si ale osvojil
jinou techniku zpívání, kdy je vyzpívat
dokážu. Teď, když jsem na to přišel, si
pořád nadšeně zpívám v autě, už se mi
i smáli někteří řidiči na křižovatkách,
co v tom autě blbnu,“ směje se Tomáš.
Kromě zmiňovaných herců se
v koncertní verzi představí i Pavlína
Hejcmanová, Jitka Hlaváčová, Martin

Foto: Marek Malůšek

Vrtáček, Pavel Hromádka, Pavel Majkus a další tváře Slováckého divadla.
Oficiální premiéru pak divadelníci
plánují na začátek října.
Vstupenky na koncertní předpremiéru muzikálu Jesus Christ Superstar
mohou zájemci zakoupit na webu
www.slovackeleto.cz. 
- PK Kdo je Kristýna Daňhelová:
Uherskohradišťská rodačka vystudovala muzikálové herectví na
JAMU. Její domovskou scénou je
Městské divadlo Brno, kde ztvárnila
například titulní roli v muzikálu
Jana Eyrová. V Hudebním divadle
Karlín v Praze účinkuje v autorské
inscenaci Legenda jménem Holmes
z pera Ondřeje Gregora Brzobohatého po boku Vojty Dyka. Ve
Slováckém divadle hrála a zpívala
v crazy muzikálu Hra o pyžama
a pravidelně vystupovala na Jízdách
s Haraficou a herci Slováckého
divadla.
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA

Maturity SUPŠ
Výběr z letošních maturitních prací
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti. Malba/Grafika/
Socha/Design/Oděv/Obuv/Multimédia/Keramika/Fotografie.
Výstava bude zpřístupněna 17. června
a 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. 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 zjistíte
v této dobře utajované výstavě.
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
ohlasu jí dopomohla keramická tvorba.
Idě Vaculkové se podařilo vytvořit výjimečné dílo, kvalitou i rozsahem, které
se nesmazatelně zapsalo do historie
umění 20. století.
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

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
Akademie věd 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.

Probíhající výstavy

Toulky se Slováckým muzeem

Na léto jsme pro děti připravili třídenní tvořivý program s názvem
Toulky se Slováckým muzeem. Program se uskuteční třikrát během
prázdnin a v průběhu jednoho cyklu
děti navštíví všechny tři objekty
Slováckého muzea. V pořadí hlavní
budova, Galerie Slováckého muzea
a na závěr Památník Velké Moravy ve
Starém Městě. Prohlédneme si aktuální výstavy a zabavíme se tematickým
tvořením. Program je určen pro děti od
5 do 12 let.
Děti můžete přihlásit buď na jednotlivé dny, nebo na všechny tři dny
najednou. Setkání bude probíhat vždy
od 8 do 12 hodin za cenu 150 Kč za
jeden den. Pitný režim bude zajištěn,
svačiny si děti musí přinést z domu.
Kapacita programu je omezena, proto
je nutná rezervace předem. Více informací podá a rezervaci zajistí Alexandra
Turečková, 734 693 528, alexandra.
tureckova@slovackemuzeum.cz.
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Termíny: 13.–15. července, 3.–5. srpna,
24.–26. srpna
Slavnostní pravoslavná liturgie
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše)
bude sloužena přímo v základech
objeveného velkomoravského kostela,
na archeologické lokalitě v Uherském
Hradišti - Sadech. Liturgii odslouží
Mgr. Petr Kliment Koutný.
Výšina sv. Metoděje (Sadská výšina),
Uherské Hradiště - Sady, neděle 25.
července v 10.00.

Prázdniny s medvědem

Fandíte vědomostem, dovednostem
a chcete získat drobnou odměnu,
výuční list a nechat se vyfotografovat
na památku? Pokud ano, přijďte na
přelomu prázdnin do Smetanových
sadů, kde se uskuteční kreativní, vědomostní, a hlavně zábavné odpoledne
pro rodiny s dětmi. Program se koná
v parku před muzeem. Uvnitř budovy
pak kreativní tvoření a komentované

prohlídky výstavy Tajný život medvídků. Akci pořádá Slovácké muzeum
spolu s Nadačním fondem Řemeslo
pomáhá a stavebninami Tradix.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
sobota 31. července od 13.00 do 17.00.
Vstup volný. Koná se za každého počasí.

Zastav nečas!

Na Déčku se úplně zbláznilo počasí!
Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale
co až začnou pršet kamiony? Princezna
Prga má plné ruce práce: zachraňuje
špunty zamrzlé v ledu na pláži, suší
ovečkám kožíšky promočené náhlou
povodní. Pokud chceš tento proces
zastavit, zavítej do Slováckého muzea.
Unikátní kód do soutěže získáte na
pokladně. Bonusem pro vaše děti bude
připravený pracovní list, se kterým
můžete projít dobře utajenou výstavu
Tajný život medvídků. Více informací
na www.zastavnecas.cz.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
červenec a srpen.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Deset let od rekonstrukce
kina Hvězda

Víte, že je to už 10 let, kdy se kino
Hvězda po generální rekonstrukci
(a jedenáctiměsíčním uzavření v letech
2010 až 2011) 8. července znovuotevřelo pro veřejnost? Městská kina připomenou tuto událost, která výrazně
zlepšila technické vybavení a prostorové možnosti pro diváky, výstavou
a projekcí v kavárně a vestibulu kina
Hvězda a současně je v jednání i speciální filmový program, který by měl
atmosféru a dramaturgii července 2011
evokovat. Výběr z fotografií a videí
dokumentujících rekonstrukci promítneme také před programem kultovního
filmu Pulp fiction: Historky z podsvětí
v letním kině 10. července.

letního kina v navazující projekci
památného westernu Vinnetou, promítané z archivního 35mm filmového
pásu. Letní kino v červenci nabídne
i klasické filmy Akumulátor 1, Pulp
fiction: Historky z podsvětí a Návrat do
budoucnosti. Dostane se i na zánovní
australskou komedii Než skončí léto
a Koruna nabídne evergreen Na samotě
u lesa. U příležitosti otevření nového
skate parku se v sobotu 24. července ve
Smetanových sadech koná celodenní
Chillday v parku, který bude zakončen
projekcemi krátkých skateboardových
a snowboardových filmů. Nefilmová
akce v podobě tradiční exhibice špičkových českých slamerů Slam Poetry
odstartuje v pátek 9. července od 19
hodin v atriu kina.

