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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Vážení čtenáři,
vítám vás u říjnového čísla Zpravodaje
města Uherské Hradiště. S příchodem
podzimních dnů se přiblížil i čas prací
na zahradách a v okolí domů. Dovolte
mi připomenout vám, že můžete opět
využít svoz bio odpadu ve velkoobjemových kontejnerech, který by měl
být realizován na konci října. Ve všech
místních částech bude pokračovat
taktéž pravidelný svoz objemných
odpadů. Doporučuji v této záležitosti
sledovat aktuální informace zveřejňované v časovém předstihu na
webových či facebookových stránkách
města.
Uherské Hradiště opět slaví úspěch
v několika oblastech. Jednak se jedná
o třídění odpadu – 3. místo v celostátní soutěži obcí v třídění odpadu
„O křišťálovou popelnici“, a dále
1. místo v krajské soutěži „O keramickou popelnici“. Tento úspěch svědčí
o dobře nastaveném odpadovém
hospodářství města a o zodpovědném
přístupu občanů ke třídění, za což jim
samozřejmě patří velké poděkování. Je
to důkaz, že občanům není lhostejný
pořádek, čistota a životní prostředí
ve městě. Dalším čerstvým úspěchem
je vítězství v krajském kole soutěže
Zlatý erb, kde projekt Hradiště chytře
vyhrál první místo v kategorii nejlepší
elektronická služba a Smart city.
Jsem rád, že se daří na území města
pokračovat s revitalizací dětských
hřišť. Ke konci srpna započaly
opravy na hřištích v Kunovském lese
a v Jarošově Na Návsi, jelikož stav
herních prvků neodpovídal normám
pro veřejné použití a po hlavní roční
revizi byly určeny k odstranění.
Byly nahrazeny novými dřevěnými
prvky s použitím takových materiálů,
které vyžadují minimální následnou

údržbu, což je současným trendem.
Hřiště jsou určena pro všechny
věkové skupiny dětí, herní prvky
budou odolné, bezpečné a velmi
atraktivní. V září dále proběhly
opravy dětských hřišť v ulici Sadová,
Na Rybníku a ve Staré Tenici. Svého
rozšíření se dočkalo i dětské hřiště
v Míkovicích U Přehrady, na jehož
plochu byla přidána nová sestava se
skluzavkami, trojhoupačka s hnízdem, kolotoč a workoutová sestava.
Na závěr bych vás rád informoval,
že v průběhu podzimních měsíců
plánuje město realizaci prodeje
čtyř bytů a jedné nebytové jednotky
formou e-aukce, která se nám již
v minulosti osvědčila. Konkrétně se
bude jednat o převod nemovitostí do
osobního vlastnictví v objektu č. p.
1257–1260 na ulicích J. E. Purkyně
a Štěpnická. Předpokládaný termín
zahájení e-aukcí je v říjnu, a to spíše
v jeho druhé polovině. Zájemcům
o koupi jednotek doporučujeme
sledovat web města www.mesto-uh.
cz nebo portál www.e-drazby.cz, kde
budou o aukcích zveřejněny veškeré
podrobnosti.
Přeji vám krásné podzimní dny.
Čestmír Bouda, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Slovácké hody s právem, velká událost na přelomu léta a podzimu

Stárci na míkovických hodech.

Hody patří na Slovácku mezi nejvýznamnější slavnosti a tato tradice se dodržuje také v městských
částech Uherského Hradiště. Účast
na hodech je vždy velkou událostí.
Hlavně pro rodiny, jejichž členové
jsou během hodů stárci. Stárek
a stárka jsou ústředními postavami
celých hodů. Nechybí slavnostní
krojovaný průvod, povolení hodů
starostou, obchůzka po obci, hodová
zábava při dechové nebo cimbálové
muzice a také hodová mše.
A jak je to s hody v Uherském
Hradišti v letošním roce? Poslední
prázdninový víkend ve Véskách,
o týden později v Sadech a v neděli
19. a v pondělí 20. září v Míkovicích. V sobotu 16. a neděli 17. října se
pořádají hody v Mařaticích a Jarošově.
- PS –

Hodová chasa tančí před kulturním domem v Sadech.

Tanec se starostou na hodech ve Véskách.

Dotace města v roce 2021 přesahují 27 milionů korun
Letos rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích 27,5 milionu korun.
V první polovině roku v rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých
jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního
ruchu, životního prostředí, sociálních
služeb či obnovy historické architektury, město podpořilo celkem 76
projektů ve výši 4,97 milionu korun.

Prostřednictvím individuální dotace
město dále přispělo na 18 projektů
celkovou částkou 15,23 milionu korun
a v rámci dlouhodobé spolupráce na
jeden projekt dotací ve výši 3,7 milionu
korun. Celkem se tedy jednalo o částku
23,9 milionu korun. Ve druhé polovině roku 2021 dostaly spolky, kluby,
organizace a další subjekty částku
2,46 milionu korun, jednalo se o 61

projektů. Na individuální dotace pak
putovala částka 1,19 milionu korun,
kterou bylo podpořeno 8 projektů.
„Uvědomujeme si, jak jsou dotace
z jednotlivých programů zejména pro
neziskový sektor důležité. Každý rok
se snažíme do programů zapojit tolik
peněz, kolik je reálné i pro rozpočet
města,“ vyjádřil se starosta Stanislav
Blaha. 
- JP 3
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Krátce z města
Strážníci mají nové záchranářské batohy

Nový zastupitel města složil
slib a ujal se své práce

Nový zastupitel Ing. Jaroslav Tarcala.

Ke změně na zastupitelské pozici
došlo v Zastupitelstvu města Uherské Hradiště. Po rezignaci MgA.
Radmily Mrázové na funkci členky
zastupitelstva nastoupil na uvolněný
mandát zastupitele města Ing. Jaroslav Tarcala, jako první náhradník za
volební stranu KDU-ČSL. Pro Jaroslava Tarcalu není mandát zastupitele
města novinkou. Zastupitelem byl již
v rozmezí let 1994 až 2018, v období
2006 až 2014 byl členem Rady města
Uherské Hradiště.

Záchranářské batohy, které jsou umístěné ve vozidlech městské policie. 

Městská policie Uherské Hradiště
evidovala poslední době vyšší počet
oznámení situací se zraněním či zdravotní indispozicí osob. Strážníci se na
místo události mohou dostavit jako
první a ocitnout se v situaci, kdy je
zapotřebí poskytnout zraněné osobě
první pomoc do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje. „Proto jsme se rozhodli pořídit
dva záchranářské batohy, které jsou
umístěny ve vozidlech městské policie. Celkem nás přišly na 23,5 tisíce
korun,“ informoval velitel uherskohradišťských strážníků Vlastimil
Pauřík. Záchranářský batoh obsahuje
4

Foto: Město Uherské Hradiště

zdravotnický materiál jako obvazový materiál, popáleninový balíček
a široké spektrum zdravotnických
doplňků – například resuscitační
samorozpínací vak, nástroje, fixační
límce. Součástí je i házecí záchranářský vak určený pro zachycení tonoucího v řece. Pořízení záchranářských
batohů se vyplatilo vzápětí. Strážníci
výbavu použili 8. září při poskytnutí
první pomoci zraněné starší osobě
při dopravní nehodě na Palackého
náměstí. U zraněné osoby strážníci do
příjezdu záchranky zastavili krvácení
na hlavě a nasadili krční límec.

Výstavba zastávek na ulici
Sokolovská začala
Od poloviny září probíhá výstavba
dvou protilehlých autobusových
zastávek před kruhovým objezdem
na ulici Sokolovská. Až takřka do
konce listopadu je proto nutné počítat s dopravními omezeními, které
stavba přináší, nicméně obousměrný
provoz pro vozidla do 3,5 tuny by měl
být zachován po většinu doby trvání
stavby. Na ulici Sokolovské staví město
dva zastávkové zálivy, které umožní
obsloužení lokality městskou hromadnou dopravou, upraveny budou
i chodníky a bude zřízen nový přechod
pro chodce. Součástí investiční akce
je rovněž úprava veřejného osvětlení
a doplnění mobiliáře.
- JP -
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Krátce z města
Zátopek dorazil i do Uherského Hradiště, nový film sklízí úspěhy

Slavnostní uvedení filmu Zátopek v kině Hvězda.

Foto: Městská kina

Velkou událostí bylo slavnostní uvedení
nového českého filmu Zátopek v Uherském Hradišti. Osobně ho přijeli 7. září
do kina Hvězda uvést režisér David
Ondříček a producent Kryštof Mucha.
Světová premiéra se odehrála koncem
srpna na festivalu v Karlových Varech.
Dana a Emil Zátopkovi byli pravděpodobně nejslavnějším manželským
párem v historii českého sportu.
K Uherskému Hradišti měli velice
blízký vztah. Vždyť Dana Zátopková,
rozená Ingrová, zde prožila mládí
a slavila první sportovní úspěchy.
A právě v našem městě se konala 24.

Emil Zátopek v Hradišti. 

Foto: Miroslav Potyka

října 1948 svatba, která oba sportovce
spojila na dlouhých 52 let, dokud
je v roce 2000 nerozdělilo Emilovo
úmrtí. Úžasné chvíle oba prožívali
v roce 1952 na olympiádě v Helsinkách, kde Dana vybojovala zlato
v hodu oštěpem, ale exceloval především Emil, který si vyběhal hned tři
zlaté medaile.
Všechny tyto okamžiky zachycuje výpravný film režiséra Davida
Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho
z největších světových atletů všech dob,
čtyřnásobného olympijského vítěze,
Emila Zátopka. 
- PS -

S výhodným úvěrem z městského fondu si opraví bydlení další lidé
Dalších 19 občanů Uherského Hradiště si za celkovou částku takřka
7 milionů korun opraví své bydlení
s úvěrem od radnice. Všichni, kteří
si požádali o výhodné úvěry z městského Fondu rozvoje bydlení, splnili
veškeré podmínky a zastupitelé jim
k opravám dali zelenou. S úvěrem,
který poskytuje město Uherské
Hradiště, je možné si opravit nebo

rekonstruovat dům nebo byt, upravit
zahradu nebo rekreační objekt. „Na
poskytování dotovaných úvěrů, určených na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví fyzických
a právnických osob máme v rozpočtu
na letošní rok schváleno 8,1 milionu korun. V prvním pololetí jsme
poskytli úvěry ve výši 2,8 milionu
a současně je očekáváno dočerpání

již dříve uzavřených smluv v hodnotě
900 tisíc korun. Do programu na
toto pololetí bylo podáno 19 žádostí
ve výši 7 milionů, což je nejvíce za
poslední čtyři roky,“ přiblížil starosta
města Uherské Hradiště Stanislav
Blaha. Od roku 2009 projednalo již
město 391 žádostí a schválilo dotované úvěry ve výši 91,2 milionu
korun. 
- JP 5
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Modernizace teplárny v Mařaticích
Kulaté stoly řešily otázky, které k tématu teplárny položili zastupitelé a občané
Na přelomu srpna a září se v Klubu
kultury uskutečnily dva kulaté stoly
k tématu modernizace teplárny
Mařatice. Věnovaly se otázkám, které
ke změně paliva položili zastupitelé
Uherského Hradiště, zástupci iniciativy
Čisté Hradiště a další občané. Diskuze
se zúčastnili kromě prezentujících také
zastupitelé města, zástupkyně Zlínského kraje i veřejnost.
Zástupci společnosti CTZ, která
teplárnu v Mařaticích provozuje,
představili, jak by vypadala případná
decentralizace systému centrálního
zásobování teplem a jak by se změnily
výsledky studie VUT Brno, pokud by se
ve výpočtech, která z variant modernizace teplárny je nejvýhodnější, použily
aktuální ceny zemního plynu nebo
emisních povolenek. Přepočty potvrdily, že nejvýhodnější zůstává varianta
kombinace spalování zemního plynu
a komunálního odpadu.
Jednatel společnosti CTZ Kamil
Ondra také informoval o zákonu č.
76/2002 Sb. o integrované prevenci
omezování znečištění, který od
provozovatelů zařízení na energetické využití odpadů vyžaduje použití

