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„Užijte si předvánoční čas a pokuste se zvolnit, protože kdy jindy než teď. Udělejte si čas na blízké, ale třeba
i dobrou knížku a voňavý čaj.“
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Pořádání akcí uvedených
v tomto čísle zpravodaje
je závislé
na aktuálním vývoji
epidemické situace
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Krásný den, milí čtenáři Zpravodaje,
každý rok, už přes 50 let, je to u mě
stejné. Vždy na začátku prosince se
nadechnu a říkám si: „Vánoce? Už?
To není možné! Vždyť je to chvilka,
co jsme si s rodinou připíjeli na
šťastný nový rok…”. A každý rok si
taky dávám slib, že zpomalím, zvolním. Nejsem si jistý, jestli se mi to
daří, ale vím, že atmosféra prosincového, vánočního Hradiště mi k tomu
už snad nemůže pomáhat víc.
Stánky na Masarykově náměstí,
které voní svařákem a různými
dobrotami. Tradiční velký Vánoční
jarmark se spoustou prodejců a jejich
krásnými rukodělnými výrobky.
Bohatý kulturní program a zpívání
koled. A taky svátečně nazdobené
město, které jakoby se celé proměnilo v jednu velkou, zářící vánoční
hvězdu.
Po roční pauze jsme se letos rozhodli vrátit k jedné z oblíbených tradic a na balkon Staré radnice v Prostřední ulici zavěsili i velký trs jmelí.
Vezměte pod něj někoho, koho máte
rádi, je vašemu srdci blízký a věnujte
mu polibek, kterým si podle tradice
zajistíte lásku a plodnost zase až do
příštích Vánoc.
Budeme rádi, pokud se zapojíte
i do vánoční sbírky, kterou město
každoročně pořádá. Až do 29. prosince budou ve městě rozmístěné tři
kasičky, do kterých můžete přispět. Jedna na Masarykově náměstí

u vánočního stromu, druhá ve Slováckém muzeu a třetí v Uherskohradišťské nemocnici. Vybrané peníze
věnujeme Diakonii Českobratrské
církve evangelické, konkrétně jejich
středisku CESTA, které provozuje
denní stacionář pro osoby s mentálním postižením.
Užijte si krásný předvánoční čas
a pokuste se zpomalit a zvolnit,
protože kdy jindy než teď. Udělejte si
čas na své blízké, ale třeba i dobrou
knížku a voňavý čaj. A nezapomeňte,
prosím, dodržovat aktuální hygienická a protiepidemická opatření,
která stále platí.

Krásné Vánoce!
Váš starosta Stanislav Blaha

Město Uherské Hradiště

Adventní atmosféra prozářila město
Vánoční výzdoba je opět o něco bohatší, ovládla ulice v centru i místní části
Jako každý rok, i letos budou centrum města i jednotlivé místní části
zkrášleny vánoční výzdobou, která
dokresluje atmosféru adventního
času. Vánoční strom i výzdoba budou
dělat radost obyvatelům i návštěvníkům města po celý advent, Vánoce
a přes Nový rok. Odstrojovat strom
a sundávat výzdobu vyrazí pracovníci
smluvní firmy až po 7. lednu.
V historickém centru Uherského
Hradiště najdeme v posledních
letech slavnostní osvětlení nejen na
Masarykově náměstí, ale je nataženo
také v přilehlých ulicích mezi domy.
Světelná výzdoba se samozřejmě
týká vánočního stromu i dalších
stromů na jiných místech ve městě.
Z živých vzrostlých jehličnanů jsou
každoročně nazdobeny například ty
na Mariánském a Palackého náměstí
nebo na Náměstí Míru.

Přibyly ozdobené lípy

V letošním roce se vánoční výzdoba
rozšíří o světelné nazdobení dalších
dvou vzrostlých lip na centrálním
Masarykově náměstí. Návrh výzdoby
stromů byl řešen tak, aby zapadl do
motivu současné vánoční výzdoby
na náměstí a v přilehlých prostorách a dokresloval celkový dojem. Po
roční odmlce se vrací do Prostřední
ulice na balkon budovy Staré radnice
i velký nasvětlený trs jmelí.
Město Uherské Hradiště má novou
vánoční výzdobu šest let. „Chtěli
jsme, aby byla slavnostnější, výraznější, hezčí a na více místech. Prvky
původní výzdoby jsme pak přesunuli
do center místních částí, kde do té
doby nic nebývalo,“ poznamenal starosta Stanislav Blaha.

Strom na náměstí a jarmark

Bez rozzářeného stromu na náměstí
si Vánoce již neumíme představit.
Na území Uherského Hradiště a jeho
městských částí využívá město
živých vánočních stromů, s jedinou

Na Masarykově náměstí budou světelnými řetězy vyzdobeny další dvě lípy.

výjimkou – Masarykova náměstí.
Za tímto účelem město každoročně
vybírá vánoční strom z těch, které
jsou tak jako tak určeny k pokácení.
Letos se symbolem Vánoc na hlavním náměstí stal jehličnan ze Štěpnic - douglaska tisolistá, která rostla
poblíž jednoho z domů na tamním
sídlišti.
Takzvaný „malý jarmark“ v dřevěných stáncích na náměstí potrvá
celý prosinec a skončí až 6. ledna.
Tradiční velký Vánoční jarmark
plánuje město v rozmezí 11. až
22. prosince. Jarmark, na kterém
se představují zejména prodejci
tradičních rukodělných výrobků,
bude ve všední dny, zejména odpoledne a večer, doprovázet kulturní
program. V dopoledních hodinách
bude znít reprodukovaná hudba,
především koledy. Konání jarmarku
a kulturního programu ovšem může
být ovlivněn aktuálními protiepidemickými opatřeními.

Foto: MgA. Jan Skrášek

Výtěžek sbírky
připadne Diakonii

Charitativně zaměřenou veřejnou
sbírku pořádá každým rokem v předvánočním období město Uherské Hradiště,
a to již od roku 2003. Peníze, které se
ve sbírce vyberou, jsou tradičně předány některému ze sociálních zařízení
či spolku nebo organizaci, které pečují
o děti a mládež. V letošním roce se sbírka
uskuteční pro Diakonii Českobratrské
církve evangelické – středisko Cesta.
Sbírku letos město zahájilo 26. listopadu a přispívat do ní mohou občané
i návštěvníci města až do 29. prosince,
a to na třech místech: jedna pokladnička
je již tradičně umístěna na Masarykově
náměstí u dřevěného betlému, další dvě
pokladničky najdou lidé ve Slováckém
muzeu a v Uherskohradišťské nemocnici. Výtěžek ze sbírky chce Diakonie
využít pro službu s názvem Sociálně
terapeutická dílna, a to na vypalovací
pec, případně na materiál pro rukodělnou výrobu. 
- JP 3

Město Uherské Hradiště
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Oslavy 17. listopadu měly tři dějství
Výstava Případ Světlana v kině, pocta obětem totality i tradiční zpívání u „Rozárky“

Pocta obětem komunismu na Palackého náměstí.

Výstava Případ Světlana ve foyer kina Hvězda.

Tradiční zpívání na Mariánském náměstí.

Letošní oslavy 17. listopadu v Uherském
Hradiště měly tři dějství. Vernisáží
výstavy o odbojové protikomunistické
organizaci Světlana, pietním aktem
u pomníku obětem komunismu na
Palackého náměstí a nakonec akcí
Zpívání k 17. listopadu u Mariánského
sloupu na stejnojmenném náměstí si
Uherské Hradiště připomnělo 32. výročí
vítězství svobody nad komunistickou
diktaturou v roce 1989.

hluboké lidské gesto, postoj a vyjádření
úcty opravdovým hrdinům,“ vyjádřil se
starosta Stanislav Blaha.
Připomínka 17. listopadu pokračovala
tichou vzpomínkou nedaleko neblaze
proslulého bývalého komunistického
žaláře u památníku obětem komunismu
na Palackého náměstí, kde členové
vedení města, další osobnosti i občané
kladli květiny, zapalovali svíčky a poklonili se památce lidí, kteří položili svůj
život v době komunistické hrůzovlády.
Den boje za svobodu a demokracii
završilo tradiční Zpívání k 17. listopadu
na Mariánském náměstí, které svou
citlivou a hlubokou atmosférou každoročně provází vzpomínky na Sametovou
revoluci v roce 1989 a uzavření českých
vysokých škol nacisty v roce 1939.
K občanům, kteří zaplnili plochu
u „Rozárky“, promluvil starosta Stanislav Blaha, zástupce Konfederace
politických vězňů Josef Ondra a student
Obchodní akademie Radek Knápek.
Hudebně akci doprovodil Smíšený
pěvecký sbor Gymnázia Uherské
Hradiště Viva la musica pod vedením
Jakuba Tomaly.

na vytvoření akčního výboru, který měl
informovat veřejnost v Uherském Hradišti o dění v Praze. V neděli 19. listopadu došlo v bytě herce Karla Hoffmana
k rozhodnutí, že celý soubor vstoupí do
stávky. V pondělí 20. listopadu pak bylo
zrušeno představení na Malé scéně,
vznikl zde diskuzní klub a zazněly
první hlasy vyzývající k demokratizaci
společnosti a vedení dialogu s představiteli režimu ve městě.
První setkání obyvatel proběhlo 20.
listopadu večer u morového sloupu na
tehdejším náměstí Rudé armády – dnes
Mariánské náměstí. Sešlo se asi 70 lidí
včetně studentů, kteří zapalovali svíčky.
V pátek 24. listopadu se na dnešním
Mariánském náměstí sešlo už na pět
tisíc lidí a týž den se oficiálně ustavil
přípravný výbor Občanského fóra
v Uherském Hradišti. Na Masarykově
náměstí – tehdy náměstí Klementa
Gottwalda – se demonstrace uskutečnila
v neděli 26. listopadu. Před radnicí se
sešlo na tři a půl tisíce lidí, ze schodiště průběh moderovali Igor Stránský
a Ladislav Kolář.
V následujících dnech a týdnech
protesty neutichaly. Ve čtvrtek 30. listopadu se zástupci Občanského fóra sešli
s představiteli okresního a městského
národního výboru, okresního výboru
Národní fronty a okresního výboru
KSČ.
V průběhu prosince vznikala další
občanská fóra, s jejichž zakládáním
pomáhalo koordinační centrum. Jeho
členové jezdili do okolních obcí a diskutovali s místními občany. 
-JP-

Jeden z nejdůležitějších příběhů
protikomunistické rezistence přibližuje rozsáhlá výstava Případ Světlana
- Proměny obrazu třetího odboje, která
byla 17. listopadu odpoledne zahájena ve
foyer kina Hvězda.
Návštěvníci výstavy se až do 9. února
2022 mohou seznámit nejen s osudy
odbojové organizace Světlana, ale také
reprezentantů komunistické moci,
dobovými archiváliemi i předměty.
Výstavu připravil Ústav pro studium
totalitních režimů ve spolupráci
s Archivem bezpečnostních složek,
Městskými kiny Uherské Hradiště
a městem Uherské Hradiště.
„Osobně velmi vítám a citlivě prožívám každý krok, kterým bude podpořena připomínka obětí komunismu
a historie zdejší bývalé věznice. Světlana
byla jednou z největších protikomunistických odbojových organizací na území
Československa, působící převážně na
Moravě. Výstavu Případ Světlana vnímám nejen jako jedinečnou příležitost
seznámit se s historickými fakty protikomunistického odboje, ale také jako
4

Listopad 1989
v Uherském Hradišti

Podle historika Pavla Portla se v sobotu
18. listopadu 1989 Igor Stránský, herec,
režisér a umělecký šéf Slováckého
divadla, během představení dozvěděl
z telefonátu Přemysla Ruta o vstupu
pražských divadelníků do stávky. Po
skončení představení se herci sešli
v bytě Igora Stránského a vznikl plán

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Svatý Martin a žehnání vín: Opět s příjezdem na koni a velkou slávou
Jak už se v Uherském Hradišti stalo
milou tradicí, byla ve čtvrtek 11. 11.
při slavnostním obřadu na Masarykově náměstí požehnána svatomartinská vína. Před zaplněným
náměstím a za účasti starosty města
Stanislava Blahy i řady významných vinařů z regionu požehnal
svatomartinským vínům děkan
uherskohradišťské římskokatolické
farnosti Josef Říha. Samotný akt
žehnání a svěcení vína doprovázel příjezd Martina na bílém koni
v doprovodu římských vojáků, aby
si přihlížející připomněli legendární
příběh o žebrákovi a darovaném
plášti. Na co se všichni těšili asi
nejvíce, byla následná degustace
svatomartinských a mladých vín.
K ochutnání bylo v nabídce víno ze
17 slováckých vinařství. Nouze ale
nebyla ani o něco na zub tradiční
svatomartinské speciality studené
i teplé kuchyně. Novinkou byl letos
systém, při kterém nebylo nutné
mačkat se v jednom velkém vinném
stanu – pořadatelé totiž zavedli
systém s kredity, které mohl každý
návštěvník libovolně dobíjet na svůj
náramek, vína a pochutiny se pak
podávaly ve stáncích lemujících
náměstí.

Svatý Martin s družinou přijíždí na náměstí. 

