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okud má nějaká věc fungovat dobře,
efektivně a navíc se má dlouhodobě
zlepšovat, je potřebné ji lidem neustále opakovat, a to již od nejútlejšího věku.
Tato myšlenka nás přivedla k tomu, že začneme provádět osvětu, která se bude zabývat podporou třídění odpadů a nakládáním
s odpady obecně.
Na webovém portále města UH
www.mesto-uh.cz, v sekci životní prostředí, najdete popisná videa, která názorně
ilustrují různé způsoby nakládání s odpady. S novým propagačním materiálem
nám pomohla firma EKO-KOM, která
tuto tématiku zveřejňuje na svém webu
www.jaktridit.cz.
V měsíci únoru máme zájem zajistit
informovanost v rámci mateřských škol

a domu dětí a mládeže. Následně ve druhé
fázi, v měsíci březnu, bychom chtěli zajistit
informovanost v rámci základních škol.
Společně s vedoucím oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku Odboru správy majetku města, Ing. Radkem
Chybíkem, všechny tyto organizace osobně
navštívíme a budeme o problematice informovanosti v nakládání s odpady hovořit
s jejich ředitelkami a řediteli. Současně
budeme zjišťovat a mapovat, jakou formou
se v těchto organizacích odpad třídí, jak
k otázce třídění přistupují děti. Jsem přesvědčen, že každý občan může svojí iniciativou a důsledným tříděním pomoci ke zlepšování životního prostředí v našem městě.
Mějte hezké dny.
František Elfmark, DiS.

Asistenti prevence kriminality pomáhají
hlavně dětem a starým lidem

Asistenti prevence kriminality už skoro dva měsíce převádějí přes přechody děti, v úřední dny chodí kontrolovat situaci na úřady, při pochůzkové činnosti hlídají v parcích a jiných veřejných prostorech, poradí, pomohou. „Mám dobrý
pocit, že chlapi nad padesát let bez práce nemusejí sedět doma, ale naopak mohou být ještě hodně co platní. Nejvíc je
kontaktují děti a senioři,“ řekl starosta Stanislav Blaha, když za asistenty zašel do města.
Foto: Jan Pášma
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KRÁTCE Z MĚSTA
První dítě roku 2016

Oblíbená jména

V Uherském Hradišti bylo v roce 2015
zapsáno celkem 1172 dětí. Jaká jména jsou
u rodičů oblíbená? U chlapců jsou za uplynulý rok 2015 v popředí jména Ondřej a Vojtěch. Vrací se obliba jména František, hodně
je také Filipů. Několikrát se objevila také poměrně méně tradiční jména Tobiáš, Teodor
a Tadeáš. U děvčat byla na vzestupu jména
Anna, Eliška a Natálie, trvalému zájmu se
těší jméno Nela. Nezvyklé jméno zvolili rodiče u dcerky, kterou pojmenovali Noemi.
V pozadí prozatím zůstává používání dvou
jmen, ale vyskytla se například Anna Sofie
či Elison Ann.
Fond obnovy historické
architektury

První dítě roku 2016 narozené v Uherskohradišťské nemocnici přišlo na svět až 2 ledna. Šťastní rodiče z Uherského Hradiště tento den naprosto neočekávali, malý Jonáš se totiž narodil o deset dní dříve, než byl předpokládaný termín. V hradišťské porodnici tak měli nejvíc „napilno” poslední den v roce 2015. 31. prosince se totiž narodilo jedenáct dětí. Malých
„Ježíšků” bylo také dost, na Štědrý den se narodilo dětí sedm. V roce 2015 se v porodnici Uherskohradišťské nemocnice
narodilo 1172 dětí, z toho 602 chlapců a 570 dívek (12 dvojčat). Pro srovnání, v roce 2014 to bylo celkem 1176 dětí
(613 chlapců a 563 dívek). 
Foto: Dana Lipovská

Vánočních 17 tisíc putovalo do azylového domu

Město Uherské Hradiště nabízí majitelům objektů, které disponují historickou či
architektonickou hodnotou, možnost požádat o dotaci z Fondu obnovy historické
architektury. Prostředky mohou být použity
na udržovací práce, které hodnotu objektů
zachovají.
Termín pro podávání žádostí je v měsících
únoru a březnu, přičemž žádost musí obsahovat náležitosti, jejichž vyřízení si vyžádá
čas. Pokud Vás tato informace oslovila, neváhejte se zahájením přípravných prací pro
podání žádosti.
Základní podmínky pro udělení dotace: objekt je situovaný na katastrálním
území Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice,
Míkovice, Sady a Vésky a současně jde o objekt, který je kulturní památkou a leží mimo
městskou památkovou zónu nebo objekt,
který není kulturní památkou, ale je historicky či architektonicky hodnotnou stavbou.
Pravidla a podmínky pro poskytování dotace získáte na útvaru městského architekta.
Libuše Hradilová,
Útvar městského architekta

Šek s hodnotou 17 tisíc korun, které vynesla Vánoční sbírka 2015 města Uherské Hradiště, převzala v pondělí 11. ledna
Lucie Břečková, pověřená řízením PETRKLÍČE, o.p.s, – Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Výtěžek sbírky předal
radní František Elfmark. Peníze budou využity na doplnění inventáře bytových jednotek a zakoupení zahradního sušáku,
případně ke koupi dalšího jízdního kola k zapůjčování pro klientky. Město Uherské Hradiště pořádá vánoční sbírku již od
roku 2003. 
Foto: Jan Pášma
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KRÁTCE Z MĚSTA
Perníková chaloupka a Popelka zavítaly do Reduty

V pátek 11. prosince navštívili žáci
2. stupně uherskohradišťskou Redutu,
kde zhlédli představení Tři oříšky pro Popelku, nastudované školním dramatickým
kroužkem, a zároveň mohli zhodnotit hudební vystoupení nově vzniklého pěveckého sboru Skřítek.
Již druhým rokem zkouší na škole dramatický kroužek pod vedením

Mgr. Kateřiny Vrbové a Mgr. Karolíny
Kusákové. Po úspěšném loňském předvánočním Mrazíkovi a neméně zábavné letní hře Slunce, seno a pár facek připravily
letos obě vyučující s žáky 8. a 9. ročníku
mimořádně povedené představení, a to
pohádku Tři oříšky pro Popelku. Po několikaměsíční tvrdé dřině se dostavil velký
úspěch, neboť naši mladí amatérští herci

Tři králové přišli s koledou i na radnici

Charitní Tříkrálová sbírka začala v Uherském Hradišti ve středu 6. ledna. Jednou z prvních zastávek tří králů na
koních byla už tradičně také radnice. Celkem sbírka na Uherskohradišťsku vynesla rekordních 2 241 378,- Kč.

Foto: Jan Pášma
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předvedli opravdu vynikající výkon, kterému tleskali nejenom jejich spolužáci a vyučující při dopoledním představení, ale
nadchli i rodiče a veřejnost, která se také
do sálu Reduty na ně přišla v podvečer podívat. Představení se líbilo i díky nádherným kulisám, které si vyrobili sami herci
se svými učitelkami.
V úvodu diváky v sále příjemně naladil pěvecký sbor Skřítek, složený z žáků
1. i 2. stupně a vedený paní učitelkou
Mgr. Barbarou Tyrajovou. V jeho podání si
všichni poslechli dvě skladby. Po první písni zazněla výborně hudebně a dramaticky
zpracovaná pohádka O perníkové chaloupce, ve které si děti zazpívaly a herecky ztvárnily role Jeníčka, Mařenky, ježibaby, kočky,
ptáčků i dalších postaviček.
Přestože sbor existuje teprve 2 měsíce,
dokázali malí i větší zpěváčci zaujmout publikum svým nadšením a zaujetím pro věc,
které bylo cítit z celého jejich výkonu.
Pro velký úspěch si naši „herci“ zopakovali své vystoupení již i v letošním kalendářním roce před žáky a vyučujícími ze
ZŠ ve Starém Městě, kterým pohádku Tři
oříšky pro Popelku zahráli v úterý 26. ledna
v sále tamní Sokolovny.
Všem účinkujícím i jejich vedoucím děkujeme za velké nasazení a vynikající výkony a přejeme jim hodně úspěchů nejenom
při dalších reprízách, které je ještě čekají,
ale i při nastudování nových titulů. 
-asZměna termínu pro
podávání žádostí
o úvěr z Fondu
rozvoje bydlení

Žádosti o úvěr na opravy a rekonstrukce rodinných domů, bytů, bytových
domů, zahrad či rekreačních objektů se
budou v letošním roce přijímat pouze
jednou a to v termínu od 1. 2. do 31. 3.
Ostatní podmínky pro poskytnutí úvěru s výhodným úrokem, který k 31. 12.
2015 činil 0,23 %, zůstávají nezměněny.
Podrobnější informace získáte na internetových stránkách www.mesto-uh.cz
nebo na ekonomickém odboru Městského úřadu dveře č. 333 nebo na telefonu
572 525 211.
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MĚSTO INFORMUJE
Město Uherské Hradiště hledá Dům roku 2015

roku nebo stavební počin – Stavba roku
– získala mezi projektanty, stavebními společnostmi i investory staveb určitou prestiž.
„U Domu nebo Stavby roku se má jednat o stavbu hodnotnou, zajímavou a nepřehlédnutelnou,“ vyzývá starosta města
Uherské Hradiště Stanislav Blaha.
Připomínáme, že naposledy město udělilo čestné ocenění DŮM ROKU

2013 novostavbě polyfunkčního domu
Rezidence Zelný trh a ocenění STAVBA
ROKU 2013 obnově kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mařaticích. Za rok 2014
nebylo ocenění uděleno žádnému objektu, respektive město neobdrželo žádnou
nominaci.
Sekretářem soutěže je útvar městského
architekta, kde jsou k dispozici podmínky
soutěže i přihlašovací panel.
„Vyzýváme proto projektanty, investory
a dodavatele staveb dokončených, neboli zkolaudovaných v roce 2015, aby tyto
nejpozději do 31. března 2016 přihlásili.
Víme, že takové domy a stavby v uplynulém roce vznikly a že si nominaci na ocenění určitě zaslouží,“ nechal se slyšet Aleš
Holý, vedoucí Útvaru městského architekta MěÚ Uherské Hradiště.
Své podněty a tipy na architektonicky
zajímavé stavby třeba i drobné, typu rodinných domů, které by neměly pozornosti
uniknout, může podávat i široká veřejnost.
Jan Pášma,
tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

prohlédnout nově upravenou školní jídelnu a posilovnu.
Zajímavé odpoledne či týden prožili ti,

kteří se zúčastnili. Bližší informace o této
akci i o ZŠ Sportovní, včetně fotografií,
jsou na www stránkách školy.

