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Vážení občané, milí čtenáři,
právě otevíráte nový Zpravodaj města
Uherské Hradiště. Od teď již bude
do vašich poštovních schránek doručován měsíc co měsíc.
Město Uherské Hradiště používá
k externí komunikaci také moderní informační prostředky, zejména
prostřednictvím globální celosvětové
sítě Internet. Považujeme to za rychlý
a účinný prostředek k předání veškerých sdělení směrem k občanům, organizacím, podnikatelům i turistům.
V tištěném zpravodaji města ale
spatřujeme jiné priority. Zpravodaj
města Uherské Hradiště má za sebou
více než 50letou tradici a dlouhá léta
patří k obsahově nejlepším zpravodajům nejenom našeho regionu.
Magazín považujeme za významný
prostředek pro komunikaci úřadu
s obyvateli města a zároveň za důležitý nástroj ke sdělení vám, občanům,
co se ve městě děje či připravuje.
Zkušený tým autorů, kteří dodávají své články, je zárukou čtivosti
a nadčasovosti většiny z nich. Mimo
to, měsíčník mapující dění v Uherském Hradišti, je výborným zdrojem pro historiky a do jisté míry
plní také funkci kroniky města. Své
názory zde mohou vyjadřovat také
vámi volení zastupitelé, prostor
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mají příspěvkové organizace města,
spolky či sdružení.
Chceme, aby zpravodaj byl pro vás
a o vás. Proto bychom rádi přinášeli
informace z jednotlivých čtvrtí města,
aktuality, postřehy, reflektující dění
ve městě, které by mohly být obohacením náplně městského zpravodaje.
Nebráníme se tomu, rozšířit okruh
respondentů. Máte-li zájem, kontaktujte redakci zpravodaje a informujte
se na podmínky.
Přejeme si, abyste si Zpravodaj města Uherské Hradiště pokaždé s chutí
a se zájmem přečetli. Dostupný bude
také v elektronické podobě na internetových stránkách města a Klubu
kultury.
Vedení města Uherské Hradiště
Stanislav Blaha, starosta
Zdeněk Procházka, místostarosta
Ivo Frolec, místostarosta
František Elfmark, člen rady města

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Malá přírodní vzácnost v centru města

Uprostřed záhonu na Palackého náměstí vykvetla na přelomu května a června orchidej. Jednalo se o okrotici
bílou (Cephalanthera damasonium), která je v zákoně i červeném seznamu rostlin ČR vedena jako ohrožený
druh. Těšme se, že třeba vykvete i příští rok. 
Foto: PhDr. Blanka Rašticová

Nejlepší v třídění odpadů?
Uherské Hradiště

Městský fotbalový
sportovní areál

Uherské Hradiště vyhrálo ve Zlínském kraji mezi městy nad 15 tisíc
obyvatel desátý ročník soutěže
„O keramickou popelnici“, která hodnotí aktivity v oblasti třídění komunálního odpadu. V soutěži se každoročně hodnotí aktivity obcí a měst
v oblasti nakládání s komunálním
odpadem, a to především v tříděném
sběru využitelných složek, jako je papír, plast, sklo a kov. Hlavním kritériem bylo množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu
na jednoho občana v kilogramech.

Tréninkové hřiště na Městském fotbalovém sportovním areálu v Uherském
Hradišti se dočká rekonstrukce. Z celkových nákladů 5,3 milionů poskytne
Zlínský kraj dotaci ve výši 2 miliony
korun. Rekonstrukce začala v polovině
června a potrvá do 30. 9. 2016. Stávající
povrch – umělý trávník – bude nahrazen opět umělým trávníkem
tzv. III. generace s výškou vlákna
40 mm s kombinovaným vsypem. Součástí rekonstrukce bude také celoplošná úprava podkladních vrstev. Celkový
rozměr hřiště zůstane zachován.

Prosíme, nekrmte holuby
Radnice se dlouhodobě zabývá snahou o omezení počtu holubů ve městě. Ale i přes to, že v samotném centru města se jejich počet v poslední
době podařilo citelně snížit, trvalé
redukce holubí populace město
Uherské Hradiště nikdy nedosáhne
bez pomoci samotných obyvatel.
Odstraňování holubího trusu
z fasád domů je mimořádné náročné
a jde vlastně o obdobu odstraňování
graffiti. Ve většině případů může docházet k narušení původních nátěrů
fasád. Nejproblematičtější lokalitou
je střed města a lokalita Tůně, včetně
vysokoškolského areálu.
Město už do snahy o snížení počtu
holubů v minulosti nasadilo všechny
dostupné prostředky a metody: dosedací hroty, plašičky, nasazení dravců,
vybírání vajec a další. Zamezení
krmení je ale zdaleka nejúčinnější
metodou dlouhodobého boje proti
městským holubům a trvalého snížení stavu populace.
Proto žádáme obyvatele města
i návštěvníky, aby holuby nekrmili.
Když ptáci budou mít dostatek potravy, kterou jim předloží lidé, trvalé
snížení jejich počtu v centru města
bude prakticky nemožné.
Jan Pášma
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Krátce z města
Ministři jednali v Uherském Hradišti o dalším osudu věznice

Ministr financí Andrej Babiš a ministr kultury Daniel Herman navštívili Uherské Hradiště. Hlavním
cílem návštěvy bylo posunout dále
osud kulturní památky spravované
státem – bývalé věznice. Ministři
navrhli, aby mezi oběma ministerstvy, městem Uherské Hradiště,
ÚZSVM, Okresním soudem Uherské Hradiště a Zlínským krajem
vznikla dohoda o dalším postupu a

případném majetkoprávním vypořádání celého komplexu bývalého
justičního paláce. Ihned poté bude
zpracována zcela nová, odborná studie, která přesně definuje možnosti
rekonstrukce areálu a vznik muzea
totality v autentické části bývalé
věznice. V ostatních částech areálu
by po rekonstrukci měly být umístěny některé státní instituce sídlící ve
městě Uherské Hradiště.

Uherské Hradiště uspělo v soutěži
Stavba roku Zlínského kraje 2015

Rekonstrukce oplocení
kolem ZŠ UNESCO
Město opraví oplocení Základní školy
UNESCO, které je už ve velmi špatném
technickém stavu, na několika místech
dokonce havarijním. Ve zdivu a základech oplocení jsou místa, která jsou
rozpadem narušena tak,
že jejich původní účinnost je oslabena
až o 60–70 %. V krátkém čase může
dojít v některých částech dokonce
k pádu části konstrukcí nebo velkých
úlomků vypadnutých z části oplocení.
Charakter zjištěných vad je takový, že
nelze provést žádné adekvátní opravy.
Oplocení se bude opravovat až skoro do konce září, cena je 3,8 milionu
korun.

Sportovní hry
mateřských škol 2016
Už po dvaadvacáté se na Městském
stadionu v Uherském Hradišti konal
Sportovní den mateřských škol. Děti
soutěžily ve 3 disciplínách: hod míčkem, běh na 30 m, skok z místa. Potřetí
se zúčastnila i MŠ Petöfi z partnerského města Sárvár (Maďarsko) a podruhé přijely děti z MŠ Skalica, našeho
slovenského partnerského města.

Za revitalizaci veřejných prostranství
Komenského náměstí, parku u obchodní akademie a přilehlých prostor
město získalo čestné uznání v kategorii
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Realizace rozvojových projektů měst
a obcí. Projekt byl jedním z největších
v posledních letech a vyžádal si náklady
ve výši přesahující 24 milionů korun.