Pohodové léto s filmy a zábavou
na čerstvém vzduchu

Brněnští Hrozně předvedou,
jak zní jejich Ticho

Na červenec jsme připravili několik
akcí v Letním kině Smetanovy sady,
atriu kina Hvězda a na zahrádce restaurace Koruna. V pátek 2. července se od
18 hodin otevře v prostorách letního
kina velká lukostřelnice. Pod odborným dohledem oddílu Lukostřelba Zlín
si budou moci děti i dospělí zdarma
vyzkoušet střelbu na terče, podobně
jako to dělali Indiáni. Ty uvidí diváci

V pátek 16. července zavítá do Uherského Hradiště brněnská alternativní
skupina Hrozně, kterou předskočí
hradišťský, neméně alternativní spolek zvaný Revolt Blues. Hrozně hrají
alternativní rock ovlivněný minimalismem, folkem a dalšími styly. Skupina existuje s přestávkami v různých
podobách od roku 1982. V poslední
době ožila při vydání skvělého alba

Ticho u Indies Records. Revolt Blues
holdují free blues rocku s vlivy jazzu,
ale i punku nebo folku. Skupina
vznikla teprve nedávno, ale je složena
ze starých harcovníků, do kterých
by nikdo neřekl, že budou hrát právě
takovou hudbu. Koncert v atriu kina
začíná v 19.30, občerstvení na místě.

V atriu se zjeví Fata Morgána
a Volání divočiny

Bohatý hudební večer přinese v pátek
30. července od 19.30 dvojkoncert hradišťských skupin Fata Morgána a Volání
divočiny. Jedná se o kapely, které spolu
dokonce sdílí zkušebnu. Sestavu Fata
Morgána tvoří zkušení muzikanti Ivo
Caudr, Karel Mařík, Toník Plaček,
Vlastík Němeček a zpěvačka Andrea
Čevelová. Playlist tvoří především
česká tvorba (Navarová, Radůza, Dusilová, Mišík, Lucie), ale Fata Morgána
postupně zařazuje také vlastní tvorbu.
„Elektrické kytary a bicí jsou skvělé
nástroje, ale kdo se s tím má pořád
tahat.“ Tato myšlenka stála u zrodu
kapely Volání divočiny a určila její
akustické nástrojové obsazení vedoucí
ke vzniku stylu aku-punktura. Kapelu
tvoří tři členové hrající na akustické
kytary, baskytaru a cajon.

- JO -

Fotoohlédnutí: Delegace k filmům Tichý společník a Bábovky

Velká premiéra slováckého filmu Tichý společník 9. června prakticky zaplnila
povolenou polovinu kapacity sálu. Diváky čekalo uvítání občerstvením na
terase kina. V sále zahrála hudební skupina Narychlo a poté režisér Pavel Göbl
a kameraman Jan Horáček uvedli svůj film. Na pódiu se objevila také spousta
dalších hostů – herců i neherců.
Foto: Jaromír Orel

První páteční podvečer ozdobila projekce úspěšné komedie Bábovky za účasti
režiséra Rudolfa Havlíka. Pan režisér hovořil nejen o tom, jak tento film vznikal. Zabrousil i do budoucnosti a představil divákům svůj nový film Minuta
věčnosti, který půjde do kin v září.

Foto: Martin Pospíšil
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Aquapark opět láká na vodní atrakce
Po půlročním uzavření se vrátil provoz do standardního prázdninového režimu
Uherskohradišťský Aquapark hlásí:
„Máme otevřeno! Přijďte si k nám
opět užít příjemné chvilky a nenechte
se odradit stávajícími mimořádnými
opatřeními.“
Po posledním půlročním uzavření se
provoz pomalu vrací do standardního
prázdninového režimu. Vnitřní areál a
jeho bazénové zóny 1 a 2 jsou otevřeny
od 8 do 21.30 hodin, saunová zóna 3
od 14 hodin přes týden a od 12 hodin o
víkendech. Letní areál bude otevřen
v závislosti na počasí, a pokud bude
příznivé, bude v provozu po celou dobu
prázdnin od 9 do 20 hodin (v červenci
a první polovině srpna) a od 10 do 19
hodin (od druhé poloviny srpna).
Z pravidelných programů budeme
během prázdnin pořádat dopolední
Cvičení ve vodě pro seniory, večerní

lekce Aqua Aerobic a nedělní saunové
ceremoniály.
Ve vodním a saunovém světě nabízíme celou řadu možností, jak si bezstarostně užít skvělý den. Na jednom
místě najdete řadu atrakcí, plaveckých

a zábavních bazénů, saun, odpočinkových zón a restaurací. Užijete si u nás
nejen venkovní koupání a opalování,
ale také jízdu na jedněch z nejdelších
tobogánů v republice X-tube (186 m) a
Black Hole (140 m).
Na rozdíl od aktivního prostředí
najdete v saunovém světě klidnou
atmosféru. Je ideálním místem pro
relaxaci a odpočinek.
A ať už k nám přijdete sportovat,
bavit se či relaxovat, chceme, abyste se
u nás vždy cítili bezpečně. Zodpovědnost a hygienická pravidla jsou pro nás
samozřejmostí. Jsme připraveni zvládnout nařízená opatření či zodpovědět
veškeré dotazy. Naopak od návštěvníků
očekáváme pochopení při dodržování
aktuálních mimořádných opatření. Moc
se na všechny těšíme.
- LV -

