Zpravodaj města

Uherské Hradiště
Cena města | Opravená hřiště | Příjezd svatého Martina

2021 | 11

Zpravodaj města Uherské Hradiště

Obsah

2021 | 11

Úvodník
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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Vážení spoluobčané,
dny se rychle zkracují a dlouhé
podzimní večery jsou příležitostí
k zamyšlení nad věcmi, které nás trápí.
Nedostatek bytů je celospolečenský
problém, který tíží i Uherské Hradiště.
Politické strany – podle svého ideového ukotvení – nabízejí různá řešení.
Všichni se však shodují v tom, že je
třeba stavět nové byty.
Našemu městu se otevírá příležitost
vybudovat novou rezidenční čtvrť
v části areálu Uherskohradišťské
nemocnice. Ta se v posledních letech
modernizovala, svá pracoviště situovala do centralizovaných pavilónů
a postupně opouští staré přízemní
domky, které řadu desetiletí sloužily
pacientům. Tím se na východní straně
areálu uvolnil velký prostor.
Významné navýšení počtu obyvatel však může způsobit problémy
v dopravě. Už dnes je situace napjatá
– k sídlištím Štěpnice a Mojmír se
přidává čtvrť Zahrádky, k navýšení
počtu obyvatel přispěje i budoucí
developerský projekt v centru Štěpnic
s novými bytovými domy a v budoucnu
ještě další rezidenční čtvrť v areálu
nemocnice. Když si uvědomíme, že
toto „město za tratí“ se bude propojovat se zbytkem města jedinou komunikací – ulicí J. E. Purkyně, je na problém
zaděláno. Proto je nutno zpracovat
kompletní systém dalších dopravních
tepen, které tuto sídelní oblast spojí
s okolím.
Prvním velkým počinem bude
připojení ze silnice 1/50 v místě mezi
křižovatkou u Kunovic a mostem přes
Moravu. Tento přivaděč propojíme
s Průmyslovou ulicí, další větví se připojí nemocnice, sídliště Štěpnice a také
zmiňovaná budoucí rezidenční čtvrť.
Města Uherské Hradiště a Kunovice již

zadala zpracování příslušné technické
studie.
Další důležitý krok pro lepší
dopravní napojení bude souviset
s rekonstrukcí železniční stanice Uherské Hradiště. Správa železnic připravuje studii na modernizaci nádraží, což
s sebou přinese i nutnost přebudovat
malý železniční most ve Staré Tenici.
Ten bychom chtěli proměnit v plnohodnotný podjezd i pro auta.
V souvislosti se zamýšleným zdvojkolejněním tratě vznikne podjezd ze
slepé části ulice Boženy Němcové do
budoucí rezidenční čtvrti. Ten umožní
chodcům a cyklistům dostat se přímo
do dalších částí města jižně od centra.
Vše jsou to náročné dopravní projekty. Jak organizačně a technicky, tak
i finančně. Proto existuje memorandum o spolupráci mezi městy Uherské
Hradiště a Kunovice, Ředitelstvím
silnic a dálnic a Zlínským krajem,
proto ladíme společné noty se Správou
železnic. Čeká nás hodně práce. Výsledek by měl přinést kvalitní a moderní
dopravní propojení „města za tratí“ se
zbytkem Uherského Hradiště.
Příjemné podzimní večery u krbu
s praskajícím dřevem přeje
Jaroslav Zatloukal, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Cyklisté i turisté se rozloučili s vinohrady

Na 16. ročník podzimního uzavírání vinařských cyklostezek Na kole vinohrady Uherskohradišťska vyrazili
cyklističtí nadšenci i pěší turisté v sobotu 9. října. Pro dnes už tradiční loučení s cyklistickou sezónou byly
připraveny čtyři cyklistické a jedna pěší trasa, které účastníky provedly napříč regionem. Naskytla se jim
tak možnost ochutnat vína od více než 20 vinařů na 45 vinařských zastávkách.

Nominujte nejlepší sportovce za rok 2021
Město každoročně oceňuje nejlepší
sportovce a sportovní kolektivy za
vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci města za uplynulý
rok. Ač byl sportovní kalendář velmi
specifický, zcela jistě se najde spousta
úspěšných či nadějných reprezentantů, kteří si ocenění zaslouží.
Vyhlášení bude rozděleno do kategorií: mládež, dospělí, kolektiv, trenér,
mimořádná cena za přínos sportu
či cena fair play. Statut vyhlášení

nejlepších sportovců je dostupný na
stránkách města www.mesto-uh.cz.
Návrhy na nominace může podat
jakákoliv právnická nebo fyzická
osoba. Musí být podány písemně na
standardizovaném formuláři do 15.
prosince na adresu Město Uherské
Hradiště, Odbor kultury, školství a
sportu, Masarykovo nám. 19. V elektronické podobě je formulář na webu
města pod záložkou Potřebuji řešit –
formuláře – sport.

Web Hradiště chytře
oceněn Zlatým erbem
Město Uherské Hradiště přivezlo
v září další prestižní ocenění z krajského kola soutěže Zlatý erb. S projektem Hradiště chytře vyhrálo
první místo v kategorii nejlepší
elektronická služba a Smart city
a postoupilo do celostátního kola
soutěže. Do krajského kola soutěže
Zlatý erb, které uspořádal spolek
Český zavináč ve spolupráci se
Zlínským krajem, bylo přihlášeno
20 webových stránek obcí, 5 webových stránek měst a také 10 elektronických služeb, které města nebo
obce provozují. V kategorii Nejlepší
elektronická služba a projekty
Smart City byly hodnoceny užitečnost služby a inovativnost řešení.
Uherské Hradiště zde obstálo na
prvním místě s projektem Hradiště
chytře. Na specifické webové stránce
Hradiště chytře mohou návštěvníci
najít novinky z oblasti Smart City,
účastnit se anket, seznámit se s důležitými koncepčními dokumenty,
dozvědět se vše o novinkách z veřejných projednávání, ale také se sami
podílet na nových chytrých řešeních,
které může město zavádět do praxe.
„První místo a postup do celostátního kola je důkazem, že se nám
podařilo posunout informace o chytrých a moderních řešeních, s jejichž
pomocí se snaží město zpříjemňovat
a zlepšovat život svých občanů na
vyšší úroveň a také blíže k lidem,“
sdělil místostarosta Čestmír Bouda.
Předmětem projektu Hradiště chytře
bylo zpracování Strategie Smart City
Uherské Hradiště a dalších osmi
strategických dokumentů z oblasti
informatiky, veřejného osvětlení,
adaptačních opatření na změnu
klimatu, dopravy, kultury a kreativních odvětví, cestovního ruchu
a sportu jako odborných podkladů
pro strategické řízení města. V soutěži o nejlepší elektronickou službu
Uherské Hradiště již jednou Zlatý
erb vyhrálo, a to v roce 2018 s internetovou Encyklopedií města Uherské
Hradiště. 
-JP3
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Krátce z města
Starosta obdržel Merkurovu medaili za podporu podnikání

Starosta Stanislav Blaha přebírá ocenění. 

Za dlouhodobou aktivní podporu podnikání obdržel v říjnu starosta města
Stanislav Blaha stříbrnou Merkurovu
medaili. Tou už od roku 2013 oceňuje
Hospodářská komora ČR osobnosti,
podnikatele, instituce a organizace

Foto: Město Uherské Hradiště

včetně měst a obcí, které přispěly
k podpoře podnikání a činnosti Hospodářské komory.
Podpora a rozvoj podnikatelského
prostředí patří u Stanislava Blahy
k prioritám. „Udržování funkčních

Těšte se na jaro, další místa se rozzáří barvami květin

Začátkem října byla na dvou místech v Uherském Hradišti provedena výsadba cibulovin. Tulipány, narcisy,
ozdobné česneky, ale i narcisy a krokusy vykouknou ze země na jaře příštího roku. Jedná se o Jezuitskou
zahradu – podél ulice Kollárova naproti autobusové zastávky, a o úsek na třídě Maršála Malinovského – po
pravé straně ve směru od Kunovic na pásu trávy mezi silnicí a cyklostezkou podél Penny Marketu a benzínové stanice OMV a také v oblouku v odbočce na Sady. Vysazeny byly tulipány, narcisy, krokusy a ozdobné
česneky. Podobná výsadba byla už letos na jaře k vidění podél ulice Jiřího z Poděbrad. Podmínky pro sázení
byly výborné, snad se to na jaře příštího roku přinese výsledný efekt. Okrasné pásy květin podél komunikací, které prospívají ke vzhledu veřejných prostranství, město vysazuje pravidelně již několik let. 

4

vztahů mezi městem a významnými
zaměstnavateli by mělo být samozřejmostí, stejně jako podpora podnikatelů, kteří spoluvytvářejí skutečné prostředí města a podmínky
k životu místních obyvatel. V loňském i letošním roce se nám podařilo
prosadit programy na pomoc podnikatelům, kteří museli v důsledku
covid-19 uzavřít své provozovny.
Povedlo se také vybudovat a spustit
nové coworkingové centrum HUB
123. To vnímám jako ideální místo
pro podporu drobného podnikání,
k navazování nových kontaktů,
sdílení cenných zkušeností i k realizaci vzdělávacích programů,“ uvedl
Stanislav Blaha.
Ocenění stříbrnou Merkurovou
medailí od Hospodářské komory ČR
podtrhuje i fakt, že město Uherské
Hradiště letos v září obdrželo ocenění
v rámci celé České republiky, kdy se
stalo 3. nejlepším Městem pro Byznys
za rok 2020.

Knihovna získala 3. místo
v soutěži o nejlepší
knihovnu roku
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana získala 3. místo v soutěži o nejlepší Městskou knihovnu roku 2021.
Slavnostní ocenění knihoven v proběhlo 12. října v Zrcadlové kapli
pražského Klementina, kde ředitel
knihovny Radovan Jančář převzal
čestné uznání z rukou ministra
kultury Lubomíra Zaorálka. Již 12.
ročník soutěže o nejlepší Městskou
knihovnu vypsal Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Po
tříkolovém hodnocení odbornou
komisí bylo vyhlášeno osm nejlepších městských knihoven, které
postoupily do finále. Republikovým
vítězem se stala Městská knihovna
Semily, druhá skončila Knihovna
Karla Dvořáčka z Vyškova. 
- JP -
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Krátce z města
Mařatice a Jarošov ožily pestrými kroji a tancem

Pestré kroje, tanec a obchůzky ulicemi. V sobotu 16. a neděli 17. října ožily tradičními hody místní části Jarošov (vpravo) a Mařatice (vlevo). Hodové období na území
Uherského Hradiště je za námi. Už v září se uskutečnily slovácké hody s právem v Míkovicích a Sadech, na konci srpna ve Véskách.
- PS -

Sportovní areál Mojmír bodoval mezi Stavbami roku
Už více než rok mohou obyvatelé města
využívat Sportovní areál Mojmír,
multifunkční sportoviště pro širokou
veřejnost, které vzniklo komplexní
přestavbou starých a nevyhovujících
sportovních ploch. Za rekonstrukci
areálu, která stála 36 milionů korun,
dostalo město čestné uznání v soutěži
Stavba roku Zlínského kraje 2020 v
kategorii Stavby občanské vybavenosti.
Výsledky soutěže byly slavnostně
vyhlášeny 21. září v Otrokovicích.

Město opravuje chodníky
Plošné opravy chodníků probíhají aktuálně na několika místech
v Uherském Hradišti. Druhou etapou
pokračuje oprava chodníků na ulici
Větrná, další opravy se dotknou
části ulice Svatováclavská, chodníku
podél Slovácké búdy ve Smetanových sadech a úseku chodníku v ulici
Na Dědině ve Véskách. Opravy si
vyžádají náklady převyšující 5 milionů korun. Po rekonstrukci budou
chodníky jako nové, neboť se jedná
o opravu stávajícího stavu s plošnou

výměnou povrchu, který bude ze
zámkové dlažby.
„K dláždění chodníků bude použita zámková dlažba včetně doplnění
varovných pásů z červené slepecké
dlažby v místě sjezdů a napojení na
vozovku. Pouze u Slovácké búdy bude
dláždění provedeno zámkovou dlažbou nepravidelných tvarů shodného
typu a barevného odstínu s dlažbou,
která již byla použita při rekonstrukci
chodníků ve Smetanových sadech.
Dále provedeme úpravu navazujících

chodníků a sjezdů a samozřejmostí
jsou terénní a sadové úpravy. V průběhu stavby bude nutné řešit bezpečnost chodců pomocí náhradních pěší
tras, proto prosíme občany, aby sledovali a respektovali dopravní značení,“
informoval místostarosta Jaroslav
Zatloukal. Opravy chodníků na Větrné,
Svatováclavské a u Slovácké búdy by
měly být hotové do 10. prosince, ve
Véskách bude druhá etapa přecházet
až do příštího roku s dokončením
v květnu.
5
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Krátce z města
Pozdně baroknímu kříži v Míkovicích se vrátila jeho krása
Další z drobných památek, které
dotvářejí charakter veřejných prostor
města, prošla procesem obnovy. Pozdně
barokní kříž datovaný rokem 1777 stojí
na mírně vyvýšeném místě v ulici
Lesní. Kameník Petr Blaha z Vlčnova
kříž nepřevážel, pracoval na místě.
Musel odstranit pozůstatky barev
a nevhodné materiály z dřívějších
oprav, vrstvy řas a lišejníků, prach
a nečistoty. Poté doplnil chybějící části
modelace, provedl zpevnění kamene,
barevnou retuš i hydrofobní ošetření.
Základ kříže zůstal zachován. Práce si
vyžádaly 90 tisíc korun
„Kříž, ač není dosud zapsán
v Ústředním seznamu památek, je
cenným dokladem pozdně barokního
umění, jakož i úrovně zdejší řemeslné
práce druhé poloviny 18. století. Například sokl s podstavcem zdobí reliéf
Panny Marie Bolestné, jejíž hruď je

Míkovický pozdně barokní kříž.