Posledním Domem roku byla v roce 2013 Rezidence Zelný trh. 

Vybrat architektonické dílo nebo stavební počin, který nejvíce obohatil město
v uplynulém roce 2015, chce radnice
v Uherském Hradišti. Město hledá Dům
a Stavbu roku. Návrhy mohou lidé podávat
do konce března.
Za dobu svého dlouholetého trvání (od
roku 1992) si čestná ocenění města Uherské Hradiště za kvalitu architektury – Dům

Foto: Jan Pášma

ZŠ Sportovní otevřela
pro veřejnost

Týden otevřených dveří v Základní škole
Sportovní v Uherském Hradišti se uskutečnil od 11. do 15. ledna 2016. Akce byla určena zejména pro děti a rodiče, kteří chtějí
přijít k únorovému zápisu do 1. tříd ZŠ
Sportovní a navštěvovat tak tuto školu.
Rodiče i s dětmi se mohli podívat v dopoledních hodinách do výuky a seznámit se
tak blíže, jak to žije uvnitř školy.
Ve středu 13. 1. 2016 byl připraven
dvouhodinový odpolední program s názvem „Přijďte, budeme si hrát“ ve kterém
bylo možno zapojit své děti do ukázek netradiční výuky, činnosti kroužků, ale také
si prohlédnout všechny prostory školy.
Byly připraveny tyto aktivity: kreslení, malování, modelování, vystřihování, lepení,
muzicírování, společenské hry, angličtina
hrou, výukové programy na PC, zábavné
psaní na interaktivní tabuli. V tělocvičně
školy byla ukázka florbalu a obratnostní cvičení na stanovištích s netradičními
pomůckami. Volný čas bylo možno strávit i činnostmi ve školní družině nebo si

5

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2016 | 2

MĚSTO INFORMUJE
Město Uherské Hradiště vydalo pokyny pro umÍsťování reklam

P

roblémy s reklamami v památkové
zóně Uherského Hradiště narostly
do nepřijatelného rozsahu. Trpí tím
historický charakter města a architektonické hodnoty památkové zóny. Radnice na situaci s reklamním zamořením historického
jádra reaguje ve svém Programu regenerace
městské památkové zóny a vydalo Pokyny
pro umísťování reklamních a informačních
zařízení na území městské památkové zóny
a jejího ochranného pásma.
Podle analýzy, kterou v roce 2015 udělal
útvar městského architekta, bylo z celkového počtu 249 objektů v památkové zóně
města Uherského Hradiště 48 objektů označeno za reklamou vážně znečištěné a architektonicky znehodnocené, což je 1/5 všech
domů.
„Pokyny, které vydáváme, nenahrazují zákonné podmínky a předpoklady pro
umístění reklamních a informačních zařízení. Jsou doporučujícími zásadami, kterými
město zahajuje proces očištění prostředí
městské památkové zóny a ochranného
pásma od nepovolené reklamy a které slouží k nastavení obecných pravidel pro jejich
regulaci,“ nechal se slyšet starosta města
Uherské Hradiště Stanislav Blaha.
V první polovině roku 2016 budou vlastníci či uživatelé objektů, u kterých průzkum
prokázal největší nedostatky, obesláni písemnou výzvou k řešení a odstranění závadných reklamních a informačních zařízení.
„Je zřejmé, že v záplavě nejrůznějších
informací a popisů se často vytrácí hlavní
smysl reklamního sdělení. Neúčinnější reklamou je kvalita, kultivovanost a stručnost,
která je v harmonickém vztahu s architekturou domu. To znamená, že reklama je velikostně, barevně, proporčně a technickým
provedením přizpůsobena svému umístění. Bohužel tak tomu v řadě případů vůbec
není, o kvalitě výtvarného a designového
zpracování ani nemluvě,“ vyjádřil se hlavní
architekt města Uherské Hradiště Aleš Holý.
Podle Holého jsou pokyny návodem zejména pro vlastníky, nájemce či provozovatele nemovitostí v městské památkové
zóně a původce konkrétních aktivit, které
souvisí s propagací činnosti jednotlivých
provozoven. „Zásady obsahují výčet zařízení, která lze na území památkové rezervace
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Příklad nevhodně umístěné reklamy. 

pro reklamu a propagaci používat, včetně
přípustných materiálů a rozměrů, i povinností, které musí být splněny před instalací
takových zařízení. Dále obsahují pravidla
pro firemní označení budov,“ konkretizoval
architekt Holý.
Umístění reklamních a informačních zařízení musí respektovat Stavební zákon, Památkový zákon, zejména u novostaveb také
Autorský zákon a z hlediska označení provozoven také Živnostenský zákon. Všechna již
instalovaná reklamní a informační zařízení
budou posuzována dle platných zákonů,
ze kterých také vyplývají případné sankce.
Majitelé reklamních a informačních zařízení, kterým chybí příslušná povolení či ti,
kteří bez potřebných povolení prováděli tyto
zásahy, to bez sankcí mohou napravit do 30.
6. 2017.

Foto: archiv města

V případě, že nepovolené zařízení na objektech historicky hodnotných odstraní
a nahradí novým, které bude odpovídat platným předpisům i těmto obecným pokynům,
mohou požádat o dotaci z Fondu obnovy
historické architektury.
Již pátou aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny schválilo
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště 7.
prosince 2015. Program je strategickým
materiálem a metodickým nástrojem komplexní obnovy a údržby objektů i prostorů
v městské památkové zóně, je souborem
účelově zaměřených investičních i organizačních opatření, které přispívají k ochraně
kulturního dědictví.
Kompletní verze „Pokynů“ je uveřejněna
na internetových stránkách města Uherské
Hradiště.
Jan Pášma a Aleš Holý
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NÁZOR
ZASTUPITELE

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2016

Rok 2016: Využijeme či
nevyužijeme příležitosti
pro rozvoj města

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro rok 2016 dotační
programy na:
podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště
(Fond obnovy historické architektury města Uherské Hradiště)
administrátor programu: útvar městského architekta
podporu činností v oblasti životního prostředí
(Fond životního prostředí města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor správy majetku města
podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání
(Fond mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
podporu rozvoje sportu
(Fond sportu města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
podporu rozvoje kultury
(Fond kultury města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
podporu rozvoje cestovního ruchu
(Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor kultury, školství a sportu
podporu sociálních a navazujících služeb
(Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor sociálních služeb
podporu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště
(Fond rozvoje bydlení města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor ekonomický
podporu činností spolků využívajících prostory spravované
příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště
(rozpočet města Uherské Hradiště)
administrátor programu: odbor ekonomický
Vyhlášené dotační programy byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Uherské
Hradiště č. 100/8/ZM/2015/7 ze dne 7. 12. 2015.
Příjem žádostí bude probíhat jednou ročně. Termín přijímání žádostí o poskytnutí
dotace pro rok 2016 je stanoven od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016.
Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro
poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů.
Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště
Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální
žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.
Samostatná složka:
podporu činností spolků využívajících prostory spravované příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště
Cílem dotačního programu je podpora činnosti spolků v oblasti kultury, které využívají prostory ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Základním problémem města je rezignace současné radniční koalice na páteřní investiční akce, které lze provést pouze s dotací z evropských fondů. Je nutno
si uvědomit, že již běží poslední období
evropských dotací, které končí v roce
2020. Předně se jedná o dopravní stavby,
které by odlehčily dopravním zácpám
ve městě. Dlouho se hovoří o novém přemostění řeky Moravy v Jarošově s obchvatovou komunikací po pravé straně řeky. To
by umožnilo odlehčit dopravě v centru města, zajistit protipovodňové opatření a zároveň by rozšířilo možnosti výstavby na pravém břehu řeky Moravy.
Neméně důležitou, a z pohledu budoucí zástavby nemocničního areálu nutnou
investicí, je napojení ulice Průmyslové
na obchvat města. Tato páteřní komunikace, spolu s dořešením dopravní i další infrastruktury, se stane podmínkou pro bytovou
zástavbu v tomto areálu.
Tyto pro nás prioritní akce mají za cíl
zajistit nejen budoucí rozvoj města, snížit
dopravní zatížení a zlepšit kvalitu života,
ale zároveň mohou vyřešit řadu problémů,
jako je nedostatek bytů pro mladá manželství, nedostatek domů a služeb pro seniory
či omezené plochy pro výstavbu rodinných
domů. Je pět minut po dvanácté, aby se
současné vedení města konečně rozhýbalo
a připravilo projekty k čerpání evropských
dotací.
Město Uherské Hradiště je slováckou
metropolí s vysokou přidanou hodnotou,
jak kulturní, tak společenskou. Nicméně
žijeme v době, kdy je třeba zajistit městu
dlouhodobou prosperitu tím, že zastavíme
pokles i stárnutí obyvatel města. K tomu
slouží aktivní politika, která podpoří mladé
rodiny s dětmi a která udrží mladé a kvalifikované lidi v našem regionu.
Je třeba také počítat se zvýšenými nároky na zdravotní a sociální služby pro naše
seniory. Musíme si uvědomit, že bez pracovních příležitostí a možnosti přijatelného bydlení dlouhodobě neudržíme kvalitu
života a nezlepšíme kulturní a sportovní
vyžití ve městě.

