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Vážení občané, milí čtenáři,
nacházíme se v polovině letních
prázdnin a já doufám, že si plně
užíváte vašich dovolených, zábavy a
odpočinku. Také naše město již má za
sebou množství letních akcí. Z počátku
prázdnin to bylo oblíbené Slovácké
léto, doslova nabité sportováním a
koncerty na Masarykově náměstí,
nyní končí už 42. Letní filmová škola,
která svou specifickou atmosférou opět
přilákala do města filmové nadšence z
tuzemska i ze zahraničí.
V tomto čísle Zpravodaje se, mimo
jiné, věnujeme bezpečnosti ve městě. Nezakrývám, že jsem začátkem
prázdnin doslova užasl nad bezbřehostí vandalismu a zlobou některých lidí,
když někdo rozbil všechna světla
v tzv. Myší díře a také nad stále rostoucím množstvím graffiti na všech
možných místech ve městě. Neustále
se omílá také problematika bezdomovectví a doprovodných jevů.
Řešit jedno i druhé, vandalství, bezdomovectví, případně též další projevy
při výskytu problematických osob,
beru jako jednu z naprostých priorit.
Neustále na tom pracujeme.
V současnosti například probíhá
značně rozsáhlá obnova kamerového
systému ve městě, a zároveň rozšiřujeme stavy městské policie.
Výše zmíněné kulturní a společenské akce na sebe již tradičně nabalují
řady problémových osob, které se do
města právě v době konání akcí stahují.

Dobře o tom víme, ale strážníci těmto
lidem také nemohou dělat nepřetržitý
doprovod.
Řešit pořádek a bezpečnost ve městě,
je často jako boj s větrnými mlýny převedený do praxe. Uvedeným problematikám se můžete věnovat
od rána do večera a zaznamenáte přitom sotva znatelný posun. Proto bych
rád zopakoval, že i vy můžete pomoci.
Třeba svou všímavostí a upozorněním, že tady nebo tam se něco děje.
Škody totiž padají na hlavu nám všem.
Všichni platíme za bezohledné lidi,
kterým není nic svaté a kteří si libují v
ničení všeho hezkého. Chtějí patrně žít
ve škaredém, počmáraném a rozbitém městě, bez ohledu na vytvářené
hodnoty. My ale ne! Nevzdáváme se a
v mezích zákona uděláme všechno, aby
tyto jevy z našeho města zmizely.
Ing. Stanislav Blaha, starosta města
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Krátce z města
Trhy v Uherském Hradišti se budou konat i v pátek

Na Masarykově náměstí
je vyspravený mobiliář
i okolí stromů
Kovové i dřevené součásti laviček,
prodejních pultíků či sloupků na Masaryově náměstí už zasloužily obnovu,
stejně jako sloupy veřejného osvětlení.
Zároveň se na hlavním uherskohradišťském náměstí začátkem prázdnin
pracovalo na obnově "límců" kolem lip.

Na oblíbeném tržišti nedaleko vlakového nádraží v Uherském Hradišti,
Na Stavidle, si budou lidé od 1. srpna
moci nakoupit kromě tradiční středy a soboty také v pátek. Rozšířením
počtu prodejních dnů vyšla radnice
vstříc občanům, kteří si takovou
změnu přáli. V nedávné době se na
tržnici uskutečnily opravy, konkrétně došlo k opravě rozvodů elektřiny,

dále k očištění reklamních ploch a
jejich následnému nátěru a opraveny byly také svody a oplechování.
V rámci běžné údržby provedla
firma HRATES očištění, natření konstrukcí a drobné opravy mobiliáře.
Do budoucna je plánována výměna
desek na prodejních stolech, výhledově bude nutná také výměna
střechy.

V Redutě se sešli jubilanti

Společenské setkání s jubilanty, seniory, kteří oslavili kulaté, nebo půlkulaté
jubileum v prvním pololetí tohoto
roku, uspořádala radnice v Uherském
Hradišti. V průběhu slavnostního
odpoledne oslovili oslavenci s mnoha

Nemocnice otevřela
prodejnu a půjčovnu
zdravotnických potřeb
Uherskohradišťská nemocnice vzhledem k velkému zájmu veřejnosti otevřela prodejnu a půjčovnu zdravotnických
potřeb. Za tímto účelem nemocnice
zrekonstruovala a přestavěla prostory
bývalé výměníkové stanice. Celkové
náklady se vyšplhaly na 2,5 milionů
korun. Prodejna nabízí širokou škálu
zdravotnických potřeb a také novinky
pro onkologické pacienty. Půjčovna nabídne kromě již zavedeného půjčování
postelí pacientům domů také půjčování
zdravotnických pomůcek. 
-JP-

překvapivými postřehy a přáními
starostu města Stanislava Blahu, který
jim přišel k jejich jubileu pogratulovat.
V programu seniorům zazpíval sbor
ze Základní umělecké školy Uherské
Hradiště.
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Krátce z města
Opravené míkovické hřiště už slouží veřejnosti

Na sídlišti Tůně vznikne první
zóna rezidentního parkování
ve městě
Záměr, významně zvýhodnit trvale
bydlící obyvatele sídliště v parkování,
schválila dne 12. července rada města.
Pokud se rezidentní zóna osvědčí, plánuje město zvýhodněné parkování pro
občany města postupně zavádět
i v dalších v lokalitách. V příštích týdnech město v Tůních upraví dopravní
značení, poté budou obyvatelé lokality
informováni, že si mohou vyřídit parkovací karty.

Za účasti malých hasičů otevřelo město Uherské Hradiště v sobotu 2. července nově opravené hřiště v Míkovicích. Odpoledne plné zábavy si užili zejména malí hasiči z Míkovic, kteří od vedení města dostali drobné
dárečky za své celoroční aktivity. A aby nebyla nuda, o to se postaral kouzelník Jirka Hadaš.

Altánek ve Smetanových sadech jako nový

Záměrem města je výrazně zvýhodnit občany města v dané lokalitě a
umožnit jim parkovat v místě bydliště.
Zóna zákazu stání mimo vozidel s platnou parkovací kartou ale současně, za
určitých podmínek, nevylučuje parkování i jiných vozidel, proto se nejedná
o tzv. modrou zónu známou z jiných
měst. Veškeré úpravy dopravního značení budou provedeny na stávajících
plochách bez stavebních zásahů.
Poplatek pro rezidenty (fyzické
osoby s trvalým pobytem ve vyznačené
zóně) bude symbolických 100 korun
za rok, podmínkou je právní vztah
k vozidlu, pro které je požadováno
vystavení parkovací karty. Takzvaný
abonent (např. osoba, která má v místě
firmu nebo provozovnu) by pak měl
platit 6000 korun za rok. Jednorázová
krátkodobá parkovací karta (návštěvy,
řemeslníci, atd.) bude stát 10 korun na
hodinu.

Kdo jste byli ještě na začátku léta u altánku v největším parku v Uherském Hradišti, určitě jste sami viděli,
že jeho stav už nebyl moc dobrý. Proto jej město nechalo opravit. I včetně opravy střešní části a nátěru konstrukcí si zásah vyžádal náklady dosahující ke 100 tisíci korunám.

V Tůních je zhruba 350 bytů a
současný počet legálních veřejných
parkovacích míst je 85. Přesto zde
podle nočního sčítání fyzicky parkuje průměrně 171 vozidel. Přes den je
oblast zatížena parkováním lidí, kteří
například pracují v centru města
a vyhýbají se poplatku za parkování.
Kapacitu legálních parkovacích míst
chce město úpravou dopravního značení zvýšit na cca 140 míst.

