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Vážení čtenáři,
v měsíci únoru jsme spolu se Slováckým muzeem, Klubem kultury a spolkem Memoria podepsali memorandum
o vzájemné spolupráci na vzniku expozice o bývalé věznici v Uherském Hradišti.
Ta bude zaměřena především na historii
objektu věznice a připomínku zločinů nacistické a komunistické zvůle páchaných
na vězních.
Do doby, než bude za podobným účelem zřízena stálá expozice přímo v objektu bývalé věznice, bychom výstavu
„Muzeum totalitních režimů v Uherském
Hradišti“ zatím umístili do jiných prostor
ve městě. Pokud všechno půjde podle našich představ, otevřeme výstavu na jaře
2017.
Při podpisu memoranda jsem prohlásil, že osobně ještě zvýším tlak na všechny
kompetentní orgány a osoby, aby konečně rozhodly, co s prostory věznice bude
dál. Neměl jsem tušení, že zásadní zvrat
přijde o pouhé dva dny později. Ministr
spravedlnosti Pelikán při interpelacích
v poslanecké sněmovně sdělil, že ministerstvo přehodnotilo svůj postoj k věznici,
že je pro ně nepotřebným majetkem a že ji
opravovat nebude. Byl jsem rozčarován
nejen formou sdělení. S ministerstvem si
roky dopisujeme, máme za sebou nespočet jednání, a nakonec se dozvíme, že se
resort spravedlnosti celé věci zbavuje.
Také proto jsme spolu s panem senátorem Ivo Valentou oslovili ministra spravedlnosti Pelikána dopisem, ve kterém jsme

jej požádali, aby nám celou věc vysvětlil,
případně také oficiálně potvrdil. Pokud
nyní věznice přejde na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, hrozí,
že stát bude chtít celý objekt prodat za komerční cenu privátnímu subjektu. Tomu
se budeme snažit zabránit.
Zcela jistě bychom měli být schopni zahájit jednání o případném bezúplatném
převodu věznice na město Uherské Hradiště. Rád bych připomněl, že po celou
dobu otálení a nečinnosti ministerstva
spravedlnosti kolem věznice, činí veřejnost za její špatný stav zodpovědné hlavně město, které tím bylo poškozováno.
Ale je to právě město, které vyvíjí neustálou iniciativu za využití areálu.
Proto musí mít zásadní vliv na další
osud této památky. O možnost, investičně se vypořádat s celým areálem, už jsme
přišli. Viděli jsme velkou šanci v regionálním operačním programu, který mezitím již skončil. V této chvíli jsme tedy
opět na začátku. Určitě bude dobré začít
nějakou seriózní studií, která by nastínila
všechny možnosti, co by mohlo být náplní objektu.
Neustále však trváme na jednom – nejvíce autentické prostory bývalé věznice
– kaple a cely samotky – využít pro expozici muzea totalitních režimů. Pro zbytek
areálu musíme najít smysluplné využití
tak, aby město nezatěžovalo v budoucnu
velkými provozními náklady.



Stanislav Blaha,
starosta města Uherské Hradiště
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KRÁTCE Z MĚSTA
Město se prezentovalo na veletrhu Slovakiatour

Stánek Uherského Hradiště navštívila velvyslankyně České republiky na Slovensku paní Lívie Klausová.

Dotazníky v nemocnici
pomáhají ke zvýšení
kvality

Uherskohradišťská nemocnice již
řadu let sleduje pomocí dotazníků spokojenosti pacientů negativa i pozitiva
zaznamenaná jejími klienty. V prostorách nemocnice je umístěno 44 schránek, do kterých mohou pacienti dotazníky vhazovat. V roce 2015 je vyplnilo
celkem 4 027 respondentů.
„Pro nás je to důležitá zpětná vazba,
kterou se podrobně zabýváme,“ uvedl
předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek. Dotazníky se zaměřují například
na chování personálu, informovanost
pacienta, kvalitu prostředí, čistotu,
stravování, denní režim na odděleních
a podobně.
„Nejlépe hodnocený byl vstřícný přístup personálu nemocnice, informovanost pacientů, kvalitní zázemí některých oddělení nebo úroveň zdravotnické
péče,“ řekla k výsledkům Jitka Bílková,
vedoucí úseku nelékařského zdravotnictví a kvality. Naopak by pacienti uvítali
kratší čekací doby u ambulancí, modernizaci a doplnění vybavení některých
oddělení nebo zkvalitnění pacientské
stravy.
D. Lipovská, UHN

Na bratislavském 22. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour
(28.–31. 1.) se město Uherské Hradiště
představilo v rámci Regionu Slovácko
na společném stánku Zlínského kraje. Jedná se o nejprestižnější slovenský veletrh
cestovního ruchu, který se tradičně těší velké pozornosti odborné i laické veřejnosti.

Pestrou nabídku letošního ročníku si během čtyř dnů prohlédlo více než 70 tisíc
návštěvníků. Zástupce města potěšil nejen
velký zájem veřejnosti, ale i návštěva velvyslankyně České republiky na Slovensku
paní Lívie Klausové. Pro Zlínský kraj zabezpečila expozici Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

Kryt v kině funguje
bez závad

Ulice Květinová ve Véskách se na jaře dočká rekonstrukce

Pravidelná revize provozuschopnosti
stálého krytu civilní ochrany, kterým je
kinosál kina Hvězda, se konala v pátek
29. ledna po skončení večerního promítání. V rámci této revize byla provedena
kompletní příprava krytu k jeho použití
v ochranném provozu, včetně uzavření
všech tlakových dveří a krytů, které lze
vidět i při běžném provozu kina před
vstupem do kinosálu. Byla prověřena
také plynotěsnost krytu a funkce jeho
technických prostředků. Na revizi se podílela také Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Uherské Hradiště (zřizovatelem
je město Uherské Hradiště). Jednotka
je zároveň vycvičena k aktivaci tohoto
krytu.

Obyvatelé rozvětvené ulice Květinové v městské části Vésky se mohou již letos těšit z nového vzhledu prostředí,
ve kterém žijí. Dočkají se rekonstrukce místních komunikací a chodníků.
Bude vyměněna celá konstrukce vozovky a chodníků obrub, včetně sanace spodní vrstvy a zajištění odvodnění
zpevněných ploch. Předpokládaný termín realizace stavby je od 4. dubna do 30. června 2016 a jedná se o investici kolem 5,7 milionu korun. 
-JP-
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Vznikne expozice
o bývalé věznici

Slavnostním podpisem Memoranda
o vzájemné spolupráci potvrdili ve středu
10. února zástupci města Uherské Hradiště, Slováckého muzea, Klubu Kultury
a spolku Memoria společný záměr připravit
a zrealizovat výstavu s pracovním názvem
„Muzeum totalitních režimů v Uherském
Hradišti“, která by později měla sloužit
jako základ plánované stálé expozice v objektu bývalé věznice.
Obsahově bude výstava zaměřena především na historii objektu věznice, připomínku zločinů nacistické a komunistické zvůle
páchaných na vězních a upozornění na nedořešené majetkoprávní záležitosti objektu
bývalé věznice.
„Expozici bychom zatím umístili
do prostor, které jsou v majetku města
Uherské Hradiště, abychom umožnili veřejnosti informovat se o výše zmíněných
tématech do doby, než bude za podobným
účelem zřízena stálá expozice přímo v objektu bývalé věznice,“ informoval starosta
města Stanislav Blaha. Město nyní vytipuje
vhodné prostory.
Odborným garantem výstavy je Slovácké muzeum. „Věc se začne připravovat
neprodleně a pokud vše půjde podle plánovaného harmonogramu, zahájíme výstavu
na jaře 2017,“ prozradil ředitel Slováckého
muzea Ivo Frolec.
„Výstavou chceme společně deklarovat, že jsme připraveni důstojně se vypořádat s tíživým odkazem, který v sobě
historie věznice nese a neustále připomínat oběti totalitních diktatur. Cítíme to
jako povinnost,“ nechal se slyšet starosta Blaha.
Pouhé dva dny po podpisu memoranda

Mgr.A. Antonín Mach (Klub kultury), PhDr. Ivo Frolec (Slovácké muzeum), Ing. Stanislav Blaha (starosta
města), Mgr. Josef Korvas (Memoria).

se situace s věznicí radikálně změnila.
Ministerstvo spravedlnosti, které mělo
k památce dispoziční právo, označilo
věznici za nepotřebnou a ta proto přejde do rukou státu. Další osud státem

chráněné památky je tedy značně nejistý.
Město Uherské Hradiště dalo slovy starosty Stanislava Blahy najevo svůj zájem
o bezúplatný převod komplexu věznice
do majetku města.
-JP-

Letní kurzy pro děti VE VĚKU 4–9 let v době hlavních prázdnin
pořádá MŠ a ZŠ Jarošov–Uh. Hradiště

Přihlášky najdete na www.zsjarosov.cz.
Přihlašovat se můžete již nyní, uzávěrka
přihlášek je 5. 6. 2016.
TÝDEN S MALÍŘI
11.–15. 7. 2016, kurzovné 1500,- Kč
Výtvarný letní kurz určený pro děti ve věku
4–7 let.
4

Lektorky – Jitka Králíková, Markéta Macháčková.

Lektorky – Markéta Macháčková,
Jitka Králíková.

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
18.–22. 7. 2016, kurzovné 1350,- Kč
Hudebně-divadelně-pohybový letní kurz
určený pro děti ve věku 5–8 let.

