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Vážení občané,
jarní měsíce jsou časem příznivých
změn v přírodě, ale přirozeně také obdobím, které je vhodné pro uskutečnění
stavebních prací při investičních akcích.
S letošním jarem se jich pojí hned celá
řada.
Stále probíhá rekonstrukce domu
„U obrů“ (čp. 293) na Palackého náměstí, kde řešíme bezbariérový přístup
do budovy a rozsáhlou obnovu budovy
včetně kompletní výměny vnitřních instalací.
Na nový vzhled prostředí se mohou
těšit obyvatelé rozvětvené ulice Květinová v městské části Vésky. Na místě
totiž už od dubna probíhá rekonstrukce
místních komunikací a chodníků. Práce
na stavbě potrvají do 30. června.
Jednou z dalších akcí jsou připravované opravy ve Slováckém divadle – dojde
k výměně obkladových materiálů na stěnách v sálu, výměně závěsů na balkonech a výměně podlahovin (koberců)
ve všech shromažďovacích prostorách.
Stávající povrchy a materiály budou
nahrazeny novými, splňujícími nejvyšší
a aktuální kritéria požární bezpečnosti,
ale i akustiky. Předpokládaný termín zahájení prací je ve druhé polovině června,
doba trvání bude zhruba 3 měsíce.
Letos se toho ale chystá mnohem
více. Budeme pokračovat v terénních
a sadových úpravách Výšiny sv. Metoděje, uskuteční se komplexní digitalizace
městského kamerového systému, nebo
také rekonstrukce plochy tréninkového

hřiště na městském fotbalovém stadionu. V plánu je rovněž obnovení povrchu
sportovního hřiště v Míkovicích nebo
pokračování rekonstrukce chodníků
v Mařaticích.
Když dosáhneme na dotace, budeme
pokračovat v bezbariérové trase vedoucí
městem, aktuálně v úseku autobusové
nádraží – ul. Stanclova, začali bychom
s výstavbou sportovního areálu pro
skateboard a další sporty Happy Line,
nebo i s rekonstrukcí sportovního areálu
Mojmír u ZŠ Za Alejí.
Ve stádiu rozpracovanosti se nacházejí některé projektové dokumentace
– Parkoviště u hřbitova v Mařaticích či
rekonstrukce budovy ZUŠ na Mariánském náměstí či budovy čp. 238 na Palackého náměstí, kde sídlí speciální škola a ZŠ Šafaříkova.
Do vzdálenější budoucnosti, se začátkem prací nejspíše v příštím roce, plánujeme například rekonstrukci kanalizace
na ulici Sokolovská a na třídě Maršála
Malinovského, nebo také rekonstrukci
kanalizace a vozovky v ul. Před Branou
v Jarošově.
Zdeněk Procházka,
místostarosta města Uherské Hradiště
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KRÁTCE Z MĚSTA
Na kole vinohrady

Možnost
nadstandardní
stravy na všech
odděleních nemocnice
Uherskohradišťská nemocnice rozšířila od 1. května nabídku nadstandardní stravy pro pacienty nebo jejich
doprovod na všechna oddělení. Pacienti, kterým to zdravotní stav umožní, si
mohou vybrat ze speciálního jídelního
lístku. V nabídce nadstandardní stravy
je za 150 korun za den (250 korun doprovod) pět druhů snídaní, předkrmů
nebo polévek, pět druhů obědů, moučníků a také večeří. Zaplatit se dá hotově
nebo platební kartou.
Václav Klaus byl
v Uherském Hradišti

Na trasy oblíbené akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska se v poslední dubnový den vydali příznivi cykloturistiky. Symbolické otevírání cyklostezek v regionu vstoupilo tímto dnem do druhé dekády. Krásné počasí a ideální podmínky přilákaly na start na Masarykovo náměstí víc než tisícovku nadšenců, kteří se vydali poznávat
zajímavá místa regionu a krásy slovácké krajiny.

Děti z uherskohradišťských škol řádily
na Barevném dni!
Bývalý prezident České republiky Václav Klaus se začátkem května zastavil
v Uherském Hradišti. Společně s Dr. Jiřím Weiglem se prof. Ing. Václav Klaus
zúčastnil autogramiády jejich knihy
„Stěhování národů“ v prostorách Hotelu Slunce.
Otevřené brány

Akce Barevný den, konaná 24 . dubna na Masarykově náměstí, byla zaměřena na propagaci a představení problematiky třídění a recyklace odpadů, a to především zábavně-naučnou formou prostřednictvím různých atrakcí
a soutěží. Barevný den pořádala společnost EKO-KOM a.s. ve spolupráci s městem Uherské Hradiště.

Také Uherské Hradiště je zapojeno
do akce Otevřené brány, přičemž mezi
sakrálními památkami město reprezentuje kostel sv. Františka Xaverského. Od května do září nabízí 28 kostelů
ve Zlínském kraji možnost bezplatné
prohlídky s průvodcem, samozřejmě
mimo časy konání bohoslužeb. Za rok
2015 využilo komentovaných prohlídek
sakrálních prostor přes 140 tisíc návštěvníků.
-JP3
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KRÁTCE Z MĚSTA
Město uctilo oběti války

Kontrolované pálení
klestí a odpadu hlaste
přes internet
Hasiči Zlínského kraje mají na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci,
která umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském
operačním a informačním středisku HZS
Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném
prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné
upozornit, že hasiči pálení nepovolují. Pro
firmy je hlášení kontrolovaného pálení povinnost. Hlášení je možné na této adrese:
paleni.hzszlk.eu
Mařatičtí Hasiči oslavili
výročí 120 let od založení

Město Uherské Hradiště si připomnělo výročí 71 let od skončení druhé světové války u Památníku osvobození
na náměstí Míru. Vzpomínkového aktu s projevem starosty města, který se konal v pátek 29. dubna, se zúčastnili
členové vedení města Uherské Hradiště na slavnostní události byli přítomni rovněž členové rady a zastupitelstva
města, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Armády ČR, skauti, zástupci Sokola a další hosté.
Už v odpoledních hodinách se starosta Stanislav Blaha poklonil, spolu se zástupci místních komisí, obětem
II. světové války u památníků v Uherském Hradišti – Jarošově, Sadech, ve Véskách a u společného hrobu partyzánů v Míkovicích.

Muzeum v přírodě na Rochusu se otevřelo veřejnosti

Vyvrcholením události byl pietní akt
k uctění obětí I. světové války, který se konal u památníku v zahradě ZŠ v Mařaticích.
Ve věznici vystoupil
Korngold Quartet

První máj byl v Uherském Hradišti ve znamení zpěvu, vína, ale hlavně otevření Muzea v přírodě Rochus. Slavnost
přilákala davy lidí, návštěvníci mohli ochutnat krajové speciality, vidět a vyzkoušet si ukázky lidových her, prací
a zvyků. V muzeu se lidé seznámí s etnografickou oblastí uherskohradišťského Dolňácka, s tradičním stavitelstvím, bydlením, způsoby zaměstnání a obživy, odíváním, výtvarnou kulturou, zvyky, obyčeji i folklorními projevy.

4

Hlubokým a silným zážitkem se ve středu 4. května pro desítky návštěvníků stal
koncert Korngold Quartetu ve vězeňské
kapli v bývalé věznici v Uherském Hradišti.
V podání brněnských hudebníků zazněla
hudba Josefa Suka, Dmitrie Šostakoviče
a nebo Ericha Wolfganga Korngolda. Vyjímečnou akci zorganizoval houslový virtuos Jiří Pospíchal a uskupení Umíme Hrát,
a také spolek Memoria. 
-JP-
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MĚSTO INFORMUJE
Město Uherské Hradiště přiblíží Smetanovy sady občanům

H

rát na klavír, půjčovat si knihy,
nebo si zacvičit na novém hřišti
mohou od nynějška návštěvníci
největšího parku v Uherském Hradišti –
Smetanovy sady. Smyslem všech nových
projektů v parku je udržení a zlepšení
prostředí parku, zvýšení jeho atraktivity
a jeho využívání k relaxaci občanů.
Na místě byl realizován projekt KnihoBudka a do místního altánu přibylo pianino pro veřejnou hudební produkci. Poblíž
Slovácké búdy vzniklo za 290 tisíc korun
menší workoutové hřiště.
Městem byly zakoupeny dvě KnihoBudky (v celkové hodnotě 60 000 Kč), z nichž
jedna je umístěna ve Smetanových sadech
a druhá na Masarykově náměstí. KnihoBudky slouží k půjčování a výměně knih,
které již lidé přečetli a nechtějí je vyhodit.
Workoutové hřiště je unikátní svou sestavou hrazd a umožňuje zejména cvičení
vlastní vahou.
Oživení městského parku Smetanovy
sady o prvky vytvářející bezpečnou a aktivně odpočinkovou zónu doplnila nedávno instalace kamery pro zvýšený dohled
městské policie nad rizikovými místy,

také intenzita úklidu a čištění exponovaných míst je prováděno ve větší míře, než
v minulosti.
V loňském roce byla opravena střecha
altánu a v opravách se bude dále pokračovat (celkem za 100 tis. korun). Vloni
byla také opravena zpevněná plocha před
Slováckou búdou (195 tis. korun) pro

pořádání různých společenských a kulturních akcí. V letošním roce se mj. uskutečnila oprava oplocení podél hlavní komunikace (78,5 tis.).
„Myslíme si, že by byla velká škoda,
kdyby se zrovna v projektech ve Smetanových sadech neodrazil přímý vliv na občany, návštěvníky parku. Chceme, aby to
zde žilo, aby se tady cítily dobře maminky
s dětmi, stejně jako senioři nebo mládež.
Záleží nám na každém místě ve městě
a nevím, které z nich by mělo více sloužit
k pohodlí a zábavě lidí, než právě největší městský park,“ uvedl starosta města
Uherské Hradiště Stanislav Blaha.
Zásadní obnovy v novém tisíciletí se
Smetanovy sady dočkaly v roce 2012
v rámci projektu „Regenerace urbanizované krajiny – revitalizace významné
sídelní zeleně města Uherské Hradiště“.
V parku se na přelomu roku 2011/2012
na základě znaleckých posudků pokácelo
přes 130 nebezpečných, poškozených, nemocných nebo přestárlých stromů (z toho
vzrostlých 57), ořez byl proveden u 113
stromů, bezpečnostní vazba u 14 stromů.
Náhradou bylo vysazeno 66 stromů.
Na podzim 2015 se ve Smetanových
sadech v rámci akce „Smetanovy sady –
obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště“ kácelo pět
stromů, 13 stromů a 4 862 keřů bylo nově
vysazeno.
-JP5
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MĚSTO INFORMUJE
Město chce zavést pilotní zónu rezidentního parkování