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
7
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L

evou stranu Sloupského ulice (při
pohledu ze Sojákovy) do sedmdesátých let 20. století tvořilo pouze
boční křídlo domu čp. 65 a malý domek
čp. 66, za nímž až na konec ulice k staré
hradební zdi sahala zahrada, patřící ovšem
k domu čp. 64. Domek čp. 66 od roku 1822
patřil Josefu Bischofovi, který tu bydlel
se svou rodinou až do roku 1862, kdy ho
prodal Antonu a Antonii Galuskovým. Ti
zde nebydleli a v roce 1874 domek prodali
Františku Křivákovi, který rovněž tři zdejší
byty pronajímal. Jejich počet se do konce
19. století zvýšil na čtyři a obývaly je ponejvíce osamělé ženy, živící se jako posluhovačky, pradleny nebo žijící z podpor. V roce
1910 se majiteli domu stali Ignác a Marie
Šáňovi a v roce 1929 František a Helena Rochovi. Ti vestavěli podkrovní pokoj
a žili tu ještě v poválečných letech, kdy byl
dům zase celý jedním bytem. Kolem roku
1990 byl zbourán a na jeho místě vystavěn
v roce 2004 nový dům čp. 1251. Již v sedmdesátých letech byla od zmíněné zahrady
na konci ulice oddělena část pro výstavbu
rodinného domu čp. 1071.
Nárožním domem čp. 65 se vracíme
opět k historickým velkoměšťanským domům na Mariánském náměstí. Tento držel
v roce 1613 Mikuláš Hlaváček, po jehož
smrti roku 1631 byl odprodán Blažeji Tichému a později zpustošen a od vojáků
úplně rozebrán. Pusté místo koupil v roce
1651 Valentin Ostrovský, který dům znovu
postavil a roku 1671 prodal za 70 zl. Adamu Dudkovi. Podle ceny zřejmě nevelký
dům vystřídal v 18. století dva jiné držitele,
ale poté opět patřil až do roku 1787 rodině
Dudků, po nichž byla nazývána celá ulice.
V roce 1825 dům koupil krajský komisař
Karel Hofmann, zemřel však už po několika letech a dům zdědila vdova Kateřina
Hofmannová se synem Františkem, drželi
ho však jen do roku 1846. Po roce 1850
dům s pěti byty patřil Antonu a Anně Schubertovým, polovinu Anny Schubertové
v roce 1860 zdědily její neteře Františka
Saňařová a Anna Vrbová, jíž následujícího
roku Anton Schubert odstoupil svou část
a později jí svou čtvrtinu prodala i Františka Saňařová. Anna, provdaná od roku
1865 za řezníka Františka Valáška, tu pak
žila s manželem a třemi dětmi a bydlel
s nimi i Anton Schubert. Mezi nájemníky
8
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dalších bytů byl v šedesátých letech mj.
policejní strážník Heinzel, vdovec s pěti
dětmi, obuvník Václav Burgonetto či stará
nádenice Josefa Hejdová, která se starala
o dvě děti svých dvou dcer, zaměstnaných
ve Vídni jako služky. Žila zde ještě v osmdesátých letech, ale už jen s jedním vnukem,
který se učil ševcem. Od roku 1883 byli spolumajiteli domu František Valášek s dcerou
Hermínou a od roku 1891 ho vlastnil sám
František Valášek, který zde zemřel v roce
1898. Dům původně jen s jedním dlouhým
dvorním křídlem podél ulice Sloupského
se po polovině 19. století stal čtyřkřídlým
s uzavřeným dvorem. Avšak teprve mezi
lety 1880–1890 došlo zřejmě k významnější přestavbě domu, díky níž se počet bytů
výrazně zvýšil a v následujících desetiletích se pohyboval mezi 13 až 16. V devadesátých letech tu bydleli mj. učitel hudby
Robert Schön, dva úředníci finančních
úřadů a z řemeslníků třeba krejčí Antonín
Kropáč a košíkář Jan Králík. Na přelomu 19. a 20. století bychom v domě našli
dva mistry krejčí, kteří později prosluli ve svém oboru. Již zavedenou živnost
provozoval s dvěma pomocníky František
Juřík a od roku 1897 tady začínal Ladislav
Hubšil, pozdější majitel krejčovského salonu na Masarykově náměstí. V roce 1907
se sem z čp. 32/33 přestěhovala tiskárna
Karla Novotného, pro niž byly provedeny
stavební úpravy probouráním dvou oken
do Sloupského ulice a vybouráním jedné
příčné zdi a jejím nahrazením železnými
nosiči. Majitel tiskárny také s rodinou užíval jeden z bytů v domě, patřícím v té době

Foto SOkA UH

Rolnické záložně. Karel Novotný v letech
1909–1910 měl mj. koncesi na vydavatelství periodického časopisu Slovácký hospodář. Již roku 1912 však svou tiskárnu
odstěhoval do nové budovy ve Františkánské ulici. Z řady dalších živností, které tu
působily, můžeme zmínit např. na počátku
20. století obchod s přírodními produkty
Leopolda Quittnera či v letech 1910–1915
kominictví Augustina Motyčky. Na konci první republiky a za protektorátu zde
Antonín Abrhám prodával čepice a Josef
Janovský zprostředkovával obchody a provozoval ruční i strojové opisování a rozmnožování, revize účetnictví a inzertní
kancelář. V letech 1931–1951 v domě bydlela a provozovala živnost švadlena Marie
Kružíková, v letech poválečných papučář
Karel Míča, v přízemí měli dílny malíř Cyril
Komínek a stolař Ludvík Letocha. Od roku
1918 byl majitelem domu Alois Černý
s manželkou Bertou, po jeho smrti v roce
1946 již nikdo z více dědiců ve městě nebydlel. V roce 1996 po rekonstrukci domu
v něm byla otevřena obchodní kancelář
Jihomoravských elektráren, po několika
letech však byla zrušena. V bočním křídle
ze Sloupského ulice kdysi bývala opravna
praček a v devadesátých letech tam začínalo květinářství Kvítek. Zadní část parcely
s bočním křídlem a navazujícími dvorními křídly domu byla v roce 2001 oddělena
a na ně přeneseno čp. 55 po zbouraném
domě v Protzkarově ulici. Zbylá přední
část slouží od roku 2012 jako obchodní
centrum s prodejem textilu a bot. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

KULTURA

KLUB KULTURY
LUKÁŠ MALINA VYSTAVUJE V REDUTĚ

Až do 19. února 2016 mají návštěvníci Reduty možnost zhlédnout výstavu hradišťského rodáka Lukáše Maliny. Výstava byla zahájena za hojné účasti veřejnosti 6. ledna a k vidění jsou
zde zcela nově vzniklé malby, ale i kresby. Stejně tak zde nalezneme pro autora významná velkoformátová díla, která vznikala od roku 2004, na nichž pracuje a vrací se k nim dodnes.
Jedná se o první autorskou výstavu tohoto malíře, kreslíře, grafika a pedagoga v jeho rodném městě. Na vernisáži vystoupil Mužský pěvecký sbor z Kunovic. 
Foto: archiv KKUH

KLUB KULTURY ZVE

JIŘÍ VÁLEK PŘEDSTAVÍ
SVOU TVORBU V REDUTĚ

ČLENSKÁ VÝSTAVA SVUM V GALERII VLADIMÍRA HROCHA

Dne 10. února 2016 bude v 17 hodin
slavnostně zahájena členská výstava
SVUM (Sdružení výtvarných umělců moravských Hodonín) v Galerii Vladimíra
Hrocha. Toto sdružení patří mezi nejstarší umělecké spolky u nás. Bylo založeno
v roce 1907 a mezi zakládající členy patřily výrazné osobnosti tehdejšího uměleckého života, např. Joža Uprka, Max Švabinský, Jakub Obrovský aj. V padesátých
letech minulého století byl spolek zrušen
a jeho činnost byla obnovena až v prosinci
roku 1990. V současné době má SVUM

Členové SVUM. 

16 členů, mezi nimi malíře, grafiky, fotografy a sochaře. Od roku 1991 připravil
SVUM několik desítek výstav svých členů
a hostujících umělců např. v Praze, Brně,
Zlíně, Ostravě, Olomouci aj. V Uherském
Hradišti představí svou poslední tvorbu
celá řada umělců, kteří jsou členy spolku,
ale rovněž i několik hostů. Mezi vystavujícími bude například Milan Raška, Petr
Raška, Oldřich Štěpánek, Vlastimil Mahdal, František Květoň, Vladimír Obr a další členové. Výstava potrvá do 31. března
2016.

Foto: archiv SVUM

Jiří Válek (1962) je rodákem z Uh. Hradiště, kde započal rozvíjet svůj zájem
o kreslení na zdejší ZUŠ. Absolvoval pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Mimo výtvarné umění je mu
blízké i divadelní prostředí (herecké angažmá v olomouckém akademickém Malém
„S“ divadle), což se promítá i do jeho tvorby. Od roku 1988 pravidelně vystavuje, a to
samostatně nebo se svými přáteli. Vernisáže tohoto autora bývají často netradiční,
spojené s festivaly, turistickými pochody
či happeningy a performancemi básníků,
hudebníků a divadelníků. Vystavuje jak
v České republice (Olomouc, Praha, Holešov, Svitavy, Mohelnice, Jeseník, Jevíčko,
Zábřeh n. M., České Budějovice), tak v zahraničí (Moskva, Singapur, Rotterdam).
Od roku 1989 žil a pracoval v Praze, v roce
2010 přesídlil do Olomouce a nyní žije, tvoří a pracuje v Uh. Hradišti. Věnuje se malbě, kresbě, grafice a netradičním technikám, zejména pak arteterapii. Dalším jeho
koníčkem a zároveň pracovní činností jsou
rekonstrukce a restaurování starých domů.
Tématy jeho obrazů jsou výjevy z podvědomí, biblické náměty a zpracování automatické kresby. Mimo malby na plátně se
zaměřuje na grafiku (suchá jehla, lept),
tiskne převážně z měděných desek o rozměru 10x15cm. Název výstavy věnoval autor své nedávno zesnulé kamarádce Anně,
na kterou chtěl tímto způsobem vzpomenout. Vernisáž se uskuteční v sobotu 20.
února v 17 hodin a výstava potrvá do 16.
března 2016. Mgr. MgA. Petra Baroňová
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XXV. reprezentační ples
města uherské hradiště

