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Možná, že nám ve městě
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Vážení občané,
minulý měsíc byl bohatý na události. O některých z nich se dočtete uvnitř
tohoto čísla městského zpravodaje.
Kromě jiných věcí se konalo už osmé
Veřejné fórum o rozvoji města. Tímto
děkuji všem, kdo se akce zúčastnili, protože účast každého jednotlivého občana
je pro nás velmi důležitá. Na prvních
místech mezi nejpalčivějšími problémy
města, které občané vybrali, byla letos témata: napojení Průmyslové ulice
na obchvat Uherského Hradiště, řešení
problematiky lidí bez přístřeší, revitalizace ul. 28. října včetně prostoru kolem
studánky, vybudování nové sportovní
haly či zvýšení transparentnosti a otevřenosti města vůči občanům. Nyní
bude proveden reprezentativní průzkum dotazníkovým šetřením, aby se
deset problémů města ověřilo (ověření
znamená shodu v problémech nadefinovaných na veřejném fóru a v dotazníkovém průzkumu). Následně budou stanoveni garanti, kteří za řešení jednotlivých
problémů převezmou zodpovědnost.
Další z významných dubnových
událostí bylo oficiální oznámení
doc. RNDr. Jiřího Dostála, děkana Fakulty logistiky a krizového řízení UTB,
o úspěšné akreditaci prezenčního navazujícího magisterského studia studijního programu Bezpečnost společnosti. Myslím si, že navýšení významu
fakulty zavedením magisterského studia a vědecko-výzkumných programů
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a projektů se může stát pro naše město
důležitým rozvojovým impulsem. Důsledkem by totiž mohl být nárůst pracovních míst s nárokem na vysokou kvalifikovanost.
Druhou dubnovou sobotu se konala
hezká akce s názvem Tichá vína Reduta.
Rád jsem převzal záštitu nad ušlechtilou akcí, na které se potkají všichni, kterým něco říká kultura vinařství spojená
s příjemným setkáním s přáteli a znalci
vína. Možná, že nám ve městě z této
akce vzniká nová tradice, přál bych si,
aby tomu tak bylo.
O týden později jsme zase při akci
Brány památek dokořán představili veřejnosti z odborného pohledu a s výletem do historie jezuitů v Uherském Hradišti naši největší památku – komplex
jezuitských budov – Redutu a Slovácké
centrum kultury a tradic.
A konečně, v polovině dubna jsme
také ocenili vynikající pedagogy, jak se
v Uherském Hradišti stalo už podeváté
v řadě. Gratuluji učitelkám a učitelům
k ocenění a děkuji jim za jejich náročnou, obětavou a mnohdy málo doceněnou práci.
S přáním hezkých jarních dnů,
Ing. Stanislav Blaha, starosta města
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KRÁTCE Z MĚSTA
Letošní Noc s Andersenem začala v nemocnici

Prvním místem v České republice, kde byla letos zahájena tradiční akce Noc s Andersenem, bylo dětské oddělení
Uherskohradišťské nemocnice. Do nemocnice přišly 1. dubna i obě zakladatelky dnes už celostátní a přeshraniční akce, knihovnice z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Hana Hanáčková a Miroslava Čápová, a také její ředitel Radovan Jančář. Dětem přivezli dárky a velké překvapení – pohádku v podání
loutkoherečky Lenky Sasínové. Noc s Andersenem se letos na dětském oddělení v Uherskohradišťské nemocnici
uskutečnila už po jedenácté.

Starosta města slavnostně přivítal
prvního občánka roku 2016

Od května platí
nové úpravy
v Tržním řádu
Hlavní důvodem současných úprav tržního řádu je doplnění určení tržních míst
v částech města Sady, Vésky, Míkovice a Jarošov, kde tato problematika dosud nebyla
řešena. Jednotlivá tržní místa navrhly příslušné místní komise (ostatní místní komise – Mařatice, Štěpnice či Rybárny sdělily,
že tržní místo není potřeba řešit). Nová tržní místa jsou v Sadech – prostranství před
místním kulturním zařízením, ve Véskách
na pozemku mezi stávající zastávkou
MHD a hospodou, v Míkovicích u kulturního zařízení a v Jarošově Na Návsi.
Jak třídit odpady,
ukázalo město
dětem ve školkách
S názornou osvětou pro mateřské školy
ohledně třídění odpadu navštívili v průběhu měsíce března zástupci radnice přes
300 dětí v 11 mateřských školách, které
jsou zřizovány městem. Akce měla úspěch
u dětí, ale také u jejich pedagogů. Město
si nejprve zmapovalo, co všechno již děti
v mateřských školách o třídění odpadu
vědí. Do každé mateřské školy se potom
zástupci města osobně vydali a dětem problematiku názornou a zábavnou formou
přiblížili. Podle zjištění ve školkách nejsou
pro děti v předškolním věku mnohdy už základní principy třídění odpadu neznámou
věcí. Podle názoru zástupců města i pedagogů je však zapotřebí dětem zásady připomínat a opakovat, aby si je vštípily.  -JP-

Dítě, které se jako občan Uherského Hradiště narodí jako první v daném roce, je každoročně slavnostně přijato
se svými rodiči a ostatními příbuznými v obřadní síni Městského úřadu v Uherském Hradišti. První miminko
narozené v roce 2016 přijal v úterý 29. března starosta města Stanislav Blaha. Stal se jím Jonáš Obdržálek,
narozený 2. ledna ve 3:30 hodin v porodnici Uherskohradišťské nemocnice mamince Martině Korvasové a tatínkovi Zdeňkovi Obdržálkovi. Jak je každoročním zvykem, dostali rodiče od města dar v podobě deseti tisíc korun.
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KRÁTCE Z MĚSTA
Město se opět obléká do barev

Platby za odpady
v městských částech

P

odobně jako vloni můžete platby
za svoz odpadů uhradit ve vašich
městských částech. V měsíci květnu za vámi zaměstnanci Městského úřadu Uherské Hradiště přijedou do Vések
(2. a 4. května, Místní kulturní zařízení,
9–12 hod.), do Jarošova (10. a 12. května, knihovna, 9–12 hod.) a do Míkovic
(16. a 18. května, Místní kulturní zařízení, 9–12 hod.).
Rada města Uherské Hradiště
a Místní komise Jarošov
Vás zvou na

Podobně jako vloni, také letos město Uherské Hradiště pokračovalo ve zkrášlování veřejných prostranství výsadbou květinové výzdoby. V dubnu bylo město plné květů narcisů, které byly vysazeny v travnatých pásech na
ulicích Velehradská, Malinovského a Sokolovská a v kruhových objezdech. Později by měly záhony ozdobit květy
okrasných česneků a lilií. Z dalších v současné době kvetoucích rostlin je možné vidět například rozkvetlé čemeřice a pomněnkovce. Do závěsných nádob na sloupech veřejného osvětlení bude použita stejně jako v loňském roce
kombinace surfinií a povijnice. Letos bylo přikoupeno 12 nových závěsných souprav se záměrem rozšířit počet
ozdobených sloupů veřejného osvětlení, a to na Zelném trhu a Mariánském náměstí. Na Masarykově náměstí
budou nově umístěny dvě květinové pyramidy osazené kombinací letniček. Do trvale osluněných stanovišť budou
stejně jako v minulých letech umístěny muškáty, které nejlépe vzdorují úpalu.

veřejné setkání občanů
městské části Jarošov
jež se uskuteční,
v úterý 3. května 2016 od 17:00 hodin
v prostorách Základní školy Jarošov.

Vysoké školství v Uherském Hradišti má 10 let

U

herské Hradiště je univerzitním
městem už celou jednu dekádu.
Nyní zdejší Fakulta logistiky a krizového řízení zavádí možnost prezenčního
navazujícího magisterského studia studijního programu Bezpečnost společnosti,
rozšiřuje také bakalářský studijní program
Ochrana obyvatelstva o kombinovanou
formu studia. Město Uherské Hradiště má
na spolupráci s univerzitou trvalý zájem
a s UTB udržuje úzký kontakt.
Když po roce 2000 město Uherské
Hradiště získalo areál bývalých kasáren
do svého vlastnictví, začalo řešit, jak jej
smysluplně využít. Jedna část byla vyčleněna k přestavbě na regionální vzdělávací
centrum. Jedním z důvodů pro toto řešení
bylo i to, že v té době ve městě Uherském
Hradišti žádná vysoká škola nepůsobila,
studenti odjížděli za vzděláním především
do Brna či Prahy. Mnoho z nich tam také
našlo zaměstnání a tím v našem regionu
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zůstávalo málo vzdělaných lidí. Po rekonstrukci a otevření tohoto centra zde byla
umístěna fakulta logistiky a krizového řízení UTB. Nejen toto centrum ale i celé město ožilo vysokoškolskými studenty.
„Už na počátku byly akreditovány bakalářské studijní programy s tím, že bude
následovat akreditace navazujícího magisterského studia. Nyní jsem rád, že k takovému důležitému kroku na univerzitě dochází,“ vyjádřil se starosta Blaha. Radnice
také dlouhodobě hledá možnosti, jak může
univerzitu podpořit. „Za každého studenta nyní poskytujeme finanční příspěvek
ve výši 1 000 Kč bez rozlišení studijního
programu. Struktura podpory pro následující roky by měla být taková, že výše finančního příspěvku poskytnutého městem
Uherské Hradiště za každého studenta by
měla být 600 korun za studenta bakalářského studijního programu a 2 000 za studenta navazujícího magisterského programu,

k tomu nás zavazuje platná smlouva,“ přiblížil starosta. Za studenta, jehož se finanční příspěvek týká, se považuje ten, kdo studoval UTB na Fakultě logistiky a krizového
řízení v Uherském Hradišti a řádně ukončil
ročník příslušného studijního programu
k 31. 7. daného kalendářního roku.
Navýšení významu FLKŘ zavedením
magisterského studia a vědecko-výzkumných programů a projektů se může stát důležitým rozvojovým impulsem. Důsledkem
bude nárůst pracovních míst s nárokem
na vysokou kvalifikovanost. „Z uskutečněných šetření víme, že právě tento typ
pracovních míst postrádají v Uherském
Hradišti mladí, vysokoškolsky vzdělaní
lidé, kteří pak uplatnění hledají jinde,“ sdělil starosta. Už v minulosti město Uherské
Hradiště některé projekty FLKŘ podpořilo
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, takže ve vzájemné spolupráci je na co
navazovat. 
-JP-
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Veřejné fórum o rozvoji města 2016
chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí a říci své
názory na další rozvoj, s cílem zlepšit kvalitu
života v našem městě,“ řekl starosta města
Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Na letošním veřejném fóru za účasti 105 obyvatel
města, bylo pojmenováno tzv. 10 nejpalčivějších problémů města u šesti tematických
stolů. Následně proběhne ověřovací anketa
prostřednictvím dotazníků. Sběrné boxy
budou umístěny na podatelně Městského
úřadu Uherské Hradiště a MIC. Po ověření
budou stanoveni garanti.