Jan Pášma

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Kavárna CAFÉ 21 je znovu otevřena

Ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalá jezuitská kolej) je opět otevřená kavárna, která slouží jako
pracoviště pro handicapované osoby. Otevírací doba: po–čt 8.00–21.00, pá–so 8.00–22.00, ne 10.00–18.00

Město zkrášlila výzdoba květin

Děti ze základních škol
nahlédly do tajů myslivosti

Již pět let pořádají myslivci pro základní školy v Uherském Hradišti výukový
program Myslivecká stezka Kunovským lesem. Letos se výuky zúčastnily
děti ze ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO. Děti
zde soutěží ve tříčlenných družstvech,
kde na několika stanovištních poznávají dřeviny našich lesů, podle zapůjčených preparátů a vycpanin, na dalším
stanovišti poznávají zvěř a ptáky
našich lesů a polí, na dalším stanovišti
napíší jednoduchý test ze základních
znalostí přírody, lesnictví a myslivosti
a na posledním stanovišti určují dravé
ptáky.

Ocenění žáků základních škol
Žáci základních škol z Uherského
Hradiště byli, podobně jako každý
rok oceněni za mimořádné úspěchy
ve školní i mimoškolní činnosti nebo
za mimořádný čin ve školním roce
2015/2016. V obřadní síni je přijal
místostarosta města Ivo Frolec. „Stále
existují hodnoty, pro které stojí za to
zapnout, zapracovat, zabrat a hlavně
dosáhnout cíle,“ vyzdvihl místostarosta snažení nadaných žáků.
Jan Pášma

V letošním roce bylo přikoupeno 12 nových závěsných souprav na sloupy veřejného osvětlení,
a to na Zelném trhu a Mariánském náměstí.
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Město informuje
Počátkem července 2016 vstupuje v platnost nový vizuální styl města
Značku tvoří název města, slogan Srdce Slovácka, který odkazuje na významné postavení Uherského Hradiště v rámci regionu a symbol srdce, který slogan graficky ilustruje. Důraz je kladen především na podobu
nezaměnitelného symbolu, který vychází z původní značky Uherského Hradiště a zachovává její dílčí aspekty, které dohromady tvoří motiv srdce. Symbol je postaven na principu kaligrafie a lze ho snadno nakreslit
jedním tahem. Odkazuje mimo jiné na tvar stuhy, nedílné součásti slováckých krojů. Všechny tyto prvky
jsou přirozeně frekventované v lidovém ornamentu typickém pro folklórní kořeny slováckého regionu.

V posledních letech vznikala
ve městě Uherské Hradiště potřeba redefinovat a sjednotit vizuální
komunikaci města, aby splňovala
všechny formální předpoklady moderní vizuální prezentace a zároveň
odrážela současné směřování města
jako vyhledávaného místa pro život,
rekreaci i kulturní vyžití.
Řada státních a veřejných institucí věnuje úrovni a kultuře vizuální
prezentace značnou pozornost.
Dle odborníků na design je úprava
a redesign symbolů obvyklá a doporučená. Město vkládá do propagačních materiálů, které symboly trvale

využívají, nezanedbatelné výdaje
ze svého rozpočtu. A právě v úrovni vizuální prezentace naše město
za mnoha jinými poněkud zaostává.
Tento handicap bylo třeba odstranit. Jde především o to, nastavit
jasná pravidla a také být příkladem
kultivované vizuální prezentace.
Proto město v loňském roce vypsalo
dvoukolovou soutěž na redesign loga
a heraldického znaku města a zpracování grafického manuálu města
Uherské Hradiště.
Dosud město pro vizuální prezentaci používalo grafické symboly, které
vznikly na počátku 21. století a byly

výsledkem práce studenta tehdy nové
Fakulty multimediálních komunikací
na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Po téměř 15 letech užívání se ale již
projevily chyby a nedostatky vizuální
prezentace. Největší potřebou je však
sjednocení vizuálního stylu města
a potřeba dát celé věci jasný řád.
Dvoukolová veřejná zakázka
na zpracování grafického manuálu
města Uherské Hradiště byla vypsána
dne 1. července a ukončena
15. prosince 2015, kdy byl vítěz soutěže – Dynamo design s. r. o. z Prahy –
ze 33 došlých návrhů vybrán a schválen radou města.

Grafický manuál

Logo si po očekávaném redesignu zachovalo
své hlavní charakteristiky, je i nadále stylizací
„Pulsujícího srdce Slovácka“ a rovněž pracuje
s barvami města, červenou a modrou.
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Manuál je velmi důležitou součástí
celkového vzhledu města, jeho vizuální
prezentace a externí komunikace.
Jde o rozsáhlý, mnohdy i stostránkový dokument, který je podrobnou
a závaznou normou. Ta řeší všechny
možné situace použití symbolů města,
definuje umístění, kompozici a proporce symbolů, nápisů i textů, určuje typ
písma, velikost i barevnost. To vše pro
dokumenty, písemnosti, propagační
materiály, ale i elektronickou aplikaci
v rámci internetových stránek města.
A navíc zvlášť pro město a zvlášť pro
městský úřad. Město používá asi 200
nejrůznějších dokumentů a formulářů
a vydává desítky propagačních materiálů ročně.
Začíná tedy nová éra, která začne
postupně rozvíjet proces důstojnější
a reprezentativnější vizuální prezentace. Pevně věříme, že se Vám tato změna
bude líbit.

Historický znak města prošel během staletí mnoha změnami a úpravami. Má však svůj závazný
popis a definici. S respektem k heraldickým pravidlům konstrukce znaků došlo jen k nepatrným
konzervativním úpravám.

Město Uherské Hradiště

Názor zastupitele | Město informuje
Nový domov pro osoby
bez přístřeší zatím
v centru města nebude
Oblastní Charita provozuje na Průmyslové ulici azylový dům pro občany bez
přístřeší. Nyní se rozhodla, že azylový
dům z Průmyslové ulice přestěhuje
do pásma městské památkové zóny,
a to k parku ve Smetanových sadech.
Charita si ke stěhování vyhlídla
městský dům čp. 263, kde by chtěla
také provozovat denní centrum pro
osoby bez domova. Město se rozhodlo
Charitě vyjít vstříc a vypsalo „soutěž“
na převod objektu. Dle znaleckého
odhadu má nemovitost tržní hodnotu
kolem 5 milionů korun, avšak aby bylo
možné prodat budovu za nižší cenu,
tak si město podmínilo, že v ní musí
být do budoucna provozovány služby
sociálního charakteru. Zveřejněná
„soutěž“ zaujala tři zájemce a vítězem
s nejvyšší nabídnutou cenou se stala
právě Charita. Ta za nemovitost nabídla 2,5 milionu korun, další zájemce
nabízel 2,2 milionu korun a vybudování 15 až 20 bezbariérových bytů
s regulovaným nájemným pro seniory.
Posledním zájemcem byl podnikatel

a člen místní ODS, který žije v městském bytě a nabízel za objekt 2 miliony korun bez specifikace sociálního
využití budovy. Finanční nabídky se
nepředkládaly v zalepených obálkách!
Majetková komise města se 11. května
usnesla, že nedoporučí převod nemovitosti na Charitu. Materiál měl být také
projednán na jednání zastupitelstva
(13. 6. 2016), avšak byl prozatím předkladatelem stažen z programu.
Doposud nebyly městem předloženy
žádné analytické informace o tom, kolik
lidí bez domova využívá služeb na Průmyslové ulici, kolik z těchto lidí má
zájem o nový tip bydlení, či informace
o tom, proč stávající prostory na Průmyslové ulici nemohou být rekonstruovány a využívány pro stejný záměr
i nadále. Předběžné odhady nákladů
na rekonstrukci budovy čp. 263, se pohybují kolem 25 milionů korun. Osobně
jsem přesvědčen, že by se Charita dříve,
než začne nakupovat nemovitosti v řádech milionů korun, měla nejprve postarat o své zaměstnance, jelikož tito patří
mzdově dlouhodobě k jedněm z nejméně
doceněných. 