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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Park a skanzen Rochus
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na Facebooku Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
O prázdninách se na Rochusu nudit nebudete, slovácké usedlosti ožívají
Letní prázdniny ve skanzenu Rochus
budou letos ve znamení lidového
řemesla, tradiční rukodělné výroby,
oživených expozic a příměstského
tábora. Řemeslné léto ve skanzenu
Rochus odstartujeme už první červencový víkend. Během letních víkendů
se v rámci projektu představí vybraní
laureáti ocenění tradičních lidových
řemesel.
V sobotu 3. července a v neděli 4.
července se naši průvodci obléknou do krojů, zabydlí se v usedlostech a během okamžiku se vrátí do
dávných dob. Oživování expozic
u návštěvníků sklízí dlouhodobě
velký úspěch. Srdečně proto zveme
k nahlédnutí do zákulisí toho, jak
vypadal běžný den na slovácké
dědině. Sváteční pondělí a úterý
(5. a 6. července) se na návštěvníky
bude ve skanzenu těšit pan Jiří
Mahr, který předvede své řezbářské
a dřevozpracující řemeslo a ukáže,
co všechno se dá vyrobit ze dřeva.

Kousek nad městem a přitom úplně jiný svět... 

Projekt Řemeslné léto ve skanzenu
Rochus je spolufinancován Zlínským
krajem.
V červenci také započnou první

Foto: archiv táborů Moje Slovácko

turnusy příměstského tábora Moje
Slovácko aneb u tetičky na dědině,
který Park a skanzen Rochus každoročně hostuje. 
- VŽ –

Návrat ke kořenům: Za tetičkú na dědinu!
V létě se v přírodním a kulturně-historickém areálu Parku Rochus rozezvoní
dětský smích.
Již pošesté zde přivítají tetičky své malé
táborníky na sedmi turnusech příměstských táborů Moje Slovácko aneb
u tetičky na dědině.
Na těchto táborech, které ani po letech
neztratily nic ze své atraktivity a stále
se těší neuvěřitelnému zájmu ze strany
rodičů i dětí, se organizačně podílí
Region Slovácko, Park Rochus, Dům
dětí a mládeže Šikula a Informační
centrum pro mládež prostřednictvím
Klubu přátel ICM.
Dnešní děti tráví čím dál tím více času
„přilepené“ na telefonech, tabletech
a dalších digitálních vymoženostech.
Cílem příměstských táborů U tetičky na
dědině je alespoň na chvilku je odpoutat od těchto výdobytků moderní doby

a přiblížit je kořenům, tradicím a zvykům našeho regionu. Tábory probíhají
v duchu slováckých tradic a řemesel
a přibližují život na venkově za dob
našich babiček.
Děti zde mohou býti opět dětmi a užívat si kolektivních her na čerstvém
vzduchu, chodit na chůdách, cvrnkat

Děti si vyzkouší tradiční domácí práce.