N

apojení Průmyslové ulice na obchvat Uherského Hradiště, řešení problematiky lidí bez přístřeší,
revitalizace ul. 28. října včetně prostoru
kolem studánky, vybudování nové sportovní haly či zvýšení transparentnosti
a otevřenosti města vůči občanům byly
hlavní body, které vybrali občané města
na pondělním Veřejném fóru o rozvoji
města.

V pořadí již osmé Veřejné fórum o rozvoji města se konalo ve velkém sále Reduty
v Uherském Hradišti v pondělí 11. dubna.
Občané se na něm dozvěděli, v jaké fázi řešení se nachází deset největších problémů,
které vybrali svým hlasováním v loňském
roce, na závěr pak společně stanovili nové
priority. „Veřejné fórum je příležitostí pro
všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele a pro všechny, kteří se

Výsledky hlasování
– 10 problémů města:
1. Napojení Průmyslové ulice na obchvat.
2. Komplexní řešení problematiky lidí
bez přístřeší.
3. Revitalizace ul. 28. října a okolí studánky.
4. Vybudovat novou sportovní halu.
5. Zvýšit transparentnost a otevřenost
města vůči občanům.
6.–9. Dořešit parkování u hřbitova
v Mařaticích.
6.–9. Nekvalitní údržba zeleně
(firma Hrates).
6.–9. Více financí do sociální oblasti
(fond sociální pomoci a prevence).
6.–9. Zlepšit údržbu dětských hřišť
10. Nepořádek v okolí laviček.

Pohovka patří do sběrného dvora, ne vyhodit k popelnicím

P

řes to, že se v porovnání s předešlými
léty v Uherském Hradišti snížil počet
černých skládek, menší skládky, většinou v blízkosti sběrných míst komunálního odpadu, trápí město dál. Někteří lidé,
bez ohledu na ostatní, nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu a spoléhají na to, že po nich někdo jiný nepořádek
uklidí. Město upozorňuje, že takový odpad
patří výhradně do sběrných dvorů.
Stálým problémem jsou místa kolem
kontejnerových stání. Některá jsou pro
nadměrné ukládání nepatřičného odpadu
z domácností, po opravách, rekonstrukcích bytů apod. řešena opakovaně (ve Staré Tenici, na sídlišti Východ, v oblasti garáží na Revoluční ulici a jinde).
„Někteří lidé operují tím, že si za odvoz

odpadu platí, ať se tedy staráme. Ale stará
televize nebo postel je objemný odpad, který určitě patří do sběrných dvorů. Nás naopak odvoz směsného odpadu, který patří
do sběrného dvora, stojí každý rok kolem
150 tisíc korun navíc,“ vyložil radní města
František Elfmark. Podle něj by se za takové peníze dala postavit alespoň dvě další
nová sběrná místa.
Taková věc je řešena buď na základě
oznámení od občanů, nebo od městské
policie. Ze strany městské policie hrozí
pachateli (přestupku proti veřejnému pořádku §47, odst. 1, písm. h, z. č. 200/1990
Sb. - kdo neoprávněně založí skládku nebo
odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa) bloková pokuta do výše
1 000 Kč. Je nutné dodat, že k takovému

řešení se přistupuje v případech, kdy nevzniklo poškození životního prostředí, pachatel odstraní odpad a místo uvede do původního stavu a jedná se o skládku malého
rozsahu (jednotlivé kusy apod.).
„Snahou městské policie je přispět hlavně k prevenci a k dodržování obecně závazných vyhlášek města a případnou skládku
již v zárodku za spolupráce s Odborem
správy majetku města zlikvidovat,“ vyjádřil se velitel městských strážníků Vlastimil
Pauřík.
V Uh. Hradišti jsou dva sběrné dvory.
Konkrétně ve dvoře na ulici Průmyslové
mohou bezplatně odevzdávat odpady nejen
občané Uherského Hradiště, ale i občané
z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu. 
-JP5
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Zápis – podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2016/2017 do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště
Zápis do mateřských škol,
které jsou součástí:

subjektu Mateřské školy, Uherské
Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Komenského 539
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
28. října 982
Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis se uskuteční v budově
MŠ, Uherské Hradiště 28. října 982)
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Pod Svahy 1006
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Štěpnická 1111 (včetně Montessori třídy)
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Husova 838
Mateřská škola s křesťanskou výchovou,

Uherské Hradiště, Husova 838
Mateřská škola, Uherské Hradiště
– Míkovice, U Mlýna 251
Mateřská škola, Uherské Hradiště
– Sady, Vřesová 50
 subjektu Základní školy a Mateřské
školy, Uherské Hradiště–Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace:
1. Mateřská škola, Uherské Hradiště
– Jarošov, Markov 416
se uskuteční v termínu
od 2. května 2016
do 5. května 2016.
Zápis do mateřských škol,
které jsou součástí:
 subjektu Základní školy a Mateřské
školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063
příspěvková organizace:
Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Lomená 1380

Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Větrná 1063
se uskuteční v termínu
od 2. května 2016
do 6. května 2016.
Přijímat se budou děti dle kritérií pro
přijímání dětí do mateřské školy. Ředitel
mateřské školy je podle § 34 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povinen přijmout přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Prosíme
rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou
k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace se dozvíte
na příslušných mateřských školách a také
na jejich internetových stránkách.

Základní umělecká škola – koncerty v květnu
a talentové zkoušky pro příští školní rok

V

květnu vždy vrcholí sezóna koncertů, besídek, vernisáží i divadelních představení ZUŠKY, přijměte proto, prosím, několik pozvánek.
Koncerty absolventů, sólistů a souborů
hudebního oboru jsou naplánovány na měsíc květen tři, a to 19. 5., 25. 5. a 31. 5..
Na každém koncertě se představí sólisté
a soubor školy, ať už jde o dechový, kytarový či smyčcový orchestr nebo cimbálovou
muziku. Mnoho besídek proběhne také
v koncertním sále v prostorách výuky hudby „na Mojmíru“, veřejnost by mohl zejména zajímat večírek jazzové a populární
hudby v úterý 3. 5. v 16.30 hodin.
Ve středu 18. 5. 2016 v 17.00 hodin se
uskuteční vernisáž výstavy DOTEKY II.
Je to výjimečný projekt paní učitelky Radmily Doskočilové, jeho jedinečnost spočívá v tom, že je primárně vytvářena pro
naše nevidomé spoluobčany a všechny
práce si je zde možno osahat. Tento projekt je vytvořen ve spolupráci se Spojenou
organizací nevidomých a slabozrakých
ČR, výstava bude putovní i po ostatních
místech republiky. V našem městě bude
6

nainstalována ve Felixově sále Jezuitské
koleje na Masarykově náměstí, záštitu nad
ní převzal starosta města Ing. Stanislav
Blaha. Na vernisáž bude v 18.00 hodin
v sále Reduty navazovat benefiční koncert,
jehož výtěžek bude věnován organizaci
SONS – pobočce v Uherském Hradišti.
Na koncertě vystoupí Uherskohradišťský
dětský sbor, Cimbálová muzika Husličky a písničky ZUŠ UH, country kapela
Telegraf a zpěvák Štěpán Urban s kapelou. Další pozvánka na vernisáž ZUŠ je
na 5. 5. 2016 v 17.00 hodin do Galerie
V. Hrocha v Klubu kultury Uherské Hradiště, kde budou vystavovat své práce absolventi výtvarného oboru a žáci

fotografického oddělení. Žákyně tanečního oboru se představí v novém nastudování baletu Svěcení jara na hudbu Igora Stravinského. Slavnostní premiéru můžete
vidět již 12. května ve Slováckém divadle.
Divadelní projekty LDO se již druhým
rokem odehrávají v Ještě menší scéně
na Tyršově náměstí 363 kromě představení „Dartaňan“, které se uskuteční v rámci
Muzejní noci v Galerii Slováckého muzea
15. 5. 2016.
V květnu a začátkem června proběhnou talentové zkoušky nových žáků pro
školní rok 2016/17. Do ZUŠ jsou přijímány děti od 5 let do přípravného studia
a od 7 let do základního studia všech oborů – hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně-dramatického. Podrobný rozpis
termínů talentových zkoušek a informace
jsou na webových stránkách ZUŠ www.
zusuh.cz a na nástěnkách všech pracovišť
v Uh. Hradišti – hudební obor Revoluční
747 (sídliště starý Mojmír), ostatní obory
Tyršovo nám. 363. 