Foto: Město Uherské Hradiště

probodena mečem. Podobných reliéfů
se v našem regionu, natož na území
města, příliš mnoho nevyskytuje,“

upozornila historička Blanka Rašticová.
V poslední době město obnovilo
několik podobných památek, jako je
kříž v Míkovicích. „V loňském roce se
jednalo se o pozdně barokní kříž nad
Véskami, v trati nazvané V Nivách,
dále o kříž stojící u vchodu do kostela
Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici či o pískovcovou plastiku Piety,
která stojí v Sadové ulici poblíž mateřské školy,“ vyjmenoval místostarosta
Jaroslav Zatloukal.
Dalšími obnovenými památkami jsou
kříže v Sadech nad hřbitovem při cestě
na sídliště Východ a v Mařaticích na
ulici 1. máje poblíž pekárny. V květnu
byla dále dokončena obnova sochy
Panny Marie Bolestné ve Vinohradské
ulici. A hotové je již také zrestaurování
dvou kulturních památek ve Smetanových sadech, sloupu sv. Rocha
a pomníku rodiny Winklerovy.

Joža Uprka má pamětní desku v Nádražní ulici

Pamětní deska Joži Uprky od akademického sochaře Zdeňka Tománka byla 15. října odhalena v Nádražní ulici na domě číslo 27, kde tento slovácký umělec pobýval
mimo jiné v době, kdy pracoval na výzdobě uherskohradišťské radnice. Vedle Galerie Joži Uprky v bývalé jezuitské koleji je to další připomínka tohoto významného
umělce evropského formátu, který je neodmyslitelně spjat s naším městem. 
Foto: Město Uherské Hradiště

Hasiči z Vések dostanou nový automobil
Dobrovolní hasiči z části města
Uherské Hradiště-Vésky se na místa
případných zásahů budou přepravovat novým autem. Vzhledem ke stáří,
vysokému počtu najetých kilometrů
a stále vyšším nákladům na opravy
u starého vozidla se město rozhodlo,
že jednotce z Vések za takřka 1 milion
6

korun koupí nové auto. Jedná se o automobil vybavený základním požárním příslušenstvím a odpovídajícím
světelným a zvukovým výstražným
zařízením. Automobil bude mít 9 míst
k sezení a prostor pro uložení materiálu. Průběžné dovybavování jednotek
technikou zvyšuje jejich připravenost

a akceschopnost. Vloni například
dostali hasiči z místních částí Jarošov
a Vésky nové radiostanice a přenosná
čerpadla. O rok dříve se dočkali hasiči
z Mařatic nových dýchacích přístrojů.
Nový dopravní automobil dostali naposledy dobrovolní hasiči z Jarošova, a to
před 4 lety. 
- JP -
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Město zušlechtilo další dětská hřiště
Workout pro teenagery, houpadla pro nejmenší. Pohrají si všichni
V minulém čísle Zpravodaje jsme psali
o nově dokončených opravách dětských
hřišť v Kunovském lese a v Jarošově
Na Návsi, na kterých byly vyměněny
všechny herní prvky. Zároveň s dokončením zmíněných hřišť se ale již pilně
pracovalo i na dalších místech: v Míkovicích, Na Rybníku, ve Staré Tenici a na
ulici Sadová.
Na dětské hřiště v Míkovicích u Přehrady jsme doplnili herní prvky pro
všechny věkové kategorie dětí. Pro ty
nejmenší je zde houpačka s ohrádkou,
pro větší děti je k dispozici kolotoč
a velká sestava se dvěma skluzavkami.
Pro náctileté, ale i dospělé se vztahem
ke sportu, přibyla workoutová sestava.
Při výběru herních prvků je kladen
důraz na maximální bezpečnost a odolnost, s čímž jsou spojeny také nižší
nároky na údržbu. Dopadová plocha
pod workoutem je z lité pryže, aby
byly zajištěny optimální a rovnoměrné
výšky cvičebních prvků. Výhodou je
pružnost lité pryže, která dobře tlumí
otřesy. Zbývá připomenout, že workout
je cvičení především za využití váhy
vlastního těla na sestavě bradel, hrazd,
lavic, žebřin a žebříků. Pod zbývajícími
prvky je dopadová plocha z kačírku.
Cena tohoto hřiště byla přes 971 tisíc
korun, příspěvek místní komise Míkovice činil 800 tisíc korun.
Na dětském hřišti Na Rybníku jsme za
dalších více než 578 tisíc korun přidali
kládovou houpačku, dvě houpadla pro
nejmenší děti a také velmi atraktivní
vysoký domeček s tubusovou skluzavkou. Ve chvíli, kdy jsme psali tyto řádky,
zbývalo ještě dokončit obruby pískové
plochy, ale nyní by již hřiště mělo být
kompletně hotové.
Dětské hřiště ve Staré Tenici jsme
obnovili úplně celé. Všechny staré
dřevěné prvky byly odstraněny a vyměněny za nové, věříme, že pestřejší,
s větším důrazem na všestranný rozvoj
pohybových dovedností dětí a volnočasové vyžití. Prvky jsou z odolnějších
a trvanlivějších materiálů, což je opět
z důvodu vyšší bezpečnosti, odolnosti

a nižší náročnosti na následnou údržbu.
Je zde nová velká sestava, namontována
jsou houpadla, kládová houpačka i dvojhoupačka s hnízdem. Hřiště je opět pro
širší věkové rozpětí, od těch nejmenších
dětí až do věku 12 až 13 let. Dopadová
plocha je tvořena z barevné lité pryže
s aktivními prvky. Jde nejen o bezpečný
povrch z hlediska tlumení případných
pádů, ale také o celkové zatraktivnění
hřiště. Náklady na toto hřiště přesáhly
milion korun.
Zatím poslední opravené dětské
hřiště je na Sadové 1031. A také zde
se uskutečnila kompletní revitalizace. Nové prvky jsou určeny jak pro
nejmenší děti (houpadlo, pískoviště,
houpačka s rámem pro nejmenší), tak
pro větší děti – je zde kolotoč, houpačky
a skluzavky. Cena za vybavení hřiště
byla 544 tisíc korun.
Město na obnově a opravách dětských
hřišť pracuje kontinuálně. Letošní
hlavní roční revize dětských hřišť
pro mnoho dřevěných herních prvků
nedopadla dobře. Prvky, pořízené
prostřednictvím dotačních programů
před zhruba 15 lety, dožívají a musí být
zejména z důvodu zajištění bezpečnosti
postupně vyměněny.
„Připravujeme revitalizace hřiště na
Hliníku, která by se měla uskutečnit
snad ještě do konce tohoto roku, pokud
by to z důvodu klimatických podmínek
nevyšlo, hotovo by mělo být v průběhu
první poloviny roku příštího. Dále
budeme do konce roku obměňovat
vysloužilé drobné herní prvky na hřištích v celém městě. Na příští rok pak
máme v plánu například nové hřiště
v Jarošově v lokalitě U Bagru, kde jednáme o podílu soukromého investora,“
sdělil starosta Stanislav Blaha.
V roce 2022 by dále mělo ve vnitrobloku na ulici B. B. Buchlovana
vzniknout centrální hřiště s pryžovým
povrchem a s prvky jak pro největší,
tak pro malé děti, záměr podpořila také
Místní komise Mařatice. Další místní
komise, Štěpnická, by měla finančně
podpořit revitalizaci sportovního
plácku na ulici Revoluční u speciální

školy a Místní komise Rybárny by se
měla finančně podílet na revitalizaci
sportovního plácku v Rybárnách. - JP -

Sídliště Stará Tenice.

Na Rybníku.

Sadová.

Míkovice.
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Pocta osobnostem města
Uherské Hradiště je pro mě to nejkrásnější místo na světě, říká herec Vladimír Doskočil
Při letošním předávání Ceny města
Uherské Hradiště byl seznam oceněných nezvykle dlouhý. Není divu. Loni
byl totiž slavnostní akt kvůli pandemii
odložen. Proto byly v pátek 15. října ve
Slováckém divadle předávány ceny za
rok 2019 i za rok 2020.
Jedním z čerstvých držitelů Ceny města
Uherské Hradiště za rok 2019 je herec
Vladimír Doskočil. Uherskohradišťský
rodák a patriot, dlouholetý člen souboru
Slováckého divadla.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Samozřejmě jsem rád. Cenu jsem však
symbolicky věnoval svému strýci Vladimírovi, maminčině bratrovi, po kterém
mám jméno. Byl velký sportovec, sokol,
hokejista, veslař. V čase německé
okupace se zapojil do činnosti vojenské
odbojové organizace Obrana národa
a neušel zatčení. Po mnohém utrpení
zemřel na samém sklonku války, 26.
dubna 1945 během pochodu smrti.
Myslím, že on a jeho druhové jsou těmi
opravdovými hrdiny, kteří si zaslouží
ocenění a především naši úctu.
Kdy jste poprvé stanul na prknech, která
znamenají svět?
To bylo na základní škole na Komenského náměstí. V první třídě jsem
dokonce ještě navštěvoval chlapeckou školu. Byli jsme v jednom křídle
a do toho druhého chodila děvčata.
Pamatuji, jak jsme v rámci školy hráli
pohádku Stříbrná studánka. Byl jsem
zajíček. O něco později, to mi bylo tak
jedenáct, jsme hráli se spolužáky v sále
Reduty pohádku Jak Jaromil ke štěstí
přišel. Tady jsem hrál starého zahradníka, na hlavě jsem měl paruku, která
mně klouzala po hlavě, a spolužáci se
mohli uválet smíchy. Kromě divadla
jsme s klukama také rádi pomáhali
hudebníkům Slovácké filharmonie.
Zkoušeli v takzvaném „Templu,“ bývalé
synagoze. Jejím dirigentem byl Oldřich
Halma, zástupce ředitele naší školy.
Dnes je v této budově Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Pomáhali jsme
8

Herec Slováckého divadla a uherskohradišťský patriot Vladimír Doskočil.

přenášet nástroje do Reduty, kde mívali
koncerty.
Kdy to začalo být s divadlem vážnější?
S divadlem jsem začínal na gymnáziu.
Externě jsem hrál i ve Slováckém divadle. Režisér Pavel Rímský mi svěřil roli
Elfa ve hře Sen noci svatojánské. Skládal
jsem i přijímací zkoušky na brněnskou
JAMU. Uspěl jsem v talentové části, ale
bohužel, v závěrečném kole jsem se
nějak zapomněl naučit text. V letech
1961 až 1964 jsem působil v Těšínském
divadle. Následovalo Městské kulturní
středisko Uherské Hradiště, kde jsme
připravovali různé hudební programy,
recitační soutěže, večery poezie.
Nejraději vzpomínám na ten, který
byl věnován básníku Janu Skácelovi za
osobní účasti autora. Následovala vojna.
Tam jsem se potkal se svým pozdějším
šéfem, někdejším ředitelem Slováckého
divadla Igorem Stránským. Po návratu
z vojny jsem se zapojil do činnosti amatérského divadla Čapek pod vedením
režiséra Huga Domese, externě jsem
dále hrál ve Slováckém divadle. A také
pět let kantořil, se svými bývalými žáky

Foto: Marek Malůšek

se pořád stýkám. Nakonec ale přece
jenom vyhrálo profesionální divadlo.
Od roku 1991 je mojí domovskou scénou
Slovácké divadlo.
Ve Slováckém divadle se vám dařilo
a daří…
Zde jsem prožil řadu let naplněných
skvělou prací. Byla to pěkná řádka
divadelních představení. Vzpomenu
alespoň na dvě z nich, Dostojevského
Bratry Karamazovy či Čechovova Racka.
V roce 1998 jsem za titulní roli mlékaře
Tovjeho ve hře Šumař na svatbě v režii
Igora Stránského získal nejen diváckou
cenu Slováckého Oskara, ale i cenu
odborné poroty Největší z pierotů. Když
už jsme u úspěchů, těší mě i Cena Grand
festivalu smíchu v Pardubicích, kterou
jsem v roce 2003 získal Za nejlepší
herecký výkon v rozmarné komedii
Na tý louce zelený, kde jsem ztvárnil
roli hajného Štětivce. Rád vzpomínám
i na představení černé komedie Táta
francouzského autora Floriana Zellera
uváděnou na Malé scéně.
Jsem hrdý na to, že jsem mohl být
součástí tohoto dění. Ostatně, členem

