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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Vážení čtenáři,
přesně před rokem, na začátku
září, jsem nám všem na těchto
stránkách přál, aby nový školní rok
nebyl poznamenán pandemií jako
ten minulý a aby se v našich školách a školkách vyučovalo v běžném režimu. Kolik dnů potom děti
skutečně chodily do školy, než zemi
sevřela vládní opatření proti šíření
covidu-19, si jistě vzpomenete.
Dnes však máme mnohem více
důvodů věřit, že školní rok bude
takový, jaký má být. Že děti a studenti
budou chodit normálně do škol, a ne
jenom z postele ke stolu s počítačem,
že budou denně ve styku se svými vrstevníky a kamarády, budou chodit do
hudebky nebo hrát fotbal a žít normální, šťastný život.
Do velkých stavebních úprav
a oprav jsme se letos o prázdninách
nepouštěli v žádné z našich škol,
ale podobně jako kdykoli dříve jsme
věnovali pozornost běžné údržbě
a menším opravám tam, kde to bylo
nejvíce potřeba. Takže někde je
vymalováno, jinde je něco nového
v učebnách. Každopádně se všechny
školy na žáky těší a připravily se
nejlépe, jak to šlo. Ostatně, přečíst si
o tom můžete i v tomto Zpravodaji.
Opět bude pokračovat oblíbený
Sporťák – projekt, při kterém profesionální sportovci učí děti z mateřských a částečně i základních škol
správně se hýbat a sportovat s rozumem. Jen tak dál.
Potěšující jsou také aktivity Informačního centra pro mládež. V novém
školním roce přichází s širokou
nabídkou výukových programů
zaměřených na digitální a mediální
gramotnost dětí a mládeže v regionu,
od mateřských škol, přes ty základní,

až po školy střední. O nových zajímavých výukových programech se
rovněž dočtete v tomto čísle Zpravodaje.
Druhý zářijový víkend bude patřit
Slováckým slavnostem vína a otevřených památek. Jaké slavnosti budou,
to si po vloni vynechaném ročníku
nikdo netroufne říci. Ale mám za
to, že písničkou u cimbálu, tancem
nebo jen popovídáním a setkáním
s přáteli u skleničky dobrého vína se
nedá pokazit nikdy nic. A když přijde méně lidí, tak co na tom? Radost
mám z toho, že letos před začátkem
slavností připadne městu Uherské
Hradiště hostitelství prestižního
Národního zahájení Dnů evropského dědictví spojeného se státním
oceněním nejlepších lidových tvůrců
a reprezentativní výstavou jejich děl
v Galerii Slováckého muzea.
Přeji vám hezké slunečné září
a dětem šťastný vstup do nového
školního roku!
Ivo Frolec, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Nové workoutové hřiště vyrostlo v parku Za Plotem

Slavnostní otevření nového hřiště. 

Foto: Město Uherské Hradiště

Chcete si dobře zacvičit na čerstvém
vzduchu? V parku Za Plotem v areálu
bývalých kasáren můžete nově vyzkoušet workout – cvičení především s využitím vlastní váhy. Nové workoutové
hřiště za více než 650 tisíc korun zde
postavilo město Uherské Hradiště společně s generálním partnerem projektu,
kterým je společnost Kaufland Česká
republika.
Nedaleko známé „střelecké zdi“
vyrostla v posledních pár týdnech
sestava bradel, hrazd, lavic, žebřin
a žebříků, na kterých se dají provádět nejrůznější cviky. Multifunkční
cvičební sestava je osazena do dopadové
červenobílé plochy z lité pryže o celkové
výměře 76 metrů čtverečních. Kromě
toho Kaufland nedaleko nainstaloval
také hmyzí hotel, kterým podporuje
městskou biodiverzitu. Slavnostní
otevření hřiště se konalo ve čtvrtek 12.
srpna a neslo se ve znamení exhibičních
ukázek využití jednotlivých stanovišť
workoutu a také doprovodných aktivit.
Těm dominovala charitativní výzva
Pull-Up Challenge – za každý shyb
nebo sekundu ve visu Kaufland daroval
finanční částku Domu dětí a mládeže
Šikula. Návštěvníci společně s Kauflandem vysportovali pro DDM Šikula
celkem 30 725 korun. Navíc pro prvních
100 dětí, které vydržely ve visu 60
sekund a více, byly připraveny poukázky do Kauflandu na 100 korun.

Víno, kroje a tanec s písničkou. Město chystá slavnosti
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek letos budou! Vzdát se jedné z
největších akcí svého druhu v republice
muselo Uherské Hradiště loni, když
čelilo covidu-19. Osmnácté pokračování
největší lidové oslavy vína a folkloru na
Uherskohradišťsku bude i s jarmarkem
a vystoupeními folklorních souborů a
cimbálových muzik. Hlavní program
se koná v sobotu 11. a neděli 12. září.
Podobně jako při předchozích ročnících
zaplní historické centrum, ale i městské
parky, náměstí a veřejná prostranství

krojovaní z blízkého i širokého okolí.
Během obou víkendových dnů se
návštěvníkům představí desítky vinařů,
folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i řemeslníků. Své
brány otevřou památky města včetně
těch, které jsou v průběhu roku běžně
uzavřeny. Slavnosti začnou v pátek 10.
září úvodní ceremonií na Masarykově
náměstí. Ta bude ještě slavnostnější
než obvykle, neboť Uherské Hradiště je
letos hostitelským městem Národního
zahájením Dnů evropského dědictví.

Slavnostní Národní zahájení Dnů
evropského dědictví začne v 19 hodin,
spuštění celých slavností potom bude
ve 20 hodin. Poté čeká diváky tanečně-hudební pořad Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Akce takového
rozsahu, jakým Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek jsou, vyžaduje
důraz na aktuální protiepidemická opatření. Těmi se také bude řídit přístup na
jednotlivé akce a pořady. Může ale dojít i
ke změnám v programu (sledujte www.
slavnostivinauh.cz). 
- JP 3
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Krátce z města
Růžová ulice v centru města dostane nový kabát

Revitalizace ulic v historickém centru pokračuje. Nyní je na řadě ulice Růžová.

Foto: Město Uherské Hradiště

Také v letošním roce pokračuje
Uherské Hradiště v revitalizaci
městské památkové zóny. Tentokrát
je na řadě obnova veřejných prostor
v ulici Růžová, která tvoří frekventovanou spojnici mezi Havlíčkovou
a Hradební ulicí. Předmětem prací je
rekonstrukce komunikace, která bude
zahrnuta do pěší zóny.
Primárně tedy bude sloužit chodcům, příjezdem k nemovitostem bude
možný jen pro zásobování, a to ve
vymezenou dobu. V místě napojení
na ulici Havlíčkovu na pravé straně
vznikne zpevněná plocha pro umístění stojanů na kola. Na rekonstruované komunikaci z řezané dlažební
kostky bude také vybudováno nové
veřejné osvětlení, které zde nyní
úplně chybí. „Stav komunikace už
4

dlouhodobě není takový, jak by se
u ulice v samém srdci města předpokládalo. Ačkoliv jsme čekali na
vyhlášení vhodného dotačního
projektu, nakonec jsme se rozhodli,
že již nebudeme otálet a k rekonstrukci přistoupíme plně z vlastních
prostředků,“ popsal místostarosta
Jaroslav Zatloukal. Město za revitalizaci zaplatí přes 4,5 milionu korun.
Předpokládaný termín realizace je od
září do konce letošního roku. „Po ulici
Šromova, která si také nedávno prošla
změnou, chceme i dále pokračovat
v úpravách v centru města. S Růžovou
ulicí začneme po Slováckých slavnostech vína a otevřených památek a na
příští rok je v plánu rekonstrukce
ulic Prostřední a Mlýnská,“ doplnil
starosta Stanislav Blaha.

Zeleň kolem Velehradské
třídy se dočká velké obnovy
S nebývalým ohlasem se v posledních dvou letech setkaly květinové
záhony na Velehradské třídě v blízkosti
autobusového nádraží. Město chce
i další plochy podél Velehradské třídy
zregenerovat a vysadit zde stromy,
které doplní pásy růží a pestrobarevné
záhony květin. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost GARD&N
Staré Město vloni na podzim. Součástí
projektové dokumentace bylo i provedení inventarizace zeleně s vyhodnocením zdravotního stavu a estetického potenciálu stávajících dřevin.
Výsledkem je projekt, který spočívá
v doplnění stromořadí, kvetoucích keřů
a nových záhonů v části Velehradské
třídy od autobusového nádraží směrem
k mostu přes řeku Moravu. „Liniovým spojujícím prvkem bude pás růží
v prostoru mezi chodníkem a komunikací. Pohledově významná místa budou
doplněna trvalkovými nebo letničkovo-trvalkovými záhony a živými plůtky,“
popsal úpravy starosta města Stanislav
Blaha. Celkově je navržena výsadba
růží na ploše 227 metrů čtverečních
a trvalkových záhonů na ploše 180
metrů čtverečních. Přibude 19 listnatých stromů a pastvou pro oči by měl
být výsev trvalkovo-letničkové směsi,
kterou již občané znají z dřívějška. Vše
doplní přes 500 cibulovin a 4 kortenové
nádoby s dřevinami. „Realizace projektu by měla probíhat ve dvou letech.
Zahájení prací předpokládáme letos
na podzim, kdy by mělo dojít k odstranění nevhodných stávajících porostů
a výsadbě nových dřevin. V dalším roce
pak bude následovat založení květinových záhonů a umístění osázených
kortenových nádob,“ uvedl místostarosta Čestmír Bouda. Finanční náklady
dvouletého projektu jsou milion korun.
S projektem koresponduje i doplnění
mobilní zeleně ve zpevněné ploše
chodníku podél zdi bývalé věznice na
Velehradské třídě. Zde bylo na konci
července umístěno 9 velkoobjemových
kortenových nádob osázených trvalkami a keři. 
- JP -

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Unikátní virtuální expozice umožní nahlédnout za zdi věznice
Za zdí. Tak se jmenuje jedinečná virtuální expozice, kterou chtějí její tvůrci
z organizace Historia Futurae a spolku
Memoria pomoci odmazat část dluhu,
který má naše společnost vůči bývalé
věznici v Uherském Hradišti, místu
s mimořádně pohnutou historií. Svůj
záměr představili 10. srpna přímo na
místě samotném, na dvoře věznice,
která se připravuje na rozsáhlou
rekonstrukci hrazenou státem.
Půjde o mobilní aplikaci s názvem
Imersivní expozice Za zdí, která bude
spustitelná na chytrých zařízeních
využívajících zejména rozšířenou
realitu. Aplikace bude sloužit široké
veřejnosti zdarma a bude primárně
fungovat v bezprostředním okolí
uzavřené věznice. Podle předsedkyně
spolku Memoria Anny Stránské půjde
o podporu rozvoje společnosti. Ta
bude mít díky digitálním technologiím
svobodnější přístup ke kulturnímu
dědictví. „Vytváříme digitální muzejní
projekt, který má přispět k objektivnímu a dostupnému poznání minulosti, a tím k lepší budoucnosti,“ vyjádřila se Stránská. Představení projektu,

který má ambici být financován také
prostřednictvím crowdfundingové
kampaně, byl přítomen i starosta
města Stanislav Blaha. „Každý krok,
který podpoří připomínku historie
věznice, osobně vítám. Slýchám ojedinělé hlasy, proč věznici nezbouráme
a nepostavíme tady něco moderního.
Většina lidí to ale vidí jinak. Já za sebe
říkám, že naší snahou je vytvořit ve
věznici důstojný areál spravedlnosti, ve
kterém nebude jen obyčejné muzeum,
ale místo mimořádného společenského

Olympijské okamžiky zachycené objektivy fotografů ČTK

Poslední den olympijských her v Tokiu byl zároveň dnem, kdy v Uherském Hradišti měla vernisáž výstava
Olympijské okamžiky. Venkovní expozice představuje na 20 panelech slavné i méně známé snímky z historie
československé a české účasti na letních i zimních olympijských hrách. Vernisáže se zúčastnil také olympionik Ján Zachara, který vybojoval v roce 1952 zlatou medaili v boxu, stejně jako se to podařilo na olympiádě
v Helsinkách manželům Zátopkovým. Výstava, kterou připravila Česká tisková kancelář ve spolupráci
s Českým olympijským výborem a městem Uherské Hradiště, je rovněž poctou Daně Zátopkové, která je
čestnou občankou našeho města a měla vždy k Uherskému Hradišti vřelý vztah. Vždyť právě u nás začínala
s atletikou, která ji posléze proslavila. Než výstava poputuje do dalších měst, můžete si ji prohlédnout na
Palackého náměstí. 
Foto: Město Uherské Hradiště

významu − Národní památník obětí
totalitních režimů,“ uvedl starosta. Ve
věznici, která je majetkem státu, aktuálně probíhá archeologický, stavebně
historický a stavebně technický průzkum. Zároveň Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových připravuje podklady pro vyhlášení architektonické soutěže na řešení areálu
věznice a výběr generálního projektanta. Samotné stavební práce by měly
začít v roce 2025 a celý areál by měl být
dokončen v roce 2028.

Poradenská akce pro seniory
se zaměří na nemovitosti
Klub důchodců Uherské Hradiště
a Sdružení obrany spotřebitelů chystají na 15. září seminář pro seniory
s názvem Právní vztahy k nemovitostem a dědictví. A o čem bude řeč?
O některých otázkách spojených
s vlastnictvím nemovitosti. Dozvíte
se, jak je dědické právo nově upraveno
a co to je výměnek. Také něco o kupní
a darovací smlouvě a na co si dát pozor
při jednání s realitní kanceláří. Seminář
pro seniory se bude konat 15. září od
13.30 v Klubu důchodců, Masarykovo
náměstí 155. Vstup na akci je zdarma.
Bezplatná spotřebitelská poradna
v Uherském Hradišti má otevřeno
každou třetí středu v měsíci od 11 do 15
hodin na stejné adrese. 
- JP 5
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Památky opět otevírají své brány
Národní zahájení Dnů evropského dědictví se uskuteční v Uherském Hradišti
Dny evropského dědictví se konají
v České republice v letošním roce od 10.
do 19. září. V Uherském Hradišti proběhne v pátek 10. září národní zahájení
této celostátní akce, což je pro město
velmi významná událost. Uvítáme
osobnosti zastupující historická města
z celé republiky. Vítanými hosty budou
zástupci participujících ministerstev
i noví Nositelé tradic lidových řemesel,
kteří zde své ocenění převezmou.
Po celý víkend bude naplňováno letošní
heslo Památky pro všechny. Otevřeno
bude celkem 23 objektů. Většina z nich
bude přístupná po oba dny.