Magdalena Uhrová,
zástupkyně ředitele ZUŠ Uh. Hradiště

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO INFORMUJE
Uherské Hradiště ocenilo své nejlepší pedagogy v roce 2016

S

lavnostní předání ocenění celkem
23 pedagogickým pracovníkům se
jako výraz uznání za jejich náročnou
a přínosnou práci uskutečnilo ve čtvrtek
14. dubna v uherskohradišťské Redutě.
Slavnostní ocenění pedagogů pořádalo letos město Uherské Hradiště už podeváté
v řadě.
Ceny oceněným předávali členové vedení
města v čele se starostou Stanislavem Blahou a také radní Zlínského kraje pro oblast
školství, mládež a sport PaedDr. Petr Navrátil. „Školství a vzdělávání na všech stupních je pro nás jedna z priorit a mohu říci,
že celá řada škol v Uherském Hradišti patří
k chloubám města. Proto patří pedagogům
velké poděkování a vyjádření úcty k jejich
práci,“ zhodnotil starosta Stanislav Blaha.
Slavnostní odpoledne již tradičně doprovodil slovem herec Slováckého divadla David
Vacke. Celý program byl zpestřen několika
kulturními vystoupeními. Před zaplněným
sálem Reduty vystoupili žáci škol z Uherského Hradiště, zazpíval herec Slováckého divadla David Macháček, své umění předvedli
také tanečníci z tanečního klubu ROKASO.
Ocenění pedagogičtí pracovníci škol
a školských zařízení zřízených
městem Uherské Hradiště
Kategorie – výrazná
pedagogická osobnost:
Mgr. Jarmila Holubová, ZŠ a MŠ Větrná
Mgr. Vendula Hubáčková, ZŠ UNESCO
Stanislava Klegová, MŠ Štěpnická
Mgr. Alena Navrátilová, ZŠ Za Alejí

Mgr. Šárka Peřestá, ZŠ Sportovní
Eva Salčáková, MŠ Pod Svahy
Mgr. Zlatuše Slezáková, ZŠ a MŠ Jarošov
Mgr. Hana Somrová, ZŠ T. G. M.
Mgr. Alena Vrtalová, ved. učitelka KMŠ
Kategorie – vynikající začínající
pedagogický pracovník:
Mgr. Veronika Hřibová, ZŠ Za Alejí
Mgr. Petr Chvojka, ZŠ Sportovní
Mgr. Terezie Škarecká, ZŠ UNESCO
Kategorie – za dlouhodobý
přínos v pedagogické praxi:
Bohuslava Johaníková,
MŠ Svatováclavská
Mgr. Ludmila Pokorná, ZŠ UNESCO

Pedagogičtí pracovníci škol
ostatních zřizovatelů na území
města Uherské Hradiště:
Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium
Jana Hanáčková, ZUŠ
Mgr. Markéta Hráčková,
ZŠ a MŠ speciální
Mgr. Olga Majerechová, OA, VOŠ a JŠ
Mgr. Tomáš Pavlica, PhD., Gymnázium
PhDr. Rostislav Prchlík, MESIT střední
škola
Ing. Jitka Ryndová, SŠPHZ
RNDr. Lenka Řezníčková, OA, VOŠ a JŠ
Ing. Jindřich Zdráhal, MESIT střední škola


-JP-, snímky: Martina Zapletalová
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Přes půl druhého milionu na obnovu památek

C

elkem jeden milion a 300 tisíc
na obnovu trojice barokních dveří, sochy sv. Františka Xaverského
a tří portálů na průčelí kostela sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí
a dalších 300 tisíc korun na restaurování
kamenných prvků barokní kašny na Mariánském náměstí - taková je státní finanční podpora určená na obnovu kulturních
památek v městské památkové zóně
Uherské Hradiště z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón v tomto roce.
„Finanční podpora z Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón, bude
v roce 2016 v Uherském Hradišti přesně
využita takto: 325 tisíc půjde na restaurování kamenných prvků barokní kašny
8

na Mariánském náměstí, 700 tisíc na restaurování trojice barokních dveří kostela
sv. Františka Xaverského a 570 tisíc na restaurování sochy sv. Františka Xaverského a tří portálů na průčelí téhož kostela,“
popsal starosta města Uherské Hradiště
Stanislav Blaha.
V loňském roce byla finanční podpora ve výši 1,270 mil. Kč použita
na re-konzervaci Mariánského sloupu
na Mariánském náměstí, na údržbu
stavby domu č. p. 35 – 1. etapu obnovy
dřevěných dělících schodišťových stěn
s dvoukřídlými dveřmi a jednokřídlými dveřmi se zárubní na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti a na restaurování dvou soch na pravé straně
průčelí kostela sv. Františka Xaverského. 250 tisíc korun šlo na nepamátkový

objekt – obnovu fasád ZŠ UNESCO.
Pro rok 2016 stát uvolňuje na Program regenerace MPR a MPZ částku
170,0 mil. Kč. Na podporu obnovy
kulturních památek v MPR se vyčleňuje 54,88 mil. Kč a 109,72 mil. Kč
na podporu obnovy kulturních památek
v MPZ. Zbývajících 5,40 mil. Kč tvoří
základ rezervy, která může být společně
s rezervou vzniklou s úsporami během
roku použita zejména na řešení nečekaných havárií a urychlené dokončení obnov kulturních památek v MPR a MPZ.
Objem finanční podpory je letos rozdělován mezi 191 sídel s MPZ a 30 sídel
s MPR. Průměrná podpora MPZ činí cca
0,574 mil. Kč. Objem podpory v tomto
roce dosáhl vyšší hranice, než tomu bylo
v minulých letech. 
-JP-

ZPRAVODAJ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

NÁZORY
ZASTUPITELů
Kultura a kulturnost
v našem městě
Město Uherské Hradiště se může pyšnit
nejen svojí historií, ale zejména bohatým
kulturním dědictvím. Moravské Slovácko vždy zachovávalo, zejména na křesťanských základech, svoje zvyky, obyčeje
a tradice, které pomáhaly a pomáhají zvyšovat národní cítění, úctu ke svým předkům i sounáležitost k celé společnosti.
A je jen dobře, když existují lidé, kteří se
o bohaté kulturní tradice starají a jdou
příkladem pro nejmenší či mladé generace.Proto mimo jiné stála ČSSD u vzniku Ceny Vladimíra Boučka za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby. Proto
podporujeme folklorní soutěže i umělecké
spolky v našem městě.
Všichni Hradišťáci, a to bez výjimky,
jsou hrdí na své Slovácké divadlo, které se
drahně let zařazuje na přední místa nejen
ve své umělecké tvorbě, ale i v návštěvnosti. A protože je divadlo perlou současné
„profesionální“ kultury ve městě, zasloužilo by si konečně svůj odpovídající stánek
namísto současného nájemního a z pohledu investic komplikovaného vztahu. Město zároveň udržuje Redutu, Klub kultury
v Uherském Hradišti a místní kulturní zařízení, kde je celoročně obrovská nabídka
kulturních pořadů.
Nicméně z pohledu kulturnosti existují i některé věci, na které chci poukázat
a které by stály za řešení. Předně v Městské památkové zóně je řada nemovitostí,
které by zasloužily opravu či přímo revitalizaci. Dnes nebudu hovořit o budově bývalé věznice, ale například o budově bývalých městských lázní. Taktéž při pohledu
na ty rozličné transparenty, upoutávky či
obchodní poutače je pozice města tristní.
Poslední připomínkou je čistota města, která k obecné kulturnosti také patří.
Opravdu ošklivý pohled je po proběhlém
víkendu na přeplněné odpadkové koše
či poletující odpadky. Ale také například
množství nedopalků cigaret na chodnících či městské komunikaci. Na úklidu
města by se opravdu šetřit nemělo, protože čistota je základní vizitkou města a jeho
obyvatel.
Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu
zastupitelů za ČSSD

OHLÉDNUTÍ
Vážení občané města,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o novinkách z oblasti informatiky. V tomto příspěvku vás chci seznámit
s aktivitami, které se týkají resortu sociálních služeb.
V roce 2015 byly ukončeny tři dlouhodobé projekty. Projekt „MOSTY“ byl
zaměřen na prorodinnou politiku a jeho
cílem bylo prosadit změny podporující
jak rovné příležitosti žen a mužů na trhu
práce, tak i odbourat překážky pro uplatnění na trhu práce, zejména žen s dětmi.
Projekt „Zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí v Uherském
Hradišti“ umožnil v souladu s požadavky legislativy zavést změny personálního i pracovně kvalitativního charakteru
na oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Poslední z projektů s názvem „Podpora
procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku“
umožnil navázat na již realizované projekty tohoto typu a zefektivnit poskytování sociálních služeb v regionu. V současné době realizuje odbor sociálních služeb
návazné kroky jak z iniciativy svých pracovníků, tak za současného profesního
zájmu a pracovního nasazení členů všech
pracovních skupin. V letošním roce zvažuje město zapojení do projektu MPSV
s názvem „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR“. Momentálně
probíhá anketa mapující zájem veřejnosti
o tuto veřejnou službu.
Jako každoročně proběhla v prosinci
Vánoční sbírka, tentokrát pro Azylový
dům Petrklíč ve Véskách. Prostřednictvím Fondu sociální pomoci a prevence
byly mezi poskytovatele sociálních služeb rozděleny finanční prostředky, určené pro podporu veřejně prospěšné činnosti v prevenci sociálně patologických
jevů a při poskytování sociálních služeb.
Dlouhodobě je řešena problematika osob
bez přístřeší. V posledním období došlo
zejména k posílení prevence a jsou činěny
kroky směřující ke zřízení služby Nízkoprahového denního centra.
František Elfmark, DiS.
radní města Uherské Hradiště,
www.frantisekelfmark.cz

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN

Brány památek dokořán – Po stopách jezuitů, to je název
již 4. ročníku komentovaných tematických prohlídek památek v Uherském Hradišti. Dvě skupiny zájemců mohly
v sobotu 16. dubna dokonale poznat komplex rekonstruovaných jezuitských budov na Masarykově náměstí a vyslechnout si odborný výklad průvodců.