Rozhovor

uměleckého souboru jsem pořád. Stále
tam mám svou šatnu, svou židli, své
zrcadlo. Mám z toho radost.
V současné době účinkuji ve třech
hrách. V Deskovém statku, potom je to
Žabí pyžamo a také stále velmi oblíbená
hra 1+2=6.
A jak vzpomínáte na legendární uherskohradišťský Fonoklub?
To byl úžasný spolek nadšenců vedený
Mercedes Zimovou. Načítal jsem
nahrávky pověstí například z oblasti
Chřibů a z okolí Velké Javořiny. Vznikly
velmi zajímavé nahrávky, které slavily
úspěchy na soutěžích nejen doma, ale
i v cizině. Také Český rozhlas Brno je
využíval pro své vysílání. Jenom doufám, že velmi bohatý archiv Fonoklubu,
s řadou mnohdy unikátních nahrávek,
nepřišel během stěhování vniveč a je
uložen třeba ve Slováckém muzeu, ještě
se po tom poohlédnu.
Nesmí chybět ani vaše další velmi
důležitá, a dnes již vlastně historická,
aktivita – působení v uherskohradišťské
redakci rozhlasu po drátě…
Kdopak si dnes na toto informační
médium vzpomene? Přijímač „dráťáku“,
jak se mu říkávalo, byl prakticky v každé
domácnosti. Nejdříve to byla dřevěná
bedýnka s přední stěnou potaženou
látkou, později už menší přijímač
z plastu. Působil jsem tam v sedmdesátých a osmdesátých letech. Byla to

pěkná práce. Na programu bylo především zpravodajství z regionu, pokud se
nemýlím, bylo to po okresech. Redaktoři
hojně vyjížděli do terénu na reportáže.
Snahou byla aktuálnost a autenticita.
Mou prací bylo čtení zpráv, dnes se
této profesi říká moderátor. Ostatně
působil jsem, a doufám, že ještě působit
budu, i jako moderátor společenských
a folklorních akcí. Namátkou jmenuji
třeba Jízdu králů ve Vlčnově či Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Zde
jsem se v roce 2017 stal laureátem Za citlivý projev mluveného slova v pořadech
Folklorní čítanka a Máme to v rodině.
A také jsou to Kopaničářské slavnosti ve
Starém Hrozenkově, ty jsem moderoval
třicet let.
Jak vzpomínáte na své dětství na Mariánském náměstí?
To byl pro nás děti úžasný svět. A že
nás tam tehdy bylo! Kolem Rozárky
jsme hráli na honěnou, koupali jsme
se v kašně, a když nám už byla zima,
rozložili jsme se u morového sloupu na
cetechovický mramor a vyhřívali se.
Když v kašně voda nebyla, hráli jsme
si v ní s tenisovým míčkem. Stejně
tak jsme si rádi chodili hrát do nedaleké františkánské zahrady. Pamatuji,
jak omamně voněly lípy, které kolem
náměstí rostly. Lipový čaj, to bylo naše
hlavní pití, hrnec s ním stál prakticky
pořád v kuchyni na kamnech. Také
vzpomínám na dnes již zapomenutou

úschovnu kol, kterou zde měla paní
Adamová. Měla takovou budku na
kolech, v ní seděla a hlídala kola, která
si u ní lidé za drobný poplatek nechávali. Na náměstí i v přilehlých uličkách
bylo plno obchodů a obchůdků. Bývaly
zde trhy, kolem Rozárky babky prodávaly hříbky rozložené na novinách.
Byly tu i služby. Pamatuji například na
manžele Dudeškovy. Pán měl holičství,
paní byla kadeřnice. Centrem života byl
zájezdní hostinec U zeleného stromu –
stával v místech, kde je dnes Malá scéna
Slováckého divadla, tam bylo veškeré
zázemí divadla, hrálo se v sále Reduty.
A byla zde i Jurčova hospoda, po generace ji vedla rodina mojí maminky.
Jak vnímáte dnešní Uherské Hradiště?
Je to určitě pěkné, udržované město.
Co mě však mrzí, je skutečnost, že
se – podobně jako v jiných městech
– postupně vylidňuje jeho centrum.
Dnes už po Mariánském náměstí
neběhají děti, které by tu bydlely. Je
bohužel vidět, že byty byly nahrazeny
kancelářemi a sídly firem. Skončila
i řada obchůdků, život se přesunul do
obchodních center na okraji města. Ale
pořád je tu krásně, na lavičkách stále
rádi odpočívají mladí i ti dříve narození.
Přibyly cukrárny, kavárny, restaurační
zahrádky. Náměstí pořád žije. Ale řeknu
vám, stejně je pro mě Uherské Hradiště
to nejkrásnější místo na světě!

Alena Kučerová

Pocta pro lékařku, sochaře i celý tým Uherskohradišťské nemocnice

Za rok 2019 získali kromě Vladimíra Doskočila Cenu města také lékařka Eva Dokoupilová a akademický sochař Jindřich Martinák. Za loňský rok 2020 byla cena
udělena Uherskohradišťské nemocnici, převzal ji ředitel Petr Sládek. 
Foto: Marek Malůšek
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Co bude místo bývalé nemocnice?
Nevyužívané budovy starého nemocničního areálu má nahradit nová městská čtvrť

Bytové a rodinné domy, obchody a služby. To vše by mělo vzniknout místo vysloužilých budov nemocnice.

Vizualizace: P. P. Architects

Areál bývalé nemocnice v Uherském
Hradišti chce město proměnit v novou
obytnou čtvrť. Zelenou tomuto záměru
dali zastupitelé města, když schválili
dokument nazvaný Regulační plán RP1
- Nemocnice Uherské Hradiště. Pojetí
regulačního plánu vzešlo z veřejné ideové
urbanistické soutěže „Přeměna části
bývalé Nemocnice na město“. Vítězné
řešení bylo následně upraveno a přepracováno do podoby návrhu regulačního
plánu.
Spektrum budoucích druhů využití
celého území může být široké. Nabízí se
zejména využití polohy v těsné blízkosti centra města pro typicky městské,
smíšené využití. Řešené území, které je
navrženo k funkční transformaci, má
celkovou rozlohu 18 hektarů. Atraktivní lokalita v těsné blízkosti centra
města může přinést bydlení až pro 3400
obyvatel v přibližně 1200 bytech a 50
rodinných domech. Kolem centrální
části nového obytného souboru s parkovým náměstím je na úrovni přízemí
bytových domů navrženo téměř 12 tisíc
metrů čtverečních ploch pro základní
občanskou, případně také komerční
vybavenost či služby.
„V případě prostor bývalé nemocnice
10

má radnice díky regulačnímu plánu
v rukou účinný nástroj, který určuje
budoucí využití tohoto území. Jedná se
totiž o významnou lokalitu, kde by měla
vzniknout zcela nová část města, což
prosazujeme a chceme na to být dobře
připraveni. Jsme si vědomi, že implementace regulačního plánu s sebou nese
velké úkoly, které budou v řešení nové
městské čtvrti do jisté míry určující.
Především jde o vypořádání se s připojením na obchvat, prozíravé řešení
problematiky parkování či hospodaření
s vodou. To všechno jsou věci, kterými
se dnes a denně zaobíráme,“ řekl starosta Stanislav Blaha.

Vodárenská věž zůstane
dominantou

Koncept prostorového řešení je
založen na dvou významných prvcích
daného území – vzrostlých alejích
a dominantě vodárenské věže. Na
těchto základech je v centrální části
lokality postaven hlavní veřejný
prostor, parkové náměstí, ze kterého
ve stopě stávajících alejí vybíhá síť
nových komunikací definující bloky
nové zástavby. V těsné blízkosti
náměstí je umístěn polyfunkční
soubor objektů. Blokový charakter

tohoto souboru umožňuje zachování
tří stávajících mohutných památných
červených dubů, které se stanou
dominantou vnitřního prostoru polyfunkčního souboru. Centrální plochu
parkového náměstí obepíná prstenec
dvouřadých alejí částečně zachovaných původních vzrostlých stromů,
doplněných stromy dalšími, a dále
nová síť komunikací.
Bytové domy jsou založeny na
shodném principu – jasném vymezení
veřejného prostoru ulice, soukromých
teras a zahrádek spodních bytů a polosoukromé plochy uvnitř vnitrobloku,
sloužící převážně místním obyvatelům.
Za těmito bloky bytových domů, obklopujících nové centrum, jsou v jižním
a východním směru situovány plochy
pro rodinné bydlení. Na konkrétně prostorově a funkčně vymezených plochách
se předpokládá výstavba klasických
městských rodinných domů v řadové
zástavbě.
Od přilehlého areálu nemocnice je
celé území odděleno zeleným korzem parkem, které je koncipováno tak, aby
bylo přístupně a rovnocenně využívané
jak obyvateli nově vznikající čtvrti, tak
návštěvníky, pacienty a zaměstnanci
nemocničního areálu. Významným znakem celkové koncepce území je velká
míra zastoupení zeleně a stromořadí
v převážně blokové městské zástavbě.
Zadání regulačního plánu pro
postupně uvolňovanou část uherskohradišťské nemocnice je obsahem aktuálně
účinného Územního plánu Uherské
Hradiště, který byl vydán v prosinci
loňského roku.
Urbanistická koncepce regulačního
plánu byla vybrána v roce 2014 formou
veřejné ideové urbanistické soutěže
„Přeměna části bývalé nemocnice na
město“, v souladu s pravidly České
komory architektů. Vítězné řešení bylo
následně upraveno a přepracováno
do podoby návrhu regulačního plánu,
přičemž bylo ovlivněno dokumentem
Analýza a návrh řešení dopravy v širším
území, který si město nechalo zpracovat
v roce 2016.
- JP -
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Historie areálu za železniční tratí
Z někdejšího vojenského sanitního tábora se vyvinul moderní nemocniční komplex

Areál zemské vychovatelny a nemocnice na dobové pohlednici. 

Péče o chudé a nemocné byla od středověku spojena s městským špitálem,
který stával vedle kaple sv. Alžběty
v dnešní Vodní ulici. Od konce 18. století
v něm byla díky mecenášům postupně
zřizována nemocniční lůžka a v roce
1856 vznikla v části chudobince městská
veřejná nemocnice, která ukončila činnost v roce 1924 po vzniku zemské nemocnice. Jak nemocniční areál za železniční
tratí vznikl a jak se vyvíjel?
Pro potřeby rakousko-uherské armády
byl v průběhu první světové války
vystavěn vojenský sanitní tábor
a infekční nemocnice. V lokalitě
tehdy zvané Stonky u železniční tratě
vznikl rozsáhlý soubor dřevěných
pavilonů a zděný pavilon pro chirurgii
a infekční nemocnice, jimž dominovala
vysoká vodárenská věž. Právě v této
nejstarší části areálu nyní město plánuje vznik nové obytné čtvrti.
Po válce převzal válečnou nemocnici
československý stát, který ji posléze
bezplatně převedl do správy Země
moravskoslezské. V jedné části areálu
sídlila od roku 1921 zemská vychovatelna pro hochy, ve druhé byla zřízena
Zemská nemocnice, která zahájila
provoz v lednu 1924. Její základ tvořil
hlavní chirurgický a pomocný chirurgický pavilon, v nichž od roku
1925 působilo i nově zřízené oddělení
pro choroby vnitřní a infekční. Pro
pacienty s infekčními nemocemi byly

Foto: archiv Slováckého muzea

vybudovány dva samostatné dřevěné
infekční pavilony. K areálu nemocnice náležela dále vrátnice s přijímací
kanceláří, sousední administrativní
budova s ředitelstvím, prosektura
s nemocniční kaplí, centrální rentgen,
sluneční lázně, byt ředitele, dům sester
sv. Kříže, skladiště, kuchyně s prádelnou a čtyři starší obytné pavilony,
vyčleněné z bývalého sanitního tábora
pro ubytování zaměstnanců.
V roce 1928 byla v areálu postavena první nová budova pro interní
oddělení, v níž po určitou dobu
sídlilo také oční oddělení. Později byl
objekt upraven pro potřeby gynekologicko-porodnického oddělení. Dnes
bychom ji v areálu nemocnice hledali
marně, neboť na jeho místě stojí nový
centrální pavilon. V roce 1931 byl
vypracován nový stavební program
nemocnice, podle něhož měly být
do pěti let postaveny nové pavilony.
Realizována však byla pouze stavba
ústřední kotelny a zejména funkcionalistického objektu infekčního oddělení,
vybudovaná v letech 1933 až 1937 podle
projektu brněnského architekta Adolfa
Liebschera. Podle množství pravidelně
řazených zdvojených oken dostala ve
své době název „skleňák“.
Na počátku padesátých let 20.
století byla k nemocnici připojena i zbývající část areálu, v níž
původně sídlila zemská vychovatelna, dřevěné přízemní objekty

byly využívány k nemocničním
i hospodářským účelům. Ačkoliv
většina budov byla v padesátých
a šedesátých letech rekonstruována
a upravována, bylo zřejmé, že je
třeba trvalejší řešení.
V roce 1965 byla dokončena urbanisticko-architektonická studie, v níž
se počítalo s výstavbou ústředního
nemocničního monobloku s vazbami
na okolní objekty. Záměry modernizace byly naplněny pouze částečně,
v roce 1970 byla postavena nová
kotelna s úpravnou vody a palivovým
hospodářstvím, samostatná trafostanice, přečerpávací stanice, garáže
a část inženýrských sítí. Jako samostatné objekty pak vyrostly radioizotopické pracoviště (1968 až 1970), pavilon
pro oddělení plicní a respirační (1975)
a budova nové interny (1984).
Devadesátá léta přinesla vedle
organizačních změn rozsáhlou inovaci
zařízení a vybavování jednotlivých
oddělení novými diagnostickými
a léčebnými přístroji. Slibný rozvoj
zbrzdila povodeň v roce 1997, která
nemocnici způsobila škody přesahující
40 milionů korun.
Počátkem 21. století byla zahájena
další etapa stavebně-technického
rozvoje nemocnice, představovaná
dokončením generální opravy „skleňáku“ v roce 2004 a otevřením nového
porodnicko-gynekologického pavilonu
v roce 2008. Radikální změnu přinesla
nová celková urbanistická koncepce
Uherskohradišťské nemocnice, kterou
pro Zlínský kraj připravil uherskohradišťský projektový ateliér GG Archico
v roce 2008. Postupnou realizací došlo
k vybudování dvou centrálních objektů
(v říjnu 2014 pavilon chirurgických
a diagnostických oborů, v lednu 2019
pavilon interních oborů a dětského
oddělení) a v roce 2020 byla zahájena
rekonstrukce někdejšího pavilonu
TRN, v němž sídlily plicní, neurologické, onkologické oddělení a rentgeny.
PhDr. Blanka Rašticová, s využitím
zdrojů encyklopedie.mesto-uh.cz
a www.nemuh.cz
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Pozvánka