Studenti gymnázia
se stanou průvodci

Výčet všech památek včetně časů
otevření najdete na zadní straně obálky
Zpravodaje. Jejich majitelům a správcům patří velký dík za ochotu umožnit
prohlídku mnohdy i stovkám návštěvníků. Ve vybraných objektech vás provedou studenti uherskohradišťského
gymnázia.
V bývalé jezuitské koleji najdete
kromě Městského informačního centra
také zdarma přístupnou stálou Expozici dějin města. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily
v 17. a 18. století členům jezuitského
řádu, zaplatíte za prohlídku expozice
snížené vstupné.
Střední uměleckoprůmyslová škola
má připravený bohatý program.
V sobotu a neděli to budou ve 13 a 15
hodin komentované prohlídky bývalého justičního paláce, v neděli vás
pozve na kávu Umprum kavárna a děti
se mohou těšit na odpolední workshop.
Odloučené pracoviště Franklovka na
třídě Maršála Malinovského vydá svědectví o své pohnuté historii v 10 hodin.
V seznamu památek jsou i dvě
trvale přístupné. První z nich je jediná
uherskohradišťská národní kulturní
památka Výšina svatého Metoděje, druhou pak část městských hradeb za Klubem kultury, kde bylo při jejich obnově
6

Během Dnů evropského dědictví bude zpřístupněno 23 památek. 

v místě vodního příkopu vybudováno
zahloubení.
O historii města se dozvíte více,
pokud se vydáte na některou z nedělních prohlídek. Vybrat si můžete ze
dvou dopoledních (v 9 a 11 hodin)
a dvou odpoledních (ve 14 a 16 hodin).
Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v Jezuitské zahradě.

Čeká vás i kulturní program

Pokud zatoužíte po procházce se
zajímavým cílem, vydejte se do
Mařatic - kaple svatého Rocha nebo
Parku a skanzenu Rochus, kde bude
v sobotu komponovaný program
a v neděli volné prohlídky s oživenými expozicemi v duchu slováckých
tradic. V neděli odpoledne můžete
navštívit i kostel Nanebevzetí Panny
Marie na mařatickém hřbitově.
Nepřístupná však tentokrát
zůstane bývalá věznice, a to pravděpodobně až do doby znovuotevření po
celkové obnově.
Po loňském, snad zcela ojedinělém,

Foto: MgA. Jan Skrášek

zrušení Slováckých slavností vína
a otevřených památek, kdy skutečností zůstaly právě pouze otevřené
památky, se snad letos dočkáme
plnohodnotného naplnění tradiční
akce.
Pak bychom se mohli v neděli těšit
na historické objekty a prostory naplněné kulturou: koncert Hradišťanu
v kostele Zvěstování Panny Marie,
u knihovny na klezmerovou Capellu,
vystoupení smíšeného komorního
sboru Canticum Camerale v kostele sv. Františka Xaverského nebo
koncert barokního kvintetu Delizie Musicali se sopranistkou Lucií
Rozsnyó v zahradě františkánského
kláštera.
Přejeme příjemné poznávání historie i současnosti objektů, které jsou
nejen kulturním dědictvím našeho
města, ale i nezanedbatelnou součástí
dědictví evropského.
V případě nepříznivého vývoje
epidemické situace může být akce
zrušena. 
- JP -
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Další obnovená díla
Smetanova busta v parku u muzea a dva kříže v Sadech a Mařaticích byly zrestaurovány
Po letošní jarní obnově dvou kulturních památek, sloupu sv. Rocha
a pomníku rodiny Winklerovy ve
Smetanových sadech, se dočkaly
zrestaurování i další tři památky
na území města.
Dokončena byla obnova busty Bedřicha
Smetany, která se nachází ve Smetanových sadech před hlavní budovou
Slováckého muzea. Hodnotná sochařská památka z dílny akademického
sochaře Jiřího Jašky nebyla restaurována od doby svého vzniku v roce 1960.
„Busta z hořického pískovce si vyžádala očištění od biologického napadení,
prachových depozitů i graffiti, čehož
se ujal restaurátor Tomáš Martinák.
Následovalo lokální zpevnění korodovaných míst, plastická i barevná retuš
a fixace povrchu,“ popsal zásahy místostarosta Jaroslav Zatloukal. Náklady
na restaurování byly asi 28 tisíc.
Dalšími obnovenými památkami
jsou dva kříže, jejichž obnovu provedl restaurátor Tomáš Kopčil. První
najdete v Sadech nad hřbitovem při
cestě na sídliště Východ. Sestává
z kamenného podstavce a litinového
kříže s korpusem Krista a nápisovou
páskou I. N. R. I. Na zadní straně je

Park nese název podle slavného českého skladatele
Smetany. 
Foto: Město Uherské Hradiště

obtížně čitelný nápis „Wenzl Minařík / mistr ka(menický) z Uh. Brodu
1856“ určující autora kříže. Poslední

obnova díla proběhla v roce 2009. Kříž,
který není zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek, což mu
však neubírá na významu, „zdobilo“
graffiti, jehož odstranění bylo jedním
z kroků očisty. Další byly podobné, jako
u většiny kamenných památek. Tedy
očištění, případné doplnění chybějícího materiálu, retuše a ošetření před
nepříznivými vlivy. Náklady na opravu
byly necelých 20 tisíc korun.
Druhý z křížů je mladší a stojí
v Mařaticích na ulici 1. máje poblíž
pekárny. Má neogotický charakter,
pochází z roku 1887 a rovněž není
zapsán v seznamu kulturních památek. Několikastupňový pískovcový
podstavec nese litinový kříž s korpusem Krista, reliéfem Panny Marie,
nápisovou pásku s iniciálami I. N. R. I.
a nápisovou tabulku Poslední sbohem. Kamenná základna je obehnána
kovovým zábradlím. „Oproti předchozím památkám musela být demontována a restaurována v ateliéru, kde
došlo kromě obvyklých úkonů také
k obnově zlacení. Povrchy zábradlí
a kříže byly navíc ošetřeny grafitovou
vrstvou,“ doplňuje Zatloukal. Obnova
si vyžádala 85 tisíc korun.
- JP -

Archeologické zajímavosti: Výšina sv. Metoděje byla osídlena už v pravěku
Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Uherského Hradiště leží
jihovýchodně od historického jádra,
v části Sady, na Výšině sv. Metoděje.
Strategické místo v blízkosti vyústění
obchodní stezky bylo osídleno již v pravěku. Známé je však především díky
událostem z přelomu 8. a 9. století.
Nejprve zde byl postaven kostel na
půdorysu řeckého kříže. Po polovině 9.
století na něj navázal kostel se závěrem v podobě apsidy. Zřejmě ještě ve
třetí čtvrtině 9. století přibyly k takto
vzniklému komplexu kaple a hrobová
komora. Ta se později stala místem
pohřbu význačné osoby (uvažuje se

o hrobu například knížete Svatopluka).
Po stavebních úpravách sloužil druhý
z kostelů nejspíše jako místo výuky
katechumenů. K areálu patřila ještě
křtitelnice.
Objeveno zde bylo 87 pohřbů z 9.
století, nezřídka uložených v rakvích
a s bohatými milodary. Nedaleko od
areálu se nacházelo dvanáct srubových
staveb, v nichž žili a pracovali řemeslníci. Zachycena byla také halová stavba
– sloužící patrně pro kněží. S ohledem
na nálezy byla lokalita již v době objevení kladena do souvislosti s působením byzantské misie. Pohřebiště, které
zde vzniklo již v době velkomoravské,

přetrvalo do středověku. A ještě roku
1247 sloužila část komplexu jako kaple
mariánského zasvěcení. Ta byla spolu
se hřbitovem definitivně opuštěna
v průběhu 13. století.
- DM -

Vizualizace možné podoby kostela na výšině sv.
Metoděje. 
Foto: Slovácké muzeum
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Novinky ve školách
Opraveno a připraveno, hlásí školy. Doufají, že letos už pandemie výuku nenaruší
Do základních škol zřizovaných
městem nastupuje letos v září celkem
2500 žáků, z toho 263 usedne do lavic
úplně poprvé. Všechny školy se každý
rok snaží o to, aby se žáci po prázdninách ve třídách cítili dobře a aby pro
ně vždy bylo připraveno něco nového.
Začněme u Základní školy Sportovní.
Ta bude i nadále nabízet, kromě výuky
v běžných třídách, možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné
výchovy, a to pro děti se zájmem
o sportování a pohybové aktivity. Ve
škole budou dětem k dispozici opravené učebny, s novým školním nábytkem a vymalované. Nová malba byla
provedena také na mnoha místech
chodeb.
Za zmínku stojí i úprava učebny
na dopravním hřišti oprava herních
prvků na školním hřišti, či modernizace kabinetu školní psycholožky.
Během prázdnin byly provedeny
rovněž stavební úpravy venkovních
ploch u školní jídelny a kuchyně. Pro
zlepšení zásobování byl nově vybudován přístup z boku, aby již nebyl
příliš ovlivňován provoz na cyklostezce
a stezce pro chodce.
„Co se týká nových žáků, tak ve všech
třech učebnách pro prvňáčky budou
nové interaktivní tabule, abychom
mohli lépe využívat učebnice a výukové programy. Spousta nových pomůcek a výukových programů je však
nachystán k využívání pro všechny
žáky a třídy,“ přiblížil ředitel školy
Milan Melichárek. Podle něj bude mít
škola také nové internetové stránky,
kde bude moderním a zajímavým způsobem zachycen život školy.

Bylinky ze zahrádky

V Základní škole T. G. Masaryka
v Mařaticích zlepšili o prázdninách
prostředí školní jídelny, kde nechali
vyměnit podlahu a vymalovat. Znovu
vymalované jsou i společné prostory
chodeb a některých kmenových učeben. „Pro žáky budoucích prvních tříd
jsme během prázdnin zrekonstruovali
8

Tradiční vítání prvňáčků ve školách. 

šatny včetně vybavení a pořídili výškově nechat stavitelný školní nábytek,“
informovala ředitelka Jana Uherková.
Školní budova je obklopena zahradou, ve které jsou nově zabudované
vyvýšené záhony, na kterých se žáci
učí pěstovat různé druhy bylin. Záhony
škola získala díky finanční podpoře
města. „Součástí úprav na zahradě jsou
i nové poznávací tabule zahradního
arboreta. Na zahradě budeme instalovat také opičí dráhu s balančními
prvky, na kterých se žáci naučí koordinaci pohybů a zlepší si své pohybové
schopnosti,“ doplnila ředitelka.

Školní flotila tří dronů

V nejstarší základní škole ve městě
– Základní škole UNESCO na Komenského náměstí vstupuje od 1. září
v platnost nový školní vzdělávací
program, který zavádí plošně předmět
informatika od 4. do 9. třídy. Napříč
předměty budou posilovány digitální
kompetence od základů používání
výpočetní techniky přes programování

Foto: Město Uherské Hradiště

až po chytrou domácnost. K tomuto
účelu bude využívána také nová školní
letecká flotila tří dronů. Zároveň dojde
k navýšení hodinové dotace předmětů
český jazyk a matematika v 9. ročníku
o hodinu týdně. Na podzim jsou rovněž
plánovány školy v přírodě pro všechny
třídy, které budou mít zájem.
„Škola opět nabídne svým žákům
přípravné jazykové kurzy na složení
mezinárodních zkoušek z anglického,
španělského, německého, ruského
a francouzského jazyka. Informační
setkání pro nové zájemce se uskuteční
v tělocvičně, v úterý 7. září od 16.40,“
doplnil ředitel Jan Vorba.

Odkládaná cesta do Banátu

Na nový školní rok se připravovali
také v Základní škole Za Alejí. „Rekonstruovali jsme šatny u tělocvičny,
měnili jsme podlahy v některých
třídách, došlo i na obměnu nábytku.
Školu jsme dobře připravili na začátek
školního roku a pevně doufáme, že
bude konečně po dvou letech v běžném
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režimu, a budeme se tak moci denně
potkávat se všemi žáky,“ říká ředitel
Vratislav Brokl.
Také v jeho škole se od září těší, ve
spolupráci se Sportparkem Rybníček,
na oblíbený projekt Sporťák, který
je zaměřen především na sportovní
aktivity a rozvoj pohybových dovedností a budou jej využívat žáci 1. až 4.
ročníku. „Ve školním roce 2021/2022
bude škola rovněž dokončovat projekt Erasmus+, v jehož rámci naše
děti navštíví dvě ze zapojených zemí
- Lotyšsko a Španělsko. V červnu 2022
pak celý projekt bude završen u nás
v Uherském Hradišti. Mezi nejvýznamnější celoškolní akce bude určitě
patřit také návštěva rumunského
Banátu, která je naplánována na květen příštího roku. Chystaný zájezd do
českých krajanských vesnic jsme kvůli
pandemii už dvakrát odložili a věříme,
že tento školní rok se uskuteční,“ přeje
si ředitel Brokl. Konec školního roku
mají děti znovu prožít s cirkusem
Happy Kids, kde se žáci stanou artisty
v opravdovém šapitó.

Nová kuchyňka i knihovna

Několik novinek v nadcházejícím
školním roce nabídne svým žákům
i Základní a mateřská škola Větrná na
sídlišti Východ. Žáci a učitelé budou
využívat zmodernizovanou žákovskou
knihovnu vybavenou nábytkem. Na
zbrusu novou cvičnou kuchyňku se
mohou těšit jak žáci základní školy, tak
děti z mateřské školy. Během prázdnin
se podařilo obnovit nátěr střechy nad
všemi pavilony budovy. Žáci ve školní
družině potěší zbudovaný altán, který
bude postupně dovybaven venkovním
nábytkem.
„Pro děti v mateřské škole a žáky
prvního stupně chystáme aktivity
v oblíbeném projektu Sporťák. Děti
mohou si vyzkoušet základy hokeje,
gymnastiky, atletiky, tenisu a fotbalu,
to vše prostřednictvím tandemové
výuky, kdy děti a žáky vedou nejen
učitelé, ale zejména známí sportovci
a profesionální trenéři,“ informovala

Školní rok začíná. 

Foto: Město Uherské Hradiště

ředitelka školy Marie Leitgebová.
V rámci programu Erasmus+ bude
škola pokračovat v projektu Protect
Earth, Save Life. Partnerské školy ze
Slovenska, Španělska, Itálie a Portugalska předají žákům nové poznatky
o ochraně životního prostředí v jejich
zemích. Škola dále plánuje navázání
užší spolupráce s Parkem a skanzenem Rochus, kde připravuje zajímavé
aktivity zaměřené na environmentální
vzdělávání. Chystá ale také propojení
prezenčních i on-line aktivit při prevenci negativních jevů. Díky distanční
výuce si učitelé osvojili spoustu
nových výukových programů a on-line nástrojů, kterými chtějí obohatit
a zpestřit i běžnou výuku.