Občané a zástupci kraje debatují s vedením města a
teplárny. 
Foto: Město Uherské Hradiště

nejmodernějších technologií a dodržování nejpřísnějších limitů emisí do
ovzduší. Zástupci Čistého Hradiště
dlouhodobě požadují, aby zařízení na
energetické využití odpadů, pokud
by se stavělo v Mařaticích, spadalo
pod tento zákon. Kamil Ondra to za
společnost CTZ slíbil a svůj slib znovu
potvrdil i na jednání zastupitelstva
Uherského Hradiště v pondělí 6. září.
Vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství Zlínského kraje Jana
Káčerová, informovala o plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje,
včetně rozhodnutí, že Zlínský kraj

neplánuje výstavbu krajské spalovny
komunálního odpadu.
Další z externích odborníků, Libor
Obal z Technických služeb ochrany
ovzduší Ostrava, prezentoval výsledky
takzvané rozptylové studie posuzující
vliv emisí ze zařízení na energetické
využití odpadů (ZEVO), pokud by se
stavělo v lokalitě současné teplárny
v Mařaticích. Došel k závěru, že tyto
vlivy by byly nepostřehnutelné.
V neposlední řadě se také opakovaně
vysvětlilo, že v případě výstavby ZEVO
by nebyl vytříděný odpad skladován pod širým nebem, jak je to nyní
s uhelným prachem, ale v budově ZEVO
v podtlakovém bunkru, díky čemuž
by se zápach z odpadu nešířil mimo
budovu.
Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha na závěr kulatých stolů zopakoval, že diskuze o výběru nejvhodnější
varianty modernizace teplárny stále
probíhá a zastupitelé města budou
o finální variantě hlasovat na prosincovém jednání zastupitelstva.
Záznam obou kulatých stolů, stejně
jako prezentace k nim, jsou uveřejněny
na webových stránkách města v sekci
Tiskové zprávy.
- MÚ -

Město Uherské Hradiště a Přípravný výbor bratrství Čechů a Slováků Vás srdečně zvou na

VZPOMÍNKOVÝ AKT
U PŘÍLEŽITOSTI VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
27. října 2021
Památník – Komenského náměstí, Uherské Hradiště
17.00 hodin – pietní akt I Smíšený pěvecký sbor Svatopluk
Kino HVĚZDA
18.00 hodin – promítání filmu Zátopek (ČR, 2021, režie: David Ondříček)
VSTUP VOLNÝ
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Pro podnikání jsme dobrou adresou
V průzkumu Město pro byznys patří Uherskému Hradišti třetí příčka v celé republice
Uherské Hradiště patří mezi tři podnikatelsky nejatraktivnější místa v republice.
V průzkumu Město pro byznys zabodovalo jako nikdy před tím.
V celostátním výzkumu se zařadilo
hned za první Brandýs nad Labem/Starou Boleslav a druhý Žďár nad Sázavou.
Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm
všech 205 obcí s rozšířenou působností.
Už v červnu Uherské Hradiště podruhé
v řadě obsadilo první místo krajského
kola výzkumu.
Podle jeho výsledků má město velmi
vysoký podíl podnikajících osob v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Město se také výrazně rozrůstá,
o čemž svědčí nejvyšší počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v rámci
Zlínského kraje. Co se týká ekonomických údajů, radnice se může pochlubit
vysokou likviditou, ale i nadprůměrnými výdaji věnovanými na kulturu
nebo sport.
Nejlepší výsledek zaznamenalo Uherské Hradiště také v té části výzkumu,
která se věnuje přístupu veřejné správy.
Z pohledu podnikatele má město kvalitní webové stránky, na kterých jsou
k nalezení v přehledné formě veškeré
podstatné informace potřebné pro

Starosta Stanislav Blaha přebírá cenu za vytváření dobrých podmínek pro podnikání ve městě.

Foto: Město Uherské Hradiště

komunikaci s veřejnou správou nebo
například pro rozvoj vlastního podnikání. Město má také nejvyšší rozsah
hodin, během kterých mohou podnikatelé i občané přijít na úřad.
Srovnávací výzkum Město pro byznys
hodnotí podnikatelský potenciál měst
a obcí v republice. Hodnocení se dělí do
dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny
důležité informace a statistická data.
„Poslední rok to opravdu nebylo

jednoduché. Ve městě jsme se snažili
podnikatelům pomoci, jak jen to šlo:
vypsali jsme čtyřmilionový dotační
program, nabídli slevu 30 procent
na nájmu, vyhlásili veřejnou sbírku
a připravili k otevření coworkingové
centrum. To, že jsme se dokázali i v tak
velké konkurenci a po tak těžkém roce
umístit celorepublikově na třetím místě
a ještě obhájit krajské prvenství, mě
neuvěřitelně těší. Velké plány máme
i do budoucna,“ řekl starosta Stanislav
Blaha. 
- JP -

Pomoc podnikatelům schválena: Úleva na nájemném a zahrádky zdarma
Uherské Hradiště finančně
pomůže nájemcům, kteří užívají na
základě nájemní smlouvy prostory
v majetku města a kterým byl letos
na základě mimořádných vládních
opatření v souvislosti s pandemií
znemožněn či omezen výkon podnikatelské činnosti.
„Rozhodli jsme se poskytnout
těmto podnikatelům podporu ve
formě slevy na nájemném ve výši
30 %, a to za první polovinu letošního roku, konkrétně za období,
kdy měl nájemce znemožněný či
omezený výkon podnikatelské

činnosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády,“ přiblížil
starosta Stanislav Blaha. Za měsíce,
ve kterých měl nájemce uzavřenu
provozovnu jen částečně, bude výše
podpory přímo úměrná počtu dní,
po které měl žadatel omezený výkon
své činnosti.
V termínu pro podání bylo dodáno
celkem 35 žádostí, z toho 32 žádostí
splňovalo podmínky poskytnutí
podpory a tři žádosti byly vyřazeny.
„Celková vyčíslená výše slev je 774
742 korun. Nejvyšší sleva pro jednotlivce činí 142 511 korun, nejnižší

je 1 076 korun,“ přiblížil místostarosta Čestmír Bouda.
Zastupitelé města schválili také
poskytnutí podpory nájemcům
pozemků v majetku města, kteří
na nich mají venkovní posezení
pro restaurační a jiná gastronomická zařízení. Za rok 2021 nezaplatí restauratéři za zahrádky ani
korunu. Je to reakce na výzvu České
barmanské asociace a podněty řady
provozovatelů těchto zařízení.
Město tak zasanuje očekávanou
částku za nájem v celkové výši 572
tisíc korun.
- JP 7
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Na špičce při nakládání s odpady
V kraji zlato, v republice bronz. Uherské Hradiště opět boduje v třídění odpadů
Po šesté v řadě se město Uherské Hradiště umístilo na nejvyšší příčce krajské soutěže O keramickou popelnici.
Zároveň si připsalo úspěch i v celostátní
soutěži obcí v třídění odpadů O Křišťálovou popelnici, když se ve své kategorii
obcí nad pět tisíc obyvatel umístilo na
třetím místě.
V patnáctém ročníku krajské soutěže
O keramickou popelnici obhájilo Uherské Hradiště svá předchozí prvenství
a připsalo si další vítězství v kategorii
měst nad 15 tisíc obyvatel. Soutěž organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Letošní výsledky byly
slavnostně vyhlášeny 9. září v Bystřici
pod Hostýnem. Soutěž O keramickou
popelnici hodnotí množství vytříděného komunálního odpadu v jednotlivých městech. Hlavním ukazatelem je
množství vytříděného plastu, papíru,
skla, nápojového kartonu a kovu na
jednoho občana v kilogramech.
Také celostátní vítěze ocenili
zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže O křišťálovou popelnici. O těch nejlepších rozhodovala
celá řada kritérií a přihlíželo se také
na celkové podmínky pro nakládání
s odpady v obci. Hodnotilo se množství

Předávání cen v krajské soutěži O keramickou
popelnici v Bystřici pod Hostýnem.

Foto: Město Uherské Hradiště

vytříděného odpadu na osobu a rok pro
každou sbíranou komoditu.
Uherské Hradiště patří v množství
vytříděného odpadu ve Zlínském kraji
ke špičce už několik let. Podíl vytříděného odpadu se v Uherském Hradišti
v posledních letech stále zvyšuje. „Tuto
informaci vnímáme velmi pozitivně
a je zapotřebí vyslovit velké díky
občanům, protože je evidentní, že jim
na životním prostředí záleží. V třídění odpadů jsme dlouhodobě velmi
úspěšní, což je ta nejlepší odměna
za osvětovou činnost, které se léta

věnujeme,“ sdělil starosta Stanislav
Blaha.
Za kvalitní nakládání s odpady
dostalo město letos také oficiální
osvědčení o úspoře emisí za loňský
rok. Díky rozvoji a provozu systému
tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, město Uherské
Hradiště ve spolupráci se společností
EKO-KOM přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové
stopy. „V roce 2020 město vytřídilo
a odevzdalo k využití celkem 2 262
tun odpadu, za což vyfakturovalo
a obdrželo od společnosti EKO-KOM
částku takřka 4,5 milionu korun,“
potvrdil místostarosta města Čestmír
Bouda.
- JP -

Jezuitská zahrada bude hostit výstavu na stromech
Věděli jste, že na výrobu jednoho
trička je zapotřebí 2700 litrů vody?
Přijďte nahlédnout do života pěstitelů
bavlny prostřednictvím fotografií, jež
zprostředkuje výstava na stromech
pod širým nebem.
Výstava nese název Život v bavlně
a bude k vidění v Jezuitské zahradě,
v parku u Obchodní akademie, od
2. do 8. října. Je organizována Informačním centrem pro mládež a koná
se pod záštitou starosty Stanislava
Blahy.
Výstava na stromech se koná
v desítkách parků po celém Česku
8

Cílem výstavy je ukázat skutečnou cenu práce.

Foto: ICM Uherské Hradiště

již sedmým rokem při příležitosti
Světového dne důstojné práce. Ten si
připomínáme 7. října. Minulé ročníky
se věnovaly pěstování kávy, kakaa,
banánů, nebo pracovním podmínkám
budoucnosti. Přehled parků, kde se
výstava koná, a více informací najdete
na www.vystavanastromech.cz.
K výstavě se uskuteční i veřejné
promítání dokumentu o odvrácené
straně módního průmyslu The True
Cost, které je naplánováno na úterý
12. října ve Felixově sále v Jezuitské
koleji na Masarykově náměstí od
16.30 do 18 hodin.
- ICM -

Město Uherské Hradiště

Ocenění lidovým tvůrcům
Ceny Vladimíra Boučka byly předány novým držitelům
Soňa Kölblová, která šije lidové kroje
a historické kostýmy, a řezbář Jiří
Mahr převzali 7. září od představitelů
města Cenu Vladimíra Boučka. Čestné
uznání si ze slavnostního předávání
cen lidovým tvůrcům v Redutě odnesl
Jiří Machaníček za celoživotní přínos
v oboru práce se dřevem.
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby
uděluje město Uherské Hradiště od
roku 2005. Ocenění je pojmenováno
podle Vladimíra Boučka, zakladatele
novodobých forem péče o tradiční
lidovou uměleckou výrobu, významné
osobnosti Uherského Hradiště. Může
být uděleno tvůrcům udržujícím
a zachovávajícím při své činnosti
znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel,
kteří výsledky své činnosti prezentují
na veřejnosti při konání jarmarků
tradičních a uměleckých řemesel
v Uherském Hradišti, při akcích
pořádaných Slováckým muzeem a při
jiných podobně zaměřených iniciativách na území našeho města. O udělení
ceny rozhoduje Zastupitelstvo města
Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise.
„Oběma oceněným i novému držiteli čestného uznání z celého srdce

Nově ocenění tvůrci (zleva): Jiří Machaníček, Soňa Kölblová a Jiří Mahr. 

gratuluji. Jsem velmi rád, že na
Uherskohradišťsku původní řemesla
stále slaví úspěch. A když se místním
mistrům svého oboru navíc daří předávat své umění svým následovníkům,
je to nesmírně cenné. Navíc také vy se
s nimi můžete osobně setkat, protože
na jarmarcích, které pořádáme, mají
svá čestná místa,“ komentoval předání
cen starosta Stanislav Blaha.

Foto: Město Uherské Hradiště

V posledních letech je slavnostní
předávání Ceny Vladimíra Boučka
spojeno také s udílením titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského
kraje. Tímto titulem se nově mohou
pyšnit tři další osobnosti ze Zlínského
kraje. Jsou jimi Anna Krocová, která se
věnuje výrobě tradičních vizovických
batikovaných kraslic, výrobce cimbálů
Jiří Galuška a řezbář Jan Vysloužil.  -JP-

Městské informační centrum je nejoblíbenější v kraji i v celé republice
I v letošním roce se uskutečnila anketa
Oblíbené turistické informační centrum roku 2021, kterou vyhlašuje
Asociace turistických informačních
center ČR a realizuje Vydavatelství
KAM po Česku. Anketa trvala od 21.
června do 31. srpna a zapojilo se do ní
i uherskohradišťské informační centrum, které obhájilo své loňské vítězství
ve Zlínském kraji (zde soutěž vyhrálo
už v letech 2010, 2011, 2013, 2018, 2019,
2020) a kromě toho se ziskem 749 hlasů
letos tuto anketu vyhrálo v rámci celé
republiky.
Tým pracovnic informačního centra

Tým pracovnic Městského informačního centra.

