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Vážení občané,
jarní měsíce jsou časem příznivých
změn v přírodě, ale přirozeně jsou také
obdobím, které je již vhodné pro uskutečnění stavebních prací při investičních
akcích. S letošním jarem se jich pojí
hned celá řada.
Stále probíhá rekonstrukce domu
„U obrů“ (č.p. 293) na Palackého náměstí, kde rozsáhlým stavebním úpravám podléhá celý interiér budovy. Máme
za sebou též březnovou opravu podchodu pod železniční tratí mezi ulicemi Husova a Na Stavidle („Myší díru“). V této
souvislosti Vám chci poděkovat za pochopení, které jste v průběhu oprav měli,
protože se jedná o značně frekventovaný
úsek důležité pěší trasy ze sídliště Štěpnice do centra města.
Na nový vzhled prostředí se mohou
těšit obyvatelé rozvětvené ulice Květinové v městské části Vésky. Dočkají se
totiž rekonstrukce místních komunikací
a chodníků. Práce na stavbě začínají již
od 4. dubna, potrvají pak do 30. června
2016.
Jednou z dalších akcí jsou připravované opravy ve Slováckém divadle - z provozních důvodů dojde k výměně obkladových materiálů na stěnách v sále,
výměně závěsů na balkonech a výměně
podlahovin (koberců) ve všech shromažďovacích prostorech. Stávající povrchy
a materiály budou nahrazeny novými,

2

splňujícími nejvyšší a aktuální kritéria požární bezpečnosti, ale i akustiky.
Předpokládaný termín zahájení prací je
ve druhé polovině června, doba trvání
bude zhruba 3 měsíce.
Letos se toho ale chystá mnohem
více. Budeme pokračovat v terénních
a sadových úpravách Výšiny sv. Metoděje, uskuteční se komplexní digitalizace městského kamerového systému.
V plánu je rovněž obnovení povrchu
sportovního hřiště v Míkovicích nebo
pokračování rekonstrukce chodníků
v Mařaticích. Když dosáhneme na dotace, budeme pokračovat v bezbariérové
trase vedoucí městem, aktuálně v úseku autobusové nádraží po ul. Stanclova
a začali bychom s výstavbou sportovního areálu pro skateboard a další sporty
Happy Line, dále chceme realizovat rekonstrukci kanalizace na ulici Sokolovská a na třídě Maršála Malinovského,
nebo rekonstrukci kanalizace a vozovky v ul. Před Branou v Jarošově, taktéž
s podmínkou získání dotace.
Ve stádiu rozpracovanosti se nacházejí některé projektové dokumentace
– parkoviště u hřbitova v Mařaticích, rekonstrukce budovy ZUŠ na Mariánském
náměstí či budovy čp. 238 na Palackého
náměstí, kde sídlí speciální škola.
Zdeněk Procházka, místostarosta
města Uherské Hradiště
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KRÁTCE Z MĚSTA
Město více podpoří tržnici u nádraží,
Selské trhy na Mariánském náměstí končí

Selské trhy se již v Uherském Hradišti
na Mariánském náměstí konat nebudou.
Znovuobnovená tradice pořádání trhů
v centru města se v průběhu tří let nesetkala
s očekávaným zájmem. Město chce peníze,
které do trhů vkládalo, investovat raději
do oprav a údržby tržnice Na Stavidle, která má tradici a kam jsou lidé zvyklí chodit
nakupovat. „Trhy nezískaly takovou oblibu,
jak se předpokládalo – účastnil se jich nevelký okruh prodejců i zájemců z řad veřejnosti. Funkci hlavního tržiště pořád plnila
tradiční tržnice naproti vlakového nádraží.

Podstatné je také to, že i ekonomika selských trhů byla dlouhodobě ztrátová,“ vyjádřil se místostarosta města Ivo Frolec.
Projevuje se, že městská tržnice u nádraží je
i přes své nevýhody stále silně využívaným
místem pro trhovectví v Uherském Hradišti. „Několikrát se vyrojily spekulace, že
chceme městskou tržnici Na Stavidle zrušit.
To jednoznačně vyvracím, jedná se o fámu.
Naopak, podnikáme nové kroky ke zlepšení
stavu tržnice, nyní například vylepšíme stav
sociálních zařízení,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha.

Uherskohradišťská nemocnice má nový přístroj CT
pro nukleárně medicínské a radiodiagnostické vyšetření

Přístroj SPECT/CT zobrazuje nejen
funkce orgánů, tkání a buněk, ale také jejich anatomické uložení. „Pro pacienta je
nový přístroj velmi výhodný v tom, že je vyšetřen při jednom sezení komplexně. Jedná
se o univerzální přístroj, nejčastěji se používá pro vyšetření srdce, mozku nebo skeletu,“ uvedl primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Vojtěch Grecman. Přístroj stál

16 milionů korun. Uherskohradišťská nemocnice je druhá v Evropě, která ho vlastní. Přístroj váží zhruba 5,5 tuny a zajímavé
také je, že jedna jeho část se letecky dopravovala z Chicaga, druhá potom ze Šanghaje. Obě se „sešly“ na letišti v Německu,
odkud části putovaly dvěma kamiony až
do Uherskohradišťské nemocnice.
D. Lipovská, UHN

Čtvrt roku se na radnici nebylo možné dostat do horních pater výtahem, který si vyžádal generální opravu.
Nyní již nový výtah funguje bez omezení.

Než vyjedou, mohou se
řidiči podívat,
kde je volné parkoviště
Kolik volných míst je aktuálně na velkokapacitních parkovištích v Uherském
Hradišti, mohou nyní nově řidiči zjistit
na úvodní straně webového portálu města (www.mesto-uh.cz). Aplikace navazuje
na navigační značky informačního systému
pro řidiče, který zavedla radnice ve městě
vloni. Samotná návěstidla jsou umístěna na příjezdech do Uherského Hradiště:
ve směru od Starého Města na Moravním
mostě, od Kunovic na třídě Maršála Malinovského a od Jarošova/Mařatic na ulici
Sokolovská. Řidiče informují o aktuální
obsazenosti na záchytných parkovištích
u vlakového nádraží (ČD – jih a ČD – sever), na parkovišti Na Stavidle a na Náměstí Míru (Kino Hvězda, aquapark). Všechna
zmíněná parkoviště dělí od centra města
pouhých několik minut pěšky.
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KRÁTCE Z MĚSTA
Děti poslaly zimu proudem a přivítaly jaro.

Vítání jara – vynášení Mařeny připravily v neděli 13. března folklorní soubory Hradišťánek a Dolinečka (Staré Město), které se setkaly u řeky Moravy v lokalitě U Komína
za účasti starostů obou měst.

Veřejné fórum o rozvoji města

V

pořadí již sedmé Veřejné fórum
o rozvoji města se bude konat
v pondělí 11. 4.2016 od 17:00–
19:00 hod. ve Velkém sále Reduty v Uherském Hradišti. Těším se na nové podněty,
a pevně věřím, že občané využijí této příležitosti a zapojí se do plánování rozvoje
města, řekl starosta Ing. Stanislav Blaha.
Veřejné fórum je příležitostí pro všechny
občany, zájmové a neziskové organizace,
podnikatelé a pro všechny, kteří se chtějí
dozvědět, jak se město rozvíjí a říct nám
své podněty pro další rozvoj s cílem zlepšit kvalitu života v našem městě. K diskusi
o tom, co se uskutečnilo, realizuje nebo
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připravuje, budou připraveny tematické
stoly z oblastí životní prostředí, doprava,
sociální služby, bezpečnost, vybavenost
pro volnočasové aktivity a samozřejmě
tzv. stůl mládeže.
Občané se dozvědí, v jaké fázi řešení
jsou náměty z loňského veřejného fóra
a budou moci pojmenovat další náměty,
které se stanou podnětem k hledání optimálního řešení v tomto roce. U jednotlivých tématicky vyčleněných stolů budou
mít příležitost diskutovat s odborníky
i vedením města o aktualitách či novinkách. Na závěr dojde ke společnému