V

Uherském Hradišti – Tůních by
měla vzniknout první zóna rezidentního parkování. Shodlo se
na tom vedení města Uherské Hradiště
s obyvateli dané lokality na veřejném
projednávání v pondělí 9. května. Plány
města si vyslechl zcela zaplněný komorní
sál Reduty. Rezidentní zóny plánuje město postupně zavádět v lokalitách s převládající bytovou zástavbou.
„V současné době je připravována koncepce a pilotní projekt v lokalitě Tůně, který bude v případě zájmu místních obyvatel
realizován v letošním roce. Pokud by se systém osvědčil, je zájmem města jeho zavedení i v jiných částech města,“ uvedl starosta
města Stanislav Blaha. Jedním dechem
zmínil, že záměr vychází od občanů samotných. „Nejde o represi, ani záměr vydělávat
na parkování. Je nutné hovořit o nutné regulaci z důvodu omezených prostorových
možností pro parkování. Chceme výrazně
zvýhodnit občany města v dané lokalitě
a umožnit jim parkovat v místě bydliště.“

Rezidentní zóna, konkrétně „Zóna zákazu
stání mimo vozidel s platnou parkovací kartou“ by zvýhodňovala místní obyvatele, ale
současně by, za určitých podmínek, nevylučovala parkování i jiných vozidel.
„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 zase oblast zatížena parkováním lidí,
kteří například pracují v centru města a vyhýbají se poplatku za parkování. To chceme
změnit,“ vypověděl místostarosta Zdeněk
Procházka, který má na starosti dopravu.
Podle místostarosty je regulaci parkování
v Tůních nutné spojit i s navýšením počtu
legálních parkovacích míst v zóně. „Přestože jsme limitováni omezeným prostorem, je
možné kapacitu legálních parkovacích míst
operativně navýšit úpravou dopravního
značení na cca 140 míst,“ dodal místostarosta.
Pokud město rezidentní parkování v Tůních zavede, byl by poplatek pro rezidenty

(fyzické osoby s trvalým pobytem ve vyznačené zóně) 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.) by stála 10 korun na hodinu.
V Uherském Hradišti je regulované parkování rozděleno do tří parkovacích zón,
se základní sazbou 10,- Kč za první hodinu
parkování. V dalších hodinách je parkování regulováno dle zóny sazbou od 10,do 40,- Kč za hodinu parkování. Pro dlouhodobé parkování jsou ve městě zřízena
čtyři velká záchytná parkoviště s parkovným 20 Kč na den. V majetku a správě města je celkem cca 1 327 placených veřejných
parkovacích míst v centru města. Jinak je
v Uherském Hradišti (včetně městských
částí) celkem 4 630 veřejných parkovacích
míst v majetku a správě města, nezpoplatněných je celkem 3 303 parkovacích míst.

Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu
Uherské Hradiště o provozu mateřských škol zřízených městem
Uherské Hradiště v době letních prázdnin 2016
Dle § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění, lze provoz mateřské školy v měsíci červenci nebo
srpnu, popřípadě v obou měsících, omezit nebo přerušit. Rozsah
omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.
*TU - termín uzavření
Mateřské školy budou uzavřeny následovně:
Mateřská škola – MŠ Lomená TU 1. 8. 2016 – 12. 8. 2016
MŠ Větrná TU 18. 7. 2016 – 12. 8. 2016
(součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace)
MŠ Jarošov TU 18. 7. 2016 – 12. 8. 2016
(součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace)
MŠ, které jsou součástí právního subjektu Mateřská škola,
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:
MŠ Pod Svahy, MŠ Svatováclavská, MŠ 28. října, MŠ
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Komenského, MŠ Míkovice, MŠ Sady, MŠ Mařatice (1. máje),
MŠ Husova, MŠ Štěpnice TU 11. 7. 2016 – 12. 8. 2016
Pozn.
MŠ Štěpnice – uzavřena TU 11. 7. 2016 – 29. 7. 2016
MŠ Mařatice – uzavřena po celou dobu letních prázdnin
Tzv. náhradní provoz:
- MŠ Lomená 11. 7. 2016 – 29. 7. 2016
- MŠ Štěpnice 1. 8. 2016 – 12. 8. 2016
Prázdninový, tzv. náhradní provoz, bude probíhat na MŠ
Lomená od 11. 7. 2016 do 29. 7. 2016, na MŠ Štěpnice
od 1. 8. 2016 do 12. 8. 2016. Tyto MŠ budou zajišťovat provoz
pro všechny MŠ zřizované městem Uherské Hradiště.
Provoz školních družin v době letních prázdnin 2016:
Dle § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, lze činnost školní družiny v době školních prázdnin přerušit
po projednání se zřizovatelem.
Školní družiny všech základních škol zřízených městem Uherské Hradiště budou po dobu letních prázdnin uzavřené.

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ZASLALI NÁM
Zelená stěna od teplárny chrání ovzduší

N

ové stromy a keře, vysázené právě před rokem v areálu výtopny
v Uherském Hradišti, povyrostly
a daří se jim dobře. „Zelená stěna“ tak
přispívá ke zlepšení ovzduší ve městě.
Revitalizaci zeleně realizovala společnost CTZ, která vyrábí a dodává teplo,
teplou vodu a elektřinu na území města.
OCHRANA OVZDUŠÍ
Od roku 1966 zajišťuje místní dodavatel energií, společnost CTZ, výrobu tepla
v centrální výtopně Mařatice a jako hlavní
palivo využívá uhlí. Před vlivem prašnosti,
ze skládky uhlí v areálu výtopny, chrání blízkou obytnou zónu stromy. CTZ připravila
a zrealizovala projekt „Regenerace zelené
stěny“, aby ochrana obytné zóny ulice Zápovědi byla ještě účinnější.
OPAKOVANÁ MĚŘENÍ PRAŠNOSTI
POTVRZUJÍ – LIMITY NEJSOU
PŘEKRAČOVÁNY
Společnost CTZ v červenci 2014
na vlastní náklady provedla autorizované měření prašnosti skládky a jejího vlivu na okolí. Obdobná měření proběhla
již v roce 2011 a 2013. Z výsledků všech
měření vyplynulo, že limity pro polétavý prach v ovzduší nejsou překračovány.
Společnost se i přesto rozhodla prašnost
skládky regenerací zeleně snížit a zlepšit

životní prostor obyvatelům obytné zóny
Na Zápovědi.
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
SE ODBĚRATELŮ NEDOTKNE
Projekt „Regenerace zelené stěny“ byl
financován z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), vyhlášeného Státním fondem životního prostředí (SFŽP).
Projekt je efektivním řešením z technického
i z ekonomického hlediska. Nemá prakticky
žádný dopad na cenu tepla pro odběratele.
Samotná realizace proběhla v roce 2015.
ZELENÁ STĚNA KROK ZA KROKEM
CTZ nechala vypracovat dendrologickou studii a následný projekt na realizaci.
Součástí projektu byla nejen obnova zeleně
stávající, ale i výsadba nové zeleně. Namísto jedenácti poražených topolů chrání uhlí
přes tisíc kusů nových stromů, nižších dřevin a keřů.
První fáze: Revitalizace stávající zeleně
byla provedena v období vegetačního klidu
v březnu loňského roku. Z dendrologické
studie a terénního průzkumu vyplynulo, že
některé topoly jsou ve špatném zdravotním
stavu. Docházelo k jejich lámání a padání
větví. Jedenáct topolů bylo pokáceno a šest
topolů bylo regenerováno řezem a snížením
koruny. Některé z nich musely být staženy
bandáží, aby se zabránilo jejich rozlomení.