Foto: Region Slovácko

děkuje za přízeň všem turistům i místním, kteří věnovali minutu svého času
a poslali svůj hlas právě našemu Městskému informačnímu centru. „Vítězství v anketě nás velmi těší a určitě je
velkým povzbuzením v naší další práci,
kterou směrem k veřejnosti děláme,“
říká Hana Patková, vedoucí infocentra.
Vzhledem k tomu, že se do ankety zapojilo přes 460 certifikovaných informačních center, je to určitě velký úspěch.
Ve Zlínském kraji skončilo na dalších
místech Informační centrum města
Uherský Ostroh a Turistické informační
centrum Kroměříž. - RS 9
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Cena města pro nemocnici
Uherskohradišťská nemocnice získala za boj s covidem-19 od zastupitelstva nejvyšší ocenění
O udělení nejprestižnějšího ocenění
města Ceny města Uherské Hradiště,
rozhodovalo v září městské zastupitelstvo. Cenu města, která se uděluje
zpětně za předcházející rok, si však letos
nepřevezme žádná konkrétní osoba.
Za záchranu lidských životů a zdraví
občanů a vynikající péči o nemocné
v období mimořádné situace způsobené
epidemií nemoci covid-19 udělili zastupitelé Cenu města za rok 2020 Uherskohradišťské nemocnici.
Do centra pozornosti se Uherskohradišťská nemocnice dostala vloni
v březnu, když se začala připravovat
na péči o případné pacienty s nemocí
covid-19. Jako jediná nemocnice ve
Zlínském kraji má Uherskohradišťská
nemocnice infekční oddělení, a proto
se péče o tyto pacienty měla soustředit
právě tam. V polovině března zastavila nemocnice plánovaná vyšetření
a operace, aby bylo dost volných lůžek
pro pacienty s covidem-19, které bylo
nutné izolovat. V období od 16. března
do 19. května bylo v nemocnici hospitalizováno celkem 485 osob s podezřením
na covid-19.
„Nasazení všech zdravotníků
i pomocného personálu Uherskohradišťské nemocnice v období koronavirové krize bylo mimořádné, příkladné
a vysoce profesionální, a to i přes to, že
se často pohybovalo na samotné hranici
možností. Místní lékaři a sestry zachránili mnoha občanům zdraví, či dokonce
život,“ zdůvodnil rozhodnutí zastupitelstva starosta Stanislav Blaha.
Druhá vlna přišla v říjnu a do Uherského Hradiště dále směřovali pacienti
v nejtěžších stavech, kteří potřebovali
plicní ventilaci, odborníky a specializovanou péči. Hospitalizováno bylo 68
covid pozitivních pacientů, osm z nich
bylo na ARO ve vážném stavu a šest bylo
na umělé plicní ventilaci.
Nemocnice se nepotýkala jen s velkým nárůstem těchto pacientů, ale také
s tím, že chyběli zdravotníci. Musela
tak poskládat nezbytné zdravotní týmy
z ostatních oddělení. Opětovně bylo
10

Loni na jaře a na podzim zažívali v nemocnici kvůli náporu pacientů s covidem kritické týdny.

Foto: MAFRA – Petr Topič

Nová hlavní budova. 

Foto: UHN

nutné omezit neakutní péči a vytvářet
lůžkové i personální kapacity, aby se
kritická situace dala zvládat.
V listopadu muselo kvůli zhoršující se
situaci dojít k přesunu covid pacientů
mimo Zlínský kraj, který byl nejhůře
postiženým krajem v republice. Koncem listopadu se stav v nemocnicích
začal zlepšovat, ale situace na intenzivních lůžkách zůstala napjatá a k výraznému poklesu pacientů nedošlo. Mohla
se začít obnovovat neakutní péče
a nabízet nové termíny pro plánované
operace. Tato situace však vydržela
necelý měsíc a nemocnice se znovu
musela soustředit pouze na zajištění
akutní péče a péče o pacienty s koronavirem.
„Není pochyb o tom, že

Uherskohradišťská nemocnice si Cenu
města za rok 2020 zaslouží. Cena bude
slavnostně předána spolu s předáním
loňským laureátům 15. října ve Slováckém divadle,“ uzavřel Stanislav Blaha.
Cena města Uherské Hradiště je udělována od roku 1997, kdy se jejím prvním držitelem stal sbormistr a dirigent
Karel Dýnka. Vloni byla udělena lékařce
Evě Dokoupilové, herci Vladimíru
Doskočilovi a akademickému sochaři
Jindřichu Martinákovi. Po dětském
folklorním souboru Hradišťánek, který
byl oceněn spolu se dvěma osobnostmi
v roce 2004, je Uherskohradišťská
nemocnice historicky teprve druhou
organizací, které byla cena udělena.

- JP -

Moderní vybavení je jedním ze základů úspěchu.
Nejdůležitější jsou ale lidé.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy

Rozhovor

Měli jsme jasný cíl, neselhat a obstát
Rozhovor s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice Petrem Sládkem
Cenu města za rok 2020 se rozhodlo
zastupitelstvo města udělit Uherskohradišťské nemocnici. Je to mimořádný
krok, zatím jen jednou v historii ocenění
získala instituce, jinak vždy jen jednotlivé významné osobnosti.
„Nesmírně si tohoto ocenění vážím
a jsem za něj moc vděčný. Beru jej jako
poděkování celému – a zdůrazňuji
celému – kolektivu Uherskohradišťské
nemocnice za jejich obrovské nasazení,
vytrvalost, píli a odbornost v boji s pandemií. Mám radost, že si naší práce
někdo váží a dokáže ji ocenit. Děkuji za
to, je to pro nás velký závazek a motivace do budoucna,“ uvedl Petr Sládek,
předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice.
Loni na podzim byla situace v Česku
kritická a právě Uherským Hradištěm se
tehdy prohnala nejsilnější covidová vlna.
Zdejší nemocnice se stala symbolem boje
s touto nemocí. Když se ohlédnete, díky
čemu jste u vás v nemocnici dokázali
tuto extrémní zátěž zvládnout?
Za prvé, a jednoznačně nejvíce, díky
lidem, kteří u nás pracují, díky kolektivům na jednotlivých odděleních. Ať už
to byli zdravotníci či nezdravotníci. Byli
jsme jeden tým, který měl jediný cíl,
udělat maximum pro záchranu našich
pacientů, neselhat a obstát. Za druhé,
díky vysoce moderní a výborně vybavené nemocnici, kterou nám hodně
jiných okresů závidí. No a za třetí, taky
jsme měli i trošku štěstí.
Bojíte se toho, že by se podobná situace mohla ještě opakovat? Je podle vás
takový scénář reálný?
Určitě mám obavy. Bohužel proočkovanost není taková, jakou bych si
představoval. Stále velká část populace
není chráněna a často onemocnění
podceňuje a bagatelizuje. Netroufám
si predikovat, ale moc si přeji, ať je to
už normální a můžeme se plně věnovat pacientům s jinými diagnózami,
kteří na svou péči právě kvůli covidu
čekají dlouhé měsíce. Nebuďme sobci
a mysleme i na tyto pacienty. Prosím,
očkujme se!

Ředitel nemocnice Petr Sládek.

Petr Sládek a mobilní testovací tým.  Foto: 2x UHN

Myslíte si, že se lidé chovají dostatečně
zodpovědně, aby se situace neopakovala? I ve svém okolí se stále překvapivě
setkávám s názorem, že covid-19 vlastně
neexistuje… Po tomto všem, co se tady
odehrálo…
Někteří ano, někteří ne. Záleží, jestli
převládne ono zmiňované sobectví
nad zodpovědností vůči celku, nemocným, slabým a zranitelným skupinám.
V tomto se ukáže vyspělost a síla naší
společnosti.
Abychom nezůstali u smutných témat…
Zaznamenal jsem, že Porodnicko gynekologické oddělení se v květnu pochlubilo rekordním počtem narozených
miminek. Jde o dlouhodobý trend? A jak
jsme na tom ve srovnání s jinými nemocnice mi kraji?
Tento dlouhodobý trend nás nesmírně
těší. V kraji jsme jednoznačně porodnice s nejvyšším meziročním nárůstem
porodů. Roční čísla kolem 1500 porodů
je na okresní nemocnici impozantní
číslo. Pokud se ptáte, proč to tak je: Jsou

tam moc šikovní, oddělení je dobře
vedeno, je progresivní a samotná porodnice je moderní a výborně vybavená.
Jaké další okamžiky vám při práci dokáží
udělat radost?
Vždy, když se něco podaří, třeba získáte
kvalitního lékaře, sestru či spolupracovníka, který má nadšení a chce stále
něco zlepšovat. Otevřete novou budovu,
koupíte nový přístroj nebo jen vidíte, že
je nemocnice čistá, plná květin a pacienti i zaměstnanci jsou zde spokojeni.
Anebo jen, když někdo nemocnici
pochválí a poděkuje vám za to, co děláte.
Nejde si nevšimnout, jak se v posledních letech areál nemocnice modernizuje. Před dvěma lety vznikla nová
moderní budova interny, nyní probíhá
rekonstrukce plicního oddělení. Co
dalšího plánujete v nejbližších letech?
Dalším naším velkým cílem je rekonstrukce budovy „staré interny“, kde má
být v budoucnu oddělení rehabilitace,
lůžka následné péče, ošetřovatelská
lůžka a sociálně zdravotní středisko.
Náš smělý plán je dokončit tuto rekonstrukci do roku 2024, to bude mít Uherskohradišťská nemocnice 100 let.
Jaká byla vaše cesta k lékařské profesi?
Asi to byla jasná volba. Děda lékař, taťka
lékař, brácha lékař. Babička zdravotní
sestra, mamka zdravotní sestra, tak asi
uznáte, že to jinak nešlo.
Fakultní nemocnice a velká města
obecně určitě nabízejí více profesních
příležitostí. Proč jste se rozhodl zůstat
v Uherském Hradišti?
Narodil jsem se tady a mám to tu moc
rád. Jsou tu skvělí lidé, je tu krásně
a opravdu si nedovedu představit, že
bych žil někde jinde. Nemocnice má
obrovskou tradici a velký potenciál.
Pořád je zde co dělat a zlepšovat.
Máte nějaký recept na to, jak si udržet
odborníky?
Dobrá pracovní příležitost, přátelský
a férový kolektiv, dobré ohodnocení
a hlavně mít šanci tady zapustit kořeny.
To znamená dostatek bytů nebo stavebních míst. A pořád všem ukazovat, jak je
tu na Slovácku krásně.
Pavel Stojar
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Názory zastupitelů
Není už ta spalovna
rozhodnuta?