SPORTOVÁNÍ, TO NÁS BAVÍ!
25.–29. 7. 2016, kurzovné 1350,- Kč
Letní sportovní kurz pro školáky 6–9 let.
Lektoři – Michaela Daňková,
Martin Blatecký.
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Město chce opravit sportovní areál u ZŠ Za Alejí

Žádosti o dotace na rekonstrukci sportovního areálu na sídlišti Mojmír u Základní školy Za Alejí, dali v pondělí 25. ledna
zelenou zastupitelé města Uherské Hradiště. Záměrem města je zrekonstruovat
zanedbaný sportovní areál tak, aby sloužil
ze sportovního hlediska v nejvyšší možné
míře a aby jej také mohla využívat veřejnost. Celkový rozpočet na rekonstrukci
sportoviště přesahuje 26 milionů korun.
Současný, asi 2 hektary velký areál je
zastaralý, nemoderní a také jeho technický stav již nesplňuje požadovaná kritéria
pro sportování.
„V plánech proto máme kompletní rekonstrukci atletické dráhy o 4 drahách
s následnou pokládkou tartanu, využití
plochy uvnitř oválu, rekonstrukci a přemístění skoku do dálky s umělým sportovním
povrchem, pokládku umělého sportovního povrchu na stávající asfaltovou plochu
dvou stávajících hřišť s multifunkčním využitím, doplnění o skok vysoký, vrh koulí
a umístění venkovních posilovacích strojů,“ vyjmenoval starosta města Uherské
Hradiště Stanislav Blaha s tím, že nyní se
jedná o investiční záměr a definitivní podoba hřiště může být ještě upřesňována.
Nově bude vytvořeno také zázemí

sportovního areálu jako jsou šatny, sociální zázemí včetně napojení na inženýrské
sítě, vybudováno bude parkoviště, plochy
pro úschovnu kol a mopedů. Součástí stavebních prací je rovněž oplocení areálu,
vybudování sedacích ploch a umístění mobiliáře, areálové orientační osvětlení, vybudování rozvodů sítí, zasakovacích objektů,
komunikací a sadových úprav.
Sídliště Mojmír, kde se areál nachází, jakožto největší sídliště ve městě (cca 5 tisíc
obyvatel), nemá doposud důstojné prostory

pro sportování široké veřejnosti. Jednou
z variant je proto zpřístupnit jej všem obyvatelům města. Aktuálně areál využívá
pouze škola, hřiště není oficiálně určeno
pro veřejnost. „To chceme po rekonstrukci změnit, aby sportovní areál byl přístupný komukoli a kdykoli. Je to také jedna
z podmínek dotačního titulu,“ uvedl starosta. Bez dotací není v možnostech města stavbu v takovém objemu zrealizovat,
proto uherskohradišťská radnice zažádá
o dotaci prostřednictvím MŠMT. 
-JP-

V Uherském Hradišti je lepší ovzduší

Období roku 2015 bylo pro stav ovzduší
města Uherské Hradiště zlomové. Poprvé
od zahájení monitorování v roce 2004 nebyl
překročen celkový imisní limit pro polétavý
prach označovaný jako PM 10. Průběžně
naměřené imisní hodnoty dokládají, že
v aglomeraci Uherského Hradiště nevznikají žádné nové významné zdroje emisí,
které by zvyšovaly imisní zátěž, a tak zhoršovaly kvalitu ovzduší.
Klimatické podmínky za uplynulá období
byly, co se týče vzniku emisí, příznivé, mírné průběhy zimních období s nižší potřebou využívání tepelných zdrojů. K trvalému
poklesu imisních hodnot PM 10 dochází
od roku 2010.
Vzhledem k tomu, že monitorovací stanice v Uherském Hradišti je charakterizována
dle svého umístění na hlavní křižovatce jako
dopravní (je nejvíce ovlivňována emisemi

z dopravy), tak i naměřené imisní hodnoty
dokládají, že stav vozového parku se mírně
vylepšuje, doprava je i v nejfrekventovanějším místě lokality poměrně plynulá i s průběžným nárůstem provozovaných vozidel.
Pokud by vývoj imisních hodnot PM 10
byl i v dalších obdobích podobný jako v roce
2015, bylo by možné konstatovat, že situace z pohledu prachových částic je na přijatelné úrovni. Konkrétně v místě hlavní
křižovatky došlo k výraznému snížení emisí
díky jejímu zkapacitnění v roce 2012.
Obyvatelé některých částí města mají
negativní zkušenosti s prachovou zátěží
způsobovanou skladováním uhlí u teplárny. Město se již delší dobu zasazuje o řešení
problematiky prašnosti ze skládky a spolu
se společností CTZ s.r.o. se touto problematikou intenzivně zabývá. Vloni začala
regenerace zelené stěny, která by v okolí

skládky mohla částečně pomoci snížit prašnost, bylo vysázeno přes 70 nových stromů
a značné množství keřů. Dále společnost
podává žádost o dotaci z programu OPŽP
na tvz. mlžící stěnu.
Současně měřené imisní hodnoty oxidu
dusičitého (NO2 ) a oxidu uhelnatého (CO)
po celou dobu sledovaného období opět nepřekročily stanovené imisní limity, tudíž
není nutné podnikat žádná nutná nápravná
opatření, která by toto řešila. Dle grafického
znázornění pro Imisní hodnoty NO2 mají
mírně klesající tendenci. Zdrojem emisí
oxidů dusíku jsou především tepelné zdroje
na plynná paliva a automobilová doprava.
Obojí má setrvávající charakter, doprava
spíše rostoucí, takže mírný pokles imisních
hodnot oxidů dusíku od roku 2004 je dán
používáním nových úspornějších technologií.
-JP5
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MÍSTOSTAROSTA Ivo Frolec: Investice do volnočasových, sportovních a rekreačních aktivit
dětí a mládeže se vždy vyplatí.

Proč se město rozhodlo pro rekonstrukci skateboardové plochy? Nejsou
ve městě důležitější věci?
O špatném stavu plochy se dlouhodobě
mluví, často je diskutována potřeba její
modernizace. A navíc zdaleka nepůjde
jen o ni. Město proto využívá nabídnuté
možnosti a žádá o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu, který
vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Dotační program je příležitostí, kterou bychom měli využít. Jistě jsou i jiné důležité
věci, které potřebují vylepšit či opravit, ale
tato dotace je primárně zaměřena na doplnění infrastruktury podél cyklostezek
a cyklotras.
Vloni úsilí o dotaci nevyšlo, jakým
směrem se teď záměr ubírá?
Záměr města je znám pod pracovním
názvem „skatepark“, protože je umístěn
na plochu vedle sportovní haly, která byla
nejen v minulosti, ale i v pozdějších koncepcích modernizace městského sportovního areálu pro tento účel navržena
a stabilizována. Skatepark je pouze jednou z částí projektu HAPPY LINE. Máme
v úmyslu doplnit infrastrukturu podél frekventovaných míst (cyklostezek a cyklotras
do vzdálenosti 500m) a současně se zaměřit na snížení krádeží kol prostřednictvím
uzamykatelných boxů na kola. Vždyť hned
vedle je sportovní škola, dětské dopravní
hřiště, aquapark a další sportovní aktivity.
Chceme vytvořit moderní areál pro tyto
sporty a motivovat občany k pohybu.
Čeho by se měli příznivci skateboardingu dočkat?
Samotný prostor pro skateboardisty
technicky představuje pevnou stabilní zvlněnou plochu z broušené betonové skořepiny, v rámci které jsou vymodelovány
nejrůznější překážky a prvky. V ceně se
samozřejmě odráží technologické postupy,
ruční dotvarování výkopů, zhutnění štěrkového lože, certifikace a technické normy.
Betonová plocha má prokazatelně daleko
lepší akustické vlastnosti a několikanásobně delší životnost než mobilní kovové
nebo dřevěné konstrukce. Komunikujeme
6

Ilustrační foto: Skatepark Atlanta.

a spolupracujeme se členy občanského
sdružení Skate pro život, kteří se chtějí aktivně zapojit do příprav i dalšího rozvoje.
Věříte, že nová plocha bude využívána? Na té staré je málokdy někoho vidět.
Ale to je hlavně proto, že náš současný
skatepark výrazně zaostává za současnými standardy. Tím klesá jeho využitelnost.
Přitom poptávka po zařízeních tohoto
typu zejména mezi mladou populací roste. Stav plochy je navíc v přímém rozporu
s charakteristikami našeho výjimečného,
multifukčního a atraktivního sportovního
areálu. Pro upřesnění ještě jednou zdůrazňuji, že se nebude jednat pouze o skateboarding, ale o multifunkční park umožňující
provozování dalších moderních sportů
a volnočasových aktivit: skuterboarding
(koloběžky), bikepark, kolečkové a in-line
brusle apod. Od záměru očekáváme zásadní zvýšení návštěvnosti u všech věkových
kategorií dětí i mládeže, což prokazují existující obdobné skateparky a arény.
Nešlo ve městě zvolit jinou, lepší lokalitu?
Jinou možná ano, lepší sotva. Tato lokalita je pro sport a rekreaci předurčena

Zdroj: pillardesignstudios.com.

a stávající skatepark dané místo nijak nenarušuje. Sportovní odvětví, o kterých je
řeč, jsou navíc poměrně velmi přitažlivá
a atraktivní na pohled pro kolemjdoucí. Není třeba je skrývat. Záměr je zcela
v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje
a modernizace městského sportovně rekreačního areálu.
Jaké finanční náklady si rekonstrukce
vyžádá? Jsou podle města adekvátní vůči
vytíženosti areálu?
Odhady celkových nákladů oscilují kolem 5 milionů korun. Dotace muže
činit nejvíce polovinu, resp. maximálně
2,5 milionu. Přesnou cenu ale ukáže až výběrové řízení, které bude zahájeno, jakmile
zjistíme výsledek hodnocení naší žádosti –
momentálně se připravují podklady pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci.
Uvedené náklady zahrnují i boxy na kola
v předpokládané hodnotě cca 1 mil. Kč
(až 19 boxů pro 38 kol), informační tabule
atd.
Doufám, že to nevyzní příliš vágně, ale
tvrdím, že investice do volnočasových,
sportovních a rekreačních aktivit dětí
a mládeže se vyplatí vždy, nejen v tomto
případě.-JP-

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO INFORMUJE
Ocenění nejlepších sportovců za rok 2015

Sprinter Zdeněk Stromšík a veslař Filip Řimák (na snímku) se stali sportovci města Uherské Hradiště za rok 2015. Vítězové byli oceněni při slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců v pátek 19. února v uherskohradišťské Redutě. Mezi sportovními kolektivy obsadily první příčku fotbalistky z 1.FC Slovácko – dívky U19, trenér týmu Miloš
Hlaváček navíc obdržel ocenění trenér roku. Cenu za Z. Stromšíka převzal jeho trenér Jaroslav Vlček (na snímku vpravo nahoře).
Foto: Martina Zapletalová