pojmenování nových „10 problémů města“, o kterých bude hlasovat veřejnost.
Fórum bude moderovat Ing. Dana Diváková, ředitelka institutu komunitního
rozvoje. Program bude zahájen krátkým
tanečním vystoupením ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Šikula. Součástí programu bude i slosování tomboly
a drobné občerstvení.
Více informací Vám poskytne koordinátorka akce:
Ing. Miroslava Gajdošová,
tel.: 572 525 251,
e-mail: miroslava.gajdosova@mesto-uh.cz
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MĚSTO INFORMUJE
AKTUÁLNÍ TÉMA: Platby za odpady
Vzhledem k období, kdy jsou ve městě dojít k žádným omylům (pokud je dobře za- správně a jednotlivě uvedeny variabilní
symboly za každého plátce/osobu zvlášť,
Uherském Hradišti aktuální platby za od- dán variabilní symbol).
Jaký hrozí postih za neuhrazení po- budou chybně vyplněny anebo budou chypady, uvádíme několik zásadních otázek
bět úplně, nebude možné platbu přiřadit
platku?
a odpovědi k této problematice:
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a poplatek za odpad bude vyměřen platebKolik činí poplatek za odpad a do kdy
nebo ve správné výši, vyměří poplatníkovi ním výměrem a vymáhán.
se musí zaplatit?
Jestliže některým občanům činí jednoráVýše poplatku za odpad se nemění, zůstá- městský úřad poplatek platebním výměvá stejná, tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splat- rem. Včas nezaplacené nebo neodvedené zová úhrada potíže, doporučujeme uhradit
nost poplatku za odpad je 31. května 2016. poplatky nebo část těchto poplatků může část poplatku za odpad postupně, samoNárok na osvobození, úlevu (např. stu- městský úřad zvýšit až na trojnásobek. zřejmě s uvedením variabilního symbolu
denti, osoby dlouhodobě žijící v zahraničí) Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku a dodržením splatnosti do konce května.
lze uplatnit pouze do 31. května každého (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních Dále je možné dohodnout s právním odbopoplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rem splátkový kalendář.
roku na ekonomickém odboru.
Co když občan svůj variabilní symbol
současně článek 7. obecně závazné vyhlášztratil či zapomněl?
Od 1. 1. 2015 došlo ke změnám v obecně ky č. 11/2015)
V takovém případě je možné obrátit se
Jakým způsobem má občan zaplatit?
závazné vyhlášce a to:
 osvobozeny jsou děti do dovršení 1. roku
V případě, že bude občan hradit popla- na ekonomický odbor, který po ověření tověku
tek za odpad přímo v pokladně Městského tožnosti občanovi jeho jedinečný variabilní
 úleva ve výši 250,00 Kč se poskytuje poúřadu Uherské Hradiště, stačí vzít s sebou symbol sdělí. Údaje s variabilními symboly
platníkům do dovršení 18. roku věku
dopis/y nebo číslo/a variabilního symbolu budou mít k dispozici i pracovnice na poplátce/ů a po zaplacení poplatku mu bude kladně.
Poplatek za odpad platí též fyzická osoba, vystaven doklad o zaplacení. Vzhledem
Pokladní hodiny pokladny Městského
která má na území města Uherské Hradiště k nadměrnému zatížení pokladny v období
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt placení poplatků za odpad doporučujeme úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena majitelům běžných účtů zaplatit poplatky náměstí 19
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši prostřednictvím svého internetového ban- PO a ST 08.00–11.00, 12.00–16.30
500,00 Kč (vlastník je povinen se přihlásit). kovnictví. Vyhnou se tak frontám a nepří- ÚT a ČT 08.00–11.00, 12.00–14.00
PÁ
08.00–11.00 12.00–13.00
Jaké byly další zásadní změny v plat- jemnému čekání.
bách za odpady?
Pokud bude občan hradit poplatek za odOproti loňskému roku žádné, nicméně pad na poště, je nutné vyplnit poštovní Číslo účtu:
znovu připomínáme, že:
poukázky zvlášť za každého plátce včetně 19-1543078319/0800 vedený u České spoa) Za odpady nyní platí každá fyzická přiděleného variabilního symbolu. Totéž řitelny a.s.
osoba (včetně dětí) zvlášť, nikoliv celá do- platí i v případě bezhotovostních plateb Výše poplatku za rok 2016:
mácnost hromadně jako tomu bylo do roku převodem z účtu. Je nutné uvádět jednot- 500,- Kč/osoba
2012.
livé variabilní symboly. Pokud nebudou Splatnost poplatku: 31. 5. 2016
b) Poukázky na úhradu poplatku za odpad nejsou již dodávány do jednotlivých
domácností. V roce 2013 byl dodán každé Platby za odpady v jednotlivých městských částech
fyzické osobě, která má na území města
Uherské Hradiště trvalý pobyt, informační Platby za odpady je možné uhradit přímo ve vaší městské části. Zaměstnanci Městského
dopis s jedinečným variabilním symbolem, úřadu Uherské Hradiště za vámi přijedou v níže uvedených termínech.
který slouží k úhradě poplatku za odpad.
datum		
místo
Jméno plátce, číslo účtu a variabilní symbol městská část
SADY		
18.
4		
Místní kulturní zařízení 		
9–12 hod.
byly uvedeny na konci informačních dopisů.
		
20.
4.		
Místní
kulturní
zařízení
		
9–12 hod.
Proč k takové změně došlo?
MAŘATICE
26.
4.		
Místní
knihovna
			
9–12 hod.
Důvodem změny byla potřeba přesné
		
28.
4.		
Místní
knihovna			
9–12 hod.
identifikace plateb, popř. nedoplatků u kažVÉSKY		
2.
5.		
Místní
kulturní
zařízení
		
9–12 hod.
dého jednotlivého poplatníka.
		
4.
5.		
Místní
kulturní
zařízení
		
9–12 hod.
Při dřívějších platbách společných plátců
JAROŠOV
10.
5.		
Místní
knihovna			
9–12 hod.
stále častěji docházelo k nesrovnalostem
		
12.
5.		
Místní
knihovna
			
9–12 hod.
a to bylo zatěžující jak pro úřad, tak i pro
MÍKOVICE
16.
5.		
Místní
kulturní
zařízení
9–12 hod.
společného plátce. Od roku 2013 má každý
		
18.5.		
Místní
kulturní
zařízení
		
9–12 hod.
poplatník svůj daňový účet a nemůže tak
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Integrovaný plán rozvoje města přinesl významné zlepšení životních podmínek

Přes 167 milionů proinvestovaných
korun za vylepšená veřejná prostranství
zejména starších sídlišť, desítky kilometrů opravených chodníků, nová parkovací stání, opravená dětská i sportovní
hřiště, nová či upravená městská zeleň,
to jsou výsledky projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM),
který po pěti letech skončil v Uherském
Hradišti. Možnosti dotací v rámci plánu
využili i jiní žadatelé, především společenství vlastníků bytových jednotek,
a to na rekonstrukce bytových domů.
IPRM řešil revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů
ve vybrané zóně na území města. Díky projektům jako revitalizace Zeleného náměstí
či vzniku nového městského parku Za Plotem výrazně „prohlédl“ bývalý areál kasáren. Nového vzhledu se dočkalo např.
nejstarší sídliště ve městě Tůně, příjemněji
se budou cítit obyvatelé dalších sídlišť jako
Pod Svahy, Na Rybníku, Malinovského či
na náměstí Republiky. „Cílem IPRM bylo
zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů, které se ve vybraných částech
města vyskytovaly. Starší sídliště již zdaleka
nenabízela obyvatelům potřebný komfort
úměrný dnešním podmínkám. Myslím,
že jsme díky IPRM na mnoha místech
ve městě podmínky k životu významně pozvedli,“ přiblížil starosta města Uherské
Hradiště Stanislav Blaha.
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Uherské Hradiště patří mezi 41 měst
v ČR, kterým byl schválen tzv. Integrovaný
program rozvoje města (IPRM). Tento plán
zjednodušeně řečeno řešil v letech 2010–
2015 revitalizaci veřejných prostranství
a regeneraci bytových domů ve vybrané –
tzv. znevýhodněné – zóně na území města.
Tato zóna byla vybrána a vymezena tak, aby
odpovídala požadovaným kritériím dotačního programu (nepříznivé demografické
charakteristiky, stáří bytů, sociopatologické
jevy, nezaměstnanost atd., vše porovnáváno
k průměru města). Revitalizace veřejných
prostranství s dotacemi z Integrovaného
operačního programu a státního rozpočtu
v souhrnné výši až 85 % nákladů zahrnovaly úpravy, obnovu či výsadby veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, parkové úpravy včetně pořízení
a obnovy městského mobiliáře, výstavba,
rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, ale i úpravy a zřizování
dětských hřišť a mnoho dalšího. S pomocí
IPRM ale byla možná také regenerace bytových domů, zejména zateplení obvodového
pláště, vnitřních konstrukcí, výměna oken
a dveří, ale také modernizace výtahů, výměny či modernizace lodžií, balkonů a další.
IPRM představoval ojedinělou investiční příležitost pro regeneraci bytových
domů a revitalizaci veřejných prostranství

v Uherském Hradišti. Dohoda o zabezpečení realizace IPRM, uzavřená s Ministerstvem pro místní rozvoj 1. 7. 2009,
zabezpečila městu na realizaci cílů IPRM
finanční částku v maximální výši 3 508 529
EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). První výzvu k předkládání
projektů s žádostí o dotaci město vyhlásilo
25. 8. 2009. Během následujícího období, do konce roku 2015, bylo prostřednictvím 4 vyhlášených výzev úspěšně realizováno a souhrnnou dotací ERDF ve výši
90 701 038,33 Kč finančně podpořeno celkem 35 projektů s celkovými způsobilými
výdaji ve výši 167 301 739,02 Kč. Z toho
bylo realizováno celkem:

7 projektů revitalizace veřejných prostranství se souhrnnými způsobilými výdaji ve výši 66 310 706,25 Kč

28 projektů regenerace bytových
domů se souhrnnými způsobilými výdaji
ve výši 100 991 032,77 Kč.
Město Uherské Hradiště naplnilo, resp.
překročilo cílovou hodnotu všech závazných ukazatelů určených Dohodou o zabezpečení realizace IPRM:
 Plocha revitalizovaného území – celkem
46 378 m2
 Počet bytů v regenerovaných domech –
celkem 970 bytů
 Úspora energie – celkem 46,69%


V rámci IPRM bylo celkově vysazených
a ošetřených 183 ks dřevin a založeno nebo
zregenerováno 332 m stromořadí.