Názory zastupitelů

V Redutě bude beseda
o pěstounské péči

Musíme myslet na budoucnost
a nebát se hlasu lidu

O proměně starého
areálu nemocnice

Dobrá rodina, o. p. s. a Městský úřad
Uherské Hradiště, oddělení sociálně
právní ochrany dětí, srdečně zvou na
besedu o pěstounské péči očima dítěte.
Uskuteční se v úterý 30. listopadu
od 16 do 18 hodin v Redutě (zkušebna,
1. patro).
O pěstounské péči jste už jistě slyšeli
a nejspíš si dovedete představit, co asi
obnáší. Už jste ale někdy přemýšleli, jak
pěstounskou péči vnímají děti, které
v ní samy vyrůstají? Zažívají totéž jako
v biologické rodině? Jsou šťastné? Trápí
se? Řeší svoje rodiče? Jsou jiné než
ostatní děti?
Pokud vás toto téma zajímá, přijďte
v úterý 30. listopadu v 16 hodin do
Reduty. Společně si zkusíme představit,
co prožívá dítě, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, nad čím
přemýšlí, jestli jsou pro něj jeho biologičtí rodiče důležití a především, co
může pěstoun udělat pro to, aby dítěti
v takové situaci pomohl. Samozřejmě
bude prostor na vaše dotazy a diskuzi.
Tématem provede regionální
koordinátorka Vendula Kaprálová.
Pracuje v doprovázející organizaci
Dobrá rodina, o. p. s., která již řadu let
poskytuje podporu a pomoc pěstounům
v celé České republice.
Kontakt: vendula.kapralova@dobrarodina.cz.
- MÚ -

Žijeme v krásném prosperujícím městě,
jehož historii i současnost nám mnozí
závidí. Je naší společnou povinností, aby
se i příští generace mohly chlubit tím, že
jsou obyvateli Uherského Hradiště.
Hospodářská krize vyvolaná pandemií, kterou již dnes pociťují peněženky
každého z nás, dolehne i na město a jeho
rozpočet. Peněz bude málo, nákupy
všeho budou výrazně dražší a vedení
města bude muset dobře rozmýšlet, kam
směřovat peníze daňových poplatníků.
Zda si konečně stanoví strategické a promyšlené priority, které zajistí spokojený
život občanů i do budoucna? Prioritu
musí dostat náročné, avšak o to důležitější investice do dopravní infrastruktury, parkování, dostupného bydlení
a kulturně-sportovního zázemí. Jenže
skutek utek. Přestože se kanceláře plní
nejrůznějšími koncepcemi, nemohu se
zbavit dojmu, že to klíčové – peníze – se
kutálí jinam.
Jeden příklad za všechny: Radnice
vynaložila a ještě vynaloží desítky milionů na opravu bytových domů v Kollárově ulici. Stav budov byl katastrofální,
ale nechápu, proč má mít město v portfoliu nadstandardně velké byty cca 100
m². Proč je raději lukrativně neprodá
a nesoustředí se na budování menších
startovacích bytů?
A další důležitá věc. Do budoucího
směřování města musíme maximálně
vtáhnout občany. Důležitá rozhodnutí
nelze dělat za zavřenými dveřmi ani
na tzv. „kulatých stolech“, které jsou
jen hrou na veřejnou debatu. Radnice
se hlasu lidu bojí, což potvrzuje dění
kolem záměru na vybudování spalovny
odpadu v rámci modernizace teplárny.
Vedení města opakovaně odmítlo
vypsání místního referenda i zpracování
oponentního posudku, díky němuž by
zastupitelé i veřejnost měli jistotu, že
čísla o ekonomické výhodnosti nejsou
jen zbožným přáním lobbistů a manažerů CTZ pracujících pro většinový
nadnárodní německý koncern.
Ing. Michal Dvouletý, MBA
Naplno pro Hradiště /
Strana soukromníků ČR

Na zářijovém zastupitelstvu byl
schválen dlouhou dobu připravovaný
regulační plán (RP) nemocnice. Plán
postupné proměny opouštěného
„starého“ areálu nemocnice v novou
městskou čtvrť. Zpoždění asi zapříčinilo i to, že řešené území se o jeden
hektar zvětšilo ze 17 na celkových 18
ha. Zejména jde o pozemky firmy PaPP,
na kterých mají v budoucnu vyrůst
rodinné domy. Ta je jedním z prvních
„vítězů“ celé přeměny areálu, jelikož se
její (teď průmyslové) pozemky zhodnotí
asi tak desetinásobně. Proč se úředníci
odklonili od původního návrhu a zahrnuli tam i pozemky soukromé firmy?
Odpověď zazněla v duchu: „celek bude
kompaktnější a komplexnější“. Tak
určitě.
Celá velmi atraktivní lokalita v těsné
blízkosti centra města ve své maximální kapacitě zajistí bydlení až pro 3,5
tisíce lidí v přibližně 1200 bytech a 50
rodinných domech. Vás jistě nejvíce
zajímá, jestli si budete moci pro sebe či
blízké koupit byt nebo postavit dům.
Tak o tom z úst starosty a radních
nepadlo zatím ani slovo. Před minulými
volbami jsme s nadsázkou říkali, že
v areálu bývalé nemocnice leží miliarda.
A o tu bude boj. A nebo ne a všichni se
nějak domluví. Dnes můžeme směle
říct, že těch miliard tam „leží“ aspoň
pět a nepochybně si na ně brousí zuby
developeři, bohatí Hradišťáci (skupující
byty po desítkách), různí překupníci
a bůhví, kdo ještě.
Možnosti budoucího využití jsou
široké. Od bydlení, přes komerční
aktivity, až po občanskou vybavenost
a služby. Pro pochopení: regulační plán
pouze nastíní, co by mělo v daném
místě být, jak by měla vypadat infrastruktura apod. Ale vše ostatní je již na
úřadě a politicích, kteří budou o všem
rozhodovat. Nepochybně se toto stane
jedním z hlavních témat komunálních
voleb v příštím roce. A je to tak dobře,
protože vy budete moci rozhodnout,
kterou z cest by měli politici zvolit.
Jan Zapletal, Ph.D.
Nestraníci pro Hradiště
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Zajímavosti

Osudy třetího odboje: Případ Světlana
Výstava v kině Hvězda připomene největší protikomunistickou odbojovou organizaci
Statečnost, přesvědčení, velká kariéra,
zklamání, zrada, tragédie. Co vlastně
víme o odbojové organizaci Světlana
a osudech jejích členů? Jeden z nejdůležitějších příběhů protikomunistického
odporu přiblíží rozsáhlá výstava „Případ Světlana. Proměny obrazu třetího
odboje“, která bude zahájena symbolicky 17. listopadu 2021 v kině Hvězda
v Uherské Hradišti. Výstava nabídne
mimo jiné i ukázky z unikátního filmu
natočeného v roce 1947 členy partyzánského oddílu Olga.
„Světlana byla významnou protikomunistickou organizací nejen svým
velkým rozsahem, ale zejména snahou
o systematickou činnost proti nastupující totalitě. Její členové – za války odbojáři proti nacismu a partyzáni – byli
povětšinou komunisty, už v roce 1948
se ale vymezili vůči poměrům v novém
režimu. Chtěli mít možnost rozhodovat
o svých zájmech a ovlivňovat politické
dění, se kterým nesouhlasili,“ vysvětluje historik Zdeněk Homola z Ústavu
pro studium totalitních režimů, vedoucí
autorského týmu výstavy.

Nápaditě řešená výstava věnovaná organizaci
Světlana. 
Foto: Městská kina

„Hrdinové, teroristi, oběti – takto různorodě byli členové Světlany v minulosti označováni. Bezprostředně po
konci války partyzáni vystupovali jako
hrdinové, díky protirežimní činnosti
se však v následujících letech jejich
veřejný obraz úplně otočil. Během rozsáhlých soudních procesů na přelomu
40. a 50. let se o nich veřejnost dozvídala jako o nebezpečných teroristech
spřáhnutých s nepřátelským Západem.
V 60. letech se začalo mluvit o zločinech stalinismu a změnil se i pohled na

členy Světlany, kteří začali být nahlíženi
jako oběti,“ upozorňuje na proměny
veřejného obrazu odbojářů spoluautor
výstavy Jaroslav Pinkas z Ústavu pro
studium totalitních režimů.
Návštěvníci výstavy se seznámí nejen
s osudy „Světlanářů“, ale také reprezentantů komunistické moci, dobovými
archiváliemi i předměty. V původní
velikosti výstava ukáže například náčrt
rozsáhlé organizační struktury Světlany, který vypracovala a používala StB.
Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci
s Archivem bezpečnostních složek,
Městskými kiny Uherské Hradiště
a Městem Uherské Hradiště.
Ve foyer kina Hvězda na náměstí
Míru v Uherském Hradišti bude
výstava k vidění od 17. listopadu 2021 do
9. února 2022. Vernisáž je 17. listopadu
v 16 hodin.
V příštích měsících výstavu doprovodí seminář o organizaci Světlana
a vzdělávací semináře pro vyučující.
Více na www.pripadsvetlana.cz.
- MK -

Podpořte v kampani vznik virtuální expozice Za zdí o uherskohradišťské věznici
Chcete podpořit vznik virtuální expozice Za zdí, která umožní nahlédnout do
nechvalně proslulé uherskohradišťské
věznice? Můžete na ni přispět v crowdfundingové kampani na platformě
Darujme.cz.
„Naším cílem je vytvořit mobilní
aplikaci, imersivní expozici Za zdí pro
chytrá zařízení využívající zejména
rozšířenou realitu. Expozice bude sdílet
a komunikovat historii uherskohradišťské věznice a osudy zde perzekuovaných obětí komunistické ideologie. Aplikace bude sloužit veřejnosti
zdarma,“ uvádí iniciátoři unikátního
projektu z organizací Historia Futurae a
Memoria.
Expozice bude rozčleněna do několika
stanovišť, z nichž každé bude mít svůj
unikátní obsah, budete třeba moci vkročit do vězeňské cely nebo zažít výslech.

Půjde o expozici virtuální, mobilní,
ovšem s ambicí zastoupit funkci muzea
klasického, které podle aktuálních plánů
bude v části hradišťské věznice otevřeno
nejdříve v roce 2028.
Rozpočet projektu, který pokrývá
náklady na vývoj 3D podkladů pro
až 7 stanovišť, tvorbu grafiky a vývoj
aplikace pro operační systémy iOS a
Android, je 738.000 Kč. Výtěžek z kampaně na Darujme.cz má pokrýt třetinu
nákladů.

Věznice v Uherském Hradišti má
pohnutou historii. V počátcích první
republiky zde byli izolováni dělníci
usilující o lepší sociální práva, za
protektorátu zde byli vězněni čeští
vlastenci a protifašističtí bojovníci.
Po puči v únoru 1948, v době procesů
inscenovaných komunistickou mocí,
se hradišťská věznice stala místem
utrpení stovek lidí. Byli mučeni
a vyslýcháni způsobem, který si
nezadal s vyšetřovacími metodami
Gestapa. Během 50. let přišlo v hradišťské věznici o život nejméně 30
nevinných obětí, mnoha dalším lidem
a jejich blízkým byl rozvrácen život
osobní, rodinný i profesní.
Více informací na historiafuturae.
cz/za-zdi/, přispět můžete až do konce
roku na webu www.darujme.cz/projekt/1205163. 
- RED 13
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Toulky městem
Na území mezi budoucím Palackého
náměstím a zemskou silnicí do Kunovic
se v první čtvrtině 19. století rozkládaly
louky a obecní pastvina, jejíž větší část
ležela až za silnicí. Na tomto obecním
pastvisku vznikla kolem roku 1870
budova nové mýtnice č. p. 178 s obydlím
nájemců městského mýta. Jako mýtnice
přestala fungovat zřejmě už v osmdesátých letech 19. století a kolem roku 1890
v ní měla Fürstova sladovna pronajaty
dva byty pro své zaměstnance. Po
přístavbě dalších budov sladovny v 90.
letech město v bývalé mýtnici zřídilo
epidemickou nemocnici, v níž trvale
bydlela její správkyně Marie Beranová.
Nemocnice patrně byla zrušena před
rokem 1912 a zbořena před rokem
1931, kdy její popisné číslo obdržela
novostavba Kellerova domu v areálu
autopraven Auto-Praga. Později na
jejím místě stála známá trafika Josefa
Sivery.
Část obecní pastviny před silnicí
koupil v roce 1827 zednický mistr
Felix Tomášek a postavil si zde dům
se zahradou, označený starým číslem
229, později novým 176. V roce 1861
dům v exekuci koupil Anton Galusek,
v následujícím roce ho prodal Pinkusu
Kornfeldovi a od
něj ho roku 1867
koupil obchodník
Emanuel Fürst
z Bzence. V prvních letech ho pronajímal obchodníkovi Alexandru Jockelovi k bydlení. Když však v roce 1870
Emanuel Fürst založil svou sladovnu,
začala se původně skromná nemovitost
postupně rozrůstat o další budovy, až
areál sladovny vytvořil celý blok mezi
dnešními ulicemi Malinovského, Všehrdovou, Dvořákovou a Palackého náměstím. V obytné budově č. p. 176 byl byt
majitele a druhý pro další zaměstnance,
který užíval kolem roku 1880 vrchní
sládek Ignác Žeravinský s rodinou
a s nimi dalších deset továrních dělníků. O deset let později žilo v jednom
bytě 20 dělníků sladovny a dva zaměstnanci bydleli i s rodinou spolumajitele
Zikmunda Fürsta, syna zakladatele

Dům č. p. 176 před přestavbou nárožní části. 

firmy. Po přístavbě křídla uzavírajícího
východní stranu Palackého náměstí se
počet bytů zvýšil na šest a kromě majitele sladovny tam bydleli ještě hospodář
ve sladovně František Habrovanský
a správce domu Josef Podlas s rodinami,
v dalších třech bytech pak celkem 18
dělníků a kočí a v posledním 12 sládků,
topič a dělník. V roce 1910 byly byty jen
čtyři, nežil tu už nikdo z majitelů ani
hromadně dělníci, ale jen zaměstnanci
s rodinami – technický ředitel Vincenc
Křečan, strojník
Isidor Filgas, domovník Antonín Berka
a pouze v posledním
bytě dva svobodní sládci.
Dne 10. dubna 1928 sladovnu zachvátil požár a její provoz potom už nebyl
obnoven. Budovy byly zbořeny, zachována zůstala pouze jediná, dodnes
nesoucí původní č. p. 176, kterou
koupila manželka advokáta Marie Zerzáňová a opravila ji. Městská rada však
žádala vystavění dvoupatrové budovy,
a proto na tuto podmínku vázala i udělení hostinské koncese, o niž žádala od
roku 1933 hostinská z Kunovic Vincencie Nedbalová. Pro odpor společenstva
hostinských jí byla udělena až v září
1936, ale s podmínkou, že žadatelka
dům do konce roku 1937 přestaví na
dvoupatrový. Splnění podmínky však
bylo nad její finanční možnosti, proto