Do pěti let budou odstraněny i tyto stromy.
Současně došlo k prořezu keřů a náletových
dřevin. Vše proběhlo po místním šetření
a ústním jednání se zástupci CTZ, MÚ OŽP
a občanského sdružení „Chraňme zeleň“.
Druhá fáze: Následně bylo vysázeno
72 kusů nových stromů včetně stálezelených jehličnanů (20 kusů borovice lesní)
a dále celkem 1044 kusů nižších dřevin
a keřů, jak je znázorněno na schématu odstranění a výsadby dřevin.
Celoroční ochrana: Nová „zelená stěna“
je podstatně širší a hustší než ta stávající
a díky neopadavým dřevinám navíc plní filtrační funkci celoročně. Stromy mají již při
své výsadbě vysokou filtrační schopnost,
která se jejich růstem zvyšuje.
JAK TO VYPADÁ PO ROCE
A CO BUDE DÁL?
Vysazované stromy byly vysoké 2,5 až 3,5
metru, což je maximální výška, kdy je ještě
možné stromy přesazovat a zaručit jejich
zdravý vývoj a růst. Rok po vysázení se zelené stěně daří dobře a opět povyrostla. Dva
duby, které se jako jediné neujaly, nahradily nové a ořezání keřů ještě zvýšilo hustotu
zeleně. Vzrostlé stromy budou dosahovat
výšky až 18 metrů. Vysoké jehličnany zajistí
funkční zelenou stěnu, která bude chránit
obyvatele přilehlých ulic po celý rok.  -JP7
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NÁZORY
ZASTUPITELů
Proč je v Aquaparku zima?
Aquapark by se měl konečně začít chovat jako firma. Jako firma, která si hýčká
své zákazníky a snaží se jim nabídnout
komfortní služby, které odpovídají výši
vstupného. Vrší se mi dotazy rodičů dětí
ohledně chladné vody v hlavním bazéně.
Vedení by se mělo soustředit na samotnou
hlavní činnost a ne pouze na navýšení příjmů z doplňkových činností. Velmi horké
letní měsíce minulého roku pomohly zvýšit
tržby a účetní rok 2015 bude (snad) prvním
rokem za pět let provozu, kdy nebude nutné
vyrovnávat finanční ztrátu neinvestičními
a jinými příspěvky. U příspěvkové organizace s ročním obratem cca 50 mil. Kč existuje
mnoho způsobů, jak dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Zřizovatel (Město UH)
by měl provádět častější kontroly a to i bez
podnětů ze strany návštěvníků.
Aquapark bezesporu pomáhá rozvoji cestovního ruchu a je pro (nejen) návštěvníky města skvělou atrakcí, ale pro
vlastníka těžkou koulí u nohy. Za pět let
dostal z městského rozpočtu neinvestiční
dotační příspěvky v souhrnné hodnotě cca
11 mil. Kč a do obnovy (aušusových) technologií bude muset zřizovatel dát během
následujících pěti let do roku 2020 těžko
uvěřitelných 22 mil. Kč. Také pevně doufám, že vedení Aquaparku a zřizovatel si
pohlídají končící šestiletou záruční dobu
na stavební práce a donutí příslušnou stavební firmu napravit desítky nedodělků
a reklamací na její vlastní náklady.
Dodavatelem energií (zejména tepla) je
firma CTZ s.r.o., kde je po nesmyslném prodeji podílu město pouhým menšinovým akcionářem. Aquapark při svém zřízení musel
podepsat smlouvy s CTZ na dodávku energií. Energie stojí ročně cca 14–15 mil. Kč.
Tedy asi třetinu všech nákladů Aquaparku.
Nebylo by od věci zamyslet se nad možností
vyhlásit soutěž na dodavatele energií. Dnes
je k tomu na energetickém trhu skvělá příležitost, jsou-li ceny energií velmi nízké.
V době, kdy existují kogenerační jednotky
(vyrábí elektřinu a teplo z plynu) by se mohlo v soutěži významně ušetřit a firma CTZ
by se konečně probudila a začala by skutečně podnikat a ne se jen spoléhat na zákazníky z řad státní a obecní správy.
Jan Zapletal, Ph.D.
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INFORMACE
PRO ŘIDIČE
Nový domov pro osoby
bez přístřeší?
Město Uherské Hradiště se rozhodlo
nabídnout k prodeji svoji nemovitost
na tř. Maršála Malinovského, konkrétně
se jedná o dům čp. 263, který se nachází
v bezprostřední blízkosti oblíbené relaxační zóny v centru města ve Smetanových sadech. Jelikož se město chystá
prodat svoji nemovitost pod její odhadní cenu, tak si podmínilo, že budoucí
nabyvatel musí v objektu provozovat
služby sociálního charakteru. Ve středu
11. května se k této záležitosti sešla Komise pro nakládání s majetkem města,
aby vyhodnotila předložené nabídky.
Jedna z nabídek, která nedosáhla
na nejvyšší navrženou cenu, hovořila
o tom, že by v objektu byly zbudovány
bezbariérové byty s regulovaným nájemným pro seniory nad 65 let věku. Další
z nabídek, která je současně tou nejvyšší, hovoří o tom, že by v domě vzniklo
zázemí na provoz „Azylového domu pro
muže a ženy bez přístřeší“ a ve dvorní části objektu „Nízkoprahové denní
centrum“ pro osoby taktéž bez přístřeší. Zde je nutno podotknout, že žadatel ve spolupráci s městem v současné
době provozuje obdobný typ zařízení
na Průmyslové ulici a rád by své zázemí
přesunul do bližšího centra. Bezesporu
se jedná o těžkou a společensky velmi
záslužnou práci. Zůstává však otázkou,
zdali není vhodnější stávající prostory
na Průmyslové ulici zrekonstruovat,
než jejich celkové stěhování do srdce
města. Osobně jsem přesvědčen, že by
město prodej nemovitosti mělo ještě
důkladně zvážit, obzvláště pak pokud
samo může být žadatelem v národních,
či evropských fondech na nejrozličnější
tipy sociálních aktivit, ze kterých by se
dala předmětná budova zrekonstruovat
a společensky využít. Závěrem je třeba
dodat, že komise o prodeji nerozhodla,
avšak shodla se na tom, že je ještě třeba
k tomuto tématu vyvolat veřejnou diskuzi.
Josef Sátora
(autor je zastupitelem
Města Uherské Hradiště)

Řidiči, pozor na platnost
řidičského průkazu

Ř

idiči si nehlídají platnost svých řidičských průkazů. Za případné řízení
bez platného dokladu se přitom vystavují riziku nemalé pokuty. Řidičské průkazy mají pouze omezenou platnost a motoristé by si sami měli včas zajistit jejich
výměnu. Platnost těchto dokladů je uvedena
v položce 4a a 4b.
V současnosti jsou platné jen řidičské průkazy typu kreditní karty (vydávané od roku 2004), které platí po dobu 10
let ode dne vydání. V případě, že doklad
osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro
skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D nebo D+E, je jeho platnost pět let.
Prostá výměna řidičských průkazů vydaných po 1. 5. 2004, tedy průkazů typu kreditní karty, nepodléhá správnímu poplatku.
Pokud současně s výměnou dokladu probíhá i změna osobních údajů (změna příjmení, bydliště apod.), činí správní poplatek
50 Kč. Zákonná lhůta pro výrobu řidičského
průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti.
V případě výměny řidičského průkazu
je možné požádat i o zrychlené vyřízení.
Správní poplatek pak činí 500 Kč a doklad
je vyroben do 5 pracovních dnů. K žádosti
o výměnu je třeba předložit platný doklad
totožnosti a jednu fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm. Podle dosavadních zkušeností
si motoristé platnost svých řidičských průkazů nehlídají. Zákonné výměny, které doprovázela mediální kampaň, již skončily.
Nyní si motoristé termíny výměny musejí
hlídat sami. Za případné řízení motorového vozidla bez platného dokladu lze uložit pokutu, v blokovém řízení do 2000 Kč,
ve správním řízení 1500–2500 Kč + případně 1000 Kč náklady řízení.
-JPAKTUÁLNĚ
Město Uherské Hradiště ve spolupráci
s Občanským sdružením
„Kunovjan“ z.s. pořádá v sobotu
18. 6. 2016
Svatojánský jarmark
na Masarykově náměstí.

ZPRAVODAJ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

KLUB KULTURY
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ UH. HRADIŠTĚ

Absolventská výstava Základní umělecké školy Uherské Hradiště se uskutečnila 5. května v Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultury) za doprovodu kytaristů z hudebního oboru ZUŠ. Absolventi výtvarných oborů ZUŠ roku 2015/2016 převzali své absolventské diplomy a rozloučili se se svými pedagogy. V letošním roce je k vidění 28
závěrečných prací studentů ze tříd Jany Tvrdoňové, Marka Malůška, Martina Šimčíka, Hanky Klínkovské a Radky Doskočilové. Výstava kreseb, návrhů oděvů, fotografií
a keramiky potrvá do 8. června.
Snímky: Kristýna Činčalová

VERNISÁŽ DOTEKY II – VÝSTAVA NEJEN PRO NEVIDOMÉ

Výtvarný obor ZUŠ Uh. Hradiště připravil po dvou letech další ročník úspěšné výstavy nejen pro nevidomé – výstavu Doteky II. Letošní slavnostní vernisáž proběhla ve středu
18. května v 17.00 za hudebního doprovodu dětského uherskohradišťského sboru ZUŠ pod taktovkou Ivany Zámečníkové ve Felixově sále a jezuitské koleji v Uherském Hradišti. Večer následoval v Redutě benefiční koncert Doteky, jehož výtěžek byl věnován uherskohradišťské pobočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Zde
vystoupili Štěpán Urban s kapelou, Country kapela Telegraf, Cimbálová muzika ZUŠ Uh. Hradiště a Uherskohradišťský dětský sbor ZUŠ. Unikátní výstava pro nevidomé
spoluobčany se konala pod vedením Radmily Doskočilové už podruhé. Letos se do projektu zapojilo 47 žáků ze třídy R. Doskočilové, ale i 13 žáků ze třídy J. Tvrdoňové a 13
žáků ze třídy J. Bouzkové. Výstavu navíc obohacují práce nevidomých výtvarnic ze Zlínského kraje – Kateřiny Rathúské z Uh. Hradiště a Zdeňky Hrtúsové z Otrokovic, které
při výrobě keramiky používají techniku hmatového sochařství - tzv. Axmanovu techniku modelování. První Doteky, které proběhly v dubnu roku 2013, získaly obrovský obdiv
návštěvníků i odborníků v celé republice. Doteky II svoji pouť slavnostně ukončí v Praze, kde se připojí se svými pracemi nevidomí žáci ze speciální školy J. Ježka. „Návštěvníci si mohou doslova osahat nové, ještě zajímavější exponáty haptické výstavy, které nadchnou, a na vlastní kůži si je mohou zkusit rozpoznat jak zdraví, tak nevidomí“.
Předměty a výtvarné objekty vznikaly za dohledu paní Miroslavy Kneslové, bývalé pedagožky ze ZUŠ Uh. Hradiště, která vytvořila rovněž všechny popisky a texty v Braillově
písmu. Výstavu uspořádala Základní umělecká škola Uh. Hradiště ve spolupráci se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Klubem kultury Uh. Hradiště,
Informačním centrem pro mládež Uh. Hradiště, záštitu nad projektem poskytl starosta města Uh. Hradiště Ing. Stanislav Blaha. Děkujeme všem zúčastněným, sponzorům
a účinkujícím benefičního koncertu za spolupráci a podporu projektu. Výstava ve Felixově sále (Jezuitská kolej) potrvá do 8. června 2016.
Snímky: Marek Malůšek

POZVÁNÍ
PROGRAM FESTIVALU TSTTT
DOPLNÍ NĚKOLIK VERNISÁŽÍ
I letos se v rámci mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také tebe uskuteční hned několik výstav fotografů a milovníků krásy nejen naší přírody. V pátek
10. června se program započne vernisáží
festivalu v 17 hodin v Galerii Vladimíra
Hrocha, kde bude představena autorská
výstava fotografa Milana Bruchtera (člena
břeclavského Fotoklubu, Sdružení břeclavských výtvarníků a SVUM Hodonín).

V podkroví Reduty již bude probíhat výstava „Divoká Evropa a tajemné Borneo“,
která bude zahájena za účasti autorů v sobotu 11. června ve 14:30 a naváže na ni
zajímavá přednáška na dané téma. Snahou
fotografů Lukáše Kovára (1973) a Štěpána Mikulky (1972) je upozornit a přiblížit
nádherný a rozmanitý život Bornea, který,
bohužel, mizí strašlivým tempem z důvodů kácení pralesa a zakládání plantáží
na pěstování palmy olejné. Zároveň také
upozorní na rozmanitost a divokost evropské krajiny a neopakovatelnou krásu

a rozmanitost tvorů, z nichž někteří byli
ještě před nedlouhou dobou běžnou součástí našeho všedního dne. Následný výstavní program bude v sobotu 11. června
pokračovat představením vítězné kolekce
fotografií letošního již 38. ročníku mezinárodní fotografické soutěže TSTTT, která se
uskuteční v chodbách Reduty v 17 hodin.
Výstava zachycující krásy naší přírody, ale
rovněž neblahý ekologický dopad činnosti
člověka v krajině, potrvá do 15. července
2016. Vstup na všechny zmíněné akce je
zdarma. 
Mgr. MgA. Petra Baroňová
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KLUB KULTURY
VÝCHOVNÉ KONCERTY V REDUTĚ – ROZHOVOR
jako jsou: Ian Gilan, Alice Cooper, Kim
Wilde, Bonie Tyler a další. Od roku 2013
spolupracovala s Českým národním symfonickým orchestrem Praha – Morricone
tour, Andrea Bocelli, Emir Kusturica a No
smoking orchestra, turné Disney fantasy
USA atd. Od roku 2014 spolupracovala se
Symfonia Vienna – dvě turné v Číně. V letech 1993–2010 hrála v souboru Juráš Zlín
a 1996–2004 Včelaran. Od roku 2009 hraje
s CM Ženičky a vede dětskou cimbálovou
muziku Vonička Zlín.