Jan Pášma
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Město informuje
Bezpečnost ve městě je jednou z priorit
policie díky kamerám schopna ve 30
až 40 procentech případů dopadnout
pachatele přestupků nebo trestné
činnosti. „To není zanedbatelné číslo,“
upozornil Pauřík. Nejčastějším projevem vandalství je sprejerství.
K významným budovám, na kterých se
sprejeři v Uherském Hradišti podepsali
v minulosti, patří například budova Reduty, nebo kino Hvězda, které
sprejeři poničili vzápětí po skončení
rekonstrukce.
Problémy, které přetrvávají, jsou zejména projevy vandalství a výskyt osob
bez přístřeší.
„Bezpečnost zajímá všechny obyvatele, kteří mají rodiny a další blízké lidi a
proto práci vedení města v této oblasti
sledují,“ nechal se slyšet starosta města
Stanislav Blaha. Také z jeho popudu
uvedlo město v loňském roce do funkce
4 asistenty prevence kriminality. „I za
cenu menších pravomocí mají ve městě
své místo. Působí na přechodech, kde
nahradili strážníky, kteří se mohou mezitím věnovat jiné činnosti, vykonávají
pochůzkovou činnost, s cílem lidem
poradit, pomoct, upozornit na vyhlášku
či předpis, nebo poslat hlídku strážníků
tam, kde je to aktuálně potřeba,“ popsal
starosta. Snahou města je, aby došlo
k plánovanému naplnění stavu. Právě
probíhá nábor nových lidí. Město tvrdí,
že nejlepší způsob prevence je dobrá
znalost místních podmínek a základem
pomoci zase úroveň komunikace. „Na
výběru si proto dáváme opravdu záležet, mezi strážníky nemůže mít místo
někdo, kdo neumí vystupovat,“ nastínil
velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.
Aktuálně ve městě probíhá rozsáhlý
projekt Digitalizace kamerového systému. Výměnou všech původně analogových kamer za digitální se skokově
zvýší technická i uživatelská kvalita
celého kamerového systému města, což
značně přispěje k navyšování úrovně
prevence trestné činnosti a přestupků
na území města. Náklady na přestavbu

dosáhnou zhruba 3,3 milionů korun.
Nemalou úlohu ve zvyšování bezpečnosti města hraje rovněž úzká spolupráce městské policie s Policií České
republiky. Městská i státní policie jsou
v úzkém a pravidelném kontaktu s vedením města a kontinuálně podávají
zprávy o své činnosti. Občanům k dosažení informací může sloužit například
mapový projekt e-Analýza bezpečnosti,
který je dostupný na internetovém
portále města. Jako v každé oblasti,
také v bezpečnosti je stále co zlepšovat.
Problémy, které město dlouhodobě
trápí, jsou vandalství a problematika
bezdomovců.
Vandalství – nikdy
nekončící příběh
Na začátku července někdo rozbil
všechna světla v nedávno opraveném
podchodu známém jako Myší díra. „Nechápu myšlenkové pochody těch našich
spoluobčanů, kteří ničí všechno, co jiní
vytvořili. Jejich dílem jsou pak počmárané fasády, polámané stromy, vyvrácené dopravní značky, poničené lavičky,
vysypané popelnice,“ naštval se starosta města a vyzval občany, aby nebyli
lhostejní. „V případě, že budete svědky
podobného konání, neváhejte kontaktovat městskou policii (156, pozn.).
Vzniklé škody platíme my všichni,“
řekl. Někteří lidé oponují, že město
digitalizuje kamerový systém a přesto
dochází k vandalství. Velitel městské
policie Vlastimil Pauřík ale uvádí věc na
pravou míru. Podle jeho slov je městská

Bezdomovectví - často diskutovaná
problematika ve městě
Momentálně je v Uherském Hradišti
asi 25 stálých občanů bez domova.
Ovšem počet těchto občanů se minimálně zdvojnásobuje s nárůstem
kulturních akcí ve městě. K těmto se
pak přidávají drogově závislé osoby a
lidé pohybující se z různých příčin na
okraji společnosti. Strážníci městské
policie řeší vykazování těchto osob z
různých koutů města několikrát denně.
„Udělujeme blokové pokuty za znečišťování veřejného prostranství, veřejné
pohoršení a přestupky proti majetku.
Dennodenně je některá z těchto osob
převážena z důvodu své opilosti na
protialkoholní záchytnou stanici do
Kroměříže,“ potvrdil velitel Pauřík.
Těmto osobám je pak jedno, jestli je
strážníci vykážou z jednoho místa.
Přesunou se jednoduše jinam. Když
ale nedělají nic protiprávního, nebo
někoho nepohoršují, nemohou s nimi
ani strážníci dělat vůbec nic. Za sezení
na lavičce nelze postihnout nikoho. Na
sociálních sítích se nářky lidí a jejich
zkušenosti s bezdomovci a osobami
na okraji společnosti objevují čím dál
častěji. „Ano, pojmenovat problém umí
kdekdo, ale reálná pomoc se přirozeně
očekává od úřadů. Ty ale mají svázané
ruce. Nicméně věřte, že pro to, aby v
našem krásném městě byl zachován
veřejný pořádek a čistota, a aby se tady
naši občané cítili bezpečně, děláme
všechno,“ uzavřel starosta Blaha.
Jan Pášma
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Město informuje
Místní akční plán ORP Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště zahájilo
dne 1. 6. 2016 realizaci vzdělávacího
projektu s názvem Místní akční plán
(MAP).
Realizace projektu je založena na
spolupráci Města Uherské Hradiště
a místních akčních skupin, které na
území ORP Uherské Hradiště působí.
Projekt je zacílen na oblast formálního vzdělávání v mateřských
a základních školách, zejména pak
na vybudování a rozvoj udržitelného
systému komunikace a dále spolupráce všech aktérů, kteří vstupují do
oblasti neformálního vzdělávání na
území ORP Uherské Hradiště.
Projekt má pojmenovat potřeby
v oblasti vzdělávání dětí do 15 let,
a to jak investiční (např. vybudování přírodovědných či chemických
laboratoří) tak neinvestiční (školní
psycholog, supervizor či asistent
pedagoga), které budou postupně
naplňovány. Mapování nových podnětů, potřeb
a nedostatků, rozvoj kultury vzdělávání zaměřený na úspěch pro každého žáka a každého pedagoga, bude
pro realizaci vize projektu dalším
nosným tématem. Místní akční plán
přináší zázemí a prostředky pro kvalitnější vzdělávání v našich školách.
Cílí na podporou pedagogů a jejich
profesní rozvoj, ale současně vytváří
platformu pro vzájemnou spolupráci
a předávání zkušeností vyučujících.
Významným přínosem jsou plánovaná setkání s odborníky a inovátory
českého školství. Tito specialisté
odhalí nové možnosti rozvoje našeho
regionálního školství, představí
inspirace, příklady ověřené praxí,
možnosti alternativního vzdělávání,
a to nejen pedagogům a ředitelům

škol, ale i rodičům a všem zájemcům
o vzdělávání. V neposlední řadě napomůže k větší míře informovanosti
a připravenosti na proinkluzivní
vzdělávání ve školských zařízeních
tohoto regionu. Očekávaným dopadem pak bude posílení statusu
našich pedagogů, jejich efektivnější
práce, chuť hledat nové způsoby
práce s dětmi a nadanými dětmi,
lepší informovanost a propojenost
zájemců o vzdělávání.
Pro nastavení správného fungování projektu je nutná efektivnější
spolupráce mateřských a základních škol, organizací věnujících se
zájmovému či neformálnímu vzdělávání, zřizovatelů školských institucí,
aktivních rodičů, kterým zaleží na
vzdělání svých dětí a dalších aktérů
na území ORP Uherské Hradiště.
Aktuálně se zpracovává Strategický rámec MAP pro území ORP
Uherské Hradiště. Součástí tohoto
dokumentu bude Dohoda o investičních prioritách (sbírka projektových
záměrů), jež bude povinnou přílohou
pro žádosti o dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP) – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Sběr těchto
projektových záměrů bude probíhat
do 5. 9. 2016.
Organizace zabývající se neformálním, volnočasovým a celoživotním
vzděláváním nás mohou kontaktovat
se svými projektovými záměry či
dotazy k místnímu akčnímu plánu
a možnému zapojení projektových
záměrů do realizace projektu.
Projektové záměry či dotazy k projektu je možné zasílat na adresu:
blanka.anischova@mesto-uh.cz.