Josef Sátora
(autor je zastupitelem města
a zaměstnancem Úřadu vlády ČR)

Cena Vladimíra Boučka

Putujte Slováckem s Region
Slovácko Pasem Sphere v kapse
„Region Slovácko, sdružení pro
rozvoj cestovního ruchu, má novinkou letošní sezony – spojení Region
Slovácko pasu s věrnostním programem Sphere card. „Toto spojení
nabízí více než 400 poskytovatelů
slev na Slovácku a téměř 15.000 na
území České a Slovenské republiky.
Region Slovácko pas se tak dostane
na výsluní benefitních systémů nejen
v oblasti cestovního ruchu, ale také
v rámci výhod pro mladé, kterým se
letos intenzivně věnujeme,“ popisuje Ing. Stanislav Blaha, předseda
Regionu Slovácko. Výhodou karty
Region Slovácko pas je dvouletá délka
platnosti, ale také její funkčnost, a to
nejen na Slovácku, ale také na území
celé České i Slovenské republiky.
Karta Region Slovácko pas Sphere je
letos rozšířená i o skupinu YOUNG,
tedy pro mladé držitele do věku 28
let a výše poskytovaných výhod až do
Region
pas
výše
50 %.
Užijte si letošní dovolenou u nás na
Slovácku s kartou Region Slovácko
pas Sphere.
Region Slovácko pas můžete
zakoupit v Městském informačním centru, Masarykovo nám.
21, Uherské Hradiště. 
-RPRegion
Region

pas
pas

Region
Region

pas
pas

Region
Region

pas
pas

Marie Bilíková (práce z kukuřičného šustí – tkané výroby, panenky ze šustí) a Tomáš Mareček (práce s
přírodními pletivy, pletení z proutí a pedigu) obdrželi dne 15. června Cenu Vladimíra Boučka za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby. Čestným uznáním za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti práce se dřevem byl
oceněn Václav Foltýn. Podrobnější informace v příštím čísle.
Jan Pášma, foto: Martina Zapletalová
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Týká se to také tebe
Fotoohlédnutí za 41. ročníkem Mezinárodního ekologického festivalu TSTTT 2016

Druhý červnový víkend pořádal Klub
kultury v Uherském Hradišti další
ročník Mezinárodního ekologického
festivalu Týká se to také tebe (TSTTT).
Letos se konal již po čtyřicáté prvé
a nabízel všem milovníkům přírody
a příznivcům kvalitní fotografie a filmu pestrý program hned na několika
místech ve městě – promítání soutěžních filmů i filmů z mezinárodních
soutěží, vernisáže, přednášky, besedy,
koncerty, skautskou stezku pro děti,
program Parku Rochus – Řemeslo má
zlaté dno a mnohé další akce. Prostory
Jezuitské koleje hostily po celé tři dny
oblíbenou prodejní výstavu kaktusů.
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Součástí festivalu TSTTT je filmová
a fotografická soutěž. Ceny za nejlepší filmy soutěže byly předány jejich
autorům na slavnostním galavečeru.
Hlavní cenu filmové soutěže – cenu
Josefa Velka předal Pavolu Král'ovi za
film Neznáme známe jazero Bc. František Elfmark, radní města Uherské
Hradiště (na snímku). V rámci programu, který byl pro veřejnost zdarma, se konal i sobotní večerní koncert
rockové skupiny Free Fall a následné
promítání filmu Trabantem do posledního dechu.

Markéta Macháčková

Snímky: Helena Nevyjelová

Kultura

Klub kultury – výstavy
Ohlédnutí – TSTTT 2016
V rámci letošního ročníku mezinárodního ekologického festivalu Týká
se to také tebe se uskutečnilo několik
výstav. Z vystavujících jako první
představil v Galerii V. Hrocha svou
tvorbu Milan Bruchter (potrvá
do 3. 7.), navázalo zahájení výstavy
spojené s velmi zajímavou přednáškou
fotografa Lukáše Kovára o snímcích
a jeho pobytu na Borneu. Na úvod vystoupila děvčata z Kunovjanu. Sobotní
výstavní program se započal vernisáží
a přednáškou na téma chráněných
živočichů v Evropě a výstavu zahájil hrou na kytaru sám autor Štěpán
Mikulka. Obě výstavy potrvají do 11. 7.

v podkroví Reduty. V přízemí Reduty
byla tentýž den zahájena výstava letošního 38. ročníku fotografické soutěže
TSTTT, kde byli rovněž představeni
autoři vítězných snímků. Fotosoutěže
se letos zúčastnilo 55 autorů s rekordním počtem 509 fotografií. Na základě
soutěžního řádu se porota rozhodla
udělit následující ceny: v tematickém
okruhu A „Chráněné prvky naší přírody“ (46 autorů / 329 fotografií) získal
první cenu Radimír SIKLIENKA (Topoľčianky) za snímek Vzdušný tanec –
sojky. Druhou cenu Viktor VRBOVSKÝ
(Opava) za cyklus Jaro v našich vodách
– tření štik obecných I–III a snímek
Krása podvodního lesa. Třetí cenu
získal Jiří SKŘIPSKÝ (Trenčín) za sérii:

Trocha vody a mrazu v čistom prostredí. Další třetí cenu obdržel Pavel
LETKO (Kroměříž) za snímky Pavoučí
trofeje, Kobylka, Levandulové bludiště,
V prostoru, Slunéčko asijské a Bruslařka obecná. V druhém tematickém
okruhu B „Člověk a životní prostředí“ (31 autorů / 180 fotografií) získal
první cenu Vladimír VAJS (Humenné)
za cyklus Gazdov dvor I–IV. a druhou
cenu za cyklus Čističky vod. Zvláštní
cena PRO–BIO Šumperk byla udělena
Pavlovi LETKOVI za fotografii „To je
moje koryto“. Hlavní cenu soutěže
získal Radimír SIKLIENKA za všechny
fotografie. Kolekce 132 fotografií, které
byly pro letošní výstavu vybrány, bude
v chodbách Reduty k vidění až do 15. 7.

První cenu fotografické soutěže předal ředitel Klubu
kultury A. Mach.

Milan Bruchter při zahájení své výstavy v Galerii
Vladimíra Hrocha

Lukáš Kovár (vpravo) spojil zahájení své výstavy
s besedou na téma kácení palmových pralesů.

Pozvání: Michal Bauer
Nahlédnutí – Obrazy
Výstava malíře Michala Bauera (1969),
rodáka z Uherského Hradiště a absolventa SUPŠ, obor Design (1987)
a VŠUP, katedry designu ve Zlíně
(1993), se uskuteční v rámci konání
letošní Letní filmové školy
22. 7.–30. 7. 2016. V podkroví Reduty
představí převážně poslední tvorbu
světlem zvýrazněných struktur obrazů. Díky minimalistické instalaci jednotlivě osvětlených obrazů dá autor
nahlédnout na další rozměr své práce.
Výstava se koná ve spolupráci s Klubem kultury Uh. Hradiště a vernisáž
se uskuteční v pátek 22. 7. v 18:30.

Beseda k výstavě Divoká Evropa s promítáním filmů
a snímků Štěpána Mikulky na půdě Reduty.

První cenu fotosoutěže získal Radimír Siklienka
(Topoľčianky) za snímek Vzdušný tanec – sojky.