Foto: archiv táborů Moje Slovácko

kuličky, odpoledne si odpočinout od
slunečních paprsků na půdě v seně,
poznávat zvířecí obyvatele skanzenu
a spoustu dalšího. Mimo to si můžou
vyzkoušet třeba i práci s hlínou a dřevem a objevit prastará kouzla bylinek.
A protože bez práce nejsou koláče, tak
musí všichni účastníci tábora přiložit
i ruku k dílu a pomoci tetičkám například s pečením chleba v hliněné peci,
přípravou buchet, jež svou vůní lákají
všechny do chalupy hned po otevření
kamen a s vařením domácí marmelády.
Vždyť vlastnoručně připravené dobroty
více chutnají a děti z nich mají větší
radost.
I toto léto se ponese ve znamení
zvýšených hygienických opatření, ale
věříme, že ani letos to neubere nic na
kouzelné atmosféře tábora na kopečku.
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Poeta loci: S Hanou Richterovou
V básni musí být tajemství – kdy málem řekneš hodně
Před čtyřmi lety se rodilá Hradišťanka
Hana Richterová (1989) stala laureátkou
Literární soutěže Františka Halase, získala Zvláštní cenu Klementa Bochořáka
a díky ní vydala v roce 2018 v nakladatelství Šimon Ryšavý svůj debut Hluchá
místa. S mladou básnířkou jsem si
tentokrát povídala v Jezuitské koleji,
když nádvoří bylo ještě plné okvětních
plátků třešní.
Vydala jsi debutovou sbírku, co se od té
doby změnilo?
Když vyhraješ soutěž Františka Halase,
máš rok na to, abys z těch básní připravila sbírku. Dlouho v nich žiješ,
pak trvá, než je odsuneš, abys mohla
psát něco dalšího. Změnilo se jen to, že
nepíšu ucelené básně, ale spíš si dělám
deníkové zápisy. Asi před měsícem jsem
měla velkou inspiraci ve stěhování do
nového bytu a začala jsem přemýšlet
nad vztahovou poezií a konceptem
básně jako bytu. Ale co se týče psaní, tak
teď se mi chce víc žít než psát. I když se
tomu nevyhýbám.
V Hluchých místech nenalézám hluchotu, ale naopak obrovskou vnímavost.
Ovlivňuje i tvůj život?
Při poslechu jednoho pořadu v Českém
rozhlase jsem si uvědomila, že budu
asi citlivější člověk a že to nemusí být
jen slabina. Myslím si, že s tím ale potíž
nemám, možná mé okolí. Většinou si
odnáší ze mě dojem, že jsem bláznivá.
Jak se proměnil tvůj život během pandemie?
Pořád jsem dělala něco manuálně, šla
si zaběhat nebo četla ty správně tlusté
knihy, na které dosud nebyl čas, zásoba
vína a tlustých knih. Byla jsem občas
ráda, že jsem měla klid sama na sebe.
Objevila jsem třeba výbornou knížku,
která střízlivě fušuje do tématu klimatické krize. Stromy znamenají svět (The
Overstory) od Richarda Powerse. Učí
člověka všímat si úplně obyčejných věcí.
Myslím, že stejně působí i pandemie.
Sice hodí člověka do jednoho bytu, ale
má čas přemýšlet nad prostorem, ve
kterém právě je, a může si ho přetvořit
ve svou autonomní oblast. Tou je pro
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mě poezie a literatura. Je to oblast, do
které když nechci, nikoho nepustím. Je
to jenom můj svět… Pandemie pro mě
není ponurá. Našla jsem si v ní výhody
a s nevýhodami jsem se naučila pracovat.
Čteš současnou poezii?
Ano, ale musím po troškách, protože
vždycky jsem víc nebo míň ve fázi,
kdy se chci vrátit ke psaní. To nemůžu
číst ostatní básníky, protože všechno,
co čtu, se mi dostává do podvědomí.
Proto víc čtu prózu. Mám slabost pro
biologii a virologii, takže i takovou
literaturu. Z básníků zbožňuju Zuzanu
Gabrišovou a její sbírku Těžko říct. Je
pro mě úkaz, jedinečná ženská vztahová poezie. Jednu sbírku vydala navíc
pod mužským pseudonymem, což je
mi moc sympatické. Pak mi učarovala
melancholická poezie Daniela Hradeckého. Převažuje ale próza. Miluju Olgu
Tokarczuk.
Kdy píšeš? Jsi noční psavec?
Určitě ne, že bych nešla spát… Jak
Vladimír Holan meditoval s lebkou, tak
takhle to nemám. Ale někdy se mi děje
to, že se občas probudím a vybaví se
mi takový snový verš, mám chuť si ho

Foto: Marek Malůšek

zapsat. Mé verše ale vznikají bez ohledu
na denní nebo noční dobu. Každý
básník je rád za jakési „vnuknutí“. Není
mi třeba moc blízká tvorba Nezvala,
přestože je fakt dobrý básník řemeslem.
Nemá pro mě prostě to tajemství, které
tam potřebuju. Sama jsem ráda, když se
mi jej tam podaří dát.
Na facebooku máš přezdívku Františka
Plamínková, což byla bojovnice za práva
žen, nespravedlivě odsouzená nacisty
k trestu smrti. Je pro tebe rovnoprávnost
téma?
Určitě, ale do takových diskusí se pouštím jen s kamarády. Je to jedno z témat,
kdy mám pocit, že vyrážím na tenký
led. Mě vychovávala máma, s tátou se
rozvedli, když mi byly tři. Učila mě vrtat
a tak. Zároveň přiznávám, že muže ve
svém životě mít chci, a je mi jedno, jestli
já budu vrtat a on umývat nádobí. Toto
téma je pro mě důležité, ale jsou i zásadnější. Františka Plamínková je pro
mě jednou ze silných, osobitých žen,
které mě v poslední době, možná i díky
pandemii, fascinují a posilují. Je pro mě
vzor, stejně jako Milada Horáková.
Jak tvé psaní vůbec začalo?
Myslím, že píšu díky gymplu. Byla jsem
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Projekt Booking praxí
silně a vášnivě zamilovaná a jednou
jsem mu poslala smsku. Pak jsem si ji po
sobě četla, jestli jsem vyjádřila všechno,
co jsem chtěla, a zjistila jsem, že jsou
tam metafory a snažím se posílit jednotlivé významy slov. Zkusila jsem pak
takhle psát. Chodila jsem se procházet
ke splavu, cítila se až preromanticky,
tak máchovsky. V rámci češtiny jsem
svému učiteli poslala s úkolem i své
verše. Chtěla jsem vědět, jestli "to" mám
nebo nemám. Hodně jsem lpěla na tom,
aby se báseň rýmovala, byla ve vázaném
verši. Pak jsem pochopila, že to tak být
nemusí. A můj učitel mi řekl, že jo, že se
určitě ještě vypíšu, ale dar mám. To byla
první pobídka. Bylo to ve věku a zamilování, kdy inspirace přicházely samy.
Pak jsem jen pilovala formální stránku.
Obsahová mi přišla úplně jasná.
V recenzi na tvou sbírku jsem četla, že
tvé verše evokují lidovou poezii. Jak pracuješ v Hluchých místech s rýmem?
Po prvních rýmovaných začátcích mi
teď vyhovuje volný verš. Zároveň si
uvědomuju, že udělat dobrý rým, aby
byl originální, není dnes úplně snadné.
Pracuju spíš intuitivně, protože mám
vztah k hudbě – ráda zpívám a vnímám
rytmus. V mých básních se rytmus
vytváří tak nějak sám. Záleží ale na
tom, o čem chci psát. Forma slouží
k tomu něco vyjádřit lépe, intenzivněji.
Moje básně budou asi čím dál kratší
a osekanější. V básni musí být tajemství – kdy málem řekneš hodně. Když
jsem začínala psát, nebála jsem se ani
rozsáhlejších skladeb. Potřebovala jsem
vyčerpat výpravnou část svého básnictví. Já neumím malovat a poezií jsem si
to částečně kompenzovala. Líbí se mi
vytvářet portréty, medailonky, náčrty,
vytvářet báseň jako obraz nebo si ji
zabydlet. Nastěhovat do veršů nábytek
a vystavět v básni byt.
Žiješ v Brně, jaké máš na Hradiště vzpomínky?
Hradiště je pro mě jedna velká slavnost vína. Vína a slova. Když jsme dnes
přicházeli a já se dívala na kavárnu
Portál, vzpomněla jsem si na dobu, kdy
to byl takový můj obývák – středobod