Oblíbený farář Jan Turko
v Uherském Hradišti končí
První prázdninový den se s P. Mgr. Janem Turkem oficiálně rozloučili členové vedení města Uherské Hradiště,
svou poslední mši v místním farním
kostele sv. Františka Xaverského pak,
mezi lidmi oblíbený farář, odsloužil
o týden později.
„Odchod pana faráře mě překvapil.
Po dobu šesti let byl velmi důležitou
součástí kulturního a společenského
života v našem městě. Velmi srdečně
mu děkuji a přeji hodně štěstí v novém působišti,“ řekl na adresu končícího faráře starosta města Stanislav
Blaha.
Jan Turko nyní přejde do svého nového působiště v Kněždubu. „Odchod
neznamená, že někoho opouštím,
vždy se sem budu rád vracet,“ vyslovil se.
Pátera Turka vystřídá v Uherském
Hradišti Josef Říha, který naposledy
působil v Bílovicích.
-JP-
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Návrat výroby piva
do Uherského Hradiště

Prázdninové rozjímání
a nejen to

Uherské Hradiště – Srdce Slovácka si
patrně jen málokdo spojí s jinými nápoji, než je víno či slivovice. A přesto,
městská část Jarošov v minulosti
proslula výrobou piva, která zde byla
započata již v roce 1688. Nyní, po 19
let trvající přestávce, výrobu obnovil
nadšený investor a autor projektu
Miroslav Harašta, který před časem
vrátil pivovarnictví také do Znojma.
Jarošov by bez vaření piva nebyl tím
Jarošovem, jak jsme jej znali dříve.
A proto se mi líbí i strategie nového pivovaru – vracet výrobu piva do
míst, kam pivo historicky patří. Když
jsme spolu s Miroslavem Haraštou
asi před rokem promlouvali a na stole
byly první plány, byl jsem rád za jeho
přístup: „Půjde o místní pivo spjaté s
regionem, pro místní lidi, z místních
surovin a vyrobené s fortelem místních lidí,“ řekl mi tenkrát.
Pivovar je menší a stojí o kousek
dál, než původní, starý pivovar,
nicméně bude vybavený tradiční
technologií a bude v něm možná
výroba „řemeslného“ piva. Zaměstnávat bude zhruba deset lidí a vyrábět
se zde budou čtyři základní produkty
a šest sezónních speciálů. Je mi ctí,
že jsem na procesu obnovy tradice
byl osobně účasten a příchod nového
investora pro obnovení výroby piva v
našem městě jsem velmi uvítal.
Nově uvařené Jarošovské pivo se
poprvé chutnalo koncem června na
Masarykově náměstí a to dokonce
dva různé ležáky. Tzv. „červený“
vycházel z původní receptury z roku
1988 a "modrý" byl dle nové originální
receptury. Návštěvníci pak hlasovali,
které jim chutnalo více. Modré po
součtu vyhrálo jen o 2 hlasy a tak se
vedení pivovaru rozhodlo, že nakonec
bude vařit obě dvě varianty. Z červené jen mírnou úpravou receptury
udělají jedenáctku. Myslím, že je to
dobré rozhodnutí.
Ing. Stanislav Blaha,
starosta města Uherské Hradiště

To, co mě napadá, když procházím
kolem řeky Moravy či jejích ramen,
je náš vztah k řece a vodním plochám obecně. Vždyť naši předkové
si sídlo našeho města na řece jistě
nevybrali náhodně. Řeku Moravu i přilehlý Baťův kanál využívá
každoročně stále více turistů a já
jsem přesvědčený, že „modrá pentle“ skýtá velké množství možností
využití i pro potřeby Hradišťanů.
Třeba ve formě půjčovny lodiček či
šlapadel. Vhodné by bylo uzpůsobit
řeku také ke koupání, vždyť čistota
vody se znatelně zlepšila. Nehledě
na úpravu břehů pro procházky či
jízdy na kole.
Druhým problémem je stav slepých ramen a zejména jejich okolí. Mařatské či Kobylica jsou sice
navštěvovány rybáři, přesto by bylo
žádoucí upravit jejich břehy
a porosty tak, aby se v místech dalo
chodit a odpočívat. Nehledě na nebezpečnost uschlých stromů či neudržovanou zeleň na březích vodních
toků. Možným cílem by mohlo být
také vytvoření malých lesoparků s
naučnými stezkami.
Dalším problémem města je pouze
jeden silniční most přes řeku. Nad
přemostěním u Jarošova se přitom
diskutuje už mnoho let. Odlehčilo
by se městu a zároveň by se umožnila zástavba i výsadba zeleně na
pravém břehu řeky. Tím by se řeka
dostala do města a neležela by, kromě Rybáren na jejím okraji. Nutné
protipovodňové úpravy lze zvládnout, o čemž svědčí zástavba rodinnými domy ve Starém Městě. Právě
udržování i využití vody ve prospěch obyvatel je v souladu s trvale
udržitelným životem a podporou
přírody. Ne více betonu či asfaltu,
ale více přírody, zeleně
a míst k oddechu a ke sportování.

 Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu
zastupitelů za ČSSD

Město Uherské Hradiště
zahájilo pořízení nového
územního plánu

Klíčový rozvojový dokument města,
Územní plán Uherské Hradiště, se dočká nové podoby. Důvodů pro pořízení
nového územního plánu je několik.
Platný Územní plán Uherské Hradiště, podle nějž dnes stavební úřad
rozhoduje, je takřka pět let starý. Za
tuto dobu se podmínky na území města
mění a územně plánovací dokumentace tedy nevyhnutelně zastarává.
Rovněž je třeba reagovat například na
nové koncepční dokumenty (nově pořízený Generel dopravy měst Uherské
Hradiště, Staré Město a Kunovice, aj.),
zpracované pozemkové úpravy a celou
řadu dalších, nových poznatků.
Všechny tyto skutečnosti vyhodnocuje a shrnuje tzv. Zpráva č. 1 o
uplatňování Územního plánu Uherské
Hradiště, která byla schválena zastupitelstvem města dne 22. února, 2016
(usnesením č. 137/11/ZM/2016/Veřejný). Ve svém závěru zpráva doporučuje
jako nejefektivnější řešení pořídit zcela
nový územní plán. Toto doporučení
se navíc setkává s aktuální dotační
podporou z programu IROP.
Zastupitelstvo města proto na svém
zasedání dne 13. června 2016 schválilo zadání Územního plánu Uherské
Hradiště. Schválení zadání je nezbytným krokem pro vypsání výběrového
řízení na zpracovatele územního plánu
a podání žádosti o dotační prostředky
v programu IROP. Termín schválení
nového územního plánu se předpokládá zhruba na přelomu let 2018 a 2019.
Ing. Martin Ševčík,
Útvar městského architekta
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Město informuje
V Parku Rochus bylo otevřeno nové muzeum v přírodě

Dne 1. května 2016 bylo v okrajové části
Parku Rochus v Uherském Hradišti
otevřeno nové muzeum v přírodě.
V základním 60 minutovém prohlídkovém okruhu se návštěvníci mohou
seznámit s nejzajímavějšími prvky
tradiční lidové kultury uherskohradišťského Dolňácka a nahlédnout tak
do života našich předků. Muzeum
mohou zájemci navštívit také při

speciálních programových akcích,
např. 13. 8. Žně na Rochusu nebo
10.–11. 9. v rámci Slováckých slavností
vína a otevřených památek.
Více informací nejen o prohlídkách,
otevírací době, vstupném a připravovaných pořadech na www.parkrochus.cz
nebo na sociální síti Facebook v profilu
Park Rochus Uherské Hradiště.
-MR-, foto: Josef Tymonek

Uherské Hradiště má nového
(video) průvodce
Nového průvodce pro turisty vydalo
Městské informační centrum společně
s Regionem Slovácko a městem Uherské
Hradiště. Kromě teamu „íčkařů“ se na
jeho přípravě podílela historička PhDr.
Blanka Rašticová a Ivan Marek z olomoucké agentury m-ARK. Tiskovina
je řazená do tematických celků, které
návštěvníka provedou historickým
centrem města i dalšími přilehlými
částmi včetně místních čtvrtí a blízkého
okolí. Nabízí nespočet sportovních aktivit i míst k relaxaci či odpočinku, zve
na tradiční akce a představuje nejvýznamnější uherskohradišťské kulturní
instituce. Průvodce je doplněný mapou
a seznamem ubytovacích kapacit.
„Vychytávkou“ tohoto nového propagačního materiálů je 10 QR kódů,
pomocí kterých se čtenář vlastnící
chytrý mobil promění v diváka a může
se nechat familiárně provést městem
živým průvodcem. Martin Rezek
v deseti video spotech ukáže turistům
mnohá zajímavá místa, pozve je na
oblíbené akce, ukáže atmosféru města,
provede je po okolí a nabídne i sklenku
vína ve vinném sklepě.