V

e středu 4. května si mohly dvě
stovky žáků uherskohradišťských
základních škol díky výchovným
koncertům TALENTINUM Filharmonie
Bohuslava Martinů vychutnávat krásu
kvalitní vážné hudby v Redutě. Večer předchozího dne tam Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín účinkovala na prémiovém
koncertě TALENTINUM 2016 cyklu MUSICA (abonentního cyklu vážné hudby
pořádaného Klubem kultury). V programu
vystoupili mladí sólisté: Ildikó Szabó (violoncello), Kateřina Javůrková (horna), Johanna Haniková (klavír) a dirigent: Marek
Šedivý. Po programu jsme se setkali s kontrabasistkou Filharmonie Bohuslava Martinů, Silvií Gerykovou, se kterou jsme si povídali o vztahu dětí k hudbě i o chystaném
benefičním koncertě pro Zuzanku Orlovou.
Silvia Geryková
Navštěvovala ZUŠ v Martině, obor
housle, poté vystudovala hru na kontrabas
na konzervatoři v Žilině. Již v době studia
začala s folklorem – FS Turiec v Martině.
Po škole nastoupila angažmá ve Státním
komorním orchestru v Žilině. Od roku
1992 hraje ve Filharmonii Bohuslava
Martinů Zlín. V letech 2012, 2013 a 2014
spolupracovala na projektu Rock meets
classic, kde hrála s rockovými hvězdami,
10

Výchovné koncerty jsou jistě specifický
druh vystoupení, jak vidíte vztah dnešních dětí k hudbě?
Myslím, že je to individuální. Jsou děti,
které hudba baví a samy se učí hrát na hudební nástroj. A pak jsou děti, které hudbu
vnímají jako součást filmu, počítačové hry
nebo reklamy. Ale tím, že hudbu slyšíme
od dětství skoro všude (v obchodech, televizi, rozhlase atd.), tak věřím, že děti hudbu
vnímají pozitivně.
A co vy jako dítě, odmalička jste věděla,
že budete muzikantkou?
Když jsem byla dítě, měla jsem jiné ambice. Jako hodně malá jsem chtěla být prezidentka, kosmonautka nebo ředitelka cirku-

„Vždycky je fajn,
když se hraje a zpívá
pro dobrou věc.“
su (ambice to byly hodně vysoké). Ve škole
jsem pak měla ráda matematiku a zeměpis
a plánovala dráhu učitelky nebo směr ekonomický. Pro konzervatoř jsem se rozhodla
asi 10 měsíců před talentovými zkouškami
na popud maminky. Ale hlavní cíl byl hrát
a cestovat po světě. Vůbec jsem netušila, že
se mi sen tak krásně splní…
Hrajete na kontrabas, a to ve Filharmonii Bohuslava Martinů, ale třeba i s CM
Ženičky, jak se studentka konzervatoře
dostane k folkloru?
K folkloru jsem se dostala přes kamarádku, která ve folklorním souboru tančila.
Hraju na kontrabas, i když jsem talentové
zkoušky na konzervatoř dělala na housle.
Protože se nás na housle hlásilo hodně a byli

lepší než já, nabídli mi studium na kontrabas. Byl to zpočátku boj, ale teď jsem ráda,
že to tak dopadlo. Hodně jsem se za kontrabas styděla. Ve třetím ročníku jsem začala
hrát ve folklorním souboru Turiec v Martině a konečně jsem si hraní na „basu“ užívala. Folkloru vděčím za dokončení školy
i za odvahu dělat konkurz do orchestru.
Kromě folkloru a vážné hudby zabrousíte s kontrabasem i do rocku...
Nebráním se žádnému hudebnímu stylu.
Je dobré zahrát si občas jiný žánr, aby práce
nezevšedněla. A baví mne změna. Rockové turné Rock meets classic byla výborná
zkušenost a možnost sdílet jedno pódium
s hvězdami jako Ian Gilan, Alice Cooper,
Kim Wilde, Bonie Tyler, Mick Box, Bernie
Shaw...
Kam všude se Vám podařilo se díky
hudbě podívat?
Hrála jsem skoro ve všech zemích Evropy, v Ománu, v Číně, v USA, v Lybii. A doufám, že díky hudbě ještě pár dalších krajin
navštívím.
S Ženičkami Vás můžeme vidět a slyšet v červnu na benefičním koncertě pro
Zuzanku Orlovou. Jak vznikla tato spolupráce?
Tento koncert se koná zásluhou naší
kontrášky Zuzky Jurigové. Spolu s kolegyněmi z práce tuto akci vymyslely a naplánovaly. Já budu jen účastník koncertu, ale zato
velice ráda. Vždycky je fajn, když se hraje
a zpívá pro dobrou věc. Moc se na to už těším.
Děkuji Vám za rozhovor.
text: Mgr. Markéta Macháčková
snímky: Helena Nevyjelová

KULTURA

KLUB KULTURY
TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE!

F

estival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE
(TSTTT) je tematický mezinárodní
festival amatérských filmů. Vznikl
v Uherském Hradišti v době komunistické cenzury, omezující svobodu filmové
tvorby. Otázky ekologie byly tehdy pro
umělce a publicisty tabu. Potřeba šíření
pravdy proto přiměla kroužek zdejších
nadšenců k pořádání filmových přehlídek. Zaměřili se na film amatérský, neboť
ten byl státní mocí přece jen kontrolován méně. K podporovatelům festivalu
TSTTT patřil i významný český ochránce
přírody, novinář a publicista Josef Velek.
Z domácí filmové soutěže se postupně
stala soutěž mezinárodní, která je rok
od roku populárnější.
Festival je přehlídkou angažované filmové ekologické tvorby. I po tolika letech stále
zůstává vyhledávaným místem setkávání
autorů, kteří svou práci podřizují nárokům
nejvyšších lidských hodnot, svému svědomí, rozumu a citu pro krásu.
Doprovodný odborný a kulturně

společenský program, důležitá součást
festivalu, nabízí i letos po tři dny promítání, přednášky, semináře, besedy, výstavy,
umělecké pořady, prezentace, výlety, exkurze a různé aktivity pro děti i dospělé.
Festival pořádá Klub kultury a záštitu
nad festivalem převzalo letos Ministerstvo
životního prostředí a Zlínský kraj.
Snímky: archiv KKUH

   
   ĚŽ  ŠTĚ 10.–12. 6. 2016

Z PROGRAMU VYBÍRÁME:
FILMOVÁ SOUTĚŽ		
				

PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ
REDUTA, PÁTEK 10. 6. V 19:00–22:00, SOBOTA 11. 6. V 8.30–12:00

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
				

VERNISÁŽ 38. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE
REDUTA, SOBOTA 11. 6. V 17:00

DOPROVODNÝ PROGRAM:
PRO DĚTI			
				
				
				
				

SKAUTSKOU STOPOU – skautská stezka, soutěže a hry nejen pro děti
JEZUITSKÁ ZAHRADA, SOBOTA 11. 6. V 9:00–12:00
ZÁVODY STRÁGULÍ – retro „Rychlé šípy“, závody na strágulích
JEZUITSKÁ ZAHRADA, SOBOTA 11. 6. V 13:00–15:00

FREE FALL – koncert
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, SOBOTA 11. 6. VE 20:30
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU – promítání
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, SOBOTA 11. 6. VE 22:00
Dále festival přinese přednášky, besedy, mykologický výlet,
výstavy a promítání. Podrobný program naleznete na www.tsttt.cz.

VEČER S TSTTT		
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w

hradišťské kulturní léto
1. 6.

masarykovo nám.

1. 6.

kino hvěZda

10.-12. 6.

uherské hradiště

13.-17. 6.

knihovna BBB

den dětí
Bellini: Kapuleti a Monteci
– Gran teatre del liceu Barcelona - opera živě
41. Mezinárodní eKoloGicKý festival tsttt
– týKá se to taKé teBe 2016
HradišťsKé sluníčKo - festival K podpoře
a propaGaci dětsKéHo čtenářství
noc s MetodějeM

17. 6.

výšina sv. metoděje

18. 6.

masarykovo nám.

22. 6.

kluB mír

laco deczi & celula new YorK

amfik Bukovina

slovácKé divadlo - rYcHlé šípY

1.-3. 7.

svatojánsKý jarMarK

1.-10. 7.

masarykovo nám.

slovácKé léto

22.-30. 7.

uherské hradiště

42. letní filMová šKola

srpen

9.-11. 9.

slovácká BÚda

uherské hradiště

Květen–září

letní kino
smetanovy sady
kolejní nádvoří

večerY u slovácKé BúdY
6. 8. KalíšeK, 13. 8. uH senior Band, 20. 8. MtMB/MicHal
tučný MeMorY Band, 27. 8. cM Kunovjan
slovácKé slavnosti vína a otevřenýcH paMáteK
dnY otevřenýcH dveří Kina Hvězda
filMová představení, projeKce ve spolupráci
s icM a Mic
(projekce rodinných a dětských filmů)
Knihovna
Bedřicha
Beneše
Buchlovana
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Bližší informace
na samostatných plakátech.
Změna programu vyhraZena.

INZERCE | POZVÁNKA

auTo
roku 2016

ASTRA již za

319 900 Kč

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
S prvky prémiové třídy.

Nová astra.

cestovní ENERGIE
ve
kapslích

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

www.krajinka.cz, 775 774 018

POZVÁNKA

Z

ákladní umělecká škola v Uherském Hradišti zve veřejnost
na dva taneční koncerty v Klubu
kultury. Ve středu 8. června v 19.00
hodin se představí žáci pobočky Staré Město v choreografiích Jarmily
Krystoňové, Marie Hladníkové a Jitky
Košíkové, hostem koncertu je absolventka školy, studentka taneční konzervatoře Brno Amálie Malinová. Ve čtvrtek
9. června v 19.00 hodin vystoupí na jevišti Klubu kultury žáci tanečního oboru
z Uh. Hradiště a pobočky v Kunovicích
v choreografiích Jany Trubačíkové a Ladislavy Košíkové. Pro zájemce o výuku
ve škole, ve všech oborech, jsou informace na webových stránkách školy
ww.zusuh.cz.