XXV. Reprezentační ples města Uherské Hradiště se konal v sobotu 16. ledna v slavnostně vyzdobeném velkém sále
Klubu kultury. Tentokrát byl v československém duchu, i proto jej moderovala Zuzana Laurinčíková a Martin Rezek.
V programu vystoupili: Eremy, TK Rokaso, tanečnice Crazy Flappers, host večera Petr Bende a slovenští Slovak Tango.
Součástí večera byl raut a půlnoční losování o ceny. V malém sále se konala degustace vín ze Šlechtitelské stanice vinařské
v Polešovicích za doprovodu Cimbálové muziky Jaroslava Čecha. V přízemí k zábavě přispěla „fotobudka naruby“ – Smilebox. 
Mgr. Markéta Macháčková, foto: Jan Karásek
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KlUb KUlTURy
„SlAvíčEK“
zAčíná
PáToU
DEKáDU

novoRoční KoncERT

Klub kultury uspořádal v pondělí
4. ledna již tradiční Novoroční koncert.
Přípitek a přání do nového roku pronesl
místostarosta Ing. Zdeněk Procházka, který popřál občanům Uherského Hradiště
do roku 2016 hlavně zdraví. Starosta města Ing. Stanislav Blaha se z důvodu nemoci
koncertu nezúčastnil. Kulturní rok zahájil
Slovácký komorní orchestr opravdu netradičně. Se sólisty Ivanou Kovalčíkovou
(housle) a Barborou Jagošovou (cimbál)
hrál pro do posledního místa zaplněnou
Redutu. Na programu bylo Čtvero ročních
dob v úpravě pro cimbál, po přestávce pak
skladba Malované na cimbál a humorná
Schroederova Eine Kleine Lachmusik.
Na pár slov jsme se zeptali cimbalistky
Barbory Jagošové.
Jste učitelkou na ZUŠ Slovácko
v Uherském Hradišti a představila jste
se nám na Novoročním koncertě, co nám
ještě o sobě prozradíte?
Už třetím rokem jsem členkou brněnské
kapely Cimballica, takže mě lidé mohou
často slyšet na koncertě s nimi. Cimbálu se
snažím věnovat i sólově, ale takových příležitostí je míň. O to ale hezčí jsou, zvlášť
pokud se jedná o orchestrální provedení
skladeb.
Jak se Vám vyrovnávalo s úpravou
Čtvera ročních dob pro cimbál?
Pro mě bylo Čtvero ročních dob výzvou
hned v několika směrech. Prvně tím, že
jsem měla být součástí orchestru nikoli
jako sólistka, ale jako součást continua,
a plnila jsem tak doprovodnou funkci. Bylo
nutné být neustále ve střehu – sledovat
sólistku, dýchat s orchestrem, předávat
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hudební myšlenky, sama za sebe pak číst
noty, počítat si, hlídat si zvuk, ale pořád
vnímat dění kolem sebe. David Hrubý měl
jasnou představu jak zapracovat cimbál
do orchestru, takže spolu jsme se snažili
přizpůsobit cembalový part cimbálové hře
a technickým možnostem nástroje. Hlavně šlo ale o zvukovou stránku, která měla
korespondovat s náladou jednotlivých ročních dob. I proto jsem často měnila paličky, hrála bříšky prstů či nehty (pizzicato).
Je velká radost zahrát si takovou hudbu,
k tomu se cimbalisti moc nedostanou a já
si to moc užila… Se Slováckým komorním
orchestrem se mi hrálo skvěle a považuji
to za velkou hudební odměnu, že jsem si
s nimi mohla zahrát.
Novoroční koncert v Uherském Hradišti je i společenskou událostí – jak jste
atmosféru vnímala vy?
Upřímně, byla jsem před koncertem hodně nervózní, takže jsem věnovala všechnu
pozornost skladbám a cimbálu. Nesoustředila jsem se na to, jak velká událost
to je, kolik tam bude lidí atp. Trému před
koncertem jsme měli, myslím, všichni, ale
to k tomu patří. S nástupem na pódium
a prvními tóny vše opadlo, napojili jsme se
na sebe a na hudbu a vnímali hlavně sebe.
Sál jsem vnímala jen mezi jednotlivými větami, kdy bylo slyšet krásné ticho, dychtící
po další hudbě a zároveň láskyplné k předchozímu provedení. To člověka uklidní –
ví, že vše probíhá, jak má. Že je to setkání
hudby s lidmi, kteří naslouchají.
Markéta Macháčková,
foto: Jan Karásek

Populární přehlídka dětských interpretů lidových písní je letos organizována již
po čtyřicáté prvé. Vyhlašuje ji Klub kultury v Uh. Hradišti ve spolupráci s Domem
kultury v Uh. Brodě a centrem sociální
rehabilitace Labyrint. Cílem je získat přehled o výrazných pěveckých talentech a ty
delegovat do navazujících pěveckých soutěží. Regionální přehlídce, která proběhne
17. dubna 2016 ve velkém sále Klubu
kultury v Uh. Hradišti za doprovodu CM
Ohnica, budou předcházet dvě předvýběrová kola – ve čtvrtek 10. 3. v malém sále
Klubu kultury (oblast Uherskohradišťsko)
a v pátek 11. 3. v loutkovém sále Domu kultury v Uh. Brodě (Uherskobrodsko).
Časový rozpis je pro obě kola stejný:
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–17.30
17.30–18.00

hod.:
hod.:
hod.:
hod.:
hod.:
hod.:

5.–6. třídy ZŠ
3.–4. třídy ZŠ
1.–2. třídy ZŠ
Mateřské školy
7.–8. třídy ZŠ
9. třídy ZŠ.

Podmínkou účasti je zazpívat dvě lidové
písně ze Slovácka (v původní formě bez
vlivu novodobých hudebních žánrů včetně dechovky) s maximálně třemi slokami.
Doporučuje se vybrat jednu rytmickou
a jednu táhlou píseň. Z obou místních kol
vybere porota nejlepší zpěváky do regionálního finále. V místních kolech může
být udělena cena za výběr písně. Soutěžící se zúčastní akce na vlastní náklady.
Přihlášky je třeba zaslat písemně na Klub
kultury, Hradební 1198, 686 01 Uh. Hradiště k rukám Ley Slováčkové nebo na
e-mail: slovackova@kkuh.cz. Nutno uvést
jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon
nebo e-mail rodičů, školu a třídu, telefon
do školy, kategorii a názvy písní. Přejeme
pedagogům i rodičům dobrou ruku při pomoci s výběrem písní.
Miroslav Potyka

kultura

GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA
Balcar & Malina & Malina

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti zahájila 28. ledna 2016
novou výstavní sezonu Slováckého muzea dvěma zajímavými výstavami, Jiří
Balcar/kresba, grafika, malba/ ze sbírky galerie Dolmen a Soukromé války/
Miroslav a Michal Malina/ obrazy, kresby, objekty.
Výstava díla Jiřího Balcara (1929–
–1968), malíře, grafika, ilustrátora
a typografa, v přízemním sále Galerie
Slováckého muzea navazuje na dlouhodobou spolupráci Slováckého muzea se
soukromými sběrateli. Galerii Dolmen
se podařilo získat do své sbírky významný konvolut prací tohoto vynikajícího
umělce, zahrnující všechny autorovy
stylové etapy a výběr z tohoto souboru
zde bude poprvé prezentován veřejnosti. Jiří Balcar patřil k nejvýznamnějším
poválečným umělcům, jejichž tvorba se
tragicky uzavřela dříve, než se mohla
naplno rozvinout. V průběhu své krátké
umělecké kariéry, ukončené tragickou
autonehodou v srpnu roku 1968, reflektoval dobu bohatou na proměnlivé stylové etapy a směry (existencialismus, neorealismus, civilismus, expresionismus,
abstrakce, lettrismus, strukturalismus,
nová figurace nebo pop art…).
Ve velkém sále prvního patra se veřejnosti představí umělci, jejichž život
a tvorba jsou spojeny s Uherským Hradištěm, a kteří naplňují přísloví: „jablko
nepadá daleko od stromu“, malíři Miroslav a Michal Malinovi, otec a syn. Miroslav Malina v současnosti působí jako
pedagog na hradišťské „umprumce“,
kde vede obor malby. Naši návštěvníci
se s díly obou umělců v galerii již setkali
při křtu monografie Miroslava Maliny
Tulák po hvězdách (před devíti lety),
v grafické úpravě Michala. V té době se
Michal zabýval především průmyslovým
designem a teprve začínal koketovat
s volnou uměleckou tvorbou. Nyní se
prezentuje jako malíř a tvůrce objektů.
Přijměte pozvání a přijďte se podívat!
Obě výstavy potrvají do 3. dubna
2016.

PhDr. Milada Frolcová

MgA. Michal Malina.

Ak.mal. Miroslav Malina.
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oHlÉDnUTí zA čInnoSTí
SlovácKÉHo MUzEA
MUzEUM nADĚlovAlo
v nEMocnIcI

Zástupci Slováckého muzea přivezli
do dětského oddělení Uherskohradišťské
nemocnice dárky pro malé pacienty.
Díky akci Vánoční strom splněných přání
mohli nadělit nemocným dětem desítky
hraček, her a výtvarných potřeb, které
koupili návštěvníci muzea v průběhu
prosince. V rámci výstavy Léčebný ústav
MUDr. Masaříka byl v hlavní budově
muzea ozdoben vánoční strom dárky pro
dětské oddělení. Díky štědrosti příznivců
Slováckého muzea tak muzejní Ježíšek
mohl potěšit nemocné děti ještě před Vánoci. Radost udělal nejen samotným pacientům, ale i jejich rodičům a personálu
nemocnice.

PoSTRánEcKý nA čTvRToU

Do třetice všeho dobrého, ba dokonce
toho nejlepšího. Na třetí pokus se podařilo v Galerii Slováckého muzea uspořádat setkání vystavující sochařky a malířky
Kláry Klose a Václava Postráneckého.
Hodinovou prohlídku osvěžilo kromě
povídání o autorčiných dílech krásné
překvapení, a to odhalení instalovaného
portrétu, který zpodobňuje Postráneckého hned čtyřikrát. „Jsem nadšený tím,
co Klárka dělá. Vedli jsme tady při prohlídce debatu, a tak si říkám, že invence
a osobností vklad, míra talentu, která je
vložena do všeho, co Klárka dělá, je jistě
150krát víc než všechno co udělal Ringo Čech. Nebude to dílo pro prezidenty
a amatéry. Je to pro lidi, kteří potřebují
vědět, že život není jen to, co je vidět pouhýma očima,“ svěřil své dojmy Postránecký po prohlídce.