Trénování schopností žáků

Jarošovská základní škola se vedle
kompletního zvládnutí školního
vzdělávacího programu chce zaměřit
na větší rozvoj některých „měkkých
dovedností“ odpovídajících věku
a schopnostem žáků. „Schopnosti
rozhodování, analytické schopnosti
a adaptabilitu na změny jsme trénovali již během loňské distanční výuky.
Dovednosti jako týmová spolupráce,
diskuze a práce ve skupinách však
můžeme plně rozvíjet pouze ve škole,
při každodenním osobním kontaktu.
Budeme rovněž pokračovat v projektu

Komunitní bylinková zahrádka, který
má ambici ještě více propojit spolupráci školy a rodiny, a to společnou
prací dětí a rodičů při konstrukci,
osazení a péči o vyvýšené záhony pořízené s pomocí dotace Zlínského kraje.
V neposlední řadě tyto záhony oživí
nově zbudovaný dětský park v naší
zahradě, v plánu je i zásobování naší
školní jídelny čerstvými bylinkami pro
dochucení jídel,“ popsal ředitel školy
Pavel Jančář.
Místní už se také těší na pokračování
projektu Sporťák, kde erudovaní trenéři vedou tandemovou výuku spolu
s učiteli, a který se v Jarošově rozhodli
posunout z mateřské školy i do 1. a 2.
třídy základní školy. Těší se ale také na
další pokračování projektu Erasmus+
Zdravý školní život ve zdravé Evropě,
protože kvůli pandemii covidu-19
se žáci školy se svými partnery
z Německa, Irska, Bulharska a Francie
setkávali pouze v rámci videokonferencí a sdílení společně zadaných
úkolů.

Také školky jsou připraveny

„S příchodem nového školního roku
se všichni těšíme do mateřských škol
s nadějí na klidnou práci s dětmi
bez různých omezení kvůli onemocnění covid-19,“ sdělila nám ředitelka
uherskohradišťských mateřinek Ilona
Močičková.
Vzáří si ve školkách chtějí užívat
slunečných dnů, využívat k denním
hrám krásné zahrady, chodit na dlouhé
vycházky, na malé výlety do okolí – do
Velehradu, Modré, Salaše, Buchlovic.
„Podzimní vítr nám jistě dovolí ještě
počechrat dračí ocásky na tolik oblíbených Drakiádách,“ přála si ředitelka.
Ve vzdělávání se ve školkách chtějí,
kromě jiného, zaměřit na pohyb, rozvoj
hrubé motoriky a opět se těší na dětmi
oblíbený Sporťák, který jim každý
týden bude přinášet tolik potřebný
různorodý pohyb. A doufají také, že
v tomto školním roce se uskuteční
i oblíbená Olympiáda mateřských škol.
- JP 9

Město Uherské Hradiště

2021 | 9

Informace

Názory zastupitelů

Výzva 10 000 kroků
je opět tady

Je nejvyšší čas se opět
svobodně nadechnout

Nezáleží na tom, zda jste muž či žena,
zda máte nějaké kilo navíc nebo že
nejste zrovna sportovní typ. Udělejte
něco pro své zdraví a zapojte se do
říjnové výzvy 10 000 kroků.
Po letošní dubnové výzvě se v říjnu
opět můžete přidat k tisícům dalších
chodců či běžců z celé republiky. Primárním cílem není denně ujít 10 000
kroků, ale začít chodit pravidelně a víc
než dosud. Výsledkem může být nejen
pevnější zdraví, ale třeba i možnost
poznat při chůzi či běhu místa, kterých
si z auta či autobusu nemůžete všimnout, anebo můžete poznat bezva partu
lidí, která se již v dubnu do aktivity
zapojila a užívá si společně sdílené
zážitky.
„Výzva 10 000 kroků odstartuje
v říjnu, nicméně zaregistrovat do ní se
můžete už od září. Přihlášení zájemci
se mohou účastnit samostatně nebo
v týmu. Nachozené nebo naběhané
kilometry jsou následně bodově ohodnoceny. Cílem výzvy je rozpohybovat
co nejvíce lidí, zejména těch se sedavým zaměstnáním, starší ročníky a lidi
s nadváhou, kterým pravidelný pohyb
může výrazně zvýšit kvalitu života.
Tito účastníci jsou v soutěži bodově
zvýhodněni. Týmy mohou být tvořeny
libovolně, ať už jako rodina, kolegové
z práce nebo třeba lidé ze sousedství,“
popsal místostarosta města Uherské
Hradiště Jaroslav Zatloukal.
Zapojit se lze na webu www.desettisickroku.cz. Vykonané aktivity je
možné zaznamenávat na libovolném
zařízení (mobilní aplikace, chytré
hodinky) a následně je do svého profilu
na webu nahrát. I přesto, že hlavním
cílem a odměnou zároveň je upevnění
našeho zdraví, jsou pro ty nejzdatnější
připraveny zajímavé ceny od města i od
partnerů akce.
Oproti minulé výzvě bylo na základě
zkušeností nyní zapracováno několik
novinek, jako třeba vylepšené profily,
osobní i týmové, upravené je bodování
týmů i měst, zjednodušené nahrávání
aktivit anebo je nově umožněna také
účast dětem od 6 let.
- JP -

Bylo skvělé se po chmurné zimě a snad
ještě chmurnějším jaru opět potkat
s přáteli, užít si Slovácké léto i Letní
filmovou školu, zajít za vinaři do sklepa
ochutnat plody jejich náročné práce
nebo jen tak vyrazit na kole a užívat
si sluníčka. Po dlouhých měsících
restrikcí a omezení jsme se mohli zase
alespoň trochu nadechnout a vnímat
tlukot srdce naší slovácké metropole.
O to důležitější však je, abychom
si tento normální svět, i když je stále
pokřivený prapodivnou honbou za tím
správným QR kódem, nenechali zase
vzít. Bohužel jsme stále obklopováni
uměle vyvolávanou atmosférou strachu, která má zaslepit náš racionální
úsudek o tom, co je nejen správné, ale
také důležité. Přes veškerý respekt
k těm, kteří se cítí být ohroženi, je třeba
zastavit mocenské snahy, jejichž cílem
je trvalá ztráta svobody každého z nás,
rozdělení společnosti na „vícelidi“
a „ménělidi“ a deformace základních
právních a demokratických principů.
Ohrožené je třeba chránit, nemocné
léčit, ale zdravé nechat svobodně žít,
pracovat a studovat.
Na rozdíl od často malicherných
komunálních půtek má návrat k normálnímu světu naprosto zásadní dopad
také na život v našem městě. Všechny
plány, možná zbytečně odkládané nebo
podivně preferované rozvojové investice, veškerý kulturní i sportovní život,
ale také další kroky, které povedou ke
zlepšení života, by totiž již definitivně
vzaly za své, pokud bychom se vydali
cestou dalších lockdownů, zavřených
škol či státem vyžadované segregace
a povinných covid pasů. Nepřestanu
opakovat, že volba je na každém z nás.
Všechny tyto útrapy nezpůsobuje
nemoc, ale chaotická a neúčinná
opatření ze strany nekompetentních
politiků, kteří kvůli touze po moci chtějí
pandemii co nejdéle řešit, ale nikoliv
vyřešit. Chci věřit tomu, že normální
svět společně uhájíme, protože každý
z nás má právo žít, nikoliv jen přežívat.

Ing. Michal Dvouletý, MBA,
 Strana soukromníků ČR (Naplno pro UH)
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Kraj posvětil výstavbu
nové spalovny v hradišťské
nemocnici
Nová spalovna (s halou) nebezpečného zdravotnického odpadu
v nemocnici, kde se má spalovat
i odpad z dalších krajských nemocnic,
je krajem posvěcena. Spolek Chraňme
zeleň podal odvolání i důvodné
námitky. Kraj vše zamítl stylem: „Vše
je v pořádku, zapomeňte. Jakékoliv
pochybení úředníků je vyloučeno.
A už nepište.“
Město (účastník řízení) mohlo celou
věc zásadně ovlivnit, ale neudělalo
v této věci vůbec nic. Úředníci zcela
ohnuli územní plán (který nové spalovny v nemocnici nepovoluje) a vše
bez uzardění potvrdili. Takže nová
spalovna bude tak, jak si ji na kraji
a v nemocnici vyprojektovali, na místě,
na kterém by být neměla, se skladovací
halou 22 x 20 m, jíž úředníci nazývají
„přístřeškem“, s dovozem odpadu
(včetně anatomicko-patologického)
i z okolních krajských nemocnic.
Nemám nic proti modernizaci současné spalovny, ale teď se v nemocnici
bude ročně pálit asi 1000 tun odpadu
(3krát víc). Nová hala na odpad bude
jen 90 m od dětského hřiště. Komín
spalovny bude pouze 16 m vysoký –
návrhy zcela ignorují to, že ve Štěpnicích jsou 8patrové domy výšky 24 m.
Ekonomika provozu je ohromná. Fakticky celé se to má postavit z dotace (cca
80 mil.) a ostatní nemocnice budou mít
preferenční smlouvy. Takže třeba cena
za spálení odpadu ze 70 km vzdáleného
Vsetína bude snížena o částku za dovoz,
aby se to Valachům neprodražovalo.
Osobně jsem sázel na to, že v této
podobě návrh nemůže projít kvůli
územnímu plánu. Prošel. Bohužel.
Jedinou možností je, že celý projekt
prozkoumají úředníci z jiného kraje,
protože ti „naši“ jsou evidentně podjatí.
Vždyť v odvolání rozhodovali o něčem,
čeho byli spolutvůrci jejich kolegové,
jelikož nemocnice je řízena krajem.
Doufejme, že tohle není konec a situaci
lze ještě zvrátit.
Jan Zapletal, Ph.D.,
Nestraníci pro Hradiště

Sport

Hurá na sportoviště!
Sporťák se chystá na nový školní rok, opět bude děti učit radost z pohybu
Prázdniny skončily a děti se vrátily
do svých vzdělávacích zařízení. Ty
z mateřských škol v Uherském Hradišti,
v několika okolních vesnicích a Uherském Brodě, stejně jako děti vybraných
1. a 2. tříd, se však mohou opět těšit na
příjemné zpestření formou pohybu.
Projekt Sporťák se totiž chystá už na
třetí rok svého působení. Profesionální
trenéři, v čele s gymnastkou a olympioničkou Janou Komrskovou a vicemistrem světa v hokeji Jaroslavem Balaštíkem budou znovu ukazovat dětem, že
pohyb je zábava.
„Cílem Sporťáka je předškolním,
a nyní už i školním, dětem nabídnout
základy gymnastiky, tenisu, fotbalu
i ledního hokeje. Chceme, aby se
pohyb a radost ze sportu staly přirozenou součástí života dětí,“ říká Jana
Komrsková, zakládající členka Nadačního fondu Sportovní agentura Slovácko, který vznik Sporťáka inicioval.
Děti za svými trenéry budou dojíždět
na sportovní halu nebo zimní stadion.
„Těšíme se na společně strávený čas
a především doufáme v normální rok

Děti se seznámí i se základy hokeje. 

bez covidových opatření,“ přeje si Jana
Komrsková.
Projekt Sporťák od jeho vzniku
výrazně podporuje starosta Stanislav
Blaha. „Když za mnou s projektem
Sporťák přišli, neváhal jsem s jeho
podporou ani vteřinu a udělal maximum, abych mu pomohl vzniknout. Je
skvělé vidět Hradišťáky, kteří ve světě
něco dokázali, předávat své znalosti
dál. Osobně už jsem dnes častěji v roli
sportovce pasivního, ale ke sportu
mám pořád blízko. Proto jsem rád za
to, že teď máme v Hradišti skvělý tým
lidí, kteří tuto vášeň pro sport dokáží

Foto: Sportovní agentura Slovácko

probudit i v dětech,“ říká Stanislav
Blaha.
O tom, že má projekt Sporťák
smysl, svědčí i fakt, že od září funguje
i v nedalekých Otrokovicích. „Děti
v Otrokovicích si vyzkouší atletiku,
sportovní aerobik, tenis, florbal a fotbal. Vše probíhá ve spolupráci s místními kluby a trenéry, kterým jsme
my, původní sporťáčtí trenéři, předali
potřebné know-how,“ vysvětluje Jaroslav Balaštík, který má ve Sporťáku na
starosti hokej a zároveň vedl jednání
s otrokovickými mateřinkami.
- PK -

Penalty zradily cestu Slovácka do evropských soutěží
V obou utkáních druhého předkola
Konferenční ligy UEFA s Lokomotivem
Plovdiv (22. a 29. července) mělo Slovácko výraznou převahu, v obou mělo
dostatek šancí − přesto obě skončila
1:0, takže v Uherském Hradišti došlo
na penalty. Do té doby to byla chlouba
Slovácka − v uplynulé sezóně její střelci
proměnili všech čtrtnáct penalt! Bohužel, v rozhodující chvíli „zvlhl prach“
a postoupil bulharský tým.
A tak se Slovácko muselo soustředit na Fortuna:Ligu. Začalo dobře −
v Liberci slavilo výhru 1:0, když branku
vstřelil nestárnoucí Milan Petržela.
Doma pak se stejným výsledkem skončilo utkání s Českými Budějovicemi
(autorem branky byl Michal Kohút). 8.
srpna pak náš celek zajížděl do Plzně,

překvapivě se ujal vedení brankou Václava Jurečky po akci Milana Petržely.
Pak však byl přísně vyloučen Stanislav
Hofmann (nejprve dostal žlutou kartu,
kterou „přebarvil“ překvapivě video
asistent rozhodčího) a domácí si vytvořili značnou převahu, které musel čelit
vynikající brankář Filip Nguyen. Slovácko nakonec prohrálo 2:1. Doma nás
pak 15. srpna čekal nováček z Hradce
Králové, který doposud v soutěži
neprohrál. V prvním poločase zůstala
zhruba desítka příležitostí neproměněna, branku vstřelil až po přestávce
(svou první) Daniel Mareček, který
byl ovšem vzápětí přísně vyloučen.
Rozhodčí kupil chybu za chybou, a tak
závěr by velmi nervózní, několikrát
se vyznamenal brankář Nguyen. Další

góly už napadly. Tři body tak znamenají
postavení v popředí tabulky.
Po srpnových zápasech v Jablonci
a doma s Pardubicemi (po uzávěrce
Zpravodaje) zajíždíme 11. září na Slavii,
18. září hostíme Zlín a 25. září hrajeme
v Mladé Boleslavi. Snad se střelci proberou a body budou přibývat.
- MP -