Foto: z archivu TO
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TOULKY MĚSTEM

D

nes se z rohu Mariánského náměstí vydáme do Protzkarovy
ulice. Po dlouholetém starostovi
města Janu Protzkarovi, který svou funkci
zastával v letech 1865–1896, byla pojmenována ještě za jeho života, v roce 1890.
V předchozích obdobích se označení ulice
vždy vztahovalo k blízkým významným
institucím – od konce 17. století se nazývala Jezuitská a po zrušení jezuitského řádu a přeměně koleje na kasárny byl
od konce 18. století užíván název Vojenská nebo Kasárenská (něm. Kaserngasse)
až do zmíněného roku 1890. V roce 1946
došlo k přejmenování na Bezručova, předchozí název byl navrácen v roce 1991.
Pravou stranu Protzkarovy ulice od nároží Výpadové až po ulici Na Splávku
dnes tvoří budova ze sedmdesátých let,
postavená pro družstvo Slovač na místě historických velkoměšťanských domů
čp. 51–55. Administrativně se jedná o dvě
budovy s rozdílnými majiteli a popisnými
čísly. Část na nároží Protzkarovy a Výpadové ulice, s prodejnou potravin v přízemí, je
dnes majetkem státu a má čp. 1180. Na jejím místě stál dům čp. 54 a nárožní čp. 55,
který do barokní podoby postavil Ondřej
Slavík po roce 1671. V polovině 19. století
patřil bývalému důchodkovému strážníkovi Antonínu Hilberthovi, který tam žil až
do své smrti v roce 1871. Druhý byt užíval kolem roku 1869 tehdy ještě svobodný
knihkupec Leopold Kráčelík s třemi sestrami – Barborou, ženou krejčího 8. praporu
myslivců a švadlenou prádla, dále svobodnou pomocnou dělnicí Julií a Annou, která
však pobývala jako služka v Pešti. V roce
1879 byl dům nově postaven a bydlel tam
pak až do počátku 20. století nájemce zdejšího hostince Samuel Braun, na přelomu
století již jen vdova Anna Braunová, která hostinec provozovala až do roku 1921.
V roce 1890 byl jedním z nájemníků gymnazijní profesor Method Molčík a bydlel tu
také obchodník střižním zbožím Johann
Umlauf, jemuž pak dům patřil do roku
1912, kdy zemřel. Od roku 1929 byl majitelem Antonín Blaha, který měl v přízemí
obchod se smíšeným zbožím. Po válce zde
provozovali řeznictví Jan Dostál a později
Petr Chmelař, v roce 1951 přešlo pod národní podnik Masna.
I dům čp. 54 v 17. století zpustl a po řadě
14

Někdejší domy čp. 52 - 55 v Protzkarově ulici.

Foto archiv SM

držitelů dnes již neznámých jmen ho získal v roce 1803 řezník Josef Zimák, člen
rodiny, s níž jsme se již několikrát setkali.
Později dům převzal jeho syn Jan s druhou
manželkou Marií a v roce 1844 ho prodali
Antonínu Uhlířovi, který ho obýval se svou
druhou manželkou Beátou a sedmi dětmi,
z nichž část byla z jeho prvního manželství. Zemřel v roce 1859 a dům zdědil syn
Antonín, který ho ale brzy prodal Johannu
Sablovi a ten obratem Františku a Aloisii
Drahorádovým. František Drahorád však
již roku 1865 zemřel, ale vdova Aloisie tu
žila nejméně do poloviny 80. let. Jejich
nejstarší syn Pavel se stal profesorem,
ale jako pětadvacetiletý zemřel na srdeční
vadu. Druhý syn František později pracoval jako praktikant v obchodě se železem
a nejmladší dcera Aloisie se stala učitelkou. V roce 1890 dva nájemní byty užívali
úředníci – penzionovaný městský úředník
Anton Galusek s dcerou Hedvikou a písař
Viktor Grögler s manželkou a třemi dětmi.
Dům byl v té době čerstvou novostavbou,
zřejmě ještě ne zcela obydlenou, kterou
nechal postavit nový majitel Josef Zimák,
syn někdejších majitelů. Od přelomu století první patro obýval řadu let inspektor
státní dráhy Alois Šimon s manželkou
Františkou a synem Jindřichem, v roce

1910 studujícím techniky. Dalším dlouhodobým nájemníkem byl v téže době
obuvnický mistr Matěj Zapletal s rodinou. V roce 1917 se dům stal na dlouhá
léta majetkem rodiny Blahovy, jíž patřil
nejméně do padesátých let. Z živností tu
dlouho fungovalo deštníkářství, provozované již před první světovou válkou krátce
Kristinou Zapletalovou, po ní až do roku
1939 Annou Seidelmannovou a v letech
1945–1950 Ludvíkem Piškytlem. Poté
se z jeho krámu stalo skladiště podniku
Sklo a porcelán. V třicátých letech měl
v domě obchod s látkami Antonín Stolařík
a za okupace Jan Krist, který se odstěhoval v roce 1946. Dva byty v prvním patře
byly v roce 1948 spojeny v jeden, do něhož se nastěhovali majitelé domu, státní
zástupce a později soudce Rudolf Blaha
s manželkou Marií.
Druhá část budovy někdejšího Slovače, hostící dnes řadu provozoven včetně
lékárny, stojí na místě domů čp. 51–53
a nese čp. 51. Z držitelů domu čp. 53 zasluhuje zmínku pozdější císařský rychtář
Jiří Piškula, jenž ho držel deset let od roku
1614. V roce 1771 se zde objevuje příslušník později významné měšťanské rodiny
Matěj Slunečko a po něm jeho vdova Barbora, od níž dům v roce 1831 koupil pekař
Ignác Valášek, který tu s rodinou žil do své
smrti v roce 1865. Dům pak zdědily jeho tři
dcery, které své podíly v letech 1876–1877
postupně prodaly Katolickému podporovacímu spolku olomoucké diecéze. Vdova Barbora Valášková se svobodnou nevlastní dcerou Viktorií však v jednom ze
dvou bytů žila až do roku 1894, Viktorie
se později odstěhovala a v roce 1896 dům
koupil majitel vedlejšího domu, řezník
Josef Zimák s manželkou Františkou. Ještě téhož roku dům nechali nově vystavět
stavitelem Schaniakem a v jednom z bytů
se natrvalo usadili se syny Janem a Františkem a Josefovým svobodným bratrem
Janem. Dalším generacím rodu Zimáků
dům patřil až asi do roku 1957, v poválečných letech však již bydleli v domě čp. 76,
který jim rovněž patřil. Mezi zdejšími nájemníky byla i rodina Ludvíka a Antonie
Piškytlových, kteří měli v přízemí opravnu a prodej deštníků, než ji na konci roku
1945 přestěhovali do vedlejšího čp. 54.

PhDr. Jaromíra Čoupková

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. Výstava potrvá
do 10. července 2016.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Quido Kocián, sochařské dílo,
ze soukromé sbírky
Jedinečný soubor téměř stovky plastik pochází ze soukromé sbírky. Výstava potrvá
do 19. června 2016.
Strom II / Pocta Jindřichu Pruchovi
Tematická výstava Strom II volně navazuje na expozici v olomoucké galerii Caesar,
kterou připravil doc. Petr Veselý v roce
2014. Výstava potrvá do 19. června 2016.

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.
CENTRÁLNÍ BUDOVA UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICE, 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.

Kulturní akce, přednášky, besedy

HLAVNÍ BUDOVA VE SMETANOVÝCH
SADECH
Noc s Metodějem
Pojďte a poslyšte slovo kamene… Cyrilometodějská misie v dobách Velké Moravy měla na našem území sice jen velmi
krátké trvání, ale položila základy duchovního života pro nadcházející staletí.
Atmosféru navodí mužský pěvecký sbor
Schola Gregoriana Pragensis a Spirituál
kvintet. Pro rodiny s dětmi je připraveno
středověké odpoledne. Doporučujeme
vhodný oděv do přírody a potřeby na sezení. Výšina sv. Metoděje (Uherské
Hradiště-Sady), pátek 17. června 2016
od 16.30 hodin, vstup volný.

S vysvědčením do muzea!
Už se těšíte na konec školního roku? Přijďte
si ho užít do Slováckého muzea! Každý žák
základní a střední školy má po předložení
vysvědčení volný vstup do muzea. Pro děti
bude připravena tvořivá dílna (možnost přinést vlastní hrníček), letiště před muzeem
a samozřejmostí je prohlídka všech aktuálních výstav včetně stálé expozice. Čtvrtek
30. června 2016, od 11.00 do 15.00 hodin.
Letní příměstské tábory
mladých muzejníků!
O letních prázdninách jsou přichystány
pro všechny zvídavé děti příměstské tábory. V červenci se vydáme za poznáním
umění a v měsíci srpnu se vrátíme ke kořenům našich předků. Děti, přijďte si užít
plno zábavy a dobrodružství do Slováckého muzea. Termíny: 11.–15. července,
22.–26. srpna; cena 1800,- Kč. Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Vlková, telefon:
572 551 370, klapka 117 nebo e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Kytičkový den
Tvořivý program v Galerii SM

k Mezinárodnímu dni dětí. S nejmladšími návštěvníky z MŠ a ZŠ budeme
vyrábět papírové květiny a jako každý
rok společně s nimi vyzdobíme nádvoří
galerie. Středa 1. června 2016, od 9.00
do 14.00 hodin. Vstup volný.
Komentovaná prohlídka
Představení katalogu k výstavě Strom II /
Pocta Jindřichu Pruchovi a komentovaná
prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Veselým. Středa 8. června 2016 v 17.00 hodin. Vstupné dle platného ceníku.
Červnové hudební odpoledne
Společný koncert Strings meets brass,
Slovácký komorní orchestr & Jiří Pospíchal a F dur Jazzband. Vstupné 200,- Kč
(předprodej od 1. 6. v pokladně Galerie SM a v hlavní budově SM, Smetanovy sady). Neděle 12. června 2016,
16.00 hodin, nádvoří galerie. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do velkého sálu Orlovny na Mariánském náměstí.
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
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MĚSTSKÁ KINA
Laco Déczi & Celula New York