NÁZOR ZASTUPITELE
Jak mohou občané města ovlivňovat život ve městě

Ti z Vás, kteří se aktivně zajímají o dění
v našem krásném městě, znají možnosti,
jak se podílet na rozhodování zastupitelstva
města. Nejde jen o možnost kontaktovat
přímo zastupitele, které si volíte, ale existují
i možnosti využít institutu stížností či petic.
Lze také zakládat rozličné spolky, které se
mohou vyjadřovat k rozvojovým aktivitám
či projektům. Každý občan může využít svého zákonného práva vyžádat si informace,
o které má zájem.
Jak je vidět, možností je několik a v každém demokratickém zřízení je velmi důležité, aby občané byli aktivní a sami vyžadovali
po svých zástupcích informace.
Velmi důležitou úlohu v kontrole správnosti rozhodování Rady města sehrává
aktivní opozice. Nejen proto, že upozorňuje na možné porušení zákonů či přešlapy vedení města, ale zároveň kvalitní

kontrolní prací slouží jako nutná prevence. Proto někdy nechápu kritiku vedení
radnice, protože ta by měla být naopak
ráda, že opozice nespí.
To, co je důležité pro ovlivňování života
našimi spoluobčany, je uvědomění si skutečnosti, že zastupitelé města rozhodují o rozdělování financí z daní občanů města. Prostě
nejen schvalování městského rozpočtu, ale
zejména výdaje na rozličné investiční akce,
by se měly stát zájmem široké veřejnosti.
Úsilím opozičních stran je transparentnost
a efektivnost vynakládání peněz z rozpočtu
města. Proto je důležité, aby kompletní rozpočet byl veřejně přístupný a aby existovala
co největší participace občanů při jeho tvorbě i stanovení jeho priorit.
Jako předseda Kontrolního výboru zastupitelstva města i jako předseda Klubu zastupitelů za ČSSD jsem připraven pomoci

spoluobčanům při jejich aktivitách pro zlepšení životních podmínek v našem krásném
městě. Proto prosím neváhejte se s Vašimi
dotazy, připomínkami, ale zejména s návrhy obracet přímo na moji osobu, a to prostřednictvím e-mailu sedaa@c-box.cz nebo
na adresu Mariánské náměstí 127, 686 01
Uherské Hradiště. Mohu Vám slíbit, že Vaše
problémy jsou i problémy mými. Problémy
je třeba řešit a ne před nimi zavírat oči. Důležité pro rozhodování o budoucnosti našeho
města jsou také postřehy či nápady občanů
směřující k většímu zapojení do rozhodovacích či poradních procesů, návrhy na řešení
řady problémů, které nás trápí či obtěžují.
Proto neváhejte a využijte všech možností
i Vaši iniciativy k ovlivňování života v Uherském Hradišti.
Ing. Antonín Seďa
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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TOULKY MĚSTEM

Mariánské náměstí před rokem 1918, zleva domy
čp. 62–64. 
Foto archiv SM

D

alší z domů na Mariánském náměstí – čp. 64 – byl po vyhoření
znovu postaven po roce 1624,
v roce 1747 ho koupil Jan Dudek a jeho
dědicům patřil až do roku 1818, kdy ho
získala manželka holešovského obvodního skladníka tabáku Terezie Vojáčková. Od roku 1859 patřil Vincenci a Anně
Šrámkovým, kteří ho v roce 1863 nově vystavěli a vzápětí prodali Josefě Pomezné,
manželce penzionovaného nadporučíka
Adolfa Pomezného. Bezdětní manželé
Pomezní žili v jednom ze čtyř bytů sami
nebo s podnájemníky či příbuznými. Samostatný byt užívala do roku 1886 také
Adolfova svobodná sestra Josefa. Když
v roce 1897 zemřela i ovdovělá Josefa Pomezná, majitelkou domu se stala její neteř Charlotte a na samém sklonku století
se provdala za lékaře Vincence Hejníka,
který se v Hradišti usadil v roce 1900.
Vedle své praxe byl vězeňským a soudním lékařem a v pozdějších letech pracoval i pro okresní péči o mládež. Dlouholetým nájemníkem jednoho z bytů v domě
byl na konci 19. století hostinský Hermann Schön s rodinou, kolem roku 1900
tu jako penzista žil Viktor Grögler, bratr
malíře Viléma Gröglera, v té době již nežijícího. MUDr. Hejník zemřel ve třicátých
letech a majitelkami domu se staly jeho
dcery Ludmila a Olga. Olga byla soukromou učitelkou hudby a jedna z místností
jejich bytu v prvním patře sloužila jako
učebna. Dva malé byty v přízemí a jeden
ve dvoře byly pronajímány. Za protektorátu a v poválečných letech v nich bydleli
trhovec Jan Abrhám, soukromnice Josefa Hampalová a ve dvoře bývalý stavební dozorce Josef Voda. V listopadu 1995
byla v přízemí domu otevřena prodejna
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elektrospotřebičů Thermat, která tam
fungovala nejméně do roku 2012. Po celkové rekonstrukci domu v něm byl v minulém roce zřízen penzion U Bláznivé
slepice.
Vedlejší dům čp. 63, dnes v přízemí
s prodejnami bižuterie a textilu, na počátku 17. století krátce držel syn jednoho
z prvních italských obchodníků v našem
městě, Jan Menean, tehdy ještě mladý
„purkmistrovský služebník“. Později se
stal členem městské rady a v letech 1634–
1638 primátorem. Na jeho rodinu upomíná dodnes náhrobní deska ve františkánském kostele. Od roku 1624 byl dům
v držení dvou generací rodu Křivsoudovských, kteří rovněž patřili k nejvýznamnějším představitelům města. Zpustošený
po požáru ho roku 1664 prodali a poté byl
znovu postaven. V roce 1848 dům koupil
úředník Jakub Klein pro svou dceru Josefu, později provdanou za komisaře finanční stráže Antona Tomance. Nejprve tam
bydlel vdovec Jakub Klein sám, jeho dcera
s rodinou se nastěhovala až někdy v šedesátých letech. Nájemníky byli téměř výhradně úředníci a učitelé, z nichž nejdéle tu
bydlel učitel měšťanské školy Bartoloměj
Hanák s manželkou a čtyřmi dětmi. Druhý
nejstarší z dětí byl syn Karel, pozdější archeolog, ředitel Slováckého muzea a městský kronikář. Složení nájemníků se výrazně
nezměnilo ani na počátku 20. století, když
se majitelem domu stal obchodník Samuel
Hahn. V době první republiky se tu ale více
zabydlovali živnostníci, a proto docházelo k četným adaptacím na dílny a krámy,
hlavně v dvorním traktu. Svou dílnu tu
měl krejčí Jan Švrček, v níž od roku 1946
prodával zeleninu Rudolf Florián, téhož
roku zde otevřel živnost elektrotechnik Josef Daněk a skončil až znárodněním v roce
1952. Byt a dílnu tady měl také zámečník
Antonín Mičulka, který byl v květnu 1945
zatčen, na živnost uvalena národní správa
a od ledna 1946 ji opustil, v bytě však zůstal. Dvě místnosti z bytu majitelky měl
od roku 1942 do 1947 pronajaty jako kancelář advokát Hynek Hromada. V přízemí
byla ještě pletárna Grety Lasákové a skladiště obchodu šicími stroji a koly Alberta
Gottwalda. Řada provozoven se v domě vystřídala i od devadesátých let. V lednu 1998
tady bylo otevřeno nové kadeřnictví, které

po letech nahradila prodejna Zdravotnických potřeb.
Nejstarším známým majitelem domu
čp. 62 je perníkář Václav, který ho v roce
1607 prodal Jindřichu Dobšicovi z Plavů
a ten roku 1637 Janu Unětickému z Trboušan. Po řadě měšťanských držitelů
se v roce 1774 objevuje rytíř František
z Weissenburku, jehož v následujícím
roce vystřídal provazník František Frey,
ale již v roce 1782 se držby opět ujal Jan
František z Weissenburku, tehdy už císařský rychtář. Brzy dům prodal Marii Anně
Stadlerové, která ho v roce 1788 darovala
synovi Vincenci Stadlerovi. Od roku 1831
patřil Vincenci a Josefě Pogliesovým, kominář Vincenc Poglies však v roce 1832
zemřel a vdova dům ihned prodala manželům Martinovi a Viktorii Suchánkovým.
Martinovu půlku v roce 1849 zdědila dcera
Františka, provdaná Švandová, která pak
v domě žila s dcerou a s matkou Viktorií.
Když roku 1858 zemřela, její polovinu zdědila nezletilá dcera Marie Julie Švandová.
Stále tu bydlela také někdejší majitelka
Josefa Pogliesová s třemi syny, z nichž dva
mladší se narodili již po smrti jejího manžela. Jejich otcem byl jistý kapitán pěšího
pluku, který zde pak jako penzionovaný žil
do roku 1866. V roce 1871 obě spolumajitelky prodaly dům manželům Janu a Karolíně Zatschekovým a ti po pěti letech Josefu
a Františce Janischovým. Účetní cukrovaru Josef Janisch tu s rodinou bydlel asi
do roku 1906, kdy dům prodal obchodníkovi Albertu Gottwaldovi. V jednom z bytů
žil kolem roku 1880 spolumajitel knihtiskárny Anton Zanner s dcerou Amalií,
která mu vedla domácnost, a s tiskařským
pomocníkem, na přelomu století se sem ze
sousedství přestěhoval učitel Bartoloměj
Hanák s rodinou. Majitel domu s rodinou
užíval byt v přízemí a dva v prvním patře
pronajímal. Po požáru střechy nad částí
dvorního traktu na podzim 1911 nechal
postavit samostatnou kůlnu na seno a zřídit kamenné schodiště na půdu, v roce
1930 byl byt v přízemí adaptován na obchodní místnost s výkladem. Majitel svůj
byt užíval do 1. října 1950, když již dříve byl
uzavřen jeho obchod a od uvedeného data
v něm působila Mototechna. V šedesátých
letech tady byla prodejna hospodářských
potřeb.
PhDr. Jaromíra Čoupková
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TEPLÁRNA CTZ LETOS SLAVÍ
20 let dodává teplo do uherskohradišťských domácností společnost CTZ
s.r.o.. Byla založena městem Uherské
Hradiště v roce 1996. CTZ zásobuje teplem a teplou vodou pět tisíc domácností,
průmyslové podniky a městské objekty.
Od roku 2009 je také výrobcem elektrické
energie, kterou vyrábí pomocí parní protitlaké turbíny.
Historie teplárny se však začala psát již
v roce 1958, kdy byl postaven první uhelný
kotel jako zdroj tepla pro Slovácké konzervárny, národní podnik. S ohledem na rychle rostoucí potřeby tepla byly následně
postaveny další kotle, parovod a Výtopna
Mařatice se od roku 1966 stala centrálním
zdrojem tepla pro město Uherské Hradiště,
což je již 50 let.
Od roku 2000 je společnost CTZ členem energetické skupiny MVV Energie CZ, jež patří k předním výrobcům
a distributorům tepelné energie v České
republice. Mateřská společnost MVV
Energie CZ a.s. se stala vlastníkem podílu ve výši 50,96%. Zbývajících 49,04%
zůstalo ve vlastnictví města Uherské Hradiště.
V roce 2001 byla dokončena největší
investiční akce v historii teplárny – což je
celková přestavba parovodní sítě na horkovodní. Horká voda se stala primárním
teplonosným médiem.
Ve spolupráci s městem v roce 2005
proběhlo rozšíření systémů vytápění
do nově vybudovaných bytových domů
v Residenčním bydlení Kasárna a v roce
2007 byl rozšířen stávající horkovod
i do průmyslové zóny Jaktáře.
Významnou investiční akcí teplárny
byla výstavba nového hnědouhelného
parního kotle K4 v roce 2008 a 2009. Její
součástí byla i instalace turbogenerátoru
pro výrobu elektrické energie. Vyrobenou
elektrickou energii z parní turbíny využívá teplárna z části pro svou vlastní potřebu a rovněž ji dodává do distribuční sítě.
V letech 2014 a 2015 se teplárně podařilo rozšířit zákaznické portfolio připojením bytových domů v lokalitě Pastýrna.
Byly dokončeny horkovodní přípojky,
napojen víceúčelový dům na ulici Hradební, připojena Tržnice v objektu bývalých kasáren a bytový dům v lokalitě Nové
Štěpnice.