Mgr. MgA. Petra Baroňová
Snímky: archiv KKUH
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Klub kultury
Milí příznivci
dobré hudby,
hudba nezná hranic a hravě překlene
vzdálenost mezi dvěma městy, proto
jsme se rozhodli vytvořit takovou hudební spojnici mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem. Pečlivě
vybraný program Vás jistě přesvědčí,
že stojí za to za hudbou vážit cestu.
Láska k hudbě spojuje a nyní pojí
i dvě slovácká města v novém kulturním počinu společných abonentních
cyklů vážné hudby a jazzu. Přejeme
Vám krásné hudební zážitky i radost
z nových setkání a sdílení lásky k hudbě…
Klub kultury Uherské Hradiště
a Dům kultury Uherský Brod vytvořily
v sezóně 2016/2017 společné abonentní cykly JAZZ a MUSICA. Cyklus
JAZZ tvoří jedenáct koncertů, které se
budou konat v době od září do března v Redutě v Uherském Hradišti
a v Hotelu Kaunic v Uherském Brodě.
Cyklus MUSICA tentokrát obsáhne

10

třináct koncertů vybraných hudebních
interpretů a těles, které se představí
v uherskohradišťské Redutě a sloupové
síni Muzea Jana Amose Komenského
v měsících září až duben.
Abonentky je možné zakoupit
v Uherském Hradišti (Klub kultury,
Městské informační centrum a Record
music) i v Uherském Brodě (Městské
informační centrum a Galerie Panský

dům). Abonentka na každý cyklus stojí
550,- Kč a platí na všechny koncerty v Uherském Hradišti i Uherském
Brodě.
Antonín Mach, ředitel,

Klub kultury Uherské Hradiště
	

Jan Zapletal, ředitel,

Dům kultury Uherský Brod

Z historie

Toulky městem
Nejstaršího majitele dalšího z domů
v Protzkarově ulici, čp. 52, známe
již z prvních let 17. století, kdy jím
byl Jan Modřanský. Po jeho smrti byl
dům v roce 1607 prodán zámečníkovi
Mikuláši Ilavskému, po několika letech
však zpustl a znovu ho vystavěl až roku
1656 Pavel Bobík a nový hned prodal.
V roce 1805 dům získal Matěj Slunečko,
od roku 1849 byla majitelkou jeho dcera
Josefa Slunečková, která tady bydlela
s ovdovělou matkou, ale po deseti letech
ho prodala Františkovi a Terezii Sovičovým. Pekař František Sovič pak obýval
celý dům s manželkou, sedmi dětmi,
manželčinými rodiči na výměnku,
dvěma učni a pekařským pomocníkem.
Pekařskému řemeslu se vyučili i synové
Jindřich a Viktor a pracovali v otcově
firmě, nejmladší syn Bohumír se stal
cukrářem. Jindřich Sovič v roce 1881
převzal dům a pokračoval také v pekařské živnosti. Patřil k významným měšťanům, v letech 1893–1906 byl předsedou nemocenské pokladny a v letech
1906–1912 členem městské rady. V roce
1896 nechal svůj dům zbořit a vystavět nový, jednopatrový podle návrhu
Dominika Feye. V reprezentativní
novostavbě pak vedle majitelů bydleli
kolem roku 1900 praktický a zubní lékař Dr. Leopold Mraček a učitel Hynek
Lilek, v letech 1922–1924 řídící učitel
obecné školy chlapecké a poté v letech
1926–1934 ředitel chlapecké měšťanky.
Později byl jedním z nájemníků učitel
Karel Jaroslav Obrátil s manželkou a synem Drahomírem. Obchodní prostory
v přízemí měl od roku 1900 pronajaty
Rudolf Šnapka, který tam provozoval obchod se smíšeným zbožím až
do roku 1948. Poté jeho krám užíval
nožíř Josef Čurda, v roce 1950 načas
společně s deštníkářem Ludvíkem
Piškytlem. Od roku 1934 měl v domě
svou fotografickou živnost a obchod
s fotografickými potřebami Ladislav
Koloušek. Po jeho smrti ji několik let
provozovala vdova Růžena Koloušková prostřednictvím zástupce Josefa
Potyky, který ji v roce 1947 převzal,
a v roce 1951 se stala součástí družstva
Fotografia. Majitel domu Jindřich Sovič
zemřel již roku 1912 a dům zdědila

Pohled Protzkarovou ulicí na dům čp. 51 asi v šedesátých letech 20. století.
Foto: archiv SM

jeho dcera Ludmila, provdaná později
za soudního radu Dr. Leopolda Zellera.
Zellerovi se v srpnu 1945 odstěhovali
a do jejich bytu se nastěhoval fotograf
Josef Potyka. V roce 1949 Ludmila Zellerová zemřela a dům zdědily její dcery
Drahomíra a Eugenie.
Nároží ulic Protzkarovy a Na Splávku
tvořil dům čp. 51, který jediný z celé
této řady zůstal přízemním. Podlehl
velkému požáru města v roce 1681
a nově byl postaven nejspíš po roce
1683, kdy bylo požářiště prodáno pekaři Matěji Spurnému. Během dalšího
století se držitelé rychle střídali, v roce
1800 dům na dvacet let získal Josef
Bridling a pak roku 1821 Karl Prillinger,
jehož nástupkyně ho roku 1842 prodala
krejčímu Matěji Slunečkovi, po němž
ho v roce 1849 zdědil syn Matěj Slunečko ml., povoláním kloboučník. Ten
asi v šedesátých letech dům rozšířil
přístavbou uličního křídla po celé
šířce parcely a ještě částečně do dvora,
takže původní počet tří bytů se zvýšil
na pět, na konci 19. století pak na sedm.
V padesátých letech 19. století tu bydleli
manželé Sovičovi, kteří pak zakoupili
vedlejší dům, kam se přestěhovali.
Majitel domu Matěj Slunečko neměl
děti, ale kromě manželky v jejich bytě
žil vždy nějaký pomocník a učeň, příp.
ještě ubytovaný student. Když v roce
1884 Matěj Slunečko zemřel, dům
zdědil jeho adoptivní syn Jan Slunečko, původně Sohar, který se předtím
u něho vyučil kloboučníkem. Kolem
roku 1890 zde žily většinou rodiny
řemeslnické, po příchodu do Hradiště
tu bydlel také knihař Cyril Spath s matkou Marií, v roce 1900 již s manželkou
a třemi malými syny, a také s učněm
Josefem Sukaným. Několik desetiletí
tu bydlel se svou rodinou krejčí Cyril

Lukeš, který si k živnosti přivydělával
jako hudebník a později výpomocný
kancelářský sluha u města. Jeden z jeho
šesti synů působil kolem roku 1910 jako
vojenský hudebník. V roce 1896, kdy
byly nově přestavovány vedlejší domy
čp. 52 a 53, uvažoval o novostavbě i Jan
Slunečko, ale neuskutečnil ji. S domem
bylo spojeno právo výčepu, které nejprve provozovala spolumajitelka domu
Růžena Slunečková, od roku 1896 však
bylo převedeno na nájemce. Po smrti
Růženy Slunečkové v roce 1922 Jan
Slunečko výčep rozšířil o podávání
pokrmů a teplých nápojů, provozovali
ho však nadále nájemci a po jeho smrti
v roce 1940 jeho ovdovělá druhá manželka Jana Slunečková do roku 1945.
Kromě Lukešova krejčovství tu do roku
1950 vnuk Jana Slunečky Gustav Starý
vedl obchod s pánskými a chlapeckými čepicemi a od třicátých let do roku
1947 měl v domě byt i dílnu obuvník
Jan Pavlátka. Majiteli byli od roku 1941
Jana Slunečková a Gustav Starý a oba
v domě bydleli. Jana Slunečková ale
zemřela již 31. března 1945 a koncem
roku 1947 se majitelkou poloviny domu
stala Gustavova manželka Marie Stará
a druhé poloviny Bohuš Neřima se
společníky. V téže době se také uvolnil
hostinec, ale zůstal prázdný, neboť již
nebyl schopný užívání a od 1. února
1948 byly jeho místnosti pronajaty jako
dílny krejčímu Františku Pochylému
a kožešníku Josefu Šnorbertovi. Kolem
roku 1966 tu pak bylo nožířství, opravna klobouků a čistírna peří.
Celá popsaná řada domů byla v polovině sedmdesátých let zbořena a na jejich místě postavena budova družstva
Slovač s výrobními prostory a prodejnou, otevřená 4. září 1978. V pravé
části sídlila okresní zemědělská správa,
později pozemkový úřad, v jejím přízemí byla v roce 1991 otevřena prodejna
Mrazíren, později nahrazená prodejnou Nedakonické mlékárny, na niž
navázaly dnešní potraviny. Levá část
po zániku Slovače slouží řadě živnostenských provozoven, včetně Slovácké
lékárny v přízemí.


PhDr. Jaromíra Čoupková
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auTo
roku 2016

ASTRA již za

319 900 Kč

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

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

S prvky prémiové třídy.