A

merický jazzový trumpetista slovenského původu Laco Déczi vystoupí
ve středu 22. června s kapelou Celula New York v klubu Mír. Od svého vstupu
na profesionální hudební scénu před více
než padesáti lety byl Laco Déczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal
dodnes. Do Uherského Hradiště se vrací
Déczi pravidelně. V kavárně kina Hvězda
a současně také v klubu Mír bude umístěna
výstava fotografií různých autorů na téma
Laco Déczi a Hradiště. Vernisáž proběhne
ve středu 22.6. v 18:00 hodin v kavárně kina
Hvězda za účasti Laco Décziho a jeho neodmyslitelné trubky. Současně bude ve foyer
kina probíhat i vernisáž výstavy malířky Denisy Belzové s názvem Dvojí. Po skončení
se účastníci budou moci přesunout do klubu Mír, protože zde od 20:00 začne koncert
Laco Déczi & Celula New York.
22.6. 20:00 | klub Mír
Foto: Ivan Krejza
Kapuleti a Monteci
Sezónu oper a baletů v kině Hvězda uzavře nesmrtelný milostný příběh Romea
a Julie odehrávající se ve 13. století ve Veroně. Ve světě intrik, neustálých sporů
a řevnivosti dvou znesvářených klanů zinscenuje Julie vlastní smrt, aby mohla utéct
se svým milencem Romeem… Kapuleti
a Monteci v podání Symfonického orchestru a pěveckého sboru Gran Teatre del Liceu se představí v kině Hvězda ve středu
1. června v přímém přenosu z Barcelony.
1. 6. 20:00 | kino Hvězda
Den dětí v kině Hvězda
Ve středu 1. června čeká na děti v kině
Hvězda speciální promítání tří současných
animovaných či hraných filmů: Kniha
džunglí, Malý princ a Alenka v říši divů:
Za zrcadlem, všechny za speciální ceny.
Na průkazku dětského filmového klubu
Bijásek může být uplatněna další sleva
10 Kč na každé představení. První červen
bude současně posledním dnem, kdy je
možné v kině Hvězda navštívit (školy, školky a družiny i přes den po domluvě v kanceláři) mimořádnou interaktivní výstavu
Chytrá hračka. Tato herní expozice bude
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zahájena v neděli 29. 5. V rámci akce Dětská neděle.
1. 6. 2016 | kino Hvězda
13:30 Kniha džunglí | 60 Kč
15:30 Malý princ | 60 Kč
17:30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem |
90 Kč
Závěr Zlatého fondu
a Slam poetry
v atriu kina Hvězda
S koncem školního roku přichází i konec
sezóny promítání cyklu Zlatý fond kinematografie v kině Hvězda. Poslední projekce
proběhne výjimečně v pátek (!) 24. června
od 16:00 hodin. O výběru promítaného
filmu budou moci diváci kina hlasovat předem na webových stránkách kina od 20. 5.
v rámci projektu Filmjukebox. Po skončení filmu zveme všechny příznivce do atria
kina (na kopuli), kde se bude od 19:00 hodin odehrávat už podruhé v historii kina
Hvězda zápas v poezii naživo – Slam poetry.
24. 6. 16:00 promítání Zlatého fondu |
kino Hvězda
24. 6. 19:00 Slam poetry – zápas v poezii
naživo | atrium kina Hvězda

Premiéry měsíce
Červen přináší do kin výjimečný americký fantasy film Warcraft: První střet,
který je založený na sérii počítačových her
Warcraft a World of Warcraft, jejichž děj je
zasazen do světa Azerothu. Výroba filmu,
na němž se jako partner podílí americká
filmová produkční společnost Legendary
Pictures, byla poprvé zmíněna v roce 2006
a režisérem snímku se stal Duncan Jones.
Neméně pozornosti si zaslouží kultovní
český sci-fi snímek Ikarie XB1. Film, který
byl natočen o 53 let dříve, se totiž dočkal
digitální renovace v Národním filmovém
archivu a vrací se tak do českých kin v úplně nové kvalitě.

Radost budou mít děti, protože jsou pro
ně na červen připraveny hned tři premiéry
animovaných filmů – Želvy Ninja 2, Hledá se Dory a Ratchet a Clank: Strážci
galaxie.

KULTURA

KNIHOVNA BBB
Hradišťské sluníčko

I

letos zve Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana malé
i velké čtenáře na malý
festival k podpoře dětského čtení a nabízí pořady, které během týdne
rozsvítí prostory naší knihovny i ulice
města. Rozloučíme se s našimi čtenáři
a připomeneme jim, že by měli před odchodem na prázdniny vrátit knížky. Zároveň chceme pozvat děti, které zůstávají přes léto ve městě, k návštěvě knihovny
i o prázdninách. Vždyť prázdninový čas
je tou nejlepší dobou ke čtení!

Ex-libris 2016, do které i letos přišly
příspěvky z celé naší vlasti
úterý 14. června, středa 15. června,
čtvrtek 16. června a pátek 17. června
Pasováním prvňáčků na čtenáře
slavnostně ukončíme celoroční společný projekt Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka. Národního projektu se
účastnily první třídy základních škol našeho města a také prvňáčci ZŠ J. Bublíka
v Bánově, ZŠ U Pálenice v Kunovicích,
ZŠ Nedakonice a ZŠ Polešovice. Celkem
bude odpasováno 356 dětí, které získají knihu Kláry Smolíkové Knihožrouti
s ilustracemi Báry Buchalové.

Od pondělí 13. června do pátku
17. června vždy v 18.00 pozveme
děti na čtený večerníček na trávníčku
u knihovny v podání herců Slováckého
divadla. V případě deště se večerníčky
budou číst v knihovně. A jaký bude další
program?

středa 15. června 2016
Bazar vyřazených a opotřebovaných
dětských titulů se uskuteční v době
od 16.00 do 18.00 za Knihovnou BBB
Prostory oddělení pro děti budou zdobit
obrázky z výtvarné soutěže k 180. výročí vzniku pohádky Malá mořská víla
od Hanse Christiana Andersena a naše
poděkování patří Městu Uherské Hradiště, Slováckému divadlu, Městským
kinům, ZUŠ Slovácko, Eurocentru Zlín
a Krajince zdravé výživy.

Hana Hanáčková, Mirka Čápová
www.knihovnabbb.cz

pondělí 13. června 2016
V kině Hvězda v 10.00 vyhlášení výsledků dvou tradičních soutěží:
literární soutěže pro děti Píšu povídky,
píšu básně… tentokrát o králi, království, kralování a výtvarné soutěže

Vůbec první knihu při slavnostním otevření KnihoBudky ve Smetanových sadech si půjčil starosta
města Ing. Stanislav Blaha a sám také jednu přinesl.
Na snímku s ředitelem Knihovny BBB. 

Foto: archiv knihovny BBB

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 z roku 1968 je zachyceno dětské oddělení po celkové adaptaci budovy, která byla nezbytná po požáru v roce 1966.
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slovácké divadlo

S

lovácké divadlo na červen chystá premiéru dramatické prvotiny
Aloise Jiráska Vojnarka. Režii má
na starosti Igor Stránský. Půjde o jeho již
90. režii! Do hlavních rolí obsadil Kamilu Zetelovou a Jiřího Hejcmana. Premiéra proběhne 18. června. Kromě české
klasiky připravuje divadlo také další novinku. Spouští alternativní dramatickou
linii s názvem SLoffÁCKÉ DIVADLO.
Ta si klade za cíl oslovení těch skupin
diváků, pro které není návštěva tradiční
divadelní budovy pravidelným zvykem,
ale jimž může předkládané téma něco
říct. Jedinečným je také propojení netra-

dičních míst s tématem her. První vlaštovkou bude hra Matta Charmana Večer
na psích dostizích, která bude mít premiéru 12. června v Klubu Mír. V závěru
měsíce pak bude v hlavním sále divadla
probíhat rekonstrukce vnitřního obložení, která potrvá minimálně do poloviny
září. Čas, kdy nebude možné v divadle
hrát, bude využit k hraní na Malé scéně
a k zájezdovým představením. Poslední
představení sezóny proběhne 3. 7. na Bukovině, kam tradičně vyrazí Rychlé šípy.
Přiznivcům Slováckého divadla děkujeme za přízeň a přejeme příjemné léto!

-MK-

FOTOOHLÉDNUTÍ

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

datum den čas sk.
1. 6. st 17.00 O
2. 6. čt 19.00 B
					
4. 6. so 19.00 R
5. 6. ne 19.00 H
7. 6. út 19.00		
8. 6. st 19.00		
9. 6. čt 19.00 D
10. 6. pá 19.00		
11. 6. so 19.00 L
15. 6. st 19.00		
16. 6. čt 19.00 Q
17. 6. pá 10.00		
18. 6. so 19.00 P
20. 6. po 10.00 Senior
20. 6. po 19.00 Y
21. 6. út 10.00 Senior 2
21. 6. út 19.00		
23. 6. čt 10.00 š
23. 6. čt 19.00 K
24. 6. pá 10.00 š
24. 6. pá 19.00		
26. 6. so 19.00 C
					
datum
8. 6.
10. 6.
11. 6.
13. 6.
15. 6.
20. 6.
21. 6.
23. 6.
26. 6.

den čas 		
st 19.00		
pá 19.00		
so 19.00		
po 19.00		
st 19.00		
po 19.00		
út š 10.00		
čt 19.00		
ne 19.00		

představení
Sám na dva šéfy
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Kniha o hřbitově
Kniha o hřbitově
Pokrevní bratři
Pokrevní bratři
Zlatý drak
Bez roucha
Bez roucha
Pokrevní bratři
Kniha o hřbitově
Vojnarka (veř. gen. zk.)
Vojnarka (premiéra)
Vojnarka
Vojnarka
Vojnarka
Nájemníci
Nezbedná pohádka
Vojnarka
Sám na dva šéfy
Sám na dva šéfy
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)

Malá scéna

představení
Táta
Táta
Táta
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!

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

Na konci dubna proběhla ve SD premiéra inscenace Kniha o hřbitově. Hlavní roli retardovaného Samka Táleho ztvárňuje Zdeněk Trčálek (uprostřed, za ním A. Kynclová, I. Vacková, J. Tihelková,
K. Pulec a I. Stránský).

Klub Mír – Večer na psích dostizích (12., 20., 23. a 27. 6.)

Kniha o hřbitově – M. Vrtáček a I. Stránský, za nimi P. Staňková, P. Čagánek, A. Kynclová, D. Vacke, V. Hanačík
a I. Vacková

Večer na psích dostizích – Z. Trčálek, T. Šulaj,
M. Zetel, pod nimi D. Vaculík a J. Kubáník, zcela dole
M. Hudec 
Snímky: Marek Malůšek
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SLoffÁCKÉ DIVADLO

PŘÍRODA

O ptácích Uherskohradišťska

Ve Starém Městě, květen 2016. 