Tisíc duší v jednom těle
Kdo dává jelenům
olizovat sůl
pře se jen s lesem
Pokládám ruce na spánky
rozdělávám oheň
a vymítám anděly na stěnu
abych tu zůstal
jen já sám

veškerého mého dospívání, střední
školy. Vždycky jsem tady cítila vřelost
a pospolitost. Shledávání se je důležité i pro mou poezii. Je to chvíle, kdy
přicházím do kontaktu se čtenářem
skrze báseň. To shledání, kdy čtenář
v básni něco najde a ovlivní ho to, to mi
dalo Hradiště zakusit... Dalo mi i základ
v přemýšlení o rodině. Potřebuju ji
k životu. Je jedno, jestli to bude rodina
– máma a mí bráchové, nebo to budu já
a přítel, nebo já a mí kamarádi. Důležitá
je pro mě rodina i místo, kam se můžu
uchýlit. Na začátku jsem Brno fakt
neměla ráda. Trvalo mi to dva roky, než
jsem to pokořila, a zbožňuju jej. Myslela
jsem si, že najít druhý „Portál“ se mi
nepodaří. Nalézala jsem spíš drobné
„Portály“. Jsou tam lidi a místa, kde
se cítím jako tady, se vzpomínkou na
Portál a na kamarády. Hradiště jsem si
tímto způsobem přetáhla do Brna.
Jaké jsou tvé další plány ve psaní?
V počítači mám soubor Druhá kniha.
Je to zatím jen koncept. Ke psaní ale
potřebuju čas, který je jen můj, a zatím
jsem součástí pracujícího lidu, takže
vznikají jen střípky a poznámky. Teď
jsem dokončila magisterské studium
managementu v kultuře a přemýšlím,
zda zůstat ve škole, nebo se věnovat
něčemu jinému. Je pravda, že mi teď
moje psaní chybí a těším se, až budu
moct třeba zůstat do 4 do rána někde
sama, jen s papírem a tužkou.
Markéta Macháčková

Praktická výuka a samotná praxe
žáků středních škol je v posledních
letech u rodičů, žáků i pedagogů velmi
diskutovaným tématem. Školy praxi
žáků intenzivně řeší. Výjimkou není
ani Obchodní akademie v Uherském
Hradišti, kde ale k inovaci praxe žáků
a studentů přistoupili kreativním
způsobem. Jak řekl Jan Neruda: „Kdo
chvíli stál, stojí opodál.“ Obchodní
akademie učinila v inovaci praxí
rázný krok, a to vytvořením moderní
aplikace Booking praxí. Žáci střední
školy a studenti vyšší odborné školy
mohou využívat této aplikace, která jim
umožní v digitálním prostředí rychle
a jednoduše komunikovat s externími
partnery školy, u kterých mohou
praxi vykonávat. Každý žák si vytvoří
vlastní digitální profil, kde uvede své
zájmy, znalosti a praktické dovednosti.
Externí partneři školy, mezi něž patří
podniky, úřady a státní orgány se sídlem ve Zlínském, ale i Jihomoravském
kraji, budou mít vytvořeny také své
profily, díky kterým se dostanou žáci
a studenti k potřebným informacím
o daných subjektech, přičemž si mohou
v klidu prostudovat možnosti uplatnění
teoretických znalostí a praktických

dovedností získaných dosavadním
studiem u konkrétních subjektů
a na základě toho se rozhodnout pro
optimální místo výkonu praxe. Tímto
krokem se Obchodní akademie v Uherském Hradišti stala lídrem v procesu
změny přístupu a organizace školní
praxe na úrovní středních škol ve Zlínském kraji. „Snažíme se dělat správně
správné věci a nově vytvořená aplikace
Booking praxí je inovací odpovídající
moderním trendům,“ shrnul ředitel
školy Ing. Jiří Durďák.
- OA 27
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Úspěšná fotbalová sezóna
V Konferenční lize Slovácko přivítá bulharský Plovdiv.
Ženský tým vybojoval v lize třetí příčku