Foto: Město Uherské Hradiště

Také dětské hřiště na Hliníku už hlásí hotovo
Mezi nedávno obnovená dětská
hřiště se nově zařadilo také to na
sídlišti Hliník. Na hřišti bylo zapotřebí vyměnit nejen herní prvky,
ale také celou dopadovou plochu,
která byla z kopaného písku. Nyní
je dětské hřiště určené pro všechny
věkové skupiny dětí. „Nechali jsme
na něj namontovat novou velkou
sestavu, kolotoč a trampolínu.
Dopadová plocha je nově z lité
pryže. Obojí, tedy výměna herních
prvků i podkladu, bylo požadavkem místní komise Mařatice, která
také na obnovu hřiště uvolnila 800

tisíc korun,“ informoval místostarosta Čestmír Bouda. Litá pryž je
jako dopadová plocha bezpečná,
extrémně trvanlivá a vodopropustná. Dlouhodobě má nejnižší
náklady na údržbu. Nové herní
prvky, vyznačující se trvanlivostí
a menšími náklady na údržbu, přibývají postupně na dětská hřiště po
celém městě. Na hřišti za bytovým
domem na ulici Štěpnická 1165 chce
radnice nainstalovat sestavu s tunelem a skluzavkou, kládovou houpačku i houpadla pro nejmenší a na
Svatováclavské ulici by ještě letos

měla proběhnout výměna houpačky
za trojhoupačku s hnízdem. 
- JP -

Hřiště na Hliníku. 

Foto: Dušan Pavlíček
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Krátce z města
Uherské Hradiště si připomnělo Den válečných veteránů
Pietní akt při příležitosti Dne válečných veteránů se konal 11. listopadu
u Pomníku obětem první světové
války na Komenského náměstí
v Uherském Hradišti. Také občané
Uherského Hradiště vstoupili v první
světové válce do ruských, italských
a francouzských legií a bojovali za
samostatnost země se zbraní v ruce.
V průběhu války proti habsburské monarchii vstoupilo do legií 116
občanů města. Spolu s členy Českého
svazu bojovníků za svobodu, studenty a veřejností si jejich památku

každoročně připomínají také členové
vedení města.
Den válečných veteránů se slaví
celosvětově u příležitosti konce první
světové války. Symbolem tohoto
svátku se stal vlčí mák, jehož květy
pokrývaly hroby vojáků padlých na
západní frontě. Dosud žijícím válečným veteránům, kteří potřebují naši
pomoc, je určena sbírka, do které
bylo možné během listopadu přispět
například v Městském informačním
centru nebo ve Slováckém muzeu.

- RED -

Setkání u pomníku na Komenského náměstí.

Foto: Město Uherské Hradiště

Ocenění pro spolek Memoria, který usiluje o důstojné využití věznice
Spolek Memoria byl 10. listopadu
oceněn za mimořádný přínos k reflexi
novodobých dějin Cenou Ústavu
pro studium totalitních režimů Za
svobodu, demokracii a lidská práva.
Cenu převzala předsedkyně spolku
Anna Stránská. Iniciativa za důstojné
využití věznice v Uherském Hradišti
vznikla v roce 2009, kdy hrozila
dražba areálu. Usiluje o proměnu
místa utrpení a lidské svévole, ale
i statečnosti, v Národní památník
obětí totalitních režimů, jedno ze
zásadních míst připomínajících
dějiny 20. století. „Přála bych si, aby
u nás na Slovácku v Uherském Hradišti vznikla živá paměťová instituce
důležitá i v celoevropském měřítku.
Instituce nejen s působivou expozicí,
pietně upraveným prostranstvím,

sbírkotvornou, dokumentační, publikační a vzdělávací činností, ale taky
třeba s veřejnou odbornou knihovnou. Tu bych si přála pojmenovat po

jedné z politických vězeňkyň jako
Knihovnu Anny Honové,“ uvedla
Anna Stránská při přebírání ocenění.

- RED -

Předsedkyně spolku Memoria Anna Stránská s cenou od Senátu. 

Foto: Spolek Memoria.

Oddlužovací akci Milostivé léto lze využít až do ledna
Až do 28. ledna 2022 je možné
využít mimořádnou jednorázovou
oddlužovací akci Milostivé léto. Je
to pomoc pro všechny, kteří mají
soudní exekuce u veřejnoprávních
institucí. Podmínkou je, že musí být
doplacena jistina dluhu a příslušenství, na kterém se doplatí 908
korun. Akce platí v případě exekucí,
6

kde je věřitelem stát, kraj, obec,
státní a krajské nebo obecní příspěvkové organizace a další veřejnoprávní subjekty. Princip Milostivého léta spočívá v tom, že pokud
dlužník uhradí během trvání této
akce jistinu vymáhané pohledávky
a náklady exekuce v paušální výši
908 korun, exekuce bude zastavena

a soudní exekutor rozhodne o osvobození dlužníka od placení příslušenství této pohledávky. Osvobození
se však nevztahuje na peněžité
tresty za úmyslný trestný čin,
náhrady škody způsobené úmyslně,
náhrady újmy na zdraví a výživné.
Více informací najdete na webu exekuce/justice.cz/milostive-leto. - JP -
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Krátce z města
Město vymění povrch na dalších parkovištích ve Štěpnicích
V první polovině roku 2021 byla dokončena I. etapa rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice, při které došlo
k výměně původních nepropustných
povrchů za propustné. Nyní se město
chystá vyměnit povrch dalších parkovacích ploch na sídlišti, konkrétně dvou
zpevněných ploch podél ulice Štěpnická a dvou účelových komunikací
před bytovými domy č. p. 1051 až 1055
a č. p. 1064 až 1067.
Také zde půjde o výměnu nepropustných ploch za propustné. Budou
odstraněny veškeré stávající vrstvy
a vytvořeny budou plochy nové,
z propustných materiálů umožňujících
vsakování dešťové vody. Při akci za 18,6
milionu korun bude také vyměněno
veřejné osvětlení. „Tyto parkovací
plochy budeme opravovat stejnou
technologií jako ty předchozí. Protože
se jedná o poměrně náročnou stavbu,
je předpokládaný termín dokončení na
konci července příštího roku,“ upřesnil místostarosta Jaroslav Zatloukal.
Přípravné práce začaly v listopadu.
V první etapě bude vybudováno devět
nových podélných stání přiléhajících

Parkoviště na sídlišti Štěpnice se postupně modernizují. 

k ulici Štěpnická. Práce na parkovacích
plochách a účelových komunikacích
začnou podle klimatických podmínek
v dalších etapách na jaře 2022.
„O začátcích etap na jaře 2022
budou občané informováni v dostatečném předstihu. Předpokládáme,
že práce budou postupně probíhat
vždy na jedné účelové komunikaci
a jedné parkovací ploše. Po dokončení
na nich bude spuštěn provoz a práce

Foto: Město Uherské Hradiště

se přesunou dál na druhou účelovou komunikaci a druhou parkovací
plochu. To vše proto, aby se co možná
nejvíc eliminoval počet dočasně nedostupných parkovacích míst,“ konkretizoval místostarosta Zatloukal. Na
ploše blíž k domovu důchodců (parcela u domu 544/108) je plánováno 24
parkovacích míst, na ploše blíže ke
kotelně (parcela u domu 544/121) jich
bude 36, podél cesty devět.

Provoz školek a družin o vánočních prázdninách
Jak to bude v období kolem zimních
svátků s provozem školek? Vánoční
prázdniny jsou vyhlášeny od čtvrtku
23. prosince 2021 do neděle 2. ledna
2022. Vyučování začne v pondělí 3.
ledna 2022. Z dosavadních zkušeností
vyplývá, že po dobu těchto prázdnin je
o mateřskou školu minimální zájem.

Mateřské školy zřízené městem
Uherské Hradiště proto budou od 23.
prosince až do 2. ledna uzavřeny. Týká
se to MŠ Lomená a Větrná v Mařaticích, MŠ Jarošov a mateřských škol,
které jsou součástí MŠ Svatováclavská
(MŠ Komenského, MŠ Svatováclavská, MŠ 28. října, MŠ Pod Svahy, MŠ

Štěpnice, MŠ Míkovice, MŠ Sady, MŠ
Husova a MŠ 1. Máje). Omezený bude
také provoz školních družin, všechny
družiny základních škol zřízených
městem budou v době vánočních
prázdnin uzavřené. Provoz družin
bude opět zahájen rovněž v pondělí
3. ledna 2022.

Umisťování reklamních letáků za stěrače je přestupek
Stížnosti řidičů motorových vozidel
na opakující se umisťování různých
reklamních letáčků, vizitek a jiných
tištěných materiálů za stěrače přijímá
čím dál častěji městská policie. Ta
upozorňuje všechny subjekty, které
se snaží takovou formou propagovat
svou činnost, že porušují nařízení

města číslo 6/2017, kterým se zakazuje
reklama šířená na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu, ve znění
nařízení číslo 2/2018. Šíření reklamy
letáky, navštívenkami, vizitkami, brožurami, katalogy a jinými obdobnými
tištěnými propagačními materiály vůči
neznámému adresátovi umisťováním

za stěrače, o které jde v daném případě,
je podle výše uvedeného nařízení zakázáno na veřejně přístupných místech
na celém území města. Šiřitel takové
činnosti se tedy dopouští přestupku,
který v případě odhalení postoupí
městská policie k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. 
- JP 7
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Ocenění pro učitele a učitelky
Město znovu odměňovalo pedagogické pracovníky škol, školek i dalších institucí
Již po třinácté se v Uherském Hradišti,
ve čtvrtek 18. listopadu, uskutečnilo
slavnostní předání ocenění nejlepším
pedagogickým pracovníkům z uherskohradišťských škol a školských zařízení. Vloni se ocenění učitelů a dalších
pedagogických pracovníků nekonalo
kvůli epidemii koronaviru.
Slavnostní odpoledne ve velkém sále
Reduty již tradičně slovem doprovodil herec a moderátor David Vacke.
Program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními, při kterých se
představily herečky Pavlína Hejcmanová a Tereza Hrabalová, ale také žáci
Základní umělecké školy Uherské
Hradiště.
Ceny předávali členové vedení
města v čele se starostou Stanislavem Blahou. „Ocenění vnímám nejen
jako symbol poděkování za náročnou, přínosnou a záslužnou práci
všech pedagogických pracovníků,
ale letos také jako vyjádření vděku
za přístup pedagogů k mimořádně
ztížené situaci ve školách vlivem
opatření proti epidemii. Školy
patřily a stále patří mezi nejostřeji
sledované instituce v zemi a musely
se vyrovnávat s těžkými problémy.
Zdaleka ne každý může uspět v tak
náročné činnosti, jako je práce
s dětmi a mládeží, a dosáhnout v ní
kvalitních výsledků, zejména ve
ztížených podmínkách,“ vyjádřil se
starosta.
Návrhy na ocenění podávají ve
stanovené lhůtě zejména ředitelé,
školské rady či pedagogické kolektivy
škol a školských zařízení zřízených
městem. Dále to mohou být členové
Komise pro oblast vzdělávání rady
města, ale i ostatní pedagogická
a nepedagogická veřejnost.
Odborná komise vybrala na základě
doručených nominací celkem 21
pedagogických pracovníků. Oceněni
byli jak pracovníci škol a školských
zařízení zřízených městem Uherské
Hradiště, tak i pedagogičtí pracovníci
škol a školských zařízení ostatních
8

Starosta Stanislav Blaha předává v Redutě ceny výrazným pedagogickým osobnostem.

Foto: Město Uherské Hradiště

zřizovatelů na území města a dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží.
Město Uherské Hradiště zřizuje šest
základních škol. Z mateřských škol
je deset škol sloučeno v jeden právní

subjekt s názvem Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská. Další dvě
mateřské školy, na Větrné a v Jarošově,
jsou součástí sloučených subjektů
základních škol. 
- JP -

Seznam oceněných
Výrazná pedagogická osobnost:
1. PaedDr. Eva Horáková,
učitelka 2. stupně, ZŠ Sportovní,
2. Alena Jabůrková,
učitelka MŠ Svatováclavská,
3. Mgr. Jiří Kopiště,
učitel 1. stupně, logoped,
ZŠ T. G. Masaryka,
4. Mgr. Michal Kostílek,
učitel 2. stupně, ZŠ Sportovní,
5. Jitka Králíková, vedoucí učitelka
MŠ, ZŠ a MŠ Jarošov,
6. Mgr. Michaela Kročová, učitelka
1. stupně Montessori, ZŠ Za Alejí,
7. Mgr. Lenka Machová, učitelka
1. stupně, ZŠ UNESCO,
8. Mgr. Milan Skucius, učitel
1. stupně, ZŠ a MŠ Větrná.
Vynikající začínající pedagogický
pracovník:
1. Mgr. Petra Koudelníčková,
učitelka 2. stupně, ZŠ UNESCO,
2. Ing. Jarmila Kuchařová,
učitelka 1. stupně, ZŠ Za Alejí,
3. Lenka Slámová,
učitelka MŠ Svatováclavská.

Pedagogičtí pracovníci zařízení
ostatních zřizovatelů: 		
1. Mgr. Marcela Bartošíková,
speciální pedagog SPC,
ZŠ Zlín Středová,
2. Mgr. Jaroslav Hodl,
učitel, OA, VOŠ a JŠ,
3. Mgr. Michal Kolář,
učitel, Gymnázium,
4. Mgr. Jana Kučerová,
učitelka, OA, VOŠ a JŠ,
5. RNDr. Věra Machová,
učitelka, Gymnázium,
6. ak. mal. Miroslav Malina,
učitel, SUPŠ,
7. Mgr. Jitka Mikuláštíková,
učitelka,
ZŠ a MŠ Šafaříkova,
8. Augustin Vlk,
učitel odborného výcviku, SŠPHZ,
9. Ivana Zámečníková, MBA,
učitelka, zástupce ředitele, ZUŠ.
Dobrovolní pracovníci
s dětmi a mládeží:
1. Ilona Malinová, pedagog
volného času, učitelka, DDM.
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Radim Kropáč opět vítězem
Účastníci říjnové Výzvy 10 000 kroků obešli každý den zeměkouli
Dohromady přes 23 tisíc kilometrů
nachodilo za jeden měsíc 91 lidí z Uherského Hradiště, kteří se aktivně zapojili
do říjnové Výzvy 10 000 kroků. Cílem
akce je motivovat lidi k pěší chůzi a tím
udělat něco nejen pro své zdraví, ale také
pro radost a osobní pohodu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu pořádá
Výzvu 10 000 kroků dvakrát ročně.
Nejvíce toho ze všech účastníků
v republice nachodil či naběhal Radim
Kropáč z Uherského Hradiště, který
nakonec díky přepočtu kilometrů ve
vztahu k BMI a věku skončil na body
celorepublikově šestý. Už při jarním
kole výzvy byl nejlepším hradišťským
chodcem a své prvenství obhájil
i v říjnu, kdy nachozených 1 613 kilometrů představuje úctyhodný denní průměr 52 kilometrů. Jeho nejdelší trasa
měřila dokonce 112,5 kilometrů.
„Každý z nás má nějaký cíl, někomu
stačí 10 000 kroků, 20 nebo 30 kilometrů, ale jsou lidé, kteří jsou schopni ujít
i 100. Tento cíl jsem si dal i já a nakonec
z toho bylo 112,49 kilometrů. Trasu
jsem navrhl přes hornatější část, aby to
bylo spravedlivější vůči ostatním. Vedla
z Uherského Hradiště přes Uherský
Brod, Nivnici, Velkou Javořinu, Radějov,
Strážnici a zpět do Uherského Hradiště.
Vše za 18 hodin a 21 minut,“ konstatoval
letošní místní vítěz Radim Kropáč.