Spalovna odpadů
v Mařaticích se řítí do finiše

Ženy v politice

Na konci prázdnin proběhly „kulaté
stoly“ k novému zdroji tepla v centru
Hradiště. Nešlo ale bohužel o pravé
kulaté stoly, kde se věcně diskutuje
nad předem prostudovanými materiály. Neporovnávala se varianta zemního plynu a spalování odpadu. Jednalo se o prezentaci, proč bychom měli
chtít spalovat odpad v centru města,
bez porovnání možných variant.
Životnímu prostředí se dlouhodobě
věnuji i jako člen Výboru pro životní
prostředí v Poslanecké sněmovně.
Rád bych informoval Hradišťáky, že
spalování tohoto typu odpadu je v EU
na seznamu neudržitelných aktivit
a vybudování ZEVO v UH nepovažuji
za nejlepší nápad. Pominu-li hrozící
nadkapacity spaloven, kdy budeme
muset spalovat i využitelný odpad,
jen aby spalovny „nestály“, budovat
spalovnu v centru města mi připadá nevhodné i z hlediska ochrany
ovzduší. Předložené studie jasně
ukazují, že vliv bude mít zařízení jak
na své okolí (Kasárna, Tůně, Rybník),
tak i na Jarošov, Mařatice, centrum,
Východ či Štěpnice.
Hlavní problém je, že vedení města
objektivně neporovnává možné varianty a ani nehledá možnosti, jak vyřešit problém s odpadem jinak. Zavírá
oči před možností využití stávající
velké spalovny v Brně, nediskutuje,
jak podpořit cirkulární ekonomiku,
znovuužití věcí, recyklaci.
Město posunuje záměrně diskuzi
jinam, než kde má být. Otázkou teď
nemá být, co s odpadem. Otázkou má
být, jak se nejrychleji zbavit hnědouhelného prachu tak, aby kvalita života
a zdraví nás, Hradišťáků, nebyla
ohrožena.
Spalování odpadů budí emoce, bude
napadáno, protáhne se. A když máme
na stole druhou, nekontroverzní možnost, mělo by být v zájmu nás všech
vyměnit hnědé uhlí co nejrychleji
za plyn. Bohužel to však vypadá, že
vedení města se již rozhodlo.
František Elfmark,
Piráti Uherské Hradiště

V minulých týdnech proběhly dvě
debaty o novém palivu pro teplárnu CTZ
v Mařaticích. Ve skutečnosti to byla PR
prezentace, řízlá velmi kvalitní propagandou, která měla všechny přítomné
přesvědčit o tom, že pálit odpad z celého
Slovácka ve vnějším centru Uherského
Hradiště je vlastně tím nejlepším, co
tady můžeme mít.
Zúčastnil jsem se první z debat (zabývala se ekonomikou projektu), druhé
(o dopadu na ekologii) již ne. Nebylo
to třeba. Ve chvíli, kdy vedoucí krajská
úřednice (kraj bude posuzovat dopad na
životní prostředí), od které čekáte jistou
zdrženlivost, mj. prohlásí, že na skládkách se ukrývá „energetický poklad“,
zpozorní i neekolog. A věc je v podstatě
vyřízená. Do toho za spalovnu tvrdě
lobbovali manažeři CTZ, s některými
radními a inženýry z VUT (autory
studie).
A fakta? 1) Studii VUT si objednali
manažeři CTZ. A ti stanovili kritéria. Dle
hesla: „chceš-li si prosadit svoje, objednej si studii u odborníků“. 2) Diskuse
ukázala, že kraj nemá odpadovou koncepci. Neexistuje plán páteřní spalovny
pro celý kraj. To je velmi nešťastné. 3)
Předložené studie vůbec nepočítaly
s variantou spalování odpadu v SAKO
Brno, které samo nabízí kapacity, ani
s tím, že asi 30 % popele (plného těžkých
kovů a dioxinů) se bude muset dál likvidovat. A to bude něco stát.
Výstavbou malých spaloven odpadů
po celém Česku (kam to vše směřuje)
budeme všem sousedům pro smích,
a ještě je za čas budeme prosit, aby
k nám vozili ke spálení svůj odpad,
protože kapacity budou po celé zemi
nadbytečné.
Od 90. let, kdy u nás v odpadovém
hospodářství vítězili tzv. „skládkovači“,
se kyvadlo viditelně přehouplo na
stranu „spalovačů“, a to tím nejhorším možným způsobem: budováním
menších lokálních (okresních) spaloven.
Smutná vizitka současné politické elity,
která si nařízení EU kreativně přetváří
tak, jak se jí to hodí. Jan Zapletal, Ph.D.,
Nestraníci pro Hradiště

Mám pocit, že téma „genderu“ nebo
pohlaví obecně není, nejen v celostátní
politice, ale ani u nás v Uherském Hradišti, příliš často na stole. Od září zasedá
v uherskohradišťském zastupitelstvu už
jen 5 žen a 22 mužů, tedy o jednu ženu
méně, než tomu bylo doposud. Myslím
si, že je to škoda a mrzí mě to. Proč se
ženy do politiky příliš nehrnou? Proto,
že je politika v očích občanů nepopulární a vyvolává antipatie? Nebo ženy
nemají potřebu vrhat se do světa hádek,
ostrých loktů a nedostatku respektu? Je
to problém morálky? Je politika časově
příliš náročná a nevejde se nám do
priorit? Asi od všeho trochu a najdou se
i další důvody.
Možná to na menší město zatím není
horké téma, ale rozmanitá skladba
zastupitelstva, více diskuse a různé
úhly pohledu přináší lepší řešení pro
dobro města a jeho občanů. Dát věci do
širokých souvislostí, najít relevantní
čísla, zanalyzovat je, myslet na sociální
rozměr, to vyžaduje různé typy myšlení.
Práce s rozmanitostí, odlišnými
názory a mezilidskými vztahy není
jednoduchá, ale vyplácí se a přináší
výsledky. Je výhodou, když se u jednoho stolu sejdou muži, ženy, mladí
s nápady či starší se zkušenostmi.
Osobně nejsem zastánkyně kvót, byť
to zajímavý mix lidí může urychlit. Nejlepším řešením je si politiku
oblíbit a najít na ní lepší stránky. Ať
už blízkost k lidem, možnost podílet
se na chodu města a ovlivňovat ho
pozitivním směrem. Nebo se naučit
pracovat s všudypřítomnou kritikou. Zkrátka politika může každého
obohacovat, rozvíjet, zlepšovat, dává
smysl i seberealizaci. Myslím, že je
na čase posunovat to, jak je vnímána
spíše tímto směrem. A dobrá zpráva
na závěr, v Radě města je nás – političek dnes třetina. Věřím, že různorodých povah se zápalem pro věc bude
v politice přibývat. Pro zdravý rozvoj
města to v dnešní překotné době bude
prospěšné.
Zuzana Vandame,
TOP 09, studenti a nezávislí
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Ve fotografii

s l ovác 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

Pátek: Národní zahájení Dnů evropského dědictví.

Výpravná historická podívaná. 

Foto: 2x Lukáš Kubičina

Sobota: Krojový průvod se starostou v čele. 

Foto: Lukáš Kubičina

Krása pestrých slováckých krojů.

Foto: Helena Nevyjelová

Neděle: Tradiční koncert Hradišťanu v kostele. 

Foto: Lukáš Kubičina

Dobré víno nemohlo chybět.

Foto: Helena Nevyjelová
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Toulky městem
Cesta, která už v době pevnosti vedla
od vnější Kunovické brány a branou
v předsunuté pevnůstce dál k Mařaticím, se v závěru 19. století změnila
v městskou ulici, když současně se
vznikajícím Palackého náměstím
byla lemována z jedné strany průčelím budovy justičního paláce č. p.
267, postaveného v letech 1891–1897,
a na protější straně budovami areálu
Fürstovy sladovny, dokončené rovněž
v devadesátých letech 19. století. Od
roku 1897 nese ulice název Všehrdova
po českém humanistovi a právníkovi
z přelomu 15. a 16. století Viktorínovi
Kornelovi ze Všehrd a toto označení
původně platilo i pro její zpočátku
nezastavěné pokračování za justičním
palácem, kde byly první dva nové domy
postaveny na přelomu 19. a 20. století.
Po roce 1945 byla Všehrdova ulice zkrácena jen na úsek od Palackého náměstí
po křižovatku, když se její pokračování
stalo ulicí Sokolovskou a od roku 1956
náměstím Míru.
Dlouho před postavením obou zmíněných rozlehlých areálů se v tomto
prostoru – zcela mimo městské opevnění – nacházelo několik nevelkých
staveb, z nichž některé existovaly už
v 18. století či ještě dříve. Nejstarší asi
bylo obydlí městského pastýře dobytka,
které se nacházelo původně na
malém ostrůvku
na soutoku ramene
Moravy (tzv. Morávky) s Olšavou.
Původně jednoduché dřevěné stavení,
které později obdrželo č. p. 177, bylo
kolem poloviny 19. století přestavěno
a rozšířeno na dvoukřídlou zděnou
budovu, již po celý zbytek století obýval
obecní pastýř Josef Čechmánek. V roce
1900 byla tato stará pastýrna adaptována, aby v ní od začátku následujícího
roku mohla být zřízena naturální
stravovací stanice, která do té doby
sídlila na Staré poště. Jejími klienty
byli většinou nezaměstnaní tovaryši
a nádeníci, kteří byli dočasně ubytováni v jedné místnosti, v dalších třech
místnostech bydlela početná rodina

Náměstí Míru kolem roku 1960. Zleva domy č. p. 590, 462 a 464. 

soustružníka Reinharda Sohara, který
vedle svého řemesla vykonával dohled
ve stanici. Bydlel tam ještě v roce 1921,
ač stanice přestala fungovat asi už před
první světovou válkou.
V té době to ale již nebyla jediná
budova v tomto prostoru. V jejím
sousedství si v letech 1899–1902 nechal
majitel nedaleké sladovny Emanuel
Fürst postavit reprezentativní dům č.
p. 292 a vedle něj si brzy nato architekt
a stavitel Dominik Fey vystavěl nárožní
dům č. p. 302, vyzdobený keramickými
mozaikami Jano
Köhlera. Byl zbořen kvůli rozšíření
silnice v roce 1981.
Za pastýrnou pak v letech 1925–1926
vyrostly tři státní obytné domy č. p.
430, 431 a 432, které vytvořily nároží
budoucí ulice Štefánikovy.
Samotná stará pastýrna byla zbořena
zřejmě v roce 1928, když část přilehlého
pozemku a stavební parcelu s domem
od města koupil obchodník Ferdinand
Dohnal a v následujícím roce tam
postavil dvoupatrový dům s podkrovím
č. p. 462. Původní číslo 177 bylo později
použito na nově postavený rodinný
dům v dnešní ulici U Stadionu. Zbývající část přilehlého pozemku – původně
zahrady či louky při pastýrně – koupil
ve stejné době stavitel Alois Cvach

Všehrdova
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Foto: archiv Slováckého muzea

a vybudoval tam dům č. p. 464. V těsném sousedství domu č. p. 462 ještě
několik let zůstala proluka, v níž v roce
1937 vyrostl dům č. p. 590 pro MUDr.
Jana Jurka a tím byl doplněn celý blok
domů na severní straně této části Všehrdovy ulice, dnešního náměstí Míru.
Existenci staré pastýrny nyní připomíná název jedné z nových ulic v areálu
bývalých kasáren.
Druhou nejstarší stavbou byla na
protější straně silnice do Mařatic
střelnice hradišťského Střeleckého
spolku, u níž se konaly i několikadenní střelecké slavnosti. Zřízena byla
v roce 1709 jako dřevěná, roku 1712
byla přetažena na válcích „o několik
set kroků ze starého místa“ až do blízkosti řečiště Olšavy a v letech 1801–
1803 přestavěna na pevnou zděnou
střelnici. Pozdější Střelecký sbor měl
na tomto domě hostinskou koncesi,
na jejímž základě provozoval až do
roku 1930 prostřednictvím nájemců
hostinec Na Střelnici. V letech
1882–1883 byl kolem Střelnice vybudován městký park a místo pak bylo
oblíbeným cílem společných výletů
hradišťských spolků, např. Sokola či
hasičů. Od roku 1931 v rekonstruované a později přístavbou rozšířené
budově č. p. 179 působí Slovácké
muzeum. PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

Staňte se členem našeho týmu a podílejte se na projektech,
které je schopno zvládnout jen několik ﬁrem na světě..

Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:

OBSLUHA CNC STROJŮ
3 směny | 25 000 - 30 000 Kč

3 směny | 30 000 - 45 000 Kč
www.mesit.cz

MESIT machining, s.r.o
Sokolovská 573 | Mařatice
Uherské Hradiště
Hana Mikulášková
T 572 522 428
hana.mikulaskova@mesit.cz

vera intimo

SEŘIZOVAČ CNC SOUSTRUHŮ
A FRÉZEK
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tel. 572 553 235

J.Stancla153,Uh.Hradiště,
po–pá: 9–17, so: 9–12
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Volkswagen
Touareg

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touareg: 2,6−11,1 l / 100 km; 24,2 kWh / 100 km, 60−252 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ARAVER CZ, s.r.o.

www.araver.cz, email: volkswagen@araver.cz

„TRADIČNÍ ZAMĚSTNAVATEL NA SLOVÁCKU“
V našem závodě v Uherském Hradišti se zaměřujeme především na výrobu výkonových a keramických kondenzátorů do
automobilového průmyslu.

Chceš stabilní zaměstnání, kde si svých zaměstnanců váží?
Chceš být za svou vykonanou práci náležitě odměněn/a?
Chceš mít nadstandardní příplatky a super benefity?