1. FC Sovácko před utkáním se Zlínem (2:0).

Čtvrté místo v nejvyšší fotbalové
soutěži a postup do předkola evropské
Konferenční ligy je bezesporu největším úspěchem hradišťské kopané. Tým
vedený trenérem Martinem Svědíkem
překonal v sezóně všechny klubové
rekordy: umístění, zisk 63 bodů, 58
vstřelených branek, 5 výher v řadě, 10
výher venku a 6 výher venku v řadě
(což je druhý nejlepší výkon v historii
ligy). Za zmínku stojí i ligový rekord –
14 vstřelených gólů z penalt při 100%
úspěšnosti (svědčí o útočné aktivitě
mužstva). Celkem Slovácko vyhrálo
19 zápasů, 6 remizovalo a 9 prohrálo
(nedá mi než podotknout, že minimálně tři prohry byly zbytečné – Brno
a 2x Pardubice, a mrzela i ztráta bodů
z vyrovnaných zápasů doma se Slavií
a Spartou). Připomenout je také třeba
třetí místo celku žen a postup do předkola Ligy mistryň! Jediné, co kalí pohled
na sezónu je skutečnost, že úspěchy
Slovácka nemohli kvůli pandemii sledovat diváci.
Slovácko a jeho hráči úspěšně zasáhli
do hodnotících celkových anket, jistě
stojí za to do některých nahlédnout.
Zejména deník Sport přináší zajímavé údaje: v celkovém pořadí hráčů
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na základě bodování v jednotlivých
zápasech skončil Jan Kliment na 15.
místě (zvítězil slávista Stanciu), 27. až
29. místo obsadili Lukáš Sadílek, Michal
Kadlec a Marek Havlík, 41. skončil
Stanislav Hofmann, 44. Václav Jurečka,
47. Milan Petržela, 58. Jan Kalabiška
a 63. Jan Navrátil (v první stovce jsou
ještě Vít Nemrava, Vlastimil Daníček
a Michal Kohút). Mezi střelci skončil
Kliment s 10 brankami na 10. až 13.
místě, mezi brankáři s 8 čistými konty
Nemrava na 6. místě, Klimentových 310
vyhraných soubojů stačilo na 4. místo,
Sadílek byl druhý nejlepší asistent
s devíti nahrávkami, Kadlec a Sadílek
figurují na 6. a 7. místě v počtu odehraných minut.

Děkovačka na závěr sezóny. 

Další anketa proběhla mezi jedenácti redaktory, kteří se věnují
kopané – měli sestavit ideální jedenáctku sezóny: v ní se objevil Lukáš
Sadílek, kterého do sestavy zařadilo
8 redaktorů! (1x byli zařazeni Kadlec
a Petržela). Mezi trenéry skončil
Martin Svědík na 4. místě, v kategorii
objev sezóny byl Sadílek třetí a zápas
Slovácko-Slavia 2:3 byl hodnocen
jako druhý nejlepší. Svoji společnou
anketu měli i novináři, kapitáni a trenéři – mezi obránci skončil Kadlec
sedmý, Hofmann dvanáctý a Daníček
dvacátý, mezi záložníky Sadílek čtvrtý
a Havlík třináctý a mezi útočníky
Kliment čtvrtý. Ligovou fotbalovou
asociací byl mezi trenéry Svědík
nominován na 2. místě.
Příznivce Slovácka pochopitelně
zajímá pohyb v kádru mužstva: odchází
Kliment (Wisla Krakov), ale zůstává
obránce Hofmann. Přicházejí mládežnický reprezentant Černé Hory Marko
Merdovič, z Ostravy Daniel Holzer a
Ondřej Šašinka a z Liberce brankář Filip
Nguyen.
V přípravě odehraje Slovácko
v červnu čtyři zápasy a pak další tři na
soustředění ve Slovinsku od 8. do 15.
července. V Konferenční lize vylosovala
UEFA ve druhém předkole jako soupeře
bulharského vicemistra PFC Lokomotiv
Plovdiv – první utkání se hraje 22. července v Bulharsku, odveta 29. července
u nás. Mezitím již začne Fortuna:Liga
– 24. července zajíždíme do Liberce a 31.
července máme doma České Budějovice. Doufejme, že už s plným počtem
diváků.
- MP -

Foto: 2x Miroslav Potyka

Ze života města

Naše příroda
Během léta můžete pozorovat vzácného roháče, největšího brouka žijícího u nás
Nepotkáš na každém rohu,
brouka s hlavou plnou rohů.
Je jak rytíř v brnění,
pan Roháč je chráněný.


Lucie Černá, Lesní galerie

Od druhé poloviny května do konce
srpna můžeme v našem městě pozorovat vzácnost – největšího brouka České
republiky roháče obecného (Lucanus
cervus).
Jeho nejoblíbenějším životním
prostředím jsou místa s výskytem
mohutných dubů, solitérních i rostoucích v řídkých světlých lesích. Vyhovují
mu také parky, sady, aleje a městské
zahrady s přítomností jiných starých
stromů, jejich silných spadaných větví
a zejména rozpadajících se pařezů.
K těmto dřevinám patří například buk,
třešeň, vrba, javor, hrušeň, borovice
atd. Hlubokým hustým lesům se roháč
vyhýbá.
Roháč obecný se vyskytuje v téměř
celé Evropě, v Malé Asii a též v oblasti
Kavkazu. Osídluje především teplá
místa s dostatkem slunečního světla.
U nás je broukem nížin a pahorkatin,
nejhojnější je na jižní Moravě a ve
středních Čechách. Relativně běžně je
zastoupen i v severozápadních částech
naší země, jinde se objevuje ojediněle
a v některých oblastech (část Českomoravské vrchoviny, severní Morava,
Valašsko, oblast na jih a západ od
Plzně) úplně chybí.
Patří k živočichům s výrazným
pohlavním dimorfismem, tedy
s nápadným rozdílem ve vzhledu
samce a samice. Samec dorůstá velikosti 55 až 85 mm. Zda bude menší
či větší, závisí na podmínkách vývoje
v larválním stádiu, zejména na kvalitě
potravy. Jeho hlava, hruď a končetiny
jsou zbarveny černě, první pár křídel,
tvrdé krovky, jsou tmavě hnědé. Stejnou barvu má i nejnápadnější útvar na
hlavě, mohutná kusadla. Jsou přibližně
třikrát delší než hlava. Jejich tvar vzdáleně připomíná parohy jelena, z čehož
je prý odvozeno i české vědecké jméno.