Jedna z mnoha příležitostí při utkání s Hradcem
Králové.
Foto: Miroslav Potyka
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Synagoga se stala svatostánkem čtenářů
Bývalá židovská synagoga je 70 let sídlem knihovny. Ta se sem přestěhovala z Reduty
V září roku 1951 se ze stísněných prostor
městské Reduty přestěhovala do přízemí
bývalé židovské synagogy tehdejší
Okresní lidová knihovna. Paradoxem
je, že hlavní iniciátor přesunu, Bedřich
Beneš Buchlovan, si nových prostor
knihovny neužil, protože ke konci roku
1950 odešel na profesní odpočinek.
Od roku 1931 sídlila městská knihovna
v prvním patře městské Reduty. Po roce
1945 měla k dispozici pouze jednu místnost a sklad. Hlavní půjčovna byla rozdělena dřevěnou přepážkou, a protože
v té době knihovna neměla volný výběr,
vydávaly se knihy čtenářům oknem
v přepážce. Zmiňovaný systém byl
v této době již zastaralý a neumožňoval
nové pojetí knihovnických činností,
především volný výběr knih čtenáři.
Tehdejší knihovník Bedřich Beneš
Buchlovan několikrát písemně apeloval
na zřizovatele a žádal o důstojnější,
a zejména větší prostory pro knihovnu.
V roce 1948 došlo k významnému
kroku v řešení prostorových potíží
městských kulturních organizací. Byl
vypracován plán přestavby bývalé
židovské synagogy na kulturní dům,
kde podle původně předloženého
návrhu měla mít knihovna pouze
jednu místnost, ostatní prostory
by využívala Slovácká filharmonie
a pěvecký sbor Svatopluk. Z prvního
písemného záznamu z jednání o přestavbě synagogy, který je datován k 6.
srpnu 1948, víme, že Bedřich Beneš
Buchlovan rozporoval původní záměr,
neboť jedna místnost pro knihovnu
byla zcela nedostačující, argumentoval například i nutností samostatné
čítárny. V průběhu dalších měsíců
téhož roku se ujasňovala koncepce
vnitřní úpravy interiérů a konečný
návrh adaptace byl schválen 24. února
1949. Díky dohodě všech tří budoucích
uživatelů byly prostory rozděleny
následovně: veřejná knihovna získala pět místností v přízemí budovy,
které sloužily jako čítárna, půjčovna
pro dospělé, půjčovna pro mládež
a dvě kanceláře, v prvním poschodí
12

Současná podoba budovy uherskohradišťské knihovny. 

byl vybudován hudební sál s kvalitní
akustikou a tři klubovny pro členy
orchestru a spolek Svatopluk.
Vydrancovanou a poničenou budovu
templu vykoupilo město 20. listopadu
1941 za částku 30 000 protektorátních
korun. Stavba byla původně určena ke
zbourání, ke kterému naštěstí nedošlo. Po výše uvedených jednáních byla
v následujících letech budova brigádnicky přebudována na kulturní dům,
přestavbu provedli občané města, především pak členové Slovácké filharmonie a Svatopluku v letech 1950 až 1951.
Bylo jí také přiděleno číslo popisné 714.
Mezitím došlo k velkým změnám
v oblasti knihovnictví, neboť od 1. ledna
1951 vstoupil v platnost nový systém,
podle něhož byly zřízeny v okresních
městech okresní lidové knihovny,
které se staly metodickým centrem pro
místní lidové knihovny na vesnicích.
Do Okresní lidové knihovny v Uherském Hradišti nastoupila od stejného
data nová ředitelka Valerie Vignatiová
a jedna knihovnice. I nadále v knihovně
vypomáhala manželka Bedřicha Beneše
Buchlovana, paní Marie Benešová.
Do nově adaptovaných prostor
synagogy se knihovna přestěhovala v září 1951 a zanedlouho nato
byla slavnostně otevřena a předána

Foto: MgA. Jan Skrášek

veřejnosti za účasti nejvyšších
zástupců tehdejších městských
a okresních orgánů. Vnitřní organizace knihovny a také zařízení
a vybavení bylo na tu dobu skutečně
ojedinělé. Do nových prostor bylo
pořízeno jednotné knihovnické
zařízení, které se skládalo z hráškově
zelených regálů s posuvnými policemi, vtipně byly vyřešeny výpůjční
pulty a interiér byl doplněn o vkusné
běhouny, závěsy, obrazy a plastiky. Na
řešení se podílel cennými radami akademický malíř Vladislav Vaculka. Pro
čtenáře bylo nejpodstatnější změnou
zavedení volného výběru knih, pouze
část starší literatury byla uložena ve
skladišti. Nové estetické prostředí
a rozšíření služeb mělo za následek
příliv nových čtenářů do knihovny.
Zatímco v roce 1947 bylo evidováno
447 čtenářů, v roce 1952 vzrostl jejich
počet na 1 598, tedy trojnásobně!
Provoz kulturního zařízení
a knihovny takto fungoval až do 7.
března 1966, kdy byla budova poničena
požárem. Po dvouleté rozsáhlé rekonstrukci byla budova adaptována na
jednoúčelové zařízení a jediným uživatelem se od 1. března 1968 stala Okresní
knihovna Uherské Hradiště.
Radovan Jančář

Historické osobnosti

Výročí dvou hradišťských lékařů
Alois Carl organizoval očkování na Moravě už počátkem 19. století
Tento měsíc si připomeneme výročí
spjaté s osobností širší veřejnosti
dosud neznámou. V září 1831 zemřel
lékař a botanik Alois Carl, který proslul
také jako propagátor variolace (očkování proti neštovicím lymfou z pravých
neštovic). Když anglický lékař Edward
Jenner objevil bezpečnější metodu
imunizace vakcinací kravskými neštovicemi, stal se Carl jeho nadšeným
stoupencem. Vynalezl dokonce vlastní
očkovací jehlu a o svých zkušenostech
s očkováním publikoval na přelomu
18. a 19. století několik prací. Můžeme
říct, že částečně přispěl k tomu, že
habsburská monarchie se v prosazování vakcinace dostala v Evropě nejdál,
neboť už roku 1849 bylo v Čechách
proočkováno 96 % populace.
Rodák z Eberndorfu v Rakousku
(4. dubna 1765) vystudoval lékařskou
fakultu ve Vídni, poté působil mj. jako
domácí lékař u hraběte Thuna, později žil v Praze a následně v Brně, kde
v roce 1796 založil první očkovací stanici. Stal se také členem tamní Moravskoslezské společnosti pro zvelebení
orby, přírodovědy a vlastivědy.
Od roku 1818 se Dr. Carl stal krajským fyzikem (lékařem) v Uherském
Hradišti, když již předtím působil
v Uherském Brodě, a ve své nové
funkci rovněž organizoval očkování

Zakládací listina knižního fondu lékařských knih pro krajské fyziky. 

proti neštovicím v celém tehdejším
hradišťském kraji.
Jeho dalším velkým zájmem byly
přírodní vědy, především botanika,
o čemž svědčí jeho bohatá knihovna,
obsahující na 600 knih převážně lékařských a přírodovědných. Sběry rostlin
prováděl v Čechách i na Moravě a již
roku 1802 vydal v Praze spolu s Josefem Dobrovským dílo Entwurf eines
Pflanzensystems nach Zahlen und
Verhältnissen. Další jeho práce však
zůstaly v rukopisech. Při svém domku,

Foto: SOkA Uherské Hradiště

který si nechal postavit v zahradě
v sousedství Josefské brány, měl i skleník, kde pěstoval množství květin,
včetně např. citrusů.
Dr. Alois Carl zde zemřel 11. září 1831,
paradoxně jako první oběť tehdy začínající epidemie cholery. Jeho majetek
byl rozprodán v dražbě s výjimkou
knih, z nichž část lékařských (hlavně
z oboru chirurgie) odkázal zdejšímu
ranhojiči Franzi Wenzlovi a zbylých
560 svým nástupcům ve funkci.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Jaroslav Urbášek se zapojil do odboje, přišlo si pro něj gestapo
Tento měsíc vzpomínáme i výročí dalšího lékaře, MUDr. Jaroslava Urbáška,
který se narodil před 120 lety, 25. září
1901 v Brankovicích na Vyškovsku.
V Uherském Hradišti působil za první
republiky jako okresní lékař, ale byl
také znám jako všestranný sportovec.
Výborně lyžoval a uherskohradišťský
veslařský klub pod jeho vedením dosáhl
významných úspěchů.
Již na počátku okupace se zapojil do
odbojové organizace Obrana národa.
Gestapem byl zatčen 13. listopadu
1940 na základě poznámek v zápisníku uprchlého spolubojovníka Karla

Nigrina a 4. srpna 1942 odsouzen
k trestu smrti za účast na „teroristické
akci“. Následně byl popraven ve Vratislavi 6. listopadu téhož roku.
Dr. Urbáška v našem městě připomínají dvě pamětní desky. První z nich se
nachází ve vstupu do Lékařského domu
č. p. 163 ve Františkánské ulici, druhá
je ve vestibulu polikliniky č. p. 152, kde
je uveden spolu s dalšími zaměstnanci
bývalé okresní nemocenské pojišťovny,
kteří položili své životy za svobodu
vlasti.

PhDr. Jiří Čoupek

Foto: archiv Slováckého muzea
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Toulky městem
Vzápětí po postavení posledního
domu na Palackého náměstí, č. p.
441 došlo k zásadní proměně části
východní strany náměstí. Roku 1928
vyhořela Fürstova sladovna, která do
té doby tvořila blok budov mezi Palackého náměstím a dnešním náměstím
Míru, a její plocha, ohraničená ještě
ulicemi Všehrdovou a Dvořákovou,
byla po požáru rozdělena na řadu
stavebních parcel, na nichž postupně
vyrůstaly nové budovy.
Jako první byly na nároží Palackého
náměstí postaveny budovy městské
spořitelny a paláce Auto-Praga Antonína Kellera podle návrhu architekta
Bohuslava Fuchse. V roce 1934 byly
obě budovy týmž architektem spojeny
a upraveny pro Spořitelnu města
Uherského Hradiště, která se sem
přestěhovala z dosud užívané části
městské radnice, a pro autosalon byl
pak vystavěn v sousedství samostatný
dům č. p. 567. Budova spořitelny č. p.
487 sloužila svému účelu i v následujících desetiletích, od roku 1948
jako státní spořitelna a později Česká
spořitelna. Po druhé světové válce
byla budova spořitelny ještě rozšířena
o zmíněný autosalon, čímž č. p. 567
zaniklo. Celý objekt
spořitelny v 90.
letech převzala
Československá
obchodní banka, zatímco Česká spořitelna od roku 1995 užívá část sousední
budovy č. p. 1210 na nároží Dvořákovy
ulice. Tento bytový a administrativní
dům č. p. 1210 vznikl v polovině 80.
let minulého století jako ubytovna n.
p. Mesit s prodejnou potravin v přízemí. Stavbě zde předcházel obytný
dům a autozávod Antonína Kellera
z roku 1931, rozšířený v roce 1939
podle plánu stavitele Otakara Jedličky
o dvě skladiště a místnost pro šoféry,
při čemž byly také upraveny dílny
v zadním rohu dvora. Na obytný dům
bylo přeneseno č. p. 178 ze zrušené
epidemické nemocnice. Za okupace
byl závod dán pod německou správu,
protože syn majitele Karel Keller

Východní strana Palackého náměstí v roce 1934. 

byl v roce 1940 zatčen a 6. listopadu
1942 ve Wohlau popraven za účast
v odbojové organizaci Obrana národa.
Po válce byl podnik již v říjnu 1945
znárodněn a nejdříve začleněn jako
opravna aut pod Letecké závody
Praha-Libeň a od
roku 1950 pod
národní podnik
Autorenova, později Československé automobilové
opravny Uherské Hradiště. Celý areál
byl pak zrušen a asanován v roce 1983.
V proluce mezi těmito objekty
autozávodu A. Kellera a spořitelnou byl v roce 1938 postaven ještě
dům č. p. 579 pro Miroslava Rašína,
syna prvního československého
ministra financí. Majitel si ale již
po dvou letech nechal postavit jiný
dům v Dvořákově ulici a tento prodal
lékárníkovi Alfonsi Hüblerovi, jenž
v něm 2. listopadu 1940 otevřel
lékárnu U svatého Rocha. Lékárna
roku 1949 přešla pod národní správu,
Hübler v říjnu téhož roku zemřel a ke
konci roku 1953 byla lékárna zrušena. V jejích místnostech byla v 60.

Palackého náměstí
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Foto: SOkA UH

letech státní pojišťovna a později byt.
Dům musel být odstraněn po povodni
v roce 1997, jeho stavební parcela byla
pak zrušena a pozemek s přístavbou
budovy podle projektu brněnského
architekta Jiřího Němce a společnosti
BOSS připojen k nové budově č. p.
1210.
V severní polovině Palackého
náměstí bylo již před rokem 1956 zřízeno autobusové nádraží, které tam
fungovalo až do vybudování nového za
bývalou věznicí v roce 1983. Uprostřed
této části náměstí stávala secesní litinová kašna, která byla po poškození
autobusem odstraněna a v devadesátých letech 20. století zrestaurována a umístěna na nově upraveném
Zelném trhu.
K oslavám 700. výročí založení
města v roce 1957 dostala novou
podobu také jižní část náměstí s kaplí
sv. Šebestiána. Kaplička byla na
počátku ledna roku 1969 kvůli rozšíření komunikace vyzvednuta na
úroveň nynějšího terénu a posunuta
o 6 m dál od dosavadního místa.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

Objevte kvalitní produkty s přidanou hodnotou
V rámci podpory zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje vzniká spousta
aktivit a projektů. Příkladem jde i společnost Kaufland, která sází na produkty s přidanou
hodnotou a vysokou kvalitu svých privátních značek.
Kaufland přijímá odpovědnost za prostředí, ve kterém působí a které společně
vytváříme. Nabízí takové zboží a produkty, jejichž výroba je šetrná vůči životnímu prostředí a přírodním zdrojům.
Produkty s přidanou hodnotou
Kaufland v minulém roce výrazně
rozšířil sortiment bio produktů. Značná část jeho čokoládových výrobků
je označena logem Fairtrade. Nabízí
také čerstvé ryby, které pochází výhradně z udržitelného rybolovu. Velká
část bytového textilu a oblečení privátních značek Kauflandu je vyrobena
z biobavlny s certifikací GOTS.
Odpovědný sortiment
Věděli jste, že Kaufland změnou obalů v úseku ovoce/zelenina uspořil ročně
až 100 tun plastu? Významně omezuje

i barviva, látky ovlivňující chuť a konzervanty. Mletá masa a uzeniny vyrábí bez
glutamátu a v mělněném mase používá
jako konzervant himalájskou sůl. U ovoce
a zeleniny akceptuje pouze jednu třetinu povoleného obsahu reziduí pesticidů
určených evropskými normami. I dobré
životní podmínky zvířat jsou pro Kaufland velice důležité. Zcela se zřekl prodeje kožešinových produktů a nenabízí
ani kachní či husí maso z chovů, kde jsou
zvířata násilně vykrmována či zaživa
škubána. Do roku 2025 zároveň ze svého
sortimentu zcela vyřadí vejce z klecového chovu. Již dnes si však zákazníci mohou vybrat vejce z podestýlkového chovu, biofarem či volného výběhu.
Kouzlo privátních značek
Privátní značky tvoří důležitou součást sortimentu Kauflandu, který se

zároveň významně podílí na jejich vývoji. Má tak plnou kontrolu nad kvalitou a složením jednotlivých produktů,
a může tak u svých výrobků aktivně
snižovat množství soli, tuku, cukru či
jiných sladidel. Při jejich výrobě dodržuje přísné normy, které například
zakazují užití vajec z klecového chovu. Produkty privátních značek díky
své vysoké kvalitě každoročně bodují v řadě spotřebitelských soutěží.
Ocenění Volba spotřebitelů či Česká
chuťovka pravidelně získávají masa
a masné produkty vyrobené ve vlastním masozávodě v Modleticích u Prahy. Certifikát Česká chuťovka obdržely krátce po svém uvedení na trh loni
na podzim také výrobky nejnovější
privátní značky K-Jarmark pocházející
výhradně od českých výrobců.