Společnost CTZ s.r.o. se intenzivně zabývá otázkami ekologie a problematikou
prašnosti skládky uhlí. Od prvopočátků
je zdrojem tepla hnědé uhlí, neboť teplárna hnědé uhlí spaluje. Zásoby uhlí jsou
v současnosti minimalizovány a všechny
kotle byly postupně osazeny textilními
filtry, zachycujícími tuhé znečišťující látky – popílek (TZL) ve spalinách. Výtopna vždy plnila všechny zákonné limity
prašnosti. V současnosti dosahuje hodnot TZL na úrovni cca 20 až 30 mg/m3,
což splňuje zákonem stanovený limit 150
mg/m3 s velkou rezervou.
V roce 2015 společnost realizovala
projekt „Regenerace zelené stěny“, jehož
cílem bylo snížení vlivu prašnosti skládky
uhlí v areálu Mařatice na okolní bytovou
výstavbu. S využitím dotačních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
společnost revitalizovala stávající zeleň
a vysázela v okolí skládky 72 nových stromů a 1 044 keřů. Nová zelená stěna bude
podstatně širší a hustší než ta stávající
a díky neopadavým dřevinám bude plnit
filtrační funkci celoročně, tedy i v zimě.
CTZ dále připravila dotační projekt
„Mlžící stěny“. Jedná se o instalaci
mlžících jednotek, které budou v době

Foto: Archiv Slováckého muzea Uherské Hradiště

nepříznivých klimatických podmínek
mlžit a skrápět otevřený prostor a povrch
skládky uhlí. Byla již podána žádost o dotaci z programu OPŽP. Realizace se předpokládá v roce 2016.
Město Uherské Hradiště je dlouholetým partnerem společnosti CTZ. Tato
spolupráce je pro občany města výhodná.
Ve městě společnost CTZ dlouhodobě
podporuje sociální, sportovní a kulturní
organizace a projekty: oblastní charitu,
fotbalový klub 1. FC Slovácko, Aquapark
p.o., Základní školu a Mateřskou školu
speciální, závody agility, skautský ples,
plesy středních škol a reprezentační ples
města. Pro své zákazníky i širokou veřejnost pořádá dny otevřených dveří a odborné semináře. „Jsme připraveni plnit
přísné ekologické limity a přispívat ke zlepšování životního prostředí ve městě. Naším
cílem je i v budoucnu rozšiřovat síť dálkového tepla, zlepšovat energetickou účinnost
našich zařízení a vyrábět teplo a elektřinu
kogeneračně. I nadále se budeme zabývat
oblastí ekologie a budeme šetrní k životnímu prostředí, což zapadá i do současných
trendů vývoje energetického trhu a našeho
sloganu ,zodpovědná energie‘.“ uvedl Petr
Heincl, jednatel CTZ s.r.o.
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Vernisáž SVUM

Obrázky dětí z mateřinek
udělaly Adámkovi radost

M
Dne 10. února byla v Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultury) za účasti autorů, slavnostně zahájena
členská výstava Sdružení výtvarných umělců moravských. Výstava obrazů, kreseb, plastik, fotografií a grafik
od 15 členů a dvou hostů potrvá až do 31. března 2016 a jste na ni srdečně zváni.  Foto: archiv Klubu kultury

Petra Némethová „Čiara v nekonečne“

V

ýstava grafik autorky Petry Némethové (1972) z Trenčína bude
představena v pátek 18. března
v 17 hodin v chodbách hradišťské Reduty. Autorka vytváří velkoformátové cykly
kolážových kreseb. Kombinuje bravurně
zvládnuté grafické techniky s kresbou,
ilustracemi a fotografií. Námětem je pro
ni často její vnitřní svět, magično, spiritualita. Petra Némethová je absolventSetkání – stretnutie

Již 31. ročník tradiční družební výstavy
Setkání – stretnutie připravuje Klub kultury Uherské Hradiště ve spolupráci s Trenčianským osvetovým strediskom. Letošní
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kou VŠVU v Bratislavě, kde vystudovala
obor volná grafika u doc. Róberta Jančoviča. Výstava zde v Uherském Hradišti je
pro ni návratem do města, které je jí velmi blízké, zažila zde krásné chvíle během
svého studia Střední uměleckoprůmyslové škole. V loňském roce vystavovala
například v Galerii M. A. Bazovského
v Trenčíne. V chodbách Reduty bude výstava k vidění do 18. dubna 2016.

kolekce bude představena v Trenčíně
ve čtvrtek 3. března v 17 hodin. Do Galerie
Vladimíra Hrocha v Uherském Hradišti se
díla přesunou 6. dubna a k vidění zde budou do 5. května. 
Mgr. Petra Baroňová

ateřinky z Uherského Hradiště a blízkého okolí se rozhodly
podpořit dobrou věc a přispět
handicapovanému kamarádovi. Nakreslily a namalovaly obrázky, které se podařilo
díky štědrosti a ochotě rámařství Hanák
a rámařství Jilíková v Uh. Hradišti bezplatně zarámovat a později prodat lidem, kterým není lhostejný životní příběh malého
Adámka. Narodil se předčasně a nemá tolik
štěstí jako zdravé děti.
Na vernisáži dne 9. 12. 2015 v půdních
prostorách Reduty pořadatelé výstavy „Vodní svět očima dětí“ Klub kultury a Mateřská
škola Uh. Hradiště společně s dětmi vyhlásili možnost zakoupení některých vystavených prací dětí. Organizátoři se dohodli, že
veškerý zisk z prodeje poputuje k Adámkovi, který bude mít možnost výtěžek charitativní akce využít k ozdravnému programu.
Dle slov maminky Adámka bude z těchto finančních prostředků zaplacen rehabilitační
kurz, který Adámkovi částečně zlepší jeho
zdravotní stav po DMO.
Všem dětem z mateřinek, jejich paní učitelkám, rodičům dětí a lidem, kteří si obrázky zakoupili patří velký dík. Za lidskost,
ochotu pomáhat, chuť udělat někomu radost a získat tak pocit, že se podařilo velké
dílo. Říká se, že v dnešní uspěchané době,
kdy často každý myslí jen na sebe, není moc
prostoru pro dobrou věc. Jsem ráda, že se
potvrdilo, že tomu tak není. Projekt Děti
pomáhají dětem je toho důkazem. Není
totiž tajemstvím, že se Adámkovi podařilo
předat neuvěřitelných 20 000,- Kč. Všem
dárcům ještě jednou moc děkujeme.
Za organizátory výstavy
Alena Vrtalová, vedoucí učitelka
MŠ Husova, Uherské Hradiště

KULTURA

KLUB KULTURY

„FANTOM VERNISÁŽÍ“ ODHALEN

M

ůžete ho běžně vidět, jak se ležérně prochází městem, nikam
nespěchá. Při folklorních slavnostech ho přistihnete stát u cimbálové
muziky a zářit spokojeností. A když zavítáte na vernisáž, zcela jistě ho zahlédnete mezi obrazy. Vysoká hubená postava
postává u pláten a často se otáčí, putuje
očima po všech v místnosti i po vystavených dílech… Máte pocit, že je všude. Ale
nikdo ho vlastně nezná…

PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého
muzea, Uherské Hradiště:
„Jméno pána na snímku sice neznám, ale
jeho tvář je mi dobře známá z většiny vernisáží nejen v Uherském Hradišti. Je zřejmé,
že má velmi blízký vztah zejména k výtvarnému umění. Projevuje se vždy jako pozorný a vděčný návštěvník.“

docela pravidelně na vernisážích ve Veselí nad Moravou, Bzenci, Hodoníně
i jinde. Vždy je stejně oblečen a působí
na těchto akcích docela zajímavě. Většinou se s nikým nebaví, pečlivě si prohlédne výstavu a odejde. Několikrát se
mě známí ptali, kdo to je?“

PaedDr. Milan Raška, výtvarník, předseda SVUM:
„S panem „neznámým“ se setkávám

Na jedné z výstav Klubu kultury jsme
ho poprosili o rozhovor…
Čtěte na www.kkuh.cz.

FOTOOHLÉDNUTÍ: PLES SENIORŮ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V sobotu 13. února se ve velkém sále Klubu kultury konal již XVI. ročník Plesu seniorů. K tanci a poslechu hrála po celý večer na pódiu kapela Benny Q a přispívala k dobré zábavě
množství plesajících. Manželé Mlejnští ovládli při předtančení taneční parket a předvedli tance: Waltz, Slow Fox, Tango a Quick Step. Program zpestřily svým poutavým vystoupením
Hlucké mažoretky – Mazlinky, které si loni z Itálie přivezly titul Mistryň Evropy. Součástí večera bylo i losování o hodnotné ceny. 
Foto: archiv KKUH
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ROZHOVOR

Vladimír Doskočil v roli Andrého v inscenaci Táta. 