JARNÍ PRÁZDNINY
1. – 5. 2. 2016
Pondělí 1.2. 2016

KOUZELNÉ POHLEDNICE A SVĚT ORIGAMI
Kdy: 8.30 – 13.00
S sebou: přezůvky, šikovné ruce, fantazii, svačinu a pití
Cena: 70 Kč

Úterý 2.2. 2016

CESTA K ŽIVÉ VODĚ

/výlet na Modrou s programem/

Kdy: 8.30 – 14.00
S sebou: přezůvky, dobrou náladu, teplé oblečení, svačinu a pití
Cena: 90 Kč

Středa 3.2. 2016

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

/zimní stadión, zábava a hry v domě dětí /
Kdy: 8.30 – 13.00
S sebou: přezůvky, spoustu energie, brusle, helmu,, vhodné
teplé oblečení, pevné rukavice,, svačinu a pití
Cena: 20 Kč

Čtvrtek 4.2. 2016

VÝPRAVA DO MINULOSTI
* hrátky s Cyrilem a Metodějem *

/výlet do Památníku Velké Moravy ve St. Městě s programem/
Kdy: 8.30 – 13.00
S sebou: přezůvky, dobrou náladu, teplé oblečení, svačinu a pití
Cena: 80 Kč

Pátek 5.2. 2016

KLÍČE K POKLADU!!!

Kdy: 8.30 – 13.00
S sebou: přezůvky, spoustu energie, teplé oblečení, svačinu a pití
Cena: 60 Kč
Sraz dětí je vždy do 9:00 hodin v DDM Šikula v Uh. Hradišti /naproti nemocnice/.
Děti si rodiče vyzvednou do 14:00 hodin, v úterý nejdříve ve 13:45 hodin.
Děti je nutné přihlásit předem, nejpozději do 27. 2. 2016
u hlavní vedoucí Dagmar Náplavové.

KRáSnÉ A vESElÉ!

Mezi řadu organizací, které v Uherském Hradišti připravují vánoční program v době adventu, se zařadilo i Slovácké muzeum. Celkem čtyři dny trvající
akce v prostoru hlavní budovy ve Smetanových sadech nabídla školám a rodinám s dětmi setkání s dvanácti lidovými
tvůrci. V reálu ukázali, jak se vyrábí vánoční ozdoby, přáníčka, umělecká díla
nebo krásné dárky. Pro jejich dokonalé kouzlení jim stačilo kukuřičné šustí, drátky, dřevo, sláma, hlína a papír.
Pavel Princ
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Muzeum nadělovalo v nemocnici.

Prohlídka s V. Postráneckým.

Foto: Pavel Princ
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SLOVÁCKÉ MUZEUM
PROGRAM SLOVÁCKÉHO MUZEA viz www.slovackemuzeum.cz
Hlavní budova muzea
ve Smetanových sadech

Vampyrismus; výstava
do 31. prosince 2016.

Malý sál
Jak se rodí večerníčky
Interaktivní výstava o výrobě kreslených
a loutkových filmů je plná zábavy pro děti i
dospělé. Výstava je realizována ve spolupráci s Dětským muzeem Moravského zemského muzea Brno a Ateliéry Bonton Zlín.
Výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek
11. února 2016.
Součástí výstavy je doprovodný program
pro MŠ, ZŠ a SŠ Jak se rodí večerníček.
Návštěvu je třeba domluvit u Petra Novotného, DiS., telefon: 734 282 498, e-mail:
petr.novotny@slovackemuzeum.cz. Další
podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Genesis – 2016
Víte, jak vznikl vesmír, život, příroda
i člověk? Co je obsahem tzv. evoluční teorie a jakou vědeckou alternativu k ní máme
dnes k dispozici? A co stáří světa, přírody
nebo samotného lidstva? Hledáte odpovědi týkající se hodnoty a smyslu lidského
života? Potom právě pro vás je určena putovní historicko-vědecká výstava s názvem
GENESIS. Připraveny jsou desítky unikátních panelů, historických map, sbírka
zkamenělin i lebek tzv. předchůdců člověka a mnoho vědeckých publikací, nákresů
a ilustrací, mobilní kino a odborné večerní
přednášky na zajímavá témata.
Zahájení výstavy v pondělí 15. února
2016. Výstava potrvá do čtvrtku 25. února 2016.
Program výstavy doplní soubor přednášek ve dnech: 15., 17., 19., 20., 21., 22.
a 25. února, vždy od 18.00 hodin. Cena
přednášky 30 Kč.

Velký sál
Léčebný ústav MUDr. Masaříka;
výstava potrvá do 14. února 2016.
Součástí
výstavy
je
doprovodný program pro MŠ, ZŠ a SŠ Další
prosím… aneb návštěva u doktora. Návštěvu je třeba domluvit u Petra
Novotného, DiS., telefon: 734 282 498,
e-mail:petr.novotny@slovackemuzeum.cz.
Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.
Galerie Slováckého muzea

Velký sál
Soukromé války / Miroslav & Michal
Malina; výstava potrvá do 3. dubna 2016.
Malý sál
Představujeme… Malina / Miroslav,
Lukáš, Michal; výstava potrvá do 3. dubna 2016.
Přízemní sál
Jiří Balcar / kresba, grafika a malba;
výstava potrvá do 3. dubna 2016.
Památník Velké Moravy
ve Starém Městě

Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše
Otevírací doba: denně 9.00–12.00,
12.30–17.00 hodin.

potrvá

Kulturní akce, přednášky, besedy

Klub deskových her
Pokud vás zajímá, co hráli naši předci
před 100 a více lety, máme pro vás řešení.
O jarních prázdninách vždy odpoledne přijďte do muzea, kde v Klubu deskových her
se nejen s hrami seznámíte, ale sami si je
vyrobíte, naučíte hrát a odnesete domů.
Hlavní budova SM, pondělí 1. února–pátek 5. února, 13.30–15.00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
Tvoříme v muzeu! Fašanku, fašanku,

už je ťa namále, smažíme koblihy, milostě na sádle!
Typickým sladkým pohoštěním o masopustu byly smažené koblihy a boží milosti.
Přijďte tedy ochutnat další varianty tohoto
tradičního masopustního pečiva. Pro každého návštěvníka bude připraven malý receptář.
Hlavní budova SM, sobota 6. února,
9.00–12.00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Doprovodný program ve stálé expozici
Slovácko: Povídání o fašanku s fašančáry

Ve stálé expozici Slovácko je připraveno
krátké povídání o masopustních zvycích
doprovázené typickými písněmi s představením charakteristických masek.
Sobota 6. února v 10.00 hodin a 11.00
hodin ve stálé expozici Slovácko.
80 let filmových ateliérů ve Zlíně
V rámci otevření výstavy Jak se rodí večerníčky jsme pro vás připravili přednášku
o historii animovaného filmu od prvního
loutkového filmu Hermíny Týrlové až po
poslední večerníček Cyrila Podolského,
tedy od Ferdy Mravence až po Krysáky.
Přednáší pedagog MFK UTB RNDr. Petr
Novotný.
Hlavní budova SM, čtvrtek 11. února
v 17.00 hodin. Vstupné 30 Kč.
Z lásky darované
Máte někoho rádi? A chtěli byste mu
udělat radost? A místo peněz raději obětujete trochu času? Pak neváhejte a přijďte
do Galerie Slováckého muzea. V Dětském
ateliéru se můžete přiučit výrobě papírových kytiček a zdobení přání quillingovou
technikou.
Galerie SM, neděle 14. února od 9.00
do 11.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Zvídálkové, hurá do muzea! Skřítci
s lucernou nedělní nudu zaženou
Děti, vezměte své rodiče a přijďte do muzea třetí neděli v únoru! Na druhém společném setkání vás skřítkové přenesou do animačního studia. V nově otevřené výstavě
poodhalí tajemství vzniku večerníčků.
Hlavní budova SM, neděle 21. února, 14.00–17.00 hodin. Program začíná každou celou hodinu. Vstupné děti
40 Kč, rodinné 90 Kč.
Výsledky archeologických výzkumů
hradů jižního Slovácka – Veselí nad Moravou a Strážnice
Výsledky rozsáhlých archeologických
odkryvů realizovaných v minulých letech
ve Veselí nad Moravou a v minulém roce
ve Strážnici představí vedoucí výzkumu,
archeolog Mgr. Miroslav Dejmal.
Památník Velké Moravy, Staré Město,
středa 24. února, 17.00 hodin. Vstupné
30 Kč.
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MĚSTSKÁ KINA
Výstavy v kině Hvězda

Tipy měsíce

V únoru zavzpomínáme hned na dvě
nedávno zesnulé hudební hvězdy. Prostřednictvím dokumentárního filmu
Lemmy si připomeneme zpěváka skupiny
Motörhead a jako filmovou vzpomínku
na Davida Bowieho uvedeme film Muž,
který spadl na Zemi, tentokrát i s hostem,
hudebním publicistou Petrem Nožičkou

Foto: Miloslav Druckmüller.

Ohlédnutí 2015 zná své vítěze
Ve foyer kina Hvězda bývá každoročně
během ledna k vidění unikátní výstava fotografií. Jedná se o výběr nejlepších snímků, dle rozhodnutí odborné poroty, které
spojuje snaha o zachycení podoby (každodenního) života na Slovácku (aj Horňácku)
za uplynulý rok. Odtud vychází také název
výstavy – Ohlédnutí 2015. Do posledního
ročníku se přihlásilo na 80 autorů, profesionálů i amatérů. Laureátem se stal pan Aleš
Duda. Čestné uznání poroty obdrželi Lukáš
Lenon Gajdoš, Dušan Kimmer, Jiří Kučík
a Štěpán Šupka. Fotografie i další informace na stránce www.ohlednuti.uh.cz
Mléčná dráha, náš vesmírný domov
Během února budou ve foyer kina vystaveny fotografie Miloslava Druckmüllera,
které na rozdíl od lednové výstavy zachycující lokální krásy Slovácka, představují krásy

nejvzdálenějších krajin a vesmíru. Výstava
nese název Mléčná dráha, náš vesmírný
domov. Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller,
CSc. je český vědec, matematik a fotograf.
Spolu s vědeckou činností se intenzivně věnuje také astrofotografii. Vesmírné úkazy
a atmosférické jevy fotografoval při svých
expedičních cestách na mnoha místech světa. Jako jediný pozorovatel na Zemi fotografoval například „kometu století“ ISON
při jejím zániku nad Sluncem. O své zážitky, zkušenosti a postřehy nejen z vědecké
práce, ale i cestování a fotografování se podělí při přednášce a následující besedě, která proběhne po zahájení výstavy fotografií
v pátek 12. 2. od 17.30 hodin ve foyer kina
Hvězda. Výstavu spolu s autorem uvedou
také český astronom a astrofyzik Jiří Grygar, fotograf a pedagog prof. Jindřich Štreit
a kurátor výstavy Marek Malůšek.