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO INFORMUJE
Základní umělecká škola
zve na koncerty

V

měsíci dubnu začíná ve velkém
sále Reduty bohatá žeň jarních
koncertů Základní umělecké školy Uherské Hradiště.
Ve čtvrtek 7. dubna to bude tradiční koncert absolventů, sólistů a komorních souborů, uslyšíme žáky hrát na klavír, housle,
violoncello, v sólovém zpěvu, dále pak zazní
tóny saxofonu, varhan a přidá se několik
komorních souborů ve složení např. dva
klarinety a klavír a bicí, zobcová flétna, violoncello a klavír či housle, viola a klavír.

Finalistka České miss 2016 Adéla Rezková natáčela v rodném Hradišti svůj medailonek. Přitom navštívila i radnici,
kde ji přivítal starosta Stanislav Blaha.

V úterý 19. dubna se uskuteční Koncert
učitelů se zahraničními hosty. Svou účast
přislíbili pedagogové uměleckých škol z Bánovců nad Bebravou a z maďarského Sarváru. Učitelé zahrají v různých komorních
seskupeních skladby Martinů, Glinky, Bartóka a dalších, představí se pěvecký sbor
učitelek ZUŠ, pedagogové smyčcových nástrojů pro tuto příležitost vytvořili komorní
orchestr.
Dalším výjimečným večerem bude
27. duben, kdy ve spolupráci se Slováckým komorním orchestrem zahrají za jeho
doprovodu svá absolventská vystoupení
nejlepší žáci smyčcového a klavírního oddělení. Všechny koncerty začínají v 19:00.
Srdečně zveme.

Magdalena Uhrová

Po celý březen se opravovala tzv. Myší díra. Společně s opravou chodníku došlo k výměně armatur na vodovodním potrubí
a přetlakování rozvodů plynu.
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TOULKY MĚSTEM

Pohled přes zbourané domy v Protzkarově ulici
na opravovanou přední část domu čp. 61 v roce 1975.

Foto: archiv SM

D

ům čp. 61 na rohu Mariánského náměstí a Výpadové ulice patří k historicky nejzajímavějším, a to nejen
dochovaným barokním portálem s chronogramem, ale i několika s ním spojenými významnými osobnostmi. Na konci 16. století
byl v držení nobilitovaného měšťana a radního písaře Jiřího Kulíška z Moravičan, který zemřel v roce 1600. Jeho syn Václav Kulíšek roku 1606 dům prodal velehradskému
opatu Janu Škardonidesovi a po třiceti letech ho opat Jan Greifenfels z Pilsenburku
vyměnil za dům císařského rychtáře Jana
Českého, který jej ale hned prodal velehradskému purkrabímu Janu Bořičkovi. Jeho
zeť, varhaník Pavel Šach, ho po čase prodal
městu, „aby v něm nejpřednější oficírové
vojenští ložírovati mohli a tím ložírováním
žádný z měšťanů obtěžován nebyl“. Když
pak město potřebovalo rozšířit dosavadní
byt velitele pevnosti, knížete z Holštejna,
v nynějším čp. 43 o sousední dům důchodního písaře Hrachoče, vyměnilo ho
za dům Šachovský. Roku 1664 byla od něj
odtržena a prodána zadní chalupa v zahradě a brzy nato byl přední dům s dvorem
a zbytkem zahrady prodán Václavu Spáčilovi, od nějž ho v roce 1686 koupil městský
syndik Christian Alexius Buntsch. Ve své
funkci založil v roce 1682 novou matriku
měšťanů, v jejímž úvodu popsal velký požár města v předchozím roce. Před morem,
řádícím v roce 1680, se s rodinou uchýlil
do chřibských lesů, kde ho dodnes připo8

míná místní jméno Bunč. Hradišťským
syndikem byl asi do roku 1688, později se
stal přísežným advokátem a komorním prokurátorem v Brně a za své zásluhy byl povýšen do rytířského stavu. Roku 1709 svůj
dům prodal Janě Marii Rizlerové, rozené
Petřvaldské z Petřvaldu, která ho nechala
v roce 1711 nově postavit, což připomíná
chronogram Labore creví, amando levor
(Prací jsem vyrostl, láskou jsem pozvedán)
nad portálem. Již po několika letech byl ale
znovu odprodán a roku 1739 ho koupil císařský rychtář Jan Schwarz, který později
nechal na náměstí nedaleko svého domu
postavit sloup se sochou sv. Floriána jako
poděkování za šťastné vyváznutí z pruského zajetí. V roce 1775 dům získal císařský
rychtář Jan František von Weissenburg, jemuž už patřil vedlejší dům, a roku 1786 ho
prodal magistrátnímu radovi a pozdějšímu
purkmistrovi Janu Entlovi. V roce 1821 byl
dům přestavěn a tehdy asi také získal menší uliční křídlo a za vjezdem do dvora zadní
budovu, oddělující dvůr od zahrady. V roce
1828 se majitelem stal Jan Politschek, který
dům roku 1869 daroval své dceři Antonii,
provdané Prillingerové v Uherském Brodě,
ale nadále tu žil s dcerou Terezií, později
sám se služkou. V druhém bytě bydlel úředník Josef Winkler s manželkou Františkou
a ovdovělou švagrovou, v šedesátých letech
mj. dr. Jan Wondra, lékař-chirurg, magister porodnictví, městský fyzik a soudní
lékař. Po smrti Politscheka se do jeho bytu
nastěhovala majitelka domu Antonie Prillingerová s manželem Arnoštem a dvěma
vnučkami, další dva byty měli pronajaty
speditér Abraham Josef Löwi a komisař finanční stráže Franz Proksch. Kolem roku
1890 v domě kromě manželů Prillingerových bydleli okresní zvěrolékař Emanuel
Mudroch, advokát Jan Náplava a porodní
bába Emilie Smirschová s dcerou Eleonorou, učitelkou mateřské školky v Olomouci,
a neteřemi Friderike a Marií Fridrichovými.
Domovní parcela byla v roce 1895 rozdělena na dvě (č. 79/1 a 79/2) a po smrti
Antonie Prillingerové dům zdědily její děti.
V letech 1898–1909 zde provozoval živnost
košíkář Jan Králík s manželkou Františkou,
od roku 1900 byl společníkem jeho závodu
syn Jan Alois, který tu bydlel s manželkou
Hedvikou, malým synem Janem a čtyřmi
dělníky. V jednom z dalších tří bytů bydlel

kolem roku 1900 jednatel pohřebního spolku Maria Treu ve Vídni Albert Gottwald,
vdovec s šesti většinou již dospělými dětmi.
Jeho stejnojmenný syn, který o několik let
později koupil sousední dům čp. 62, zde až
do roku 1950 prodával šicí stroje. Na již dříve oddělené zahradní parcele stavitel Kryštof Jedlička v roce 1903 vystavěl zahradní
domek a kůlnu pro Františka Synáčka,
který tu do roku 1908 měl obchod s uhlím
a palivovým dřívím, v němž pak pokračoval
Adolf Kejla a později jeho vdova až do roku
1944. Majiteli domu byli od roku 1914
prof. Inocenc Zabloudil a dr. O. Winter, pak
Alois Černý a od 1947 jeho dědici a další
spolumajitelé. Jedním z nich byl i sklenář
Oldřich Lukš, který tu měl od roku 1939
sklenářství a obchod s obrazy svatých až
do roku 1949, kdy ho převzal národní podnik Sklo a porcelán. Vedle něj tu byl také obchod optickým zbožím, hodinkami, šperky
a rádii Rudolfa Gerna, který skončil v roce
1948. Sklenář Lukš začal v roce 1948 podle
projektu Ing. Ladislava Nováka stavět
skladiště a dílny pro potřeby brusírny skla
a výrobny zrcadel, v roce 1950 však celý
dům převzal do vlastnictví zmíněný podnik
Sklo a porcelán, takže kolaudace v dubnu
1951 již proběhla pro tento podnik, jenž
měl v dvoupatrové budově své dílny, sklady
a kanceláře. V roce 1962 přešlo vlastnictví
na podnik Domácí potřeby Brno, prodejna
skla a porcelánu v domě fungovala ještě
v roce 1966 a potom byla nahrazena prodejnou řemeslnických potřeb Domácí dílna. Historická část domu asi v roce 1975
prošla radikální rekonstrukcí vnitřních
prostor a střechy. V roce 1994 byla nad
prodejnou Domácí dílna otevřena prodejna
sportovních potřeb a postupně tu vznikaly
další obchody a provozovny. Po odstěhování Domácí dílny z přízemí bylo roku 1998
v těchto prostorách otevřeno bistro GRIL,
po několika letech nahrazené dosud fungujícím květinářstvím Kvítek a naproti kavárnou, která během dalších let několikrát
změnila název i majitele. Později bylo adaptováno na prodejny i moderní uliční křídlo
pod názvem Obchodní dům Černý orel a asi
v roce 2012 byla do zadní části přízemí, kde
již několik let předtím působila prodejna
textilu, přestěhována prodejna galanterie
a krojového textilu.