TAK NEVÁHEJ A I TY SE STAŇ
DŮLEŽITÝM ČLÁNKEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI!
AKTUÁLNĚ HLEDÁME UCHAZEČE NA POZICE:

OPERÁTOR VÝROBY ▪ SEŘIZOVAČ ▪ TECHNIK ÚDRŽBY
AVX Czech republic s. r. o.
Za Olšávkou 303, 686 01 Uherské Hradiště
email: uherske.personalni@avx.com, tel.: 575 757 200
www.avx.cz

V případě zájmu zašli životopis nebo zavolej na níže uvedené kontakty.
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Fotbalové okénko
Slovácko v Praze Slavii vzdorovalo, úřadující mistr ale vedení udržel
V závěru prázdnin, 22. srpna, vyjížděli
fotbalisté Slovácka do Jablonce a z tamní
horké půdy si odvezli bod za remízu 1:1
(branku vstřelil Václav Jurečka). O týden
později jsme v Uherském Hradišti
hostili Pardubice a výhra 2:1 mohla být
výraznější (autoři branek Vlastimil
Daníček a mazáckým lobem Milan Petržela). Následovala ligová pauza, v níž své
reprezentační povinnosti plnili brankář
Filip Nguyen v republikovém áčku,
Michal Kohút v U21 a Filip Vecheta v U18
– jistě to potvrzuje dobrou práci oddílu.
Na půdě úřadujícího mistra se hrálo
12. září. Zápas začal smolně, již ve 4.
minutě jsme inkasovali branku a celá
první půle tím byla ovlivněná. Po
přestávce mohl nastat obrat, kdyby
Slovácko proměnilo některou šanci. Ty
největší měli Václav Jurečka a hlavně
Lukáš Sadílek. „Nedáš – dostaneš,“ říká
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Vlastimil Daníček střílí branku do sítě Pardubic.

se. A tak Slavia vstřelila druhou branku.
Slovácko se však nevzdávalo a v 90.
minutě skóroval Filip Vecheta. V prodloužení měl na hlavě vyrovnání Jan
Navrátil, ale gól nepadl.
V září jsme ještě hostili fotbalisty
Zlína. Zápas skončil jednoznačně
tříbrankovou výhrou. Skórovali Marek

Foto: Miroslav Potyka

Havlík, Stanislav Hoffman a Daniel
Holzer. I v následujících kolech bude
možnost získávat body. V září ještě
v Mladé Boleslavi, 2. října přijedou
Teplice, 16. října v Ostravě, 23. října
hostíme Bohemians a 30. října zajíždíme
do Olomouce. Páté místo v tabulce by
neměl být problém udržet.
- MP -

Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Pozvánka na klavírní recitál – cyklus MUSICA

V úterý 5. října se v Redutě uskuteční recitál polského klavíristy Wojciecha Waleczeka k 30. výročí Visegrádské čtyřky. Díla českých, slovenských, polských a maďarských skladatelů si budete moci vyslechnout v rámci abonentního cyklu MUSICA.
Wojciech Waleczek je mezinárodně uznávaný koncertní pianista. Úspěch dosáhl
v mnoha soutěžích, mimo jiné na mezinárodní klavírní soutěži Franze Liszta
Premio Mario Zanfi, mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy Arthura Rubinsteina
v Memoriu a na mezinárodní klavírní soutěži Seiler. Aktuálně působí na Hudebním
institutu Slezské univerzity v Katovicích. 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.

Freetown Quartet – zahajovací koncert cyklu JAZZ

Ve čtvrtek 21. října sál Reduty opět rozezní jazzové tóny. V rámci abonentního
cyklu JAZZ tu zahajovací koncert odehraje kapela Freetown Quartet. Vznikla roku
2019 v dánské Kodani, kde se potkal saxofonista Luboš Soukup a pianista Vojtěch
Procházka za účelem natočení LP v legendárním klubu Børneteateret v autonomní
části Kodaně Christianii. Energická hra, svoboda projevu a imaginace bez hranic
jsou znaky hudebních vystoupení kvarteta a „neučesanost“ jejich projevu je stejně
vítanou devizou jako kongeniální nasazení hráčů.
Luboš Soukup je český jazzový saxofonista, klarinetista a skladatel, kterého do Kadaně přivedla touha poodhalit závěs skandinávské hudby, načerpat svěží inspiraci
a navázat nové kontakty. Pianista Vojtěch Procházka je znám především coby zakládající člen úspěšného Vertigo Quintetu, vlastním triem či kvartetem, v minulosti
však participoval v mnoha dalších projektech (Petr Zelenka Q., Ondřej Štveráček Q.,
Saxtime, Miriam Bayle atd.). 
Foto: 2x archiv


POZVÁNÍ KLUBU KULTURY
Stretnutie-Setkání

Proměny

V předešlém měsíci byla v Trenčíně
představena letošní kolekce obrazů,
kreseb, grafik a plastik v rámci 36.
ročníku tradiční výstavy Stretnutie-Setkání. Výstava se přesune do
Uherského Hradiště a jejíž slavnostní
zahájení proběhne v Galerii Vladimíra
Hrocha 20. října v 17.00 hod. Letošního ročníku přeshraniční družební
výstavy se zúčastnilo celkem 38 autorů
z České i Slovenské republiky v celkovém počtu 60 děl. Výstavu připravuje
Klub kultury Uherské Hradiště ve
spolupráci s Trenčianským osvetovým
strediskom a potrvá do 22. listopadu.

Dne 27. října zahájíme v 17.00
hod. v prostorách Reduty výstavu
„Proměny“ výtvarnice Boženy
Borýskové.
Tvorba autorky (1982) se vyznačuje čistotou a detailním propracováním, prosté linie doprovázené
jemnými barevnými akcenty přivádějí diváky do harmonického světa
uklidnění. Mezi techniku kresby,
litografie a akvarelu zařadila nově
také techniku slepotisku, která
skvěle propojuje práci s linií a plochou obrazu. Výstava potrvá do
konce listopadu. 
- KM -

Ukázka z tvorby Boženy Borýskové.
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Knihovna je znovu ve finále
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
se probojovala již po několikáté do finále
soutěže o Nejlepší městskou knihovnu
roku 2021, přičemž v roce 2012 celou soutěž
vyhrála.

Celostátní akce
Týden knihoven
Letos proběhne ve dnech 4. až 8. října
už 25. ročník Týdne knihoven. Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků a tradičně se k ní připojuje
i naše knihovna. Po celý týden bude pro
nové čtenáře registrace zdarma a stávajícím čtenářům odpustíme každou
upomínku! Na jaké akce se můžete těšit
v Týdnu knihoven v naší knihovně?

Básnířky vlčího srdce
Pořad kytaristy
a textaře Jana Žambocha

Hudebně-poetický projekt Jana Žambocha je poctou silným ženám-básnířkám,
které své obavy, sny a životní osudy
vtělily do sbírek poezie. Projekt okouzlení básnířkami přetavil do originálních
textů s vyzrálým kytarovým doprovodem nepostrádajícím silné melodie,
vášnivost i citlivost.
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Předmětem hodnocení byly u každé
knihovny dvě nejvýznamnější akce
uplynulého roku a výkonové ukazatele
dosažené při vyhodnocení statistických dat metodou benchmarkingu.
Následně každou knihovnu navštívila
hodnotící komise. Dalšími finalisty

jsou knihovny z Ostravy, Prostějova,
Vyškova, Semil, Slaného, Strakonic
a Brtnice.
Vítězná knihovna bude oznámena při
slavnostním předávání cen, které se letos
uskuteční 14. října v pražském Klementinu.
Držte nám palce!

Inspirací pro vznik hudebně poetických reflexí byly básnířky Emily
Dickinson, Anna Barkovová, Justyna
Bargielska, Clara Janés, Bronislava Wajs,
Tsering Woeser, Vilja-Tuulia Huotarinen, Marina Cvětajevová, Marcelina
Desbordes-Valmore a Joyce Mansour.
Středa 6. října v 17.00 hod., čítárna
knihovny. Rezervace: vadurova@
knihovnabbb.cz, vstupné 70 Kč.

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.
Středa 13. října, 10. a 24. listopadu
v 17.00 hod.

Lampiónové Setkání broučků
letos trošku jinak!

Milé děti, milí rodiče, zveme vás na
setkání všech broučků, berušek,
broučínků a mravenečků, které nám
covidová doba přesunula do budovy
knihovny. Setkání se uskuteční
v čítárně v pátek 8. října v 18 hodin.
Těšit se můžete na pohádku O žluté
bundě s pokaženým zipem v podání
Davida Vackeho a Jirky Hejcmana a pak
přijde kouzelník Jirka Hadaš. Po programu zapneme své baterky, lucerničky,
světýlka a malým průvodem se vydáme
ke kašně na Masarykovo náměstí.
Počet míst je omezen, zájemce prosíme o rezervaci (místenky v oddělení
pro děti). Od 17 hodin si mohou děti
vyrobit v dětském oddělení lampiónky,
potřebují jen kulatou krabičku od sýra.
Vstup na akci je pro všechny dospělé
podmíněn systémem O-N-T (očkování
– prodělaná nemoc – test), roušky či
respirátory s sebou.
Pátek 8. října v 18.00 hod., čítárna
knihovny.

Markéta Harasimová:
Beseda na téma Klinická smrt

Beseda/talkshow se spisovatelkou
Markétou Harasimovou, autorkou
řady knih oblíbených u našich čtenářů.
Jedna z jejích knih nese stejný název
jako beseda: Klinická smrt. Přijďte si
poslechnout povídání nejen o této knize
a jejím tématu, ale hlavně se potkat
s milou a sympatickou autorkou. Po
besedě si zájemci budou moci zakoupit
knihy Markéty Harasimové. Vstup je
volný!
Čtvrtek 14. října v 18.00 hod.

Vzpomenete si?

Plánované akce v říjnu
Relaxace s mandalou

Zveme vás na lekce kreslení mandal,
které se uskuteční ve středu 13. října,

Oddělení pro děti v roce 1951, kdy se knihovna
přestěhovala do bývalé židovské synagogy.

Foto: archiv KBBB
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Tomáš David: Kolegové z uherskohradišťského divadla byli a jsou boží!
Už rok se intenzivně připravuje na
náročnou úlohu Ježíše v muzikálu
Jesus Christ Superstar ve Slováckém
divadle. Tomáše Davida obsadil do
hlavní role režisér Dodo Gombár.
A přestože do tvorby slavné rockové
opery silně zasáhl koronavirus,
divadelníci i diváci se za pár dnů
konečně dočkají oficiální premiéry.
„Ta energie už musí vytrysknout,“
říká Tomáš David.
Tomáši, můžete popsat chvíli, kdy jste
se dozvěděl, že budete mít možnost
hrát Ježíše v jednom z nejslavnějších
muzikálů?
Byla to obrovská euforie! Myslím, že
jsem tenkrát vyskočil radostí do vzduchu a udělal ve stropě důlek.
Jak vás přijali noví kolegové ve Slováckém divadle? Cítíte se na zdejší scéně
dobře?
S velkou většinou z nich už jsem
se znal. S některými se pravidelně
vídáme i s rodinami. Asi se nabízí
v tomto případě říct, že byli a jsou
boží...
Proces zkoušení byl bohužel poznamenaný nepříznivou situací, přesto
– jaké pro vás to zkoušení bylo? Spíše
náročné, nebo radostné?
Muzikál je tak pěvecky náročný, že
díky těm pauzám jsme to, mám dojem,
byli schopní vůbec obsáhnout. Takže
všechno zlé je k něčemu dobré. Nebo
jak se v Jesusovi zpívá: „Vše je tak, jak
má být!“
Mimo to, že jste herec, jste i muzikant.
Jak na vás působí muzika Jesus Christ
Superstar? A neomrzela se vám už
během zkoušení?
Nemám moc rád muzikály, ale kupodivu Jesus Christ Superstar mne
nějakým způsobem pronásleduje už od
mládí. Ta muzika je skvělá. Rock'nRoll!
Protivníka Jidáše vám hraje a zpívá

Muzikál Jesus Christ Superstar ve Slováckém divadle.

Tomáš Šulaj. Znali jste se už dřív?
Jak se vám partneřilo?
Zkoušeli jsme už předtím u nás
v Národním divadle Brno představení
Noc bláznů, které se stále hraje. Jen
bych vás malinko poopravil, slovo
„protivník“ je v našem pojetí zavádějící
(úsměv).
Premiéra se už konečně blíží.
S jakým očekáváním ji vyhlížíte?
Nemůžu se dočkat. Ta energie už

Foto: Marek Malůšek

musí nějakým směrem konečně
vytrysknout...

- PK -

Jesus Christ Superstar
Autoři: Tim Rice, Andrew Lloyd
Webber
České libreto: Michael Prostějovský
Režie: Dodo Gombár
Premiéra ve Slováckém divadle:
sobota 9. října 2021

Kdo je Tomáš David
Rodák ze Šumperka vloni oslavil Kristova léta. Působil v divadlech Husa
na Provázku nebo Tramtárie, několik
let byl členem souboru Městského
divadla Zlín. Právě tam si zahrál
v muzikálu Malované na skle postavu
Jánošíka, za kterou získal nejužší
nominaci na Cenu Thálie v kategorii
muzikál.
Od roku 2017 je členem činohry Národního divadla Brno a nyní hostuje ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde se už 9. října poprvé představí jako
Ježíš Nazaretský v muzikálu Jesus Christ Superstar.
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY
Svět středověkých her

s těmito aspekty života ve vrcholném a pozdním středověku.
Začíná ve čtvrtek 7. října a potrvá do
3. ledna 2022.

GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA
Nositelé tradice
lidových řemesel

Chcete si hrát a zároveň poznávat
historii? Pak je pro vás tato výstava
to pravé. Hry, slavnosti, hudba
a tanec, to vše tehdy neodmyslitelně
patřilo k životu napříč společenskými vrstvami. Putovní interaktivní výstava Aleše Hocha z Muzea
Vysočiny v Jihlavě vás seznámí

Výstava představuje projekt Nositel
tradice lidových řemesel a výrobce,
kteří jsou držiteli tohoto titulu.
Jedná se o prestižní ocenění, které
ministr kultury uděluje výrobcům,
jež 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.
Potrvá do 10. října.

ARCHIV – SUPŠ / malba /
studenti

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

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
STARÉ MĚSTO
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.
Potrvá do 30. ledna 2022.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Ludmila známá neznámá

Skřítek Zvídálek si pro vás třetí říjnovou neděli připravil v Památníku
Velké Moravy oslavu Mezinárodního
dne archeologie. Tvořivé dílničky
i poutavé povídání budou tentokrát
věnované době, kdy žila kněžna Ludmila – manželka prvního známého
knížete z rodu Přemyslovců, babička
svatého Václava i první česká
světice. Jedenáctisté výročí jejího
úmrtí připomíná v Památníku Velké
Moravy také panelová výstava. A vy
se tak spolu se skřítkem Zvídálkem
můžete přenést na přelom 9. a 10.
století, do doby Ludmily a Bořivoje I.
Památník Velké Moravy, Jezuitská
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1885, Staré Město. Neděle 17. října, od
13.00 do 17.00 hod. Vstupné 100 Kč.

Země pod Kavkazem
– Ázerbajdžán a Gruzie

Muzejní spolek a Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti vás zvou na
přednášku Mgr. Tomáše Chrástka.
Společně se vydáme na cestu za
poznáním kulturních a přírodních
zajímavostí dvou zemí kavkazského
regionu.
Navštívíme například město
pod plamennými věžemi – Baku,
bahenní sopky v Gobustánu, vesnici kovotepců nebo chrám věčného
ohně. Vypravíme se ale také do srdce
Kavkazu na pěší výpravu krajinou

hlubokých údolí, horských štítů
a kamenných věží.
Přednáškové centrum Slováckého
muzea, Štefánikova 1285 (areál
bývalých kasáren), čtvrtek 21. října
v 17.00 hod. Vstup volný.

Podzimní tvořivá dílna

O podzimních prázdninách se uskuteční dílnička, kde si můžete všichni
vyrobit kouzelného podzimního
ježka. Připravena bude spousta přírodnin a jiný materiál pro tvoření.
Pokud bude příznivé počasí, budeme
pracovat venku před muzeem.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady
179. Pátek 29. října, od 10.00 do 15.00
hod. Děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Konec odkladů: Není čas
zemřít a Duna míří do kin

Hollywoodská studia se obecně obávala
vypustit do světa největší předpokládané kasovní trháky, dokud hrozila pandemie koronaviru. Teď konečně i ti největší marketingoví odborníci usuzují, že
koroně je odtroubeno a filmoví fanoušci
tak mohou zajít do kina na celosvětově
očekávané hity Není čas zemřít a Duna.
Nová Bondovka měla být původně

uvedena v dubnu 2019, pak v listopadu
2020, následně letos v dubnu a nyní má
termín premiéry stanoven na 30. září.
Ve filmu Není čas zemřít s rozpočtem
200 milionů dolarů, tedy asi 4,3 miliardy korun, vystoupí naposledy v roli Bonda herec Daniel Craig. Jeho úhlavního
nepřítele si zahrál americký herec Rami
Malek, držitel Oscara za roli Freddieho
Mercuryho.
Když spisovatel Frank Herbert v roce
1965 dokončil svou světoznámou sci-fi
novelu Duna, netušil, že jeho kniha bude
politicky relevantní i po více než půl
století. A co víc – bez duny by neexistovaly Star Wars! Už od 20. října můžete
ve Hvězdě navštívit projekci první části
horlivě očekávané filmové adaptace
Duny. Plocha jednoho celovečerního
filmu by totiž podle slov režiséra Denise
Villeneuvea na detailní vykreslení
knižní předlohy ani zdaleka nestačila,
a proto se rozhodl rozdělit svou verzi
Duny na dvě části. V hlavních rolích se
objeví Timothée Chalamet jako Paul
Atreides, Oscar Isaac jako Vévoda Leto
Atreides, Rebecca Ferguson jako Lady
Jessica a další hvězdy.

Uherskohradišťský skauting
slaví výstavou v kině Hvězda

Oslavy 100. výročí působení skautů
a skautek na území města probíhají letos

na podzim. Kvůli pandemické situaci
o rok později, než bylo původně plánováno. Připomenutí historie, ale také
ukázka současné činnosti a sfouknutí
100 svíček na dortu proběhlo 18. září na
Jamboree kmene Řvavých. Na tuto akci
naváže 1. října skautský pochod z Masarykova náměstí do kina Hvězda, kde
začne v 17 hodin vernisáž výstavy 100
let skautingu v Uherském Hradišti plná
historických fotografií zachycujících
činnost známých i neznámých skautů
a skautek v průběhu století. 15. října
provedou skauti výstavou účastníky
Noci na Hvězdě, kterou pořádá DDM
Šikula ve spolupráci s Městskými kiny.
Tentokrát bude právě na téma Skauting. Všechny nocležníky bude čekat
ochutnávka skautských aktivit, povídání Jaroslava Hrabce, kvízové otázky
a zajímavé hry.
Vernisáž ve foyer kina Hvězda,
pátek 1. října v 17.00 hod.

Be2Can přinese v předstihu
vítěze filmových festivalů

Nejuznávanější evropské filmové
festivaly v Berlíně, Benátkách a Cannes
s velkou slávou skončily, ale diváci, kteří
se na ně marně toužili podívat, truchlit
nemusí. Kino Hvězda prostřednictvím
přehlídky Be2Can připravilo výběr
čtyř filmů, které tyto festivaly okouzlily. Využijte možnost vidět tyto filmy
v předstihu ještě před začátkem oficiální
distribuce v kinech! Film Drazí soudruzi! (6. října ve 20.00 hod.) ukazuje
masakr při potlačení dělnické stávky
v městě Novočerkassk v roce 1962,
jak ho zažívá kdysi oddaná stranička
Ludmila. V romantické sci-fi komedii
Miluj svého robota exceluje Stříbrným
medvědem z Berlína oceněná herečka
Maren Eggert (11. října v 18.00 hod.).

Zlatou Palmu z Cannes si ve stejné kategorii odnesla Julia Ducournau za drama
nazvané Titan (11. října ve 20.00 hod.).
Petrova chřipka ukáže realitu post-sovětského Ruska pohledem ovlivněným rýmou a fantazií (12. října ve 20.00
hod.).

New Orleans: Město
hudby pod drobnohledem

Dokument z programového cyklu
„Umění na plátně“ oslavuje bohatou
kulturu New Orleans z pohledu hudby
a nahlíží do unikátní historie města,
kde právě hudba sloužila jako nejsilnější
způsob projevu. Film se zaměřuje na
postupný vývoj hudby v New Orleans
a na to, jakým způsobem reflektovala
dobu, ve které vznikala. Dokumentem
provází Terence Blanchard, jazzový
trumpetista a rodák z New Orleans.
Doplňují ho další slavné osobnosti
tohoto města, jehož melodie a rytmy
stály u zrodu americké hudby.
Sál kina Hvězda, čtvrtek 14. října v 18.00
hod., studenti a senioři se slevou.

Pompeje jako město
hříchu a umění

Pompeje jsou unikátním místem, které
každoročně navštíví přes čtyři miliony
lidí z celého světa. O jeho utajované
nespořádané historii se ale obecně
mnoho neví. Napravuje to dokumentární snímek Pompeje – město hříchu.
Příběh skandálů, obscénnosti, ambicí
a tvůrčího génia, který se katolická
církev marně pokoušela skrýt. Cesta
života skrze mytologii, ideály, sny
a vztah k nesmrtelnosti. Filmem provází
Isabella Rossellini.
Sál kina Hvězda, čtvrtek 21. října v 18.00
hod., studenti a senioři se slevou. - JO 23
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Park a skanzen Rochus
Více informací na: www.skanzenrochus.cz nebo na Facebooku Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
Tématem měsíce října ve skanzenu Rochus budou ovocné stromy
Podzim ve skanzenu Rochus přivítáme
v říjnu výukovým programem Dřevo
je můj chléb, kterého se každoročně
účastní školy a školky z Uherského
Hradiště a okolí. Program dětem
představí význam ovocného stromu
z pohledu člověka. Děti se seznámí se
starými ovocnými odrůdami a dozvědí
se něco o extenzivním způsobu pěstování. Nebudou chybět ani oblíbené
ukázky tradičního zpracování a využití
dřeva v řemeslné výrobě.
Akce pro širokou veřejnost Stromy
pro Rochus proběhne v sobotu 23. října
od 14 do 17 hodin. Návštěvníci se budou
moct seznámit s ovocným stromem
jako tvůrcem krajiny nebo duchovním
symbolem. Součástí akce bude také
výsadba několika ovocných stromů
a keřů za účelem prohloubení vztahu
člověka k přírodě a pro motivaci
návštěvníků k dalším výsadbám. Pro
naše dětské návštěvníky bude připravena kreativní dílnička na výrobu
draka a drakiáda.
Návštěvníky také srdečně zveme na
výstavu Ovocní velikáni, která představí památné ovocné stromy na území
Uherskohradišťska. Výstava bude

Děti si mohou ve skanzenu vyzkoušet třeba to, jak se vyrábí šťáva z jablek.

instalována v infocentru muzea v přírodě, které je v době provozu skanzenu
veřejnosti volně přístupné. Na výstavu
tematicky naváže naučná stezka pro
rodiny s dětmi, která účastníky dovede
k místu památné mařatické oskeruše,
kde z původního stromu zůstává již

Foto: Park a skanzen Rochus

pouze torzo. Účastníci se tak pomocí
stezky seznámí s hodnotou odumřelých stromů v krajině a s významem
ponechání odumřelé dřevní hmoty na
daném místě.
Projekt Ovocní velikáni je spolufinancován Zlínským krajem.
- VŽ -

Slovácké cyklostezky se symbolicky uzavřou 9. října
Vydejte se s námi druhý říjnový víkend
do vinohradů Uherskohradišťska
symbolicky uzavřít zdejší cyklostezky.
Připraveny budou čtyři cyklistické
a jedna pěší trasa, které nás provedou
napříč celým regionem. Volit můžete
mezi stezkou Blatnického Roháče,
Muškátu moravského, Rulandského
bílého a Po stopách cisterciáků (Velehradskou). Ta bude připravena v delší
variantě pro cyklisty a v kratší variantě pro pěší. Již nyní probíhají on-line
registrace na webu www.slovacko.cz/
nakolevinohrady, kde pořídíte také
stylové cyklistické triko.
Registrací předem se vyhnete
čekání a časovým prodlevám v den
konání akce. Pro opozdilce ale budou
24

registrace probíhat těsně před starty,
tedy od 8 do 9.30 hodin na Masarykově
náměstí. Pak už za výstřelu starosty
Uherského Hradiště vyrazí do terénu
první skupina následovaná těmi
dalšími, aby nejpozději v 10 hodin byli

Tak kudy? 