Majiteli slouží k boji s jinými samci
a také k přidržování samičky při
páření.
Samice jsou mnohem menší než
samci, měří nejčastěji 35 až 45 mm.
Zbarvení se podobá samčímu, někdy
však mohou být celé tmavé. Kusadla
dosahují přibližně ¾ délky hlavy a na
rozdíl od samce s nimi samička může
člověka kousnout.
V průběhu dne sedí dospělí roháči
na kmenech či větvích stromů, teprve
navečer se jejich pohybová aktivita
zvyšuje. Létají především samci, při
letu jsou mírně vzpřímení. Průměrně
však za život urazí jen asi 800 metrů
od místa, kde se vylíhli, pouze rekordmani zvládli i dva kilometry. Samičky
se pohybují ještě méně a létají jen
krátce po vylíhnutí z kukly, za život se
přemístí kolem 260 metrů, maximální
pozorovaná vzdálenost činila 760
metrů. Po prvním přeletu pak samice
většinou jen na vzdálenost desítek
metrů běhají.
Po páření, k němuž dochází
v květnu, vyhledají trouchnivějící,
ideálně dubové dřevo, do něhož
nakladou 20 až 30 vajíček. Z nich se
za měsíc líhnou světle zbarvené larvy,
které se živí rozpadajícím se dřevem.
Jejich vývoj trvá dlouho, tři až šest
let. Na konci vývoje larva měří kolem

Foto: pixabay.com

9 cm, má průměr přibližně 1 cm, její
nohy a hlava získaly oranžovou barvu
a kusadla ztmavla. Vlivem hormonů
pak pokračuje přeměna v kuklu, která
bude existovat 40 až 50 dní. Z ní se pak
v průběhu května vylíhne dospělec.
Dospělí roháči se živí mízou vytékající z drobných poranění na stromech.
Samci žijí kolem osmi týdnů, samice
kolem dvanácti týdnů, do konce srpna
se jejich životní cyklus uzavírá.
Roháč obecný náleží k druhům
zákonem chráněným, ohroženým. Jeho
úbytek je způsoben především mizením vhodných podmínek pro vývoj
larvy, odstraňováním starých stromů,
jejich pařezů a obecně starého dřeva,
stejně tak vadí vznik hustých neprosvětlených lesů a používání chemických přípravků při ochraně porostů
a plodin. Počet snižují i přirození
nepřátelé, kteří se živí larvami a kuklami roháče, například divoká prasata
a jezevci. Dospělí brouci se také mohou
stát kořistí ptáků (dravci, straka, krkavec, datel) či savců (liška, ježek, kočka).
V Uherském Hradišti můžeme
vzácného roháče obecného pozorovat
ve Smetanových sadech, na sídlišti
Pod Svahy, ve Štěpnicích, na Rochusu,
v Míkovicích, v Kunovském lese přiléhajícím i jinde. 

Mgr. Hana Baroušová
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Půlkulatiny Burčáků

Kronika

Populární cimbálovka slaví 55 let od založení

Společenské události
Jubilanti
1. 5. 1930

Burčáci v pořadu k 50. výročí Mužského sboru Míkovice v roce 2020.

U zrodu cimbálovky Burčáci stáli v roce
1966 mladí studenti – houslisté Fanoš
Ilík zvaný Holmes, Bohumil Pipal a Josef
Škrášek, k nim se přidal basista Dušan
Pipal. Ten koupil rozbitý nástroj za
symbolický litr burčáku a název nové
muziky byl na světě. Pak přišel s typicky
rákosovým zabarvením svého klarinetu
Miroslav Horsák a kontráš Zdeněk
Hudeček, a tím byla kapela kompletní.
V průběhu let s nimi hrála celá řada
muzikantů, například cimbalisté Jiří
Chovanec a Luboš Valečka, klarinetista
František Petržela, houslisté Stanislav
Škubal, Petr Švehlík, Jaroslav Valenta
a další. Burčáci nejprve doprovázeli,
třeba o hodech, míkovskou chasu. Z ní
pak vznikl folklorní soubor Míkovjan.
V dalších letech spolupracovali s celou
řadou tanečních souborů a skupin
(Brozané, Folklorní Studio Buchlovice, kunovický Handrlák, Old Stars
Hradišťanu) a pomáhali „rozjíždět“
folklorní aktivity i v dalších obcích (Vlčnov, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh,
Nivnice, Lipov).
Bez jejich účasti si těžko dokážeme
představit řadu folklorních festivalů
a slavností. Výrazně se zapsali do
historie mezinárodního festivalu ve
Strážnici, kde mimo jiné po celou dobu
doprovázejí tradiční soutěž verbířů
(právem získali titul Laureát Strážnice)
a každoročně hrají v noci ze soboty na
neděli u zámku. Obdobně tomu je ve
Vlčnově při Jízdě králů, sobotní noc
v búdách bez nich nemůže být a nedělní
30