V Uherském Hradišti můžete i v srpnu „ZASTAVIT ROBOTY“
Rebelující roboti chtějí ovládnout
svět. Podaří se naprogramovat antivir, který je zastaví?
To je námět velké prázdninové hry ZASTAVTE ROBOTY, kterou pro rodiny

s dětmi připravila Česká televize společně se čtyřiceti informačními centry
v celé republice. Nechybí mezi nimi
ani to uherskohradišťské. Do neděle
28. srpna mohou „malí tajní agenti“
zavítat do jeho provozovny v jezuitské
koleji na Masarykově náměstí a získat
zde jedno ze tří tajných hesel. Pro
další dvě budou muset vyrazit třeba
do Kyjova, Kroměříže nebo Valašského
Meziříčí. Pomůžou tak agentce Victory
zachránit civilizaci před rozhodujícím
útokem mimořádně inteligentních
robotů profesora Chaose.
Pravidla, podrobnosti a GPS souřadnice nové soutěže Zastavte roboty na
www.decko.cz/div.
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Tipy Klubu kultury
sobota, 18:00 hod., Slovácká búda ve Smetanových sadech, VSTUP ZDARMA

VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

6. 8. Kalíšek, 13. 8. DH Blatnička, 20. 8. Michal Tučný Memory Band, 27. 8. CM Kunovjan
Začátek v 18:00, oblíbený hudební program pod širým nebem.
pátek 12. 8., 17:00 hod., Galerie Vladimíra Hrocha, VSTUP ZDARMA

VI. HRADIŠŤSKÝ PLENÉR

Vernisáž mezinárodního malířského sympozia.

S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K
9.–11. září 2016, Uherské Hradiště – STŘÍPKY Z PROGRAMU

PÁTEK 9. 9.

LOJZO, koncert
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20:00–21:30

OCHUTNÁVKA REGIONÁLNÍCH VÍN S CM OHNICA
program ve vinném stanu
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16:00		

CM BÁLEŠÁCI, večer s cimbálovou muzikou
VINNÝ STAN 21:30–01:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ S PŘEDSTAVENÍM
MIKROREGIONU BUCHLOV
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20:00

SOBOTA 10. 9.
HRADIŠŤSKÝ JARMARK
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 8:00–17:00
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
MAŘATICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 9:00
MIKROREGIONY A MĚSTA SE PŘEDSTAVUJÍ
programy mikroregionů a měst
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 10:30–17:00
MUZIKANTSKÉ LODĚ
PŘÍSTAVNÍ HRANA UH 12:30–17:00
CIRCUS PROBLEM, koncert
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 17:00–18:30
VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH
VINNÉ SKLEPY 19:00–23:00

NEDĚLE 11. 9.
HRADIŠŤSKÝ JARMARK
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 8:00–17:00
HRADIŠŤAN, koncert
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ P. MARIE 10:30
VARHANNÍ KONCERT – PETR VACEK, koncert
KOSTEL SV. FR. XAVERSKÉHO 11:15–12:00
DĚTSKÝ ATELIÉR, program pro děti
GALERIE SM 10:00–15:00
PETR BENDE A CM GRAJCAR, koncert
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 12:00–13:15
STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO
program pro děti
SMETANOVY SADY 14:00–17:00
PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU
PROSTŘEDNÍ ULICE 18:00–20:00

Kompletní program naleznete na www.slavnostivinauh.cz.
Sledujte FACEBOOK Slováckých slavností vína.
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Klub kultury – výstavy
Ohlédnutí

PAVEL DIAS – VÝSTAVA
V TRENČÍNĚ
Klub kultury ve spolupráci s Trenčianským osvetovým strediskom
zvou návštěvíky na výstavu fotografií
Pavla Diase (1938), která nese název
„Pařížské reminiscence“. Uznávaný
a výtečný autor a pedagog představí
své snímky zachycující momenty z
jeho první návštěvy Paříže v roce 1968.
Výstava fotografií bude za účasti autora slavnostně zahájena ve čtvrtek 25.
srpna v 17 hodin v unikátním prostoru
Katova domu v Trenčíně a potrvá do
30. září 2016. 
Foto: Milan Bouda

Vernisáž Michala Bauera se uskutečnila v den zahájení letošní Letní filmové školy, která byla spolu s
Klubem kultury pořadatelem výstavy obrazů zdejšího autora. Zajímavá instalace využila netradičního
prostoru a spolu s použitím světelných efektů dala vyniknout velkoformátovým strukturálním obrazům,
které vznikaly právě pro tuto příležitost. 
Foto: archiv autora

KLUB KULTURY ZVE: VI. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM „HRADIŠŤSKÝ PLENÉR“
V letošním roce se opět v letním termínu (1.–12. srpna 2016) uskuteční již
VI. ročník malířského bienále Hradišťský plenér. Pořadateli sympozia
jsou tradičně Klub kultury Uherské
Hradiště a Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. Záštitu
nad akcí převzal starosta města Uherské Hradiště. Šestý ročník sympozia
je i v letošním roce opět koncipován
jako pokračování tradičního uměleckého setkávání, vedoucího k vytvoření trvalých kulturních hodnot
města Uherské Hradiště. Za uplynulá
léta se již tato kulturní událost vžila
do povědomí nejen výtvarníků, ale
také milovníků výtvarného umění
a široké veřejnosti. Pro autory se
účast na sympoziu vždy stává nezapomenutelným zážitkem a vznikla
již celá řada kvalitních obrazů, které
se staly součástí sympozijní sbírky
města. Ta dnes čítá na sedm desítek

děl. Posláním sympozia je inspirovat
české i zahraniční umělce k dílům,
která se stanou významnou součástí
nadregionální kultury. Setkání má
být tvůrčím impulsem, vedoucím ke
vzájemné konfrontaci a poznání ideových, uměleckých a technologických
přístupů všech účastníků. Sympozium, které vzniklo přesně před deseti
lety, chce přispět k rozvoji mezinárodní spolupráce a k navázání kontaktů.

Zahraniční účastníci budou mít možnost seznámit se s životem v České
republice a místní kulturou Zlínského
kraje. Letošního malířského bienále
se z řad Polské republiky zúčastní
Iwona Jankowska Kozak (Krosno), ze
Slovenska Jozef Vydrnák (Trenčín) a
Ján Balaj (Mníchova Lehota), z České
republiky Anna Sypěnová (Přerov),
František Pavlica (Hroznová Lhota),
Jan Melena (Havířov), Petr Bulava
(Krnov) a Roman Trabura (Praha).
Obyvatelé města budou mít možnost
autory v ulicích města spatřit při
jejich tvorbě a následně také výsledky jejich tvůrčí činnosti. Slavnostní
vernisáž, kde autoři představí díla
vzniklá inspirací naším městem a
okolní krajinou, se uskuteční v pátek
12. srpna v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultury)
a výstava potrvá do 30. září 2016.
Mgr. MgA. Petra Baroňová
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU JE TU PRO VÁS
PŘÍŠTÍ ROK ZAHAJUJEME 14. ROČNÍK – 6 SEMESTRŮ – 6 OBORŮ

Přijďte v odpoledních hodinách studovat
na Obchodní akademii do Uherského Hradiště.
K velké spokojenosti občanů – studentů nabízíme vzdělávání,
diskuze, odpovědi na všetečné otázky, setkávání
s novými lidmi a vyplňujeme volný čas.

Široká nabídka kvalitních a čerstvých
výrobků od regionálních dodavatelů
pod jednou střechou

každou 1. sobotu v měsíci
Slovácký BLEŠÁK
každou 3. sobotu v měsíci
Farmářské trhy

Verbířská 1286

(areál bývalých kasáren)
Uh. Hradiště

Tel.: 730 573 843
Slovácká tržnice

Délka studia
Místo
Odborný garant

– 3 roky (zpravidla 1 x za 14 dnů)
– Obchodní akademie Uherské Hradiště
– Univerzita Palackého Olomouc

Informace

572 433 011 vrátnice školy www.oauh.cz
– univerzita třetího věku
do konce srpna 2016 vrátnice školy
elektronická přihláška www.oauh.cz
– univerzita třetího věku-nabídka
studia-přihláška ke studiu

Přihlášky

Zahájení studia září 2016.

ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE INZERCE
Pro zadání inzerce nás kontaktujte:
machackova@kkuh.cz, 724 343 700.
Ceník naleznete na www.kkuh.cz

Zaslali nám
Obnovovaná tradice
S tím jak mizí stará podoba města,
vznikají nové ulice, nové domy i nové
kulturní a společenské aktivity, zapomíná se na mnohé staré, jež mohou
přinést nové podněty. Jednou ze zapomenutých aktivit je osmdesáté výročí
založení družstva SLOVAČ.
Bylo založeno 1. dubna 1936 a v krátké době získalo 305 členů se 688 podíly. Prvním pozoruhodným výsledkem
činnosti Slovače byla slavná Výstava
Slovácka 1937. Členy představenstva
družstva byly tehdy významné osobnosti města: starosta Metoděj Garlík,
podnikatel Ing. Vojtěch Stancl, ředitel
Slováckého hospodářského družstva
Vavřín Kučera, obchodník Jaroslav
Novák, ředitel Městské spořitelny Vladimír Červinka, MVDr. Martin Janík,
JUDr. Emil Tománek, ředitel Hospodářské školy Ing. Jan Jaroš, vrchní inspektor Vladimír Graca a zemský školní inspektor Štěpán Slavotínek. Po skončení

výstavy se družstvo SLOVAČ spojilo
s družstvem Slovácké lidové umění
(SLUM), které uvádělo jako předmět
své činnosti „organizovati výrobu
a odbyt veškerých předmětů lidové
slovácké tvorby umělecké“. Tímto sloučením vznikl postupně podnik, který
se stal ve druhé polovině 20. století
stal jediným výrobcem lidových krojů
v Československu. Hotovil je nejen pro
české, moravské a slovenské folklorní soubory, ale například i pro filmy
Rodná země a Ešče svaďba nebyla. I
když tradiční rolnický život s cyklickým časem a náboženskou strukturou
každodenního života navždy zmizel
(stejně jako zmíněná organizace), sváteční kroj v jeho soudobých úpravách
se dosud využívá při náboženských
slavnostech nebo při příležitosti zvyků
jako jsou hody nebo Slovácké slavnosti
vína a otevřených památek.
Využívání krojů k nejrůznějším společenským aktivitám souvisí dnes nepochybně s novodobým potvrzováním

osobní nebo regionální identity. Nový
zájem o kroje vyvolal v život jak aktivity
šikovných švadlen, tak nové organizace, navazující do jisté míry na krojový
program družstva SLOVAČ. Například
v Blatničce a v Uherském Ostrohu byly
v roce 2006 založeny organizace Tradice Slovácka o.p.s., zajišťující nejenom
šití nových krojů, ale i opravy starších
a hotovení upomínkových předmětů.
V roce 2008 založilo Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a Městské informační centrum v Uherském Hradišti
organizaci Tradiční výrobek Slovácka.
Pod tímto názvem byla zaregistrována i
ochranná známka.
Mnohé tradiční prvky se v konfrontaci se současností jeví jako zastaralé.
Jejich význam je v tom, že jsou pro nás
reprezentanty etnicity, starobylosti a
jiných hodnot, které jsme jim vědomě
přisoudili a zařadili do širších souvislostí soudobé kultury jako neoddělitelnou součást kulturního dědictví.		
		
Josef Jančář
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Nejchutnější
festival
jídla a pití
na Moravě!

CO VÁS ČEKÁ?

• vybrané restaurace ze Zlínského kraje
• zajímavé tuzemské i zahraniční kuchyně
• netradiční delikatesy, nové trendy v gastronomii
• vybrané regionální potraviny a značky
• pivní speciály, lahodná vína, prémiové destiláty
• špičkoví šéuchaři, odborníci a osobnosti na pódiu
• program pro dětské návštěvníky

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK:

V síti Ticketportal
ním
a v Městském informač
u Zlín.
a turistickém středisk

MIMO JINÉ OCHUTNÁTE:

husí a kachní delikatesy, steaky, ryby, pštrosí
speciality, národní pokrmy z Brazílie nebo Srí
Lanky, hmyz, sushi, raw stravu, vegetariánská
jídla, speciální kávy, olivové oleje, různé druhy sýrů,
sladkosti na všechny způsoby, klasická i netradiční
piva zavedených značek i minipivovarů, moravská
i zahraniční vína, whisk(e)y, ale také domácí likéry,
šťávy, mošty, uzeniny, pekařské výrobky, čokoládu
a mnoho dalšího.

VSTUPENKY:

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI:
100 Kč nebo 350 Kč + 10 grešlí (festivalová měna)
VSTUPNÉ NA MÍSTĚ:
150 Kč

Našimi partnery jsou:

12
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předinstalační servis zdarma!
tel: 800 888 949
mikrovlnné
zařízení
za 1 Kč!

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

auTo
roku 2016

ASTRA již za

319 900 Kč

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
Mb/s

bezpečně

BEZLEPKOVÉ
VEGETARIÁNSKÉ
NANUKY A ZMRZLINY

S prvky prémiové třídy.

Nová astra.
Výzva prémiové třídě.
Kombinovaná spotřeba 3,4–5,4 l/100 km;
emise CO2 90–124 g/km.
Zobrazený model je pouze ilustrativní.

UH CAR AUTO, s.r.o., Za Olšávkou 365 - Sady, Uherské Hradiště
Tel.: 577 700 010, E-mail: prodej@opeluh.cz, www.opeluh.cz

banner_A5_2012
������
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Toulky městem
Z Mariánského náměstí do Protzkarovy ulice vstupujeme podél novostavby
na místě zbořených domů čp. 47 a 48,
za níž se otvírá půvabné náměstíčko
Zelný trh. Původně se nejednalo o náměstí, neboť jeho střed býval alespoň
částečně zastavěný. Ve 2. polovině
14. století zde snad stála část masných
krámů, z dalších dvou staletí o jeho
podobě nemáme zprávy. Na vyobrazení města z roku 1670 vidíme nezastavěnou plochu, ale již na počátku
18. století byly v jeho středu postaveny
dva maloměšťanské domy, později čp.
49 a 50, které tam potom stály až do
poloviny 20. století. Okolo nich vedla
z Protzkarovy ulice úzká ulička, jejíž
delší část podél zadních traktů domů
z Mariánského náměstí a z Prostřední
ulice dostala v roce 1890 jméno Ztracená ulice, „jelikož pro obchod a veřejný
život ztracena jest“. Od dnešní pasáže
zpět do Protzkarovy ulice vedla ulička
podél kanálu Rechly, pročež již od 17.
století byla nazývána Smradlavá ulice
(Geruchsgasse). Zasypáním Rechly na
konci 18. století se rozšířila a vzniklo
tak místo, kde se o trzích prodávala
zelenina, pojmenované v roce 1890
Zelný trh.
Zmíněné domy čp. 49 a 50 stály průčelím do Protzkarovy ulice a vzadu
měly dvůr a zahradu. První z nich,
již na počátku 19. století trojkřídlý,
držel v roce 1804 Jan Mikšíček, od
roku 1845 pak rodina Würtlova, jejíž
dědičky v roce 1869 dům prodaly
manželům Ferdinandu a Terezii
Prusenovským. Ferdinand Prusenovský byl kovářem, specializovaným
znalcem koní. Dlouhá léta tu byla též
provozována kloboučnická živnost,
nejprve vdovou Františkou Brdečkovou se třemi pomocníky, později
kloboučnickým mistrem Antonínem
Kožušníkem, který v domě bydlel až
do počátku 20. století a jeho rodina
pravidelně ubytovávala studenty. Během 19. století byl dům rozšiřován, ač
stále zůstával přízemní, až počet bytů
v roce 1910 dosáhl devíti. Majitelem
byl v té době městský lékař Dr. Tomáš
Vyorálek, jenž zde ale nebydlel. Nájemníky byli švec, hodinář, pletařka

Domy čp. 49 a 50 na místě dnešního Zelného trhu. V pozadí dům čp. 48 na rohu Mariánského náměstí.