O

kres Uherské Hradiště má rozlohu 991 km2 a žije v něm 143 000
obyvatel. Patří tedy mezi okresy
s nejnižší hustotou osídlení. 60% rozlohy území je tvořené zemědělskými
pozemky, kde orná půda představuje
70%. Zbylých 40% území tvoří ostatní pozemky, které jsou ze 75% pokryté
lesy. Nedílnými součástmi naší krajiny
jsou niva řeky Moravy, která teče ze severu na jih a niva řeky Olšavy, vinoucí
se z východu na západ, ústící u Kostelan
do řeky Moravy. Zejména niva Moravy
byla historicky lemovaná poměrně rozsáhlými lužními lesy. Obě říční nivy
jsou chráněné ze západu pahorkatinou Chřibů, z východu pohořím Bílých
Karpat s nejvyšším vrcholem Javořinou
(970 m n. m.). Ze severovýchodu se
do údolní nivy Moravy, vlastně Dolnomoravského úvalu, nasouvá Vizovická
vrchovina. Nivy se pozvolna zvedají
ke zmíněným pahorkatinám. Položme si
otázku, jak se měnila krajina v průběhu
staletí. Široké údolní nivy s meandrujícími řekami, četnými slepými rameny,
obtížně prostupné lužní lesy, krajinu

Foto: Květoslav Fryšták

té doby modeluje voda a bobři. Mírné
pahorkatiny pokryté hlavně lesostepí,
na sušších místech stepi. Zde byla hlavním krajinotvorným činitelem vodní
a větrná eroze a taky oheň. Pahorkatiny
a vrchoviny pokrývaly většinou těžce
prostupné listnaté lesy. Tak asi vypadalo
území okresu v době kamenné. Pestrost
biotopů byla předpokladem pro jejich
obsazení různorodými skupinami živočichů, ptáky nevyjímaje. V době bronzové, kdy začaly krajinu osidlovat první
zemědělské kmeny, došlo k cílenému vytváření bezlesí. S procesem raného osidlování krajiny, postupujícího od řek dále
do vnitrozemí, se členitost krajiny zvyšovala a nové potravní niky byly příležitostí pro další druhy, které zde nacházely vhodné podmínky pro svoji existenci.
Pestrost krajiny dala příležitost pro její
osídlení různorodou ornitofaunou.
Dnes bychom jenom spekulovali, které
druhy ptáků zde historicky žily. Pokud
se ovšem opřeme o dostupnou odbornou literaturu, tak budeme moci učinit
závěry alespoň pro minulé století. Zejména atlasy hnízdního rozšíření ptáků,

zpracovávané od 70. let minulého století, obsahují zajímavé údaje, sahající alespoň do nedávné historie. Po prostudování dostupných materiálů jsem dospěl
k závěru, že v našem okrese hnízdí kolem 143 druhů ptáků z celkem 200 druhů pravidelně hnízdících na území České republiky. To opravdu není málo. Jde
tedy bezmála o 75% hnízdících druhů
ČR. Jejich výčet by byl rozsáhlý. Zmiňme tedy alespoň některé vzácné z nich.
Z dravců třeba luňáka hnědého a luňáka červeného, obyvatele lesů rostoucích
podél řek, motáka lužního, hnízdícího
v lánech obilí nebo obratného lovce
hmyzu a břehulí, ostříže lesního. Ze zástupců sov mizející sovu pálenou, kdysi
typického obyvatele někdejších areálů
zemědělských družstev, sýčka obecného, který vyhledával podobné prostředí
a sýce rousného, který má rád zejména horské partie jehličnatých lesů. Ze
srostloprstých v našich končinách poměrně hojného ledňáčka říčního, lovícího rybky a milujícího neupravené břehy vodních toků a exoticky zbarvenou
teplomilnou vlhu pestrou (na fotce).
Ze zástupců šplhavců pak strakapouda
bělohřbetého, obyvatele vrcholových
partií bučin nebo strakapouda jižního,
zástupce teplomilné fauny, obývajícího
staré zahrady či světlé rozvolněné listnaté lesy. A nyní už se dostáváme k nejpočetnější ptačí skupině, řádu pěvců,
zastoupené druhy skřivan lesní, břehule
říční, slavík obecný, bělořit šedý, cvrčilka říční, cvrčilka zelená, cvrčilka slavíková, pěnice vlašská, lejsek malý, lejsek
bělokrký, ťuhýk šedý, ořešník kropenatý
nebo strnad luční. O nich se bohužel nemohu rozepsat, poněvadž chybí prostor.
Nejen vyjmenované druhy tvoří onu
pestrou mozaiku ptactva Uherskohradišťska, která je odrazem různorodého
prostředí, ze kterého bohužel pomalu
a nenápadně, hlavně ale nenávratně,
mizí některé cenné biotopy, jako třeba
polní meze, extenzivně obdělávané louky a pastviny, extenzivní sady, případně na první pohled bezcenné ruderální
plochy. Přítomnost takových přírodních
prvků rozhoduje o biodiverzitě a právě
proto bychom je měli důsledně chránit.
Květoslav Fryšták
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TIPy KLUBU KULTURY
pátek 3. 6., 18:00 hod., Klub kultury, vstupné: 120 Kč

HRADIŠŤÁNek
– premiéra
Pořádá DFS Hradišťánek. Předpremiéra 2. 6. v 18:00 hodin v Klubu kultury.
sobota 4. 6., 19:00 hod., Klub kultury, vstupné: 100 Kč

BENEFIČNÍ
KONCERT PRO ZUZANKU
Koná se pod záštitou slováckého senátora Ivo Valenty, patronem benefice je Nadace Synot. Pořádají folklorní soubory Kunovjan
a Vlčnovjan, cimbálové muziky Čardáš, Kunovjan, Ženičky a ženský sbor Klebetnice. Host: Chlastáš, Brno.
pátek 10. 6.–neděle 12. 6. UHERSKÉ HRADIŠTĚ, VSTUP ZDARMA

TÝKÁ
SE TO TAKÉ TEBE
41. ročník Mezinárodního ekologického festivalu – filmová a fotografická soutěž, promítání filmů, koncerty, přednášky, besedy,
výstavy. Sledujte podrobný program na www.tsttt.cz.

pátek 17. 6., 16:30 hod., Výšina sv. Metoděje, VSTUP ZDARMA

NOC S METODĚJEM:
POJĎTE
A POSLYŠTE SLOVO KAMENE
Středověké odpoledne pro děti, koncert SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS od 19:30 a od 21:00 SPIRITUÁL KVINTET.

AQUAPARK

Sportovní 1214, 686 01 Uh, E-mail: info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
AQUASHOW – zábava na vodní hladině

P

rvní červnovou neděli se na pár hodin promění naše plavecké bazény
v bazény zábavní. V čase od 11.00
do 18.00 hodin bude pro všechny sportovní nadšence připravena spousta oblíbených vodních atrakcí, na kterých si budou
moci zadovádět a možná i poměřit své síly
s ostatními.
Překonat můžete čtrnáctimetrovou opičí dráhu, soutěžit, kdo se nejdéle udrží
na houpačce, v kokosu nebo nafukovacích
kuželech vyzkoušet chůzi po vodě nebo
jízdu na lodičkách.
Akce je uspořádána v rámci Dne dětí,
ale to neznamená, že se nebudou moci
zúčastnit i rodiče. Vstup na atrakce v plaveckém bazénu budou vhodné pouze pro
plavce. Malé a neplavající děti tak mohou vyzkoušet jízdu na lodičkách nebo
20



aquazorbing ve výukovém bazénu. Atrakce budou připraveny ve vnitřním areálu
– zóně 1 zdarma, v rámci vstupného.

Ilustrační foto: Aquapark Uh. Hradiště

Nenechte si ujít tuto originální vodní zábavu a přijďte celá rodina. Každý si u nás
najde svoji zábavu!

Z ORGANIZACÍ

AKROPOLIS
Stará Tenice 1195, Uh, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
MINIŠKOLKA ROLNIČKA
– OTEVÍRÁME REZERVACI
MÍST OD ZÁŘÍ 2016
Pro všechny rodiče, kteří mají zájem o nárazové nebo pravidelné hlídání nejmenších
dětí ve věku 1,5 až 3 roky otevíráme možnost rezervace míst od září 2016. Naše
služby usnadňují slaďování pracovního
a rodinného života a citlivě připravují děti
na předškolní vzdělávání. Těší se na ně
sympatické pečovatelky Martina, Lea, Pavla a Silvie.
VÍKEND PRO MUŽE, ŽENU A LÁSKU
Vědomě pracovat na partnerském vztahu,
aby nás bavil a naplňoval vyžaduje přece
jen trochu úsilí.
Přijďte se inspirovat, jak si lze každodenní
soužití zpestřit a vylepšit.
Povídání je určeno párům, ale také jednotlivcům, kteří chtějí své protějšky překvapit
něčím novým.

Setkání proběhne 5. a 6. června v Akropolis
a povede ho psycholožka Věra Pospíšilová.
Paní Věra kombinuje psychologické metody s prvky práce s tělem, intuicí, meditací.
Objevte s ní, jak udržet ve vztazích radost
a energii.
POSLEDNÍ MÍSTA NA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
Kondička, postřeh, obratnost, vytrvalost
a především zábava! To už není jen skákání přes švihadlo, to je „rope skipping“
od 25. 7. pro děti od 8 do 14 let.
PORADNY V AKROPOLIS
Nabízíme řadu poradenských služeb, jedná se například o speciálně-pedagogickou
poradnu, rodinné poradenství, právní poradnu.
ŽIJEME POHYBEM – POZNEJTE
BLÍŽE NAŠE LEKTORKY
Žijeme pohybem, cyklus rozhovorů s lektorkami centra Akropolis o pozitivním vlivu

pohybu na lidské zdraví. Co můžeme my
sami ovlivnit, abychom se cítili lépe? Tentokrát zpovídáme další oblíbenou lektorku
Jitku Králíkovou. Rozhovor najdete na našem webu.
NĚŽNÁ NÁRUČ
Pro rodiče novorozeňátek jsme připravili
přednášku se zkušenou fyzioterapeutkou
Janou Ondruškovou 21. 6. od 16 hodin.
AKROPOLIS JE TAKÉ
DOBROVOLNICKÝM CENTREM
Máte volný čas a rádi byste někomu pomohli? V našem centru se může zapojit
každý, kdo se rozhodne věnovat část svého
času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která ho baví a je prospěšná. Odměna
nebude finanční, ale získáte často nedocenitelný dobrý pocit, zkušenosti a přátelství.
Projekt „Dobrovolnické centrum Akropolis
2016“ je spolufinancován Zlínským krajem
a Ministerstvem vnitra ČR.