-MK-, snímky: Martin Nevyjel

CK PUTUJEME VÁS ZVE NA
CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKU
S PATRIKEM KOTRBOU
Ze srdce Evropy
do Santiaga de Compostela
aneb pěšky z ČR až k oceánu
na západ Španělska
10. 5. 2016 v 17:00 hod.
Místo: Science Café v kině Hvězda
Uh. Hradiště
Vstupné dobrovolné!
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KLUB KULTURY
SETKÁNÍ / STRETNUTIE

Vernisáž 31. ročníku tradiční družební výstavy, kterou pořádá každoročně Klub kultury Uherské Hradiště a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, se uskutečnila
6. dubna v Galerii Vladimíra Hrocha. Na úvod výstavy více než čtyř desítek autorů promluvila Žaneta Matúšová (ředitelka TNOS), Antonín Mach (ředitel Klubu kultury)
a Jan Tluka. Výstava tematikou i technikou rozmanitých děl autorů z České a Slovenské republiky potrvá do 4. května.
Foto: archiv Klubu kultury

DOMEČEK 166

Výstava výtvarných prací účastníků výtvarných kurzů Domečku 166 byla zahájena v chodbách Reduty 21. dubna za hojné účasti veřejnosti, žáků a rodinných příslušníků.
Na úvod vystoupili sourozenci Filípkovi a muzikanti z hudebního kurzu Domečku 166. Letos byla vernisáž zpestřena malou módní přehlídkou nového kurzu módního návrhářství. K vidění byly nejen návrhy oděvů, ale i ručně vyráběné šperky. Obrázky z Domečku 166 každoročně dokazují, jak pestrá je představivost a talent i těch nejmenších
žáků. Paní učitelky letos opět nezklamaly a vybraly práce, které budou těšit návštěvníky Reduty až do 6. června.
Foto: archiv Klubu kultury

ORA ET ARS SKALKA
Výběr obrazů ze sbírky mezinárodního
malířského sympozia ORA ET ARS, které
se koná každoročně na nejstarším poutním
místě na Slovensku, v areálu kláštera Skalka u Trenčína. Výstavu pořádá Klub kultury Uherské Hradiště ve spolupráci s Trenčianským osvetovým strediskom v Trenčíne.
Sympozium je rozděleno na sekci výtvarnou a literární a pravidelně se jej účastní
autoři ze Slovenska, České republiky, Polska, Ruska a Maďarska. Z našeho regionu
se jej v minulých ročnících zúčastnilo již
mnoho autorů propojených s naším regionem (např. Vladimír Zálešák, Jiří Váp,
Milan Raška a další).Výstava bude k vidění
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v podkroví Reduty od 6. 5. do 24. 5. 2016
a rovněž v rámci Dnů slovanské kultury
19.–24. května.
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ
Výstava absolventských prací Základní umělecké školy Uherské Hradiště se
uskuteční ve dnech 5. května až 8. června
2016 v Galerii Vladimíra Hrocha. Své práce představí absolventi ze tříd Jany Tvrdoňové, Marka Malůška, Martina Šimčíka,
Hanky Klínkovské a Radky Doskočilové.
Vernisáž se uskuteční v 17 hodin a na úvod
vystoupí žáci ze ZUŠ Uh. Hradiště.
VÝSTAVY TSTTT 2016
V rámci konání letošního ročníku

mezinárodního ekologického festivalu
Týká se to také Tebe se uskuteční hned
několik fotografických výstav. V pátek
10. června bude v Galerii Vladimíra Hrocha představena tvorba fotografa Milana
Bruchtera, člena břeclavského Fotoklubu a Sdružení břeclavských výtvarníků
a SVUM Hodonín. V půdních prostorách
Reduty proběhne výstava Divoká Evropa a tajemné Borneo, která bude spojena
s přednáškou na dané téma. Následně naváže představení vítězné kolekce fotografií
letošního ročníku mezinárodní fotosoutěže
TSTTT, které proběhne v chodbách Reduty
v sobotu 11. června v 17 hodin. Do soutěže
lze zasílat snímky až do 23. května. 

Mgr. MgA. Petra Baroňová

KULTURA

KLUB KULTURY
REDUTA

CYKLUS MUSICA – PRÉMIOVÝ KONCERT

Ildikó Szabó – violoncello,
Kateřina Javůrková – horna,
Johanna Haniková – klavír,
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Dirigent: Marek Šedivý

3. KVĚTNA

V 19.30 HODIN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

   
    ŠTĚ 10.–12. 6. 2016
V RÁMCI FESTIVALU NABÍZÍME ZDARMA
PROMÍTÁNÍ FILMŮ PRO ŽÁKY ŠKOL!!!
Bude-li mít vaše škola zájem nabízené filmy zhlédnout,
zašlete objednávku s uvedením počtu žáků (vhodné pro vyšší stupeň
základních škol a střední školy) nejpozději do 3. 6. 2016 na adresu:
machackova@kkuh.cz, případně telefonicky: 572 430 426.
Z důvodu velkého zájmu prosíme o včasnou rezervaci.
TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT),
to je především mezinárodní
filmová soutěž amatérských filmů a fotografická soutěž, ale
i promítání filmů o ochraně
přírody, přednášky, besedy,
výstavy a bohatý doprovodný
program.

Do promítání kolekce TSTTT jsme tentokráte zařadili pro žáky
a studenty škol oceněné snímky z partnerské Světové soutěže
dokumentárních filmů o parcích v italském Sondriu:
Medvědi na vzestupu
režie: Axel Gomille, Německo, 2014, 29 min.
Spolužití se slony
režie: Andrea Pawel, Velká Británie, 2015, 12 min.
Rypouš severní
režie: Ian Nelson, USA, 2014,11 min.
NEZAPOMEŇTE: TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE! www.tsttt.cz
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KLUB KULTURY
OHLÉDNUTÍ – TICHÁ VÍNA REDUTA 2016

Tichá vína Reduta 2016 se uskutečnila v sobotu
9. dubna v uherskohradišťské Redutě. Druhý ročník
exkluzivní degustace vín si nenechaly ujít téměř tři
stovky návštěvníků. Dvanáct vybraných vinařství připravilo na sobotní večer ochutnávku 116 vzorků svých
špičkových vín. Degustující si vína vychutnávali za doprovodu vážné hudby v podání Kvinteta Minuetto.

-MK-, snímky: Helena Nevyjelová
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INZERCE

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

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

CESTA KOLEM
SVÌTA ZA 6 HODIN

28

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
Mb/s

bezpečně

T K Á Ň O V É S O L I – B U N Ě Č N Á T NEÍ R A P I E
STVE
OBÈER ÌNO
ZAJIŠT

- Autogramiáda èeských biatlonistù
- Soutìže a disciplíny pro dìti
- Nafukovací horolezecká stìna
- Obøí bludištì, nafukovací šipky
- Skákací hrad Harry Potter
- Aktivní centrum Boøek stavitel
- Jízda na ponících
- Ukázky dravcù
- Tombola

- Kouzelný karneval Jirky Hadaše
(dìtská diskotéka, škola kouzel,
Balónkování, soutìže pro dìti)
- Toèení na keramickém kruhu
a hraní se zvíøátky
- Ukázky èinnosti hasièù, policie
a zdravotníkù
- Malování na oblièej

Výstavu
Zahrada Moravy,

která se uskuteèní ve
dnech 28.5. (od 16hod)
a 29.5.2016 (od 10hod)
na námìstí Velké
Moravy ve Starém
Mìstì.
více na
www.hame.cz

auTo
roku 2016

ASTRA již za

319 900 Kč

Magdalena Daňková

český a slovenský textil
Jana Lucemburského 232 | Uh. Hradiště | tel.: 723 423 900 | www.dankova-textil.cz
Jana Lucemburského 232 | Uh. Hradiště
tel.: 723 423 900 | www.danková-textil.cz

Anna Myškeříková

generální reprezentant Allianz pojišťovny, a.s.

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
PRO NAŠE OBCHODNÍ MÍSTO
PRÁCE V NEJLÉPE PLACENÉM OBORU
ZÁZEMÍ NEJVĚTŠÍ POJIŠŤOVNY NA SVĚTĚ
PROFESNÍ VZDĚLÁNÍ ZDARMA

Kancelář: Prostřední 129 (vstup z nádvoří VZP), 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 540 260, mobil: 602 778 187
e-mail: anna.myskerikova@iallianz.cz
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TOULKY MĚSTEM