Foto SOkA UH

punčoch, pomocný dělník, dva zaměstnanci dráhy, kancelářský pomocník, pradlena… V roce 1924 dům jako
zbořeniště koupil Václav Kallus a roku
1928 stavitel Julius Kopp na jeho místě
vystavěl rozlohou mnohem menší
skladiště, využívané potom různými
firmami.
Vedlejší dům čp. 50 koupil v roce 1847
bednář Antonín Závodský, který pak
v jednom ze tří bytů s rodinou bydlel.
Nájemníky v jeho domě byli často
úředníci blízkého finančního ředitelství, bydlel tu také penzionovaný
nadučitel Josef Werek či soustružník
František Barvič, jehož manželka
vedla obchod se střižním zbožím. Na
konci 19. století dům zdědil Gustav
Závodský, rovněž bednářský mistr.
V letech 1933–1938 v něm provozoval obchod s barvami a laky Antonín
Valenta, v letech 1936–1944 Marie
Králíková obchod s jízdními koly a
součástkami k nim, současně pak od
roku 1932 kovotlačitelství Jaroslav
Tichý, který tu měl byt i obchod ještě
koncem čtyřicátých let.
V listopadu 1935 oba domy od majitelů Václava Kalluse a Marie Závodské, manželky Gustava Závodského,
odkoupil československý stát pro
poštovní správu, která plánovala na

jejich místě postavit novou poštovní budovu podle návrhu architekta
Bohuslava Fuchse. Majitelé obou domů
tam zatím mohli bydlet, případně
prostory pronajímat. Zahájení stavebních prací bylo však stále oddalováno,
až v důsledku vypuknutí války a snad i
pod vlivem námitek majitelů okolních
nemovitostí a možných dopravních
problémů záměr nebyl uskutečněn.
V roce 1938 město pronajalo obchodní
místnosti v čp. 50, uvolněné obchodníkem Antonínem Valentou, brašnáři
Františku Habartovi jako byt a obchod,
v poválečných letech tu bydlely ještě
další dvě rodiny. V domě čp. 49 nebyl
v třicátých letech žádný byt, jen jedna
obchodní místnost a malá písárna,
v letech 1945–1947 tam však bydlela a
měla i vetešnický obchod Marie Váverková. Oba domy byly zbořeny asi v polovině padesátých let a jejich popisná
čísla přenesena na internát zdravotní
školy v areálu nemocnice. Vzniklé
náměstíčko pak sloužilo jako tržiště
až do 80. let 20. století a úprava do
dnešní podoby proběhla podle návrhu
architektky Hany Matysíkové v letech
1993–1994. Do středu parčíku pak byla
postavena litinová secesní kašna, která
kdysi stávala na Palackého náměstí.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Zpravodaj města Uherské Hradiště

Ohlédnutí
56. Kopaničárské slavnosti ve fotografii
Starý Hrozenkov, 15.–17. 7. 2016

Slovácko ve víru barev a chutí
179 barevných fotografii, 5 QRkodů
s videospoty, upoutávky na UNESCO,
texty v českém a anglickém jazyce i
mapa regionu – to vše najdete na téměř
60 stránkách nové knihy, kterou vydalo
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Region Slovácko, Uherské Hradiště.
Nová kniha věnovaná turistickému regionu Slovácko byla slavnostně
pokřtěna v úterý 19. července v 16.00
hod. v kavárně Cafe 21 na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti. Jedná se
o první obrazovou publikaci zachycující přirozený turistický region Slovácko. Prioritně je knížka určena „na
vývoz do světa“ k propagaci za hranicemi regionu i České republiky, ale určitě
si najde své místo i v knihovničkách
regionálních patriotů. „Při listování

čtenář navštíví nejkrásnější a nejzajímavější místa Slovácka, pozná naše
tradice i nehmotné kulturní dědictví
a biosférickou rezervaci UNESCO,“
popisuje Ing. Stanislav Blaha, předseda Regionu Slovácko, který knížku

v úterý 19. 7. 2016 slavnostně pokřtil.
„Do knížky jsme vložili i 5 QRkodů,
pomocí kterých se čtenář díky chytrým
telefonům stane divákem a bude moci
k nám do regionu nahlédnout a vidět
živou krásu našeho Slovácka – folklor a
tradice, historické klenoty, Baťův kanál
i vinice a vinné sklepy. Věřím, že nová
publikace udělá radost místním obyvatelům, návštěvníkům i obdarovaným
na druhém konci světa,“ dodává Ing.
Stanislav Blaha.
Knížku můžete zakoupit v Městském
informačním centru a v knihkupectvích v Uherském Hradišti, ve vybraných informačních centrech regionu
Slovácko a také na e-shopu www.
tradicnivyrobek.cz. Cena je 169 Kč.
Region Slovácko
15
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Slovácké muzeum
Program Slováckého muzea – www.slovackemuzeum.cz
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO

celoročně pro předem objednané skupiny (telefon: A. Knot, 572 508 247).

25 let Institutu tvůrčí
fotografie FPF SU

Památník Velké Moravy
v proměnách času

CENTRÁLNÍ BUDOVA
UHERSKOHRADIŠŤSKÉ
NEMOCNICE, A. S.

Výstava v malém i velkém sále muzea připomíná 25 let činnosti Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.
Představuje především výběr děl z
posledních pěti let. Výstava potrvá
do 11. září 2016.

GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA, OTAKAROVA 103

Výstava historických fotografií tematicky věnovaná archeologické lokalitě
Na Valách a Památníku Velké Moravy.
Výstava potrvá do 1. září 2016.

MUZEUM LIDOVÝCH
PÁLENIC VLČNOV

Irena Armutidisová
a Jakub Tytykalo / Výměna rolí

Archeologické doklady osídlení
Uherskohradišťska

Výstava je koncipovaná jako ohlédnutí
za bohatými, ale také rozmanitými
dějinami oblasti kolem dnešního Uherského Hradiště. Výstava potrvá
do 31. srpna 2016.
Kulturní akce, přednášky, besedy

Surrealisticky zpodobněné malby a
kresby Jakuba Tytykala v kontrastu
s realistickým pojetím soch a reliéfů
Ireny Armutidisové. Výstava potrvá
do 21. srpna 2016.

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Indiánské loučení
s prázdninami

Stanislav Lolek 1873–1936/
Rapsodie volné přírody
Stálá expozice v památkově chráněné
hospodářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována podomácké výrobě
slivovice a ovocných destilátů a její historii na moravsko-slovenském pomezí.
Kontakt pro objednání: Božena Kovářová, průvodce, mobil: 733 621 063,
Libuše Stloukalová, průvodce, mobil:
733 621 054.

V pořadí páté stylové loučení s prázdninami na nádvoří Galerie Slováckého
muzea. Program je vhodný pro rodiny
s dětmi. V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště, sobota
27. srpna, od 14.00 do 16.00 hodin.
Vstup volný.

SOUBOR LIDOVÝCH
STAVEB – TOPOLNÁ
č. p. 90 a 93
Velkou reprezentativní výstavu jedné z nejvýraznějších osobností české
výtvarné kultury a čelného představitele spolku Sdružení výtvarných
umělců moravských připravilo Slovácké muzeum ve spolupráci s hodonínskou Galerií výtvarného umění.
Výstava potrvá do 16. října 2016.

Stálá expozice lidového bydlení
a kovářství na Slovácku
Zemědělské usedlosti, památky
lidového stavitelství, přibližují obydlí
s patrovou komorou, expozicí rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou
chlévy a další stavby – stodoly, sušírna
ovoce, udírna. Topolná, nad kostelem,

Více informací
na www.slovackemuzeum.cz
nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
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Knihovna BBB
Srpen v Knihovně BBB
Prázdninový čas a období dovolených
se odráží i v aktivitách knihovny, které v měsíci srpnu nejsou tak početné,
jak jsou čtenáři a návštěvníci zvyklí.
Přesto bychom vás rádi pozvali alespoň na jednu zajímavou akci.
Bazar knih kabelkový
Přijďte si ve druhé polovině prázdnin,
v úterý 23. srpna (14.00–17.00), vybrat knihu nebo kabelku! Velký letní
bazar se uskuteční tradičně za knihovnou, při nepřízni počasí v čítárně
knihovny. Jednotná cena za kabelky je
30 Kč, knihy 10 Kč. Přijďte, výběr knih
i kabelek bude bohatý!
Balení učebnic a sešitů pro školáky
Vzhledem k velkému zájmu nabízíme
i v letošním roce balení učebnic
a sešitů pro školáky (ale nejenom pro
ně). Má vaše dítě učebnici v „salátovém“ stavu? Máte rádi komfort bez
nervů? Právě pro vás je učena naše
nadstandardní služba. V období od 29.
srpna do 30. září můžete využít naší
balící služby, která vám za přijatelný
poplatek obalí jakoukoli učebnici
na počkání nebo do 24 hodin. Přinesete libovolné množství učebnic

První čtyři absolventi ukončili Virtuální univerzitu třetího věku, která probíhala v 6 semestrech na pobočce
Štěpnice.

a odnesete si je komfortně obalené
v profi průhledné nesamolepící fólii,
kterou běžně používáme na balení
našich knih. Mimo to nabízíme i drobné opravy, např. prošití brožovaných
učebnic nebo podlepení. Podrobnosti
a ceník najdete na našich webových
stránkách ve druhé polovině měsíce
srpna.