Zapojily se všechny generace

Podobných zajímavých příběhů se ve
výzvě našlo více. Třeba dubnová vítězka
z Uherského Hradiště, nyní druhá,
Jana Šamšová, svou říjnovou výzvu
začala s batohem na zádech v Portugalsku a Španělsku při pouti do Santiaga
de Compostela. Poslední říjnové dny
zase končila v Lužických horách a na
Ještědu. Samozřejmě ale nechyběly ani
kilometry nachozené po Uherském
Hradišti a jeho okolí. Místo v žebříku si
prohodila se svojí kamarádkou Irenou
Martinkovou, která v říjnu získala na
první míst mezi ženami.
To nejmladší účastník z Uherského
Hradiště, sedmiletý Tobi Kudělka,

Rekordman Radim Kropáč s manželkou. 

nejvíce kroků nasbíral během fotbalových tréninků.
Absolutním vítězem v republice
mezi muži se stal účastník s přezdívkou Drtikol z Dobříše (1 746 bodů, 1 496
km). Nejstaršímu účastníkovi v rámci
celé republiky bylo 86 let, nejtěžší vážil
v den zahájení akce 195 kg. V rámci
města Uherské Hradiště bylo nejmladšímu účastníkovi 7 let, naopak nejstaršímu 75 let a nejtěžší z účastníků vážil
124 kg.
Účastníci se mohli sdružovat a vzájemně podporovat i v týmech, kterých
vzniklo celkem 505. V Uherském
Hradišti bylo přihlášeno 16 týmů, avšak
pouze 10 z nich splnilo kritéria pro
zařazení do soutěže. Nejlepším týmem
se stal DAFAJ team, který dal dohromady pětici chodců tří generací. Věkový
rozdíl nejmladšího a nejstaršího člena
týmu byl úctyhodných 64 let a průměrně každý z nich nachodil za říjen
468 km.

Soutěž měst

Říjnové kolo Výzvy 10 000 kroků oficiálně podpořilo 65 velkých i menších
měst celé České republiky. K nejaktivnějším patřili chodci z Olomouce
(247 aktivních účastníků, 50 521 bodů,

Foto: archiv Radima Kropáče

61 164 km), druhý na pomyslném
žebříčku skončil Krnov a třetí Dobříš. Město Uherské Hradiště nakonec
skončilo na krásném 16. místě a bylo
nejlepším ve Zlínském kraji. Nechalo
za sebou i velká města jako Plzeň,
České Budějovice, Zlín, Jihlavu, Frýdek-Místek či Děčín.
„Jsem rád, že letos už podruhé si
našla výzva 10 000 kroků své příznivce i u nás ve městě. A úplně nejvíc
mě těší, že se do ní zapojují celé rodiny
bez ohledu na věk či fyzické dispozice
účastníků. Chůze je nepřirozenější
pohyb vhodný skutečně pro všechny.
Také proto plánujeme zapojit Uherské
Hradiště i příští rok do dubnové výzvy.
Už nyní její organizátoři avizovali
některé novinky a vylepšení, které na
účastníky čekají,“ komentoval výzvu
místostarosta Ivo Frolec.
Projekt Výzva 10 000 kroků organizuje spolek Partnerství pro městskou
mobilitu dvakrát ročně. Do výzvy se
zájemci zapojí registrací na portálu, kde
každý den přidávají záznamy o svých
aktivitách a podle jejich BMI a věku se
jim počítají body. Nabízí soutěž jednotlivců, týmů, měst i virtuální trasu se 40
zastaveními. Více na www.desettisickroku.cz.
- RED 9

Město Uherské Hradiště

2021 | 12

Renovace památek
Kříž u kaple svatého Rocha potřeboval celkovou obnovu
Kříž z konce 19. století, který stojí nedaleko kaple sv. Rocha na návrší kopce
Černá hora nad Uherským Hradištěm,
získal svůj původní vzhled. Město ho za
190 tisíc korun nechalo zrestaurovat.
Kříž měl velmi pohnutý osud. Nevíme,
co vedlo pana Jana Vaňka a jeho syna
Františka v roce 1892 k tomu, že vyzval
kameníka Františka Zbořila k vytvoření tohoto díla těsně pod vrcholem
Černé hory. Víme ale, že v následujícím
století, kdy se celá lokalita stala součástí vojenského cvičiště, se kříž často
stával cílem různých devastujících
útoků. Nejzávažnější událostí byl náraz
tanku, kterým byl v roce 1987 zbořen.
Po neodborné opravě byl na místo
nainstalován nepůvodní litinový kříž
menšího měřítka.
Samotnému restaurování předcházel
restaurátorský průzkum. Během něj
byl restaurátor Tomáš Kopčil doslova
v pravou chvíli na pravém místě. Došlo

k jeho setkání s pamětníkem, který jej
dovedl nejen k historickým fotografiím,
na nichž byla památka ještě v původním stavu, ale také k pozůstatku
původního, při nehodě zbořeného
litinového kříže.
Při průzkumu se jako problém ukázalo umístění kříže, respektive to, že
v jeho bezprostřední blízkosti vyrostl
kaštan, který by nedovolil znovuobnovení v původní výšce.
Restaurátorský záměr tedy doporučil
přemístění mimo korunu vzrostlého
kaštanu, několik metrů jihozápadním
směrem. To si samozřejmě vyžádalo
vytvoření nového základu. Na něj byly
po restaurování v ateliéru umístěny
jednotlivé kamenné prvky podstavce,
který je tvořen dvěma druhy pískovce, a to střednězrnného z Chřibů
a jemnozrnného hořického. Kamenná
základna, která byla po nehodě „utopena“ v betonu, byla nově vytvořena
z božanského pískovce.

Dochované prvky restaurátor očistil
od mechů, lišejníků, prachu i zbytků
nátěrů a nevhodných cementových
doplňků. Pak provedl chemické
zpevnění, plastickou i barevnou retuš
a hydrofobizaci povrchu.
Restaurátorským zásahem prošel
i původní neogotický litinový kříž
ošetřený metalizací zinku a natřený
grafitovou barvou, další prvky jako
původní korpus Krista s ornamenty
kříže a iniciály I.N.R.I. i reliéf světce
umístěný u paty kříže byly zvýrazněny
plátkovým zlatem. Obnoveny byly
také nápisy. Litinový kříž je upevněn
pomocí nově vykované podpory.
Poslední podobnou památkou, která
prošla procesem obnovy, je pozdně
barokní kříž z roku 1777 stojící v ulici
Lesní v Uherském Hradišti-Míkovicích. Na obnově drobných památek na
svém území město Uherské Hradiště
pracuje kontinuálně a každoročně na ni
uvolňuje stovky tisíc korun. 
- JP -

Město nechalo opravit hroby vojáků z první světové války
Město Uherské Hradiště v letošním roce
přistoupilo k obnově tří hrobů obětí
1. světové války nacházejících se na
hřbitově v Mařaticích. Kamenné prvky
pomníků bylo třeba očistit, doplnit
a zpevnit, obnovit zlacené nápisy a provést hydrofobizace. Kovové prvky byly
zbaveny koroze a natřeny.
Jedná se místa odpočinku tří vojínů:
Ondřeje Hausnera, Pavla Tomeše
a Jurka Trusze. Vojáci rakousko-uherské armády Ondřej Hausner (vojín 71.
pěšího pluku), Pavel Tomeš (vojín u 5.
mysliveckého praporu) a Jurko Trusz
(vojín, 3. hulánský pluk) zemřeli v letech
1917 a 1918 na následky válečných útrap,
proto byl místu uložení jejich ostatků
přiznán status válečného hrobu.
Obnova válečných hrobů se uskutečnila s přispěním dotace z ministerstva
obrany. Celkové náklady si vyžádaly
přes 169 tisíc korun, z toho dotace činila
134 tisíc korun. Práce prováděné huštěnovskou společností HaServices byly
dokončeny v září.
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V průběhu 1. světové války umírali
v Uherském Hradišti nemocní či zranění rakousko-uherští vojáci, kteří byli
pohřbíváni mezi běžnými hroby. Koncem roku 1918 však vzniklo na hřbitově
v Mařaticích zvláštní vojenské oddělení, první pohřeb se zde uskutečnil 14.
prosince 1918. Ve vojenském lazaretu
ve městě bylo tehdy umístěno množství
vojáků, kteří se vraceli z fronty, ze zajetí
nebo z vojenského obsazování Slovenska. Následky válečných útrap, nedostatek potravin a nedokonalost tehdejší
zdravotní péče si mezi nimi vybíraly
krutou daň. V letech 1914 až 1919 bylo
v Mařaticích pohřbeno na sedmdesát
vojáků.
V meziválečném období zde byli
pochováni vojáci místní posádky, ale
také váleční invalidé a vysloužilci.
Na konci druhé světové války zde
byli pohřbeni příslušníci německé
a maďarské armády. Dočasně byly
na hřbitově uloženy ostatky rumunských a sovětských vojáků, kteří

zemřeli při osvobozování města. Ke
zrušení vojenského oddělení hřbitova došlo při úpravách pohřebiště
v roce 1970.
V roce 2018 byl u příležitosti 100.
výročí vzniku samostatného československého státu v prostorech
hřbitova v Mařaticích obnoven
památník obětem obou světových
válek. Současný památník byl
vztyčen jako pietní vzpomínka na
všech 162 vojáků, Čechů, Chorvatů,
Italů, Maďarů, Němců, Rakušanů,
Rumunů, Rusů, Slováků, Srbů
a Ukrajinců, pohřbených v letech
1914 až 1945 dočasně nebo trvale ve
vojenské i civilní části hřbitova.
V roce 2017 se důstojné obnovy
dočkaly památníky obou světových
válek v Uherském Hradišti-Véskách.
Další památníky obětem válek se
nachází na Komenského náměstí, na
náměstí Míru a v městských částech
Mařatice (na hřbitově a u školy), Sady,
Jarošov a Míkovice.
- JP -
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Názory zastupitelů
Proč nepodpořím spalovnu?

Opravený kříž u kaple na Rochusu.

Válečné hroby na hřbitově v Mařaticích.

Foto: 3x Město Uherské Hradiště

Blíží se jedno z nejdůležitějších hlasování zastupitelstva za poslední roky.
Podle dosavadního plánu vedení města
mají zastupitelé dát zelenou některé
z předkládaných variant modernizace
teplárny. Přestože jsem před třemi lety
prosadil usnesení, které zavazovalo starostu, aby jako zástupce města pověřený
výkonem práv společníka ve společnosti
CTZ prosazoval investici do opatření,
která budou skutečně eliminovat znečišťování ovzduší, mám z dosavadního
vývoje velmi smíšené pocity.
Samozřejmě je dobře, že se radnice
a německý většinový vlastník teplárny
dohodli, že dojde k ukončení spalování
hruboprachu. Je to ekologicky i ekonomicky správné rozhodnutí. Na druhou
stranu se nemohu zbavit dojmu, že
právě snaha maximalizovat zisk a zajistit dlouhodobý profit pro tuto soukromou společnost zcela přehlušila tolik
potřebné hledání té nejlepší energetické
koncepce pro naše město.
Nechápu, proč radniční koalice tvrdohlavě odmítala všechny mé návrhy,
které směřovaly k vyhlášení místního
referenda či zpracování oponentního
posudku k jednostranně předkládaným
výpočtům. Ty totiž automaticky preferují varianty spojené s vybudováním
spalovny nejen pro město, ale
i obce ze širokého okolí, neboť ze spalování odpadu se stává stále lukrativnější
byznys. Žádné odborné oponentury
se nedočkala ani „analýza“ možností
energetické decentralizace, a už vůbec
se neotevřela diskuse o jiných moderních energetických konceptech. Celou
dobu je diskuse o modernizaci v zajetí
původního zadání, jehož autorem nebylo
město, ale německý většinový vlastník.
Takto se zodpovědné rozhodnutí,
které může zásadně ovlivnit život města
na desítky let dopředu, udělat nedá.
Právě pro absenci oponentní studie
a v kontextu ostatních uvedených
argumentů nepodpořím variantu, která
by odsoudila naše město, aby se stalo na
desítky let spalovnou odpadu pro velkou
část Slovácka. 
Ing. Michal Dvouletý,

MBA, Strana soukromníků ČR /

Naplno pro Hradiště

O neexistující městské
bytové politice
Město vlastní kolem 700 bytů. Nejvíce
se jich nachází v centru města. Bytových jednotek na velkých sídlištích se
už dříve víceméně zbavilo. A dalších se
bude zbavovat. V listopadu a v příštím
roce proběhnou elektronické prodejní
aukce asi pěti bytů v polyfunkčním
bytovém domě ve Štěpnicích. Považuji to za velmi krátkozraké a hloupé.
Jeden z argumentů pro prodej vychází
z podivně nastavené bytové politiky, kdy
se město zbavuje bytů v domech, kde je
menšinovým vlastníkem. Proč? Patrně
proto, že úředníky a politiky obtěžuje
domlouvat se s ostatními vlastníky.
Za posledních 16 let v UH nevzniklo
žádné nové městské nájemní bydlení
(mimo sociálních bytů, ale to je jiná
kapitola). Mile by mě překvapilo, kdyby
tomu bylo do budoucna jinak. Ale to
není pro dlouholetou hradišťskou
koalici prioritou. I když taková politika
dnes jde proti politice vznikající vlády,
která složením stranicky kopíruje naši
radniční koalici. Před parlamentními
volbami tito slibovali stavět v Česku 40
000 bytů ročně. Hm, tak na to si koupím
lístek do první řady… Tuším totiž, že
opak bude pravdou a z vlastnictví města
budou byty pod různými záminkami
jen ubývat. Jsem zastáncem a propagátorem družstevního a dostupného
nájemního bydlení. V posledních letech
jsem zde několikrát vzpomínal vídeňskou bytovou politiku, kde si bydlení za
rozumné peníze mohou dovolit téměř
všichni. A mj. proto je Vídeň považována
za město, ve kterém se v Evropě žije
nejlépe. Bohužel u nás se pod pláštíkem
liberálních řečiček nechává vše na čím
dál mocnějších developerech, spojených
„pupeční šňůrou“ s politiky na radnicích. A jejichž manažeři a vlastníci do
světa drze vytrubují, ať si začneme zvykat na to, že vlastní (družstevní) bydlení
je pro nás a naše děti minulostí.
Přitom stačí málo – zvolit si do čela
radnic ty, kteří vezmou myšlenku
dostupného městského nájemního
a družstevního bydlení za vlastní.