Foto: Region Slovácko

již všichni „v sedle“ na zvolené trase.
Odpolední dojezd směřuje zpět na
Masarykovo náměstí, kde bude od 16
do 18 hodin připraven malý vinný trh,
k poslechu zahraje cimbálová muzika
Oskoruša a proběhne losování tomboly.
Registrace, podrobnosti k trasám,
kontakty a další potřebné informace
najdete na www.slovacko.cz/nakolevinohrady a také na telefonu 572 525 525
nebo emailu mic@uherske-hradiste.cz.
Akce Na kole vinohrady je součástí
seriálu akcí Krajem vína a za finanční
podpory města Uherské Hradiště
a Vinařského fondu ji pořádá Region
Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, ve spolupráci s Městským
informačním centrem. 
- RS -
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Tipy Městského informačního centra
Přijďte se seznámit s nabídkou uherskohradišťského infocentra
Oslavte s námi Týden turistických
informačních center, který v rámci
Světového dne pro rozvoj informací
24. října vyhlásila Asociace turistických informačních center. Letošní
podoba akce je koncipována tak, že
každé informační centrum si ten svůj
„den“ zvolí v týdnu od 24. do 31. října.
Uherskohradišťské informační centrum si jako den informačního centra
zvolilo středu 27. října.
Zveme proto všechny, kteří do infocentra pravidelně chodí, ale i ty, kteří
v „íčku“ ještě nebyli, aby se k nám
do budovy bývalé jezuitské koleje na
Masarykově náměstí přišli podívat
a mohli se lépe seznámit s naší prací
a nabídkou služeb. Otevřeno bude
od 8 do 18 hodin a každý návštěvník
dostane v tento den sladkou pozornost, pro děti budou připraveny
nafukovací balonky.
Akci pořádá Městské informační
centrum Uherské Hradiště a Asociace
turistických informačních center.
- HP -

V prostorách hradišťského infocentra vám poradí, dostanete tipy na zajímavé akce, můžete si odnést užitečné informační materiály a nebo si v obchůdku nakoupit produkty zdejších výrobců, které poslouží třeba jako
skvělý dárek blízkým.
Foto: Region Slovácko

Co se děje v říjnu

Sobota 2. října

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Celorepubliková úklidová akce, letos se
bude uklízet v areálu bývalých kasáren
a na břehu řeky Moravy. Studentské
náměstí, 9.00–12.00 hod.
Sobota 2. října až pátek 8. října

Výstava na stromech
Život v bavlně

Celorepublikový výstavový happening
na podporu důstojné práce. Jezuitská
zahrada (park u Obchodní akademie)
Sobota 9. října

Na kole vinohrady
Uherskohradišťska

16. ročník symbolického uzavírání
cyklostezek. Nebude chybět kulturní
program, tombola a malý vinný trh.
Masarykovo náměstí, 8.00 hod.

Úterý 12. října

The True Cost

Promítání dokumentu o odvrácené
straně módního průmyslu. Felixův sál,
Masarykovo náměstí 21, 16.30 hod.
Středa 13. října

Poslechovka

DJ Przema, SkipThe Boy.
Klub Mír, 19.00 hod.

www.uherske-hradiste.cz/rezervace-prohlidek/. Hřbitov v Mařaticích,
16.00 hod.
Sobota 16. října a neděle 17. října

Slovácké hody s právem

Tradiční hodový průvod a zábava
v Mařaticích a v Jarošově.
Sobota 30. října

Pátek 15. října

Komentovaná prohlídka
Galerie Joži Uprky

Koncert rakouské death metalové
kapely. Klub Mír, 20.00 hod.

Sobota 2., 9., 16., 23. a 30. října

Schirenc Plays Pungent Stench

Pátek 15. října

Umělecká díla
na hřbitově v Mařaticích

Tematické prohlídky města s PhDr.
Blankou Rašticovu. Rezervace místa

Galerie Joži Uprky, 14.00 hod.

Expozice věznice
Uherské Hradiště

Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období
nacistického a komunistického režimu.
Podkroví Reduty, 10.00–16.00 hod.
25
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DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, nfo@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
Pátek 15. a sobota 16. října

Noc na Hvězdě

Příležitost podívat se, co je za oponou
(tedy za plátnem) kina. Zajímavá,
trošku strašidelná noc s filmem a šifrovačkou. Za příznivého počasí čeká děti
promítání filmu na kopuli kina. Na akci
je nutné se předem přihlásit nejpozději
do 11. října, akce je pořádána ve spolupráci s Městskými kiny a střediskem
Junák Uherské Hradiště. Cena 150 Kč.
Info: Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.

spolupráci s Informačním centrem pro
mládež. Začátek ve 14.00 hod. Info:
Ivana Zůbková, 737 923 842, ivana.
zubkova@ddmsikula.cz.

zájemcům. Odevzdat do budovy DDM
Uherské Hradiště. Info: www.trnka.
xf.cz, Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.

Středa 20. října

Pátek 22. října

Den stromů v Uherském Hradišti
Zábavně naučné dopoledne (8.30–13.30
hod.) v Jezuitské zahradě u Obchodní
akademie. Pro účastníky je připravena
výtvarná dílna a soutěže. Info: www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, 733 500
233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.

Neděle 17. října

Středa 20. října

Vyřezávání dýní, soutěž o nejkrásnější
dýni a další soutěže a aktivity v zahradě
DDM Šikula. Čtvrtý ročník akce ve

Obrázek může být zhotoven jakoukoliv výtvarnou technikou, maximálně
do velikosti A2. Soutěž otevřena všem

Dýňování na zahradě
lišky Bystroušky

Uzávěrka výtvarné soutěže
– Bylo jedno semínko

Putování za vůní medu

Seminář nejen pro učitele k metodické publikaci Hravě o včelách, nejen
v mateřských školách, 9.00–13.00 hod.
Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
mail: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.
Středa 27. října

Výprava za Živou vodou

Výlet autobusem do Modré pro děti od
6 do 12 let. Naučná stezka, hry, soutěže.
Nutno se přihlásit do 22. října, cena 120
Kč. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065,
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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Jiří Suchý jubilující
Známý divadelník, básník, zpěvák a výtvarník má ke Slovácku blízký vztah
Zdá se to neuvěřitelné, ale 1. října se
v plné svěžesti dožívá devadesáti let
stále aktivní šéf divadla Semafor, textař,
skladatel, autor divadelních her, spisovatel, básník, herec, zpěvák, divadelní
a filmový režisér, scénograf a výtvarník
Jiří Suchý. V této vzpomínce není prostor
ani v kostce připomenout všechny
aktivity jedné z nejvýraznějších a nejvýznamnějších osobností československé
a české kultury. Spíš bychom chtěli
připomenout některé Suchého kontakty
s Uherským Hradištěm a Slováckem.
Ty probíhaly jednak přes divadlo, ale
hlavně přes výtvarné aktivity.
Již v roce 1976 proběhla v brodském
Muzeu J. A. Komenského velká výstava
Suchého kreseb a grafik a textilních
artefaktů jeho ženy Běly. Od té doby
byla těch výstav celá řada, nejen
v Uherském Brodě, Buchlovicích,
Kyjově nebo v Trenčíně, ale hlavně
v Uherském Hradišti – v Okresním
kulturním středisku, několikrát ve
Slováckém divadle, v Galerii S and
S nebo v Klubu kultury – tam na vernisáž v roce 1998 přivezl několik svých
grafik do dražby na obnovu povodněmi
zdevastované Slovácké búdy.
Byla to i celá řada besed – jedna
z nich počátkem osmdesátých let
měla zajímavou dohru: nějaký
dobrák nahlásil akci na OV KSČ
a tehdejší ředitelka pořádajícího

S Igorem Stránským, režisérem hry Kdyby tisíc klarinetů.

Okresního kulturního střediska byla
ještě v průběhu akce „na koberečku“.
Tehdy pomohl argument, že beseda
nebyla pro veřejnost, ale uzavřená
v rámci vzdělávacích akcí pro divadla
poezie a recitátory...
Suchý byl v Uherském Hradišti
několikrát s divadlem Semafor
a i Slovácké divadlo hrálo jeho Kytici
a Kdyby tisíc klarinetů, byl zde také
v rámci Letní filmové školy. A jezdil
k nám i soukromě – měl zde kamaráda
z dětství, se kterým trávil prázdniny

Foto: Miroslav Potyka

v Moravském Písku – Miroslava
Rašticu, sportovce a požárníka (a také
držitele Ceny města Uherské Hradiště
za rok 2003). A byl velkým obdivovatelem zdejšího malíře Zdeňka Targuse
Červinky.
A jaký dárek Jiřímu Suchého při
jeho návštěvách (nebo našich návštěvách v Praze) udělal největší radost?
Kompoty z jeřabin a mařatský chleba.
Hodně zdraví do dalších let, pane
Suchý!
Miroslav Potyka

Obchodní akademie přivítala školní rok s novou elektroinstalací a výtahem
Během loňských a letošních letních
prázdnin prošla Obchodní akademie
v Uherském Hradišti zásadními úpravami elektroinstalace v celé budově
školy a proběhla zde také oprava
výtahu. Všechny práce byly úspěšně
dokončeny v termínu, takže na studenty, vyučující a další zaměstnance
školy čekalo po prázdninách nové
osvětlení, kvalitnější zapojení počítačů
i moderní výtah.
„Dobře fungující technika nám
umožňuje držet krok s moderními

trendy ve výuce, ale usnadňuje třeba
také vzdělávání zdravotně znevýhodněných studentů, kterým se naše
škola dlouhodobě snaží poskytovat co
nejlepší podmínky,“ vysvětluje ředitel
školy Jiří Durďák.
S rekonstrukcí silnoproudé elektroinstalace se začalo už v letních měsících loňského roku, kdy se pracovalo
ve třetím podlaží a montovaly se nové
hlavní rozvody. Letos se práce přesunuly do nižších pater a koncem srpna
bylo hotovo. Školu rozzářila nová

svítidla a v učebnách bylo zmodernizováno zapojení počítačových sestav.
Celkové náklady na úpravy byly
7 milionů korun.
Druhou plánovanou akcí byla
výměna výtahu. Původní výtah z roku
1997 byl při rekonstrukci nahrazen
moderním a bezbariérovým, který
zaručuje bezpečný a bezproblémový
pohyb hendikepovaných osob mezi
jednotlivými podlažími. Výměna
výtahu vyšla na 1,1 milionu korun.
- IM 27

Ze života města

2021 |10

Sokol vzpomíná na své hrdiny
Odbojáře Pachla připomene Kámen zmizelých i interaktivní vycházka městem

U příležitosti Památného dne sokolstva bude 7. října slavnostně odhalen v pořadí třetí hradišťský Kámen
zmizelých, tentokrát před historickou
budovou Gymnázia Uherské Hradiště. Ponese jméno místního rodáka,
muzikanta, sportovce, sokola a skauta
Antonína Pachla, který na zdejším
gymnáziu v roce 1929 maturoval. Více
o jeho životě nabídne zájemcům interaktivní vycházka městem, doplněná
audiovýkladem a zajímavým obrazovým materiálem.
První Kámen zmizelých byl v Uherském Hradišti položen na podzim 2019
u budovy obchodní akademie, protože nese jméno jejího předválečného

Antonín Pachl. 
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Foto: rodinný archiv

ředitele PhDr. Václava Najbrta. Položení druhého kamene následovalo
krátce poté a najdeme jej před budovou
staré sokolovny na Tyršově náměstí.
Je na něm jméno uherskohradišťského
stavitele a starosty Sokola Josefa
Horáka. Oba jmenované spojovalo
nejen aktivní členství v Sokole, ale i to,
že se po zahájení okupace neohroženě
zapojili do odboje. Totéž platí i o Antonínu Pachlovi, který po absolvování
gymnázia vystudoval učitelský ústav
v Olomouci a v prvním roce války
působil na měšťanské škole Zlín-Zálešná, kde byl před Vánoci 1939 za
svou odbojovou činnost v organizaci
Obrana národa zatčen gestapem.
Více se lze o životních osudech
Antonína Pachla dozvědět formou
interaktivní naučné vycházky, která
vznikla u příležitosti 110. výročí jeho
narození. Na téměř pětikilometrové
trase, kam zájemce navede odkaz či
QR kód otevřený na chytrém telefonu nebo tabletu z webové stránky
pohradisti.cz, je šest zastávek. Ke
každé z nich je připraven krátký
audiozáznam a fotografie, které se
k danému stanovišti vztahují. Na
cestě mezi Masarykovým náměstím
a prostranstvím před hřbitovem
v Mařaticích si tak zájemci vyslechnou celý Pachlův životní příběh
a prohlédnou si fotografie ze soukromého archivu jeho synovce Antonína
a neteře Hany, kteří tento materiál
i další cenné informace pro zveřejnění příběhu svého strýce Tondy

ochotně poskytli. „Spolu se sestrou
jsme velmi dojati, že památka našeho
strýce Tondy nebude ztracena,“
komentoval naučnou vycházku
Antonín Pachl mladší.
U příležitosti Památného dne
sokolstva si však připomeneme i další
hrdiny odboje. „Jména místních
sokolů, kteří padli za oběť nacistické
okupaci, připomíná obyvatelům
našeho města každoročně počátkem
října také výstava a umělecká instalace. Letos bude možno tuto expozici vidět na Mariánském náměstí,“
popisuje starosta T. J. Sokol Uherské
Hradiště, Jaroslav Ševčík.
Památný den uctí místní sokolové 7.
října ve 13.30 hod. slavnostním odhalením kamene zmizelých u historické
budovy gymnázia a v 18.30 hod. pietním aktem na Mariánském náměstí.
Mgr. Iva Mráčková