Prázdniny a dovolené jsou již
v polovině, ale stále zůstává spoustu
času nejen na zážitky z cestování a
odpočinek u vodních ploch, ale také
na krásné knížky. Proto přijďte do
knihovny, u nás si skvělé čtení na
dovolenou určitě vyberete!


Radovan Jančář

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let

V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky připomenout jeho historii. Na fotografii vidíte interiér
dětského oddělení v roce 1968.
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Městská kina
Kapela Huménečko zahraje
v parku za kinem Hvězda
Původní myšlenkou bylo vytvoření
projektu pro studiové nahrání několika
skladeb. Aby byla hudba ozvláštněna,
nahradili klávesy a klavír – houslemi a cimbálem, a tak vznikla kapela
Huménečko. Stylem tvorby se zaměřují na oblast Slovácka a úspěšně spojují rockovou hudbu spolu s kouzlem
místního folkloru. Na podzim roku
2013 pak vydali první tři singly a z jara
roku 2015 první album s názvem Vrba,
které pokřtil Ivan Mládek. V současnosti pracují na druhém CD. Za dobu
své existence zvládli odehrát spoustu
koncertů, a to i spolu se známými
kapelami jako jsou třeba NO NAME,
Čechomor, Fleret a další.
pátek 19. 8. | 19:30 | Letní kino Smetanovy sady | vstupné dobrovolné

Letní kino ve Smetanových
sadech pokračuje až do září

Kapela Huménečko v aktuální sestavě.
* Koncert probíhá v rámci Hradišťského kulturního léta 2016 a bude se konat jen za předpokladu příznivého
počasí.

Slam poetry na kopuli kina Hvězda vzbudila zájem publika

Pá / 12. 8. / 21:00
Šílený Max: Zběsilá cesta
Pá / 19. 8. / 21:30
Můj týden s Marilyn
Pá / 26. 8. / 21:00
Ovečka Shaun ve filmu
Pá / 2. 9. / 21:00
Lotrando a Zubejda
So / 3. 9. / 21:30
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha

Loučení s prázdninami
Na konec prázdnin chystají Městská
kina pro malé (a mladé) diváky program nabitý spoustou skvělých filmů.
Rodiče s dětmi si budou moci vybrat
z široké nabídky pohádek a rodinných
filmů (animovaných i hraných), které
jim zpříjemní poslední prázdninové
dny. V doprovodném programu se
objeví skákací hrad, výtvarné hravé
dílny a další překvapení. Všem školákům přejeme úspěšný start do nového
školního roku!
pátek 26. 8. – středa 31. 8. | kino
Hvězda a okolí

Už podruhé, tentokrát v pátek 24. června, se příznivci slova sešli v unikátním prostoru atria (kopule) kina
Hvězda, aby sledovali zápas v poezii naživo. Jednalo se o jednu z akcí, kterou Městská kina jako partner
pořadatele Portus Literarum včlenila do nabídky Hradišťského kulturního léta. 
Foto: Jiří Kučík

Tipy na filmové premiéry měsíce
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když
nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař,
najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Žánrově
se vrátit do světa fantazie a pobavit
diváky příhodami nadpřirozených

bytostí a pohádkovými příběhy je
ambicí nové české rodinné komedie
režiséra Zdeňka Trošky Strašidla. A
máme dobrou zprávu pro fanoušky
posádky hvězdné lodi U.S.S. Enterprise
– přistane na plátně kina díky novému
filmu Star Trek: Do neznáma.
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Slovácké divadlo
Po zaslouženém odpočinku se herci i
ostatní zaměstnanci Slováckého divadla na konci srpna vrátí z dovolených a
vstoupí do další už 71. divadelní sezóny.
Plni elánu se spolu s režisérem
Mikolášem Tycem vrhnou na přípravu
muzikálu Hra o pyžama, jehož premiéra je plánována na začátek listopadu.
Jedná se o českou premiéru, protože u

nás tento velmi vtipný americký muzikál zatím žádná scéna neuvedla.
První představení sezóny se z důvodu stále probíhající rekonstrukce
vnitřního obložení hlavního sálu uskuteční mimo divadlo. Půjde o komedii
Rychlé šípy, která bude odehrána
26. srpna ve Starém Městě a o den později ve Velkých Karlovicích.

Studentské předplatné – Bez roucha, Nepřítel lidu, Pokrevní bratři,
Deník Anne Frankové, Zlatý drak a bonusové představení na Malé
scéně: Táta

Ve znamení zájezdů bude i první polovina měsíce září.
S blížícím se začátkem nového školního roku pak bude do prodeje spuštěno
žákovské a studentské předplatné. Více
informací o něm najdete na webových
stránkách divadla.
tel.: 572 55 44 55, mobil: 739 06 17 47
e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz

Žákovské předplatné – Bez roucha, Nepřítel lidu, Pokrevní bratři nebo
Deník Anne Frankové, Vojnarka
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
Muzikoterapeutka Mirka
Veselá po 10 letech
odešla ze střediska CESTA

Diakonie – středisko CESTA
v Uherském Hradišti provozuje denní
stacionář pro klienty s kombinovaným postižením od 6 do 30 let a také
poradnu rané péče pro děti od 0 do
7 let s postižením nebo ohrožené
nerovnoměrným vývojem.

Více než devět let k uherskohradišťské
diakonii – středisku CESTA a především k dennímu stacionáři neodmyslitelně patřila Mirka Veselá. Pracovnice
přímé péče, která byla hnacím motorem mnoha zdejších akcí, a především
skvělá muzikoterapeutka. Po téměř
dekádě strávené s klienty střediska
CESTA se rozhodla pomyslně změnit
dres a od června „kope“ za Dům dětí a
mládeže v Uherském Ostrohu. Mirko,
přejeme na tvé nové cestě samé šťastné
kroky a děkujeme za vše, co jsi pro
středisko CESTA udělala.

Od letošního roku zavedlo novou
službu – Podpora samostatného bydlení pro klienty s duševním onemocněním ve věku 19 až 80 let.
Veškeré informace o středisku
cesta najdete na webu
http://www.strediskocesta.cz/
www.strediskocesta.cz.
Chystané benefiční akce střediska:

20. 8. – Pozdní sběr s Naďou Urbánkovou a kapelou Bokomara (ranč Kostelany u Kroměříže)
19. 9. – Caveman – divadelní představení – slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví (kino Hvězda)
1. 10. – Charitativní běh „2 míle pro Diakonii“ pořádaný ve spolupráci s běžeckou komunitou „Rozběháme
Uherské Hradiště“

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 19. 9. do 23. 9.
AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
ZAČÍNAJÍ UŽ 12.9.
O NÁS:
Smysluplná náplň volného času vás
posunuje blíž ke spokojenosti. Centrum Akropolis nabízí vzdělávací,
volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a podporuje
setkávání.
Našim cílem je již 10 let podpora fungující rodiny na Uherskohradišťsku
v duchu našeho sloganu:
VZDĚLÁVÁME – SPORTUJEME –
BAVÍME.