Jan Zapletal, Ph.D.,

Nestraníci pro Hradiště
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Letošní sezóna, to byla jízda
Atletky a atleti Slovácké Slavie válcovali konkurenci. Třešničkou bylo mistrovství družstev v Kolíně
Mladé atletky a atleti mají, za sebou
mimořádně úspěšnou sezonu. Byla
to opravdu královská jízda! Zvláště
datum 26. září 2021 se zapíše do historie
uherskohradišťské atletiky. Družstvo
dorostenek Slovácké Slavie získalo titul
mistryň České republiky.
„Neuvěřitelně povedené závody prožily
naše dorostenky na Mistrovství České
republiky v Kolíně. Všechny bojovaly
jako lvice a splnil se jim sen. Od prvních disciplín jsme všem ukázali, že
umíme závodit a naše výkonnost je i na
konci sezóny vysoká. Holky dokázaly,
co nikdo před nimi. Bodovaly všechny
závodnice! Bodovali jsme ve všech disciplínách! Zvítězili jsme v oštěpu, kouli,
kladivu, běhu na 100 metrů překážek,
400 metrů, v tyči, na 1500 metrů, 4x
60 metrů, v dálce! Druhá místa v disku,
kladivu, trojskoku, na 300 metrů překážek, na 3000 metrů. Neuvěřitelné!
Bylo to jako sen. Všem patří poděkování.
Velké díky i trenérům,“ komentoval
nadšeně výsledky trenér mládeže Jan
Horák.
Družstvo dívek z Hradiště bylo na
soutěž v Kolíně doplněno posilami ze
Zlína, Otrokovic, Valašského Meziříčí
a Holešova. Tento model pravidla umožňují, Slovácká Slavia si jej vyzkoušela už
v loňském roce a osvědčil se. Zapojila se
i jedna závodnice ze slovenské Jablonice. Všechny hostující české i slovenské dorostenky byly výborné a velmi
týmu pomohly k zisku vytouženého
zlata.
O tom, že každý bodík rozhoduje, se
děvčata přesvědčila minulou sezónu,
kdy jim titul unikl o jeden jediný bod.
A tak letos bojovala do roztrhání těla. Už
od úvodních disciplín (chůze, tyč, oštěp)
se dařilo sbírat body a trenéři začali větřit v medaili. Závodnice ze sebe dostaly
to nejlepší a dosáhly i řady osobních
rekordů: Viktorie Stašková v disku
a kouli, Adéla Müllerová v hodu oštěpem i vrhu koulí, Karolína Mitanová na
300 metrů překážek, Timea Zlatníková
v oštěpu, chodkyně Anežka Braunerová
a Andrea Hnátková a další.
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Zlatý skok dálkařky Jany Poláškové na mistrovství
republiky družstev v Kolíně. 

Foto: AC Slovácká Slavia

Během závodů si děvčata vypracovala
obrovský náskok. Zvítězila s 257 body
před pražským oddílem SK Jeseniova
a třetí Atletikou Poruba. Dorostenky
Slovácké Slavie vyhrály „o parník“,
o neuvěřitelných 95 bodů.
Nadšené oslavy vítězství na kolínském stadionu vyvrcholily tím, že se
atletky s medailemi na krku chopily
svého vedoucího Jana Horáka a od
stupňů vítězů ho odnesly až k vodnímu
příkopu, kde si užil triumfální koupel.

Nasbírali medailí
jako hřibů po dešti

Mimořádně úspěšná byla celá letošní
sezóna. Atletky a atleti Slovácké Slavie
Uherské Hradiště všech věkových kategorií bodovali i na dalších soutěžích.
Byly to například Evropské atletické
hry dětí, které se konaly začátkem
září. V Brně se představila početná
výprava atletů Slovácké Slavie. Hradišťáci si tak měli možnost změřit síly se
stejně starými závodníky ze Slovinska,
Maďarska, Polska, Ruska, Malty a řady
dalších zemí. Opět zde zazářili Markéta
Prášilová, Petr Meindlschmid, Ondřej
Mezulianik nebo Tereza Fusková.
Na konci srpna se v Plzni uskutečnilo
mistrovství republiky do 22 let, odkud
si Slovácká Slavia přivezla pět medailí.
Velký úspěch si připsal trojskokan

Jakub Kunt, který se stal mistrem
republiky s výkonem 15,46 metru.
Halové mistrovství republiky dorostu
a juniorů se uskutečnilo v Ostravě
začátkem března za přísných protiepidemických opatření. „Slováckou Slavii
reprezentovalo pět atletů z tréninkové
skupiny Ivana Resslera. Nejúspěšnější
byli Tomáš Habarta v závodu na 1500
metrů, který byl od počátku favoritem.
Den svých jmenin si věnoval pěkný
dárek v podobě titulu mistra republiky.
Zvítězil v čase 3:57,52 minuty,“ uvedl šéf
atletického klubu Pavel Kunt.
Druhou zlatou medaili a halový titul
přidala Karolína Mitanová, která jasně
ovládla finálový běh na 400 metrů
dorostenek a zvítězila s časem 56,18
sekundy.

Úspěchy v hale i na dráze

V červnu následovalo v Kladně mistrovství republiky dorostu a juniorů na
dráze, ze kterého si závodníci Slovácké
přivezli tři zlaté, dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili. V celorepublikovém
srovnání skončili v konkurenci 134
družstev na osmém místě a nechali za
sebou takové velkokluby, jako je Škoda
Plzeň, Univerzita Brno a další.
Dvě zlaté medaile získali svěřenci
Ivana Resslera Tomáš Habarta a Karolína Mitanová. Tomáš byl na trati 3 000
metrů překážek jasným favoritem.
S velkým náskokem doběhl do cíle
v čase 9:19,90 minuty a získal titul juniorského mistra republiky.
Karolína Mitanová se představila ve
finále běhu na 400 metrů. Byly to trochu nervy, protože před mistrovstvím
onemocněla a týden vůbec netrénovala.
Roli nejrychlejší čtvrtkařky ale zvládla
a vybojovala pro Slováckou ve strhujícím finiši další zlato díky času 55,23
sekundy.
Oštěpařka Adéla Müllerová, svěřenkyně Roberta Sklenáře, v pětatřicetistupňovém vedru a za nepříjemného
větru hodila 46,20 metru a získala další
zlato pro Slováckou Slavii.
Ani skokanská část výpravy nevyšla

Sport

naprázdno. Hned dvě stříbra si z Kladna
odvezla Jana Polášková. V trojskoku
zlepšila osobní rekord na 12,06 metru
a další cenný kov vybojovala za výkon
575 cm ve skoku do dálky.
Skvělý vstup do vrcholové atletiky
předvedla kladivářka Viktorie Stašková.
Ta se původně věnovala fotbalu, ale
trenér Jan Horák v ní objevil atletické
nadání. Své vystoupení na mistrovství
republiky dorostenek korunovala osobním rekordem, když tříkilové kladivo
poslala do vzdálenosti 53,41 metru,
a vybojovala tak nečekaně bronzovou
medaili.

Dařilo se i v žákovské kategorii

O týden dříve, 18. a 19. září, se v Mladé
Boleslavi konalo Mistrovství České

republiky žákovských kategorií.
Slovácká Slavia vyslala na soutěž pět
žákyň a tři žáky. Tato malá výprava
přivezla neuvěřitelné čtyři medaile!
Mistrovství se zúčastnilo 134 atletických klubů z celé republiky a uherskohradišťský oddíl se zařadil v počtu
získaných medailí na druhé místo se
třemi zlatými a jednou bronzovou za
vítězným týmem AK Škoda Plzeň.
Největší hvězdou týmu se stal Petr
Meindlschmid, který měl se dvěma
zlaty hlavní podíl na celkovém umístění. První vítěznou disciplínou pro
něj byl skok do výšky. Zdolal 191 cm
a vytvořil tak nejen osobní, ale i oddílový rekord. Potvrdil i roli nejlepšího
dálkaře, jeho zlatý skok měřil 688 cm.
Dalším medailistou byl oštěpař

Štěpán Šípek. Celý závod byl v jeho
režii a hod 64,18 metru znamenal nejen
osobní a oddílový rekord, ale také
rekord moravský.
Poslední medaili přidala do sbírky
Terezka Fusková v běhu na 1 500 metrů,
vybojovala bronz a vylepšený osobní
rekord 4:47,31 minuty.
Velmi dobré výsledky, i když na
medaile nedosáhli, ale měli i Markéta
Prášilová, Klára Škrabalová, Ondřej
Mezulianik, Klára Kolajová nebo Adéla
Fusková.
V jiném závodě, v dubnovém přespolním běhu mladšího žactva v Táboře,
získala titul české mistryně Monika
Železníková.
Více informací a aktualit
na atletikauh.cz.
- PS -

Fotbalové okénko
Po vítězství nad Spartou je Slovácko na druhé příčce nejvyšší ligy
Podzim ligové soutěže zastihl Slovácko
stále v dobré formě – 23. října zvítězilo
doma nad Bohemians 1:0, když v prodloužení proměnil Sadílkovu přihrávku
Rigino Cicilia, o týden později deklasovalo v Olomouci Sigmu 3:0, když
branky vstřelili Petr Reinberk, Rigino
Cicilia a Daniel Holzer. Bylo to šesté
ligové vítězství v řadě! Po dlouhé době
pak náš celek ztratil body v Karviné,
když se 7. listopadu na nerozhodném
výsledku 2:2 podíleli brankami Stanislav Hofmann a Jan Kalabiška.
O pět dní později jsme Karvinou
přivítali doma v dohrávaném osmifinále MOL Cupu. Hosté vedli dlouho 1:0
z ojedinělé situace a Slovácko neproměňovalo šance. Ve druhém poločase
oživil hru Milan Petržela a v nastavení
konečně vyrovnal Václav Jurečka.
V prodloužení kraloval na hřišti Rigino
Cicilia, když dal rozhodující dvě branky
a korunoval tak dobré výkony v předchozích zápasech. Postup do čtvrtfinále

Úspěšný trenér Martin Svědík.