PhDr. Jaromíra Čoupková

KULTURA

KLUB KULTURY
Vernisáž Jiřího Válka
v Redutě

Petra Némethová vystavuje v Redutě
své kresby a grafiky

Za hojné účasti veřejnosti byla v sobotu 20. února zahájena výstava hradišťského rodáka Jiřího Válka. Výstavu,
která se nesla v příjemné atmosféře za doprovodu brazilské hudby, zahájil Jiří Salajka. Kolekci obrazů, grafik
a kreseb Jiřího Válka, která bude ukončena 16. května,
vhodně doplňují fotografie aktů mladé fotografky Pavlíny
Prokůpkové. 
Foto: archiv KKUH

Vernisáž Petry Némethové (vlevo) se uskutečnila 18. března v Redutě. O hudební doprovod se postarala děvčata
z Kunovjanu, na úvod promluvila Danica Lovišková. Výstava kreseb a grafik trenčínské autorky potrvá do 18. dubna.

Foto: archiv KKUH

KLUB KULTURY ZVE
31. ročník Setkání – Stretnutie

Již v minulém měsíci byla letošní kolekce obrazů, kreseb, grafik a plastik představena v Trenčíně. V měsíci dubnu se výstava přesunuje do Uherského Hradiště,
kde bude v Galerii Vladimíra Hrocha slavnostně zahájena již 6. dubna v 17 hodin.
Letošního ročníku přeshraniční družební

výstavy se zúčastnilo na čtyři desítky autorů a opět se sešla velká spousta zajímavých děl autorů nejen z našeho regionu.
Výstavu připravuje Klub kultury Uherské
Hradiště ve spolupráci s Trenčianským
osvetovým strediskom a potrvá do 4. května. 
Mgr. MgA. Petra Baroňová

Domeček 166
Výstava prací dětí a návštěvníků výtvarných kurzů z Domečku 166 bude k vidění
v chodbách Reduty od 21. dubna. V rámci
vernisáže proběhne také drobná módní
přehlídka nového kurzu módního návrhářství. Vernisáž se uskuteční v 16:30 v chodbách Reduty. Na úvod vystoupí muzikanti
z hudebního kurzu Domečku 166.
VÝZVA FILMAŘŮM
A FOTOGRAFŮM!
V letošním roce se koná již 41. ročník mezinárodního ekologického festivalu Týká
se to také tebe. Jádrem festivalu je filmová
a fotografická soutěž, a proto vyzýváme
amatérské filmaře a všechny fotografy, aby
zaslali své práce. Uzávěrky soutěží: filmová soutěž 12. května, fotografická soutěž
23. května. Veškeré bližší informace
k podmínkám jednotlivých soutěží naleznete na www.tsttt.cz.
9

KUlTURA

2016 | 4

AKCE KlUbU KUlTURy
il ConGelatoRe – zMRazoVaČ
pátek 8. 4., 19:30 hod., Klub kultury,
vstupné: 160 Kč a 200 Kč, studenti a a3V
polovic
„OPERA MAFIA o třech dějstvích“. Hraje
Kočovné divadlo Ad Hoc.

sobota 9. 4., 17:00 hod., Reduta,
vstupné: 100 Kč
2. ročník exkluzivní degustace vín z dvanácti vinařství. V ceně slosovatelné vstupenky je sklenička, katalog a drobný dárek.
K poslechu hraje Kvintet Menuetto.

tiCHá VÍna RedUta

MiStRoVStVÍ ČR MUŽŮ
V KUltURiStiCe a MaSteRS
sobota 16. 4., 10:00–18:00 hod.,
Klub kultury, vstupné: 100 Kč (semifinále), 150 Kč (finále) a 200 Kč (celodenní)
Nominace na Mistrovství Evropy. Pořádá
Svaz kulturistiky a fitness ČR.

U H E R S K É

H R A D I Š T Ě

zazPÍVeJ, SlaVÍČKU
neděle 17. 4., 15:00 hod., Klub kultury,
vstupné: 50 Kč, děti 20 Kč
Oblastní přehlídka dětských zpěváků
ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU. Doprovází CM
OHNICA.

VÝSTAVY

RedUta – PřÍzeMÍ

PetRa nÉMetHoVá: ČiaRa V neKoneČne – výstava grafik (do 18. 4. 2016)
domeček 166 – výstava výtvarných prací dětí a účastníků výtvarného kurzu
(21. 4. – 6. 6. 2016)

GaleRie V. HRoCHa

SetKánÍ – StRetnUtie – 31. ročník přeshraniční výstavy (6. 4. – 4. 5. 2016)
PŘIPRAVUJEME

• 3. 5. PRÉMIOVÝ KONCERT CYKLU MUSICA: TALENTINUM • 10. 5. KONCERT SÓLISTŮ A ABSOLVENTŮ ZUŠ SLOVÁCKO
• 13.–15. 5. MAGIC FEST 2016 • 18. 5. DOTEKY II. + KONCERT • 19., 25. A 31. 5. KONCERT ABSOLVENTŮ, SÓLISTŮ A SOUBORŮ ZUŠ UH. HRADIŠTĚ • 23. 5. JAROSLAV DUŠEK: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ • 27. 5. BOHUSLAV MARTINŮ: ŠPALÍČEK
• 28. 5. AKROPOLIS: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY • 29. 5. SCREAMERS – ŽENY ZA PULTEM
změna programu vyhrazena
informace tel.: 572 430 426
e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz

M ěs to U her sk é hr a diš t ě, Česk ý s va z bojov n í ků z a s vo bo dU
vá s sr d eČn ě z vo U n a

v z p o m í n kov ý a k t u p ř í l ež i tost i
osvobození města uherské hr adiště
2 9. d u b n a 2 016 – pa m át n í k os vo b oz e n í
n á M ěs t í M í rU, U h er sk é hr a diš t ě

15.00 hodin dh boršiČ ank a antonína koníČk a
15.30 hodin pietní ak t
2 8 . d u b n a – k i n o h v ě z da , 16 . 0 0 h o d i n : p ro m í tá n í f i l m u u p ř í l e ž i tos t i os vo b oz e n í u h e r s k é h o h r a d i š t ě

t r a n s p o r t z r á j e – p o d l e p ov í d kov é k n i h y a r n oš ta lus t i g a n o c a n a d ě j e
v s t U p vo l n ý
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MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÁS ZVE NA

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
PO STOPÁCH JEZUITŮ
16. DUBNA 2016
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
JEZUITSKÁ KOLEJ, FARNÍ KOSTEL, REDUTA

9.30 A 14.30 HODIN
SRAZ PŘED JEZUITSKOU KOLEJÍ
POČET ÚČASTNÍKŮ OMEZEN,
REZERVACE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Akce je iniciována Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, koná se při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

Římskokatolická farnost

Uherské Hradiště
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zaslali
nám

NÁZORY
ZASTUPITELů

Rozloučení
se spolužákem
V našem městě je
řada pamětních desek připomínajících
spoluobčany,
kteří
v rozhodující chvíli
ohrožení národa stáli
na svém místě a často
přinesli nejvyšší oběť.
Jedna taková deska je umístěna na zdi Orlovny. V seznamu za okupace umučených
členů velehradské župy je tam uvedeno
i jméno ředitele školy v Jalubí Antonína
Keprta. Gestapo ho odvedlo přímo z vyučování. Byl vězněn v koncentračním táboře
Mauthausen, z něhož se již nevrátil.
Jeho syn, po otci Antonín, byl naším
spolužákem na hradišťském gymnáziu.
Přestože šlo o nadaného studenta, který
až do maturity v r. 1951 studoval bez problémů, z kádrových důvodů neměl být připuštěn k maturitě. Hlavním důvodem byla
pevná křesťanská orientace celé rodiny.
Závěrečné zkoušky nakonec mohl vykonat,
ale vysoká škola mu byla uzavřena, a tak
pracoval v dělnickém povolání jako závozník. Mezitím zemřela jeho matka, která
byla živitelkou rodiny s pěti dětmi. Tehdy
se sourozenci dohodli na řešení ekonomické situace, a prvním, kdo rodinu zabezpečoval, byl „závozník“ Tonda. Nakonec
byl přece jen přijat na strojnickou fakultu
VŠT v Bratislavě, kde v roce 1958 studium
úspěšně dokončil. V Bratislavě pak získal
i zaměstnání, v němž ocenili jeho odborné vědomosti a charakter. Vedle dvou dcer
to byli později i vnukové, kteří dosahovali
ve škole výborné studijní výsledky; jeden
z vnuků dokonce v poslední době získal stipendium na prestižní škole v Anglii. Rodina
mu byla vždy velkou oporou, zejména manželka, která o něj pečovala v době nemoci.
V prvních únorových dnech došla jeho
někdejším gymnaziálním spolužákům
zpráva, že ing. Antonín Keprt zemřel
2. února ve věku 83 let. Na poslední rozloučení v bratislavském krematoriu přišli
mimo početné rodiny i jeho přátelé a spolupracovníci. Mezi květinovými dary nechyběla ani kytice od spolužáků z hradišťského gymnázia. Vzpomínáme na něho jako
na statečného člověka a dobrého kamaráda.
Čest jeho památce.
MUDr. Igor Stancl