NAŠE KVALITNÍ MASO

184x243_Uherske-Hradiste.indd 1
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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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Inzerce

Leon

SEAT

Již od 494 900 Kč.
ARAVER CZ člen skupiny AUTO UH, E. seat@araver.cz – www.araver.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu SEAT Leon: 1,4–6,2 l / 100 km, 32–141 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

seat.cz/leon

J. Stancla 153, Uh. Hradiště, tel. 572 553 235,

vera intimo

po–pá: 9–17, so: 9–12 hodin

SLE VA
PRO ST UDENT Y

50 %

Včetne studentů
akademie třetího věku.
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Více informací na telefonu:

777 457 427

Stěrky 33 - 55 cm

PO–PÁ: 7.00–17.30
SO: 7.30–11.30

CERERIT
podzimní

Sklenice na
zavařování
+ víčka

Holínky PVC Kartáč na nádrže
vysoké/nízké 23 cm - 5 barev

Hrábě na listí
různé druhy

Nabídka je platná pro září 2021 nebo do vyprodání zásob!

Smetáky silniční,
zahradní, profesiolnální

Krmiva pro
hospodářská
zvířata

Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště,
E: uherskehradiste@zempostober.cz, T: 572 556 422
18

Finance
Pojištění
Úvěry
Hypotéky
Spoření

Reality

Videoprohlídky
Advokátní úschova
Cílený marketing
Výkupy nemovitostí

Investice

Podílové fondy
Nemovitosti
Dluhopisy
Drahé kovy

ABONENTKY NA CYKLY MUSICA A JAZZ V REDUTĚ
JSOU V PŘEDPRODEJI V MIC UH. HRADIŠTĚ

Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Otakar Brousek doplní houslový duet

Otakar Brousek.

Pořad k 120. výročí narození básníka
Jaroslava Seiferta představí 14. září
v Redutě netradiční spojení hudby
a uměleckého přednesu.
Duo Lyrico (Magdalena a Štěpán
Graffovi) má na repertoáru skladby
předních českých skladatelů 20. století
pro dvoje housle – Bohuslava Martinů,
Josefa Suka, Evžena Zámečníka a Jindřicha Felda. V podání Otakara Brouska
ml. si diváci vyslechnou poezii básníka
Jaroslava Seiferta.
Štěpán Graffe působí jako primárius

Graffova kvarteta, na brněnské konzervatoři se věnuje mladým houslistům, učí také na ZUŠ v Rousínově
a v Kuřimi. Hru na housle vyučuje
i v rámci Mezinárodních kurzů Leoše
Janáčka a Bohuslava Martinů v Turnově. Magdalena Graffe působí jako
členka orchestru Janáčkovy opery
Národního divadla v Brně. Učí na ZUŠ
v Kuřimi a s manželem Štěpánem
tvoří houslové duo Duo Lyriko.
Otakar Brousek ml. pochází z hereckého prostředí, jeho otec Otakar
Brousek st. byl přední český herec,
jeho sestra Jaroslava Brousková je
rovněž herečkou. Po absolutoriu na
pražské konzervatoři působil od roku
1978 v divadle na Kladně (v roce 1945
zde začínal hrát i jeho otec) a vydržel
zde hrát 12 let. V letech 1990 až 2007
byl v angažmá v Městských divadlech
pražských. Mezi roky 2008 a 2012 byl
stálým hostem Divadla Na Fidlovačce
a od září 2012 je členem hereckého
souboru Divadla Na Vinohradech.
Kromě divadla vystupuje i ve filmu
a televizi. Příležitostně se věnuje
moderování.

Magdalena a Štěpán Graffovi. 

Foto: archiv

Už jste slyšeli o dokonalé svatbě?

Říjnový klavírní recitál

Dokonalá svatba (angl. Perfect Wedding) je zběsilá situační komedie britského dramatika Robina Hawdona,
která měla premiéru roku 1994
a od té doby se objevuje na jevištích
celé Evropy. My ji uvedeme v rámci
Divadelních pátků ve Véskách 24. září
v 19.00 hod.
Herci na vás z jeviště přenesou svoji
nakažlivou energii a dobrou náladu
a smích vám dá zapomenout na starosti a náročnost dnešní doby. Třeskutou anglickou komedii v překladu
Jana Šotkovského nastudoval s žáky
literárně dramatického oboru ZUŠ
Otrokovice Gustav Řezníček − herec
Městského divadla Zlín, kde inscenace
již dříve sklízela velký úspěch.

Již nyní je nám potěšením pozvat vás
na recitál polského klavíristy Wojciecha Waleczeka k 30. výročí Visegrádské čtyřky – 5. října, v 19.30 hod.,
v Redutě. Program sestává z děl českých, slovenských, polských a maďarských skladatelů.
Wojciech Waleczek je mezinárodně
uznávaný koncertní pianista. Narodil
se v roce 1980, vystupoval s různými
symfonickými orchestry, v sólových
recitálech a na koncertech komorní
hudby po celém světě. V roce 2017
obdržel od Ministerstva kultury
a národního dědictví Polské republiky
vyznamenání za zásluhy o polskou
kulturu a v roce 2018 čestný odznak za
zásluhy za Slezské vojvodství. -ATK19
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Balení učebnic, sešitů a knih

Od středy 1. září nabízíme v knihovně
opět balení učebnic, sešitů a knih.
Nemáte čas na balení knih do školy?
Velikost zakoupených obalů nesedí?
Potřebný formát obalu nemůžete
sehnat? Nedostatečně obalené učebnice
se rychle ničí?
Máme pro vás jednoduché řešení! Pracovnice knihovny zabalí vaše učebnice,
knihy nebo sešity. Rychle, levně, profesionálně! Obal od nás vydrží dlouho
a je kvalitní. Stejným způsobem balíme
i knihy v našem fondu. Zabalíme vám
jakýkoliv formát včetně atypických,
zpevníme prošitím, vykonáme drobné
i větší opravy.

Výstava Modlitba za mrtvé

Od 8. září bude v čítárně Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana k vidění
výstava fotografií Jana Hrdiny Modlitba
za mrtvé (židovský hřbitov v Uherském
Brodě).

Dny otevřených památek

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,
někdejší synagoga, bude v sobotu 11.
a v neděli 12. září otevřena pro veřejnost
jako součást programu Dnů otevřených památek v rámci Dnů evropského
dědictví. Budova bude přístupná
v sobotu od 8 do 17 hodin, v neděli od 9
do 17 hodin.

Plánované akce

8. září v 17.00
Workshop malujeme na kamínky
Ve středu 8. září se v čítárně Knihovny
BBB uskuteční kreativní workshop
malování kamínků. Zúčastnit se může
kdokoliv, účast není věkově omezena.
Přijďte si vytvořit krásný dárek pro své
blízké nebo namalovat kamínek jen tak
pro radost. Materiál včetně kamínků
bude zajištěn. Cena workshopu: 50 Kč
Přihlášky: urbankova@knihovnabbb.
cz. Počet míst je omezen.

Zlatá stuha a získala také Cenu učitelů
za přínos k rozvoji dětského čtenářství.
Je autorkou knih Já jsem hlad, Julie mezi
slovy, Flouk a Líla, Sítě, Každý má svou
lajnu, Dědina, Chirurg, Vrány. Přijďte
si poslechnout její zajímavé a poutavé
vyprávění o životě a cestě ke knihám
i lidem. Vstup je zdarma, pouze do naplnění kapacity knihovny.
V dopoledních hodinách se uskuteční
besedy s autorkou pro žáky základních
škol z Uherského Hradiště.

15. září v 17.00
Trénování paměti
Pro zájemce o trénování paměti
připravujeme podzimní kurz s paní
PhDr. Janou Bílkovou PhD. Cyklus tří
workshopů (nejen) pro seniory se bude
zaměřovat na intenzivní trénink mentální kondice se speciálním důrazem
na procvičování paměti, koncentrace,
mentální rychlosti a flexibility. Je
vhodný pro všechny, kdo si chtějí zábavnou formou procvičit paměť a zlepšit
mentální kondici.
Každá ze tří lekcí bude trvat hodinu
a uskuteční se ve středu, a to 15. září, 20.
října a 3. listopadu. Cena za jednu lekci
je 40 Kč. Přihlášky: vadurova@knihovnabbb.cz.

6. října v 17.00
Básnířky vlčího srdce
Ve středu 6. října se v čítárně knihovny
uskuteční v 17 hodin pořad kytaristy
a textaře Jana Žambocha Básnířky
vlčího srdce.

22. září v 17.00
Beseda s Petrou Dvořákovou
Petra Dvořáková je autorkou řady
známých knih pro dospělé i pro mládež
a nositelkou ocenění Magnesia Litera,

8. října v 18.00
Setkání broučků s lampiónky

V pátek 8. října v 18 hodin proběhne
na Masarykově náměstí tradiční
Setkání broučků s lampiónky.
Více informací se dozvíte na www.
knihovnabbb.cz a v příštím čísle
Zpravodaje.
13. října, 10. a 24. listopadu v 17.00
Relaxace s mandalou
Zveme vás na lekce kreslení mandal,
které se uskuteční ve středu 13. října,
10. a 24. listopadu od 17 do 18 hodin
v čítárně knihovny. Cena jedné lekce je
50 Kč, je třeba se předem přihlásit přes
e-mail vadurova@knihovnabbb.cz.
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Divadelníci se chystají uvést odložené premiéry
Slovácké divadlo naskočilo do plné
práce. Už v polovině srpna se po zaslouženém volnu sešli divadelníci na své
domovské scéně, aby zahájili novou
sezónu. Po náročném roce a půl, kdy byl
provoz uherskohradišťské scény poznamenán koronavirovou krizí, divadelníci
doufají, že budou moct bez problémů
hrát pro své diváky.

Komedie Perfect Days
se dočká v září

Už na jaře měli možnost vidět premiéru konverzační komedie Perfect Days
v režii Mikoláše Tyce zaměstnanci
Slováckého divadla. „Jako divák jsem
si Perfect Days užil moc. Kolegové to
zahráli čistě herecky, bylo to citlivě
režírované, šli hezky po příběhu a textu.
Bylo to vtipné i dojemné. Komedii
a kolegům přeju do budoucna především spoustu spokojených diváků,“
řekl bezprostředně po interní premiéře
herec Jiří Hejcman. Jeho přání se vyplní
v sobotu 18. září, kdy bude mít komedie
Perfect Days oficiální premiéru konečně
i s diváky z řad veřejnosti.
V příběhu o tom, že život nám
vždycky přinese naději, hrají Tereza
Novotná, Irena Vacková, David Vaculík,
Josef Kubáník, Pavel Šupina a Monika
Maláčová jako host. Kostýmy, které
ctí módu končících 90. let, vytvořila
Aneta Grňáková, hudbu Robin Schenk.
O scénu se postaral Karel Čapek
a slováčtí divadelníci využili předklad
Davida Drozda. Vstupenky na premiéru
i další reprízy jsou k dispozici na webu
divadla.

Muzikál Jesus Christ Superstar
v plné kráse

Nekončící ovace ve stoje a desítky
nadšených reakcí provázely začátkem
července na nádvoří Reduty koncertní
předpremiéru muzikálu Jesus Christ
Superstar. Ten před rokem začal ve
Slováckém divadle připravovat zkušený režisér Dodo Gombár. Po několika

Muzikál Jesus Christ Superstar nabízí strhující podívanou. 

odkladech budou moct slavnou rockovou operu natěšení herci konečně ukázat divákům na slavnostní premiéře,
a to v sobotu 9. října.
V hlavní roli Ježíše se představí
hostující Tomáš David, jeho protivníka
Jidáše hraje a zpívá Tomáš Šulaj. Dále si
diváci užijí výkony Kristýny Daňhelové,
Pavlíny Hejcmanové, Jitky Hlaváčové,
Pavla Majkuse, Pavla Hromádky, Martina Vrtáčka a dalších tváří uherskohradišťské scény. I na Jesuse mohou diváci
pořídit vstupenky na divadelním webu.

Tomáš Šulaj ze Slováckého
divadla neodchází

Už 22 let je Tomáš Šulaj oporou souboru
Slováckého divadla. Ztvárnil desítky
nezapomenutelných rolí, za což získal
řadu ocenění včetně nejprestižnější
Ceny Thálie. Po prázdninách se už
naplno vrhl do nové divadelní sezóny.
V posledních týdnech se ale mezi lidmi
šíří fámy o tom, že odchází z uherskohradišťského divadla.
„Tyto informace se objevily už

Foto: Marek Malůšek

i v médiích, ale bohužel přímo Tomáše
ani divadlo nikdo nekontaktoval. Kdyby
to udělal, dozvěděl by se, že Tomáš Šulaj
z angažmá v Hradišti neodchází,“ říká
jasně mluvčí Slováckého divadla Josef
Kubáník.
„Někdy je dobré přemýšlet a dávat
si věci do souvislostí,“ krčí rameny
mluvčí. „Tomáš s činohrou Národního
divadla Brno spolupracuje dlouhodobě.
Dokonce za roli Jury Barana v inscenaci Je třeba zabít Sekala získal nejužší
nominaci na Cenu Thálie. Nyní v této
spolupráci pokračuje dál, ale hradišťští
diváci o něj rozhodně nepřijdou stejně
tak, jako o něj nepřišli v předchozích
letech,“ vysvětluje situaci Josef Kubáník.
Tomáše Šulaje tak budou moct
návštěvníci divadla i nadále vídat
v osvědčených hitech, jako jsou Dva
úplně nazí muži, Přelet nad kukaččím
hnízdem nebo Rychlé šípy. Kromě role
Jidáše v muzikálu Jesus Christ Superstar
se bude podílet i na dalších novinkách
Slováckého divadla.
- PK 21
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY
Jan Vlček, FILM EYE,
skici pro film

K doprovodným programům letošní
Letní filmové školy v Uherském
Hradišti patří tradičně výstavy
výtvarného umění. Jednou z nejzajímavějších je výstava scénografických
filmových návrhů Jana Vlčka.
Potrvá do 12. září.