Foto: Miroslav Potyka

poháru po vítězství 3:1 tak byl zasloužený. 21. listopadu Slovácko doma
v boji o druhé místo rozdrtilo Spartu
4:0 brankami Jana Kalabišky, Václava

Jurečky, Daniela Holzera a Rigina Cicilii. V tabulce jsme druzí hned za Slavií!
V tomto období došlo ke dvěma
zajímavým událostem – Martin Svědík
(vede Slovácko úspěšně již tři a půl
roku) byl jmenován nejlepším trenérem měsíce října a v utkání se Spartou
odehrál Milan Petržela 437 ligový zápas
a stal se rekordmanem české nejvyšší
soutěže, čímž překonal rekord české
ligy, který držel Stanislav Vlček. Nyní
bude Milan dohánět Jaroslava Šilhavého, který drží rekord v počtu odehraných zápasů ve federální i české lize.
Oběma blahopřejeme.
Po uzávěrce Zpravodaje Slovácko
zajíždí do Českých Budějovic, 4. prosince přijede Plzeň (další souboj o špici
tabulky), následuje výjezd do Hradce
Králové a před zimní přestávkou 18. prosince přivítáme Jablonec. Našim borcům
budeme fandit, hraje se o hodně. Snad
všechna utkání proběhnou i navzdory
covidu. 
- MP 13
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Toulky městem
V těsném sousedství Parkhotelu v Dvořákově ulici vyrostl v letech 1940–1941
dvoupatrový bytový dům s podkrovím
pro JUDr. Miroslava Rašína a Ing. arch.
Josefa Hrazdiru. Dostal č. p. 567, které
předtím krátce nesl dům vedle Městské
spořitelny, který s ní stavebně splynul. Po válce se oba majitelé nacházeli
v zahraničí, proto v roce 1950 byla na
dům uvalena národní správa a od roku
1951 ho spravoval Sdružený komunální
podnik. Poslední stavbou na pozemku
bývalé Fürstovy sladovny byla v letech
1948–1950 reprezentativní správní
budova Československých stavebních
závodů č. p. 709, jež později patřila
národnímu podniku Dopravní stavby
Olomouc.
Výstavbou Palackého náměstí
a Všehrdovy ulice se stavební rozvoj
Uherského Hradiště rozběhl do širšího
okolí. V poslední
čtvrtině 19. století
a v prvních dvou
desetiletích 20.
století vyrostlo na dnešní třídě Maršála
Malinovského a na ni navazujících ulicích U Stadionu, Svatoplukově, Rostislavově a Mojmírově několik zajímavých
obytných domů, a také první průmyslové podniky. Z nich nejstarší bylo hned
v sousedství Fürstovy sladovny Schaniakovo stavitelství, na něž navázala
roku 1912 firma Pila Alois Jaroš a spol.,
na protější straně silnice vznikla v roce
1910 továrna na cukrovinky Bedřicha
Skály, továrna na zpracování dřeva
a výrobu nábytku HAMO Vítězslava
Morgensterna nebo roku 1900 na hranicích uherskohradišťského a sadského
katastru velkopálenice Hermanna
Jellinka. V téže době byla zahájena
také nová výstavba rodinných domů
v tzv. Úřednické čtvrti mezi budoucími
ulicemi Svatováclavskou, Šafaříkovou,
Jiřího z Poděbrad a Boženy Němcové.
Na jižní straně města za železniční
tratí se během první republiky objevily rodinné vilky, především podle
cesty k budované zemské nemocnici
a v dnešní Husově ulici. Město tak
výrazně překročilo hranice nejen

Pohled na Uherské Hradiště kolem roku 1960. 

středověké zástavby, ale i barokní pevnosti a v roce 1930 dosáhlo počtu 587
domů a 6 082 obyvatel. Po stránce komunikační mělo největší
význam vybudování
nové státní silnice
v roce 1936, čímž byla doprava odvedena
z historického centra.
Nacistická okupace a následné
vypuknutí druhé světové války
znamenalo omezení a od roku 1942

Rozloučení
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Foto: archiv Slováckého muzea

zákaz veškerých staveb, stejně jako
v prvních poválečných letech, kdy
byly veškeré stavební kapacity
soustředěny na nápravu válečných
škod. Nová výstavba, která souvisela
s budováním průmyslových podniků
a závodů od počátku padesátých let
20. století, byla už především ve
znamení výstavby velkých obytných
domů a sídlišťních komplexů a tím
i vzniku zcela nových částí města.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Po celé uplynulé desetiletí – od roku 2011 – vycházel ve Zpravodaji města
Uherské Hradiště pod názvem Toulky městem cyklus článků, podrobně
mapující historický vývoj zástavby na území historického jádra města a pozdější barokní pevnosti. Nekladly si za cíl podat odborný stavebně historický
popis jednotlivých staveb, ale populární formou přiblížit historický vývoj
zástavby a upozornit na zajímavé domy a jejich obyvatele. V zájmu čtivosti
textu i dodržení rozsahu příspěvků nebylo možno čtenáře zahltit přemírou
faktografických údajů, proto zájemce o podrobnější informace odkazujeme
na další literaturu a archivní prameny, především pak na elektronickou
Encyklopedii dějin města Uherského Hradiště na webové adrese https://
encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/.
Encyklopedie se také nezabývá jen historickým jádrem města, ale celou
aglomerací, tedy i jednotlivými čtvrtěmi, které se svým charakterem a dějinami liší od městského prostředí. U těchto venkovských sídel je mj. zachycen
vývoj původních gruntů od poloviny 18. století do poloviny 20. století, historie
tradičních mařatických vinných sklepů, zaniklé stavby apod. V encyklopedii
najdeme i přehled významných historických událostí ve městě a jeho jednotlivých částech, výčet a správní vývoj jednotlivých škol a školských zařízení či
medailonky významných nebo jinak zajímavých osob se vztahem k našemu
městu.
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Inzerce

NABÍZÍMEJIDÁRK


tel. 572 553 235

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

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

MESIT machining, s.r.o
Sokolovská 573 | Mařatice
Uherské Hradiště
Hana Mikulášková
T 572 522 428
hana.mikulaskova@mesit.cz
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Vážení odběratelé,
přijměte poděkování za dosavadní spolupráci a důvěru.
Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů
v pracovním i osobním životě.
CTZ s.r.o. – Váš spolehlivý dodavatel tepla

VÁNOČNÍ
STROMKY
BAČA

MVV__PF22_CTZ_184x122.indd 1

z podhůří Hostýnských vrchů
Najdete nás:

Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí

www.vanocnistromkybaca.cz
16
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Inzerce

a
Audi Pneuservis
Let‘s Ride!
tel.: +420 572 556 300
e-mail: servis@araver.cz, www.araver.cz

Audi Service

17

Inzerce

Otevíráme pro vás novou pohřební službu.
Najdete nás na Otakarova 81,
686 01 Uherské Hradiště.
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Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
František Uhlíř Team v Redutě
Poté, co se světu otevřel evropský
Východ, objevily se na jazzové scéně
i dosud méně známé skupiny, jejichž
schopnosti mohly vejít v širší známost a uplatnění.
Jednou z nich je i kvartet hudebníků vystupující pod názvem „František Uhlíř Team“ (F.U.T). Komorní
hudba skupiny F.U.T. je pečlivě
vybalancovaná a vyvěrá ze vzájemné
interakce jednotlivých hráčů, kteří
nabízejí překvapující možnosti změny barev a výrazu.
Obrazně řečeno je hudba této
skupiny živým organismem, kdy
František Uhlíř je jeho duší, Andy

Výstava
Schofield (UK) hlasem, Standa
Mácha konstrukcí a Jaromír Helešic
srdcem.
Skupina F.U.T. interpretuje s velkým porozuměním a citem jednak
jazzové standardy, často okořeněné vlastní úpravou, jednak vlastní
kompozice, které z polohy jazzových
standardů vycházejí.
Pravidelně vystupují v pražských
jazzových klubech, na mnoha jazzových festivalech a koncertují v zahraničí (Španělsko, Itálie, Německo,
Švýcarsko, Rakousko, Chorvatsko
a Polsko). V uherskohradišťské Redutě je uslyšíte ve čtvrtek 2. prosince.

Dne 7. prosince se uskuteční v prostorách Galerie Vladimíra Hrocha vernisáž
prací návštěvníků výtvarného oboru
A3V (Akademie třetího věku). Představí
vám zde svou tvorbu vzniklou během
roku 2021. Vedoucím kurzu je Mgr.
MgA. Petra Baroňová. Výstava bude
přístupna do 20. prosince.

Cyklus MUSICA a PhilHarmonia Octet
V úterý 7. prosince vystoupí v uherskohradišťské Redutě soubor PhilHarmonia Octet (Vilém Veverka, Monika
Boušková – hoboje, Irvin Venyš, Karel
Dohnal – klarinety, Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta – lesní rohy, Václav Vonášek,
Martin Petrák – fagoty). Toto hudební
uskupení je aktuálně nejvýraznějším
reprezentantem tzv. české dechové ško-

P

ly v evropském kontextu. Založeno bylo
v roce 2007 z iniciativy Viléma Veverky
a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo
vytvořit formaci nejlepších českých
hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém výrazně ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat
domácí hudebně interpretační tradici
s moderními evropskými styly a trendy.
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Cílem souboru je výrazné obohacení
české hudební scény, rozšíření repertoáru a zejména pak posouvání
stávajícího interpretačního standardu.
Název souboru lze interpretovat dvojím
způsobem: původním významem slova
„filharmonie“ – záliba v souzvuku,
a pojmem „harmonie“, používaným pro
tento druh souborů od doby klasicismu.

i

t

e

r

H R A D I Š T Ě
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Třetí místo v soutěži o nejlepší Městskou knihovnu
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR vyhlásil již 12. ročník
soutěže o nejlepší Městskou knihovnu
roku 2021. Záštitu nad soutěží opět
převzal Svaz měst a obcí. Po tříkolovém hodnocení odbornou komisí bylo
vyhlášeno osm nejlepších městských
knihoven, které postoupily do finále.
Slavnostní ocenění proběhlo 12. října
v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Ocenění předával ministr kultury
České republiky Lubomír Zaorálek.
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
získala 3. místo a ředitel Knihovny
Radovan Jančář převzal z rukou
ministra čestné uznání. Vítězem se
stala Městská knihovna Semily, druhá
skončila Knihovna Karla Dvořáčka
z Vyškova. V silné konkurenci zůstaly
za uherskohradišťskou knihovnou
například knihovny z Ostravy, Prostějova nebo Strakonic.
„Třetího místa si nesmírně vážím,
protože potvrzuje dlouholetou vysokou
úroveň Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana. Od našeho vítězství v roce
2012 uběhlo již devět let, a téměř
vždy jsme byli finalisty a letos máme
pomyslný bronz. Ocenění má váhu
také proto, že komise, která rozhoduje,
je složena z erudovaných odborníků
knihovnické profese. Děkuji našemu
zřizovateli, městu Uherské Hradiště, za
vytváření velmi dobrých podmínek pro
naši činnost a také svým kolegyním
a kolegům. A třetí místo v republice
patří všem našim čtenářům a návštěvníkům, protože je to i jejich zásluha.
Bez nich bychom byli pouhým skladištěm knih,“ okomentoval úspěch
knihovny její ředitel Radovan Jančář.

Přečti Hradiště
– čteme synagogu

Dokážou děti přečíst společně tolik
stránek, kolik měří naše synagoga?
Čtecí klání je určeno pro žáky čtvrtých
a pátých tříd uherskohradišťských
škol, každá přečtená kniha se počítá.

20

učitelka Miloslava Ondráčková zpětnou vazbu, která nás moc těší.

Knihovna přechází
na nový systém

Během prosince začneme využívat
knihovní systém Tritius. Je to katalogizační informační systém nové
generace, který podporuje Koncepci
rozvoje knihoven v České republice
a je nástupcem knihovního systému
Clavius.
Současný knihovní systém Clavius
je již zastaralý a neodpovídá nárokům,
které si neustále se vyvíjející technologie a potřeby našich uživatelů žádají.
Chceme čtenářům nabídnout kvalitnější a modernější služby a zvýšit
efektivitu práce pomocí nejnovějších
technologií na trhu.
Přechod na tento systém pro nás
bude náročný, a proto prosíme o trpělivost, zejména v začátcích, pokud
nebude některá ze služeb fungovat
jako doposud.

Dárkový poukaz do knihovny

Na společný arch ve škole zapisují
přečtené knihy a počet stran (počítá
se poslední číslovaná strana v knize).
Začali jsme 1. října, konec je 30. května
2022. Třída, které se podaří přečíst
nejvíce stran, či třída, která se nejvíc
přiblíží výšce synagogy (či přečte tolik
stránek, kolik synagoga měří – 19 480
cm), se může těšit nejen na sladkou
odměnu. Vyhlášení vítězů proběhne
v červnu 2022 při Hradišťském
sluníčku. „Děti z 5. B ZŠ UNESCO se
s chutí pustily do četby a k dnešnímu
dni mají přečteno 7324 cm. Všechny
žáky baví počítat cm stran a s radostí
z přibývajících centimetrů se pouští
do čtení dalších knih,“ napsala paní

Darujte svým blízkým netradiční
dárek v podobě dárkového poukazu na
roční registraci do Knihovny Bedřicha
Beneše Buchlovana. Dárkový poukaz lze zakoupit u výpůjčního pultu
v oddělení pro dospělé. Poukazy se
prodávají od 1. do 23. prosince v hodnotě 50 Kč, 80 Kč a 150 Kč. Poukaz lze
uplatnit do 31. března 2022.

Vánoční půjčovní doba v hlavní
budově knihovny
Pondělí 20. 12. / 9.00–18.00
Úterý 21. 12. / 9.00–18.00
Středa 22. 12. / 12.00–17.00
Čtvrtek 23. 12. / 9.00–16.00
Pátek 24. – neděle 26. 12. zavřeno
Pondělí 27. 12. / 9.00–18.00
Úterý 28. 12. / 9.00–18.00
Středa 29. 12. / 12.00–17.00
Čtvrtek 30. 12. / 9.00–18.00
Pátek 31. 12. – neděle 2. 1. zavřeno
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Divadelníci představili předplatné pro rok 2022
Při příležitosti Noci divadel 20. listopadu odtajnilo Slovácké divadlo své
předplatné na rok 2022 s podtitulem
Slovácké divadlo umí!
„Daří se nám postupně splácet závazky
vůči našim divákům, které vznikly
v důsledku uzavření kultury. Ale je
už čas soustředit se i na budoucnost.
Věříme, že náš výběr inscenací diváky
potěší,“ přeje si ředitelka Slováckého
divadla Libuše Habartová.

Mezi chystanými tituly nechybí
skutečná divadelní klasika, aktuální
veleúspěšná londýnská komedie ani
světová premiéra.
„Snad mluvím hlasem celého našeho
týmu, když prohlásím, že jsme tady
pro vás – naši milí diváci a přátelé
Slováckého divadla – a chceme se
s vámi všemi zase co nejintenzivněji
setkávat. Jsme tady pro vás, odhodláni vydat ze sebe to nejlepší. Svět se
proměnil, něco však přesto přetrvává.

Je to fakt, že jsme Slovácké divadlo!
Umí vás rozesmát, umí vás rozplakat,
umí vás nadchnout, možná i rozčílit.
A není lepší způsob, jak se o věcech
přesvědčit, než přijít a dozvědět se
to osobně. Anebo ve dvou. Anebo
s přáteli, kamarády, známými a třeba
i s úplně neznámými. Věřím, že každý
si v našem divadle najde to svoje.
Z celého srdce se těším na viděnou ve
Slováckém divadle,“ vzkazuje Lukáš
Kopecký, umělecký šéf divadla. -PK-

Umělecký soubor Slováckého divadla.