Kámen zmizelých je připravený k zasazení
do dlažby. 
Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště

Všestranný sportovec na kurzu plavání v Nymburku. 
Foto: rodinný archiv
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Naše příroda
Líčidlo jedlé má černé plody připomínající ostružiny, jsou ale slabě jedovaté
Na řadě míst ve městě můžeme pozorovat zajímavou nepůvodní rostlinu
líčidlo jedlé (Phytolacca acinosa). Svým
vzrůstem, tvarem a větvením může
na první pohled připomínat keř, jedná
se však o mohutnou bylinu se silnými
stonky. Její výška se pohybuje od 50 cm
do 2 metrů, nejběžnější je však v rozmezí 80 až 120 cm.
Rostlina pochází z jihovýchodní Asie,
přirozeně se vyskytuje od Pákistánu po
Japonsko. Roste na okrajích lesů, podél
cest a potoků, na rumištích i v městských parcích a zahradách, vyhovuje jí
nadmořská výška od nížin až po 3 400
metrů nad mořem. Z hlediska podmínek je naprosto nenáročná. Snáší
horko i silné mrazy, plné oslunění
i stín, různé množství vody, ráda roste
na půdách na živiny bohatých, toleruje
však i menší množství živin.
V půdě se nachází světle hnědý
„řepovitě“ ztloustlý hlavní kořen,
z něhož se odvětvují tenké kořeny
postranní. Na podzim po prvních
mrazech nadzemní části odumírají,
kořenový systém však bez újmy přezimuje a na jaře z něj vyraší jeden či více
nových stonků. Ty jsou nejdříve světle
zelené a přímé, později se výrazně rozvětvují do stran. V době vzniku plodů
mohou mít načervenalé zbarvení. Ze
stonku vyrůstají střídavě umístěné
řapíkaté celokrajné listy. Jejich tvar je
vejčitý, mají dobře viditelnou světlejší
žilnatinu. Zvláště v nižších částech
rostliny jsou velké, jejich délka činí 15
až 22 cm, šířka je 8 až 10 cm.
Doba kvetení u nás nastává především v červenci, někdy pokračuje
i v srpnu. Okvětí jednotlivých květů
má čistě bílou barvu, bělavé jsou
i pestíky. U tyčinek můžeme pozorovat
bílou nitku a světle narůžovělé prašníky. Průměr květů se pohybuje od 5
do 10 mm. Jsou seskupeny do květenství jménem hrozen, které zahrnuje
několik desítek (30 až 90) květů a měří
od 10 do 30 cm. Po opylení hmyzem se
vyvíjí zajímavý plod – souplodí osmi
černých lesklých peckovic, které je

Líčidlo jedlé u Galerie Slováckého muzea.

umístěno na sytě růžových krátkých
stopkách. Velmi intenzívní zbarvení
způsobují barviva betakyany, která
dobře známe z červené řepy. Celý plod
má průměr kolem 8 mm a vzhledem
trochu připomíná maličkou zploštělou
ostružinu. Jednotlivé peckovičky měří
přibližně 4 mm, uvnitř každé z nich
najdeme jedno 3,5 mm dlouhé černé
semeno. Plody svým vzhledem lákají
ke konzumaci především ptáky. Kvůli
obsaženým barvivům je následně jejich
trus výrazně tmavě fialový a dokáže
zabarvit například dlažbu. Prostřednictvím trusu jsou semena šířena i na
velké vzdálenosti. Chceme-li však
líčidlo cíleně pěstovat jako ozdobnou
zahradní rostlinu se zajímavými květy
i plody, je rychlejší rozmnožování
vegetativní pomocí částí kořenového
systému.
Na naše území bylo líčidlo jedlé
záměrně dovezeno ve 30. letech 20.
století především k okrasným zahradnickým účelům. Pro svou barevnost
se využití dočkaly i plody, šťávu z nich
lze v malém množství přidat do likérů,
cukrovinek, marmelád či dokonce
červeného vína. Plody a celá rostlina
však obsahují saponiny phytolaccatoxin a phytolaccigenin. Tyto látky
ptákům vůbec neškodí, ale pro savce
jsou slabě jedovaté. Při běžném využití
nepatrného množství šťávy k dobarvení potravin otrava určitě nehrozí,
konzumace většího množství by mohla

způsobit trávicí potíže. Určité uplatnění mají výtažky z líčidla jedlého i ve
farmacii, jsou uváděny protizánětlivé,
dezinfekční a močopudné účinky.
K těmto účelům je častěji využíván
příbuzný druh líčidlo americké (Phytolacca americana), u něhož je obsah
účinných látek vyšší. Úměrně tomu je
ale pro člověka jedovatější.
Pomocí betakyanů z líčidla lze barvit
vlnu, len a jiné přírodní materiály. Toto
lze také doma vyzkoušet: zralé plody
rozmačkáme a krátce vaříme. Směs
necháme vychladnout a přefiltrujeme
ji, čímž odstraníme semena a zbytky
dužniny. Získaný roztok pak zahřejeme na 90 °C, odstavíme ze sporáku
a vložíme textilii. Až se nám jeví
dostatečně nabarvená, musíme přidat
stabilizátor barvy, například síran
měďnatý (skalici modrou), případně
ocet. Látku potom několikrát jemně
pereme ve vodě. Získaný odstín bude
poměrně světlý, šedý či šedofialový.
V Uherském Hradišti najdeme
krásný exemplář líčidla jedlého
v trávníku u skulptury před Galerií
Slováckého muzea na Otakarově ulici,
další rostliny rostou u plotu Smetanových sadů na hranici s třídou Maršála
Malinovského, byly k vidění též v ulici
Svatoplukova, ve Véskách nedaleko
železničního přejezdu a v řadě soukromých zahrádek. V teplých oblastech,
jako je jižní Morava a Polabí, se líčidlo
jedlé poměrně snadno šíří z lidských
sídel do okolí, ale zatím naštěstí nemá
invazní charakter.
Mgr. Hana Baroušová

Líčidlo jedlé, plod. 

Foto: 2x Hana Baroušová
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Výročí

Kronika

Nová radnice byla symbolem prosperity města

Společenské události
1. 7. 1925
30. 7. 1946
1. 8. 1931
3. 8. 1946
3. 8. 1946
12. 8. 1936
13. 8. 1946
17. 8. 1941
22. 8. 1946
22. 8. 1946
23. 8. 1931
26. 8. 1941
28. 8. 1936
29. 8. 1941
30. 8. 1946
Narodi

Jubilanti
Alenka Remešová
Josef Rybka
Václav Brabec
Vladimíra Patková
Vratislav Kovařík
Josef Bičan
Drahomíra Machová
Ladislav Jelen
Jiří Kovář
Dušan Iškovský
František Mlejnský
Alfred Kolařík
Karel Holub
Alois Kozlík
Karel Řezáč
Narodili se

Novorenesanční budova spořitelny a městského úřadu. 

Další z letošních výročí, která si připomínáme, se vztahuje k budově Nové
radnice na Masarykově náměstí. Po
dlouhá staletí sídlila správa města ve
Staré radnici v Prostřední ulici. Stavba
se středověkým jádrem, opakovaně
přestavovaná, v poslední čtvrtině 19.
století již nedostačovala a také nebyla
důstojným sídlem městské samosprávy.
Změněná politická situace po obecních
volbách v letech 1880 a 1886, v nichž
utrpěla porážku dosud vládnoucí Všeněmecká liberální strana, a vítězství
Moravské národní strany, daly podnět
k výstavbě nové budovy.
Nová radnice byla postavena pro
městskou spořitelnu a městský úřad
na místě dvou starších měšťanských
domů v letech 1891 až 1893 podle projektu brněnských architektů Vojtěcha
Dvořáka a Karla Welzla z roku 1891.
Architektonicky působivá budova
novorenesančního slohu se stala výrazem prosperity města i jeho obyvatel.
30

Foto: archiv Slováckého muzea

Na výzdobě objektu se podílelo několik umělců. Pražský sochař Antonín
Popp vytvořil plastiky dvou atlantů
u portálu a také čtyř alegorických
postav (Síla, Pracovitost, Spořivost
a Spravedlnost), které byly situovány
na fasádě mezi okny druhého patra.
Tyto plastiky musely být z průčelí
pro dezolátní stav sňaty v roce 1958.
Výzdobu zasedací síně, nacházející se
v patře po celé šíři předního traktu,
provedl nejznámější malíř Slovácka
Joža Uprka spolu se svým žákem Cyrilem Mandelem.
Součástí dnešního objektu Nové
radnice se stal i později připojený dům
č. p. 18, který byl rovněž postaven
v novorenesančním slohu na místě
staršího domu v období historismu
třetí čtvrtiny 19. století (1879 až 1890).
K dalšímu rozšíření objektu formou
přístavby v Hradební ulici podle projektu architekta Štefana Čilíka z ateliéru Formica ve Zlíně došlo v roce 1997.
PhDr. Blanka Rašticová

15. 8. 2020
Štěpán Kmeť
16. 12. 2020
Lilien Hyblerová
5. 1. 2021
Marek Jiří Pivoda
19. 2. 2021
Filip Bartošík
19. 2. 2021
Jonáš Dostálek
14. 3. 2021
Klaudie Juříková
6. 5. 2021
Mikuláš Vašťák
1. 6. 2021
Elena Kulichová
11. 7. 2021
Nela Bernátíková
12. 7. 2021
Adam Zelda
15. 7. 2021
Stela Buršíková
16. 7. 2021
Jakub Olszar
17. 7. 2021
Sára Červenáková
17. 7. 2021
Jakub Pavlica
23. 7. 2021
Adam Sovka
2. 8. 2021
Emma Habartová
4. 8. 2021
Valérie Kolajová
8. 8. 2021
Tobiáš Seďa
13. 8. 2021
Alžběta Slezáčková
20. 8. 2021
Tobiáš Rychtrmoc
23. 8. 2021
Valérie Končetíková
30. 8. 2021 Alžběta Johanka Krzempková

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
přijme

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

Více na telefonu 572 525 127.

Informace | Zábava

HUB123 | Sudoku
Co chystá nové
coworkingové centrum
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7. října v 8.00 hod.

Na snídaňu do HUB(y)123
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S Boženou Borýskovou, výtvarnicí
a designérkou. Dobrovolné vstupné,
nutná rezervace.

SŘEDNĚ TĚŽKÉ

8
8
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Deset a jedno praktických setkání
k podnikání. Určeno všem, kteří chtějí
zlepšovat a posunovat své živnosti,
firmy nebo nápady. Setkání povedou
inspirativní osobnosti z podnikatelské
sféry Uherskohradišťska, které za sebou
mají množství praktických realizací.
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těžké
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S Richardem Vodičkou, vedoucím
studia Egoé. Vstupné dobrovolné, nutná
rezervace.

• 6. 10. / 14.30 hod.
Jitka Víchová: Povídání o životě
• 12. 10. / 14.30 hod.
Stanislav Ohera: Astrochemie
• 14. 10. / 14.30 hod.
Jiří Jilík: Hledání hrobu sv. Metoděje
• 19. 10. / 14.30 hod.
Dušan Trávníček: Acheron
• 20. 10. / 14.30 hod.
Miroslav Potyka: Slovácká paleta 2.
• 22. 10. / 14.30 hod.
Jana Bílková: Cvičení mentální kondice
• 26. 10. / 14.30 hod.
Jiřina Velebová: Dušičková hudba
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SŘEDNĚ TĚŽKÉ

Na snídaňu do HUB(y)123

Najdete nás na Mariánském náměstí
123. Více informací a rezervace
na: vendula@hub123.cz.
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21. října v 8.00 hod.

UHraní – deskovky v HUBu,
SMILEworking, workshop se scénografkou Evou Blahovou, jazyková kavárna,
SWAP naživo.
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19. října v 17.00 hod.

Raz dva tři – podnikej!
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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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6. listopadu 2021
v 17.00 hodin
exkluzivní degustace vín
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REGION SLOVÁCKO
A MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pořádá (za každého počasí)

16. ročník

symbolického uzavírání
cyklostezek
na kole / koloběžce / pěšky

sobota 9. října 2021

Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
8:00 – 10:00 registrace účastníků, starty tras
16:00 – 18:00 vystoupení CM Oskoruša
17:00 – 17:30 losování tomboly

Registrace: www.slovacko.cz/nakolevinohrady
Zpravodaj města Uherské Hradiště

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00291471, registrační číslo – MK ČR E12068.
Realizace: Klub kultury Uherské Hradiště, IČO: 00092100. Odpovědný redaktor: Mgr. Pavel Stojar, tel. 604 236 494, e-mail: zpravodaj-uh@email.cz.
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