P

oslední ulicí směřující z Mariánského náměstí k hradbám byla
ulice Výpadová. Jako řada jiných
byla tedy nazývána „ulička ke zdi městskej“, ovšem ještě dříve byla uváděna
jako „ulička k mlejnu“, neboť končila
v blízkosti mlýna, který do 17. století stál
přímo v hradební zdi, kde kanál Rechla
opouštěl město. Snad někdy na počátku 19. století se objevil německý název
Elstergasse, používaný i v české verzi
Straková až do roku 1890. Tehdy byla
ulice oficiálně pojmenována Výpustková,
což bylo v roce 1931 změněno na Výpadová, podle někdejšího směřování k malé
výpadní brance v hradbě vedle zmíněného mlýna.
Velkou část pravé strany ulice lemuje
uliční křídlo již popsaného domu čp. 61,
z jehož původní parcely byla na přelomu
19. a 20. století oddělena dvorní budova
se zahradou, na níž v roce 1903 postaven
zahradní domek a kůlna pro Františka
Synáčka, a proražena vrata do ulice. Tuto
původně neobytnou budovu koupil roku
1924 Metoděj Žaluda a stavitel Antonín
Šupka mu objekt upravil k bydlení a provozování stolařské živnosti. Domu bylo přiděleno čp. 407. V roce 1932 bylo přízemí
prodlouženo podél ulice o průjezd a sklad
nábytku a dílny v patře nad původní částí
přestavěny na byt. Od prosince 1995 tam
působí prodejna svítidel a elektroinstalačního materiálu.
Ulice končí nárožním domem čp. 60
s vstupním průčelím z ulice Leoše Janáčka. Dnes výrazně modernizovaný dům byl
ještě na počátku 19. století situovaný podél Výpadové ulice, jen s malým dvorním
křídlem, a teprve později k němu přibylo
dlouhé křídlo za rohem. Od roku 1843 byli
majiteli domu František a Barbora Wagnerovi, v roce 1855 otcovu polovinu zdědily
jejich děti Josef a Sofie, Josef pak svůj podíl odstoupil matce Barboře. Ta zde žila až
do roku 1872, nejprve s dcerou Sofií a vnukem Augustinem, později jako výměnkářka
s rodinou dcery, provdané za kloboučníka
Antonína Kožušníka. V roce 1881 byl dům
zcela nově postaven a zvýšený komfort
bydlení vedl k radikální změně sociálního
postavení obyvatel. Přízemní byt v roce
1890 obývali tehdejší majitelé, hospodářský správce Karel Schweder s manželkou
14

Pohled do Výpadové ulice kolem r. 1965.

Foto archiv SM

Adélou, nájemníky dalších dvou bytů byli
kněz a učitel náboženství na měšťanských
školách Karel Vojáček a okresní komisař
Oskar Ganzwohl s rodinou. Krátce tu bydlel
městský lékař Dr. Robert Nesveda s manželkou Maxmiliánou, dcerou stavitele Josefa Schaniaka, a ovdovělou matkou Terezií
Nesvedovou, než se odstěhovali do svého
nového domu na Palackého náměstí. Druhým nájemníkem byl okresní zvěrolékař
Vojtěch Doležal s rodinou. V době první
republiky byl majitelem domu Dr. Alois
Hrabec, po něm ho získala Berta Hájková
s několika spolumajiteli. Všichni jako Židé
nepřežili německou okupaci a v roce 1948
byl dům restituován dceři Berty Hájkové
Ireně Adlerové, žijící v Izraeli. Později se
stal majetkem města a asi počátkem 80. let
byl rekonstruován na čtyřpodlažní bytovku
s 16 byty.
Na protější straně Výpadové ulice nezůstalo z někdejší zástavby vůbec nic. Stávaly tu domy čp. 55–58, z nichž oba nárožní
byly jednopatrové a mezi nimi dva domky
přízemní.
Během 70. let 20. století byly všechny
postupně zbourány, jako první již na přelomu let 1971 a 1972 dům čp. 58 na rohu
Výpadové ulice a Leoše Janáčka. Kdysi malý
domek obklopený dvorem se v průběhu
19. století rozrostl na rozlehlý patrový trojkřídlý dům vyplňující celé nároží. Od počátku 19. století patřil rodině Valášků, pekař
Václav Valášek tam žil ještě v roce 1869.
V roce 1868 byl dům nově postaven a zdejšími obyvateli pak byli profesoři tehdy nově
založeného německého gymnázia a úředníci
z blízkých úřadů. Dalšími majiteli až do začátku 20. století byla rodina Kopečných,

za první republiky a protektorátu Polovi
a po válce puškař Jaroslav Novotný, který tu
měl i svou dílnu, provozovanou ještě v roce
1951. Po zboření domu byla na jeho místě
postavena nová osmibytovka čp. 53, situovaná podél ulice Leoše Janáčka.
Blíže k náměstí stály dva přízemní
domky, jejichž zahrady se původně táhly
až do ulice Na Splávku. Největší parcelu
měl dům čp. 57, který se nacházel zhruba
na ploše nynějšího parkoviště. Z ulice nevelký domek měl již na počátku 19. století
dvě dvorní křídla a samostatnou stavbu
na konci zahrady, podél ulice Na Splávku. Tuto stavbu s dvorem o velikosti 28
čtverečních sáhů už roku 1837 František
Liehmann odprodal Antonínu a Anně
Radvanovským, dům se zbytkem parcely
pak v roce 1841 prodal Jiřímu a Anně Šinarovým. Oddělená zadní budova s dvorem
se v roce 1865 stala samostatným domem
čp. 182. Po smrti Anny Šinarové roku
1874 dům čp. 57 zdědil syn Vilibald Šinar
a v roce 1878 půlku připsal manželce Františce. I přes půdorysnou rozlehlost domu
zde byly vždy jen dva byty, z nichž jeden
obýval majitel. Jiří i Vilibald Šinarovi byli
puškaři a jejich rodině dům patřil až do poloviny 20. století. Z nájemníků musíme
zmínit městského zvěrolékaře Antonína
Chalabalu, který tu bydlel kolem roku 1900
s manželkou a synem Zdeňkem, pozdějším klavíristou, houslistou a významným
operním dirigentem, jenž v rodném městě
založil Slováckou filharmonii. Poslední
z rodiny majitelů dům prodal po roce 1945.
Novými majiteli se stali Žaludovi, kteří ho
v roce 1963 prodali Ing. Ladislavu Valovi
z Pohořelic u Brna.
Vedlejší domek čp. 56 roku 1854 z pozůstalosti Antonína a Antonie Svobodových koupili Vincenc a Františka Zauderovi. Vincenc Zauder si ve dvorním křídle
zřídil zámečnickou dílnu, ale již v roce 1860
domek prodal zámečníkovi Františku
Saňařovi, jehož dcera Anna Lasničková si
zde po ovdovění zřídila dámské krejčovství
a stala se i majitelkou domu. Jejím dědicem
byl synovec Jan Friedl a po něm vdova Marie Friedlová. Bourání objektu bylo zahájeno zadním traktem v roce 1976, přední
část byla zbořena zároveň se sousedním
domem v srpnu 1977.

PhDr. Jaromíra Čoupková

KULTURA

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

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Kdo si hraje, ovládá
Výstava modelů na dálkové ovládání představuje v současnosti nejdokonalejší modely – letadla, vrtulníky, drony, auta či lodě.
Výstava potrvá do 6. července 2016.
Antonín Václavík: Zrnko k zrnečku…
Výstava věnovaná 125. výročí narození Antonína Václavíka – prvního vědeckého pracovníka Slováckého muzea, nestora československé etnografie, autora monografií
Luhačovské Zálesí a Podunajská dědina
v Československu. Vernisáž ve čtvrtek
19. května v 17.00 hodin.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Quido Kocián, sochařské dílo,

ze soukromé sbírky
Jedinečný soubor téměř stovky plastik pochází ze soukromé sbírky. Výstava potrvá
do 19. června 2016.
Strom II / Pocta Jindřichu Pruchovi

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO
Památník Velké Moravy
v proměnách času
Výstava historických fotografií tematicky
věnovaná archeologické lokalitě Na Valách
a Památníku Velké Moravy. Výstava potrvá od 5. května 2016 do 1. září 2016.
CENTRÁLNÍ BUDOVA UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICE, A. S.

Tematická výstava Strom II volně navazuje na expozici v olomoucké galerii Caesar,
kterou připravil doc. Petr Veselý v roce
2014. Výstava potrvá do 19. června 2016.

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
Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Startovací kartičku bude možné si vyzvednout v Galerii Slováckého muzea, Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana a hlavní
budově Slováckého muzea. Spolupořadatelé Astra Uherský Brod, Knihovna BBB,
Besip, ZUŠ UH. Pátek 20. května 2016
od 16.30 do 23.59 hodin. Vstup zdarma.
Podrobnější informace na webu a FB
profilu Slováckého muzea.

Muzejní skřítci se na vás těší i květnu. Tentokrát se s nimi setkáte v Památníku Velké
Moravy ve Starém Městě, kde si zvědavé
holky i kluci vyzkouší cestování v čase.
Za poznáním Velké Moravy a na návštěvu Slovanů zamíří až do 9. století. Neděle
15. května, 13.00–17.00 hodin. Program
začíná každou celou hodinu. Vstupné děti
40 Kč, rodinné 90 Kč.

Se Slováckým muzeem
za poznáním památek regionu
14. ročník pravidelných cykloturistických
výletů pořádaných k Mezinárodnímu dni
muzeí vás zavede na aktuální archeologický výzkum Slováckého muzea probíhající
v Uherském Brodě. Sobota, 21. května
2016, sraz cyklistů v 9.00 hodin před budovou Slováckého muzea ve Smetanových
sadech. Akce se uskuteční jen za příznivého počasí.

Muzejní noc 2016 – Grand Prix
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum se promění v hostitele
Grand Prix Uherské Hradiště. Návštěvníci se mohou kvalifikovat po získání řidičské licence v našem akreditačním centru.