Foto: Marek Malůšek

Tituly pro příští rok
Tři sestry (Anton Pavlovič Čechov)
Světová klasika jednoho z nejlepších dramatiků všech dob. Režie: Michal Zetel.
Vzlet a pád Jurije Gagarina (kolektiv autorů, světová premiéra)
Jak to bylo opravdu s letem prvního kosmonauta Jurije Gagarina do vesmíru? Režie: Lukáš Kopecký.
Kočka v oreganu (Torben Betts)
Veleúspěšná komedie, která bourá Londýn, dorazila i do Česka. Režie: Miroslav Lukačovič.
Cyrano z Bergeracu (Martin Crimp, Edmond Rostand)
Režisér slavného nastudování Jesus Christ Superstar se vrací, aby do Hradiště přivedl legendární divadelní postavu Cyrana z Bergeracu. Režie: Dodo Gombár.

Veškeré informace o předplatném 2022 najdou diváci na webu www.slovackedivadlo.cz.
Do předplatného 2020 a 2021, které Slovácké divadlo stále dohrává, patří tyto inscenace:
Její pastorkyňa, V žabím pyžamu, Prokletí nefritového škorpiona, Deskový statek a rocková opera Jesus Christ Superstar. Mimo předplatné uvádí Slovácké divadlo drama Romeo a Julie, parodii Limonádový Joe a gangsterku pro celou rodinu Lichožrouti.
21
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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
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.
Potrvá 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,
představuje svoji tvorbu poprvé v Uherském Hradišti. Vybraný průřez fotografií představí nejstarší témata spjatá
se vzpomínkami na dětství či 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.
Potrvá do 6. února 2022.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Of The Elements:
Petr Včelka / Petr Bulava
Výstava Petra Včelky a Petra Bulavy
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.
Končí 30. ledna 2022.

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.
Končí 30. ledna 2022.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Vánoce hravě

Letos nebudou návštěvníci Slováckého
muzea ochuzeni o tradiční vánoční
akci. Z důvodu měnící se epidemické
situace ovšem Vánoce v muzeu proběhnou trochu jinak. Aby měla každá
skupinka jistotu, že bude v muzeu
sama, je potřeba se předem objednat.
Současně jsme prodloužili interval pro
každou skupinu na 1 hodinu, aby měly
děti více času si vše vyrobit a vychutnat
si vánoční muzejní náladu. K hřejivé
atmosféře Vánoc jistě přispěje vůně
perníčků, které si budou děti malovat, a také koření, jímž budou zdobit
svícínky. V současnosti máme v muzeu
výstavu Svět středověkých her, tak
22

jsme pozvali výrobce dřevěných
hraček, které s Vánoci souzní. Děti si
budou moct prohlédnout jeho práci,
procvičit si svoji zručnost při pletení
vánočky a kdo bude chtít, může ochutnat vánoční oplatky.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179.
Program potrvá od středy 15. do pátku
17. prosince, vždy od 8.00 do 15.00.
Cena je 40 Kč na žáka. Rezervace: Mgr.
Alexandra Turečková, alexandra.
tureckova@slovackemuzeum.cz, 734
693 528. Více na www.slovackemuzeum.
cz v sekci Pro školy.

Rockové koledování
u stromečku

Vánoce se už blíží, a pokud se chcete
příjemně naladit, přijměte pozvání na
tradiční rockové koledování u stromečku s Janem Gajdošíkem a jeho
hosty – kapelou Doga, Petrem Vlčkem,
Honzou a Ondrou Jagošovými. Těšíme
se na setkání s vámi, překazit nám to
ale může nejenom nepříznivé počasí.
Nádvoří Galerie Slováckého muzea,

Otakarova 103, Uherské Hradiště,
čtvrtek 16. prosince, 18.00 hodin.
Vstup zdarma.

Slovácký Banksy

Slovácké muzeum a firma Edhouse
spustily novou mobilní aplikaci
s názvem Šifrovačka Slovácký Banksy.
Uherské Hradiště se v posledních týdnech stalo revírem dosud neznámého
pouličního umělce. Tajemný streetartista tvořící pod rouškou noci v ulicích
zanechává 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? A kdo mu ve
virtuálním prostoru vdechl život? Po
jeho stopách se můžete vydat, pokud
si nainstalujete do svých chytrých
telefonů aplikaci Šifrovačka Slovácký
Banksy. Odkazy k instalaci najdete na
www.slovackemuzeum.cz/vystavy/.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Šestice hitů z Karlových
Varů v Hradišti

Nestihli jste letos zajet do Karlových
Varů na filmový festival? Nevadí. Od
30. listopadu do 2. prosince máte šanci vidět šest pečlivě vybraných hitů
Varů na přehlídce Tady Vary 21. Na
programu bude další svědectví Heleny
Třeštíkové o životě nenapravitelného
delikventa a glosátora René – Vězeň
svobody. Legendární Paul Verhoveen
(Základní instinkt) útočí erotickým
dramatem Benedetta, které ohromilo
diváky v Cannes i Karlových Varech.
Kupé č. 26 je název bodující romantické komedie z vlakového kupé finského
režiséra Juho Kuosmanena. Bod varu
se skvělým Stephenem Grahamem
ohromí jednozáběrovou dynamickou
jízdou jednoho hektického večera ve
vyhlášené britské restauraci. Do výběru toho nejlepšího z Varů se dostal
i snímek režiséra Joachima Triera
Nejhorší člověk na světě, který vtipně,
pravdivě a s citem vypráví o vztazích
a životě v době, kdy můžeme mít
téměř nekonečné možnosti, a přesto
si připadat jako nejhorší člověk na
světě. Jako pocta legendárnímu Jeanu
Paulu Belmondovi bude promítnut
Muž z Acapulca.
Sál kina Hvězda, 30. listopadu až
2. prosince.

Čáry, kouzla a magii ukáže
festival Malé oči

Vydejte se na pořádný filmový výlet!
Osmý ročník dětského filmového
festivalu Malé oči s podtitulem
Čáry, kouzla, magie přináší bedlivým zrakům i uším malých diváků
opět pestrý a bohatý, nejen filmový,
program – letos s mottem: „Fantazie
nemá hranice“. Čekají vás filmové
klasiky a kouzelné novinky! Kromě
bohatého filmového programu máme
připraveno mnoho doprovodných
akcí.
Sál a foyer kina Hvězda,
3. až 5. prosince.

Nebe – projekce a beseda
s Tomášem Etzlerem

filmu silně kontrastuje s mikrosvětem, který objevil v malé vesnici na
severovýchodě Číny. Nebe přímo
a nepřímo řeší některá z největších
témat moderní Číny.
Sál kina Hvězda, středa 8. prosince,
19.30 hodin.

Louskáček (Bolšoj balet) a ZUŠ

Výjimečná skladba Čajkovského,
kterou uvedli do života tanečníci
Velkého baletu v Louskáčkovi, potěší
srdce a uši všech generací milovníků
hudby. Zažijte tuto sváteční klasiku
s celou rodinou očima Marie a jejího
prince Louskáčka na velkém plátně.
Nebude chybět již neodmyslitelné
předtančení žákyň ZUŠ Uherské
Hradiště, pobočky Staré Město.
Sál kina Hvězda, neděle 12. prosince
15.45 hodin, studenti a senioři se
slevou.

Silvestrovské zimní kino
zdarma pro všechny

Hvězda zve na Nebe – celovečerní
dokumentární snímek Tomáše
Etzlera, prvního českého novináře
oceněného cenou Emmy. Autor
film na slavnostní premiéře v kině
Hvězda osobně uvede. Po projekci
bude následovat beseda. Každodenní
syrová realita, kterou Tomáš v Číně
sedm let na vlastní kůži zažíval, ve

Přijďte si zkrátit čekání na rok
2022 do kina Hvězda! Tradičně
v něm bude připraven program pro
rodiny s dětmi i pro dospělé. V 15.30
hodin začíná Silvestrovský Malovásek – výtvarná hodinka na téma
konce roku s výrobou masek, na něj
o hodinu později naváže projekce
krátkých pohádek v areálu Letního
kina Smetanovy sady (za kinem
Hvězda). Občerstvení na místě.
Foyer kina Hvězda a Smetanovy
sady, pátek 31. prosince v 15.30 a 16.30
hodin.
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Informační centrum mládeže
Hradišťské kombo je nová online šifrovací hra, která vás provede městem

Tato hledačka s úkoly, která se
zrodila v Informačním centru pro
mládež, vznikla jako alternativa
papírové hledačky a šifrovačky,
které jsou k dispozici Městském
informačním centru nebo přímo
v „Íčku“ pro mládež. To navíc letos

na podzim slaví krásné kulaté dvacáté narozeniny a rozhodlo se nadělit Hradišťské kombo nejen sobě, ale
i všem svým příznivcům a návštěvníkům města. Účelem je nabídnout zajímavou procházku jinak
a netradičně. Seznámit zájemce se

zajímavostmi, které běžně na žádné
prohlídce města nezjistí. Vyzkoušet
si úkoly a orientaci podle GPS souřadnic, a navíc se seznámit s historií
Informačního centra pro mládež
v našem městě.
Hradišťské kombo využívá platformy ActionBound, která je zdarma
dostupná jak online, tak ve formě
aplikace. Prvním krokem je naskenování QR kódu, který se nachází
v budově Jezuitské koleje. A tady hra
začíná. Účastníci se vydají na 8,5
kilometru dlouhou trasu doplněnou
o řešení úkolů, která trvá asi 2,5 až
3 hodiny. Některé úkoly se zobrazují
až po vyřešení šifry s místem, na
které je třeba se dostat. Jiné lze řešit
přímo za pochodu.
Úspěšné vyřešení hledačky
samozřejmě povede k odměně. Pro
příznivce geocachingu je přichystaná nápověda k nedalekému
úkrytu nové kešky, případně lze
vybrat něco konkrétního v truhle
pokladů v Íčku pro mládež. Úspěšní
řešitelé si můžou zvolit i variantu
„štěstÍČKA“, kde je čeká překvapení
v podobě, kterou známe například
z poutí.
- ICM -

Ve Slovácké búdě se vzpomínalo na Jaroslava Zapletala
Třetího listopadu se symbolicky ve
Slovácké búdě sešli přátelé Jaroslava
Zapletala, bývalého ředitele Klubu
kultury, regionálního politika,
historika umění, redaktora řady
periodik, iniciátora a organizátora
kulturních akcí – mimo jiné Slováckých slavností vína.
Těch aktivit jistě mohlo být víc,
kdyby nebyly po roce 1968 přerušeny režimem. Mohl se k nim pak
vrátit až po roce 1989.
Jaroslav zemřel letos 18. února.
Klub kultury vydal z jeho pozůstalosti sbírku básní Hračky starého
muže. Ta byla na večeru, moderovaném Tomášem Ježkem, představena
24

Tomáš Ježek představil sbírku Jaroslava Zapletala
Hračky starého muže. 
Foto: Miroslav Potyka

spolu s ukázkami ze starších
samizdatových textů. Promítaly se
fotografie a řada účastníků připojila
své vzpomínky.
Vedle manželky Marie a synů Jana
a Jaroslava byli mezi hosty například senátorka Miroslava Němcová
s manželem, exstarosta Uherského
Hradiště Ladislav Šupka, bývalý
starosta Vlčnova Jan Pijáček, spisovatel Josef Holcman, sochař Otmar
Oliva, fotograf Jiří Rohel, ředitel
Klubu kultury Antonín Mach, ředitel knihovny Radek Jančář a další.
Večer byl příjemnou vzpomínkou na
významnou osobnost regionu.

- MP -
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Park a skanzen Rochus
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na Facebooku Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště
Připomeňte si, jaké byly tradiční zvyky na Slovácku v adventním a vánočním čase
Odběhněte si z předvánočního
shonu do prostých obydlí našich
babiček a dědů, kteří vnímali advent
jako dobu příprav na Vánoce, dobu
zklidnění a rozjímání. Většinu času
trávili se svými blízkými a věnovali
se přípravě na nový rok, sbírali síly
a bilancovali.
Druhý adventní víkend 4. a 5. prosince od 10 do 16 hodin si na tradiční
akci Adventní čas je tady zas připomeneme některé už skoro zapomenuté
zvyky a obyčeje z období adventu
do začátku Vánoc. Nebude chybět
obchůzka svatého Mikuláše s družinou nebo tajemné Lucky. V usedlosti
z Veletin se můžete podívat, jak probíhalo draní peří, nahlédnete pod ruce
tradičním řemeslníkům a rukodělným
výrobcům nebo se zahřejete svařákem
z Vinařství Medek.
Chvíli před Štědrým dnem se
naladíme na pravou vánoční atmosféru. V sobotu 18. prosince od 13 do
16 hodin na akci Radostná novina
zažijeme Vánoce tak, jak si je pamatují
naše babičky a prababičky. Budeme
péct tradiční vánoční oplatky, odlévat
olovo a zdobit vánoční stromeček.

Na Štěpána zahraje hudecká sestava cimbálové muziky Burčáci. 