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

Verbířská 1286

(areál bývalých kasáren)
Uh. Hradiště

Zobrazený model je pouze ilustrativní.

Tel.: 730 573 843

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

Slovácká tržnice

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

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
bezpečně
Mb/s

akční letní
slevy až 25 %

Večery u Slovácké búdy
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
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KALÍŠEK
DECHOVÁ HUDBA BLATNIČKA
MICHAL TUČNÝ MEMORY BAND
CM KUNOVJAN

Inzerce
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ létě
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otázky?
tázky
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» PROČ JSME TADY A ODKUD JSME PŘIŠLI? » PROČ EXISTUJE ZLO A UTRPENÍ?
» BUDE KONEC SVĚTA? » CO SE DĚJE PO SMRTI? » MŮŽEME ŽÍT VĚČNĚ?
ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVU

JAK DVAKRÁT
VYHRÁT

do Uherského Hradiště

¤ B ible
vvčera,dnes a zítra

 Bible a křesťanská literatura
od poloviny 16. století do současnosti
 obrazy, rytiny a perokresby na biblická témata
a mnoho dalšího

OTĚ
V ŽIVOTĚ

(Po) 25. 7. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
VYHAZOVAČE

VŽDY
v 19:00 hod.

(Út) 26. 7. DŮKAZ O BOHU
((St) 27. 7. SMYSL A CÍL ŽIVOTA
(Čt) 28. 7. VIP – VELMI
DŮLEŽITÁ OSOBA

ATRIUM - Masarykovo nám. 157/8

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:Í:
bývalý vyhazovač
vač
a vicemistr
Německa
v kulturistice
KORNELIUS
NOVAK

V centru města se můžete těšit na:

Zveme vás na přednášku

11. 7. - 21. 7. 2016 | 8:00-18:00 hod.

JEZUITSKÁ KOLEJ – FELIXŮV SÁL, Masarykovo nám. 21

24. 7. - 5. 8. 2016 | 8:00-18:00 hod.

(Pá) 29. 7. ŽIVOT V PLNOSTI

ORLOVNA
Mariánské náměstí 78
Uherské Hradiště

Dny ZDRAVÍ 18. 7. a 20. 7. Byznys
a víra
11:00 – 17:00 hod.














měření krevního tlaku
měření tuku v těle
měření podkožního tuku
měření viscerálního tuku
měření kosterní svaloviny
měření BMI











měření hmotnosti
měření výšky
Harward step test
test životního stylu
individuální poradenství

CI SVÉ M
N
A
Š
E
DE J M

přednáškový
cyklus

U ZDRAVÍ

Přednášejí studenti
a absolventi středních
a vysokých škol.

(Po) 18. 7.
(Út) 19. 7.
(St) 20. 7.
(Čt) 21. 7.
(Pá) 22. 7.

Mariánské náměstí 78
Uherské Hradiště

aneb životní příběh
úspěšného podnikatele

Radima PASSERA
Můžete se těšit také
na autogramiádu

(So) 23. 7. 2016
6
19:00 hod..

otazníky života

19:00 hod.

ORLOVNA

VÍRA A ROZUM
SVITKY OD MRTVÉHO MOŘE
CO MĚ ČEKÁ PO SMRTI?
TEMNÁ STRÁNKA SPIRITIZMU
PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

(Po) 25. 7. POZNEJTE BUDOUCNOST
(Út) 26. 7. OSOBNOST, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT
(St) 27. 7. ZÍSKAT ŽIVOT – NAVŽDY

Vstup VOLNÝ!

KDE:

Žerotínova 269, Uherské Hradiště
(Čt) 28. 7. BUDE KONEC SVĚTA?
(Pá) 29. 7. NÁVRAT KRÁLE
(Po) 1. 8.
(Út) 2. 8.
(St) 3. 8.
(Čt) 4. 8.
(Pá) 5. 8.

NUDÍ VÁS PRAVIDLA?
NEZAPOMNĚLI JSTE ODPOČÍVAT?
OPRAVDU SPRAVEDLNOST ZVÍTĚZÍ?
JAK ZAČÍT NOVÝ ŽIVOT
TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE

Aktuální informace a termíny najdete na www.dotknisenebe.cz,
www.efata.cz nebo na tel.: 773 18 88 18, 606 64 55 44
DN_UH_InzeratUHnoviny2.indd 1

6/16/2016 3:00:48 PM
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Noc s Metodějem, 17. 6. – fotoohlédnutí

Snímky: Ladislav Chvalkovský
14

Kultura

Slovácké muzeum
Program Slováckého muzea – www.slovackemuzeum.cz
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Kdo si hraje, ovládá

Výstava modelů na dálkové ovládání
představuje v současnosti nejdokonalejší modely, ať už jde o letadla, vrtulníky, drony, auta či lodě. Výstava
potrvá do 6. července 2016.

Antonín Václavík:
Zrnko k zrnečku…

Výstava věnovaná 125. výročí narození
Antonína Václavíka – prvního vědeckého pracovníka Slováckého muzea,
nestora československé etnografie,
autora monografií Luhačovské Zálesí
a Podunajská dědina v Československu. Výstava potrvá do 10. července
2016.

25 let Institutu tvůrčí
fotografie FPF SU

Výstava připomíná 25 let činnosti
Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
v Opavě. Představuje především výběr
děl z posledních pěti let. Vernisáž
v sobotu 23. července 2016 v 17.00
hodin.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Stanislav Lolek 1873–1936/
Rapsodie volné přírody

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.
Vernisáž ve čtvrtek 14. července
2016 v 17.00 hodin.

Kulturní akce, přednášky, besedy

VÝŠINA SV. MĚTODĚJE

LFŠ 2016 Iris Armutidis
a Jakub Tytykalo

Surrealisticky zpodobněné malby
a kresby Jakuba Tytykala v kontrastu
s realistickým pojetím soch a reliéfů
Ireny Armutidisové. Vernisáž v pátek 22. července 2016 v 17.00 hodin.

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO
Památník Velké Moravy
v proměnách času

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

Vampyrismus

Ve spolupráci Slováckého muzea
v Uherském Hradišti s Moravským
zemským muzeem v Brně jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého
Města a Modré u Velehradu. Výstava
potrvá do 31. prosince 2016.

CENTRÁLNÍ BUDOVA
NEMOCNICE UH, A. S.
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.

Slavnostní pravoslavná liturgie
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše)
bude sloužena přímo v základech velkomoravského kostela, archeologické
lokalitě Uherské Hradiště-Sady.
Přírodní areál Výšina sv. Metoděje
Uherské Hradiště-Sady, neděle
31. července v 10.00 hodin.

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Letní příměstský tábor
mladých muzejníků!

O letních prázdninách je přichystán
pro všechny zvídavé děti příměstský
tábor. V srpnu se vrátíme ke kořenům
našich předků. Děti, přijďte si užít plno
zábavy a dobrodružství do Slováckého
muzea. Více informací na webu Slováckého muzea v sekci Výstava a akce.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště.
22.–26. srpna; cena 1800,- Kč. Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vlková, telefon:
572 551 370, klapka 117 nebo e-mail:
lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz.
Více informací
na www.slovackemuzeum.cz nebo
www.facebook.com/slovackemuzeum.
Pavel Princ
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Městská kina
Doporučujeme online nákup
vstupenek do kina

Hradišťské kulturní léto 2016
Nabídku letních akcí na Uherskohradišťsku zpestří během prázdninových
měsíců Městská kina provozem letního
kina ve Smetanových sadech a také
několika koncerty pod širým nebem.
Letní kino situované za kinem
Hvězda začalo promítat už koncem
května. Během léta nabídne veřejnosti řadu dalších výrazných filmů
světové i domácí kinematografie.
V dramaturgii se výrazně projevuje celoroční zájem o britskou

kinematografii (viz i listopadové UK/
UH), výběr zajímavých diváckých
titulů posledních dvou let i tituly
promítané k letošním osmdesátinám Zdeňka Svěráka. Promítání pod
širým nebem má jedinečnou atmosféru. V letním kině se navíc nevybírá žádné vstupné! „Abychom zvýšili
divácký komfort, bude vždy před
a během filmu na bočním ochozu
kina umístěn stánek s občerstvení.
Točené pivo nebude chybět. Provoz
stánku zajistí Hvězda Kafe.“ doplnila
Eva Horová, mluvčí Městských kin. 