H

erec Slováckého divadla Vladimír
Doskočil oslaví letos 5. května
70tiny, stejně jako v loňském roce
jeho domovská scéna. 31. ledna měla
premiéru hra Floriana Zellera TÁTA
(režie: Tomáš Pavčík), ve které ztvárnil
hlavní roli Andrého.
Ve hře Táta máte velký herecký prostor,
co pro vás tato role znamená?
Role Andrého byla pro mě hozená rukavice a velký úkol. Chtěl jsem, aby si
po zhlédnutí této hry lidé, především mladí, kteří jedou naplno v této uspěchané
době, uvědomili, že je potřeba si užívat
každý den. Na tomto světě jsme jen na návštěvě… Lidé hoří, hoří a neví, kdy vyhoří.
Co mladá generace bude dělat se stárnoucí
generací? Mládí bylo vždy revoluční a následovalo vývoj, ale dnešní doba postrádá
jistou bezprostřednost. Vždycky si říkám:
Usměj se – svítí slunce!
Zároveň to má být hra, kterou se loučíte s angažmá ve Slováckém divadle…
Ano. Lidé se lekli, že končím s jevištěm.
Všichni mi říkají: „Neblázni, cože?“ Ale já
nekončím, jen jsme se tak s vedením divadla dohodli a já jim vyšel vstříc. Rozhodně
se ale nebráním žádným dalším hereckým
výzvám. Vůči bohyni Thálii jsem velmi pokorný a nikdy jí neukážu záda.
Uherské Hradiště je vaše rodné město,
jak ho vidíte dnes?

12

Foto: Marek Malůšek

Já jsem se nenarodil v nemocnici,
ale vedle liďáku, dnešní Orlovny. To je
můj rodný dům. V kašně na Mariánském
náměstí jsem se naučil plavat čudla pudla a tenisákem jsme hráli u kašny rožky

i když jsou tam už dnes nové podniky, příjemné předzahrádky. Líbí se mi, jak město
žije … Se ženou už dlouho žijeme na Smraďavce a tam je mi dobře.
Jak vnímáte diváky, cítíte se jinak,
když hrajete v Hradišti nebo mimo něj?
Chtěl bych vzdát hold hradišťským divákům. Jsme východním cípem naší země
a prý tu lišky dávají dobrou noc. Pro mě
je ale Hradiště doslova metropolí Slovácka v jeho kulturním postavení, máme tu
velké zázemí v obecenstvu. Je to historicky dáno už třeba Slováckou filharmonií
a dalšími spolky a organizacemi. Chtěl
bych říct, že minulost se nedá vymazat.
Naše město si v evoluční spirále stále nese
onu kulturnost. Některá města se můžou snažit sebevíc, ale tomu se přiblížit
nemohou. Proto i ono Slovácké divadlo,
které vzniklo v pětačtyřicátém, mělo odjakživa svou váhu.
Ztvárnil jste za své působení přes
80 rolí, které vám utkvěly v paměti?
Nemusí to být velká role obsahem,
pro mě opravdu není malých rolí. V Pitínského Lišce Bystroušce to byl pytlák Ha-

„Kdo historii nezná a nechce znát, vlastně ani nežije.“
– to byly naše branky. Tehdy tudy projelo
jedno, dvě auta a dnes je náměstí jiné…
Celé město se mění do krásy. Kolikrát pro
mě mají místa ve městě ještě stará jména,

rašta, pro mě nezapomenutelným zůstává
samozřejmě žid v Šumařovi na svatbě.
Když jsem hrál starého a hnusného otce
Karamazova, moji příbuzní na Vysočině mi
volali, co jsem to za všiváka…
Když se řekne Vladimír Doskočil,
spoustě lidí se vybaví váš nezaměnitelný hlas, nebyl ale pro vás třeba někdy
i k zlosti?
Je nezaměnitelný, ale taky hodně hlasitý.
Vždycky jsem říkal, že nejsem panelákový
typ,… Pravdou je, že od mládí jsem slýchal,
že je můj hlas jiný, a jsem rád, že jsem ho
hodně využil, a to nejen v divadle, ale při
nahrávkách mluveného slova – regionálních pověstí pro Fonoklub a dalších.
Namlouváte pověsti, příběhy z dějin,
co vy a historie?
Je to jeden z mých velkých koníčků. Kdo
historii nezná a nechce znát, vlastně ani
nežije. Z ní čerpej a vytvoř si nějaký názor
na svět. Minulost, teď a budoucnost, to patří k sobě.

Ptala se Markéta Macháčková

INZERCE

Přihlaste se online k ZP MV ČR

319 900 Kč

* Vítěz v soutěži HealthCare Institute

TROUFALE
LUXUSNÍ

ASTRA již za

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně

S prvky prémiové třídy.

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči.
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

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

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz

www.zpmvcr.cz

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

Region Slovácko
a Městské informační centrum Uherské Hradiště
vás zvou na

J . P R U C H Y (vedle rest. NET)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

VI. MINIVELETRH

CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA
úterý 15. března 2016 od 10.00 do 17.00 hod.
Reduta - Uherské Hradiště
Nové turistické nabídky, propagační materiály,
kulturní program, soutěž, ochutnávka vín
a krajových specialit.

Začněte své letošní putování Slováckem
na VI. miniveletrhu cestovního ruchu.
www.slovacko.cz

město
Uherské Hradiště

EVROPSKÁ DESTINACE NEJVYŠŠÍ KVALITY
EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE

VÁ
BŘEZNO

SLEVA

10 %

W W W. K R A J I N K A . C Z
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OHlÉDNUTÍ ZA čINNOSTÍ
SlOVÁCKÉHO MUZEA
ZRUčNOST DĚTEM NECHybĚlA

Drátek, papír, sklo nebo keramika.
Pouze tyto čtyři propriety a hlavně šikovné ručičky posloužily k tomu, aby
děti v muzeu vykouzlily sobě nebo svým
rodičům krásný dárek. Pod odborným
dohledem pracovníků muzea a keramičky Marie Sobkové se muzeum proměnilo ve tvořivou dílnu.
Nejvíce děti projevily zájem o malování na sklo pomocí speciální zlaté
kontury s následným vybarvováním.
Starší zajímal quilling neboli papírový
filigrán. Tato výtvarná technika využívá
proužky barevného papíru, z nichž lze
vyrobit originální přáníčka, např. květiny, motýly a jiné originální obrazce.

Diakonie ČCE – středisko CESTA
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
- sociální služba určená lidem s duševním onemocněním
Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat lidem s duševním onemocněním zvládat
nároky vlastního bydlení i těžkosti svého onemocnění. U uživatelů rozvíjíme praktické dovednosti,
schopnosti, znalosti a posilujeme sebedůvěru vedoucí k získání, udržení a zkvalitnění bydlení.
Cílová skupina
Dospělí lidé s duševním onemocněním ve věku od 19 do 80 let s psychotickým nebo jiným
závažným duševním onemocněním, u nichž došlo k opakovaným projevům nemoci.
Do služby mohou vstoupit jednotlivci nebo páry, které mají děti.

ZAHÁJENÍ gAlERIJNÍ SEZÓNy

Podmínkou pro vstup do služby je schopnost základní sebeobsluhy.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele a probíhá formou pravidelných
konzultací a asistencí, které cíleně vedou k získání těchto dovedností:
- jednání s majitelem bytu
- orientace v místě bydliště
- komunikace se sousedy, péče o domácnost (vaření, praní, uklízení)
- pomoc s hospodařením (sestavení rozpočtu, nakupování, trénink počítání)
- jednání na úřadech a s lékaři
- podpora při výchově dětí
Adresa služby:
Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště
(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Galerie Slováckého muzea zahájila
novou výstavní sezonu. Milada Frolcová, kurátorka nových výstav, při pohledu do sálu, který byl doslova zasypán
návštěvníky, s potěšením představila
trojici výtvarníků z rodu Malinů a sběratele umění z Galerie Dolmen. Gabriel
Slanicay zapůjčil díla Jiřího Balcara,
která jsou prezentována v přízemním
sále. O patro výš se pak prezentují Miroslav, Michal a Lukáš Malinovi.
Známí, přátelé i zájemci o umění, ti
všichni byli účastni slavnostní vernisáže našpikované stovkou uměleckých děl
různých technik, uměleckých proudů
a formátů.
Text a foto: Pavel Princ
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Pevná linka: 572 557 273
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Mobil: 604 298 294

E-mail: reditelstvi@strediskocesta.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

VSTUPTE...
8. BŘEZNA

V 19.30 HODIN

VSTUPNÉ: 290,-/250,- KČ

www.kkuh.cz

HRAJÍ: J. ČENSKÝ, L. MRKVIČKA,
P. NÁROŽNÝ, L. ŠVORMOVÁ

KULTURA

SLOVÁCKÉ MUZEUM
PROGRAM SLOVÁCKÉHO MUZEA viz. www.slovackemuzeum.cz
Výstavy

Představujeme… K. J. Obrátil
/ z umělecké sbírky
Karel Jaroslav Obrátil patří k nejdůležitějším postavám české literární folkloristiky
19. a 20. století. Jako sběratel, komentátor
a vydavatel se zajímal především o literární
erotiku. Výstava se uskuteční od 3. března
do 3. dubna 2016.

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Jak se rodí večerníčky
Interaktivní výstava o výrobě kreslených
či loutkových filmů. Výstava potrvá
do 10. dubna 2016.
Výsledky kurzu drátování
Ukázka prací účastníků kurzu drátování, pořádaného Slováckým muzeem.
Výstava bude zpřístupněna 1. března
2016.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Jiří Balcar / Kresba, grafika a malba
Výstava představuje tvorbu malíře, grafika, typografa, ilustrátora Jiřího Balcara ze soukromé sbírky Galerie Dolmen.

Výstava potrvá do 3. dubna 2016.
Soukromé války
/ Miroslav & Lukáš Malina
Život a tvorba umělců, kteří jsou spojeni
s Uherským Hradištěm. Výstava potrvá
do 3. dubna 2016.

CENTRÁLNÍ BUDOVA
UHERSKOHRAD. NEMOCNICE, A. S.
Léčebný ústav MUDr. Masaříka
Výstava představuje výběr chirurgických
a anesteziologických předmětů z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka. Léčebný ústav,
otevřený v roce 1928 ve Svatováclavské
ulici v UH, se zaměřoval na porodnictví
a gynekologii. Výstava bude zpřístupněna
1. března.