V usedlostech to bude neodolatelně
vonět vánočním cukrovím. Dozvíte se
také o štědrovečerní magii a tradičním
stolování. A koledníčci nám k tomu
zazpívají nejkrásnější české koledy.
V neděli 26. prosince proběhne
již devátý ročník tradičního setkání
u dřevěné stodoly. Na programu bude

Foto: Park a skanzen Rochus

od 14 hodin Štěpánské koledování
s hudeckou sestavou cimbálové muziky
Burčáci. Zahřejete se teplým svařákem
a panovat bude poklidná a přátelská
atmosféra. Výhled na zasněženou slováckou krajinu, pokud budou letošní
Vánoce bílé, je pak už jen příjemným
přídavkem.
- VŽ -

Akce na Rochusu by se v budoucnu mohly odehrávat v novém amfiteátru
Uherské Hradiště má zájem o spolupráci se slovenským městem Púchov
na projektu v rámci programu
Interreg. Při společném projektu by
Uherské Hradiště chtělo v přírodním
a kulturně historickém areálu Rochus
postavit přírodní amfiteátr a pořádat
zde kulturní pořady pro veřejnost.
Púchov by zrealizoval obnovu svého
amfiteátru v lesoparku Lachovec
s obdobným využitím. Města nyní
v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika budou usilovat o získání
dotace. Znění dohody o spolupráci
schválilo zastupitelstvo Uherského
Hradiště 11. října.

„Náklady na stavbu plus doprovodné
aktivity by dosáhly výše 9 milionů,
ovšem dotace by nám pokryla až 90
procent výdajů. V případě neschválení
žádosti projekt realizován nebude
a budeme hledat další zdroje. Pokud na
dotaci dosáhneme, pak projekt dokončíme v létě 2023,“ informoval starosta
Stanislav Blaha.
Stavební část projektu výstavby
přírodního amfiteátru v Parku
Rochus by zahrnovala terénní
úpravy, vytvoření svahu v jednotném sklonu pro hlediště, vodorovné
zemní pláně pro zpevněné pódium,
výstavbu obslužné komunikace
amfiteátru, která navazuje na hlavní

příjezd do areálu, zřízení kabelové
přípojky a vybudování osvětlení
přístupu a prostoru amfiteátru. Na
místě samotném by měla vzniknout
zpevněná plocha pro pódium, dvě
schodiště, plošiny pro lavice k sezení
a mobilní pódium. Vše doplní parková úprava v okolí. Součástí společného projektu by měly být i následné
aktivity kulturní výměny a společné
akce v obou nových areálech. Důležitou součástí projektu bude vytvoření
turistické trasy Uherské Hradiště
– Púchov, která bude propagovat
zajímavé lokality s přírodním a kulturním turistickým potenciálem na
této spojnici.
- RED 25
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DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, nfo@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
Čtvrtek 2. prosince, 9.00–13.00 hod.

Putování za vůní medu

Sobota 4. prosince, 13.00–16.00 hod.

Tvarování bonsají

Kurz v Přírodovědném centru Trnka
v ZŠ Za Alejí.
Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.
Pátek 10. prosince, 15.00 hod.

hod., v neděli od 10.00 do 17.00 hod.
a v pondělí od 8.00 do 13.00 hod. Na
pondělí dopoledne je nutné se předem
přihlásit.
Info: Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.

Vzdělávací seminář

Seminář nejen pro učitele k metodické publikaci Hravě o včelách nejen
v mateřských školách. Dozvíme se
spoustu informací o včelách a ukážeme
si aktivity pro děti.
Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.
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Pro externí pracovníky DDM v rámci
studia pedagogiky volného času,
akreditováno MŠMT.
Info: Ivana Zůbková, 737 923 842,
ivana.zubkova@ddmsikula.cz.
Sobota 11. – pondělí 13. prosince

Ježíškova dílna

Akce v Klubu kultury je určena dětem,
které si mohou za pomoci lektorů
vyrobit vánoční dárky pro své nejbližší. V sobotu od 13.00 do 17.00

Sobota 11. prosince

Tajemné vánoční Brno

Výlet s Klubem cestovatelů. Netradiční
procházka Brnem s úkoly zakončená
návštěvou vánočních trhů.
Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.

Ze života města

Přijali výzvu
Uherskohradišťské děti oživí Čajkovského Louskáčka – baletní symbol Vánoc
1. a 2. prosince má v Klubu kultury
premiéru dlouho očekávaná originální
inscenace klasického baletu Louskáček. Světoznámý příběh dívky Klárky
ztvárnilo autorské duo Trubačíková
– Směřičková. Výpravu obstarala
Petra Graffe. Na prknech velkého sálu
uherskohradišťského kulturáku se tak
při společném díle setká 80 dětských
tanečníků a tanečnic.
Představení se začalo připravovat
v minulém roce a již jednou bylo odloženo. Navzdory situaci jej organizátorky chtějí uvést. „Nechceme představení odkládat, jelikož by to dětem
i nám samotným bylo líto. Zaslouží si
ukázat, na čem tak pilně trénují. Naše
velké díky patří rodičům, kteří děti na
zkoušky vodí a plně nám v naší práci
důvěřují. Výsledek je krásným společným dílem,“ říká autorka choreografie, pedagožka Jana Trubačíková a přibližuje hlavní myšlenku představení:
„Chtěli jsme jít částečně vlastní tvůrčí
cestou. Hlavní myšlenkou je síla
snění a představivosti. Setkání reality

Při zkoušce. V popředí vpravo choreografka a pedagožka Jana Trubačíková.

a dětského světa fantazie v období
kouzel a magie, kterým vánoční čas
pro mnohé z nás je.“
Spolupráce sehraného tvůrčího
dua započala projektem Špalíček na
hudbu B. Martinů (2015). O dva roky
později společně Petrou Graffe představily Broučky na hudbu O. Máchy.
Součástí celkového dojmu z představení Louskáček je dechberoucí

Foto: Gabriela Směřičková

hudba Petra Iljiče Čajkovského.
Zazní v podání Kirov orchestra –
Valery Borisov a Valery Gergiev, St.
Peterburg. Zatančí děti z Uherskohradišťska, které navštěvují různé
druhy pohybových aktivit a disciplíny, které teď propojí v osobitý
scénický pohyb. V hlavní roli se
představí Elena Hrouzková. 

Markéta Macháčková

Objevy archeologů: Nejstarší osídlení na území města
Než se Uherské Hradiště stalo městem, prošlo území, na kterém stojí,
velkými změnami. Původně to bylo
místo protkané slepými rameny
a meandrujícími řekami – dnešní
Moravou a Olšavou. Voda postupně
vytvářela malé ostrůvky a z nich se
stávala souvislá plocha. Archeologické výzkumy podpořené přírodovědnými analýzami vypovídají, že
osídlení historického jádra města
můžeme klást do 8., popřípadě do
konce 7. století.
Ojedinělé stopy pobytu lidí však
známe už z dřívějších dob. Ráz krajiny předurčoval místo k magickým
praktikám. Sporadické starší nálezy
pocházejí často z řečiště Moravy. Mezi
nejstarší patří dno eneolitické nádoby
staré asi pět tisíc let. Velmi staré jsou
i amfora a kamenný sekeromlat lidu se

Amfora kultury se šňůrovou keramikou.

šňůrovou keramikou z druhého tisíciletí před naším letopočtem. Vzácná je
i část keltského bronzového opasku.
Pro trvalé osídlení historického jádra
ale nebyly vhodné podmínky. Městské části Jarošov, Mařatice, Míkovice,
Rybárny, Sady a Vésky byly ovšem
osídleny již od doby kamenné, ale
i v pozdějších pravěkých a protohistorických údobích.
Souvislé osídlení historického jádra
města nastalo až se vznikající předvelkomoravskou a velkomoravskou
společností.
Po zániku Velké Moravy sloužilo
místo snad jen rybářům. Nová kapitola
v jeho historii se začala psát v padesátých letech 13. století, kdy zde Přemysl
Otakar II. založil středověké město.
Dana Menoušková,
archeoložka Slováckého muzea
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Výročí ve školkách
V mateřské škole Míkovice slavili čtyřicetiny a vzpomínali
Před čtyřiceti lety byla poprvé otevřena
nová budova mateřské školy v Míkovicích. Na její výstavbě se v „akci Z“ podílela celá vesnice. Rodiče a děti z Míkovic
a Vések se tak konečně dočkali vytoužené školky. V průběhu let byly budova
i zahrada postupně rekonstruovány do
dnešní podoby.
Mateřská škola je umístěna na
tichém a klidném místě uprostřed velké
zahrady plné zeleně. V budově jsou
dvě velké prostorné třídy a herny. Od
počátku si zakládá na rodinném zázemí,
vstřícném personálu, který umí navodit
atmosféru klidu a pohody. Vzhledem
k podmínkám, zájmům a lokalitě jsou
ve vzdělávacím programu mimo jiné
zařazeny prvky ekologické a polytechnické výchovy.
Ve čtvrtek 14. října jsme v kulturním
domě v Míkovicích společně oslavili
40. výročí jejího otevření. Škola byla
vždy součástí dění v Míkovicích, a proto
se do příprav zapojily všechny místní
spolky. Program dětí ze školky obohatilo

Čtyřicetiny školky v Míkovicích.

vystoupení Mužského a Ženského
sboru za doprovodu cimbálové muziky
Mladí Burčáci, Schóly, divadelního
spolku i hasičů. Kulturním domem zněl
nádherný zvuk cimbálu a písní nejen
z tradičního repertoáru účinkujících.
Program, který si všichni připravili,
byl krásným vzpomínáním na mládí,
ukázkou jejich umu, byl plný legrace
a radosti.
Mezi hosty byl místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec, ředitelka
mateřských škol Uherského Hradiště
Ilona Močičková a vedoucí učitelky
mateřských škol, zástupci obce Zdeněk
Procházka a František Elfmark. Pozvání
také přijali bývalí zaměstnanci a široká
veřejnost. Bylo krásné po letech vidět
naše bývalé kolegyně, které už s odstupem času přichází do školky jen jako
hosté. Nad kronikami a fotografiemi
jsme si zavzpomínali a byli jsme rádi, že
jsme se mohli potkat, popovídat si a společně oslavit tuto míkovskou událost.

Zaměstnanci MŠ Míkovice

Třicet let od založení si v Husově ulici připomněli zahradní slavností
Ve čtvrtek 30. září se uskutečnila
zahradní slavnost Díkůvzdání u příležitosti třicátého výročí založení Mateřské školy s křesťanskou výchovou na
Husově ulici. Byly pozvány děti, rodiče,
bývalí absolventi se svými rodiči,
současní i bývalí zaměstnanci, přátelé
mateřské školy a také široká veřejnost.
Pozvání neodmítli ani duchovní, kteří
mateřinku pravidelně navštěvují.
Slavnost zahájila vedoucí učitelka
Alena Vrtalová, která zavzpomínala na
založení mateřské školy společně s paní
Anastázií Majíčkovou. Hosté měli
možnost prohlédnout si fotogalerii za
dobu působení mateřské školy, vystaveny byly také kroniky školy. Mnozí
z přítomných zavzpomínali na dobu
docházky do mateřinky. Na zahradě
byly vystaveny panely s obrázky
a výtvarnými pracemi dětí, zahrada
byla ozdobena balónky a lampióny.
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Mateřská škola s křesťanskou výchovou na Husově
ulici – zahradní slavnost.

Program obohatila schola, která
působí při římskokatolické farnosti
v Uherském Hradišti. Děti z mateřinky, přestože jich z důvodu vyšší
nemocnosti nebylo mnoho, zazpívaly společně se svými učitelkami

a hudebním doprovodem křesťanské
písně. Farář římskokatolické církve
Josef Říha promluvil k dětem i dospělým. Obsahem zamyšlení bylo vzdání
díků za dary přírody.
Poté všichni společně poděkovali
za dobroty, které maminky a paní
kuchařka s panem kuchařem připravili na společný stůl. Krásné počasí
a příjemná atmosféra spolu s táborákem, který zahřál všechny přítomné,
bylo to vše hezkou tečkou za společně
stráveným dnem.
Kolektiv mateřské školy děkuje
všem, kteří školku u příležitosti jejích
narozenin navštívili, za krásná slova
a povzbuzení. Myslíme si, že spokojené děti a jejich rodiče jsou pro
mateřskou školu tím nejkrásnějším
oceněním.
Vedoucí učitelka Alena Vrtalová
a kolektiv zaměstnanců

Ze života města

Naše příroda
Řasy najdete na vlhkých kamenech, zdech a stromech. Jejich kůře nijak neškodí
České slovo „řasy“ náleží ke slovům
mnohoznačným. Sdělí-li přírodovědec,
že „pozoroval řasy“, mohl vidět ledacos:
řasy na očním víčku chránící nechat
oko před drobnými mechanickými
nečistotami, věnoval-li by se anatomii
živočichů či člověka, mohl by hovořit
o kožní či slizniční řase – záhybu. Meteorolog by měl na mysli cirrus – oblak
z drobných ledových krystalků ve výšce
8 až 13 km, který má podobu jemných
bílých průsvitných vláken, malých
bílých plošek nebo úzkých proužků.
A botanik by uvažoval o skupině
organismů, které se vzhledem podobají
rostlinám a většinou žijí ve vodě.
V dřívějších systémech přírody,
platných ještě ve druhé polovině 20.
století, byly řasy běžně označovány
jako „nižší rostliny“. Podle současných
poznatků, založených na zkoumání
DNA, řasy jako samostatná systematická skupina už neexistují a nelze
je ani řadit mezi rostliny. Jedná se
o několik značně odlišných kategorií
organismů. Suchozemským rostlinám
jsou relativně blízce příbuzné zelené
řasy (Chlorophyta), k nimž patří například zelenivka, šroubatka a žabí vlas.
Evolučně blízké jsou i ruduchy (Rhodophyta) se zástupci jménem potěrka
a rosolenka. Známé mořské hnědé řasy
chaluhy či drobné sladkovodní i mořské rozsivky s pěkně tvarovanými křemičitými schránkami však s rostlinami
příbuzné nejsou vůbec.
Lze očekávat, že v učebnicích základních a středních škol bude pojem
„řasy“ s velkou pravděpodobností používán i nadále. Řasy budeme chápat
jako ekologickou skupinu organismů,
které žijí ve vodě či vlhkém prostředí,
provádějí fotosyntézu a jejich tělo tvoří
stélka, tedy nikdy nemají rozlišen
kořen, stonek a listy.
K zajímavým suchozemským řasám,
s nimiž se zcela běžně setkáváme
ve městě i jeho okolí, patří zrněnka
obecná (Pleurococcus vulgaris)
a Trentepohlia, která zatím nemá
české jméno. Obě řasy můžeme