Webové stránky Městských kin nabízí
možnost nákupu vstupenek online.
Po zaplacení zvoleného představení
si nechejte pohodlně zaslat potvrzení
na váš e-mail (potvrzení vytiskněte)
nebo do vašeho chytrého telefonu (prostřednictvím aplikace Cool Ticket). Vytištěná vstupenka či vstupenka v chytrém telefonu vám bude zkontrolována
před vstupem do sálu. Tímto způsobem
se vyhnete frontám u pokladny, můžete
si vlastní lístek obstarat bez čekání,
obav z propadnutí rezervace a včas
zajistit oblíbená místa v kinosále.
Více informací o Cool Ticket, nákupu
vstupenek online i o možnosti plateb
bankovní kartou přímo na pokladně
i na našem webu www.mkuh.cz.
Kino Hvězda se současně od června
zapojilo do benefičního programu karet
Sphere.

Tip měsíce
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním
filmu Lucie: Příběh jedný kapely.
Strhující cesta časem, čtyři životy plné
hudby v jednom z největších českých
dokumentárních projektů tohoto roku.
Dokument vchází do kin 7. července.

Program letního kina:

Letní koncerty:

So / 25. 6. / 21:30
Pá / 8. 7. / 21:30
So / 9. 7. / 21:30
Pá / 15. 7. / 21:30
So / 16. 7. / 21:30
Pá / 12. 8. / 21:00
Pá / 19. 8. / 21:30
Pá / 26. 8. / 21:00
Pá / 2. 9. / 21:00
So / 3. 9. / 21:30

22. 6. / 20:00
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
klub Mír / vstupné: 150 Kč; 180 Kč

Divoké historky
Teorie všeho
Ex Machina
Slow West
Most špionů
Šílený Max: Zběsilá cesta
Můj týden s Marilyn
Ovečka Shaun ve filmu
Lotrando a Zubejda
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha

15. 7. / 19:30
NIRVANA NOISE
atrium kina Hvězda / vstupné: dobrovolné
19. 8. / 19:30
HUMÉNEČKO
Letní kino Smetanovy sady / vstupné: dobrovolné
3. 9. / 19:30
TRANZAN
atrium kina Hvězda / vstupné: dobrovolné

* Program probíhá v rámci Hradišťského kulturního léta 2016. Venkovní akce se budou konat jen za předpokladu příznivého počasí.
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Knihovna BBB
Nejmladší literáti
Desátý ročník projektu Klubu dětských
knihoven SKIP „Kde končí svět” nabídl
dětem téma k významnému výročí narození českého krále a římského císaře
Karla IV. Spolu s dětmi jsme se mohli
ohlédnout do historie, mohli jsme se
vypravit za současnými panovníky, zamyslet se nad prezidentem, králem, císařem, carem, velkovévodou, knížetem,
šáhem… S mladými autory a výtvarníky jsme se vydali za králem do pohádky
či do hry. Král, ať už dobrý či špatný,
je postava, se kterou se setkáváme
od útlého věku v pohádkách, bajkách
i pověstech. Také říše zvířat a sportovci
mají svého krále, a královnou sportu je
atletika. A mnohé příspěvky prozradily,

kdo je opravdovým králem... Do letošní
literární a výtvarné soutěže pořádané
Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se zapojily děti
nejenom z Uherskohradišťska,
ale z celého Zlínského kraje i dalších
míst naší vlasti. Celkem to bylo 185
mladých spisovatelů a 142 výtvarníků.
Porotci všechny práce pečlivě pročetli, obodovali a ty nejlepší postoupily
do kola krajského, které letos organizovala Masarykova veřejná knihovna
ve Vsetíně. To nejlepší, co v tomto roce
děti u nás na Slovácku napsaly, vychází
již tradičně v tištěném sborníčku a nápadité texty doplňují vítězná ex-libris
z naší výtvarné soutěže.
Ve středu 1. června 2016 se konalo
v Nosticově paláci, v budově

Ministerstva kultury ČR, vyhodnocení
dvouletého projektu Kde končí svět
2015/2016, tentokrát s podtitulem Jak je
to s králem. Po slavnostním obřadu pasování dětí i dospělých na rytíře Řádu
krásného slova a autogramiádě s dospělými rytířkami spisovatelkou Danielou Fischerovou a herečkou Taťjanou
Medveckou proběhlo setkání dětí z celé
naší vlasti. Děti si předaly malé dárečky
a setkaly se také s dětským rytířem
Jerry Mechem, který na slavnost přiletěl až z Chicaga. Prohlídka Pražského
hradu s průvodci umocnila dojem
z celého slavnostního dne. Do řádu Rytířů krásného slova byl za Zlínský kraj
pasován vítěz krajského kola literární
soutěže Michal Gerža ze Vsetína. 

Mirka Čápová, Hana Hanáčková

Letní otevírací doba Knihovny BBB a poboček (od 1. července do 31. srpna)

zavřeno
Knihovna BBB
X
Pobočka Jarošov
25. 7. – 5. 8.
		
Pobočka Mařatice
X
		
Pobočka Míkovice
X
Pobočka Štěpnice
X
		
Pobočka Vésky
X
Pobočka VŠ
1. 7.–31. 8.

pondělí
úterý
středa
8.00–18.00
X
12.00–16.00
8.00–12.00
X
X
13.00–17.30			
8.00–12.00
X
X
13.00–18.00			
X
X
X
8.00–12.00
X
X
13.00–18.00
X
X
X
17.00–19.00
X
X
X
X

čtvrtek
8.00–18.00
8.00–12.00
13.00–17.30
8.00–12.00
13.00–18.00
17.00–19.00
8.00–12.00
13.00–18.00
X
X

pátek
8.00–16.00
X
X
X
X
X

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. Představujeme vám historicky
první sborník dětských literárních prací z roku 1999, dále sborník s ilustracemi Gabriela Filčíka a také sborník letošní (zleva doprava).
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Slovácké divadlo
Fotoohlédnutí

V červenci bude ve Slováckém divadle
velmi rušno. Zatímco herce čekají pouze 3 hrací dny a to 1., 2. a 3. července,
kdy budou bavit diváky v Amfíku Bukovina již legendární komedií Rychlé
šípy, tak budova divadla bude v rukou
řemeslníků. Stávající obklady stěn
a podlahy již totiž nevyhovují požárním předpisům. V rámci rekonstrukce
tak budou vyměněny veškeré textilie,
které jsou na stěnách i na podlahách
v hlavním sále, na chodbách i ve foyer
divadla. Nutná bude demontáž sedadel, která se v rámci veřejné zakázky
budou čistit. Práce pak zahrnují i drobnou opravu elektroinstalace.
Herce a ostatní zaměstnance divadla tedy čekají zasloužené divadelní
prázdniny, během kterých budou
načerpávat síly na novou sezónu.
Divadelní pokladna bude od 2. 7.
do 14. 8. uzavřena, prodej vstupenek
bude fungovat pouze on-line
na www.slovackedivadlo.cz.
Přiznivcům Slováckého divadla děkujeme za přízeň a přejeme příjemné
léto!

Večer na psích dostizích – J. Kubáník, Z. Trčálek a M. Hudec 

tel.: 572 55 44 55, mobil: 739 06 17 47
e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz

Nová tvář – Martin Hudec

Večer na psích dostizích – D. Vaculík, klečící T. Šulaj, Z. Trčálek, J. Kubáník a M. Hudec 

Večer na psích dostizích – J. Kubáník, D. Vaculík, Z. Trčálek, T. Šulaj a M. Hudec 
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Snímky: M. Malůšek

Slovácké divadlo do nové sezóny
vstoupí s posilou v podobě absolventa
brněnské JAMU Martina Hudce. Sympatického 26letého herce jste mohli
vidět v černé komedii Večer na psích
dostizích, která měla premiéru v půlce
června v Klubu Mír a byla první vlaštovkou alternativní dramaturgické
-MKlinie SLoffÁCKÉ DIVADLO. 