Trubadúr s Annou
Netrebko

současnosti, vynáší Verdiho úchvatnou
hudbu do nových výšek.
Čtvrtek 11. 2. v 19.30, kino Hvězda.

Sezóna baletů a oper v kině Hvězda
pokračuje i v únoru a přináší další zážitek v podobě přímého přenosu z Pařížské
opery. Tentokráte půjde o operu Giuseppe Verdiho Trubadúr. Anna Netrebko,
jedna z nejvýznamnějších operních hvězd

Foto: Anna Netrebko; oficiální foto
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Milenky starého
kriminálníka exkluzivně

Vlasta Burian se vyprávěním smyšlených historek o vraždách svých milenek
pokouší uniknout manželství s energickou Anny Ondrákovou. Rekonstruovanou kopii němé komedie plné honiček
a dvojnických scén doprovodí živá hudba
formace Neuvěřitelno, která film doprovázela už při uvedení na Mezinárodním
filmovém festivalu Karlovy Vary. Nenechte si ujít zcela ojedinělý zážitek!
Milenky starého kriminálníka (1927,
režie S. Innemann) jsou snímkem, kde

Na plátna kin se vrací skvělý carpenterovský horor ze 70. let Halloween a zahajuje sérii kultovek tohoto žánru, u kterých
se budete moci bát s přáteli přímo v kině.
A že ta atmosféra bude stát za to!
Film REVENANT Zmrtvýchvstání
s Leonardem DiCapriem v hlavní roli obdržel Zlatý glóbus za rok 2015 i nominaci na Oscara, proto se v programu kina
Hvězda objevuje také v únoru. Stejnou cenu
a nominaci v kategorii „neanglicky mluvený film“ získal maďarský snímek Saulův
syn, který je naším dalším únorovým tipem.
Snímek Dánská dívka vás zavede do Kodaně dvacátých let minulého století. Oscarový režisér Denis Hooper natočil film
podle stejnojmenné knihy, kde je milostný
příběh inspirovaný skutečným životním
osudem dánské malířky Gerdy Wegener.
Původně malíř Wegener postupně nabývá
čím dál silnějšího přesvědčení, že pouze
jako žena dokáže být šťastný.
po rozsáhlém výzkumu odborníků z Národního filmového archivu byla rekonstruována původní dějová linka, obnovena původní barevná viráž a restaurovaná
kopie byla následně přepsána do digitální
podoby.
Čtvrtek 11. 2. v 16:00, kino Hvězda
Na Valentýna do kina

Kino Hvězda připravilo pro své diváky na Valentýna překvapení. V neděli
14. února budeme večer před každým
promítáním losovat ze vstupenek zúčastněných diváků výherce, který obdrží jako
dárek večeři pro dva v nově otevřené restauraci Bláznivá slepice, další výherce
získá večeři pro dva v restauraci Panský
dvůr. Sledujte program a web kina.
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KNIHOVNA BBB

RECEPT
MĚSÍCE
Janssonovo pokušení
švédská specialita

Suroviny:
8 středně velkých brambor
1 větší cibule
150g nakládaných sleďů nebo ančoviček
2 lžíce másla
2–3 dcl smetany
1 dcl hladké mouky

Představení nové knihy Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského přilákalo rovnou stovku návštěvníků.

Hudební uskupení Umíme
hrát opět v knihovně

V rámci koncertní řady Pořádné Umění
Nemůžeš Krotit neboli P.U.N.K. se v čítárně Knihovny BBB uskuteční středeční dýchánek Klasické dechové trio a živá poezie
/ poetická povzdechnutí. Pokud vás zajímá řeč hudby a hudba slov mezi policemi
knih, poezie nebo ochutnávka kvalitních
vín z produkce La Botella, přijďte ve středu
10. února v 19.00 mezi nás. Zaznějí skladby
F. X. Brixiho, A. Rejchy, jednoho z anonymů
českého baroka, W. A. Mozarta a J. Iberta
v podání Klasického dechového tria z Hradce Králové, poezii do večera vnesou v autorském podání Ivan Petlan a Michal Stránský.
Vstupné činí 80 Kč a 150 Kč, vstupenky zakoupíte na místě, v předprodeji v Městském
informačním centru nebo na mailu umimehrat@gmail.com (dovolujeme si upozornit
na omezenou kapacitu čítárny).
Také v únoru bude pokračovat

pravidelný cyklus Tvořivých střed, 17. února
(17.00–19.00) se můžete těšit na Dančiny
korálky a vlastnoručně si vyrobit náhrdelník
z korálků.
Rádi bychom vám také představili nový
soubor 12 společenských her, mimo jiné Jídlo s. r. o, Jižní Morava, Batik, Pátý přes devátý a další. Ve čtvrtek 4. února (16.00–19.00)
vám nabízíme možnost zahrát si v prostorách čítárny některou z nich.
Středeční Besedy s lékařkou (MUDr. Gricová) pokračují 17. února dopoledne
(10.00–11.00).
Pobočka knihovny v Mařaticích pořádá
10. a 24. února dva díly Muzikoterapie –
skrytá síla hlasu v cyklu ozdravných hlasových technik s Milanem a Soňou Vidličkovými.
Únor bílý, hlad po knihách sílí, přijďte
si vybrat z nepřeberného množství titulů
do Knihovny BBB.
Radovan Jančář
		www.knihovnabbb.cz

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. Dětské oddělení v 50. letech minulého století.

Postup:
Brambory oloupeme a nakrájíme
na kostky, cibuli nasekáme nahrubo. Polovinu brambor vložíme do vymazané zapékací formy. Pokryjeme cibulí a vrstvou
sleďů (nálev schováme).
Pokračujeme vrstvou ze zbylých brambor a sleďů, posypeme moukou a poklademe kousky másla. Smícháme nálev s polovinou smetany a vše zalijeme. V troubě
zapékáme asi 50–60 minut při teplotě
220°C. Asi po půl hodině přidáme zbytek
smetany.
Autentický požitek z tohoto jídla vyvoláte
četbou skandinávských autorů, zvláště jejich syrových detektivních románů. Ideálně
se s Jannsonovým pokušením snoubí knihy
Johana Theorina, odehrávající se na švédském ostrově Ölandu. Ten působí svými
větrnými mlýny a vápencovou planinou,
jako by byl z jiných časů, kdy lidské osudy
plnila temná tajemství a ponuré přízraky.
Na Ölandu se bez minulosti žít nedá, to poznávají hrdinové všech Theorinových knih.
Smršť – Přízraky mrtvých se vracejí.
Anebo to nejsou přízraky? Chladný, ponurý říjen na ostrově Öland. Joachim, učitel
ze Stockholmu, nedal na pověry o ostrově
a se svou rodinou se nastěhoval na výstavný statek Aludden. Tato usedlost však byla
vystavěna ze dřeva lodního vraku a říká se,
že muži, kteří stavěli blízké majáky, slyšeli z domu výkřiky utopených námořníků.
Na jednom trámu v domě jsou ještě pořád
vyrytá jména mrtvých a všem obyvatelům
přineslo toto místo jen neštěstí. Jednoho
dne je nalezena mrtvola Joachimovy ženy
Katrin. Utopila se za opravdu záhadných
okolností. Co se to jen na Aluddenu odehrává?
Mgr. Libuše Pavlicová
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slovácké divadlo

P

o dvou lednových premiérách
(Zlatý drak – 16. 1. 2016, Táta
– 30. 1. 2016) se repertoár Slováckého divadla hned v úvodu února
rozroste o další titul. Herci pod vedením
režiséra Šimona Dominika chystají světově veleúspěšnou komedii Bez roucha.
Autor Michael Frayn v ní obrací optiku
a ukazuje, co se při zkoušení a reprízování divadelní inscenace děje za scénou.
Všechno se samozřejmě komplikuje víc
a víc: hroutí se dekorace i soukromé životy, herci se ztrácejí v textu i v zákulisí,

vůle vše dohrát ochabuje. Naplnit představy režiséra je někdy zkrátka nad lidské síly a dovést inscenaci k premiéře,
reprízu k začátku a derniéru ke konci
se někdy může rovnat malému zázraku.
Bez roucha je komedií, v níž není chvíle
na oddech. V hlavních rolích uvidíte Irenu Vackovu, Jiřího Hejcmana a Davida
Vaculíka. Premiéra proběhne v sobotu
6. února od 19.00 hod. Nenechte si ujít
některou z repríz!
Přijďte se smát do Slováckého divadla!

Monika Kalinová

FOTOOHLÉDNUTÍ

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
datum den čas sk.
3. 2. st 10:00 š
4. 2. čt 19:00
5. 2. pá 10:00
					
6. 2. so 19:00 P
8. 2. po 19:00 	Y
9. 2. út 10:00 Senior 2
10. 2. st 17:00 M
11. 2. čt 19:00 J
12. 2. pá 10:00 š
13. 2. so 19:00 L
15. 2. po 10:00 Senior
16. 2. út 18:00 T
					
17. 2. st 17:00 N
18. 2. čt 19:00 Q
19. 2. pá 19:00
20. 2. so 19:00 A
21. 2. ne 19:00 F
23. 2. út 18:00 S
24. 2. st 18:00 U
25. 2. čt 19:00 X
26. 2. pá 19:00
27. 2. so 19:00 G

představení
Nezbedná pohádka
Pokrevní bratři
Bez roucha
(veřejná generální zkouška)
Bez roucha (premiéra)
Bez roucha
Bez roucha
Sám na dva šéfy
Zlatý drak
Sám na dva šéfy
Bez roucha
Bez roucha
Šansonování
(Thème l’amour)
Sám na dva šéfy
Zlatý drak
Donaha!
Zlatý drak
Zlatý drak
Macbeth
Macbeth
Bez roucha
Rychlé šípy
Bez roucha

Malá scéna
datum
4. 2.
5. 2.
9. 2.
11. 2.
13. 2.
15. 2.
18. 2.
25. 2.
27. 2.