Řasa Trentepohlia umbrina na kmeni švestky. 

pozorovat v průběhu celého roku.
Zrněnka tvoří na zastíněné kůře
stromů, též na vlhkých kamenech,
zdech či plotech, tenký světle zelený
povlak, silný nejvýše 1 mm. Chceme-li
si ji prohlédnout podrobněji, potřebujeme mikroskop zvětšující nejméně
stokrát, vhodnější je však zvětšení
400krát až 600krát. Uvidíme jednotlivé kulovité buňky. Uvnitř nich lze
pozorovat buněčné jádro a jeden velký
zelený chloroplast, který umožňuje
provádění fotosyntézy. Buňky se
mohou někdy shlukovat do kolonií
tvaru balíčků nebo tvořit krátké
řetízky. Rozmnožují se dělením.
Druhá významná suchozemská řasa
se jmenuje Trentepohlia. Tento rod
zahrnuje v České republice tři druhy,
z nichž je v městském prostředí běžně
zastoupena Trentepohlia umbrina.
Její větší výskyt začíná teprve

Foto: Hana Baroušová

v devadesátých letech 20. století,
souvisí s odsířením hnědouhelných
elektráren a zlepšením stavu ovzduší.
V dnešní době ji často uvidíme na
kůře listnatých stromů v zahradách,
parcích i lužních lesích v okolí našeho
města, kde vytváří nápadné rezavé až
rezavohnědé povlaky. Toto zbarvení
je způsobeno oranžovými a žlutými
barvivy karotenoidy, které překrývají
v buňkách též přítomný zelený chlorofyl. Podrobněji můžeme Trentepohlii
pozorovat pod mikroskopem stejně
jako zrněnku. Jednotlivé buňky jsou
kulovité, obvykle se sdružují do delších
řetízků podobných vláknům, méně
často tvoří i shluky.
Jak zrněnka, tak Trentepohlia kůře
stromů nijak neškodí. Snahy některých zahrádkářů o jejich odstraňování
jsou tedy celkem zbytečné.
Mgr. Hana Baroušová
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Líheň tanečních talentů

Kronika

Rokaso letos oslavilo dvacetiny a sklízí soutěžní úspěchy

Společenské události
Jubilanti
24. 9. 1946
3. 10. 1946
9. 10. 1936
12. 10. 1946
14. 10. 1941
17. 10. 1946
18. 10. 1936
20. 10. 1941
20.10. 1931
21. 10. 1931
29. 10. 1946
2. 11. 1946
Narodi

Eva Pellerová
Marta Němečková
Leo Matoušek
Marie Schröderová
Eva Jurgová
Josef Hoferek
Dagmar Barčíková
Jan Jakša
Anna Králová
Eva Pochylá
Jiří Mach
Pavel Čech

Narodili se
Talentovaný pár Linda Ondrušková a Matyáš Grossmann na stupni vítězů.

Starosta Stanislav Blaha přivítal na
radnici tanečníky Lindu Ondrušovou
a Matyáše Grossmanna, kteří úspěšně
reprezentují Taneční klub Rokaso,
Uherské Hradiště a Českou republiku
na domácích i zahraničních soutěžích. Tančí spolu od května 2018. Jsou
nejlepším českým párem ve své věkové
kategorii Junior II a aktuálně druhým
párem ve světovém žebříčku Světové
taneční sportovní federace – WDSF.
Děkujeme za skvělou reprezentaci
a držíme palce v dalších soutěžích!
Matyáš a Linda však nejsou jediní.
Další úspěšný taneční pár tvoří Nela
Kosková a Petr Novák. Na Fuego Cupu
v Říčanech u Prahy v říjnu získali
v Taneční lize juniorů i mládeže
v latinskoamerických tancích první
místo, ve standardních tancích třetí
místo. Dařilo se jim i v dalších soutěžích.
Taneční klub Rokaso byl založen
v roce 2001, letos tedy oslavil dvacet
let svého fungování. Zabývá se výukou
standardních a latinskoamerických
tanců. Vystoupení tanečníků z Rokasa
bývá tradiční součástí plesů, společenských a kulturních událostí ve městě.
I když zrovna letošní a loňský rok
těmto aktivitám vzhledem k pandemii
nepřeje. „Jsme vlastně všude tam, kde
se tančí. Naše profesionální taneční
páry se pravidelně a úspěšně účastní
30

Foto: TK Rokaso

tanečních soutěží nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Od roku
2005 organizujeme oblíbené moderní
taneční kurzy pro dospělé a od roku
2012 také pro mládež. V posledních
letech klub připravuje pod názvem
Showdance velkou taneční show plnou
světel a krásných kostýmů v podání
svých nejlepších tanečních párů.
Počínaje rokem 2008 Rokaso pořádá
taneční soutěž O pohár starosty města
Uherské Hradiště a od roku 2016
taneční soutěž O cenu města Hluk,“
říká Jiří Herůdek, který klub vede
spolu s Martinou Gabajovou.
Taneční přípravku Rokasa mohou
navštěvovat děti od tří a půl roku.
Potom následují další věkové kategorie. Ve všech si zástupci klubu vedou
na soutěžích velmi dobře. Začít tančit
můžete kdykoliv a prý k tomu není
třeba ani nějaké zvlášť velké nadání.
„Talent tvoří jenom deset až patnáct
procent úspěchu, převažuje píle, vytrvalost a odhodlanost. A rozhodně nezáleží na věku, kdy začneme,“ dodává Jiří
Herůdek.
Od roku 2006 Taneční klub Rokaso
spolupracuje s Klubem kultury Uherské Hradiště, který poskytuje zázemí
v podobě tréninkových prostor, především v Městském kulturním zařízení
Sady.
Více na webu tkrokaso.cz.

18. 11. 2020
20. 1. 2021
18. 3. 2021
26. 5. 2021
26. 5. 2021
17. 6. 2021
21. 9. 2021
21. 9. 2021
23. 9. 2021
30. 9. 2021
30. 9. 2021
30. 9. 2021
4. 10. 2021
11. 10. 2021
13. 10. 2021
18. 10. 2021

Antonín Trojan
Ondřej Polešovský
Sofia Němcová
Jakub Holý
Matěj Pavlíček
Stela Zbožínková
Šimon Rybář
Matyáš Kremr
Kateřina Zemková
Lukáš Korvas
Maxmilián Botek
Kryštof Ondrušek
Sára Kovaříková
Štěpán Trefilík
Amálie Vráblíková
Klára Machylová

Vážení rodiče, pokud máte zájem
o poskytnutí finančního daru pro
narozené dítě, případně o vítání
občánků, je třeba do 12 měsíců od
narození dítěte doručit žádost, kterou
získáte na městském úřadu nebo na
webu města.
Vážení jubilanti, pokud máte zájem
o zveřejnění ve Zpravodaji, je třeba
vyplnit a doručit na městský úřad
dotazník, který jste dostali poštou.

Zábava

Zajímavosti | Sudoku
Z vánočního stolu
Přichází čas adventu, který býval na
Slovácku spojený s řadou obchůzek.
K těm nejdůležitějším patřil svatý
Mikuláš, kdy děti dostávaly pamlsky
v podobě sušeného ovoce, ořechů, pekli
se mikuláši a čerti z kynutého těsta.
Pak přišly Vánoce a Štědrý den.
Večeře byla spojena s vírou, že bohatost
stolu přinese bohatou úrodu na poli
v příštím roce. Stůl musel být ozdoben
obilím v ošatkách, nechyběly luštěniny.
Na úvod večeře se vždy jedly oplatky
namazané medem, někdy se namáčely i ve víně. Polévka byla hrstková,
houbová nebo kyselica. K večeři patřilo
i sladké pečivo zvané bobálky nebo
pupáky s mlékem, mákem a medem.
Vařila se také kaše. Nakonec se podávalo zavařené ovoce se skořicí a hřebíčkem. Pekly se také Vánočky a buchty
s mákem či povidly pro koledníky.
Řadu receptů na jídla, která se
v našem kraji jedla v zimním období,
najdete i v nové Kuchařce tradičních
pokrmů na Slovácku, kterou letos vydal
Region Slovácko. Koupíte ji například
v infocentru na Masarykově náměstí
nebo na webu www.tradicnivyrobek.
cz. Najdete tady i spoustu zajímavých
dárků.
- RED –

Mikuláši a čerti z kynutého těsta
Potřebné suroviny: 500 g polohrubé
mouky, 100 g tuku (másla nebo sádla),
100 g cukru krystal, 2 žloutky, 20 g
kvasnic, špetka soli, anýz, citrónová
kůra, 400 ml mléka, rozinky nebo
hřebíček na ozdobu.
Postup přípravy: Z vlažného mléka,
kvasnic a špetky cukru připravíme
kvásek. Ostatní suroviny vložíme do
vhodné nádoby, přidáme vykynutý
kvásek a zaděláme tužší těsto, které
necháme vykynout. Z těsta tvarujeme
pomocí pletenců figurky mikulášů
nebo čertů, které na plechu potřeme
rozšlehaným vajíčkem a dozdobíme
rozinkami. Vkládáme do vyhřáté
trouby a pečeme do zlatova.
Tyto pečené figurky sloužily jako dárky
pro děti na Mikuláše.
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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.
9
9
2
2
3
3
7
7
6
6
8
8
1
1
5
5
4
4

7
7
5
5
8
8
1
1
4
4
3
3
2
2
6
6
9
9

6
6
1
1
4
4
2
2
9
9
5
5
8
8
3
3
7
7

3
3
8
8
2
2
9
9
5
5
6
6
7
7
4
4
1
1

4
4
7
7
5
5
8
8
2
2
1
1
3
3
9
9
6
6

1
1
6
6
9
9
3
3
7
7
4
4
5
5
8
8
2
2

5
5
9
9
1
1
4
4
8
8
7
7
6
6
2
2
3
3

2
2
3
3
6
6
5
5
1
1
9
9
4
4
7
7
8
8

8
8
4
4
7
7
6
6
3
3
2
2
9
9
1
1
5
5

1
1
7
7
5
5
9
9
8
8
4
4
6
6
2
2
3
3

8
8
4
4
9
9
2
2
6
6
3
3
5
5
7
7
1
1

2
2
6
6
3
3
7
7
1
1
5
5
4
4
8
8
9
9

3
3
8
8
2
2
1
1
5
5
9
9
7
7
6
6
4
4

5
5
9
9
7
7
4
4
3
3
6
6
8
8
1
1
2
2

6
6
1
1
4
4
8
8
2
2
7
7
3
3
9
9
5
5

4
4
3
3
1
1
6
6
9
9
8
8
2
2
5
5
7
7

9
9
5
5
6
6
3
3
7
7
2
2
1
1
4
4
8
8

7
7
2
2
8
8
5
5
4
4
1
1
9
9
3
3
6
6

9
9
2
2
7
7
1
1
8
8
5
5
6
6
4
4
3
3

5
5
4
4
1
1
3
3
7
7
6
6
9
9
8
8
2
2

8
8
3
3
6
6
9
9
4
4
2
2
5
5
1
1
7
7

3
3
7
7
8
8
6
6
5
5
9
9
4
4
2
2
1
1

1
1
9
9
5
5
2
2
3
3
4
4
8
8
7
7
6
6

4
4
6
6
2
2
8
8
1
1
7
7
3
3
5
5
9
9

2
2
5
5
3
3
7
7
9
9
8
8
1
1
6
6
4
4

6
6
1
1
4
4
5
5
2
2
3
3
7
7
9
9
8
8

7
7
8
8
9
9
4
4
6
6
1
1
2
2
3
3
5
5

1
1
8
8
9
9
7
7
4
4
5
5
6
6
3
3
2
2

7
7
4
4
6
6
3
3
8
8
2
2
1
1
5
5
9
9

2
2
5
5
3
3
1
1
6
6
9
9
4
4
8
8
7
7

5
5
3
3
1
1
8
8
9
9
7
7
2
2
6
6
4
4

4
4
9
9
7
7
5
5
2
2
6
6
3
3
1
1
8
8

8
8
6
6
2
2
4
4
3
3
1
1
7
7
9
9
5
5

3
3
7
7
8
8
9
9
1
1
4
4
5
5
2
2
6
6

6
6
1
1
4
4
2
2
5
5
8
8
9
9
7
7
3
3

9
9
2
2
5
5
6
6
7
7
3
3
8
8
4
4
1
1

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
prodlužuje termín pro podání
přihlášek k obsazení funkce
Referent/ka odboru
dopravních
a správních agend
(oddělení přestupkových řízení)

Uzávěrka přihlášek je
6. prosince ve 12 hodin.
Podrobnosti na webu www.mesto-uh.cz,
na úřední desce na Masarykově nám. 19
a na telefonu 572 525 301.

• 1. 12. / 14.30 / JITKA VÍCHOVÁ:
POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ – CITOVÉ VYDÍRÁNÍ, KOMORNÍ SÁL – REDUTA
• 7. 12. / 14.30 / STANISLAV OHERA:
PRVNÍ REÁLNÉ SNÍMKY Z ČERNÉ DÍRY
V GALAXII M87, REDUTA – ZKUŠEBNA
• 8. 12. / 15.00 / PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ S PROGRAMEM,
KKUH – VELKÝ SÁL
• 14. 12. / 14.30 / MICHAL ŠTĚPÁNEK:
LIBANON, REDUTA – VELKÝ SÁL
• 16. 12. / 14.30 / VLADIMÍR TEŤHAL:
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ NA DUŠI,
REDUTA – VELKÝ SÁL
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