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 a příliš se o něm
nevědělo. 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
Nositelé tradice
lidových řemesel

Výstava představuje projekt Nositel
tradice lidových řemesel a výrobce,
kteří jsou držiteli tohoto titulu. Jedná
se o prestižní ocenění, které ministr
kultury ČR uděluje výrobcům, již
na vysoké technické úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené
technologie lidové výroby. Zvláštní
pozornost je v rámci výstavy věnována osobnostem oceněným v roce
2021.
Ve výstavě se také prezentují
významné prvky kulturního dědictví, zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Jedná se o 28
statků, z nichž některé jsou součástí
seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
Výstava bude zpřístupněna v pátek
10. září a potrvá do 10. října.

ARCHIV – SUPŠ / malba
/ studenti

Výběr studentských prací z archivu
Kulturní akce, přednášky, besedy

Noční život v Brumbálkově

Zajímá vás, co se děje v naší výstavě
Tajný život medvídků, když se večer
setmí? Co myslíte, usínají naši plyšáci
únavou, nebo ožívají? Pokud byste tuto
hádanku chtěli rozlousknout, přijďte
do hlavní budovy na večerní návštěvu
muzea. Součástí programu budou
kromě dílniček také dobrodružné
prohlídky výstavy a čtení medvědí
pohádky v 18.00.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
pátek 3. září od 18.00 do 22.00.
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Kněžna Ludmila
a první Přemyslovci
mezi Moravou a Bavorskem

V rámci stejnojmenné výstavy se
v Památníku Velké Moravy uskuteční
přednáška specialisty na raně středověkou archeologii a autora řady
knižních publikací PhDr. Michala
Lutovského z Ústavu archeologické
památkové péče středních Čech.
Památník Velké Moravy, Jezuitská
1885, Staré Město, čtvrtek 16. září
v 17.00.

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

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
STARÉ MĚSTO
Kněžna Ludmila a první Přemyslovci mezi Moravou a Bavorskem
Před jedenácti stoletími, 15. září 921,
byla na Tetíně zavražděna zakladatelka přemyslovské dynastie, manželka Bořivoje I., kněžna Ludmila.
Kulaté výročí je příležitostí připomenout jak osobnost první české světice, tak i dobu prvotního vzestupu
přemyslovského rodu v pohnutých
časech pádu Velké Moravy.
Výstava bude otevřena ve středu
15. září a potrvá do 30. ledna 2022.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Filmové cykly a slevové
programy

Staňte se členy filmového klubu! Ušetříte 20 i více korun na každé projekci
a za průkazku Bijásek, Baby Bio, Zlatý
fond nebo Bio Senior s platností na celou
sezónu zaplatíte jen 70 Kč. Na programu
filmového klubu Bijásek jsou dětské, rodinné, české, zahraniční filmy a filmová
pásma pro nejmenší diváky. Baby Bio
nabízí dopolední projekce pro rodiče
s malými dětmi − počítá se s kočárky,
přebalováním i krmením. Na výpravu
za klenoty světové kinematografie se
mohou nároční diváci vydat díky Zlatému fondu. Oblíbené Bio Senior přináší
časná filmová odpoledne nejen pro
seniory za výhodné vstupné. Průkazku
si můžete zakoupit v pokladně kina
Hvězda Uherské Hradiště.

Nová filmová sezóna
na plný plyn

Užívejte slevy a šetřete hned od začátku!
Už ve středu 1. září poběží maraton
Bijásku. Na těchto zahajovacích projekcích získávají diváci s průkazkou Bijásku
slevu 30 Kč. Vybírat můžete z filmů
Raya a drak (12.00), Croodsovi: Nový
věk (14.30), Králíček Petr bere do zaječích (16.30) a Gump − pes, který naučil
lidi žít (18.30). Tento žádaný rodinný
film zahájí také novou sezónu Bia Senior
(7. září v 15.00). Školní sezóna ARTu
odstartuje očekávaným (1. září ve 20.15)
a Baby Bio nasazuje úspěšné Matky (8.
září v 10.00). První projekce Zlatého
fondu bude patřit Charliemu Chaplinovi
a jeho filmům Cirkus a Psí život (9. září
v 16.00).

Soutěž PeckaFilm:
Trollí megakoncert

Zároveň se začátkem školního roku
2021/22 vyhlašují Městská kina již 12.
kolo dětské kreativní soutěže PeckaFilm, které muselo být kvůli koronaviru přeloženo. Soutěž je určena všem
základním školám, domům dětí a dětským kroužkům ze Slovácka. Úkolem
soutěžících bude tentokrát představit
svou třídu a kamarády v kůži trollů.
Jinak úspěšná vakcína proti koroně
totiž způsobí, že se člověk na jeden den
promění v trolly posedlé hudbou. Zda
to budou rappeři, hip-hopeři, pop-stars nebo punkáči mají děti nakreslit,
vyrobit modely nebo mohou přímo se
spolužáky natočit vlastní hudební klip!
Odměnou pro vítěze soutěže bude akční
kamera, volné vstupenky do kina a sady
kreativních potřeb. Vítězný tým navíc
získá projekci pro celou školu (jeden
stupeň) zdarma.
Přijímání prací: do 30. listopadu.
Více na peckafilm.uh.cz.

Různorodost záměrů, námětů i forem
zpracování vystihuje zavedenou atmosféru sympozia Panta Rhei. Paralelně
vedle sebe vznikají figurativní i čistě geometrické objekty a objevují se meditativně laděné práce i takové, které nesou
prvky humoru.
Vernisáž se koná ve foyer kina Hvězda
v sobotu 4. září od 18.00.

Na Hedvábné stezce
s Lost Czech Manem

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by
to bylo zabalit si malý batoh a vydat
se po stopách dávných karavan, které
putovaly po stovky let z Evropy do
Číny? Cestovatel Martin Půlpán, vystupující pod pseudonymem Lost Czech
Man, se na takovou cestu vydal a nyní
vás provede desítkami tisíc kilometrů
přes ta nejkrásnější, ale i nejzapadlejší místa na bájné Hedvábné stezce.
Vydáme se za dobrodružstvím, které
se dá zažít jen jednou za život. Budeme
putovat přes historická místa, která

Mezinárodní výtvarné
sympozium Panta Rhei

Ve dnech 4. až 28. září budou ve foyer
kina Hvězda k vidění výsledky mezinárodního výtvarného sympozia Panta
Rhei, které již potřinácté pořádá Fakulta
multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se
společností Egoé v Bílovicích. Výtvarní
umělci z Běloruska, Česka, Maďarska,
Německa a Slovenska na ní prezentují
díla, která vznikla v průběhu jednoho
týdne z materiálů určených k likvidaci. Vystavené objekty byly vytvořeny
v duchu významu slova sympozium
− tedy společně, v přátelské atmosféře.

určovala chod dějin. Poznáme bájná
města střední Asie, ztratíme se v nedostupných horách nebo ve vyprahlých
pouštích. Celkem navštívíme třináct
států a regiony, o kterých jste třeba
nikdy ani neslyšeli nebo se neodvážili
tam vydat. Staňte se součástí humorných cestovatelských vyprávění, která
zaujala již tisíce fanoušků na sociálních sítích.
Koná se ve středu 8. září od 18.00
v sále kina Hvězda.
- JO -
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Informační centrum pro mládež
Pestrá nabídka výukových programů je zaměřená na digitální a mediální gramotnost
Prázdniny utekly jako voda a Informační centrum pro mládež se s novou
energií opět vrhá do svých aktivit. Ty
přes prázdniny doladili a vyšperkovali
tak, aby přinesli zajímavé a interaktivní
výukové programy pro děti a mládež
v regionu. Tyto školní programy jsou
zaměřeny na mediální a digitální
gramotnost. V dnešním světě nabitém
technologiemi je třeba je ovládnout a ne
být jimi ovládán.
Po zkušenosti s nedávnou distanční
výukou jsou programy nabízeny ve
dvou variantách. Jednak lektorování
přímo ve škole či prostorách Informačního centra pro mládež a přilehlém
Felixově sále, ale navíc i jako on-line
varianta. Není problém jakékoliv téma
přizpůsobit požadavkům pedagogů či
věku žáků.
Škála nabízených výukových programů je opravdu pestrá a vybrat si
mohou pedagogičtí pracovníci od
mateřských až po střední školy a zpestřit tak výuku svým žákům.
Pro žáčky mateřských škol je připraven výukový program Městečko Kybernetov, který využívá stejnojmenné
deskové hry od autorky edukativních
her pro děti Michaely Drahoňovské. Je
zaměřený na témata prevence kyberšikany, kybergroomingu, závislosti
na on-line připojení a zdraví v on-line
světě. Tato hra si klade za cíl naučit
nenásilnou formou již malé děti ve věku
5 až 9 let jednoduchá základní pravidla
v různých situacích, které vznikají
v on-line světě.
Pro základní školy jsou nachystány,
mimo jiné, výukové programy Úvod
do mediální gramotnosti sestávající ze
šesti lekcí. Dále on-line úniková hra
s názvem Nejsem oběť fejku, která byla
představena začátkem tohoto roku.
Jde o interaktivní on-line vzdělávací
aktivitu pro žáky 7. až 9. tříd základních
škol a 1. ročník škol středních. Formou
únikové hry přibližuje problematiku
porozumění textu, kritického myšlení,
ověřování informací i tvorby vlastního mediálního sdělení. Hra je pojata
24

Práce dětí s digitálními technologiemi, tisk na 3D tiskárně. 

jako detektivní pátrání po tom, jak se
skutečně událost, o které informuje
emočně podbarvený článek, stala.
Pro žáky I. stupně je tu novinka
tohoto podzimu! Zábavná online
webová aplikace Jsem SAFE na netu II,
která se zaměřuje na kyberbezpečnost,
kybergrooming, krádež identity a další
témata skrze asociace s pohádkovými
příběhy. K lekcím je k dispozici i metodika pro pedagogy k dalšímu využití.

Programy přímo
ve škole i on-line

Střední školy, gymnázia a učiliště
mohou využít pomoci s přípravou,
realizací a vyhodnocením projektových
dnů na míru s tématy mediální gramotnosti a prevence rizikových jevů
v online prostředí.
Celou nabídku výukových programů
Informačního centra pro mládež
najdete na webu www.icm.uh.cz/
doc/2636/. Na své si přijdou mateřské, základní i střední školy a učiliště.
Nabízené programy jsou k dispozici
v on-line i off-line variantě, podle
potřeb a možností školy. Zkušená lektorka je ochotná přijet přímo do školy
a udělat i více výukových programů po
sobě (v případě zájmu více tříd z jedné
školy). V případě, že byste chtěli program uskutečnit mimo budovu školy je

Foto: ICM

zde možnost využít prostor Informačního centra pro mládež na Masarykově
náměstí.

Hledačka a prohlídky města

Kromě výše zmíněných výukových programů je možné si v „Íčku“ pro mládež
domluvit také komentovanou prohlídku
města či projít si s dětmi oblíbenou
Hradišťskou hledačku. Jde o obrázkovou brožurku doplněnou o tajenky
a hádanky, která provede návštěvníky
po známých památkách historickým
centrem města až k truhle s pokladem. Tu však může otevřít jen ten,
kdo správně vyluštil všechny záludné
otázky a rozlouskl čtyřmístný číselný
kód! Hledačka je hojně využívána jako
zábavně-naučná aktivita. Má deset
zastavení, při nichž se možná dozvíte
i zajímavosti, o kterých jste dosud nevěděli. V případě zájmu je zde i možnost
spojit komentovanou prohlídku města
s Hradišťskou hledačkou, a získat tak
hravější formu prohlídky pro mladší
žáky.
Případní zájemci z řad pedagogických pracovníků, ředitelek a ředitelů
škol se mohou hlásit a blíže informovat
na e-mailu icm@uherske-hradiste.cz.
Každý výukový program lze přizpůsobit
přímo na míru, proto se neváhejte ptát.
- ICM -
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Festival chutí a vůní na Rochusu
Slovácký gastrofestival letos bude vonět a chutnat hlavně medem a ořechy
Všichni příznivci slovácké kuchyně,
dobrého jídla, pití a zábavy netrpělivě
očekávají sobotu 25. září. Ve Skanzenu
Rochus v Uherském Hradišti se uskuteční
sedmý ročník Slováckého festivalu chutí
a vůní. Tematickými surovinami letošního ročníku jsou ořechy a med, jejich
zpracování do sladkých, slaných i tekutých dobrot. Vše ale nebude zaměřeno
pouze na ně, na své si přijdou i milovníci
dalších slaných i sladkých jídel, vína od
místních vinařů a čepovat se bude pivo
z lokálních pivovarů.
Akce byla naplánována už na 26. září
loňského roku. Z důvodu rychle se
měnících vládních nařízení však nakonec nemohla proběhnout na Rochusu,
ale podařilo se ji na poslední chvíli
částečně přesunout do on-line podoby
a lidé si dobroty sami vyzvedávali
přímo u producentů. Letos organizátoři
doufají v hladký průběh příprav i akce
samotné. V sobotu 25. září tak bude v 10
hodin otevřena brána Skanzenu Rochus
a první návštěvníci se budou moci vydat
na ochutnávku specialit od místních
výrobců.
Motivem předchozích dvou ročníků byla jablka a následně brambory a zelí. Letos se můžete těšit na
speciality z medů a ořechů, jako jsou
medové perníčky, medovina, ořechové
rohlíčky, a na ochutnávku ořechovky.
K zakoupení budou i loupané ořechy, med, medové produkty, ale
také doplňkový sortiment jako včelí

Tip na festivalové menu dne

Snídaně: Ideálním startem by mohla být dopolední káva a sladké pečené
dobroty podle Kuchařky tradičních pokrmů, kterými to bude vonět
v usedlosti Tučapy.
Oběd: Slovácká kyselice / Česnečka
• Houbový guláš z čerstvých hub ze Chřibů
• Srnčí guláš s chlebem
• Speciality z udírny
• Chlebové placky se škvarky, cibulkou a zakysanou smetanou
Po obědě přijde vhod sklenka vína, pořádný hlt piva nebo i nějaký ovocný
destilát na dobré trávení.
Svačina: Chleba se škvarkovkou, zelňák nebo škvarkový pagáč.

produkty nebo medové pivo. Hlavní
motiv se promítne také do soutěží, které
se staly již tradiční součástí doprovodného programu. Další doprovodný
program bude laděn folklorně, proběhne také ukázka ruční výroby nudlí
a ukázky pečení oblíbených slováckých
pochoutek, mezi kterými nesmí chybět
například báleše. Programem dne
provede návštěvníky Martin Rezek.