Zlatý drak – Pavel Hromádka, Tomáš Šulaj, Kamila Zetelová, Zdeněk Trčálek.

Zlatý drak – Tomáš Šulaj, Pavel Hromádka.
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den
čt
pá
út
čt
so
po
čt
čt
so

čas 		
19:00 		
19:00 		
10:00 		
18:00 		
19:00 		
10:00 		
18:00 		
19:00 		
19:00 		

představení
Šansonování (Thème l’amour)
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta
Táta
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta
Táta

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

Zlatý drak – Pavel Hromádka, Tomáš Šulaj, Kamila
Zetelová.
Foto: Marek Malůšek

PŘÍRODA

Zimní návštěvníci
řeky Moravy

D

louho očekávaná zima dorazila i do našich končin. Teploty
pod bodem mrazu byly podnětem
pro pohyb ptačí populace. Ano, spousta
přísně tažných druhů je na svých zimovištích, kde si dost možná užívají hojnosti potravy a pro život příznivých podmínek. Některé druhy ovšem čekají až na okamžik,
kdy se zdroje potravy stanou nedostupné
a kdy se natolik zhorší klimatické podmínky, že setrvání na místě začne být životu
nebezpečné. Potom už zbývá jediné východisko. Cesta za životodárnou potravou.
I takové hledání míst vhodných pro přežití
se stane pro některé jedince osudným. Nebývá jich málo.
Při naší poslední návštěvě nábřeží řeky
Moravy v Uherském Hradišti jsme byli
překvapeni přítomností některých druhů.
Ne, že by se jednalo o úplné rarity. Některé druhy jsem tam ale naposled viděl před
více lety a jeden druh, přiznám se, že vůbec poprvé. Zprávy, o přítomnosti páru
drobných kachniček karolínských na vodě
u lávky pro pěší přes řeku Moravu, jsem
slyšel od několika přátel už na konci loňského roku. Věřil jsem jim. Jsou každopádně potvrzené a celá situace je o to zajímavější, že se možná ani nejedná o náhodné
zimní návštěvníky, ale o nedaleko hnízdící
pár. Existuje totiž několik pozorování páru
kachniček karolínských ze slepých ramen
řeky Moravy ve Starém Městě v hnízdním
období a dokonce i pozorování páru kachniček karolínských, sedících na komíně
jednoho domu ve Starém Městě. Pro dva

Kachničky karolínské. 

Kachnička karolínská, samec. 

pozorovatele to byl pěkný šok, vidět sedět
„kachny za komínem“. Na to nejsme u nás
na Moravě zvyklí. Tento druh totiž ve své
domovině, v Severní Americe, hnízdí v dutinách stromů, mnohdy hodně vysoko
nad zemí a dovede přistát i v koruně stromu. Tak proč nepřistát za komínem? Uvedené kachničky karolínské nejspíše pochází z chovu, ale tento severoamerický druh
dnes volně hnízdí třeba ve Velké Británii,
tak kdo ví. Dalším pěkným druhem byli
morčáci velcí. V lokalitě se zdržovali čtyři
samečci a jedna samička. Jsou to hlubokopotápivé, poměrně velké kachny s úzkým,

Foto: Vladimír Kučera

Foto: Josef Křen

na konci zašpičatělým zobákem, živící se
lovem drobných ryb. Samečci mají sněhově bílé tělo s černou hlavou, samičky celkově působí méně výrazně. Jejich zbarvení
má světle šedohnědý nádech s hnědou hlavou. Poměrně často se potápí a potopené
vydrží i několik desítek sekund. Jedná
se opět o druh hnízdící v dutinách resp.
ve velkých budkách. V České republice se
s nimi můžeme setkat jenom velmi vzácně
na několika málo lokalitách. Překvapeni
jsme byli výskytem dvou potápek malých.
Tento, kdysi naprosto běžný druh potápky
je hnědě zbarvený, tvarem těla poněkud
připomíná lysku černou, je ale mnohem
menší. Dříve byl k vidění na každé stojaté
vodě. Na každém slepém rameni a na každém místním rybníku hnízdilo i několik párů tohoto neustále se potápějícího
sympatického ptačího druhu, živícího se
zejména vodním hmyzem, ale i drobnými rybkami. Početnost potápky na uherskohradišťsku obecně prudce klesá s tím,
jak se mění k horšímu biodiverzita zmíněných vodních ploch, kdy kvůli absenci
pobřežní vegetace schází vhodné podmínky pro hnízdění. Po několika letech jsme
měli možnost pozorovat i racky chechtavé,
pátrající po potravě v ústí Baťova kanálu
do řeky Moravy. Bylo tam zkrátka živo.
Vážení čtenáři, vřele Vám doporučuji toto
místo navštívit. 
Květoslav Fryšták
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AKROPOLIS
Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

TANEČNÍ KARNEVALOVÉ
HRÁTKY S HONZOU ONDEREM
Odstartujeme v neděli 28. 2. 2016 od 14h
na Klubu kultury.
TYPOLOGIE OSOBNOSTI
Otestujte si, jaký typ jste s následným výkladem o tom, jak rozvíjet své silné stránky.
Jsou vypsány dva termíny: 10. 3. a 17. 3.
S lektorkou Dagmar Mega.
CO MI ŘÍKÁ SEN?

Dvoufázový seminář vás seznámí se základní strukturou snění a představí možnosti, jak se sny pracovat a co nám vlastně chtějí naznačit. Těší se na vás Dagmar
Mega 11. 2. od 9.00 do 11.30 a od 17.00

do 19.30 hodin. V dopolední bloku je možnost hlídání dětí.
PŘÍPRAVNÉ KURZY
K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
NA VYSOKOU ŠKOLU
A KE STÁTNÍ MATURITĚ
Všeobecný přehled k přijímacím zkouškám – SCIO testy, zahrnují přípravu z psychologie, sociologie a filozofie od zkušených lektorů.
Připravíme vás také na státní maturitu
z českého jazyka, matematiky a anglického
jazyka.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
Od nového pololetí opět otevíráme oblíbené kroužky:
Malý Picasso – výtvarka (děti 3–6 let)
s rodiči. Lektorka: Pavlína Krátká
Hudebně pohybový kroužek (děti 3–6
let) s Martinou Novotnou
Živé stříbro – výchovně vzdělávací kroužek pro děti s ADHD

Jóga pro děti s Markétou Šebestovou
Přihlásit se můžete na našich stránkách.
CO DĚTEM HROZÍ NA INTERNETU
Beseda o hrozbách internetu a možnostech ochrany dětí a prevence před nebežpečím. V úterý 9. 2. od 15.45 v Akropolis.
DOPOLEDNÍ AKTIVITY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
V pondělí si můžete zacvičit Pilates
od 10.00 s Bohdanou Poláchovou a ve čtvrtek jsme připravili Jógu s Marií Jordánovou.
KURZ REDUKCE HMOTNOSTI
S NÁSLEDNÝM CVIČENÍM
Pokud chcete správně hubnout a dodržet
své předsevzetí bez „jojo“ efektu. Vyzkoušejte náš oblíbený kurz, na který navazuje
účinné cvičení pro zdravé hubnutí.
MINIŠKOLKA ROLNIČKA
Celoročně přijímáme v naší miniškolce
děti od 1,5 do 3 let. Můžete využít občasného hlídání i pravidelné celodenní péče.

DDM ŠIKULA

PURKYŇOVA 494, 686 06 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, TEL.: 572 551 347, INFO@DDMSIKULA.CZ, WwW.DDMSIKULA.CZ

13. 2. – sobota – kurz Tvarování bonsají od 14.00–17.00 hod. v Přírodovědném
centru Trnka při DDM UH, třetí setkání
praktického kurzu pod odborným vedením pí Ing. A. Krajčové (Fukanzan). Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info:
trnka@seznam.cz.
13. 2. – sobota – Výlet s přírodovědným
centrem Trnka výprava do Pevnosti poznání. Na výlet je nutné se předem přihlásit
nejpozději do středy 10. 2. 2016. Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo
na našem facebooku, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info: trnka@seznam.cz
20. 2. – sobota – MASKY na KARNEVAL ve spolupráci se Slováckou TRŽNICÍ, od 8.00–13.00 hod., Slovácká tržnice,
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz nebo
www.slovackatrznice.cz.
25. 2. – čtvrtek – Přírodovědná
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akademie od 18.00 hod., přednáší
Mgr. Peter Adamík, Ph.D. – téma: Mezi
Evropou a Afrikou z ptačí perspektivy: jak
nové technologie odhalují tajemství ptačí migrace. Vstupné pro neregistrované
účastníky akademie: 150 Kč na místě. Přednáška proběhne v Přírodovědném centru
Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH (vstup od tělocvičny). Bližší informace sledujte na www.
trnka.xf.cz nebo na našem facebooku,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info:
trnka@seznam.cz.
25. 2. – čtvrtek – Okrskové kolo recitační soutěže od 8.00 hod. v budově DDM
UH (naproti nemocnice), tohoto kola se
zúčastní vítězové školních kol. Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz.
PŘIPRAVUJEME v březnu:

5. 3. – sobota – Burza šperků a nápadů v Diakonii UH v době od 14.00–18.00

hod., akce je určena pro všechny, kteří rádi
nosí originální šperky nebo chtějí udělat
někomu radost super dárkem. Je to také
příležitost pro ty, kteří sami vytváří a chtějí
se podělit o své zkušenosti a znalosti. Také
pro ty, kteří se chtějí nechat inspirovat,
bude připravena Mini dílna – přineste si
s sebou staré pružné tričko, které přetvoříme na šperk. Info: Martina Dörrová,
tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz.
6. 3. – neděle – KOUZELNÝ KARNEVAL – od 15.00 hod. v Klubu kultury UH.
Na všechny děti se těší kouzelník Jirka Hadaš, který si připravil celou řadu soutěží,
tanečků a písniček. Vstupné pro masky:
30 Kč, doprovod: 60 Kč. Info: Jana
Skuciusová, tel. 605 203 065, email:
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
Další novinky a informace získáte na tel.
572 551 347, nebo na www.ddmsikula.cz.
Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDMŠ

ZPRAVODAJ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

KRONIKA | STŘÍPKY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
1. 12.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
12. 12.
12. 12.
14. 12.
18. 12.
18. 12.
22. 12.
22. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.