Kulturní akce, přednášky, besedy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Tvoříme v muzeu!
V březnu budeme vařit tradiční a zdravé pokrmy z kysaného zelí.
Sobota 5. března, 9.00–12.00 hodin.
Vstupné 40 Kč. Program obohatí povídání
o zvycích před Velikonocemi ve stálé expozici Slovácko v 10.00 a 11.00 hodin.

Tentokrát se s muzejními skřítky naučíte
plést žilu z proutků, zdobit kraslice, malovat písničkový kapesník a dozvíte se spoustu zajímavostí o slavení Velikonoc na Slovácku.
Neděle 20. března, 14.00–17.00 hodin.
Program začíná každou celou hodinu.
Vstupné děti 40 Kč, rodinné 90 Kč.

Bob a Bobek na scénu...
V rámci výstavy Jak se rodí večerníčky připravujeme setkání s režisérem Ivo
Hejcmanem, autorem pohádek Berta
a UFO a Bob a Bobek, králíci z klobouku.
Čtvrtek 10. března v 17.00 hodin. Vstupné 30 Kč.
Zvídálkové vzhůru do muzea!

Velikonoce ve Slováckém muzeu 2016
I v letošním roce připravujeme pro návštěvníky ukázky výroby tradičních zvykoslovných předmětů spjatých s dobou velikonoční. Každý den se seznámíte s technikami
zdobení kraslic, pečením jidášů – velikonočního pečiva, pletením žil či dřevořezbou.
Pondělí 21. března až středa
23. března, 8.00–15.00 hodin. Vstupné
dle platného ceníku.

Prázdniny s večerníčkem
O velikonočních prázdninách poodhalíme kouzla animace a naučíme vás, jak
rozhýbat kreslenou postavičku.
Čtvrtek 24. a pátek 25. března,
začátky v 9.00, 10.30, 13.00 a 14.30
hodin. Vstupné 20 Kč.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Přednáška
o Karlu Jaroslavu Obrátilovi
Ve spolupráci s Muzejním spolkem
proběhne přednáška doc. PhDr., PaedDr. Kamila Janiše, CSc., o K. J. Obrátilovi, významné kulturní osobnosti Uherského Hradiště, a jeho sbírkách.
Čtvrtek 17. března 2016 v 17:00 hodin.
Recitál Jiřího Pospíchala
Pátý tradiční houslový recitál Jiřího
Pospíchala. Účinkují: Jiří Pospíchal,
housle, Renata Ardaševová, klavír, Libor Meisl, housle, Martina Meisl, violoncello.
Středa 30. března v 19.00 hodin. Vstupné 200 Kč (předprodej v pokladně Galerie SM v Otakarově ulici a v hlavní budově
SM ve Smetanových sadech od 1. března 2016).
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MĚSTSKÁ KINA
Tipy měsíce

Festival Jeden svět 2016

Č

eská společnost žije již řadu měsíců
tématem migrace. Úroveň veřejné debaty o uprchlících motivovala
18. ročník festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět k tomu, aby
zaměřil pozornost nejen na lidi přicházející
do Evropy, ale především na nás samotné,
kteří svůj domov a tím svoji jistotu máme.
Probíhající události nás nutí zamyslet se,
co pro nás znamená domov; o jakou jeho
část jsme ochotni se podělit a jakou si naopak hodláme uhájit sami pro sebe. „Takzvaná migrační krize nám ukázala hodně
především o nás samotných. Tímto směrem
se letos vydáme i na Jednom světě a prozkoumáme domov z mnoha úhlů pohledu,“
uvedla Eva Horová, mluvčí Městských kin.
V Uherském Hradišti bude festival Jeden
svět s letošním názvem Hledání domova

probíhat od 4. do 8. dubna zejména v kině
Hvězda a nabídne divákům řadu dokumentárních filmů poskytujících hlubší sondu
do společenských problémů, navíc po každém filmu bude následovat diskuze s pozvanými hosty, kteří jsou odborníky ve svém
oboru a mají k vybraným tématům skutečně
co říct.
Těšit se můžete například na novinářku a humanitní pracovnici v Sýrii Markétu Kutilovou, Ing. Jaroslava Martínka
z Centra dopravního výzkumu nebo íránského hudebníka Soheila Shadloo a další. Festival bude provázet bohatý doprovodný program, který vyvrcholí v pátek
8. dubna koncertem kapely Allstar
Refjúdží Band v klubu Mír. Celý program
najdete na webových stránkách festivalu
www.jedensvet.cz

Iolanta + Louskáček

a Ester Kocábová. Výtěžek koncertu bude
použit na podporu onkologicky nemocných dětí léčících se na Klinice dětské onkologie FN Brno.
Pátek 18. 3. v 19:00 | kino Hvězda

Výjimečný program v režijním zpracování Dmitrije Černiakova kombinuje všechny
talenty Pařížské opery a nabízí balet i operu v jednom. Čajkovský původně zamýšlel Iolantu a Louskáčka spojit do jednoho
představení. Nakonec však byly od jejich
premiéry v roce 1892 v Mariinském divadle
v Petrohradu uváděny samostatně.
Čtvrtek 17. 3. v 19:00 | kino Hvězda

16

kolekci zaměřila na to, co dělají. „Baví mě
fotografovat ženy, které tvoří, které mají
pozoruhodný příběh a které charakterizuje
vášeň.“ říká fotografka. Při vernisáži v sobotu 19. března zahraje k tanci a poslechu
skupina Jiné trio, kde i fotografka zazpívá.
Sobota 19. 3. v 18:00 | foyer kina
Hvězda
Dílna animace pro děti

Vlasta Redl s kapelou
Každý den jinak

V rámci 3. ročníku VELIKONOČNÍHO
BENEFIČNÍHO KONCERTU, který pořádá Nadační fond dětské onkologie KRTEK,
vystoupí v kině Hvězda hudebník Vlasta
Redl se svou kapelou Každý den jinak.
Účinkujícími večera budou dále Jiří Pospíchal a hudební uskupení Umíme Hrát. Večerem vás provedou Emílie Pospíchalová

V měsíci březnu přichází do kin film Já,
Olga Hepnarová, jenž je příběhem mladé
ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí.
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena
na území Československa popravena.
Cestovatelský film Trabantem do posledního dechu mapuje dosud nejnáročnější expedici nejznámějšího českého
cestovatele Dana Přibáně. Posádky dvou
žlutých trabantů, polského Fiatu neboli
malucha, Čezety, Jawy a dokonce dvou
invalidních vozíků vyrazily z australského
Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii,
Malajsii a Thajsko.
Geniální sourozenci Joel a Ethan Coenové, magnety na Oscary, oslavné recenze a diváckou přízeň, natočili svěží
retro komedii Ave, Caesar!, v níž si dělají
srandu ze světa, v němž se léta úspěšně
pohybují. Zavtipkovat na vlastní účet se
s nimi rozhodla asi nejsilnější herecká
sestava, jakou se podařilo v posledních
pár letech do jednoho filmu dostat (George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett
Johansson, Tilda Swinton, Channing Tatum, Jonah Hill, ad.)

Ženy mýma očima

Srdečně zveme na výstavu fotografií
Bety Bajgartové a Milana Zámečníka. Čtyři
desítky jejich snímků spojuje tématika žen.
Přístup obou fotografů k tématu je značně
rozdílný. Zatímco Milana přirozeně zajímá
vzhled žen, které fotografuje, Beta se ve své

Udělejte si svůj animovaný film od začátku do konce. Vdechněte svým příběhům
život. Dílna bude zahájena v kinosále již
vytvořenými animovanými filmy z předešlých dílniček a povede ji Milan Ondruch a studenti UTB Zlín. Počet míst je
omezen, proto je nutná rezervace. Cena
150,- Kč/účastník. Kontakt pro zájemce:
stepanka.pokornikova@mkuh.cz
Neděle 27. 3. | 14:00–17:00 | kinosál
+ foyer kina Hvězda

KULTURA

KNIHOVNA BBB
Březen měsíc čtenářů

K tradiční celostátní akci Březen měsíc
čtenářů se svými aktivitami každoročně
hlásí více než 400 aktivních veřejných
knihoven z celé České republiky, výjimkou
není ani Knihovna BBB. A na co se můžete
těšit v měsíci březnu?

Cestopisná beseda
Tři muži bez člunu

Příběhy z cest po horách východní Evropy vám představí Miroslav Rafaj, průvodce
CK Kudrna. První zastávka bude na Podkarpatské Rusi, poté se podíváte do nitra
rumunského pohoří Trascau a do třetice
se na Evropu podíváte z vrcholku Elbrusu
a dalších hor Kavkazu. Zveme vás do čítárny Knihovny BBB 3. března v 18 hodin na vyprávění s promítáním fotografií,
vstupné 30 Kč.

Poetický středeční dýchánek v Knihovně BBB patřil zejména Klasickému dechovému triu z Hradce Králové
v rámci hudebního projektu Umíme hrát. 
Foto: archiv knihovny BBB

Všechny přátele literatury a knihovny,
ale i tance a dobré zábavy, srdečně zveme
na již 15. ročník Knihovnického tanečního vínku, který se uskuteční v sobotu 5.
března ve 20 hodin v Redutě. K poslechu
i tanci hraje VHS Nedakonice, chybět nebude tradiční tombola, kulturní vystoupení
a překvapení!

Tentokráte půjde o quilling - přáníčka,
obrázky z papíru. Quilling nebo také papírový filigrán je výtvarné umění, jehož
hlavním materiálem jsou papírové proužky. Proužky se stáčí quillingovým perem
do spirálek a vzniklé spirálky se pomocí
prstů formují do různých tvarů (lístek, kapka, kytička). Tvary se pomocí lepidla fixují
na podklad (papír, krabičky, rámečky…)
a vytváří se z nich originální obrazce. Přijďte vyzkoušet!

Tvořivé středy

Beseda s Arnoštem Vašíčkem

Tradiční Knihovnický
vínek v Redutě

Kreativní dílna pro dospělé se uskuteční 16. března (17.00–19.00) v čítárně
Knihovny BBB.