Podporujeme rozvoj
sociálních
služeb ve městě
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Město Uherské Hradiště zajišťuje
ve spolupráci s partnery široký rozsah sociálních služeb. Pravidelně vypracovává
v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti katalog sociálních služeb s popisem služeb
pro cílené sociální skupiny. Zastupitelé
za sociální demokracii dlouhodobě podporují širokou škálu sociální podpory, příkladem je Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi, který vznikl na základě naší iniciativy. Přes všechna pozitiva a s ohledem
na stále se zvyšující věk dožití i zvyšující
se počet seniorů v našem městě, je však
nutno sociální služby neustále rozšiřovat.
Proto podporujeme záměr k vybudování
Nízkoprahového denního centra v kombinaci s azylovým bydlením a také opravu
Azylového bydlení Cusanus.
Základní potřebou pro zajištění sociálních služeb pro naše starší spoluobčany i zdravotně postižené občany města
se musí stát terénní sociální práce, které
bude třeba rozšiřovat. Problémem je také
nedostatečné technické zajištění bezbariérových vstupů do domů s pečovatelskou
službou, schází kapacity terénní odlehčovací služby a lůžkový hospic.
Pro současné aktivní seniory je třeba
vyřešit zázemí pro denní seniorské centrum, jelikož současná klubovna v budově
penzionu nevyhovuje potřebám starších
spoluobčanů. S těmito službami by měl
nově počítat v rámci rozvoje sociálních
služeb i připravovaný Plán rozvoje města
do roku 2030.
Pro sociální demokraty je stejně důležitá, podpora sociálních služeb i mezigenerační solidarita a vzájemné soužití
několika generací. Vždyť to, co dělá silnou
společnost, je zejména její soudržnost
a předávání životních zkušeností. Proto
by se v rámci sociálních služeb nemělo
zapomínat ani na vzájemné setkávání jednotlivých generací a na podporu pomoci
ze strany mladších spoluobčanů našim
uherskohradišťským seniorům.
Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu
zastupitelů za ČSSD
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Vážení občané města,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o dění v oblasti životního prostředí. V tomto dubnovém čísle vás chci seznámit s novinkami na radnici, které se týkají
mého resortu informatiky a komunikace.
V roce 2015 byl do atria radnice umístěn
informační kiosek, který slouží jak k prohlížení webu města, tak i k zobrazení přehledné mapy Uherského Hradiště. Další
možností jeho využití je např. hledání autobusových a vlakových spojů, prohlídka
nabídky kulturních akcí a k vyhledávání
ostatních užitečných informací o Uherském Hradišti. Město zřídilo oficiální facebookovou stránku a twitter. Tímto krokem chceme informovat o veškerém dění
na radnici a ve městě i uživatele sociálních
sítí. Byla provedena instalace a rozšíření
platebních terminálů pro bezkontaktní
platby. Byl vytvořen nový rezervační systém na správu kulturních akcí, aby se akce
pořádané ve městě navzájem nepřekrývaly.
Do tohoto systému jsou zapojeny všechny
příspěvkové organizace města a i jiné subjekty, které v Uherském Hradišti pořádají
kulturní akce. Vzhledem k častým připomínkám občanů týkajících se přehlednosti
internetových stránek a také jako reakci
na aktuální požadavky dnešních uživatelů
internetu, jsme se rozhodli aktualizovat
webové stránky města. Momentálně probíhá analytická část a sběr dat od vás, občanů.
V rámci zefektivňování činnosti městského
úřadu Uherské hradiště jsme se zabývali
především elektronizací dokumentů, bezpečností systémů, sjednocováním a rozšiřováním agend a modulů informačního
systému VERA Radnice. Dalším krokem
ke zlepšení informovanosti bylo zřízení
panelů na hlavních příjezdových trasách,
které zobrazují aktuální obsazenost parkovacích míst na záchytných parkovištích.
Koncem roku 2015 byla také spuštěna aplikace „Zlepši své město“, prostřednictvím
které má každý občan možnost nahlásit závady či zaslat náměty na zlepšení veřejného
prostranství našeho města. Odkaz na tuto
aplikaci najdete na webových stránkách
města www.mesto-uh.cz. 

František Elfmark, DiS.
radní města Uherské Hradiště,
www.frantisekelfmark.cz
frantisek.elfmark@mesto-uh.cz

INZERCE

TROUFALE
LUXUSNÍ

Jaro
je tu!

ASTRA již za

319 900 Kč

78 produktů

za sk v ě lé ce n y!

A kc e pro bí h á
15. 3.–15. 5. 2016

předinstalační servis zdarma!
tel: 800 888 949

S prvky prémiové třídy.

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

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

mikrovlnné
zařízení
za 1 Kč!

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
Mb/s

bezpečně
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soutěž

POZVÁNKA

„TOP VÍNO SLOVÁCKA 2016“
regionální ocenění vína

Hoffmannovo divadlo v Uherském
Hradišti uvádí 22. 4. 2016 v 19.00 hod.
na MALÉ SCÉNĚ SLOVÁCKÉHO
DIVADLA obnovenou premiéru hry

Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace
v Uherském Hradišti vyhlašují již IX. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA“.
Jedná se o regionální ocenění vína
ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohou vinaři a výrobci vína ze Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem
a Blatnička s víny vyrobenými z hroznů odrůd vinné révy mající původ na území ČR
sklizně roku 2015.
Akce se koná pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje a ministra zemědělství.
Podmínky soutěže jsou zveřejněny
na webových stránkách: www.kis-zvzk.cz.
Kontaktní osoba:

Milenka za dveřmi
aneb Tahat čerta za ocas
Bláznivá situační komedie lehce inspirovaná francouzskou komedií – Dva na
kanapi od Marca Camolettiho a internetovými hláškami.
Někdy je až neuvěřitelné, co všechno se
může stát. Stačí aby si rozvádějící se manželé – ona „cvokařka“ a on „funebrák“
– představili své nové budoucí partnery.
A někdy i co se jeví jako skutečnost, může
být jinak.

Ing. Dagmar Gracová
oak-uh@uh.cz
572 551 219, 778 151 679
INZERCE
REGION SLOVÁCKO / MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pořádá (za každého počasí)

11. ročník symbolického otevírání cyklostezek pro všechny velké i malé jezdce
součást seriálu KRAJEM VÍNA 2016

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

PRODÁME I VÁŠ

BYT, DŮM ČI POZEMEK!
VYKOUPÍME VÁŠ BYT ČI DŮM

až za 90% tržní ceny!

VYPLATÍME ZÁLOHU

sobota 30. dubna 2016
na kole,
koloběžce
nebo pěšky

na kupní cenu až 300.000 Kč!
Navštivte nás v naší kanceláři
V UHERSKÉM HRADIŠTI,
ul. Josefa Stancla 151
(naproti bočního vchodu
pasáže slunce)

Volejte ihned na tel.: 603 432 409
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Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí

08.30 ‒ 10.00 Registrace účastníků a starty jednotlivých stezek
16.00 ‒ 18.00 Vystoupení MPS Chlapi z Vážan, CM Oskoruša a FS Chasa z Ořechova,
losování tomboly, vyhlášení výsledků soutěže na FB a malý vinný trh
LETOS NAVÍC:

Pátek 29. dubna 2016 / Boršice ‒ Dvůr pod Starýma Horama
17.30 ‒ 23.00 Degustace vína Spolku BBP a dalších místních vinařů
za doprovodu CM Oskoruša a MPS Stoprounští vinaři

MIC
Uherské Hradiště,

13.00 ‒ 16.00 XXXVIII. regionální výstava vín spolku Vinaři Mařatice

572 525 525
572 525 529
www.uherske-hradiste.cz

Sobota 30. dubna 2016 / Uherské Hradiště ‒ zimní stadion

Masarykovo nám. 21

KULTURA

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

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Quido Kocián, sochařské dílo,
ze soukromé sbírky

Kdo si hraje, ovládá
Výstava modelů na dálkové ovládání představuje v současnosti nejdokonalejší modely, ať už jde o letadla, vrtulníky, drony, auta
či lodě.
Vernisáž čtvrtek 7. dubna v 17.00 hodin.
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 potrvá do 30. dubna 2016.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103

Jedinečný soubor téměř stovky plastik
pochází ze soukromé sbírky. Vernisáž
ve čtvrtek 28. dubna v 17.00 hodin.
Strom II Pocta Jindřichu Pruchovi
Tematická výstava Strom II volně navazuje
na expozici v olomoucké galerii Caesar, kterou připravil doc. Petr Veselý v roce 2014.
Vernisáž čtvrtek 28. dubna v 17.00 hodin.

MUZEUM LIDOVÝCH
PÁLENIC VLČNOV
Stálá expozice v památkově chráněné
hospodářské usedlosti čp. 65 ve Vlčnově
je věnována podomácké výrobě slivovice
a ovocných destilátů a její historii na moravsko-slovenském pomezí.
Kontakt pro objednání: Božena Kovářová, průvodce, mobil: 733 621 063, Libuše
Stloukalová, průvodce, mobil: 733 621 054
CENTRÁLNÍ BUDOVA
UHERSKOHRADIŠŤSKÉ
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 Uherském Hradišti,
se zaměřoval především na porodnictví
a gynekologii.

Kulturní akce, přednášky, besedy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Vaříme v muzeu

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Tentokrát se s muzejními skřítky podíváte
na dálkově řízené modely letadel a autíček
a zjistíte, kde všude nám pomáhají. Neděle
17. dubna, 13.00–17.00 hodin. Program
začíná každou celou hodinu. Vstupné
děti 40 Kč, rodinné 90 Kč.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Komentovaná prohlídka
Poslední komentovaná prohlídka k trojici
končících výstav. Neděle 3. dubna 2016
ve 14 hodin.