Všehrdova
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Foto: SOkA UH

se koncese vzdala, nejprve ve prospěch
Arnošta Moudrého ze Strážnice, který
ji ale ani nezačal provozovat, a v březnu
1937 byla udělena se stejnou podmínkou Františku Metelkovi. Ten ji splnil
přestavbou nárožní části domu na
třípatrovou rozlehlou budovu, později
označenou samostatným č. p. 615, která
pak sloužila jako hotel Společenský
dům s restaurací v přízemí. Stavbu realizovala Stavební kancelář a podnikatelství staveb architekta V. Puče a zednického mistra R. Juříka z Velehradu
a zkolaudována byla v listopadu 1938.
V poválečných letech došlo ke změně
využití, když v přízemí byly umístěny
dvě dílny firmy Prvoděv Prostějov
a 17 pokojů změněno na svobodárny,
v letech 1948–1960 se pak celá budova
stala sídlem okresního výboru komunistické strany.
V původním č. p. 176 po válce působila cukrárna Bohuslava Kandrnála, po
znárodnění přemístěná do nedalekého
domu č. p. 506 a přejmenovaná na
Maryšu. Na jejím místě potom několik
desetiletí bylo řeznictví, vystřídané až
dnešní Pizzerií Tara.
Zmíněný Arnošt Moudrý nedaleko postavil budovu hotelu č. p. 595
s názvem Park-hotel, od šedesátých
let 20. století známý jako restaurace
U hejtmana Šarovce. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

15

Inzerce
Inzerce

2021 | 11

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

SEŘIZOVAČ CNC SOUSTRUHŮ
A FRÉZEK
3 směny | 30 000 - 45 000 Kč
www.mesit.cz
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MESIT machining, s.r.o
Sokolovská 573 | Mařatice
Uherské Hradiště
Hana Mikulášková
T 572 522 428
hana.mikulaskova@mesit.cz
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Inzerce

a
Audi Pneuservis
Let‘s Ride!
Audi Service

vera intimo

tel.: +420 572 556 300
e-mail: servis@araver.cz, www.araver.cz
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Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Tichá vína Reduta – Exkluzivní degustace

Abonentní cykly Musica a Jazz
Listopadový koncert cyklu Musica tradičně patří Památce zesnulých v Kostele sv. F. Xaverského. 2. 11. tu od 19.30
hod. vystoupí Pěvecký sbor Svatopluk
a Pěvecký sbor Antonína Tučapského
z Vyškova pod taktovkou Filipa Macka.
Dlouhodobou spolupráci obou sborů
jste v Hradišti mohli ocenit na oslavách 100 let vzniku československého
státu při slavnostním uvedení díla C.
Orffa Carmina Burana. Nyní na programu: Charles Gounod a Alessandro
Marcello.

Po roční covidové pauze se do Reduty opět vrací mimořádná akce, která se již nesmazatelně zapsala mezi prestižní
prezentace vinařství a vinařských společností, TICHÁ VÍNA REDUTA. V sobotu 6. listopadu si v tomto nádherném barokním objektu můžete exklusivně vychutnat vína třinácti vybraných vinařství – Tanzberg Mikulov
a.s., Vinařství
Gertner, Reisten s.r.o., Vinařství Dufek, Vinařství Machovec s.r.o., Vinařství Mokruša, Vinarstvo
  
Winterberg (SK), Vinařství Jakubík a.s., Rodinné Vinařství Jedlička, Vican rodinné vinařství, Vinařství Thaya,

Vinařství Merlaj (SK) a Chateau Topoľčianky (SK). Tichá vína Reduta, to je jedinečný a přímý kontakt mezi vinařem a milovníkem vína, kdy chvíle degustace ozvláštní živá klasická hudba a působivá společenská atmosféra
(dress code: společenský). Těšit se můžete na Trio Con Amore. Začínáme v 17.00 hod.

PŘEDPRODEJ V POKLADNĚ KLUBU KULTURY I ONLINE, WWW.KKUH.CZ

23. 11. 2021
19.00

Na sv. Martina 11. 11. se v Redutě od
19.30 hod. uskuteční druhý koncert
nové jazzové sezóny, který představí
nový projekt klavíristy Jiřího Levíčka
STAY IN TUNE, v němž po boku Marka
Urbánka (bicí) a Petra Kormana (kontrabas) rozvíjí improvizaci na stručných aranžích kolem jedné konkrétní
myšlenky, se kterou pak volně pracuje. Výrazová jednota a prostor pro
kolektivní improvizaci při zachování
hlavního kurzu, to jsou základní rysy
kompozic tohoto seskupení.

Klub kultury
dětem

Poslední dvě listopadové neděle budou
patřit dětem. 21. 11. tu s programem AŤ
ŽIJÍ POHÁDKY od 16.00 hod. vystoupí
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA, kteří se
společně s broučky dostanou do pohádkového lesa, kde pomohou Karkulce,
potkají Jeníčka a Mařenku, Pyšnou princeznu i Čerta a Káču. 28. 11. se na vás
od 15.00 hod. z celého srdce těší MIRO
JAROŠ, který svůj zářijový koncert
musel pro nemoc odložit. Určitě si pro
vás připravil spoustu krásných písniček
i nějaký milý bonus.
- ATK 19
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Týden knihoven přivedl do oddělení pro děti na 400 malých čtenářů
Týden knihoven zve každoročně nejen
do prostor uherskohradišťské synagogy
všechny malé i velké čtenáře. Po celý
týden jsme registrovali nové čtenáře
zdarma a těm stávajícím jsme odpustili
nejednu upomínku.
Úterní a čtvrteční dopoledne vítalo dětské knižní království v rámci projektu
Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
malé rytíře a princezny, letošní druháčky, kterým covidová situace zabránila v návštěvě knihovny již v červnu.
Všichni svorně slíbili, že budou ochraňovat knížky a budou rádi číst.
Středečním dopolednem nás provázelo
nadšení malých pátračů. Vždyť náhradou za Noc s Andersenem mohli u nás
prožít páťáci ZŠ UNESCO dobrodružnou a náročnou pátračku, na jejímž
konci je čekal dopis od samotného
Bedřicha Beneše Buchlovana: „Milý
příteli psaného slova, blahopřeji Ti!

Den pro dětskou knihu
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana zve v sobotu 20. listopadu od 9 do
12 hodin na již 14. předadventní Den
pro dětskou knihu. Připravena budou
společná čtení, tradiční předvánoční
dílničky, prodej knih, háčkované hračky,
ruční papírová přáníčka, dřevěné
hračky a vyřezávánky. Těšit se můžete
také na 1. Knihovnický swap hraček!
Co je swap? Výměna nebo darování
věcí, které nepotřebuji, za jiné, s nimiž
by se zase rád rozloučil někdo jiný.
Chcete se zbavit již nepoužívaných
(ale pěkných!) hraček nebo leporel
(ne plyšáků!), které by ještě někomu
posloužily? Dejte jim druhý život u nás
v knihovně a přineste je do 19. listopadu
na kterékoliv sběrné místo (hlavní
budova knihovny a její pobočky). Swap
se uskuteční 20. listopadu od 9 do 12
hodin v čítárně knihovny.
Více na www.knihovnabbb.cz.
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Kouzelnický program Jirky Hadaše. 

Foto: KBBB

S velkým uznáním Ti musím sdělit, že
jsi došel k cíli. A poněvadž si právě čteš
tento dopis, objevil jsi 3 knihy mému
srdci nejvzácnější.“ A opravdu, knihu
Babička z roku 1922 si děti prolistovaly
v bílých rukavicích a prohlédly si společně také prastarou Zlatou a Stříbrnou
knihu pohádek. „Paní knihovnice, UMÍRÁM, ale bylo to STRAŠNĚ SUPER!“

Výstava pohlednic
v pobočce Štěpnice

A my se radujeme, že se dopolední
program k letošní 21. (Ne)Noci s Andersenem vydařil a věříme, že ta 22. už proběhne opět opravdicky i s nocováním.
A nakonec přišlo již tradiční páteční
Lampiónové setkání broučků. Nepříznivé podmínky a omezení nebyla
překážkou pro to, aby se v čítárně
knihovny uskutečnil malý program
s pohádkou O žluté bundě s pokaženým zipem v podání herců Davida
Vackeho a Jirky Hejcmana a s kouzelnickým vystoupením Jirky Hadaše.
Po programu na nás před knihovnou
čekal ještě další zástup rodičů s těmi
úplně nejmenšími a společně jsme se
vydali do ulic města, abychom i letos
rozsvítili a rozveselili obě hradišťská
náměstí. Do pochodu bravurně
bubnoval mladý talentovaný bubeník Janek Paška. Děkujeme všem
a doufáme, že příští rok to bude opět
s plnou parádou! 
- UB -

Vzpomenete si?

Od 4. října probíhá v pobočce
Štěpnice výstava pohlednic z celého
světa získaných nejen z projektu
Postcrossing. Přijít můžete kdykoliv během výpůjční doby (pondělí,
úterý, čtvrtek).

Chceme dětem číst! Setkávání
a tvoření pro maminky
Každou druhou středu v měsíci se
v pobočce knihovny ve Štěpnicích
uskuteční společná setkávání nad
knihou a tvořením. Zveme maminky
s malými dětmi. Přijďte se setkat
s dalšími maminkami a v klidu
vybrat (mimo půjčovní dobu) knihy
pro své nejmenší. Začátek je vždy
v 10 hodin.

Beseda se čtenáři v roce 1952.  Foto: archiv KBBB
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Listopadová premiéra: Od westernu až na Slovácko aneb Limonádový Jožka
Po náročné premiéře rockové opery Jesus
Christ Superstar se soubor Slováckého
divadla vrhl na přípravu úplně jiného
žánru. Už 20. listopadu jej čeká premiéra parodie a „reklamní estrády o sedmi
obrazech“ slavného titulu Limonádový
Joe.

Herci z Hradiště muzikály umí

Muzikál připravuje na uherskohradišťské scéně režisérka Martina Schlegelová. „Nápad na inscenování Limonádového Joea přišel od uměleckého
vedení divadla. Já jsem ráda přijala,
protože mě muzikály baví a ve svých
kmenových divadlech se k nim nedostanu často,“ má z nového úkolu radost
mladá režisérka, která je uměleckou
šéfkou činohry v Jihočeském divadle
České Budějovice. „Kromě toho je Joe
od dětství můj oblíbený film, mám
ráda tenhle druh absurdního humoru.
A v neposlední řadě soubor Slováckého
divadla je jeden z mála činoherních
souborů, který umí dělat muzikály
dobře,“ dodává Martina Schleglová.
Do role až parodicky kladného
hlavního hrdiny a cesťáka s limonádou
obsadila Martina Schlegelová Jiřího
Hejcmana, jeho manželka Pavlína se
zhostí úlohy uhrančivé Tornádo Lou.
Role „prvního záporáka“ Horáce Badmana aneb Hoga Foga připadla Tomáši
Šulajovi. Jako sladká nevinná Winnifred se představí Kateřina Krupicová
(jako host). Dále se diváci mohou těšit
na Zdeňka Trčálka, Davida Vaculíka,
Terezu Novotnou a prakticky celý soubor Slováckého divadla.

Překvapující kostýmy

Podle režisérky dostanou diváci vše, co
od tohoto titulu, proslaveného filmem
Oldřicha Lipského z roku 1946, očekávají. „Tedy známé písničky, kultovní
postavy i humor. V naší úpravě jsme se
s dramaturgyní Ivou Šulajovou vrátily i k původní Brdečkově divadelní
hře, protože je pro divadlo v řadě míst

Tomáš Šulaj, Pavlína a Jiří Hejcmanovi, Kateřina Krupicová, hlavní protagonisté westernové parodie ve
Slováckém divadle. 
Foto: Marek Malůšek

výhodnější než filmový scénář. Přibydou tak například písničky, které ve
filmu nejsou. Některé postavy mají trochu jinou dějovou linku, ale myslím, že
většina diváků si toho ani nevšimne,“
slibuje režisérka.
Překvapení nabídnou i kostýmy,
které pro inscenaci Slováckého divadla
vytvoří Aneta Grňáková. „Smějeme se,

že je to spíš Limonádový Jožka. Inspirovaly jsme se heslem Padouch nebo
hrdina, my jsme jedna rodina a připravily takovou fúzi westernu a slováckého folklóru – jde to k sobě krásně!
Souvisí to také s celým konceptem
večera… Ale to už je překvapení, pro
které si diváci musejí přijít do divadla,“
usmívá se Martina Schlegelová. - PK –

Limonádový Joe
ve Slováckém divadle
Hudba: Jan Rychlík, Vlastimil Hála
Texty písní: Jiří Brdečka, Vratislav
Blažek, Pavel Kopta, Jan Rychlík
Inscenační úprava: Martina
Schlegelová, Iva Šulajová
Scéna: Jana Špalová
Kostýmy: Aneta Grňáková
Hudební a pěvecké nastudování:
Josef Fojta
Choreografie: Miss Cool Cat
Pohybová spolupráce: Adam Mašura
Triková spolupráce: Tomáš Šulaj
Dramaturgie: Iva Šulajová
Režie: Martina Schlegelová
Premiéra: sobota 20. listopadu 2021
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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

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 Vysočina Jihlava
vás seznámí s těmito aspekty života ve
vrcholném a pozdním středověku.
Do 3. ledna 2022.