Výukové programy – stálá expozice
Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko jsou doprovodné výukové programy
pro MŠ a ZŠ:
Máme krála chudobného aneb Letnice

v lidové tradici. Rezervace u Mgr. Lenky Vlkové, e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz; telefon: 572 551 370, klapka 117.
Další podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Recitál kapely FLOCK TRIO s autorským čtením básnické sbírky „Křídla
i okovy“
Recitál kapely FLOCK TRIO, jež zahraje
ve složení Eva Domanská, Miroslav Bahula a Radek Nikl. Na začátku program
doprovodí autorské čtení Marie Jarošové
z básnické sbírky „Křídla i okovy“. Čtvrtek
5. května, 19.00 hodin. Vstupné 80 Kč.
Od srdce i od srdíčka
Tvořivé dopoledne ke Dni matek. K potěšení maminek si u nás můžete srdíčko
poskládat z papíru, nebo si ho vyrobit
quillingovou technikou. Neděle 8. května,
od 9.00 do 11.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Více informací na www.slovackemuzeum.
cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.
15

KULTURA

2016 | 5

MĚSTSKÁ KINA
Dny slovanské kultury budou probíhat
také v kině Hvězda

Radůza
Česká zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, multiinstrumentalistka a hudební
skladatelka, která se kromě skládání vlastních písní věnuje také komponování vážné
a scénické hudby, jakož i studiu lidové hudby různých evropských národů, vystoupí se
svou kapelou v kině Hvězda. V repertoáru
má písně již notoricky známé, jako např.
Jednou to pomine nebo Ať není mi líto,
především však zazní skladby z posledního
alba Marathon, příběh běžce, které vyšlo
v autorčině vlastním vydavatelství jako CD
a kniha dohromady (2015).
Středa 18. 5. | 19:30 | kino Hvězda

Juraj Nvota a Iva Bittová ve filmu Růžové sny (1976).

Č

ást programu festivalu Dny slovanské kultury (19.–23. 5. 2016) bude
probíhat také v kině Hvězda. Těsně
před divadelním představením Slovenka
na kvadrát proběhne v pátek 20. května
od 18:00 slavnostní zahájení letošního
v pořadí již 3. ročníku Dnů slovanské kultury za osobní účasti zástupců pořadatelů,
spolupořádajících měst, partnerů i dalších domácích i zahraničních hostů. Pestrý program čeká na diváky kina Hvězda
ale už od čtvrtka 19. května, kdy v 16:00
mohou navštívit divadelní záznam slavné
komedie Jááánošííík Radošinského naivného divadla, uváděné spolu s krátkým
pásmem filmů Raňajky v tráve. Od 17:30
následuje projekce Šumné Slovinsko.
V premiérových dílech oblíbeného cyklu
nachází žasnoucí architekt David Vávra
Premiéry měsíce
Květen přináší hned dvě skvělé premiéry pro fanoušky sci-fi a fantasy. První
z nich je snímek X-Men: Apokalypsa.
Po úspěšném celosvětovém hitu X-Men:
Budoucí minulost se režisér Bryan Singer vrací a přidává další díl k úspěšné
sérii X-Menů (fiktivní tým superhrdinů z komiksových příběhů). Druhým
titulem je America: Občanská válka
16

otisky práce českých rukou v malebném
Slovinsku. Po filmu čeká diváky beseda
s režisérem cyklu Radovanem Lipusem.
Od 20:00 se mohou diváci těšit na promítání nového snímku Rodinný film spolu
s autorskou delegací.
V pondělí 23. května kino Hvězda promítne hned dva filmy od režiséra Jana
Cvitkoviče – Volnoběh v 15:00 a Šiška
Deluxe ve 20:00 za osobní účasti herečky
Nataši Burger. Mezitím, od 17:30, bude
prostor věnován projekci snímku Růžové sny od Dušana Hanáka z roku 1976,
v němž se prolíná Hanákův dokumentaristický a poetický přístup. Hostem po filmu bude sám režisér.
Dny slovanské kultury |
19.–23. 5. 2016 | kino Hvězda |
www.dny-slovanske-kultury.cz
– americký superhrdinský film, založený na příbězích vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics.
Dětem určený bude v květnu 3-D
film Angry Birds ve filmu. Film vznikl
na motivy slavné počítačové a mobilní
hry Angry Birds, která byla vydána v roce
2009. Hra Angry Birds byla od svého vydání stažena více než miliardkrát.
Eva Horová, www.mkuh.cz

VEG FEST 2016
Druhý ročník festivalu plného zdravého jídla a zvířecích práv začne 21. května
ve 14 hodin v kině Hvězda, kde se uskuteční projekce jednoho ze základních dokumentů o zvířecích právech. Následně bude
probíhat ochutnávka veganských pochoutek, přednáška a akustický koncert. Akce se
poté přesune do klubu Mír, kde proběhne
multižánrový koncert se zámořskou návštěvou. Celá akce je benefiční, výtěžek poputuje na kočičí útulek.
Sobota 21. 5. | 14:00 |
kino Hvězda + klub Mír
Dětská neděle
s DDM Šikula
V neděli 29. května se v kině Hvězda
uskuteční Dětská neděle. Mimo jiné proběhne od 14:00 v kinosále prezentace zájmových kroužků DDM Šikula formou
krátkých vystoupení. Výstava výtvarných
prací DDM Šikula bude umístěna ve foyer
kina a bude přístupná již od 12. května.
Program celé dětské neděle bude bohatý
a různorodý. Více na www.mkuh.cz
Neděle 29. 5. | od 13:30 | kino Hvězda
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KNIHOVNA BBB
Jaká byla letošní Noc s Andersenem?

V synagoze nocovali čtvrťáci ze ZŠ UNESCO, vítězové soutěže čtenářských tříd. 

L

etošní 17. pohádková noc potěšila
jako první už odpoledne malé pacienty uherskohradišťské nemocnice,
kde jsme zahajovali pohádkové nocování
s malou mořskou vílou v podání ředitele
knihovny a s loutkoherečkou Lenkou Sasínovou. A proč právě tady? Vždyť i zde jsou
naši malí čtenáři, kterým pohádka o Otesánkovi vyloudila úsměvy na tvářích.
Na podvečerní program do čítárny jsme
pozvali děti z poboček knihovny v Jarošově
a Mařaticích, žáky ZŠ Větrná, ZŠ UNESCO a děti Dětského domova v Uherském
Ostrohu. Schéma programu se během
dne několikrát měnilo, protože hned tři
televizní štáby (Česká Televize, TV Noe

Foto: archiv knihovny BBB

a TV Slovácko) chtěly zaznamenat události této aprílové Noci s Andersenem.
Díky vydatné pomoci malé mořské víly,
Kanafáska i Pipi Dlouhé punčochy s herci
Hoffmannova divadla jsme nakonec stihli všechno, zazněla starostenská pohádka
v podání starosty města Stanislava Blahy a vyhlásili jsme nejpěknější obrázky
soutěže pořádané spolu s Eurocentrem
Zlín. Ing. Lívia Pekajová ocenila ty nejlepší. A nezapomněli jsme zajít i k našemu
pohádkovému stromu. Je to Fabularius
Anderseni – lípa srdčitá, kterou nám při
oslavách 200. výročí Andersenova narození před 11 lety pomohl zasadit Arnošt
Goldflam. Program pokračoval v knihovně

s vítěznou čtenářskou třídou 4. C ZŠ
UNESCO i s paní učitelkou Miloslavou Ondráčkovou. Dětem se pohádky, vítězky loňské loutkářské Chrudimi, líbily. Nejvíc jsme
se bavili při dětské hře na princezny. Těsně
před půlnocí jsme ještě stihli pozdravit nočním telefonátem posluchače Rádia Junior,
které vysílalo speciální blok pohádek věnovaný nočním spáčům.
Mimo hlavní budovu spaly děti i na pobočkách v Jarošově a v Mařaticích, kde měly
připraveny vlastní programy.
A co na to naši nocležníci? Zde je několik
postřehů:
Zuzka: „Líbilo se mi nejvíc loutkové divadlo a Pipi Dlouhá punčocha.“
Bára: „Dnes jsme spali v knihovně. Nejvíce se mi líbila operace nohy v loutkovém
divadle.“
Petra a Hanka: „Nejvíc se mi líbilo upadnutí nohy loutce kominíka. Byla to sranda
a moc jsme se nasmáli. A také se nám líbil
dort, který jsme dostali.“
„Večer jsme se byli proběhnout po městě
a u toho jsme plnili úkoly, moc se mi to líbilo.“
„Všechno bylo výborné. Nejlepší noc
na světě.“
„Nejvíce se mi líbilo, jak jsme si hráli
na princezny... „
Mirka Čápová a Hana Hanáčková
www.knihovnabbb.cz

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let
Knihovna BBB
zve na besedu
Stanislav Mottl – Kam zmizel zlatý
poklad republiky?
Co se stalo se zlatým pokladem, na který se po roce 1918 skládali naši předkové? Jaké byly jeho osudy? A ve druhé
části besedy se pokusíme najít odpověď
na otázku: Ukradli českoslovenští legionáři poklad ruských carů?

V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky připomenout jeho
historii. Na fotografii je vůbec první Noc s Andersenem, která se uskutečnila v roce 2000.

26. května v 18.00
(čítárna Knihovny BBB)
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slovácké divadlo

V

sobotu 9. dubna se repertoár SD
rozšířil o titul Nepřítel lidu (Síla
interpretace) a téměř týden na to
- v pátek 15. dubna oslavil bývalý ředitel SD Igor Stránský 70 let! Je tedy jen
o půlrok mladší než samotné divadlo,
kterému byl věrný dlouhých 46 let a které z pozice ředitele 25 let vedl. S divadlem
zůstává propojen i po odchodu do penze.
V současnosti můžete jeho herecký talent
vidět ve hře Kniha o hřbitově, která měla
premiéru na konci dubna. Nyní s herci
studuje hru Aloise Jiráska Vojnarka. Bude
se jednat o jeho již 93. režii ve Slováckém
divadle. Máme ve svých řadách ale ještě

jednoho jubilanta. Vladimír Doskočil své
70. narozeniny oslaví už 5. května. U této
příležitosti proběhne speciální repríza hry
Táta, ve které exceluje v roli šarmantního
staříka Andrého. Kromě této oslavy nás
v květnu čeká festival Setkání-Stretnutie
ve Zlíně, kam vyrazíme s inscenací Cena
facky aneb Gottwaldovy boty, a s inscenací Zlatý drak navštívíme festival Divadelní
svět Brno.
Novinkou v divadle je pak půjčovna
divadelních kukátek, která mají divákům v zadních řadách zpříjemnit zážitek
z představení. 