PEČUJEME O NEJMENŠÍ DĚTI
V miniškolce Rolnička vycházíme
vstříc všem rodičům, kteří potřebují
efektivně sladit pracovní a rodinný život nebo si udělat čas pro sebe. Pečujeme o děti ve věku od 1,5 do 3 let. Pokud
máte zájem, přihlaste se na našich
webových stránkách nebo se přijďte
osobně podívat. Těší se sympatické pečovatelky Martina, Lea, Pavla a Silvie.
NOVINKA: ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE
O VÝCHOVĚ
Od září 2016 nabízíme desetidílnou
sérii kurzů Desatero rodičovského
růstu. Je určena všem, kteří se snaží
vychovávat spokojené, zdravě sebevědomé a odpovědné děti. Budeme
se učit nahlížet na sebe z různých

úhlů, například zkusíme najít cestu
jak se udržet a nevybuchnout, jak
komunikovat a nastavovat si dohody.
Sdílení vlastních zkušeností a praxe je
nejlepší způsob, jak se posunout blíž k
dětem i k sobě.
Kurzy povede speciální pedagog,
lektor a rodinný poradce Zdeněk
Vilímek.
NOVÉ KURZY PRO DĚTI
Kromě tradičních aktivit, které najdete na našich webových stránkách
otevíráme nově tyto kurzy pro děti:
Roztleskávačky pro děti 6–9 let
Roztleskávačky pro děti 10–15 let
Gymnastika přípravka pro děti 5–7 let
Přípravka pro modely a modelky
7–15 let

DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
DDM Šikula Uh. Hradiště otevře
Zahradu lišky Bystroušky
V neděli 28. srpna 2016 bude Dům
dětí a mládeže Uh. Hradiště otevírat
novou část zahrady, která má pomáhat
dětem najít vztah k přírodě a zároveň
připomínat významného hradišťského
malíře Stanislava Lolka.
Během školních prázdnin postupně
na části pozemku DDM Uh. Hradiště
vzniká naučná Zahrada lišky Bystroušky. Práce v zahradě byly zahájeny
1. července stavbou centrálního prvku
– bylinkové spirály. S veřejností pak
bylo postupně vybudováno jezírko,
broukoviště, záhony s trvalkami, kompostér a suchá zídka. Zahrada bude
ještě v průběhu srpna osazena informačními cedulemi, nebudou chybět
budky pro ptáky, netopýry, čmeláky,
hmyzí hotel nebo úkryt pro ježky.
Celá zahrada bude slavnostně

otevřena v neděli 28. srpna v 15 hodin
v rámci akce Tajuplná zahrada, pořádané již pravidelně na konci prázdnin
v zahradě DDM Šikula. Pro děti i dospělé tu bude připraven bohatý doprovodný program plný her a tvoření a to
již od 14. do 18.00 hodin.
Na dalším budování a úpravě zahrady se budou kromě veřejnosti podílet
také děti. V zájmových kroužcích se
během příštího školního roku vyrobí
keramická pítka pro ptáky, cedulky k trvalkám, krmítka nebo budou
pracovat na rozšiřování hmyzího
hotelu. Uplatnění zahrada najde také
jako výuková pomůcka, budou zde
probíhat výukové programy i akce pro
veřejnost. V provozní době Domu dětí a
mládeže bude zahrada volně přístupná
i veřejnosti.
Na výstavbě zahrady se kromě
zaměstnanců DDM podílí také řada
dobrovolníků a členové kurzu „Praktické péče o zahradu společně s dětmi“,

který pořádá Líska z.s.. Vše bude
hotovo do 28. srpna, kdy bude Zahrada
lišky Bystroušky slavnostně otevřena
v rámci akce pro veřejnost. Ta nabídne
dětem i dospělým odpoledne plné zábavy, soutěží, poučení i tvoření. Vznik
Zahrady lišky Bystroušky podpořily
Lesy České republiky, s. p., Hamé, Kruh
přátel ICM a Město Uherské Hradiště.
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Střípky | Kronika
Společenská kronika

VÝZVA

Jubilanti v měsíci červnu
4. 6. 1941		
Jindřich Navrátil
6. 6. 1914		
František Hamada
7. 6. 1941		
Vít Mynář
10. 6. 1924		
Ludmila Bukvicová
11. 6. 1931		
Věra Kouřilová
13. 6. 1941		
Emilie Hořeňovská
19. 6. 1941		
Věra Klinkovská
20. 6. 1941		
Ludmila Rozsívalová
27. 6. 1931		
Miroslav Pšovský

Vážení občané města,
Zpravodaj města Uherské Hradiště
je vždy k prvnímu pracovnímu dni
v měsíci distribuován do Vaší
schránky. Pokud máte jakékoli
připomínky k distribuci, např. jste
Zpravodaj do schránky vůbec neobdrželi, napište nám, prosím, na
mail info@kkuh.cz. Nezapomeňte
uvést svou adresu. Pomůžete nám
v nastavení správné distribuce.
Děkujeme.
Vaše redakce

Narodili se
Tobiáš Vitula
Klára Pačesová
Jakub Mahďák
Aneta Chludová
Věra Blahová
Diana Moawad Elsaid Salama
Štěpánka Bartošíková
Elen Kročilová
Ondřej Mladěnka
Julie Havlová
Jakub Foltýn

Zpívání mužských a ženských sborů

2. 3. 2016
19. 3. 2016
25. 4. 2016
27. 4. 2016
4. 5. 2016
5. 6. 2016
6. 6. 2016
7. 6. 2016
13. 6. 2016
22. 6. 2016
26. 6. 2016

Nejstarší hradišťský primáš
oslavil 102. narozeniny

Krásných 102 let oslavil 6. června
pan František Hamada, primáš hudecké muziky Hudci Pondělníci. Na svůj
vysoký věk je pan Hamada stále velmi
vitální a pravidelně hraje se svou muzikou, kterou řídí už od roku 1981. Že je
aktivním houslistou ostatně dokázal i
na svých narozeninách, kdy si s radostí
zahrál se svými kamarády muzikanty,
kteří mu přišli popřát společně se starostou města Stanislavem Blahou.
Mužský sbor z Kunovic ve spolupráci
s městem Uherské Hradiště a Spolkem
přátel kaple sv. Rocha pořádá u příležitosti poutě ke kapli sv. Rocha dne
21.srpna 2016 po mši svaté od 11.30

hodin „Zpívání mužských a ženských
sborů“. Vystoupí ženské sbory Denica
z Ostrožské Nové Vsi, Frišky z Podolí,
Mužský sbor z Dubňan a pořádající
Mužský sbor z Kunovic.

VÁŽENÍ RODIČE, POKUD MÁTE
ZÁJEM O VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
NA RADNICI, JE NUTNÉ VYPLNIT
DOTAZNÍK, KTERÝ ZÍSKÁTE
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.
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Hejtman Zlínského kraje
v Galerii J. Uprky
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Již podruhé navštívil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák Galerii Joži
Uprky v Uh. Hradišti. Po prohlídce expozice, kdy ho provázeli zástupce Nadace Moravské Slovácko Petr Vašát a
ředitel galerie Ladislav Bednařík, odjela delegace položit kytici k hrobům
bratří Uprků v Kněždubu, kde také
navštívila za doprovodu starosty obce
muzeum v rodném domku Joži Uprky.
Součástí návštěvy byla i prohlídka
galerie ve Veselí nad Moravou, která,
kromě některých obrazů Joži Uprky a
plastik Františka Úprky, soustřeďuje
i díla Uprkových následovníků. Cílem
návštěvy hejtmana Zlínského kraje
bylo také projednání možností vzájemné spolupráce v dalším období.

-MP-

Recept měsíce
Čatní
1 kg rajčat, 5 světlých paprik,
2 cibule, 1 lžíce kari,
1/2 lžíce soli
1/2 lžičky sušeného zázvoru,
20 g rozinek, 150 g cukru,
2 lžíce rumu, 10 ml octa
Rajčata spaříme horkou vodou,
oloupeme a nakrájíme. Papriky
rozkrojíme, zbavíme jádřinců a

nakrájíme na nudličky. Oloupanou cibuli nakrájíme a smícháme s
ostatní zeleninou. Vložíme do hrnce, přidáme kari, zázvor, rozinky,
sůl, cukr, rum a ocet. Směs přivedeme do varu a vaříme asi 20 minut.
Teplou směsí plníme sklenice, které
uzavřeme víčkem nebo celofánovým
papírem a uložíme. Čatní je vhodný
doplněk k minutkám nebo grilovanému masu, výborný na topinky,
toasty. Pro labužníky, kteří milují

ostré je možné přidat chilli nebo
feferonku.
Myslím, že teď v tyto krásné letní a
prázdninové dny, kdy spousta lidí griluje, bude Čatní příjemným doplňkem
vašich večerů, tak jako kniha Karin
Krausové – Marnivá sezona.
Krásné sluníčkové léto přeje Kadlčíková
Miroslava (knihovna Jarošov).
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S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

10.–11. ZÁŘÍ 2016
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2016, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20:00
PŘEDSTAVENÍ MIKROREGIONU BUCHLOV
OD 16:00 VINNÝ STAN – ochutnávka regionálních vín
s cimbálovou muzikou OHNICA
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