Z receptáře našich babiček, jak využít
vajíček. Sobota 2. dubna, 9.00–12.00
hodin. Vstupné 40 Kč. Program obohatí
Povídání po Velikonocích nejen o Velikonocích v 10.00 a 11.00 hodin.
Koulí se kulička…
Otevřený turnaj ve hře v kuličky. Sobota
9. dubna, registrace od 9.00 do 9.30 hodin. Poplatek 10 Kč. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Výukové programy – stálá expozice
Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko jsou doprovodné výukové programy
pro MŠ a ZŠ:
Komu to vajíčko daruju, toho věrně
miluju aneb Velikonoce v lidové tradici. Rezervace u Mgr. Lenky Vlkové,
e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz;
telefon: 572 551 370, klapka 117.

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL SM
ŠTEFÁNIKOVA 1285
Z archivu Studia amatérského
filmu Uherské Hradiště
Ing. Jiří Deml tentokrát připomene letošní
40. výročí konání soutěže TSTTT a také
zavzpomíná na již nežijící členy SAFu
Jana Hajducha a Františka Postavu promítnutím jejich filmů. Čtvrtek 14. dubna
v 17.00 hodin. Vstup volný.
15
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MĚSTSKÁ KINA
HRADIŠŤSKÝ BLEŠÁK „JEDEN SVĚT EDITION“ POZVE
NÁVŠTĚVNÍKY NA FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Blešák je místo, kde se dá koupit i prodat
každý zapomenutý poklad inspirací. Pro ty,
co si chtějí pořídit nový kousek do svého
domova, je tu v neděli 3. dubna od 14 hodin připraven další Hradišťský blešák, tentokrát „Jeden svět edition“, který pozve
návštěvníky na nadcházející festival Jeden
svět. Během blešáku bude probíhat ochutnávka kuchyně blízkého i dálného východu,
atmosféru hudebně doladí DJ ira ve stylu
acid arab, dub, orient...
Na místě (i dále v průběhu festivalu)
proběhne prodej knihy Islámskému státu
na dostřel - Válka v Sýrii očima novinářek
Lenky Klicperové a Markéty Kutilové. Část
výtěžku z prodaných výtisků bude zaslána
na konto SOS Kobaní, jež autorky založily.

Blešák bude předcházet festivalu Jeden svět, který se v kině Hvězda uskuteční
ve dnech 4.–8. dubna 2016. Divákům nabídne kromě výběru těch nejlepších dokumentů, které byly v posledním roce dokončeny, především možnost diskutovat s hosty
a odborníky o ožehavých tématech současnosti. Připraven bude také poutavý doprovodný program. Diváci se mohou těšit například na vystoupení íránského hudebníka
Soheila Shadloo, vege raut a ochutnávku
vege jídel, nebo na výstavu řeckého fotografa Giorgose Moutafise s názvem Migrantská Odyssea. Festival pak vyvrcholí koncertem kapely složené z cizinců rozličných
národností žijících v České republice Allstar Refjúdží Band (viz foto) v klubu Mír.

NAKRČENÍ TADY A TEĎ
Výstava umělecké skupiny Nakrčení &
hosta básníka J. J. Karáska. Umělecká skupina Nakrčení vystavuje opět po dlouhých
deseti letech v Uherském Hradišti ve foyer
kina Hvězda.
Složení této umělecké úderky je od založení stále stejné: David Zezula, Jiří Salajka,
Vladimír Kovařík, Jan Karásek. Jako host
bude společně s renomovanými umělci vystavovat vizuální poezii mladý básník Jan
Jindřich Karásek.
Vernisáž se uskuteční 12. dubna 2016
v 18.00 hodin v kině Hvězda. Na vernisáži, která je už teď označována jako
událost roku, vystoupí s kytarovými
skladbami složenými exklusivně pro tuto
příležitost instrumentalisté Insaisissable,
Náča’s Fire Factory, a další. Dále bude

přednesenapartiturasnázvemChválazániku
od Thomase Jana. Po vernisáži se uskuteční
v Klubu Mír afterparty s názvem: Zůstaňme
věrní svým ideám.
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RIGOLETTO ŽIVĚ
Z PAŘÍŽSKÉ OPERY
Rigoletto je název opery Giuseppe Verdiho z roku 1851. Námětem opery byla
divadelní hra Victora Huga Král se baví,
kterou Verdi prohlásil za zřejmě největší
drama moderní doby. Nyní mohou diváci
kina Hvězda zhlédnout Rigoletto v přímém
přenosu z Pařížské opery. U zrodu nového
zpracování Rigoletta stáli dirigent Nicola
Luisotti a režisér Claus Guth. Pro druhého
zmíněného to byla vůbec první spolupráce
s Pařížskou operou.
Úterý 26. 4. | 19:30 | kino Hvězda

PREMIÉRY MĚSÍCE
Nikdy nejsme sami je dramatem
o současné době a lidech, kteří jsou
obětmi i strůjci jejích běsů. V hlavních
rolích se představí Karel Roden a Lenka Vlasáková. Podle slov režiséra Petra
Václava jeho novinka „vypráví o tom, že
nikdo není nikdy sám v pozitivním ani
negativním smyslu, protože každý žije
skrze druhé. Chce se líbit, nenávidí, miluje.“ Film Nikdy nejsme sami slavil letos v únoru úspěch na Berlinale.
Bella a Sebastián je román spisovatelky Cécile Aubryové o šestiletém
chlapci Sebastiánovi a jeho fence Belle,
pyrenejském horském psovi, kteří žijí
ve vesničce ve francouzských Alpách.
Do kin přichází další díl Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje. Konec
2. světové války s sebou do Savojských
alp přinesl radost a naději. Sebastian
sice vyrostl, je mu už 10 let, ale nerozlučné přátelství s jeho milovanou fenkou Bellou válečná léta nijak nezměnila.
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud
s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa
s exotickou zvěří, ale toho nám dobře
známého lesa, který máme za humny
a který pulsuje překvapivě bohatým životem.
MARTIN HILSKÝ
O SHAKESPEAROVI
Rok 2016 je významným rokem připomenutí si osobnosti anglického dramatika, básníka, ale také divadelního podnikatele Williama Shakespeara (23. 4. 1564
– 23. 4. 1616). Městská kina ve spolupráci s British Council Praha proto do kina
Hvězda na čtvrtek 28. dubna připravily
setkání s vynikajícím anglistou a překladatelem Martinem Hilským. Přednáška
s názvem Shakespearovy hrdinky pojednává o nejvýraznějších ženských postavách Shakespearova díla.
Čtvrtek 28. 4. | 18:00 | Vstupenky
v kině Hvězda nebo na internetu.
Eva Horová
www.mkuh.cz

KULTURA

KNIHOVNA BBB
Cestopisná beseda Letem
světem nejen cyklistickým
Norskem
S průvodkyní CK Kudrna Gabrielou
Veselou navštívíte ostrovy ležící vysoko
nad polárním kruhem. Pod sněžnými štíty velehor se rozprostírají nádherné fjordy
s písečnými plážemi a rybářskými domky. Poté se přesunete na jih do nejvyšších
pohoří Skandinávie, které jsou domovem
ledu, náhorních plošin, vodopádů a divokých řek. Zveme vás do čítárny Knihovny
BBB ve čtvrtek 7. dubna v 18.00, vstupné
činí 30 Kč.
Tvořivé středy
Uskuteční se netradičně hned dvě v jednom měsíci. Do čítárny Knihovny BBB můžete přijít 13. dubna (17.00–19.00) na Zendaly – meditační kresby mandal technikou
zentangle nebo 27. dubna (17.00–19.00)
na korálkování – výrobu šperků. Tento kurz
pro velký zájem opakujeme podruhé.
Milan Ráček představí
novou knihu s nÁZVEM
Na jeden život až příliš
Rodák z Uh. Hradiště Milan Ráček se
po srpnové okupaci roku 1968 usadil v Rakousku, kde mu vyšlo celkem 13 knih. Píše
německy, ale děj jeho knih se často odehrává v česky mluvícím prostředí. Stejně je
tomu tak i u jeho nové knihy, která vychází
koncem dubna a dokonce se přímo vztahuje k našemu regionu.
Historie biografického románu Na jeden

Ohlédnutí za 15. ročníkem Knihovnického tanečního vínku, který se uskutečnil v Redutě.

Foto: archiv knihovny BBB

život až příliš je zasazena do první poloviny
20. století. Hlavní hrdina, voják, legionář
a pedagog František Kreps, pochází z ekonomicky zajištěné rodiny, žijící v nevelkém
východočeském městě. Autor popisuje
jeho službu v rakousko-uherské armádě,
následné ruské zajetí, působení v legiích
včetně bojů proti nastupující sovětské
moci, profesní vzestup po návratu do vlasti
až po funkci ředitele Obchodní akademie
T. Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, odpor proti moci národních socialistů a později komunistů. Kniha končí jeho nevyjasněnou smrtí. Beseda se uskuteční ve čtvrtek
28. dubna v 18.15 v čítárně Knihovny BBB.
Novinka ve značení knih
Čtenářům chceme usnadnit výběr knih
a orientaci ve fondu, proto na hřbetech všech
nových knih přibyly štítky s označením

prvních tří písmen příjmení autora. Dosud byly podobnými štítky označeny pouze
knihy naučné, nyní je najdou i na beletrii.
Mnohem lépe se jim bude na regále hledat
kniha konkrétního autora. Další novinkou
je barevné značení žánrů. V knihovně máme
zvlášť vyčleněny například detektivní romány, sci-fi literaturu nebo poezii. Ale co milovníci historických nebo válečných románů?
Ti nemají hledání svých oblíbených žánrů
tak jednoduché. Všem nyní pomůžeme barevnými puntíky na hřbetu knihy. Můžete
brouzdat podél regálů s knihami a hledat
třeba fialové puntíky, jste-li milovníky milostných románů. Thrillery mají puntík černý, sci-fi a fantasy modrý, detektivky zlatý,
historické romány zelený, válečné červený.
Další barvy dostanou i básně, dramata a cizojazyčné knihy.	 Mgr. Radovan Jančář

www.knihovnabbb.cz

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let

OCENĚNÍ

V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky připomenout jeho
historii. Na fotografii z roku 1953 je zachycena skupina chlapců – čtenářů v oddělení pro děti.