DDM ŠIKULA

PURKYŇOVA 494, 686 06 UH, TEL.: 572 551 347, INFO@DDMSIKULA.CZ, WwW.DDMSIKULA.CZ
1. 6. 2016 – středa – Jarmark vědy a umění (od 9.00–12.00 hod.), Masarykovo nám.
Uh. Hradiště, Info: Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, email: info.trnka@seznam.
cz, www.trnka.xf.cz.
1. 6. 2016 – středa – DEN DĚTÍ – Masarykovo nám. od 15.00 hod., moderuje
Roman Švehlík – soutěže, kolotoče, skákací
hrad, poníci, výtvarný stan, bubeník Dominik Madzia, vystoupení kroužků DDM
Šikula, BUBBLESHOW… V kině Hvězda
se budou promítat od 13.00 hod. dětské filmy. Info: Dáša Náplavová, tel. 605 203 063,
email: dagmar.naplavova@ddmsikula.cz.
4. 6. 2016 – sobota – Na Brdo s vůní špekáčků – Pojďte s námi vystoupat na nejvyšší vrchol Chřibů – Brdo, kde navštívíme
i rozhlednu. Cestou si uděláme příjemnou
pauzu a opečeme špekáčky. Na výlet je nutné se přihlásit nejpozději do čtvrtka 2. 6.
2016. Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.
10. 6. 2016 – pátek – Den pro přírodu
– Hrad Malenovice – Zlín. Je nachystán

bohatý program pro školy i veřejnost.
Info na www.trnka.xf.cz, http://www.liska-evvo.cz/doc/regionalni-vzdelavaci-akce
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz.
10.–11. 6. 2016 – víkend – Ptačí noc /
19.00–12.00 / DDM Šikula Uh. Hradiště /
Závěrečné přespávání kroužků Přírodovědného centra Trnka. Info na www.trnka.
xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
11. 6. 2016 – sobota – Tvoření – MANDALY z KOŘENÍ ve spolupráci se Slováckou TRŽNICÍ, od 8.30–13.00 hod.,
Slovácká tržnice Info: Jana Skuciusová,
605 203 065, email: jana.skuciusova@
ddmsikula.cz.
18.–19. 6. 2016 – víkend – kurz AUTOMATICKÉ KRESBY pod vedením
Jany Šmídové, cena 2500 Kč. Více na
www.a-kresba.cz nebo info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz.
18. 6. 2016 – sobota – POHÁDKOVÝ
PARK od 14.00 hod. ve Smetanových

sadech v UH. V parku budou čekat děti pohádkové postavičky a mnoho dobrodružství na cestě za nimi. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.skuciusova@
ddmsikula.cz.
19. 6. 2016 – neděle – Minifestival medu
v rámci Kunovského léta / 14.00–17.00
/Areál jízdy králů, Kunovice / Bližší info
sledujte na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.
P ř i p r a v u j e m e:
Ptáci Kunovského lesa – pozorování ptáků s odborným výkladem a ukázkou jejich
odchytu a kroužkování / 8.00–10.00 /
Pískoviště v Kunovském lese / Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz / Info
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
Nabídku kroužků na příští školní rok, kterou získáte od 1. 6. 2016 na www.ddmsikula.cz nebo v tištěné nabídce. Čekají vás
nové aktivity a zážitky.
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KRONIKA | STŘÍPKY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
M Ě S T O

U H E R S K É

H R A D I Š T Ě

V Á S

Z V E

N A

KOMENTOVANÉ NOČNÍ PROHLÍDKY

TAJUPLNÉ
HRADIŠTĚ
2.6., 7.6., 9.6. 2016

1. 4. 1936
1. 4. 1936
7. 4. 1941
9. 4. 1931
14. 4. 1941
18. 4. 1941
28. 4. 1941
29. 4. 1941
30. 4. 1924

Jubilanti v měsíci dubnu
Vlasta Ratiborská
Jarmila Novotná
Ivan Konečný
Jiřina Mohauptová
Blažena Křiváková
Pavla Morávková
Marie Slezáková
Stanislav Sedláček
Milada Motlová

Narodili se
Elena Lapčíková
19. 10. 2015
Andreas Pelíšek
9. 12. 2015
Martin Kartusek
5. 1. 2016
Veronika Nožičková
17. 1. 2016
Elen Straková
20. 3. 2016
Štěpán Schwarz
23. 3. 2016
Adéla Šišáková
29. 3. 2016
Klaudie Zapletalová
4. 4. 2016
Viktor Gergel
9. 4. 2016
Martin Boček
20. 4. 2016

Vážení jubilanti,

ZAČÁTEK VE 20:00 HOD. U MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ
ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ REZERVACE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
(www.uherske-hradiste.cz, tel. 572 525 525)
Římskokatolická farnost

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.

Uherské Hradiště

LOUTKOVÝ ODBOR T. J. SOKOL UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET
V NEDĚLI 12. ČERVNA V 15 HODIN
POHÁDKU KAŠPÁREK A DŮLNÍ . SKŘÍTEK
Vstupné dobrovolné.
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VÁŽENÍ RODIČE,
POKUD MÁTE ZÁJEM
O VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
NA RADNICI, JE NUTNÉ
VYPLNIT DOTAZNÍK,
KTERÝ ZÍSKÁTE
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.

zÁBAVA

4

3
6
8
1
2
5

2

7
4
6

3

4

9

7

5

8
1
2

4

7

6

9

3

1

5

8

2

3

9

7

5

2

8

6

1

4

1
5

7

2

6

4

1

9
8
3

2

1

3

8

7

5

9

6

4

5

1

4

6

9

7

2

8

3

2

9

9
7
8
3
6

6

6
9

1

8

5

2

6

3
7
4

8

9

5

4

6

2

7

1

3

8

6

2

4

1

3

7

9

5

8

5

5
1
4
9
7

9

2
1
7
3
8
9
5
4

2
9
6
7
3
4
1

4
8
5
1
6

7

2

5

3

2

6

8

7

1

4

9

7

4

1

2

5

9

3

6

8

9

3

1
5
3
7
8

8

8

4

3
2
5
6
4

7

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

7

6

1

2

9

4

8

3

5

2

3

9

8

6

4

5

7

1

3

1

7
4
9
1
2

1

5

6

8
9
6
5
3
4
3

8

4

7

5

9

6

2

1

9

7

8

3

4

5

1

2

6

1

2

4

2
6

3
2

7
4

8
1

9
8
5
3

7
9
6
7

9
5

3
4

8
6
7

2
9

1
3
2

5
1

4
7

8
9
4

5

8

6

3

6

3
1

8

6
2

3
6

4

3

6

4

5

4

1

8

5

2

1

2

6

9

3

6

3

9

9

5

3

2

6

1

6

4

7

7

8

2

3

7

5

9

4

6

9

7

8

1

3

8

3

9

1

1

2

9

7

7

4

4

7
1

7

5

5
5

1
1

1

4

8
5

2

9

8

9

9

4

3

3

6

6

2

4

9

1

8

3
8

6

2

5

2

4

1

6

1
9

1

5

7

1

3

3

8

7

5

2

6

3

9

7

6

3

3

6

2

5

4

4

7

4

9

2

8

2

2

9

2

1

8

6

4

3

8

6

7

2

9

8

7

1

7

3

2

6

9

8

9
8

2

7

4

3

6

6

9

7

1

3

6

4

1

9

5

5

5

SUDOKU

RECEPT MĚSÍCE

K

dybych našel kouzelnou lampu,
která by mi mohla splnit jediné
přání, určitě bych si přál normální obličej, kterého by si nikdo nevšímal.
Bylo by fajn projít se po ulici, aniž by
na mě nejdřív všichni čučeli a pak se náhle zadívali jinam...

August není jen tak nějaké dítě,
ale kluk s neobyčejnou tváří... Narodil
se totiž kvůli vrozené vadě se znetvořeným obličejem. První čtyři ročníky základní školy se učil s maminkou doma,

v deseti letech však konečně nastupuje
do školy mezi „normální“ děti. Na první
pohled smutný příběh plný vtipu a nadhledu, příběh o dnes tolik diskutované
inkluzi najdete v laskavé a vtipné knížce
R. J. Palaciové (Ne)obyčejný kluk, kterou si můžete vypůjčit v oddělení pro
děti.
A než zasednete s dětmi ke čtení tohoto úžasného příběhu, upečte si jednoduché, ale moc dobré sušenky:

Z 250 gramů másla, 350 gramů hladké mouky, 1 vanilkového pudingového
prášku, 100 gramů moučkového cukru
a 1 žloutku uděláme těsto a z něj váleček. Krájíme 0,5 cm kolečka, klademe
na pečící papír a na plechu pak zmáčkneme vidličkou na ozdobu. Pečeme
na 180 stupňů 15–20 minut. Z dávky
jsou 2 plechy. Dobrou chuť!
Hana Hanáčková,
oddělení pro děti

23

Úvodník města

2016 | 6

Zpravodaj města Uherské Hradiště

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00291471, registrační číslo – MK ČR E12068.
Realizace: Klub kultury Uherské Hradiště. Odpovědný redaktor: Mgr.A. Antonín Mach. Redakce: Mgr. Markéta Macháčková a Helena
Nevyjelová. Redakční rada: PhDr. Jaromíra Čoupková, PhDr. Ivo Frolec, Ing. Květoslav Fryšták, Mgr. Radovan Jančář, Monika Kalinová,
Mgr. Josef Korvas, Jan Pášma, PhDr. Blanka Rašticová.
Adresa redakce: Klub kultury, Hradební 1198, 686 01 UH, odpovědný redaktor tel. 572 430 420, distribuce ZUH (Monika Týznerová)
tel. 572 430 428, e-mail: info@kkuh.cz, IČO: 00092100. Cena 18 Kč. Sazba, fotografie a tiskové předlohy zpracovány Klubem kultury, osvit
a tisk Agentura NP, v.o.s. Staré Město. Vychází v Uherském Hradišti 12krát ročně.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/3-3819/92 ze dne 18. 11. 1992, reg. MK ČR E 12068

První strana obálky: TALENTINUM 2016, foto: Helena Nevyjelová
Zpravodaj města Uherské Hradiště – Periodický tisk územního samosprávného celku

2016 | 6

18 kč