Martin Hudec 

Foto: P. Nesvadba

Příroda

Olšava odhalila další tajemství

Samec morčáka velkého

Koncem měsíce května mě kontaktoval
milovník přírody a nadšený dokumentátor procesů v ní se odehrávajících
MVDr. Lubomír Hájek s tím, že se
mu na Olšavě podařilo natočit rodinu morčáků velkých. Nepochyboval
jsem o tom, že to bude pravda. Spíše
jsem byl nedočkavý a zajímalo mě, co
všechno se vlastně podařilo nafilmovat. Už jenom pohled na tuto kachnu,
která na našich nezamrzajících vodách
příležitostně zimuje, patří mezi skvělé
ornitologické zážitky a mnozí ornitologicky zaměření nadšenci jsou ochotni
ujet i stovky kilometrů jenom proto,
aby ji spatřili a zapsali do svojí „knihy
vizuálních úlovků“. Právě zima je tou
správnou dobou, kdy jsou morčáci
velcí nejvíce vidět. Morčák velký je
na území České republiky skutečně velmi vzácně hnízdícím druhem
a moje radost z jeho přítomnosti a vyvedení mláďat na Uherskohradišťsku
nebere konce. Tento druh je poměrně
vzácný v celé Evropě. Když si představíme, že početnost evropské populace
dosahuje kolem 70 tisíc párů, tak určitě
nejde o běžně se vyskytující druh. A co
teprve jeho výskyt v ČR, kdy se počet
prokázaných hnízdění počítá v jednotkách? Tato skutečnost ho zařadila

Zdroj: Wikipedie

do červeného seznamu IUCN jako
kriticky ohrožený druh. Z uvedeného
plyne, že se nám u „Hradišťa“ usadilo
něco moc zajímavého a vzácného. Jde
o první prokázané hnízdění tohoto
druhu ve Zlínském kraji. Prostředím
morčáka velkého jsou především
velké vodní nádrže nebo ve vnitrozemí
vodní toky, spíše říčky, které jsou doprovázeny staršími břehovými porosty.
Tato poměrně mohutná kachna totiž
přirozeně hnízdí ve velkých dutinách
stromů, případně ve velkých budkách.

Samice morčáka velkého s malými mláďaty

A právě prostředí s menšími řekami,
lemovanými vzrostlou zelení s hojností
ryb, vyhledává a obsazuje u nás. Tak
se tomu stalo i v tomto případě na řece
Olšavě. Samice od konce měsíce března
až do května snáší do prachové vystýlky dutiny 8–12 smetanově žlutých
vajec, na kterých sedí 32–35 dnů. Tato
kachna se téměř výhradně živí rybkami o velikosti kolem 10 cm, za kterými
se dovedně potápí. K tomu je perfektně
uzpůsobena stavba jejího těla, včetně
dlouhého, tenkého, pilovitého a na jeho
konci hákovitě zahnutého, karmínově
červeného zobáku. Na fotografiích je
vyobrazen samec ve svatebním šatu
a samice vodící mláďata, kterou se
na Olšavě podařilo vyfotografovat
hradišťskému fotografovi Jindřichu
Peřinovi. K dispozici je taktéž série
videosekvencí, na kterých kachna
vodí sedm malých kačenek, které se
roztomile noří za potravou. Mláďata se
totiž v době po vylíhnutí živí drobným
vodním hmyzem nebo malými vodními měkkýši či korýši. Období, kdy mláďata nedovedou létat je velmi kritické
a až přítomnost nebo nepřítomnost
predátorů rozhodne o tom, zda bude
toto velmi ojedinělé a vzácné hnízdění
úspěšné. Jak je vidět, tak pokladnice
naší přírody je neustále pootevřená
a jenom těm, co chodí s otevřenýma
očima a těm, co chtějí něco naleznout,
ukáže ty nejkrásnější ze svých drahokamů.
Ing. Květoslav Fryšták

Foto: Jindřich Peřina
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Tipy Klubu Kultury
pátek 15. – neděle 17. 7., 16:30 hod., Starý Hrozenkov
56. Kopaničárské slavnosti
Vystoupení dechových hudeb, setkání u Lípy Bratrství, dřevorubecká show,
koncerty, ohňostroj, jarmark lidových výrobců. Pořádá: obec Starý Hrozenkov
a Drietoma.

neděle 31. 7., 9:00 hod., Velká Javořina, VSTUP ZDARMA
24. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
Tradiční slavnosti na Velké Javořině, vystoupení dechových hudeb a folklorních
souborů, jarmark. Informace o programu a dopravě naleznete na:
www. velkajavorina.com.

A k a d e m i e

A3V
T Ř E T Í H O

V Ě K U

Akademie třetího věku
cyklus pravidelných
přednášek pro seniory
V ČERVENCI A SRPNU JSOU
V AKADEMII TŘETÍHO
VĚKU PRÁZDNINY.
Školní rok 2016/2017 začíná 6. září.
NOVÍ ČLENOVÉ SI MOHOU ZAJISTIT
PRŮKAZ A3V U PANÍ L. SLOVÁČKOVÉ
OD 6. 9. V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
Členský poplatek na celý školní rok
je 200 Kč. Koordinátorkou kurzů
je paní Lea Slováčková.

Kopaničárské slavnosti

Velká Javořina

KONTAKT: 572 430 424
(L. Slováčková, slovackova@kkuh.cz)
www.kkuh.cz

Aquapark
Sportovní 1214, 686 01 Uh, E-mail: info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uh, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
Pravidelné i nárazové hlídání
nejmenších dětí

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.

Desatero rodičovského růstu

Málo času, vysoké nároky na výkon,
rivalita – to všechno zasahuje do našeho života, do života našich rodin
a do vztahů, které si vytváříme s našimi dětmi.
Zdeněk Vilímek pracuje jako speciální
pedagog, lektor a rodinný poradce.
Na podnět rodičů s ním v centru

Akropolis připravujeme cyklus povídání Desatero rodičovského růstu.
Taky jste se stokrát zařekli, že se v některých ohledech nebudete chovat tak,
jak se k vám chovali vaši rodiče, že se
vyvarujete chyb, které jste si uvědomili? Hledáte návody, jak opravit vaše
dítě, které se najednou nedá zvládnout? Pak s námi přijďte načerpat nové
podněty. Každé povídání bude sebereflexí a inspirací zároveň.

Žijeme pohybem

Žijeme pohybem a soustředíme se
na osvědčené metody cvičení pro
dospělé. Zaměřujeme se na posílení
vnitřního stabilizačního systému,
na Jógu, Pilates nebo cvičení pro
redukci nadváhy. Na stránkách centra
Akropolis najdete rozhovory s lektorkami o pozitivním vlivu pohybu

na lidské zdraví. Co můžeme my sami
ovlivnit, abychom se cítili lépe?

Poradny v Akropolis

Chcete znát všechny podrobnosti
a podmínky, za jakých nastupujete
na mateřskou dovolenou? Vracíte se
zpět do zaměstnání? Máte podezření
na násilí v rodině? Trápí vás výchovné
nebo finanční problémy? V Akropolis
nabízíme zdarma poradenské služby
od pedagogicko-psychologických, přes
právní poradenství až po bezpečný
internet.

Akropolis na beachovém létě

Pohybově taneční hrátky s Anetou
a Boďou 2. 7. na Kolejním náměstí jsou
určené dětem a rodičům. Náruživí
sportovci si přijdou na své na našem
Fitness dni 3. 7., kde si mohou zacvičit
se skvělými lektory.