Spisovatel a velmi známý český záhadolog se po několika letech vrací do Knihovny BBB. Ve čtvrtek 31. března v 18.15 se

uskuteční beseda s názvem Neuvěřitelné
skutečnosti. Víte, že v jeskyních filipínského ostrova Luzon spočívají utajované
ostatky mimozemského národa Kabunyů?
Na Jávě žili pouhých patnáct centimetrů
vysocí tvorové s lidským tělem? Revoluci
v náboženství starého Egypta vyvolal přílet umělých nebeských objektů? Přijďte se
přesvědčit.
Noc s Andersenem

Nejpopulárnější čtenářská akce pro děti
se letos uskuteční 1. dubna a není to apríl!
Bedlivě sledujte webové stránky a facebook
Knihovny BBB!
Radovan Jančář
www.knihovnabbb.cz

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let

KNIHOVNICKÝ A TANEČNÍ
VÍNEK ANEB VEČÍREK
PRO PŘÁTELE KNIHOVNY
A LITERATURY
V POŘADÍ PATNÁCTÝ
DATUM: 5. BŘEZNA 2016
ČAS: 20:00 HODIN
MÍSTO: REDUTA UH
HRAJE: VHS NEDAKONICE
TOMBOLA BUDE
A PŘEKVAPENÍ TAKY.
V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky připomenout jeho
historii. Foto: Loutkový soubor Hadrníčci, který několik let fungoval pod tehdejší Okresní lidovou knihovnou. Rok 1952.
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slovácké divadlo

P

řelom zimy a jara, tedy měsíc
březen, je ve Slováckém divadle
ve znamení dvojího zkoušení.
Jedna část hereckého souboru pro diváky chystá pod vedením režiséra Zdeňka
Duška společenské drama Henrika Ibsena Nepřítel lidu. V inscenaci, jejímž
hlavním tématem je obhajoba pravdy
a boj proti lži, uvidíte v hlavní roli Tomáše Šulaje. Premiéra se chystá na sobotu 9. dubna od 19.00 hod. O tři týdny později pak druhá část hereckého
týmu představí veřejnosti dramatizaci

současného slovenského knižního bestselleru. Knihu o hřbitově připravuje režisér Jakub Maceček. Hlavní roli retardovaného muže Samka Tále, který nejvíc
ze všeho touží být normálním, svěřil
Zdeňku Trčálkovi. Premiéra proběhne v sobotu 30. dubna od 19.00 hod.
Čekání na novinky si můžete zpříjemnit
například s nejnovější hrou v našem repertoáru – bláznivou komedií z divadelního prostředí Bez roucha.
Klidný nástup jara přeje
Slovácké divadlo.

FOTOOHLÉDNUTÍ
za PREMIÉROU

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
datum
1. 3.
2. 3.
3. 3.
5. 3.
6. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
23. 3.
24. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

den
út
st
čt
so
ne
út
st
čt
pá
so
po
út
st
čt
so
ne
po
st
čt
út
st
čt

čas sk. představení
19.00		 Pokrevní bratři
17.00 V Alenka v kraji divů a za zrcadlem
19.00 B Zlatý drak
19.00 C Bez roucha
19.00 H Zlatý drak
18.00 T Sám na dva šéfy
18.00 E Macbeth
19.00 K Bez roucha
10.00 š Sám na dva šéfy
19.00 R Zlatý drak
10:00 š Nezbedná pohádka
18.00 E Šansonování (Thème l’amour)
17.00 M Alenka v kraji divů a za zrcadlem
19.00 X Zlatý drak
19.00 G Zlatý drak
19.00 F Bez roucha
19.00		 Pokrevní bratři
19.00		 Nájemníci
19.00 J Bez roucha
18.00 S Studna světců
17.00 O Alenka v kraji divů a za zrcadlem
19.00 D Bez roucha

datum
2. 3.
3. 3.
6. 3.
10. 3.
12. 3.
16. 3.
17. 3.
22. 3.
30. 3.
31. 3.

den
st
čt
ne
čt
so
st
čt
út
st
čt

čas 		
19.00 		
18.00 		
19.00 		
19.00 		
19.00 		
18.00 		
19.00 		
10.00 š
19.00 		
19.00 		

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

tel.: 572 55 44 55
mobil: 739 06 17 47
e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz
Bez roucha – T. Hrabalová, J. Hejcman, M. Vrtáček, I. Vacková.

Bez roucha – T. Hrabalová, J. Kubáník a A. Kynclová.
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Bez roucha – I. Vacková.

Foto: Marek Malůšek
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ZŠ UNESCO: Vynikající výsledky žáků
9. tříd v testech SCIO 2015–2016

NÁZOR
ZASTUPITELE
Vážení občané města.

J

akožto radní a zastupitel města, který má
v gesci životní prostředí, sociální služby
a informatiku, vás tímto chci informovat
o dění a novinkách na radnici, které se týkají mých resortů. Kdo se zajímá o dění ve městě
Uh. Hradiště ví, že proběhla a probíhá spousta novinek, které vedou k různým zlepšením.
V tomto březnovém čísle bych se chtěl věnovat
resortu životního prostředí.
Podařilo se nám spustit pilotní projekt na pytlovaný svoz plastů. Projekt byl testován v místní části
Míkovice a za období říjen 2015 až únor 2016 se
svezlo 560 ks pytlů v celkovém objemu 1400 kg.
Rozšíření pro další místní části se plánuje spustit
v dubnu 2016.
Začali jsme provádět osvětu mezi nejmenšími
(v MŠ a ZŠ) k lepšímu třídění odpadu a nakládání
s ním. Pro občany města vznikla nová instruktážní
videa.
Provádíme opravu a rozšíření dětských hřišť,
momentálně je v běhu tvorba nové koncepce dětských hřišť. Mapujeme kontejnerová stání a snažíme se tyto místa více zkulturnit a rozšířit. Rozšířili
jsme svoz bioodpadu o možnost vyvezení další nádoby a možnost zakoupení škrobových pytlů, zdarma rozdáváme tašky na tříděný odpad.
Osobně se snažím co nejvíce komunikovat s ředitelem firmy Hrates o lepším a efektivnějším nastavení údržby zeleně, sečení trávy, úklidu veřejných
prostranství města a v neposlední řadě o údržbě
městské tržnice.

Od začátku mého působení na radnici jsem avizoval, že každý občan, který má nějaký podnět, připomínku, dotaz nebo nápad, mě může kontaktovat
naemailovéadrese:frantisek.elfmark@mesto-uh.cz
nebo na telefonu: 572 525 113. Abychom vám situaci co nejvíce zjednodušili, spustili jsme navíc
v září 2015 aplikaci „Zlepši své město“, kde můžete také všechny podněty a nápady hlásit. Najdete ji
na webových stránkách města www.mesto-uh.cz.
Speciálně pro zastupitele, a to nejen opoziční,
nabízím každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin
v mé kanceláři konzultace k dění na radnici. Otevřený přístup a hledání efektivního řešení případného problému považuji vždy za pozitivní a věřím,
že přispěje k dalšímu rozvoji našeho krásného
města.	
František Elfmark, DiS.

člen Rady města Uherské Hradiště
www.frantisekelfmark.cz
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AKROPOLIS
Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

AKROPOLIS CUP 2016
Další ročník soutěže ve sportovním aerobiku skupin a týmových choreografií Akropolis CUP se blíží. Akce vypukne v sobotu
23. dubna 2016 v Uherském Hradišti v tělocvičně Gymnázia. Je určena všem dětem od
5 do 14 a více let, které rády sportují. V porotě zasedne vítěz Star Dance 2015 Marek
Zelinka a Tamara Jiříková mistryně Evropy
ve sportovním aerobiku z roku 2014!

Zdroj: Fotoarchiv ČT
TYPOLOGIE OSOBNOSTI
Otestujte si jaký typ jste s následným

výkladem o tom, jak rozvíjet své silné
stránky. Čekají vás dvě setkání 10. 3.
a 17. 3. s lektorkou Dášou Mega.
AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ
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.
VYBERTE SI Z LETOŠNÍ
NABÍDKY LETNÍCH TÁBORŮ
Připravili jsme letní prázdniny plné zábavy. Vybírejte z pestré palety témat. Děti
mohou skočit rovnýma nohama do své oblíbené pohádky, naučit se choreografie ze
známých muzikálů, ale také si procvičit angličtinu. Je libo luštění hlavolamů, skákání

přes švihadlo, malování nebo cestování?
Nahlédněte na naše webové stránky.
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.
NOVĚ OTEVÍRÁME
COWORKINGOVÉ CENTRUM
Pro všechny z vás, kteří potřebujete pracovní zázemí nebo chcete využít čas, kdy
jsou vaše děti na kroužcích, nabízíme naši
novou sdílenou kancelář. K dispozici je počítač, internetové připojení a zázemí centra
Akropolis.

DDM ŠIKULA

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

5. 3. – sobota – Výlet s přírodovědným
centrem Trnka – Cestovatelský klub – Velké kočičí putování do kočičího depozita
Flíček Nedakonice a pěší procházka zpět
do UH. Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 2. 3. 2016. Bližší informace
sledujte na www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
5. 3. – sobota – Burza šperků a nápadů v Diakonii UH v době 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. Info:
Martina Dörrová, tel. 605 203 064, e-mail:
martina.dorrova@ddmsikula.cz.
6. 3. – neděle – KOUZELNÝ KARNEVAL – od 15.00 hod. Na všechny
děti se těší kouzelník Jirka Hadaš, který
si připravil celou řadu soutěží, tanečků
a písniček. Vstupné pro masky 30,- Kč,
20

doprovod 60,- Kč. Info: Jana Skuciusová,
tel. 605 203 065, e-mail: jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
10. 3. – čtvrtek – Okresní kolo recitační soutěže – v budově ZUŠ Uh. Hradiště
od 9.00 hod. info: Martina Dörrová, tel.
605 203 064, e-mail: martina.dorrova@
ddmsikula.cz.
12. 3. – sobota – kurz Tvarování
bonsají od 14.00–17.00 hod. v Přírodovědném centru Trnka UH, čtvrté setkání
praktického kurzu pod odborným vedením
p. ing. A. Krajčové (Fukanzan) – vytvoříte
vlastní bonsaj. Bližší informace sledujete
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
12. 3. – sobota – Sobotní akce
ve spolupráci se Slováckou TRŽNICÍ,
8.00–13.00 hod., Slovácká tržnice, info:
Dáša Náplavová, tel. 605 203 063, email:
dagmar.naplavova@ddmsikula.cz.
12. 3. – sobota – Jarní malování velikonoční keramické misky – akce je

určena pro dospělé v budově DDM Šikula
UH 9.00–12.00 hod. Cena 120,- Kč. Přihlásit se nejpozději do 7. 3. a info: Broňa
Krystová, tel. 572 551 347, e-mail: brona.
krystova@ddmsikula.cz.
24. 3. – čtvrtek – VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY Výtvarné tvoření s překvapením!!! V budově DDM 9.00–13.00 hod.
Cena 100,- Kč. S sebou přezůvky, pracovní
oděv, svačinu a tvořivou náladu. Čeká Vás
také turnaj v deskovkách!!! Info: Broňa
Krystová, tel. 572 551 347, e-mail: brona.
krystova@ddmsikula.cz.
25. 3. – pátek – Návštěva policejní stanice – výprava klubu Pod povrch,
10.00–11.30 hod. Na akci je nutné se předem přihlásit. Bližší informace sledujte na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
NABÍZÍME:
LETNÍ POBYTOVÉ i PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY – více na www.ddmsikula.cz

ZPRAVODAJ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

KRONIKA | STŘÍPKY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

AQUAEROBIC
CVIČTE A RELAXUJTE S PROGRAMEM AQUAEROBIC!