Dlouholetá pracovnice dětského oddělení Knihovny
BBB Miroslava Čápová byla ve středu 9. března oceněna titulem Velkomoravský knihovník. Gratulujeme!
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slovácké divadlo

N

ávštěvníci Slováckého divadla
jistě zaznamenali, že ve foyeru
došlo k výrazné vizuální změně. Stěnu, na které dříve visely gobelíny
od výtvarníka Vladislava Vaculky, pokryly fotografie hereckého souboru v životní
velikosti. Slavnostní odhalení proběhlo na konci února před jednou z repríz
oblíbené komedie Rychlé šípy. Autory
jsou výtvarnice Eva Jiřikovská a fotograf
Marek Malůšek.
Dubnový program divadla nabídne
dvě nové inscenace. Premiéra dramatu
Nepřítel lidu od světoznámého dramatika
Henrika Ibsena proběhne v sobotu 9. dubna a druhá premiéra se uskuteční v sobotu

30. dubna. Půjde o dramatizaci slovenského knižního bestselleru Kniha o hřbitově. Navíc uděláme, a to hned dvakrát
(10. a 17. dubna), radost mladému publiku koncertem finalisty pěvecké soutěže
SuperStar Štěpána Urbana. Milovníky
Divadla Semafor pak potěší hudebně-zábavné představení Semafor, smích
a písničky, ve kterém vystoupí Jiří Suchý
a Jitka Molavcová za doprovodu orchestru
pod vedením Jiřího Svobody. Program
plný známých písniček (např. Klokočí, Jó,
to jsem ještě žil, Co jsem měl dnes k obědu,
Marnivá sestřenice, Pramínek vlasů) je
plánován na pondělí 18. dubna. 
Monika Kalinová

FOTOOHLÉDNUTÍ

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
datum den čas sk. představení
1. 4. pá 19.00
Cena facky aneb Gottwaldovy boty
2. 4. so 19.00
Cena facky aneb Gottwaldovy boty
6. 4. st 18.00 U Studna světců
7. 4. čt 19.00 K Zlatý drak
8. 4. pá 10.00		 Nepřítel lidu (veřejná gen. zk.)
9. 4. so 19.00 P Nepřítel lidu (premiéra)
10. 4. ne 19.00
Koncert Štěpána Urbana
11. 4. po 19.00 Y Nepřítel lidu
12. 4. út 10.00 Senior 2 Nepřítel lidu
14. 4. čt 19.00 Q Nepřítel lidu
15. 4. pá 19.00
Rychlé šípy
16. 4. so 19.00 A Bez roucha
17. 4. ne 19.00
Koncert Štěpána Urbana
18. 4. po 19.00
Semafor, smích a písničky
					 (Divadlo Semafor)
19. 4. út 10.00 Senior Nepřítel lidu
20. 4. st 19.00		 Sám na dva šéfy
21. 4. čt 19.00 X Nepřítel lidu
22. 4. pá 10.00 š Nezbedná pohádka
23. 4. so 19.00 L Nepřítel lidu
27. 4. st 17.00 N Pokrevní bratři
28. 4. čt 19.00 D Nepřítel lidu
29. 4. pá 10.00
Kniha o hřbitově (veřejná gen. zk.)
30. 4. so 19.00 P Kniha o hřbitově (premiéra)

Malá scéna
datum den čas 		
1. 4. pá 19.00 		
7. 4. čt 18.00 		
16. 4. so 19.00 		
22. 4. pá 19.00		
					
					
24. 4. ne 19.00 		
27. 4. St 19.00 		
U odhalování fotografií hereckého souboru nemohla chybět oblíbená partička Rychlých šípů.

Hostem večera byl senátor Ivo Valenta, který společně s ředitelem Michalem Zetelem fotografie slavnostně
odhalil.
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představení
Fraška à la krab (krabaret)
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta
Milenka za dveřmi
aneb Tahat čerta za ocas
(Hoffmannovo divadlo UH)
Autista – Moje zatracené nervy!
Šansonování (Thème l’amour)

tel.: 572 554 455, mobil: 739 061 747
e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz

Návštěvníci divadla si fotografie důkladně
prohlédli. 
Snímky: Marek Malůšek

PŘÍRODA

O ptácích na Rochusu

Budníček pruhohlavý. 

O

bčas jsem naslouchal názorům lidí
na to, jakým směrem se v posledních letech vyvíjí situace na Rochusu v souvislosti s jeho proměnami ve vztahu k živočichům a rostlinám, kterým se stal
domovem. Přiznám se, že oceňuji názory
těch lidí, kteří se nestyděli a dovedli mi
do očí říct, že je to hrůza. Určitě jich nebyla většina, ale nebylo jich ani málo. Z úst
některých jsem slyšel, že to bude bezva,
ale v očích jsem viděl, že je to hrůza. Další
se vyjádřili, že to tam bude bezva. Přiznám
se, že názorově patřím k té poslední skupině. Ne proto, že bych byl věčným optimistou. Vlastně jsem jím ani nikdy nebyl.
Jsou ale věci, které dovedu odhadnout,
protože do nich zkrátka vidím. Park Rochus je, a tak byl i koncipován, pilotním
projektem těsného soužití lidí s chráněnou
přírodou. Já této filosofii věřím a mám dostatek důkazů, abych jí věřil. Podívejme se
na Bílé Karpaty v jejich někdejší podobě.
Lidé osídlující nekonečné lesy, hledající v nich ochranu před okolním světem,
prostor k žití, k obživě i zábavě, lidé vymezující si prostor v přírodě, na jedné straně
mýtící neprostupné lesy, ale na straně dru-

Foto: Jiří Sviečka

hé lidé, vytvářející pole, louky, sady, cesty
a cestičky, zkrátka lidé měnící tvář krajiny.
A právě to, co vytvořili v této divoké přírodě její obyvatelé, to všechno se stalo pro
přírodu příležitostí k tomu, aby si tyto prostory opět částečně vzala zpět a dotvořila
je k obrazu svému jinak, ve vazbě na nově
vzniknuvší podmínky a v jejich vzájemné
harmonii. A takový doufám bude i Park
Rochus. Pokud by se s touto plochou nepracovalo, za patnáct, dvacet let by ji tvořil
neproniknutelný porost několika druhů
stromů a keřů, a to by se nikomu nelíbilo.
Nebyla by harmonická krajina, nebyla by
zvěř milující otevřené a osluněné plochy,
zbylo by pár druhů ptáků a rostlin, existujících v jednom velkém “houští“. Tak
jsem si vzpomněl. Na jaře v roce 2009 jsem
na tomto území prováděl podrobné mapování výskytu ptáků bývalých vojenských
prostor v rámci akce, která probíhala po celém území České republiky. V tom období
byly pořízeny přesné záznamy o výskytu
a početnosti celkem 30 druhů ptáků na Rochusu. Šlo o hnízdící druhy. Vyskytovala se
tam řada běžných druhů, ze které vyčnívaly
druhy jako pěnice vlašská, cvrčilka zelená

nebo slavík obecný. Ale chyběly druhy
jako vrabec domácí, rehek domácí, špaček
obecný nebo sýkora modřinka. S tím, jak se
mění a diverzifikuje prostor, vznikají nové
biotopy pro nové druhy, které zde doposud
neměly vhodné podmínky pro svoji existenci. Práce provedené v rámci realizace
projektu Park Rochus přinesly na první pohled zásahy, které mohou vyvolat dojem, že
jsou proti přírodě. Tyto stavební “rány“ ale
příroda zacelí a za pár let začlení do okolního prostředí. A s tím se počítá. Vzniknou
plochy nové, jiné, dynamičtější. Doufám,
že loňský výskyt budníčka pruhohlavého
(na fotce), kterého chytil, okroužkoval
a vyfotil 5. 10. 2015 Jiří Sviečka, druhu
původem ze Sibiře, který byl na území naší
republiky viděn pouze několikrát, bude
znamenat pro Rochus počátek etapy, kdy
příroda začne zahlazovat rány po stavebních pracích a s novým člověkem vytvořeným prostorem se začnou objevovat
i nové ptačí druhy. A tak tomu bude i kolem
nově vzniknuvších staveb. Příroda si najde
prostor všude, pokud dostane příležitost se
rozvíjet a pokud jí v tom lidé budou nápomocni.
Ing. Květoslav Fryšták
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hu, hu, hu, jaro už je tu