Jan Saudek

Světově uznávaný český fotograf
s nezaměnitelným rukopisem, jehož
fotografie jsou zastoupeny ve všech
prestižních světových muzeích a galeriích a byly vystavovány na více než
400 samostatných výstavách po celém
světě, představí svoji tvorbu poprvé
v Uherském Hradišti. Vybraný průřez
fotografií ukazuje jeho nejstarší témata
spjatá se vzpomínkami na dětství či

není zamýšlena jako společný prostor
pro dva solitéry, ale jako prostor spolupráce a společné snahy toto teritorium
nějak přetvořit a nově definovat. Práce
obou autorů staví na klasickém uměleckém vzdělání a oba tak vycházejí
z dobře zvládnutého budování hmoty,
prostoru a jiných aspektů uměleckého
řemesla.
Výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek
11. listopadu a potrvá do 30. ledna 2022.
známé figurální motivy zasazené do
průmyslové krajiny až po poslední díla,
v nichž Jan Saudek svým osobitým, až
provokativním způsobem zachycuje
ženské tělo jako oslavu jeho krásy
a přirozenosti. Výstava je prodejní.
Výstava bude zahájena Janem Saudkem
18. listopadu v 17.00 hod. a potrvá
do 6. února 2022.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Of The Elements – Petr Včelka /
Petr Bulava
Výstava Petra Včelky a Petra Bulavy

Jiří Načeradský

Výstava přináší výběr z malířské
tvorby, především 60. a 70. let 20.
století, jednoho z nejvýznamnějších
českých figuralistů Jiřího Načeradského (1939–2014). Obrazy z tohoto
období, které často vznikaly na základě
novinových fotografií, jsou charakterizovány expresivitou a groteskností
výrazu. Představují autorův nejdůležitější přínos českému i světovému
malířství.
Výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek
11. listopadu a potrvá do 30. ledna 2022.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Pletení na rámu

Účastníci kurzu se seznámí se základy
techniky pletení na rámu, díky které
vznikají zajímavé výrobky s neobvyklou
pružnou strukturou. Podstatou pletení
na rámu – krosienky – je prosté křížení
soustavy nití napnutých na velkém
rámu – jakési osnovy, která se však
obejde bez útku. V ceně kurzu účastník
obdrží: dřevěný rám, přízi a vlnu pro
práci během kurzu.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179,
sobota 6. listopadu od 9.00 do 12.00 hod.
Cena: 500 Kč. Kapacita workshopu 10
osob. Zájemci se mohou přihlásit do 1.
listopadu. Rezervace Mgr. Gabriela Směřičková, gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz, 572 556 556, 572 551 370.

Lidé v životě J. A. Komenského

Muzejní spolek a Slovácké muzeum
22

vás zvou na přednášku. V listopadu
loňského roku si kulturní veřejnost
připomenula 350. výročí úmrtí Jana
Ámose Komenského. Prostřednictvím přednášky PhDr. Miroslavy
Polákové, Ph.D., se k tomuto výročí
vrátíme a seznámíme se s osobností,
životními osudy a také dílem velkého učitele národů.
Přednáškové centrum Slováckého
muzea, Štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren), čtvrtek 4. listopadu
v 17.00 hod. Vstup volný.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Pojď si hrát

Skřítek Zvídálek se na vás těší druhou listopadovou neděli a tentokrát
s ním prozkoumáte období středověku. Společně se ocitnete ve středověkém městě, kde budou připraveny

aktivity (střelba kuší, kuželky,
deskové hry) a můžete si vyzkoušet
zahrát na historický hudební nástroj
žaltář.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179, neděle 14. listopadu, od 13.00 do 17.00 hod. Rodinné
vstupné 100 Kč.

Vánoce vlastnoručně

O první adventní neděli budeme
v muzeu vyrábět barevná vánoční
stínítka, roztomilé čertíky a andílky
a hedvábné kapříky šupináče. Přijďte se s námi připravit na blížící se
Vánoce.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady
179, Uherské Hradiště, neděle 28.
listopadu, od 13.00 do 17.00 hodin.
Vstupné: děti 40 Kč,
dospělí 60 Kč.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Film Každá minuta života a beseda Jak rozvíjet naše děti
Děláme pro své děti dost? Nebo pro
ně děláme až moc? Tyto a další otázky
klade dokumentární film Eriky
Hníkové Každá minuta života. Kino
Hvězda jej uvede v úterý 9. listopadu
v 19 hodin s následnou besedou na
téma výchovy dětí. Každá minuta
života ukazuje příběh malého Miška,
jehož rodiče na svém synovi praktikují
takzvanou Kamevédu, výchovnou
filozofii, která na celou rodinu klade
extrémně vysoké nároky. Jejím cílem je
vychovat ve všech ohledech úspěšného
jedince.
„Základním principem výchovné
filozofie Kamevéda je všestranný
rozvoj dítěte, který je už od narození
uskutečňován prostřednictvím každodenní aktivní výuky a péče rodičů.
Postupem času na dítě působí další

kvalitní osoby, které ho mohou něčím
obohatit. Jde o členy širší rodiny, pedagogy, trenéry a specialisty různých
profesí. Ti všichni mají vliv na rozvoj
a formování dítěte. Pokud se toto blízké
okolí dítěte podaří sladit, vytvoří se tím
úrodné prostředí pro kvalitní výchovu
a pro dosažení jakýchkoliv cílů, které
společně preferujeme,“ uvádí zakladatel této filozofie Pavel Zacha.
Po promítání filmu Každá minuta
života následuje beseda s hosty, kteří
mají k tématu co říct: Pavel Zacha

– zakladatel Kamevédy, Michal Hanuliak – otec Miška, hlavního protagonisty filmu Každá minuta života, Jana
Komrsková – bývalá olympionička,
gymnastka, dnes trenérka dětí, Jiří
Zerzáň – bývalý reprezentační trenér
žen házené. Moderuje David Vacke.
Součástí večera bude dražba sportovních fotografií ve prospěch České
olympijské nadace. Ta umožňuje
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Vstupenky na projekci
a následnou besedu je možné zakoupit
na webu a v pokladně Městských kin
Uherské Hradiště. Organizátory akce
jsou spolek Mysli Jinak, Městská kina
Uherské Hradiště, festival Slovácké
léto a projekt Sporťák.
Sál kina Hvězda, úterý 9. listopadu
v 19.00 hod.

Moje slunce Mad s debatou

Spartakus živě z Bolšoj baletu

Mladý génius Raffael

Helena opouští všední život v rodné
Praze, aby se v Kábulu vdala za
svého milovaného spolužáka Nazira.
K vysněné budoucnosti ale nevede
jednoduchá cesta... Po skončení filmu
bude následovat online přenos debaty
s režisérkou Michaelou Pavlátovou
a autorkou knižní předlohy Petrou
Procházkovou. Diváci budou moci
během debaty pokládat dotazy prostřednictvím moderovaného chatu.
Sál kina Hvězda, úterý 2. listopadu
ve 20.00 hod.

Obrovské rozpětí a efektnost vytváří
ze Spartaka skutečnou přehlídku síly
baletu vytvořeného ke skvělé hudbě
Arama Chačaturjana. S neuvěřitelnou
ukázkou síly čtyř předních tanečníků,
celého baletního sboru a vášnivých
tanečních duetů je Spartakus dokonalou
podívanou virtuozity a lyriky zrozené ve
Velkém divadle. Program zahájí vystoupení žákyň ZUŠ Uherské Hradiště,
pobočky Staré Město.
Sál kina Hvězda, neděle 7. listopadu
v 15.45 hod., studenti a senioři se slevou.

Pět set let od úmrtí významného
renesančního malíře Raffaela Santiho
připomíná génia portrétů žen nový
italský dokumentární snímek. Raffael dokázal ve svých dílech zachytit
ideál nebeské krásy. Díky příspěvkům
mezinárodně uznávaných odborníků
nám tento dokumentární film umožní
objevit nejdůležitější milníky, města
a místa v životě tohoto výjimečného
renesančního mistra.
Sál kina Hvězda, čtvrtek 11. listopadu
v 18.00 hod, studenti a senioři se slevou.
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Park a skanzen Rochus
Více na www.skanzenrochus.cz a na Facebooku Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
Sezóna v muzeu v přírodě začala se zpožděním, přesto nabídla spoustu zážitků
Letošní návštěvnickou sezónu už
máme za sebou a nastává chvíle
bilancovat, ale zároveň i začít pečlivě
připravovat muzeum v přírodě na
celý nadcházející rok. Letos jsme kvůli
koronavirové pandemii mohli otevřít
brány návštěvníkům se zpožděním,
stalo se tak po dlouhých sedmi měsících v sobotu 15. května 2021.
„Pominu-li všechna protiepidemická
opatření, byla letošní průvodcovská
sezóna jedním slovem úžasná. V našem
kolektivu jsme v květnu a červnu přivítali spoustu nových kolegů, kteří jsou
z práce ve skanzenu nadšení. Novinkou byly během prázdnin víkendové
volné prohlídky, na kterých jste naše
průvodce mohli potkat v pracovních
krojích přímo v usedlostech muzea,“
hodnotí letošní rok na Rochusu
vedoucí průvodců Martina Čechmánková.
Během návštěvnické sezóny proběhlo hned několik výukových programů pro školy i kulturní akce pro
veřejnost. V rámci celorepublikového
Festivalu muzejních nocí mohli naši
návštěvníci zažít skanzen netradičně
– ve večerních hodinách na červnové
akci Rochus pod hvězdami. Letní
prázdniny jsme pak odstartovali tanečním workshopem se členy folklorního
souboru Cifra za hudebního doprovodu cimbálové muziky Špica. Během
prázdninových víkendů jsme si do
usedlostí zvali vybrané řemeslníky
a rukodělné výrobce v rámci cyklu
Řemeslného léto ve skanzenu Rochus.
A stejně jako každý rok, tak i letos jsme
hostili příměstský tábor Moje Slovácko
aneb U tetičky na dědině.
Spolu s Českým rozhlasem jsme při
srpnové Letní filmové škole uspořádali ve skanzenu literárně-folklorní
pořad Babské rady. Na závěr pořadu
proběhl slavnostní křest stejnojmenné
knihy s autorkou Jarkou Vykoupilovou, moderátorem Jiřím Kokmotosem,
folklorním souborem a cimbálovou
muzikou z Bojkovic i dalšími hosty.
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Během roku nabízí Rochus akce pro širokou veřejnost i speciální programy pro děti.

Příměstské tábory Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině jsou velmi oblíbené.

Foto: 2x Park a skanzen Rochus

Na začátku září obvykle ožije celé
Uherské Hradiště Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek.
Ani letos proto na Rochusu nechyběl
bohatý program na sobotní folklorní
akci Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína
trochu, na kterou navazovaly nedělní
oživené expozice s názvem Návraty
k lidové tradici. Po nucené roční
přestávce proběhl poslední zářijovou
sobotu i oblíbený Slovácký festival
chutí a vůní, který pořádáme společně
s Regionem Slovácko.
V rámci osvětové kampaně Stromy
a my zveme v říjnu návštěvníky na
výukový program Dřevo je můj chléb
a podzimní akci se sázením stromů
nazvanou Stromy pro Rochus. Na

recepci našeho skanzenu je nainstalována výstava zaměřená na významné
ovocné stromy Uherskohradišťska, od
recepce se pak přes část Vinohradské
ulice můžete projít po naučné stezce až
k místu památné mařatské oskeruše.
Nyní je v plném proudu také příprava prosincových adventních
a vánočních akcí pro veřejnost. - VŽ -

Advent a Vánoce na Rochusu

4. a 5. prosince (10.00–16.00)
– Adventní čas je tady zas
18. prosince (13.00–16.00)
– Radostná novina
26. prosince (14.00–16.30)
– Štěpánské koledování ve stodole

Z organizací

Svatý Martin přijíždí
Tradiční žehnání svatomartinského vína opět oživí legendu o svatém Martinovi
Ve čtvrtek 11. listopadu proběhne na
Masarykově náměstí v Uherském
Hradišti tradiční Žehnání svatomartinského vína. Návštěvníci budou moci
ochutnat vína, která pro letošní rok
získají označení „svatomartinské“.
Vedle toho je zvykem nabídnout také
vína mladá.
Ať už se jedná o pondělí nebo neděli,
v Uherském Hradišti slavíme svatého
Martina vždy přesně jedenáctého. Letos
k nám zavítá svatý Martin na svém
bílém koni ve čtvrtek a předá víno knězi
k symbolickému požehnání nové úrody.
Vloni, v době „covidové“, jsme byli
nuceni šňůru tradičního žehnání pomyslně přehnout. O to více se jistě všichni
těší na ochutnávku letošní úrody.

Příjezd svatého Martina na Masarykovo náměstí.