DDM Šikula
Purkyňova 494, 686 06 UH, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
Zlato pro aerobičky
z DDM Šikula Uh. Hradiště
Tři děvčata z Domu dětí a mládeže
Šikula Uh. Hradiště, která trénují
velmi intenzivně aerobic, přivezla ze 17. ročníku pražského MIA
Festivalu ZLATO! Soutěžní družstvo
ve složení Lenka Matušinová, Leona
Samcová a Veronika Mahrová trénuje třetím rokem pod vedením Martiny Daňhelové. Tato výborná a dětmi
oblíbená trenérka dostala v Praze
certifikát a uznání za skvělou přípravu děvčat na soutěž. Velmi si to
zaslouží, protože se věnuje nejen
těmto děvčatům, ale i jiné skupině
aerobicu a fit boxu. Skupina děvčat
podávala celý rok skvělé výkony,
před rokem se také zúčastnily mezinárodní soutěže MIA Festival, který
probíhal
v pražské Lucerně a přivezly stříbro. V letošním školním roce toho

stihly opravdu hodně, zúčastnily se
soutěží v Otrokovicích, Olomouci,
Brně, v Rakousku, ve Vídni a v Praze. Na všech soutěžích podávaly

skvělé a vyrovnané výkony. K tomu
jim BLAHOPŘEJEME a těšíme se
na příští rok, kdy určitě natrénují se
svou trenérkou další super sestavu.
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Střípky | Kronika
Slovácké léto 2016: 10 dnů sportu, zábavy a koncertů

Společenská kronika
Jubilanti v měsíci květnu
4. 5. 1931
Antonín Horák
9. 5. 1936
Libuše Jarošová
10. 5. 1941
Zdeňka Daňková
11. 5. 1926
Malvína Zerzáňová
12. 5. 1931
Jozefa Hanáková
14. 5. 1941
Ing. Rudolf Böhm
18. 5. 1941
Jana Červinková
19. 5. 1936
Julie Radkovičová
19. 5. 1941
Alena Tichá
23. 5. 1941
Marie Dohnalová

1.–10. července,
Uherské Hradiště
Kontrafakt, No Name, Mandrage,
Peter Cmorík. Více než deset sportovních turnajů včetně několika novinek.
Akce pro celou rodinu a benefiční
aktivity. To vše se odehraje pod hlavičkou už 9. ročníku Slováckého léta
v Uherském Hradišti, v aréně, která
opět pojme 250 tun písku. A jako
každý rok bude vstup na všechny akce
pro širokou veřejnost zdarma.
S prvním dnem prázdnin ožije centrum Uherského Hradiště Slováckým
létem. Na všechny zájemce čekají tradiční akce jako beachvolejbal, plážový
fotbal nebo pétanque, ale také zbrusu
nové aktivity. „Mezi překvapení můžeme řadit například turnaj v basketu,
skateboardové závody nebo Velkomoravský půlmaraton, který se letos
uskuteční právě v rámci Slováckého

léta,“ přibližuje PR manažerka Petra
Kučerová. Největší zájem veřejnosti
už léta přitahují večerní koncerty,
každý večer jeden. „Ani letos nezklameme a přivezeme špičky české a slovenské hudební scény. Věříme,
že zaujme slovenský Slávik Peter
Cmorik nebo Kontrafakt s Patrikem
Rytmusem Vrbovským. Ale nezapomínáme ani na domácí kapely. Nebude
chybět Tabák, Argema nebo skvělá
cimbálovka Harafica,“ dodává mluvčí.
A samozřejmostí jsou i benefiční aktivity. „Opět budeme prodávat za symbolické ceny plyšové hračky, skákat
na trampolíně a nafukovacím hradu.
Doufáme, že se nám podaří překonat
loňskou částku 111 111 korun. Získané
finance jako vždy pomohou lidem
s postižením,“ dodává Kučerová.
Kompletní program a podrobný
přehled všech aktivit najdou zájemci
na www.slovackeleto.cz.

LOUTKOVÝ SOUBOR T. J. SOKOL UH. HRADIŠTĚ
ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET
V NEDĚLI 3. ČERVENCE V 15 HODIN PŘEDSTAVENÍ
KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU
O PYŠNÉ BASE
Vstupné dobrovolné.
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Narodili se
Kristýna Menšíková
Jonáš Březina
Veronika Svitáková
Julie Tichá
Vojtěch Vašťák
Marián Snopek
Vanesa Kunst
David Bozděch
David Šnajdr
Emma Viktorie Horníčková
Dominik Peška
Dominik Hrabal
Julie Pavlicová
Alexandr Hlůšek
Eliška Gabrhelová

9. 12. 2015
23. 1. 2016
29. 1. 2016
26. 2. 2016
25. 4. 2016
25. 4. 2016
4. 5. 2016
6. 5. 2016
7. 5. 2016
11. 5. 2016
11. 5. 2016
14. 5. 2016
19. 5. 2016
23. 5. 2016
28. 5. 2016

Vážení jubilanti,
pokud máte zájem být uvedeni
ve zpravodaji města, je nutné co
nejdříve odevzdat na městském
úřadě vyplněný dotazník, který jste
obdrželi poštou spolu s blahopřáním. Poskytnuté informace město eviduje v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

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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Sudoku

Recept měsíce
Pražští šneci
s holandskou omáčkou
6 porcí

36 šneků (z konzervy
nebo nachytaných osobně)
36 plátků anglické slaniny
4 žloutky
0,3 l přepuštěného másla
sůl, pepř
citronová šťáva
bílé víno

Postup:
Šneky zabalíme do plátků anglické
slaniny a napíchneme po 3 kusech
na špízy. Pečeme v troubě vyhřáté
na 220 stupňů asi 4 minuty.
Z ostatních ingrediencí
připravíme omáčku:
Rozpustíme máslo. Ve vodní lázni lehce
našleháme do pěny žloutky s bílým
vínem, octem a citronovou šťávou.
Hmotu za stálého šlehání necháme
ztuhnout do konzistence medu, potom

vmícháme pomalu do vaječné hmoty
rozpuštěné máslo a dochutíme solí
a pepřem.
Omáčku nalijeme na talíř a do ní položíme dva šnečí špízy.
Doporučená příloha:
Opečené suché tousty.



Alena Zabilová,
Knihovna BBB
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Úvodník města
LETNÍ
FILMOVÁ
ŠKOLA (42)
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22_30/07/2016
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42. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
NEJSOU JEN FILMY, ALE TAKÉ BOHATÝ
DOPROVODNÝ PROGRAM. VYBÍRAT MŮŽETE
NAPŘÍKLAD Z:
KONCERTŮ:
30. 7. 20.00 | KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ
ANETA LANGEROVÁ: TURNÉ NA RADOSTI 2016
“POD ŠIROU OBLOHOU“
28. 7. 19.30 | KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ
MŇÁGA A ŽĎORP
DIVADEL:
25. 7. 19.00 | DIVADELNÍ STAN
VOSTO5: PROTON
28. 7. 18.00 | DIVADELNÍ STAN
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU: CIRKUS HAVEL
VÝSTAV:
23. 7. KINO HVĚZDA | VERNISÁŽ V 19:00
KURT VAN DER BASCH: STORYBOARDING
23. 7. SLOVÁCKÉ MUZEUM | VERNISÁŽ V 17:00
INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE:
25 LET OPAVSKÉ ŠKOLY FOTOGRAFIE
(1990-2015)
TÍM TO VŠAK ZDALEKA NEKONČÍ,
KOMPLETNÍ PŘEHLED AKCÍ NALEZNETE
NA ► WWW.LFS.CZ
PŘEDPRODEJ JEDNODENNÍCH AKREDITACÍ A VSTUPENEK
NA HUDEBNÍ A DIVADELNÍ PRODUKCE PROBÍHÁ
V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
OD 1. ČERVENCE. V PRŮBĚHU LFŠ PAK TAKÉ
V INFOCENTRU PŘED KINEM HVĚZDA.

POŘADATEL

HLAVNÍ PARTNEŘI

FINANČNÍ PODPORA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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