Zvány jsou také děti, pro které budou
připraveny zábavné aktivity jako chůze
na chůdách, jízda na poníkovi, úkoly
a hádanky.
Při příležitosti této akce bude také
zahájen fyzický prodej nové edice
Kuchařky tradičních pokrmů na
Slovácku I a II. Realizátory jsou Region
Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a Park Rochus, o. p. s. - VF -

Slavnosti ve skanzenu se zaměří na tři témata – hody, víno a lidový ornament
Letošním ročníkem Slováckých
slavností vína a otevřených památek
budou ve skanzenu Rochus prostupovat tři témata: slovácké hody, víno
a lidový ornament. Můžete se tak
těšit například na malování lidového
ornamentu na žudro se strážnickou
malérečkou Marií Holubíkovou, zapojit se do příprav a konání boršických
hodů s právem v usedlosti z Boršic
nebo ochutnat čerstvě vypresovaný
mošt z hroznů. K poslechu nám na

lidovou notu zahrají Cimbálové muziky
Oskoruša a Špica, gajdoš Pavel Popelka
a další.
Ani děti nepřijdou zkrátka – na skanzenovém hřišti pro ně budou připraveny různé aktivity a dětská kreativní
dílnička. Dospělí si jistě pochutnají na
vínech od Vinařství Medek a Vinařství Rochůz nebo na pivu z Jarošovského pivovaru. Všechny návštěvníky
srdečně zveme do našeho slováckého
fotokoutku!
- VŽ –

Chystané programy
Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu – sobota 11. září od 14.00 do 18.00
Návraty k lidové tradici
– neděle 12. září od 10.00 do 18.00
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DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, nfo@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
Máte zájem o přírodu, sport, vědu nebo technické obory? Přidejte se k Šikulovi!
V Domě dětí a mládeže Šikula si můžete
vybírat z nabídky řady kroužků a dalších
aktivit. Některé z nich jsou navíc určeny
nejen dětem, ale také dospělým.

Přírodovědné kroužky

V přírodovědných kroužcích u dětí
rozvíjíme cit k Zemi, přírodě a veškerému jejich živému i neživému
okolí. Učíme děti, jak se chovat ke
zvířatům, vnímat je jako živé bytosti
a vcítit se do jejich potřeb. K dispozici máme množství pomůcek, her
a přístrojů. Nedílnou součástí našich
kroužků je zookoutek, ve kterém
chováme na 20 druhů zvířat. Přírodovědné kroužky se konají v Přírodovědném centru Trnka v budově školy
Za Alejí.

Informace o kroužcích: Mgr. Lenka
Pavelčíková, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz, 733 500 233, www.trnka.xf.cz.

Společensko-vědní kroužky

Společensko-vědní oddělení nabízí širokou škálu aktivit, jak ve hře na různé
hudební nástroje, tak i ve výuce jazyků.
Podporujeme skupinové aktivity, příkladem je hra v kapele Frajeři. Vždy se
klade důraz na individualitu účastníka.
Informace o kroužcích: Radka Turzíková, DiS., radka.turzikova@ddmsikula.cz, 605 203 063.

Estetické kroužky

Estetické oddělení umožňuje všem
bez rozdílu věku rozvíjet dovednosti
a rozšiřovat své poznání v různých

oblastech, učí je používat tradiční
i netradiční materiály, nabízí trendové
aktivity. Podporuje vztah k rukodělným
technikám.
Informace o kroužcích: Bc. Martina
Dörrová, martina.dorrova@ddmsikula.
cz, 605 203 064.

Sportovní a taneční kroužky

Oddělení sportu a tance nabízí sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie od nejmenších dětí až po dospělé.
Organizuje pravidelné tréninky, víkendové akce a soutěže. Dívky z aerobiku
dosahují výborných úspěchů v celostátních soutěžích.
Informace o kroužcích: Bc. Jana Skuciusová, jana.skuciusova@ddmsikula.
cz, 605 203 065.

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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Oslava století skautingu v Hradišti
Skauti se chtějí konečně sejít při jamboree u jednoho ohně a oslavit své velké jubileum
Rok 2020 měl být pro uherskohradišťské
skautky a skauty výjimečný svými
oslavami 100 let od vzniku skautingu
na území města. Namísto toho byl –
stejně jako pro zbytek světa – výjimečný
v negativním slova smyslu kvůli nečekané pandemii. Posunutí oslav tak bylo
nasnadě. Bohužel nakonec ne pouze
jednou, ale hned několikrát.
Sfoukávání svíček na dortu se tak
odložilo na neurčito a skautské oddíly
se s vervou pustily do pomoci bližním. Dobrovolníci šili roušky, roznášeli nákupy, pomáhali tam, kde to
bylo potřeba. Ukázalo se, že i po 100
letech žijí v Uherském Hradišti skauti
a skautky, kterým není jejich okolí
lhostejné. Stejně jako jejich předci se
v těžké době semkli a postavili výzvám,
jež přináší každá doba, jen pokaždé
v jiných obměnách.

Připomínka osobností

V průběhu loňského roku jsme vzpomínali právě na životní cesty všech,
kteří kráčeli skautskou stezkou před
námi. Ve spolupráci s Dobrým dnem
s kurýrem jsme perem Jaroslava
Hrabce vzpomněli na dvě desítky
členů a členek, jež významně ovlivnily skautskou minulost v našem
městě, ba dokonce velmi často svým
věhlasem přesáhly jeho hranice.
Medailonky Elmara Klose, Zdeňky
Omelkové, Cyrila Řezníčka, Františka
Petlána, Marie Januštíkové, Gustava
Čápa, Miroslava Novotného, Emila
Cenka, Františka Gronese, Miroslava
Navrátila, Miloslava Petruska, Karla
Nigrína, Bohumila Marčáka, Aloise
Langera, Jiřího Frimla, Jiřího Heřmana, Jaroslava Melichárka, Jaroslava
Čecha a Jiřího Kamase jsou k přečtení
na www.skautiuh.cz. Jejich prostřednictvím se dozvíte také kus uherskohradišťské skautské historie. Vydáním
výročních Zkazek kmene Řvavých
jsme se pak ohlédli za posledními
deseti lety naší činnosti ve skautské
klubovně u Moravy. V publikaci se
najde každý, kdo od roku 2010 zažil

Vrcholem oslav bude společné setkání u slavnostního ohně. 

v Uherském Hradišti své vlastní skautské dobrodružství.

Oslava v areálu klubovny

A právě „u nás doma“ v klubovně
u Moravy bychom se rádi sešli i s vámi.
Přátelé a příznivci skautingu v Uherském Hradišti, jste srdečně zváni na
závěrečnou oslavu našeho jubilea –
tedy na tradiční akci Jamboree kmene
Řvavých, která se ve 101. roce skautování v Uherském Hradišti odehraje
netradičně v září, konkrétně pak
v sobotu 18. září.
Program bude ještě pestřejší než
obvykle. Ve 13.30 se otevřou brány
klubovny a každý bude moct vyzkoušet
skautské aktivity přichystané jednotlivými oddíly střediska Psohlavci – jízdu
na lodičkách, lanové překážky, nejrůznější hry a další. Od 15 hodin se budou
setkávat bývalí i současní členové, v 16
hodin navážeme Masterovým memoriálem – tradičním mezigeneračním
utkáním síly, důvtipu, rozumu a šikovnosti. V 17 hodin pak oddíly předvedou
představení, která si připravily pouze
pro tuto příležitost. O hodinu později
se bude podávat ten nejlepší guláš ze
skautského kotlíku uvařený samotným vedoucím střediska Psohlavci

Foto: Jaroslav Hrabec a Jitka Bartošová

– Samem. Od 19.30 se společně sejdeme
u zapálení slavnostního ohně, zazpíváme a zavzpomínáme. Ve 20.30 pak
začne večer plný tance a dobrého jídla,
který vyvrcholí akčním překvapením.
V pátek 1. října pak jako tečku za
oslavami otevřeme dlouho připravovanou (a bohužel také odkládanou)
výstavu 100 let skautingu v Uherském
Hradišti, která pod taktovkou Vítězslava Rosůlka a za hojné účasti vedení
i osazenstva oddílů zachycuje obrazem
i slovem uplynulé skautské století.
Slavnostní skautský pochod odstartuje v 16 hodin z Masarykova náměstí
– jeho cílem bude kino Hvězda, kde
v 17 hodin začne vernisáž, na niž jste
srdečně zváni.
Vezměte své přátele a blízké a přijďte nahlédnout do skautského světa.
Budeme se na vás těšit.
- KK -
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T. J. Sokol
Se Sokolem můžete být fit v každém věku, platí to od předškoláků až po seniory
Hledáte od září pravidelnou pohybovou aktivitu pro sebe či pro své
děti? Sokol jich nabízí pestrou škálu
a vybrat si může každý bez rozdílu
věku. Podmínkou dokonce není ani
velké sportovní nadání. Hlavní je mít
radost z pohybu a najít si oddíl, kde se
budete cítit dobře. Čekají vás vyškolení cvičitelé a zázemí organizace,
která se věnuje rekreačnímu sportu už
téměř 160 let. Aktuální přehled oddílů,
rozvrh cvičebních hodin a kontakty na
cvičitele najdete na webu www.sokol-uh.cz.
Nejmenším dětem a předškolákům
je určeno cvičení rodičů s dětmi,
které se věnuje základní pohybové
průpravě. Děti cvičí podle písniček
a básniček, učí se obratnosti a zábavnou formou i základním dovednostem
při cvičení na nářadí. Čas strávený
zdravým pohybem společně s rodiči
i vrstevníky je pro děti ideální volnočasovou aktivitou.
Těm, kteří už zahájili školní
docházku, nabízí Sokol více možností. Všestranné rekreační cvičení
pokračuje v dívčích i chlapeckých

Po lockdownu opět v tělocvičně. 

Foto: T. J. Sokol

žákovských oddílech, nabídka je však
pro tuto věkovou kategorii bohatší.
Například oddíly teamgymu se věnují
gymnastice a jejich členové se účastní
sokolských soutěží v gymnastice
i všestrannosti. Velmi lákavý je také,
zejména pro chlapce, oddíl parkouru
a freerunningu. Členové žákovských
oddílů se mohou v průběhu roku
účastnit kromě cvičení i řady dalších
pohybových, turistických, vzdělávacích i zábavných aktivit, které Sokol
organizuje. V létě mají v rámci Sokola
možnost přihlásit se na pobytový či
příměstský tábor.

Řada variant se nabízí i dospělým
zájemcům o pravidelný pohyb, a sice
v oddílech volejbalu, stolního tenisu,
bodystylingu či line dance. V nabídce
jsou také oddíly vhodné pro seniory,
například zdravotní tělocvik.
Sport však není zdaleka jedinou
aktivitou Sokola. Už zakladatelé
tohoto spolku, Tyrš a Fügner, propagovali antický ideál krásy založený
na rozvoji těla i ducha současně.
V nabídce Sokola proto nenajdete
jen sportovní oddíly. S uherskohradišťskou jednotou je tradičně spjata
loutková scéna, kde se už dlouhá desetiletí pravidelně hraje pro děti klasické české loutkové divadlo. Působí
zde soubory mladých i dospělých
loutkářů, k nimž můžete patřit i vy.
A proč si z bohaté nabídky volnočasových aktivit vybrat právě Sokol?
Třeba proto, že zaplacení členských
příspěvků není vázáno pouze na jeden
oddíl. Pokud zaplatíte roční nebo
pololetní příspěvek, můžete chodit do
různých oddílů a cvičit třeba každý
den. Váš poplatek zůstává stejný. Tak
neváhejte a buďte fit se Sokolem!
Mgr. Iva Mráčková

Podzimní příroda volá, pomozte ji zmapovat v Hradišti i jeho okolí
Postřehli jste, že na jaře obyvatelé
Hradiště spolu s výzkumníky Fakulty
logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati mapovali městskou
divočinu? Či jste se dokonce zapojili?
Výborně! Společně jsme dokázali najít
unikátní i ohrožené organismy, které
žijí v našem blízkém okolí, a navíc jsme
v přátelském souboji předčili mnoho
světových metropolí. A protože i na
přelomu léta a podzimu má příroda
okolo nás co nabídnout, rozhodli jsme
se připojit k evropské Noci vědců,
a zapojit se tak do historicky prvního
evropského mapování rozmanitosti
přírody. V rámci akce se budete moci
připojit i k vycházce s odborníky.
Opět se může účastnit každý bez
28

ohledu na věk a schopnosti. Ve dnech
24. a 25. září budete spolu s námi hledat ptáky, savce, plazy, motýly, brouky,
houby, rostliny, prostě vše živé, co vás
zaujme. K mapování postačí stáhnout
si iNaturalist, populární přírodovědnou aplikaci, která vám pomůže určit,
co jste právě pozorovali a vyfotili. Díky
tomu se naučíte poznávat mnoho rostlin i živočichů a nejen to, také pomůžete výzkumníkům ve sběru cenných
dat.
Pokud nevlastníte chytrý telefon,
stačí se zaregistrovat na stránce iNaturalist.org a poté můžete do svého
profilu manuálně vkládat fotografie,
pořízené třeba klasickým digitálním
fotoaparátem.