Foto: Aleš Korvas

Doufáme, že pandemie ji už nezhatí. To
ovšem záleží na vývoji situace a aktuálních opatřeních.
Co je v plánu, pokud bude situace
příznivá? Všichni návštěvníci budou
mít možnost ochutnat vzorky svatomartinských i mladých vín na Masarykově náměstí. Samotné degustaci vždy
předchází kulturní program v podobě
folklorních vystoupení, zhlédneme také
ztvárnění legendy o svatém Martinovi
a jeho plášti.
K ochutnání bude víno od více než
patnácti vinařů, nebudou chybět ani
svatomartinské speciality, a to vše za
poslechu cimbálové muziky.
Více na www.slovacko.cz.
- RS -

Redutu ovládne adventní nálada v tradičním duchu
Zvuk houslí, zpěv lidových písní, tvořivé dílničky pro děti, vůně koláčů i včelího vosku... To a mnohem více uslyšíte,
uvidíte, zažijete a ucítíte při návštěvě
uherskohradišťské Reduty v sobotu 20.
listopadu. Čeká nás Přehlídka Slovácko
v tradici.
Přehlídka představuje řemeslníky,
kteří zachovávají tradiční výrobu na
Slovácku. Těšit se můžete i na dílničky

pro děti a doprovodný folklorní program. A kde? V Uherském Hradišti,
v historických prostorách Reduty. K této
příležitosti přijedou do Uherského Hradiště výrobci, kteří jsou nositeli značky
Tradiční výrobek Slovácka, ze všech
koutů regionu. Nyní je jich více než 80.
Na přehlídce bude možné většinu
těchto šikovných výrobců poznat
a mnozí předvedou svou zručnost

přímo na místě. Návštěvníci si budou
moci některé z tradičních technik
i vlastnoručně vyzkoušet. Letos to bude
mimo jiné možnost vyrobit si svíčku
ze včelího vosku. Ta vůně bude jistě
všudypřítomná! Přijďte se podívat,
vyzkoušet, pořídit sobě či svým blízkým
něco pěkného a v neposlední řadě se
naladit na adventní atmosféru.
Více na www.slovacko.cz.
- RS -

Město Uherské Hradiště, Klub kultury a Městská kina Vás zvou na

VZPOMÍNKOVOU AKCI K 17. lIstOPAdU
17. listopadu 2021
Kino Hvězda – foyer
16.00 – Vernisáž výstavy Případ Světlana – Proměny obrazu třetího odboje
Palackého náměstí
16.45 – Tichá vzpomínka u Památníku obětem komunismu
U Rozárky, Mariánské náměstí
17.17 – Zpívání k 17. listopadu, VIVA LA MUSICA, smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uherské Hradiště
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Fotbalové okénko
1. FC Slovácko se stále drží na předních příčkách ligové tabulky
V době reprezentační přestávky, v první
půli října, figurovalo Slovácko na 5.
místě Fortuna:Ligy v těsném závěsu za
vedoucími týmy a nebýt evidentních
chyb rozhodčích v zápasech v Plzni, Jablonci a na Slavii (což detailně rozebral
deník Sport 25. září), mohlo mít o tři
body víc. Zajímavé byly také statistické
údaje Sportu po 8. kole ligy – v nejlepší
jedenáctce figuroval Michal Kadlec,
v průběžném pořadí byl na 10. místě
nejlépe hodnocených hráčů. V první
padesátce ještě figuroval Milan Petržela
(15.), Daniel Holzer (17.), Marek Havlík
(22.), Filip Nguyen (44.) a Jan Kalabiška (45.) – velmi dobrá vizitka! Malé
jubileum si připomněl Petr Reinberk překonal hranici 250 utkání za Slovácko v první lize, což je nejvíc ze všech
současných i bývalých hráčů.

V tomto období hrálo Slovácko
v Mladé Boleslavi, vedlo již 5:1, ale
pak polevila obrana a utkání skončilo
5:3, branky vstřelili Michal Kohút,
Milan Petržela, Jan Kalabiška a dvě
Václav Jurečka. Na domácím hřišti
se pak 2. října představily s novým
trenérem Jarošíkem Teplice, Slovácko
vedlo 3:1, hostům se podařilo snížit.
Branky vstřelili Reinberk (2) a Jurečka,
který zakončil nádhernou kombinaci
na jeden dotek na trase Kohút, Holzer (nahrával patičkou), Kalabiška
a Jurečka. Gólu věnovalo mimořádnou
pozornost televizní vysílání. 16. října
se pak hrálo důležité utkání v Ostravě – Slovácko zvládlo boj o 4. místo
v tabulce a zvítězilo 2:1 brankami
Jurečky a Sadílka.
Po uzávěrce Zpravodaje jsme 23.

října hostili Bohemians, následovaly
dva výjezdy – 30. října do Olomouce
a 6. listopadu do Karviné, 20. listopadu
přijede Sparta a 27. listopadu hrajeme
v Českých Budějovicích. Věříme, že
forma Slovácku vydrží.
- MP –

Petr Reinberk střílí první branku Teplicím.

Foto: Miroslav Potyka

Ideální relaxace v chladných podzimních dnech? Sauna v Aquaparku
Wellness pro ženy
Prostor saunového světa je vyhrazen
pouze ženám. Zapomenete na stres
a starosti, naopak si dopřejete oddech
a načerpáte novou energii a sílu. Každé
pondělí od 14.00 do 19.00 hod.

S přicházejícími chladnými dny nastává
čas pro návštěvy sauny. Saunování je
nejen příjemný způsob relaxace, ale
také posiluje imunitu a má preventivní
účinky proti nachlazení a dalším infekcím horních cest dýchacích, detoxikuje
a vylaďuje nervové i hormonální funkce
organismu.
Saunový svět Aquaparku je klidovou
zónou, kde můžete strávit příjemné
chvíle. K dispozici je pět prohříváren
(dvě parní, tři suché), ochlazovací
centra, odpočívárny, terasa s ochlazovacím bazénkem, odpočinková terasa
s lehátky, wellness bar s prodejem
nápojů, dezertů a saunovacího sortimentu.

koutek a pitný režim. Každá středa od
10.00 do 12.00 hod.

Můžete si vybrat i z pravidelných
saunových programů:

Seniorské saunování
Od seniorského saunování můžete
očekávat změnu životního běhu
všedních dnů, setkání s novými lidmi,
ale také pozitivní vliv na celý organismus. Každá středa od 13.00 do 14.30
hod.

Dětské saunování
Program podporuje přirozenou formou
prevenci nemocí a zdraví dětí. Saunování pro děti od 6 měsíců probíhá pod
lékařským dohledem. Je zajištěn dětský

Rodinné saunování
Ideální příležitost jak si užít společné
chvilky s rodinou a přitom utužovat
zdraví. První a třetí sobota v měsíci od
10.00 do 12.00 hod.
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Saunové ceremoniály
Ceremoniály posouvají tradiční saunování na nevšední zážitek. Jedná se
o 10 až 15 minut dlouhý program, při
kterém saunový mistr polévá kamna
pro zvýšení vlhkosti a pocitové teploty
v sauně a rozhání vzduch za účelem
lepšího prohřátí. To vše za doprovodu
hudby. Čtvrtek, pátek a neděle od 18.00
do 21.00 hod.
Wellness procedura Microsilk
Relaxační koupel, která na bázi přírodního kyslíku dokáže blahodárně působit
na celé tělo. Přirozenou cestou regeneruje fyzické síly po sportovním výkonu,
pečuje o pokožku, hydratuje ji, prokrvuje a především hloubkově čistí.
Informace o všech programech na
www.aquapark-uh.cz.
- LV -

Ze života města

Můj život se skautem
Složili jsme skautský slib a podle něj se snažíme žít, říká vedoucí dívčí družiny Eva Fišerová

Eva Fišerová, roz. Kamasová, s dcerami.

Uherskohradišťské středisko Psohlavci
oslavilo stoleté výročí. Základem všeho
je ale ve skautu družina. Eva Fišerová,
rozená Kamasová, vede v současnosti
tři čistě dívčí družiny Laněk, její otec Jiří
Kamas (Sam) středisko Psohlavci a bratr
(Šeďa) 3. oddíl Jeleni. Jaké to bylo dříve
být skautkou a jak vidí veřejnost skauty
dnes?
Tvůj život je se skautem spojený odmala.
Jak na to vzpomínáš?
Skaut je pro nás tak trochu rodinný
podnik – byly to naše rodinné výlety
i dovolené, protože mamka i taťka
vedli oddíl. Já a brácha jsme akce trávili
nejenom s našima, ale i s děckama.
Dobrodružství bylo součástí života. Na
výpravy a malé puťáčky jsme pak jezdili
samozřejmě i samostatně s družinou,
v mém případě se Zelenou družinou
složenou ze samých holek.
Jak se vám pletl skaut do běžného života?
To přetrvává doteď. Složili jsme skautský slib a snažíme se podle něj žít.
Máme své desatero (skautský zákon)
a heslo Buď připraven, které nám vštípili, a to dodržujeme. Snažit se chránit
přírodu, co nejvíc s ní žít. Hlavně to však
vždy bylo o kamarádství. Ale stávalo se
mi taky, že si na mě spolužáci ukazovali:
„Jé, to je ta skautka.“ Nebo nám říkali
pionýři, protože věděli, že nás to naštve.
Ale postupem doby i to pominulo.
Myslíš, že se vnímání skautu veřejností
změnilo?

Výrazně. Teď chce do skautu skoro
každý. Za nás to tak nebylo. Děti musíme
odmítat – v oddílu máme stopstav. Společnost nás vnímá pozitivně. Ukázalo se
to i v době covidu. Roznášeli jsme potraviny, léky, šili roušky, zásobovali zdravotníky. V dětech upevňujeme i jejich
vztah k vlasti. Zúčastňujeme se pietních
akcí, chodíme uctít památku padlých za
války nebo se objevujeme u památníku
u příležitosti vzniku republiky. Nejsme
jen v lese, ale umíme se zapojit i do
veřejného života.
Čím je práce s holkami ve skautu specifická?
Kluci jsou aktivnější, dravější, mají rádi
akční hry. Holky zase tvořivější. Baví
je rukodělné práce, hudba, zpívání.
Samozřejmě děláme i klasickou náplň
– morseovku, zdravovědu, uzly... Holky
jsou citově založené, empatické, umí
se bavit s ostatními, mají vztah k mladším. Kluci jsou přímí, když se pohádají,
rychle se udobří. A jestli někdo říká,
že jsou holky užvaněné, tak s kluky si
v tomto nezadají.
Takže u vás holky umějí štípat dřevo?
Měly by. Ale je pravdou, že oproti
předešlému oddílu jsou opečovávanější, spoléhají na kluky. U mě to
vedení dívčích družin začalo, když jsme
dospívaly. Dosáhly jsme věku patnácti
let a začaly první lásky. Táta nás poslal,
ať si založíme vlastní oddíl, protože to
s klukama nedělalo dobrotu, řekl, že na
to nemá nervy. A tak jsme si utvořily
čistě holčičí oddíl Katalpu – tam jsme si
už musely poradit se vším. Po narození
dcer jsem už pracovala s myšlenkou
založit si vlastní družinu v rámci Jelenů.
Rozrostla se na tři skupinky po sedmi
dívkách, celkem je nás dvacet jedna.
Je těžké být holkou-skautkou?
Chlapecký skauting vznikl u nás v roce
1912 a dívčí krátce poté. Takže to pro nás
není nic neobvyklého, spíš jsme na to
hrdé. S čím se ale potýkáme, je nedostatek vedoucích. Volí mezi rodinou
a skautem. Málokterá žena se vrátí ke
skautu v roli vedoucí.
Co je potřeba, kdybych se jí chtěla stát?
Musíš mít samozřejmě velmi

Laňky na táboře, Zdounky-Divoky.

tolerantního partnera. Pak stačí zpočátku skautský slib a chuť pracovat
s dětma a následně složit čekatelskou
a nakonec vůdcovskou zkoušku.
Jak získáváte prostředky na svou činnost?
Z registrace dětí, což pokryje základní
provozní náklady, pak pořádáním plesu
nebo jamboree. Snažíme se využít možnosti dotací a máme i podporu ze strany
města. Většina oprav a budování se ale
děje svépomocí, vedoucí děláme zdarma
ve volném čase a na tábory si bereme
dovolenou. Teď třeba stavíme zastřešení
pergoly nad stoly před klubovnu u řeky
Moravy, aby mohly být schůzky venku,
i když prší.
Je něco, co vás pálí?
Nešťastná cesta ke klubovně. Děti
můžou jít po hrázce, ale s kočárkem
je téměř nemožné sejít dolů. Po panelovce se zase musíte zvládnout vyhýbat
autům, které tam jezdí jedno za druhým. Pak stačí, když do toho ještě zaprší,
a cesta je jedna velká louže. Pak nezbývá
než se brodit. Jsme ale rádi, že se třeba
podařilo domluvit osvětlení cesty.
V čem mají dnešní děti-skauti výhodu
v této „digitální“ době?
Právě ve využití volného času. Tvoří
a zažívají dobrodružství s kamarády. Internet využíváme – hledáme v mapě, autobusová spojení,
neuzavíráme se. Naše děti se ale na
technologie nespoléhají. Snažíme
se o všestrannou výchovu ve vztahu
k sobě samému, ale hlavně k ostatním.
Kluci a holky by se měli naučit spolu
komunikovat, spolupracovat, řešit
problémy, spoléhat se na sebe a vytvořit si pevná kamarádství.
Markéta Macháčková
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Loutkáři zvou na pohádky
V neděli se hraje pro veřejnost, ve čtvrtek dopoledne pro děti z mateřských školek
vyrazili na celostátní přehlídku sokolských loutkových divadel do Přerova
a v listopadu můžete jejich představení
vidět v rámci programu Martinských
hodů ve Strání a Květné.
Chladné podzimní dny jsou pro
návštěvu loutkového divadla jako
dělané. V nejbližší době se mohou
malí diváci těšit na pohádky Jak dostal
Honza princeznu, Sedmero krkavců
či O princezně Čárypíše. Aktuální
program a další informace najdete na
webu www.sokol-uh.cz i facebooku
Sokola Uherské Hradiště. 
- IM –
Mobilní loutková scéna v akci. 