Monika Kalinová

JUBILANTI

Čerstvý sedmdesátník I. Stránský


Foto J. Karásek

V. Doskočil, který oslaví 70. narozeniny na začátku
května.
Foto M. Malůšek

FOTOOHLÉDNUTÍ

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

datum den čas sk.
2. 5. po 19.00 Y
3. 5. út 10.00 Senior 2
4. 5. st 10.00 š
5. 5. čt 19.00 B
6. 5. pá 10.00 š
7. 5. so 19.00 A
9. 5. po 10.00 Senior
10. 5. út 18.00	E	
11. 5. st 17.00 M
12. 5. čt 19.00 HOST
13. 5. pá 10.00 š
14. 5. so 19.00 C
15. 5. ne 19.00 H
16. 5. po 15.00–18.00
17. 5. út 18.00 S
18. 5. st 17.00 O
19. 5. čt 19.00 J
21. 5. so 19.00 G
					
22. 5. ne 19.00 F
23. 5. po 19.00		
24. 5. út 17.00 V
					
25. 5.st 18.00
U
26. 5. čt 19.00 K
					
27. 5. pá 19.00		
28. 5. so 19.00 R
datum den
5. 5. čt
			
6. 5. pá
9. 5. po
11. 5. st
13. 5. pá
14. 5. so
15. 5. ne
20. 5. pá
23. 5. po
31. 5. út

představení
Kniha o hřbitově
Kniha o hřbitově
Bez roucha
Bez roucha
Nezbedná pohádka
Kniha o hřbitově
Kniha o hřbitově
Sám na dva šéfy
Pokrevní bratři
Svěcení jara (ZUŠ a hosté)
Sám na dva šéfy
Zlatý drak
Bez roucha
Kabelkový veletrh
Sám na dva šéfy
Fraška à la krab (krabaret)
Kniha o hřbitově
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Kniha o hřbitově
Pokrevní bratři
Fraška à la krab (krabaret)
derniéra
Sám na dva šéfy
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Nájemníci
Bez roucha

Malá scéna

čas 		 představení
19.00		 Táta
– př. k 70. narozeninám V. Doskočila
19.00		 Autista – Moje zatracené nervy!
19.00		 Autista – Moje zatracené nervy!
19.00		 Táta
19.00		 Autista – Moje zatracené nervy!
19.00		 Autista – Moje zatracené nervy!
19.00		 Táta
19.00		 Fraška à la krab (krabaret)
19.00		 Táta
19.00		 Autista – Moje zatracené nervy!

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

Nepřítel lidu (Síla interpretace)
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Foto: Marek Malůšek

Nepřítel lidu (Síla interpretace) – T. Hrabalová,
T. Šulaj a K. Zetelová
Foto: M. Malůšek

PŘÍRODA

Příroda kolem nás

Pestrokřídlec podražcový

P

říroda Uherského Hradiště a jeho
okolí je významně poznamenaná
činností generací obyvatel, které
od dob počátků osídlení ovlivňovaly tvář
krajiny. Vysoká zastavěnost území a intenzivní zemědělská výroba vytlačily originální
přírodu do okrajových částí města, možná
spíše do jeho extravilánu. Tam přežívají
její poslední, někdy i vzácné prvky. Krajina kdysi samovolně modelovaná meandrujícím tokem řeky Moravy, byla tvořená
převážně lužními lesy s četnými slepými
rameny a údolní niva se postupně zvedala
do mírných pahorkatin. Z těchto kdysi původních biotopů se dochovaly pouze malé
zbytky v podobě lužního lesa lemujícího
řeku Moravu. V lese jsou dodnes patrné
terénní deprese, ve kterých můžeme najít
zajímavé druhy, patřící mezi to nejlepší,
co se dá v přírodě najít. Takovými druhy
jsou třeba listonoh jarní a listonoh letní.
Jde o vzácné vodní korýše, podobající se
prehistorickým trilobitům, obývající lesní
tůně nebo terénní průlehy, v nichž se sezónně objevuje voda. Vajíčka těchto tvorů
jsou schopná čekat v půdě na vhodné podmínky i stovky let a s příchodem životodárné vody proběhne reprodukční cyklus,
který byl obzvláště viditelný za povodní
v roce 1997. Zmínění listonozi jsou dravci živící se žábronožkami, perloočkami

Foto: Květoslav Fryšták

a buchankami. Dospělci dorůstají do délky
až 7 cm. Dalším skvostem z tůní je kriticky ohrožená žábronožka sněžní velká až
1.5 cm, patřící do stejné skupiny jako zmínění listonozi. Tento korýš plovoucí naznak
je zajímavý tím, že 11 párů nohou tvoří
dýchací i pohybové orgány. Vzácným bezobratlým je i překrásný, kriticky ohrožený
motýl z čeledi otakárkovitých, pestrokřídlec podražcový (viz foto). Tento teplomilný
druh s rozpětím křídel přes 6 cm našel optimální stanoviště, mimo jiné i na uměle vytvořených náspech železničních tratí tam,
kde roste jeho živná rostlina – podražec.
Poletující motýly můžete pozorovat za slunných dnů v první polovině května nad porosty podražců nebo krátce sající na květech
šalvěje luční i dalších bylin. Na pestrokřídlece navážeme bourovcem trnkovým, nočním, celoevropsky ohroženým motýlem,
který nám poletuje tu a tam na Rochusu.
Tato můra obývá křovinaté stráně a okraje lesů, kde je jeho živnou rostlinou trnka,
hloh nebo dub. Spíše než dospělého motýla
najdete jakási hnízda na živných rostlinách.
Na skupinu bezobratlých navazují méně
početní obratlovci z nichž vzácní obojživelníci jsou zastoupeni poměrně velkým skokanem ostronosým, který dosahuje délky až
osm cm. Sameček je v době rozmnožování
víceméně modře zbarven. Z plazů je na Ro-

chusu doma ohrožená užovka hladká, dorůstající délky 75 cm, kterou si někteří lidé
mohou splést s jedovatou zmijí a která má
pro svoji kousavou povahu přezdívku “zlobice“. Tento druh má rád otevřenou a prosluněnou krajinu, kde loví ještěrky, myši
nebo obojživelníky. Její výskyt není vázán
na vodu. V nivě kolem řeky Moravy ji nahrazuje ohrožená a vodu milující užovka
podplamatá, dorůstající délky kolem jednoho metru. Ze vzácných druhů ptáků je pro
sídliště Mařatice – Východ typický výskyt
ohroženého chocholouše obecného. Ten
z naší krajiny vymizel stejně jako ruderální
plochy, které byly původně jeho domovem.
Do lužních lesů se nám začínají vracet dva
velké druhy dravců, luňák hnědý a luňák
červený. Již dvě hnízda postavil nedaleko
Uh. Hradiště největší dravec Evropy orel
mořský. Ve výčtu chráněných druhů živočichů nesmíme opomenout velkého vodního savce bobra evropského, který nám
v posledních letech dělá trochu neplechu,
poněvadž jeho populace roste rychleji, než
krajina snese. Chráněné rostliny reprezentují zejména dva druhy orchidejí. Prvním je
před nedávnem žlutě kvetoucí vstavač bledý z Jarošova a druhým na první pohled nenápadný tořič včelonosný z Rochusu. Milý
čtenáři, otevři oči a šup do přírody!
Ing. Květoslav Fryšták
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ohlédnutí – Slavíček 2016

Veronika Mahrová, Uherské Hradiště

Všichni účastníci přehlídky

Julie Majzlíková, Jarošov

Snímky: Miroslav Potyka

AQUAPARK

Sportovní 1214, 686 01 Uh, E-mail: info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz

CVIČENÍ VE VODĚ PRO TĚHOTNÉ
lavání a pohyb ve vodě v těhotenství svalstvo, zlepšuje dýchání a tím okysličení
je velmi vhodná sportovní aktivita, tkání. Vytváří rovnovážný stav v napětí svakterá může budoucí mamince zlepšit lů celého těla, kromě jiného i v oblasti pánfyzickou kondici a celkově pozitivně vyladit ve. V odlehčeném vodním prostředí se tějejí zdravotní stav a tak následně usnadnit hotné ženy cítí velmi pohodlně a uvolněně,
fyzickou námahu u porodu a příznivě ovliv- což vede k odstranění psychického napětí
nit jeho průběh.
a stresu, vylučování endorfinů vede ke zlepKaždé pondělí a pátek probíhá v Aqua- šení nálady, pozitivnímu prožívání těhotenparku, v době od 13.00 do 14.00 hodin, ství a k těsnějšímu propojení s miminkem“,
pravidelný program, zaměřený právě vysvětluje lékařka Vladimíra Obdržálková,
na nastávající maminky. Lekce zahrnuje která úzce spolupracuje s aquaparkem
půlhodinové cvičení a půlhodinové plavání na pravidelných programech.
Mezi další výhody patří pozitivní účinnebo relaxování v zábavním bazénu. Cvičení je vedeno zkušenou instruktorkou vodní- ky na pohybový aparát – uvolňují se svaly
ho aerobiku a zároveň porodní asistentkou, v oblasti krku a ramen, uvolňuje se svalstvo
která je přítomna po celou dobu programu. v oblasti bederní páteře, protahují se šla„Cvičení ve vodě a plavání uvolňuje chy a rozšiřuje se rozsah hybnosti kloubů,

P
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celkově se zlepšuje držení těla. Významně
se také harmonizuje napětí svalstva pánevního dna a uvolňuje se celá oblast pánve, což je výborná příprava na přirozený porod. Pohyb ve vodě také podporuje cirkulaci
krve a masážní efekt vody působí preventivně proti vzniku křečových žil a celkově se
šetří kardiovaskulární systém.
Program je vhodný pro zdravé těhotné
ženy od 2. trimestru těhotenství s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu
těhotné ženy. Ukončení cvičebního programu se předpokládá měsíc před očekávaným
termínem porodu. Pozitivní vliv cvičení
ve vodě na zdraví těhotné ženy je obzvláště patrný při pravidelném cvičení alespoň
1x týdně.