Jubilanti v měsíci listopadu
Marie Stuchlíková
Antonín Omelka
Rostislav Vodárek
Marie Škrabalová
Ludmila Kadlecová
Eva Rozsypálková
Františka Karafiátová
Alžběta Blažková
Jiří Kolář
Alena Dörrová
Lidmila Mrvová
Zdenka Pipalová
Marie Ondrašíková
Anna Suchánková
Josef Petráš
Rostislav Omelka
Marie Reblová
Drahoslava Burďáková
Zdenka Vycudilíková
Miroslav Vavřiník
Ing. Josef Ševčík
Marie Škodíková
Božena Mikulcová
František Margecín
Jarmila Ančíková
Vratislava Strádalová
Silvestr Janků

Narodili se
Ema Plánková
26. 6. 2015
Anna Rozumová
2. 11. 2015
Alison Ann Říčková
16. 11. 2015
Zdeněk Pavelka
16. 11. 2015
Benjamin Janás
26. 11. 2015
František Vičánek
30. 11. 2015
Noemi Tomaštíková
2. 12. 2015
Aneta Mlčáková
11. 12. 2015
Viktor Šur
18. 12. 2015
Jakub Hejcman
24. 12. 2015
Jakub Karásek
29. 12. 2015

LOUTKOVÝ ODBOR T. J. SOKOL UH. HRADIŠTĚ
ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET
TYTO POHÁDKY:
V NEDĚLI 7. ÚNORA V 15 HOD. – PRINCEZNA ŽÁBA
V NEDĚLI 21. ÚNORA V 15 HOD. – 3 POHÁDKY NAŠÍ BABIČKY
Vstupné dobrovolné

VÁŽENÍ RODIČE,
POKUD MÁTE ZÁJEM
O VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
NA RADNICI, JE NUTNÉ
VYPLNIT DOTAZNÍK,
KTERÝ ZÍSKÁTE
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.

21

ZÁBAVA

2016 | 2

SUDOKU
5

9

8

2

6

5

4

3

3
6

8

7

9

7

6

2

5

7

3

2

5

8

4

9

8

1

2

8

5

9

5

6

6

2

8

1

3
6

3

2

1
8

7

8

4

1
1

8

4

9

2

3

4

3
1
6

6

5

1

8

8

7

8

4

1

5
4

5

9

6

9

7

5

1

7

2

6

22

6

5

9

2

3

9

5

4

7

9

7

6

1

5

1

8
6

5

3

4

1

6

1

6
2

4

1

7

2

5

6

6

4

9

5

7

1

9

2

6

2

1

3

5

7

1

5

9

7

8

3

6

4

2

2

5

1

4

8

6

9

3

7

1

8

4

2

9

3

5

6

7

9

3

7

8

5

4

2

6

1

8

2

7

6

4

1

9

3

5

8

3

4

9

2

7

5

6

1

5

3

2

6

8

7

1

4

9

8

5

6

1

9

2

3

7

4

3

4

6

5

2

9

7

8

1

6

7

9

3

1

5

8

4

2

7

9

6

4

5

1

3

8

2

1

2

4

3

7

6

5

9

8

4

6

8

1

9

2

5

7

3

7

2

5

8

3

1

6

9

4

2

6

3

8

1

4

7

9

5

3

1

5

4

6

9

8

2

7

7

1

3

4

5

6

2

9

8

4

1

8

6

7

9

3

2

5

4

1

5

3

7

9

6

2

8

6

7

9

2

8

5

4

1

3

2

9

5

8

3

7

1

6

4

3

9

6

2

5

4

1

7

8

9

7

8

5

2

6

4

3

1

2

4

8

7

3

1

6

5

9

6

8

4

9

1

5

3

2

7

9

6

2

1

4

8

7

5

3

8

4

1

7

6

2

9

5

3

5

6

1

9

4

8

7

3

2

8

2

6

1

3

9

4

5

9

3

5

2

7

1

8

6

5

7

2

3

6

8

4

1

9

5

8

3

7

6

2

4

1

9

6

2

7

9

3

5

8

1

4

7

9

3

1

2

7

4

8

5

6

1

4

7

5

9

3

2

8

6

3

5

9

1

4

8

2

7

6

4

PROGRAM KLUBU KULTURY

sobota 6. 2., 19:30 hod., Klub kultury
XV. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
vstupné: 130,- Kč
XV. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
Telegraf a Michal Tučný Memory Band, tombola, kouzelnické překvapení, ukázky i výuka tanců.
sobota 6. 2., 20:00 hod., KD Sady
FAŠANK 2016
vstupné dobrovolné
Ve 12:00 hod. fašankový průvod dědinou, ve 20:00 hod. pochovávání basy – účinkuje CM Kunovjan. Pořádá Derfla klub.
neděle 7. 2., 15:00 hod., Klub kulturyNEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM
vstupné: 75,- Kč (A3V polovic)
Taneční odpoledne se swingovým orchestrem.
sobota 13. 2., 19.30 hod., Klub kultury
PLES SENIORŮ
vstupné: 150,- Kč
V programu vystoupí: TK Rokaso, Benny Q, Hlucké mažoretky. Vstupenka je slosovatelná o atraktivní ceny.
neděle 14. 2., 15:00 hod., Klub kultury
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE A KOUZELNÝCH VÍLÁCH
vstupné: 50,- Kč
NEDĚLNÍ POHÁDKA
Hraje Divadlo TYJÁTR Otrokovice.
úterý 16. 2., 19:30 hod., Reduta
TRIO MARTINŮ
vstupné mimo předplatné: 110,- Kč
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA
Pavel Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – violoncello, Petr Jiříkovský – klavír.
čtvrtek 18. 2., 20:00 hod., KD Sady
ROCKOVÝ PLES
vstupné: 80 Kč
Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje V. S. P. BAND. Pořádají: Sportovci Sady a Derfla Klub.
sobota 20. 2., 19:30 hod., Reduta
KLOBOUKOVÝ BÁL aneb „Podesáté a naposled“
vstupné: 250,- Kč
Předtančení Kentucky Nivnice, klobouková módní přehlídka, bohatá tombola a kapela Frisk + DJ. Výtěžek podpoří služby Diakonie UH – středisko CESTA.
čtvrtek 25. 2., 19:30 hod., Reduta
TRIO KRATOCHVÍL, ACKERMAN, ZANGI
vstupné mimo předplatné: 110,- Kč
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ
Martin Kratochvíl – klávesy, Tony Ackerman – kytara, Imran Musa Zangi – perkuse.
pátek 26. 2., 19:00 hod., KD Vésky
LIMONÁDOVÝ JOE
vstupné: 80,- Kč (A3V polovic)
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
Slavnou parodii Jiřího Brdečky v režii Karla Hoffmanna hraje Divadelní spolek Dialog z Brna.
pátek a sobota 26. a 27. 2., pátek 9:00-18:00 hod., sobota 9:00-17:00 hod., Klub kultury
STAVÍME, BYDLÍME
vstup zdarma
Dvanáctý ročník výstavy stavebnictví a bydlení.
sobota 27. 2., 20:00 hod., KD Sady
44. PLES PSOHLAVCŮ
vstupné: 120,- Kč (předprodej), 150,- Kč (na místě)
Účinkují: Kumpáni a country kapela Telegraf. Vítán společenský oděv s námořnickým doplňkem.
neděle 28. 2., 14:00 hod., Klub kultury
KARNEVALOVÉ HRÁTKY S HONZOU ONDEREM
vstupné: 100,- Kč (místo k sezení), 90,- Kč (bez místa)
Od 14.00 program pro děti a rodiče: Taneční hrátky s Honzou a Luckou Soutěže, sportování a dílničky s centrem Akropolis.
Pořádá centrum Akropolis ve spolupráci s Klubem Kultury.
VÝSTAVY
REDUTA – PŘÍZEMÍ		
LUKÁŠ MALINA: „THE STORIES“ – výstava obrazů (do 19. 2. 2016)
						
JIŘÍ VÁLEK: OBRAZY – „Věnováno Anně“ (20. 2. – 16. 3. 2016)
GALERIE V. HROCHA		
SVUM – členská výstava (10. 2. – 31. 3. 2016)
A3V (Akademie třetího věku)
3. 2., 14:30, Reduta – velký sál		
Jiří Tesař: JAPONSKO, ZEMĚ, KTERÉ NEROZUMÍME, ALE KTERÁ NÁS FASCINUJE.
8. 2., 14:30, Reduta – zkušebna
Mgr. Stanislav Ohera: SLUNCE, NAŠE HVĚZDA
10. 2., 14:30, Reduta – velký sál
Mgr. Martin Hudec: ORIENTACE NA WEB. STRÁNKÁCH MĚSTA, HLÁŠENÍ PORUCH A ZÁVAD
17. 2., 14:30, Reduta 		
RNDr. Dušan Trávníček: VYHYNULÁ A VYHUBENÁ ZVÍŘATA
23. 2., 14:30, Reduta		
Ing. František Bezděk: LOVECKÁ HUDBA V PROMĚNÁCH ČASU
25. 2., 14:30, Reduta		
PhDr. Jiří Jilík: ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY OLŠAVY II
ÚŘEDNÍ HODINY: ÚT a ST 9–11, 13–15 hod.

PŘIPRAVUJEME
4. 3. VYSTOUPENÍ DFS OMLADINKA A OSTRAVIČKA; 5. 3. KNIHOVNICKÝ VÍNEK; 6. 3. KARNEVAL DDM ŠIKULA; 8. 3. MUSICA: KONSTIANTYN TYSHKO; VSTUPTE…; 13. 3. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM; 18. 3. PLES SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI ZŠ; 20. 3. NEDĚLNÍ
POHÁDKA: PRINCEZNA NA HRÁŠKU; 24. 3. JAZZ V REDUTĚ: ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET; 25. 3. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH: JMÉNO; 27. 3. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM

změna programu vyhrazena
informace tel.: 572 430 426
e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
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OD 14.00 PROGRAM PRO DĚTI A RODIČE:
TANEČNÍ HRÁTKY S HONZOU A LUCKOU
SOUTĚŽE, SPORTOVÁNÍ A DÍLNIČKY S CENTREM AKROPOLIS KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KLUBU KULTURY A NA WWW.KKUH.CZ, VSTUPNÉ 100,- KČ MÍSTO K SEZENÍ / 90,- KČ BEZ MÍSTA
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