Cvičební rok v T. J. Sokol Uherské
Hradiště je v plném proudu. Živo však
není jen v tělocvičně, ale i v loutkovém
divadle sokolovny, kde zkoušejí a hrají
střídavě starší a mladší skupiny sokolských loutkářů. Během října představili dětským divákům tři pohádky
a bohatý program chystají i na listopad
a prosinec.
Hraje se tradičně klasický repertoár
loutkových pohádek, kde nesmí chybět
legrace a hlavně Kašpárek, který
vždy bez bázně a s humorem vyvázne

Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště

ze všech nástrah a nebezpečí. Mezi
malými diváky je o loutková představení velký zájem. „V neděli odpoledne
hráváme pro veřejnost, ve čtvrtek
dopoledne pak pro děti z mateřských
školek,“ popisuje hlavní vedoucí loutkářského oddílu Sylva Ševčíková.
Díky mobilnímu paravánu mají
loutkářské soubory Sokola možnost
hrát také mimo svou domovskou
scénu. V září letošního roku se představili v prostorách zahrádky restaurace Koruna, poslední víkend v říjnu

Program divadélka
7. listopadu – Jak dostal Honza
princeznu
14. listopadu – Sedmero krkavců
21. listopadu – O princezně Čárypíše
5. prosince – Kašpárek a Mikuláš
12. prosince – Pouť do nebe
19. prosince – Zimní pohádka
Vždy v 15 hodin v loutkovém sále sokolovny, Tyršovo náměstí 113. Vstupné
dobrovolné. Kontakty: Sylvie Ševčíková
777 795 843, Andrea Březinová,
608 446 485.

Street art našel cestu do Hradiště. V šifrovačce, kterou vytvořilo muzeum a firma Edhouse
Tajemný streetartista tvořící pod
rouškou noci zanechává v ulicích
města prostorové instalace a malby
na stěnách. Anonymní autor, který
v některých svých dílech parafrázuje
světoznámého streetartového umělce
Banksyho, si vysloužil přezdívku
„Slovácký Banksy“. Kde se vzal a
proč si vybral ke svému uměleckému
projevu právě Uherské Hradiště? Po
jeho stopách se můžete vydat, pokud
si nainstalujete do svých chytrých
telefonů aplikaci s názvem „Šifrovačka
Slovácký Banksy“. Najdete ji na Google
play i App Store.
„Příběh i postava streetartového
28

umělce je sice smyšlená, ale všechna
streetartová díla existují, i když pouze
v digitálním prostoru. Tak, jak to je
u správného streetartu, jejich autor
zůstává anonymní,“ sdělil Tomáš
Chrástek ze Slováckého muzea. „Naše
nápady, vize a plány ovšem nešly realizovat bez pomoci softwarové firmy
Edhouse, která s nápadem vytvořit
mobilní aplikaci přišla. A právě díky
tomuto nesourodému partnerství
vznikl zcela unikátní projekt,“ dodal
Chrástek.
Během hry, která má krátkou nebo
dlouhou variantu, se prochází po
zajímavých místech, na kterých se

objevují různá streetartová díla. Pro
jejich odhalení je nutné zvládnout
více či méně záludnou šifru, přičemž
stanoviště se vždy odkryje až po jejím
rozluštění. „Chtěli jsme vytvořit aplikaci, která by místním, ale i návštěvníkům města přiblížila zajímavá,
známá i méně známá místa a události
v Uherském Hradišti. Nová aplikace se
záměrně vyhýbá konceptu klasických
turistických průvodců, proto je její
součástí herní prvek – šifra a také imaginární postava streetartového umělce,
který zavítal do našeho města,“ doplnil
Chrástek. Více na www.slovackemuzeum.cz/vystavy/.
- PP –
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Naše příroda
Kudlanka získala své české jméno podle zavíracího nože zvaného „kudla“
„Dej, Bože, ať při sexu neztratím hlavu!“
Podobně začíná nejeden kreslený vtip
o zakousnutých samečcích kudlanky
nábožné, realita je však poněkud odlišná.
Kudlanka nábožná, Mantis religiosa,
je jediným zástupcem řádu kudlanek,
kterého u nás najdeme.
Jedná se o evolučně starý hmyz, jenž
se vyskytoval už v mladších prvohorách, v karbonu před 340 miliony let.
Mezi kudlanky je v současnosti řazeno
přibližně 2 500 druhů, většina z nich
z tropických oblastí. Všichni zástupci
jsou draví. Dokonale barevně maskováni
obvykle na kořist trpělivě číhají a pak
ze zálohy útočí. Pro všechny je společné
zvláštní utváření prvního páru končetin, kterým se říká lapavé či loupeživé.
Ty jsou v klidu složeny tak, že trochu
připomínají sepnuté ruce. Při lovu se
vymrští a dvě řady trnů, jimiž jsou
opatřena stehna a holeně, se zabodnou
do kořisti a znemožní jí utéct. Následuje
hostina, při níž je někdy ještě živá oběť
pojídána.
S tvarem předních nohou souvisí
i český vědecký název vytvořený Janem
Svatoplukem Preslem v první polovině
19. století, kterému prý připomínaly
složený zavírací nůž – kudlu.
Kudlanka nábožná patří k velkým
zástupcům hmyzu. Samičky měří až 8
cm, samečci dorůstají 3,5 až 5,5 cm. Od
samiček se liší též štíhlejším zadečkem
a delšími tykadly, sahajícími téměř do
poloviny těla.
Tělo tvoří hlava, hruď a zadeček.
Hlava má nezaměnitelný trojúhelníkový
tvar. Nahoře nese dvě tenká tykadla,
mezi nimi leží tři maličká očka. Níže
se nacházejí dvě velké vypouklé složené oči a kousací ústní ústrojí. Hlava
je spojena s hrudí tenkou stopkou, což
umožňuje její výrazné otáčení. Díky
tomu kudlanka vidí v úhlu téměř 360
stupňů. Na hrudi nás zaujmou dva páry
křídel. První pár je kožovitý, chrání
druhý tenký blanitý pár. Kudlanky
tedy létat mohou, dobrými letci však
nejsou. Samička se takto přemísťuje na
vzdálenost pouhých několika metrů,

Kudlanka nábožná. 

pohyblivější sameček urazí desítky
metrů. Z hrudi kudlanky vyrůstají
kromě křídel také tři páry končetin.
První pár slouží k lovu, další dva mají
funkci kráčivou.
Zbarvení kudlanek je velmi variabilní,
souvisí s přizpůsobením se okolnímu
prostředí. Na jaře a v časném létě uvidíme nejrůznější odstíny zelené, v pozdním létě a na podzim, kdy v přírodě
zelené barvy přirozeně ubývá, je béžové,
hnědé či našedlé. Potravu popisovaného
druhu tvoří především hmyz – kobylky,
saranče, cvrčci, motýli a mouchy, kořistí
se občas může stát i pavouk či dokonce
malý obratlovec.
K rozmnožování dochází v průběhu
srpna a září. Samička se páří s více
samci, děj trvá několik hodin. Výklad
o manželském kanibalismu, kdy sameček vždy končí sežrán samičkou, je
nadsazený. Reálně je zabito „jen“ 20 až
30 % samečků. Tuto situaci podporuje
u samičky stres z vyrušování a samozřejmě také hlad. Po páření začnou
samičky z pohlavního ústrojí vylučovat
bílkovinnou hmotu podobnou pěně, ta
se pak zpevňuje a vznikne z ní bělavá
schránka ootéka. Do ní je uloženo přibližně 200 vajíček. Celý útvar přezimuje
a v květnu se začnou líhnout larvy. Ty
se 6krát svlékají, v srpnu pak vzniknou
dospělci schopní rozmnožování.
Samičky se někdy mohou množit též

Foto: Hana Baroušová

partenogenezí, tedy bez účasti samečků,
kdy kladou neoplozená vajíčka. Ta však
na rozdíl od běžných vajíček s jednou
sadou chromozómů obsahují stejně
jako tělní buňky dvě sady chromozómů. Z takových vajíček se pak líhnou
výhradně samičky.
Z hlediska prostředí kudlance
nábožné vyhovují teplá suchá místa,
trávníky, pastviny a podobně. Ještě
v 60. letech 20. století byla velmi vzácná,
vyskytovala se na pouhých čtyřech lokalitách na jižní Moravě. V současnosti
je v souvislosti s globálním oteplováním poměrně hojně rozšířena po celé
Moravě, v roce 2015 byla zaznamenána
i poblíž vrcholu Radhoště v nadmořské
výšce přes 1000 metrů. V Čechách je její
výskyt zatím spíše ojedinělý, pozorována byla u Prahy, v Polabí a vzácně
dokonce i v okrese Trutnov.
V letošním teplém létě se kudlanka
nábožná často objevovala v celém
Uherském Hradišti – v parku v areálu
bývalých kasáren, na Rochusu, nad
sídlištěm Pod Svahy, u sídliště Štěpnice,
v Míkovicích i jinde. Poněkud překvapivým a dobře zdokumentovaným místem
jejího výskytu se stal umělý trávník na
místním fotbalovém stadionu. Kudlanka
nábožná patří v České republice k druhům zákonem chráněným, je zařazena
do kategorie druhů kriticky ohrožených.
Mgr. Hana Baroušová
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Kronika
Společenské události
Jubilanti
1. 9. 1946
10. 9. 1929
10. 9. 1931
12. 9. 1926
13. 9. 1946
15. 9. 1925
20. 9. 1936
20. 9. 1941
20. 9. 1946
23. 9. 1946
26. 9. 1941
Narodi

Marie Kavková
Naděžda Vlachynská
Štěpán Blahynka
Jarmila Bráblíková
František Baráček
Marie Beníčková
Liliana Gillarová
Karla Rašticová
Václav Rechtig
Rostislav Prax
František Smělík

Narodili se
12. 1. 2021
20. 2. 2021
2. 5. 2021
12. 6. 2021
23. 6. 2021
2. 7. 2021
15. 8. 2021
19. 8. 2021
21. 8. 2021
28. 8. 2021
30. 8. 2021
31. 8. 2021
9. 9. 2021
18. 9. 2021
28. 9. 2021

Jonáš Toral
Štěpán Dvouletý
Matyáš Hanáček
Andrea Dulová
Nikol Vlachovská
Julie Baar
Kristýna Zemková
Anastázie Daňková
Štěpán Dopater
Antonín Pospíšil
Jiří Horák
Ondřej Knot
Veronika Míšová
Tobiáš Galář
Emily Maňásková

Vážení rodiče, pokud máte zájem o poskytnutí
finančního daru pro narozené dítě, případně o
vítání občánků, je třeba vyplnit žádost, kterou
získáte na úřadu nebo na webu.
Dotazník, který dostali poštou, musí vyplnit
a odevzdat také jubilanti, kteří mají zájem o
zveřejnění ve Zpravodaji.

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště přijme
pracovnice/pracovníky
na úklid
kancelářských prostor
Úklidové práce na 3 hodiny denně
po ukončení pracovní doby úřadu.

Na základě pracovní smlouvy (denní
úklid) nebo dohody o pracovní činnosti
(občasný zástup), odměna 100 Kč/hodina.
Více na 572 525 127.
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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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SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND
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SOBOTA 27. 11.
10.00 Show dětského baviče Páji
Chabičovského a Kateřiny Kačule
Pokorné
14.30 Duo Graž
16.30 Žlutá ponorka acoustic rock
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NEDĚLE 28. 11.
14.00 CM Špica
16.00 Telegraf country & bluegrass
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PÁTEK 26. 11.
16.15 The People
17.00 Videomapping
17.15 Zimní čas – tematická
projekce dětských kreseb
17.30 Videomapping
17.45 The People
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• 3. 11. / 14.30 / JITKA VÍCHOVÁ:
POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ – SLOVO JAKO
ZBRAŇ, MALÝ SÁL KKUH
• 9. 11. / 14.30 / STANISLAV OHERA:
NOBELOVY CENY ZA FYZIKU 2020,
REDUTA – ZKUŠEBNA
• 11. 11. / 14.30 / JIŘÍ JILÍK: ARMÉNIE, REDUTA – VELKÝ SÁL
• 19. 11. / 14.30 / JANA BÍLKOVÁ:
POSILOVÁNÍ MENTÁLNÍ KONDICE,
MALÝ SÁL KKUH
• 23. 11. / 14.30 / MICHAL ŠTĚPÁNEK: TURECKO, REDUTA – VELKÝ SÁL
• 30. 11. / 14.30 / VĚRA HEIDLEROVÁ: ŽIVOTY VÝZNAMNÝCH NOVINÁŘŮ, MALÝ SÁL KKUH
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Derflanský sbor si pozval hosty

Mužský sbor JMF Derfla zve na
folklorní pořad Na derflanském poli.
Program se uskuteční 13. listopadu od
18 hodin v kulturním domě v Sadech.
Kromě pořádajícího sboru vystoupí
také Mužský pěvecký sbor Hradčovice,
Ženský pěvecký sbor Denica z Ostrožské Nové Vsi, Mužský sbor z Míkovic
a Cimbálová muzika Kunovjan. Po
vystoupení bude pokračovat beseda u
cimbálu s koštem vína. Akce se koná za
podpory města Uherské Hradiště.- PS -
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Spolek Vinaři Mařatice chystá na 20.
listopadu prezentační výstavu vín
do kulturního zařízení v Mařaticích.
Bude to taková regionální výstava, bez
soutěže o medaile a šampiony. Navíc
bude obohacena o vzorky špičkových
vinařů z jiných regionů, například
Vinařství Josef Dufek Svatobořic-Mistřína nebo Vinařství Štěpán
Maňák ze Žádovic. K dispozici bude
bufet a k dobré náladě bude hrát
cimbálová muzika Bálešáci ze Starého
Města. Výstava bude přístupná od 13
do 18 hodin, vstupné 250 Kč s volnou
degustací a katalogem.
- MP -

lEhké
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V Mařaticích připravují
výstavu vín

Denně
10.00–18.00 hodin

Vstup zdarma

bruslení

ve sportovním areálu východ
(NAPROTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VĚTRNÁ)

Bruslení pro veřejnost na umělém kluzišti
• po setmění bude plocha nasvětlena
• pro lepší zážitek z jízdy doporučujeme brusle nabrousit
• kluziště bude v provozu od 26. 11. 2021
• na kluzišti je nutné dodržovat veškerá platná opatření
• aktuální informace k provozu kluziště najdete na stránkách Sportovišť města Uherské Hradiště www.sportoviste-uh.cz
Zavřeno: 24.-25. 12. 2021, 1. 1. 2022, případně dle platných opatření.
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