Foto: Miroslav Potyka

dopoledne před obecním úřadem také.
Pověstné byly besedy u cimbálu k různým příležitostem, večery k jubileím
a další akce (hráli třeba Miroslavu
Horníčkovi na jeho Hovorech u cimbálu
k 75. narozeninám). Vydali dvě alba,
z nichž zejména kolekce lehce erotických písniček pod názvem Pod perinú
štyry nožky s hostujícími zpěváky
Lubošem Holým, Martinem Hrbáčem,
Karlem Rajmicem a Mirkem Blahou si
získala velkou popularitu a její scénická verze byla zařazena mezi pořady
festivalu ve Strážnici a Rožnově pod
Radhoštěm.
Vystupovali v mnoha zemích Evropy,
ale nejraději hrají ve vinných sklepech
a při nejrůznějších jiných (byť třeba
neoficiálních) příležitostech. Hrají totiž
především pro vlastní potěšení.
Současnou sestavu dnes tvoří František Holmes Ilík (mimo jiné držitel
Ceny města Uherské Hradiště) – prim,
Bohumil Pipal – terc, Jaroslav Valenta
– obligát, Zdeněk Hudeček – kontry
a Lubomír Valečka – cimbál.
Do sborníku k 50. výročí muziky
jsem napsal: „Burčák je bezesporu
zajímavým a vítaným stadiem zrání
vína. Přesto se těšíme, co se z té (vcelku
nevábně vyhlížející) tekutiny vyklube.
U Burčáků je to jiné – již půlstoletí zrají,
aniž bychom si přáli, aby se proměnili
v něco jiného…“
Tak ať nám (a sobě) ještě dlouho přinášejí muzikantskou radost a potěšení!

- MP -

Božena Svačinová

2. 5. 1946

Jiří Šprňa

4. 5. 1946

Ludmila Nosčáková

5. 5. 1946

Vladimír Doskočil

5. 5. 1946

Pavel Žák

8. 5. 1946

Marie Janíková

10. 5. 1941

Zdeňka Daňková

11. 5. 1941

Vratislav Svoboda

12. 5. 1931

Josefa Hanáková

12. 5. 1946

Eva Krajíčková

14. 5. 1946

František Mařica

14. 5. 1946

Josef Dopita

18. 5. 1929

Miroslav Krutiš

26. 5. 1936

Marie Chybíková

28. 5. 1946

Věra Dopitová

Narodi
Narodili se
10. 8. 2020

Lota Vyoralová

18. 11. 2020

Lucie Sklenářová

27. 2. 2021

Emma Pakanychová

9. 4. 2021

Mateo Mandík

13. 4. 2021

Sára Prekopová

26. 4. 2021

Nikolas Bielik

27. 4. 2021

Nikol Zambová

12. 5. 2021

Štěpán Strachota

3. 6. 2021

Matěj Šnajdar

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.

Zábava

Zajímavosti | Sudoku
Ve vodním světě se opět cvičí
Cvičební rok 2020 byl pro seniory
a seniorky zahájen 8. ledna. Po dvou
měsících byl ale Aquapark uzavřen. To
trvalo do 25. května a aktivní cvičenci
a cvičenky se do bazénu vrátili 2.
června 2020. Od tohoto dne se cvičilo
v prázdninovém režimu jen dva dny
v týdnu. K dalšímu nemilému uzavření
došlo 18. prosince. Velmi smutný byl
při procházkách pohled na budovu
Aquaparku.
Všichni zaměstnanci a také aktivní
senioři a seniorky vyhlíželi den, kdy se
bude moci zase smích a veselí vrátit do
prostor vodního světa, který se otevřel
2. června, a pro seniory a seniorky se
cvičení obnovilo 15. června 2021.
A jaké to bylo? Pohodové, všichni
vstupovali do prostor se zakrytými
ústy a dodržovali všechna hygienická
opatření, se kterými se mohli seznámit
na stránkách Aquaparku. V 11 hodin
přítomné v zóně 2 přivítal ředitel Jiří
Durďák a popřál všem hodně zdaru
v obnoveném cvičení a se stejným
přání se připojila i seniorka Olga Švecová. Jejich slova sklidila velký potlesk
všech dvaceti pěti seniorek a seniorů.
Pak již dostala slovo cvičitelka, se kterou se mnozí naposledy viděli v prosinci loňského roku.
Po tak dlouhé pauze šlo vše ztuha,
cvičitelka vybírala cviky s ohledem na
dlouhou přestávku. Mnohdy tělo neposlouchalo, jak mělo, ale všichni věří, že
po několikátém setkání při cvičení se
dostanou do formy.
Neváhejte a přijďte mezi nás, cvičíme
v úterý a čtvrtek od 11 hodin.
- OŠ -
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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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Modrotiskařem na jeden den
Láká vás modrobílý svět, chcete si
užít jeden den s kamarádkou a přitom si vytvořit originální výrobek? Tak to je letní modrotiskový
workshop přímo pro vás. Do tajů
modrotisku vás zasvětí Gabriela Bartošková, která je již pátou generací
tiskařů v modrotiskové dílně Jochů
ve Strážnici.
Vysvětlí vám, co je to pop, kypa
či jak poznat pravý modrotisk. Na
workshopu se seznámíte s první fází

výroby modrotisku, což je nanášení
rezervážní hmoty na plátno pomocí
raznic. Je možné si přinést i bavlněné
tričko, kabelku nebo šaty a vytvořit si
vlastní originál, ve kterém zaručeně
nikoho dalšího neuvidíte. Workshop
se uskuteční 17. července ve Felixově
sále na Masarykově náměstí 21.
Přihlášky je nutné zaslat nejpozději
do 11. července na email tradicnivyrobek@slovacko.cz. Více informací
na www.tradicnivyrobek.cz.
- RS 31
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Červenec
2021

pá 2/7 Vinnetou
21:30

so 10/7 Pulp fiction:
21:30 Historky z podsvětí

so 24/7 Chillday (skate
22:00 v parku filmy)

so 3/7 Akumulátor 1
21:30

so 17/7 Než skončí léto
21:30

so 31/7 Návrat do
21:30 budoucnosti

Doporučené vstupné: 50 Kč. Občerstvení
na místě. / (15) → Film přístupný od 15 let.

Letní kino je součástí
Hradišťského kulturního léta 2021.
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