Dětské folklorní soubory Omladinka z Uherského Hradiště a Ostravička z Frýdku-Místku připravily společný pořad s názvem Hu hu hu, jaro už je tu! Premiéru měl v sobotu 4. března v 19:00 hodin ve velkém sále Klubu kultury. Publikum ve vyprodaném sále s nadšením sledovalo skvěle připravený pořad a účinkující malé folkloristy. V téměř
dvouhodinovém pásmu se představila řada jarních lidových zvyků: královničky, pomlázka, vítání jara a další. Pořadem provázel Jožin (loutka v nadživotní velikosti) v podání Davida Pavlíčka. 
Foto: redakce Dobrý den s Kurýrem

AQUAPARK

Sportovní 1214, 686 01 Uh, E-mail: info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ VODNÍHO AEROBIKU
Akreditované školicí středisko Aquaparku Uherské Hradiště pořádá v termínu 15.–17. 4. 2016 Základní školení
instruktorů vodního cvičení.
Školení je určeno nejen pedagogickým
pracovníkům v rámci dalšího vzdělávání, je
věnováno všem zájemcům o formu aerobního cvičení ve vodě s cílem ukázat efektivní metody vedení tohoto typu cvičení.
Školení poskytne potřebné praktické i teoretické vědomosti a dovednosti k tomu,
aby se z absolventů stali zkušení cvičitelé.
Během osmnácti hodin teorie a šesti hodin ve výuce tělesné výchovy pro základní
praxe se probere metodika vodního cvičení i střední školy, organizační a bezpečnostní
v hluboké a mělké vodě, praktická výuka problematika, právní aspekty provozování
vedení lekcí, vliv cvičení ve vodě na zdra- cvičení ad.
votní stav, využití vodního cvičení např.
Hlavním cílem je seznámit účastníky
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s vedením cvičení v mělké i hluboké vodě
a předat jim co nejvíce zkušeností. O to se
vždy snaží erudovaný tým lektorů, ve složení Mgr. Martina Dočekalová – garantka
projektu, MUDr. Vladimíra Obdržálková
– lékařka a instruktorka aqua aerobiku,
Mgr. Ladislav Botek – ředitel Plavecké
školy Uh. Hradiště a Unie školního plavání
a Ing. Vladimír Dočekal – instruktor aqua
aerobiku.
Formou kombinované výuky účastníci
získávají velmi přesnou představu o pohybu ve vodě a celkový pohled na cvičení. Absolventi školení tak dokáží vytvořit ucelený
cvičební program.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu:
skoleni@aquapark-uh.cz.

Z ORGANIZACÍ

AKROPOLIS
Stará Tenice 1195, Uh, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
TÝDEN AKROPOLIS V CAFÉ 21
Na celý týden blíž k vám! Naše aktivity
plné různých chutí si můžete vyzkoušet
od 25. 4. do 29. 4 v kavárně na Jezuitské
koleji. Pohyb, hudba a kreativita – trénink
aerobiku, jamování, žonglování. Vše vyvrcholí odpolednem plným zábavy a koncertem skupiny Jiné Trio v pátek 29. 5.
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, které rády sportují od 5 do 14
a více let. V porotě zasedne i vítěz loňské
Stardance Marek Zelinka, mistryně Evropy ve sportovním aerobiku Tamara Jiříková
a Miss aerobik Eva Kubalová!
AUTORITA VE VÝCHOVĚ
Čím vším můžeme my, rodiče ovlivnit to, jak se děti cítí v dospělosti? Lektor
Zdeněk Okleštěk připravil toto povídání
pro rodiče, vychovatele, učitele a ostatní,
kteří chtějí mít sebevědomé děti s vlastním
názorem a jistým místem na slunci. Už
16. 5. od 16.00 v centru Akropolis.
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.
NOVÁ SDÍLENÁ KANCELÁŘ
– 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 UH, TEL.: 572 551 347, INFO@DDMSIKULA.CZ, WwW.DDMSIKULA.CZ
2. 4. – sobota – Výlet s přírodovědným centrem Trnka do Medlovic a okolí.
Cestou budeme luštit a pátrat po pokladu.
Bližší informace sledujte na www.trnka.
xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
4.–5. 4. – po-út – 18. ročník soutěže
Poznej a chraň – oblastní kolo. Soutěž
tříčlenných družstev na téma Voda – život v ní a kolem ní. Uzávěrka přihlášek
do 14. 3. 2016. Bližší informace sledujte
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
7. 4. – čtvrtek – Krajské kolo dětských
divadel – od 9.00–16.00 hod., akce za podpory MŠMT, MK a Artama Praha. Program
doplní výstava fotografií členů fotografického kroužku DDM Šikula na téma „Divadlo“. Kulturní dům Vésky. Info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz.

16. 4. – sobota – kurz Tvarování
bonsají od 14.00–17.00 hod. v Přírodovědném centru Trnka UH, páté setkání
praktického kurzu pod odborným vedením
p. ing. A. Krajčové (Fukanzan) – vytvoříte
vlastní bonsaj. Bližší informace sledujte
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
16. 4. – sobota – Tvoření z PETEK
ve spolupráci se Slováckou TRŽNICÍ,
od 8.00–13.00 hod., Slovácká tržnice. Info:
Jana Skuciusová, tel. 605 203 065, email:
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
20. a 22. 4. – st + pá – Keramické tvoření – výroba dárků pro maminky dětí
z MŠ a ZŠ Jarošov, pobočka DDM Šikula v Jarošově, info: Martina Dörrová, tel.
605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz.
21. 4. – čtvrtek – Krajské kolo recitační soutěže – v budově ZUŠ Uh. Hradiště od 9.00 hod. Info: Martina Dörrová,

tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz.
22. 4. – pátek – Den Země v Kunovském lese pro školy a veřejnost – Na suchu i ve vodě. Bližší informace sledujte
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
23. 4. – sobota – Otvírání pastvin
na Rochusu. Bližší info na http://www.
parkrochus.cz/doc/12/
23. 4. – sobota – Rybářské závody pro
děti na slepém rameni řeky Moravy u MRS
(vedle tenisových kurtů). Soutěž je určena
pro všechny děti s rybářským lístkem i jejich
rodiče. Zajištěno občerstvení a hezké ceny.
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz.
28.–30. 4. – čt-pá-so – Den Země
v RecGroup Staré Město pro školy i veřejnost. Bližší informace sledujete na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
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KRONIKA | STŘÍPKY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
1. 2.
1. 2.
2. 2.
6. 2.
7. 2.
11. 2.
13. 2.
15. 2.
16. 2.
24. 2.
26. 2.

1925
1941
1941
1931
1925
1925
1941
1941
1941
1931
1941

Jubilanti v měsíci únoru
Marie Junaštíková
Vladimír Kaška
Jaromír Pecháček
Jarmila Pudelková
Marie Brokšová
Karel Rýdlo
Emílie Stuchlíková
Filip Prášil
Milan Měrka
Jarmila Bartáková
Milada Gregorová

Tereza Zelinková
Matyáš Durec
Pavel Trávníček
Ondřej Ševčík
Daniel Pospíšek
Adam Ehrenberger
Elena Kočárová
Adam Přikryl
Zoe Camarda
Tereza Botlíková
Šarlota Vaškových
Anna Omelková

Narodili se
7. 7. 2015
30. 9. 2015
23. 10. 2015
25. 10. 2015
20. 12. 2015
17. 1. 2016
20. 1. 2016
20. 1. 2016
28. 1. 2016
31. 1. 2016
15. 2. 2016
24. 2. 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 3. DUBNA TŘI KLUCI A JEŽIBABA
V NEDĚLI 17. DUBNA LUCIFEROVA NEVĚSTA
Vstupné dobrovolné.
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VÁŽENÍ RODIČE,
POKUD MÁTE ZÁJEM
O VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
NA RADNICI, JE NUTNÉ
VYPLNIT DOTAZNÍK,
KTERÝ ZÍSKÁTE
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.

ZÁBAVA
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SUDOKU

RECEPT MĚSÍCE
Kvíčaly pečené
(recept ze 150 let staré rodinné kuchařky)
Kvíčaly se oškubají, opálí, kůže z hlavy
se stáhne, oči se vypíchají a pak se kvíčaly
vykuchají. Když se vyperou, vloží se opět
jatýrka a srdce dovnitř; do každého ptáčka
dá se jeden jalovec, pak se zevnitř i zevně
nasolí, nožičky zahnou se dovnitř.
Na to se kvíčaly obalí tenkými řízky
slaniny a buď se na rožni aneb v troubě
na másle rychle upekou.
Na míse posypou se smaženou, strouhanou houskou a podlijí se šťávou. Kvíčaly mohou se též podávati s nádivkou.

Nádivka:
Játra a srdce kvíčal se na másle s usekanou cibulí a zelenou petrželí, solí a pepřem
udusí, pak se rozsekají a prolisují. Přidá
se k tomu čtvrt kila syrových husích jater,

rovněž prolisovaných a několik lžic smetanové jíšky. Množství uvedené nádivky stačí
as pro 15 kvíčal.
Ellen Podškubková
Knihovna BBB
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P OD ZÁŠT ITOU MI NI STE R ST VA ŽIV OTN ÍHO PR OS TŘEDÍ A H E JT MAN A ZLÍN S KÉHO KR A JE
VYH L AŠ OVAT E L É
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