Více informací najdete na naší
facebookové skupině Příroda v srdci
Slovácka, kde se také můžete pochlubit svými fotoúlovky.
- MA, JT -



Foto: Matyáš Adam

Ze života města

Naše příroda
Kolibřík na Slovácku? Kdepak, dlouhozobka svízelová ho ale způsobem letu připomíná
K nesmírně zajímavým motýlům, které
můžeme po celém Uherském Hradišti
pozorovat od konce května do poloviny
října, patří dlouhozobka svízelová,
Macroglossum stellatarum. Její anglický
název zní hummingbird moth, „kolibřík můra“. Způsobem letu kolibříka
opravdu trochu připomíná. Jedná se
o tažný druh řazený do čeledi lišajovití, který je však na rozdíl od většiny
příbuzných aktivní ve dne. Pro vědecký
svět jej popsal již roku 1758 Carl Linné.
Dlouhozobka svízelová je motýl menší
než známý bělásek zelný. Zavalité
šedohnědě zbarvené tělo, dlouhé
přibližně 3 cm a široké 7 až 8 mm, má
kryté dlouhými šupinkami, jež vypadají jako chloupky. Ty jsou na hlavě
a hrudi šedé, na zadečku se objevují
i černé a bílé. Rozpětí křídel je 4 až 4,5
cm. První pár křídel má svrchní stranu
šedohnědou s příčnými tmavšími
klikatými proužky, spodní strana je
rezavá. U druhého páru křídel na obou
stranách převládá oranžově rezavé
zbarvení.
Na hlavě vidíme velké hnědavé oči
s tmavým středem, nápadná tmavá
tykadla a především sosák, který je
v klidovém stavu stočen do spirálky. Při
sání se rozvine a je dlouhý téměř jako
celé tělíčko.
Od něj je odvozen i odborný název
Macroglossum, který lze přibližně
překládat jako „dlouhojazyčný“.
Dlouhozobka svízelová se vyskytuje
téměř v celé Evropě a Asii s výjimkou severních oblastí, zastoupena je
i v severní Africe. U nás je poměrně
hojná, vystupuje i do nadmořských
výšek kolem 1000 metrů. Jedná se
o tažného motýla, hojnost výskytu se
i vzhledem k tomu může v jednotlivých
letech dost lišit. Z hlediska prostředí
mu vyhovují slunné stráně a louky,
zahrady, parky i městské hřbitovy, podmínkou jsou kvetoucí rostliny, jejichž
nektarem se dospělci živí. Na jeden
den potřebují asi 0,5 ml nektaru, což
v závislosti na jeho kvalitě představuje
navštívit 500 až více než 3 000 květů.

Dlouhozobka sající nektar mavuně. 

Jedinci tohoto druhu jsou výbornými
letci, mohou dosáhnout rychlosti 55
km za hodinu. V době tahu překonávají
vzdálenost 3 000 km za méně než 14
dní. Je pro ně typické, že k sání nektaru neusedají na květ, ale třepotají se
nad ním tak, že mnohdy téměř stojí na
místě. To je umožněno velmi rychlým
pohybem křídel, dlouhozobka mávne
osmdesátkrát za sekundu!
V hmyzí říši však rekordmanem není
– čmelák zvládá 120 pohybů křídel za
sekundu, včela 230 a komár i více než
400 pohybů za sekundu. Pro srovnání –
ptáci kolibříci mávají křídly 10x až 90x
za sekundu.
Dlouhozobka svízelová přilétá ve
druhé polovině května. Páření samiček a samců probíhá za letu a trvá asi
hodinu. Po něm si samička vybere
vhodné rostliny, například svízel,
ptačinec či mavuň, pro kladení svých
drobných kulovitých světle zelených
vajíček. Může jich být až 200. Za 4 až
6 dní se vylíhnou zelené larvy – housenky, a začnou se živit listy hostitelské
rostliny. Toto stadium trvá asi 20 dní.
Během něj se housenka několikrát
svléká a doroste velikosti 4 cm. Také
postupně mění barvu. Nejmladší je
zelená s drobnými světlými tečkami,
u vyspělejší se na zeleném podkladu
vytvářejí bílé a žluté podélné proužky
a nápadnější světlé tečky. Poslední
stádium housenky je hnědé s načervenalými a světlými pásky, skvrnky
zůstávají bělavé. Následně vzniká

Foto: Hana Baroušová

hnědá kukla s tmavšími skvrnami
dlouhá kolem 3,5 cm. Z ní se pak již
vyklube dospělec, který po ztuhnutí
křídel začíná létat a živit se nektarem.
V našich podmínkách dojde u dlouhozobek svízelových k rozmnožování
dvakrát. Mladí jedinci pak v průběhu
října odlétnou přezimovat na jih a po
návratu v dalším roce se rozmnoží.
V našem městě můžeme tohoto
půvabného motýla běžně pozorovat
na veřejné květinové výzdobě, s velkou oblibou vyhledává pelargonie
(„muškáty“) a petúnie. Chceme-li si
ho přilákat na zahradu, velmi se mu
zamlouvají tyto pěstované rostliny:
komule Davidova („motýlí keř“),
ostálka (cínie), hvozdík zahradní (karafiát), plamenka latnatá (flox), mavuň,
levandule, nocenka, čistec a další.
Najdeme ho samozřejmě i na loukách
ve městě (areál bývalých kasáren, nad
sídlištěm Pod Svahy) i v okolí, například na Výšině sv. Metoděje nad Sady či
na Rochusu. Zde jsou pro něj důležité
především různé druhy svízele a ptačinců, nutné pro vývoj housenek, dále
např. bodlák, pcháč, mydlice, kakost,
chrpa, hadinec. Ty slouží jako vydatný
zdroj nektaru.
Obecně tedy dlouhozobka svízelová
potřebuje pestré prostředí a kvetoucí
rostliny. Její život, podobně jako život
jiných živočichů, není možný tam, kde
lidé prosazují nízký trvale sečený „anglický trávník“.
Mgr. Hana Baroušová
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Pěvecká legenda odešla

Kronika

Vlasta Grycová často vystupovala i s hradišťskými muzikanty

Společenské události
Jubilanti
1. 7. 1924
7. 7. 1941
9. 7. 1927
10. 7. 1946
15. 7. 1927
18. 7. 1930
18. 7. 1946
20. 7. 1946
23. 7. 1931
27. 7. 1931
Narodi

Miloslav Blaha
Jana Šaňáková
Dagmar Černá
Marie Pipalová
Marie Kammererová
Viktor Jáňa
Miloš Rozum
Oldřich Cileček
Jaroslav Zatloukal
Jan Hladký

Narodili se

Vlasta Grycová s Miro Dudíkem a Martinem Hrbáčem na oslavě sedmdesátin Luboše Holého (2015).

Foto: Miroslav Potyka

Ve věku 78 let zemřela v úterý 20.
července Vlasta Grycová, legenda
lidového zpěvu, vynikající interpretka
písňového materiálu ze Strání, Kopanic
a okolí.
Narodila se 9. února 1943, talent
podědila po mamince Alžbětě Končitíkové (1913−1999). Zpívat začala
ve straňanském souboru Javorina,
v roce 1957 ji zde pro soubor Hradišťan (tehdy již věhlasný) objevili
primáš Jaroslav V. Staněk a cimbalista
Jaroslav Čech. Nejprve do tria (spolu
s Věrou Milevskou-Domincovou
a Bohunkou Andrlovou), hlavně pak
ale jako sólistku. V muzice Hradišťanu
prožila skvělé období během čtrnácti
let skvělé období a stala se uznávanou
interpretkou. Tehdy začala i spolupráce s BROLNem, první nahrávky
a zahraniční zájezdy.
Z Hradišťanu odešla v době, kdy
Staněk a někteří další dostali zákaz
činnosti. Od roku 1972 pak byla sólistkou Olšavy s primášem Lubomírem
Málkem, ale zpívala a nahrávala i s hradišťskými cimbálovými muzikami
Jaroslava Čecha a Viléma Zahradníka,
později i s Hudci Pondělníky – ráda se
do Uherského Hradiště vracela, zpívala
30

například na oslavách 60 let Hradišťanu.
Příležitostně spolupracovala s dalšími muzikantskými legendami –
Slávkem Volavým, Jurou Petrů, Jožkou
Kubíkem, Miro Dudíkem, Jožkou Kobzíkem a dalšími. V pozdějších letech ji
doprovázela domácí rodinná cimbálovka (nejprve s názvem Husličky, pak
Cimbálová muzika Vlasty Grycové). Ve
Strání založila a vedla také ženský sbor
Netáta.
Z mnoha významných alb připomeňme alespoň Písně moravsko-slovenského pomezí z roku 1985 a album
Pod Javorinú − Lidové písně ze Strání,
natočené již s její cimbálovkou.
Interpretace Vlasty Grycové je nezaměnitelná, zpěv jakoby vyvěral přímo
ze srdce, dokáže nás zasáhnout a oslovit, pohladit i rozesmutnět… Měl jsem
to štěstí být před mnoha lety s Olšavou
ve Francii a Španělsku a zažít, jak
Vlasta Grycová svým zpěvem dokázala doslova „zmrazit“ amfiteátr plný
horkokrevných Španělů. To se jí ovšem
dařilo i při vystoupeních u nás, třeba
ve Strážnici. Škoda, že o Vlastě Grycové
můžeme psát jen v minulém čase…

Miroslav Potyka

28. 2. 2021
20. 3. 2021
25. 3. 2021
27. 3. 2021
27. 3. 2021
16. 4. 2021
21. 4. 2021		
27. 5. 2021
4. 6. 2021
16. 6. 2021
20. 6. 2021
28. 6. 2021
17. 7. 2021

Tobiáš Křiva
Lucie Fišerová
Emma Malinová
Ellen Pernicová
Liliana Urbánková
Nela Frolková
Antonie Vaculíková
Meda Špalková
Emilly Mikulcová
Daniel Kočenda
Vanesa Hrnčiříková
Matyáš Sedlář
Sára Červenáková

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

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
přijme

pracovnice/pracovníky
na úklid
kancelářských prostor
Jedná se o občasný zástup na 3 hodiny denně, úklid
se provádí po ukončení pracovní doby úřadu.
Práce budou vykonávány na základě uzavření dohody
o pracovní činnosti, odměna 100 Kč/hodina.

Více na telefonu 572 525 127.

Pozvánky a zábava

Informace | Sudoku
Co nabídne na podzim
centrum HUB 123?
Coworkingové centrum HUB 123 zahájilo o prázdninách zahájilo svůj provoz.
Od září čeká na podnikavé občany
z Uherského Hradiště a okolí pestrý
program. Je rozdělený do tří sekcí: akce
pro podnikatelský rozvoj a inspiraci,
kreativní workshopy s umělci a aktivity pro stmelení komunity.
Do první skupiny spadají například
ranní snídaně s podnikateli a dalšími
osobnostmi regionu. Organizátoři
chtějí dát prostor zajímavým hradišťským podnikatelským projektům,
propojit zájemce o nové kontakty
a podívat se na podnikání z různých
úhlů. Mezi další akce plánované na
podzim patří „noc podnikatelských
přešlapů – fuck up night“, na které
lze ukázat, že podnikatel je také jen
člověk, občas chybující. V přípravné
fázi je podnikatelská akademie, která
se bude skládat ze setkávání vedených
místními podnikateli, kteří už mají za
sebou zajímavé a inovativní projekty.
Do druhé sekce patří řemeslo, umění
a tvorba, Hradišťané i lidé z okolí se tak
mohou těšit na kreativní workshopy
s místními tvůrci nebo na networkingová setkávání. „Přichází k nám hodně
podnětů na vylepšení práce s veřejným
prostorem, proto chystáme večerní
setkávání, která se tomuto tématu
budou věnovat. Tyto večery budou
věnovány architektům, umělcům, politikům a občanům, které zajímá veřejný
prostor,“ uvedla Zuzana Vandame,
která se tvorbě programu věnuje.
Pro úspěšný rozvoj centra je také
zapotřebí vytvořit komunitu nadšenců, kteří budou v coworkingu realizovat aktivity. K tomuto třetímu účelu
se v centru konají například odpoledne
s deskovými hrami. „U deskovek se lidé
spontánně propojují a navazují kontakty, zároveň jde o kreativní zábavu,
u které si lidé mohou procvičit logické
myšlení,“ doplňuje komunitní manažerka Vendula Doubravská.
Kompletní program najdete během
září na Facebooku a postupně na webových stránkách coworkingu.
- HUB -

SŘEDNĚ TĚŽKÉ

SŘEDNĚ TĚŽKÉ
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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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Slovácké hody s právem
Vésky – sobota 28. a neděle 29. srpna
Sady – sobota 4. a neděle 5. září
Míkovice – neděle 19. a pondělí 20. září
Mařatice a Jarošov – sobota 16. a neděle 17. října
31

s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k
D N y EV R OPSKÉHO D Ě D ICTVÍ
11. a 12 . Z ÁŘÍ

NÁ R O D NÍ Z AHÁ J ENÍ
D N Ů EV R OPSKÉHO
D Ě D ICTVÍ

10 . – 12 . z á ř í 2 0 21
uherské hr adiště

S L AV N O S T N Í
Z AHÁ J ENÍ
pát e k 10 . z á ř í
v 19. 0 0 h o d i n
MASA RYKOVO NÁM Ě STÍ

SE Z NAM OTEVŘENÝCH pa m át e k
památka

místo

Františkánský klášter
Velehradská třída
Suterén františkánského kláštera
Velehradská třída
Jezuitská kolej
Masarykovo náměstí
Reduta
Masarykovo náměstí
Kostel sv. Františka Xaverského
Masarykovo náměstí
		
Kostel Zvěstování Panny Marie
Františkánská ulice
		
Kaple sv. Šebestiána
Palackého náměstí
Kaple sv. Alžběty
Vodní
Radnice
Masarykovo náměstí
Bývalý justiční palác
Všehrdova
Franklovka č.p. 368
Malinovského třída
Slovácké muzeum
Smetanovy sady
Galerie Slováckého muzea
Otakarova
Fara – farní zahrada
Masarykovo náměstí
Knihovna B. B. Buchlovana
Velehradská třída
Portal
Masarykovo náměstí
Kino Hvězda
náměstí Míru
Gymnázium
Velehradská třída
Sokolovna
Tyršovo náměstí
Barokní opevnění
Kollárova ulice
Výšina sv. Metoděje
Sady
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mařatice
Kaple sv. Rocha
Nad vinohrady, Mařatice
		
Park a skanzen Rochus
Mařatice
		

otevřeno
so i ne
so i ne
so i ne
ne
so
ne
so
ne
so i ne
so i ne
so i ne
so i ne
ne
so i ne
so i ne
so i ne
so i ne
so i ne
so i ne
so i ne
so
trvale
trvale
ne
so
ne
so
ne

9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
13.00–17.00
9.00–17.00
13.00–17.00
9.00–17.00
9.00–15.00
9.00–17.00
9.00–17.00
10.00–12.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
10.00–15.00
9.00–17.00
9.00–17.00

13.00–17.00
14.00–18.00
9.00–17.00
14.00–18.00
9.00–17.00

P u t ová n í z a h i s t o r i í m ě s ta
neděle 9.00, 11.00, 14.00 a 16.00 hodin • Prohlídka města s průvodcem – sraz u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada
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