Z ORGANIZACÍ

AKROPOLIS
Stará Tenice 1195, Uh, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
V sobotu 28. 5. v 15:00 se předvedou
na Klubu kultury Uherské Hradiště děti
z centra Akropolis s hudebně pohybovým,
tanečním, pěveckým a sportovním vystoupením. Vstupné: dospělí 80 Kč a děti od 3
let 30 Kč. Těšíme se na všechny naše přátele
a příznivce.
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.
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU
HEMISFÉROU
Intenzivní kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou pro dospělé a děti

od 12 let v Uherském Hradišti! Třídenní
kurz povede zkušená lektorka Martina Bajerová Šopfová. Malovat můžete co chcete,
pokud při kreslení zapojíte pravou mozkovou hemisféru. Už od 6.–8. 5. v centru Akropolis.
POSLEDNÍ MÍSTA NA LETNÍCH
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
Týden plný inspirací strávíte na táboře s názvem Záhady a hlavolamy od 11. 7.
Pokud děti rády tančí, máme tu od 8. 8. taneční Mimoně v akci – Street dance pro děti
od 7–10 let. Více než skákání přes švihadlo,
to je „rope skipping“ od 25. 7. S hudbou
a pohádkou kolem světa se můžete vydat se
Zdeňkem Vilímkem od 15. 8. Přihlášky najdete na našich webových stránkách.
METODICKÝ DEN SNOEZELEN
Pracujete s dětmi mladšího školního
věku? Připravujeme program, který je určen

především pedagogům MŠ, ZŠ, školních
družin a volnočasových zařízení. Budeme
mluvit o tom, jak rozvíjet smyslové vnímání
využitím multisenzorické místnosti snoezelen. Akce proběhne 16. 5. od 9:00–12:30.
PORADNY V AKROPOLIS
Nabízíme řadu poradenských služeb,
jedná se například o speciálně-pedagogickou poradnu, rodinné poradenství, právní
poradnu. Můžete využít také našich odborníků na domácí násilí nebo IT poradnu
pro bezpečný internet.
ŽIJEME POHYBEM
Díky našim zkušeným lektorkám zaměřujeme naše aktivity pro dospělé zejména
na pilates, bossu jógu, posilování vnitřního
stabilizačního systému a klasickou jógu.
Přijďte si vyzkoušet tato cvičení s Jitkou Králíkovou, Bohdanou Poláchovou nebo Marií
Jordánovou.

DDM ŠIKULA

PURKYŇOVA 494, 686 06 UH, TEL.: 572 551 347, INFO@DDMSIKULA.CZ, WwW.DDMSIKULA.CZ
7 . 5. 2016 – sobota – Výlet do Zahradní
železnice Vracov, přihlášky do 5. 5. a info:
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, email:
info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz.
7. 5. 2016 – sobota – 2. ročník – Hradišťská RYCHLOBRUSLE aneb in-line
bruslení (ve Smetanových sadech u kina
Hvězda) pro všechny amatéry, celé rodiny.
Startovné 30 Kč, pro vítěze jsou připraveny
ceny a diplomy. Start od 9:00 hod. Info: Jana
Skuciusová, 605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
8. 5. 2016 – neděle – EXKURZE s Přírodovědnou akademií – celodenní exkurze do oblasti Bzenecké doubravy a okolí,
závěr Akademie, telefonicky přihlásit nejpozději do 4. 5. Info: Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz.
13.–15. 5. 2016 – víkend – Víkendové
tvoření pro dospělé z výtvarných kroužků,
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz.
14. 5. 2016 – sobota – Férová snídaně
v zahradě DDM Šikula od 10:00–12:00 hod.

Jde o happening na podporu fair trade. Info:
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, email:
info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz.
14. 5. 2016 – sobota – Pohádková zahrada ve společnosti REC GROUP Staré
Město od 10:00–16:00 hod. Info: Lenka
Pavelčíková, tel. 733 500 233, email: info.
trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz.
14. 5. 2016 – sobota – KERAMICKÉ
MISKY na POLÉVKU ve spolupráci se
Slováckou TRŽNICÍ, 8:00–13:00 hod.,
Slovácká tržnice. Info: Broňa Krystová,
tel. 605 203 064, brona.krystova@ddmsikula.cz nebo www.slovackatrznice.cz.
14. 5. 2016 – sobota – Aktivity pro
děti v rámci Cyklistického přejezdu Chřibů
u areálu ZŠ Velehrad od 9:30 hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, email: ivana.
zubkova@ddmsikula.cz.
16. 5. 2016 – pondělí – Beseda o JAPONSKU s ochutnávkou čaje – pobočka DDM Jarošov (sídliště Louky – vedle
knihovny), od 18:30 hod. Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, email: info.
trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz.

27. 5. 2016 – pátek – Den s LČR v Archeoskanzenu Modrá. Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, email: info.trnka@
seznam.cz, www.trnka.xf.cz.
28. 5. 2016 – sobota – DEN DĚTÍ
s HAMÉ ve Starém Městě, bližší info: Ivana
Zůbková, tel. 737 923 842, email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz.
29. 5. 2016 – neděle – VERNISÁŽ –
„ŠIKULA VE HVĚZDĚ“ od 13:30 hod.
– IV. ročník u příležitosti ukončení činnosti ve školním roce. Vystoupí děti ze
zájmových kroužků, proběhne vernisáž
výtvarných prací a fotografií, vyhodnocení výtvarné soutěže. Na závěr všechny
čeká promítání rodinného filmu. Info:
Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz.
PŘIPRAVUJEME:
1. 6. 2016 – středa – DEN DĚTÍ –
Masarykovo nám. od 15:00 hod., soutěže, zábava, taneční podložky, poníci,
výtvarný stan, … Info: Dáša Náplavová,
tel. 605 203 063, email: dagmar.naplavova@ddmsikula.cz.
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KRONIKA | STŘÍPKY
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
28. 5. v 15:00 hodin
KLUB KULTURY

předvedou se děti z centra Akropolis
s hudebně pohybovým, tanečním,
pěveckým a sportovním vystoupením.
MLADÍ LOUTKÁŘI T. J. SOKOL UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET
VŽDY V NEDĚLI V 15 HODIN TYTO POHÁDKY:
15. KVĚTNA – PŘÍBĚHY MOŘEPLAVCE
29. KVĚTNA – TŘI POHÁDKY NAŠÍ BABIČKY
Vstupné dobrovolné.
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1. 3.
2. 3.
10. 3.
21. 3.
26. 3.
26. 3.

Jubilanti v měsíci březnu
1926
Mgr. Vojtěch Ondra
1924
Františka Vagundová
1941
Zdeněk Vičar
1941
Anna Masaříková
1914
Jaroslav Macháček
1936
Zdeňka Langová

Narodili se
Sebastian Kučera
9. 1. 2016
Veronika Jeřábková
18. 1. 2016
Viktorie Jelínková
18. 1. 2016
Adriana Donátková
25. 1. 2016
Maxmilián Plucis
16. 2. 2016
Jan Radkovič
17. 2. 2016
Zdeněk Pícha
20. 3. 2016
Jakub Tureček
23. 3. 2016
Antonín Habarta
24. 3. 2016
Amálie Večerková
26. 3. 2016
Petra Ševčíková
4. 4. 2016
David Panáček
6. 4. 2016
Kryštof Růžička
8. 4. 2016

102 let oslavil dne 26. března pan Jaroslav Macháček
z Mařatic. Jeden z nejstarších obyvatel našeho města se
i přes svůj vysoký věk těší dobrému zdraví, pravidelně sleduje dění doma i ve světě a má stále velký smysl pro humor.
K narozeninám panu Macháčkovi přišel popřát starosta
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

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.
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SUDOKU

RECEPT MĚSÍCE

Čokoládovo-banánové muffiny
INGREDIENCE:
2 hrnky polohrubé mouky (může být i
hladká)
1 prášek do pečiva
½ hrnku cukru krupice
1 vanilkový cukr
1 hrnek mléka
½ hrnku rostlinného oleje
1 vejce
čokoláda (podle chuti – hořká, mléčná…)
2 banány
troška soli

POSTUP:
Utřeme cukr a vejce. Přidáme postupně
ostatní suroviny, a to mouku s práškem
do pečiva, mléko, rostlinný olej, sůl a nalámanou čokoládu. Na závěr přidáme
rozmačkané banány. Těsto promícháme
a nalijeme do formiček zhruba do ¾. Pečeme v předem vyhřáté troubě asi na 180 °C
cca 20–25 minut.
Než se nám muffiny upečou, můžeme si
čas zkrátit čtením knihy. Doporučuji knihu
Manželovo tajemství od australské autorky
Liane Moriarty.

Cecilia má spokojenou rodinu, klidný život i úspěšnou práci. Pouze ale do té doby
než nalezne dopis, který napsal její manžel.
Dopis, který se má otevřít, až po jeho smrti.
Ale Ceciliin manžel stále žije a Cecilia tak
stojí před rozhodnutím, zda dopis otevřít.
Motto románu: Někdy je lepší nevědět…
Věřím, že se od knihy neodtrhnete ani po
dopečení muffinů. A ke čtení budete zakusovat voňavé banánové muffiny.
		
Markéta Bělohradská
Knihovna BBB
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