ÚTERÝ 16.30 – 18.00 hod.
ČTVRTEK 18.30 – 20.00 hod.
Každá lekce zahrnuje 45 min. intenzivní cvičení ve vodě
+ 45 min. relaxace ve wellness centru + 15 min. šatna
Cvičení probíhá v hluboké vodě plaveckého bazénu
s využitím cvičebních pomůcek (vodní činky, nudle, pásy a rukavice).
Vhodné i pro neplavce.
Pro relaxaci můžete využít všech služeb wellness centra
(sauny, odpočívárny, masáže a wellness procedury, wellness bar ad.)
Jednorázový vstup: 110,- Kč
(permanentka na 10 lekcí za 1.000,- Kč)
Zvýhodněný jednorázový vstup (abonenti, studenti, senioři): 80,- Kč
(permanentka na 10 lekcí 700,- Kč)
Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.

www.aquapark-uh.cz

1. 1.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
12. 1.
15. 1.
15. 1.
28. 1.
31. 1.

Jubilanti v měsíci lednu
Marta Krystýnková
Pavla Luběnová
Jozef Urbanovský
Miroslav Hezucký
Věra Schramhauserová
Antonín Ratajský
Stanislav Grebeníček
Marie Zuzaníková
Marie Hrabcová

Sára Kvasničková
Tobias Hubáček
Filip Kaňovský
Lilien Wurstová
Tereza Selucká
Tomáš Vaculík
Kristián Bajgar
Lucas Kunert
Petr Zapletal
Natálie Radová
Tadeáš Repka
Daniela Kozáková

Narodili se
12. 10. 2015
13. 10. 2015
15. 10. 2015
20. 10. 2015
31. 10. 2015
26. 11. 2015
30. 11. 2015
2. 12. 2015
18. 12. 2015
31. 12. 2015
6. 1. 2016
18. 1. 2016

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

MLADÍ LOUTKÁŘI T. J. SOKOLA UH. HRADIŠTĚ
ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET
TYTO POHÁDKY :
V NEDĚLI 13. BŘEZNA V 15 HOD. PŘÍBĚHY MOŘEPLAVCE
V NEDĚLI 27. BŘEZNA V 15 HOD. O ZLÉ KOZE DRCANĚ
a také KREJČÍK JEHLIČKA
Vstupné dobrovolné.
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RECEPT MĚSÍCE
Medovníčkové koule

POTŘEBNÉ PŘÍSADY – lité těsto
1 máslo, 3 celá vejce, 3 lžíce medu,
300g cukru krupice, 400g hladké mouky,
1 lžička sody bikarbony, trochu mléka.
Krém : 1 plechovka salka (nevařit), 1 máslo
Postup:
V hrnci rozehřejeme máslo, přidáme
med a postupně přisypáváme smíchané
sypké suroviny, nalijeme trošku mléka, pořád mícháme, pak hned klepneme 3 vejce
22

a šlehačem dobře promícháme (rádo by
se přilepilo k hrnci, proto nehřát dlouho,
jen vše spojit a zahřát) a teplé nalijeme na 3
plechy vyložené pečícím papírem. Pečlivě
rozetřeme, nedělat vysokou vrstvu, pláty
musí být tenké. Pečeme chvíli, max. 10 minut. Až pláty zezlátnou, jsou hotové.
Mezitím si uděláme krém z 1 másla (trochu změklého) a 1 salka.
Zchladlé těsto rozdrtíme na jemné drobečky. Trochu drobečků si odložíme stranou na obalení kuliček. Drobky nasypeme
do krému a vypracujeme z nich hmotu,

kterou dáme na 2 hodiny odpočinout do lednice. To proto, aby se nám potom kuličky
lépe tvarovaly.
Po dvou hodinách vyndáme těsto z lednice a vytvarujeme kuličky, jež obalujeme
ve zbylých drobečcích, do nichž jsme přidali
100g mletých ořechů.
Dobrou chuť.
Při konzumaci této dobrůtky se můžete
také „zakousnout“ do stejně dobré knihy
od Abby Clements s názvem Zmrzlinové
sedmé nebe.

PROGRAM KLUBU KULTURY

pátek 4. 3., 19:00 hod., Klub kultury, vstupné: 100,- Kč
„HU, HU, HU, JARO UŽ JE TU“
V pořadu vystoupí: DFS Ostravička, CM Ostravička, DFS Omladinka a CM Omladinka. Pořádá: Dětský folklorní soubor Omladinka.
sobota 5. 3., 20:00 hod., Reduta, vstupné: 199,- Kč
15. KNIHOVNICKÝ TANEČNÍ VÍNEK
K tanci a poslechu hraje VHS Nedakonice. Pořádá: Knihovna BBB.
neděle 6. 3., 15:00 hod., Klub kultury, vstupné: 30,- Kč (masky), 60,- Kč (doprovod)
KOUZELNÝ KARNEVAL
Karneval plný kouzlení, tanečků a písniček s Jirkou Hadašem. Pořádá DDM Šikula.
úterý 8. 3., 19:30 hod., Reduta, vstupné mimo předplatné: 110 Kč
KONSTIANTYN TYSHKO
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA
Recitál klavíristy původem z Ukrajiny. Poslední koncert této sezóny.
úterý 8. 3., 19:30 hod., Klub kultury, vstupné: 290,- a 250,- Kč
VSTUPTE…
Lidsky dojímavá komedie o nekončících patáliích dvou klaunů v penzi. Hrají: J. Čenský, L. Mrkvička, P. Nárožný, L. Švormová.
úterý 15. 3., 10:00 hod., Reduta, vstupné: 20,- Kč (děti do 10 let ZDARMA)
VI. MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA
Pořádá Region Slovácko.
čtvrtek 17. 3., 18:00 hod., Reduta, vstupné: dobrovolné
KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ A SOUBORŮ SZUŠ SLOVÁCKO
Pořádá Soukromá základní umělecká škola Slovácko.
neděle 20. 3., 15:00 hod., KD Míkovice, vstupné: 50,- Kč
NEDĚLNÍ POHÁDKA: PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Hraje Divadlo Koráb Brno.
čtvrtek 24. 3., 19:30 hod., Reduta, vstupné mimo předplatné: 110 Kč
ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET: HOST GENE JACKSON (USA)
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ
Gene Jackson (USA) – bicí, Ondřej Štveráček – saxofon, Klaudius Kováč – klavír, Tomáš Baroš – kontrabas. Poslední koncert této sezóny.
pátek 25. 3., 19:00 hod., KD Vésky, vstupné: 80,- Kč (A3V polovic)
JMÉNO
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
Představení Nezávislé divadelní scény SemTamFór ze Slavičína.

REDUTA – PŘÍZEMÍ		
						
GALERIE V. HROCHA		

VÝSTAVY
JIŘÍ VÁLEK: OBRAZY – „Věnováno Anně“ (do 16. 3. 2016)
PETRA NÉMETHOVÁ: GRAFIKY (18. 3. – 18. 4. 2016)
SVUM – členská výstava (do 31. 3. 2016)

2. 3., 14:30, Reduta – velký sál		
8. 3., 14:30, Klub kultury – malý sál
10. 3., 14:30, Reduta – velký sál
14. 3., 14:30, Reduta – zkušebna
17. 3., 14:30, Reduta		
22. 3., 14:30, Reduta		
25. 3., 14:30, Reduta – zkušebna
29. 3., 14:30, Reduta		
31. 3., 14.30, Reduta – velký sál

A3V (Akademie třetího věku)
Jiří Tesař: ČEŠTÍ CESTOVATELÉ NA TAHITI
Mgr. Jana Vařachová: MALÁ OCHUTNÁVKA ANDALUSIE
Bc. Jan Zapletal: SPOLKY V UH. HRADIŠTI V 19. STOLETÍ
Ing. Ján Hradský: MERKUR
RNDr. Dušan Trávníček: ČERNÁ HORA MÁ HORY BÍLÉ
Věra Heidlerová: OSUDY ČES. DIVADELNÍKŮ V 1. POL. 19. STOL.
PhDr. Jana Bílková: TRÉNINK PAMĚTI A KONCENTRACE
Ing. František Bezděk: LOVECKÝ SOUD NA HRADĚ BUCHLOVĚ
Ing. Jaroslav Ježo, Městská policie Uh. Hradiště: NÁSTRAHY HRADIŠTĚ

ÚŘEDNÍ HODINY: ÚT a ST 9–11, 13–15 hod.

PŘIPRAVUJEME
2. 4. SLOVÁCKÁ ODYSSEA ANEB PUTOVALI MARTIN S JURÚ; 7. 4. ZUŠ: KONCERT ABSOLVENTŮ, SÓLISTŮ A SOUBORŮ; 9. 4. TICHÁ VÍNA
REDUTA; 16. 4. MISTROVSTVÍ ČR V KULTURISTICE A MASTERS; 17. 4. ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU; 19. 4. ZUŠ: KONCERT UČITELŮ;
20. 4. KOČOVNÉ DIVADLO AD HOC: ZMRAZOVAČ, VERNISÁŽ: DOMEČEK 166; 21. 4. SZUŠ SLOVÁCKO: KONCERT UČITELŮ;
27. 4. SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR UVÁDÍ ŽÁKY ZUŠ A SZUŠ; 29. 4. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH: JAK ŠVÉDOVÉ L. P. 1645 BRNO
MARNĚ DOBÝVALI

změna programu vyhrazena
informace tel.: 572 430 426
e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
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WWW.KKUH.CZ
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ STANISLAVA BLAHY
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K POSLECHU HRAJE KVINTET MINUETTO
UVÍTÁME VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU
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