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O

tevíráte první číslo Zpravodaje
města Uherské Hradiště v roce
2016. Od nynějška si budete listovat v magazínu města, který je ve zcela novém, vylepšeném formátu. Věřím,
že se Vám bude líbit.
Dá se říct, že nový Zpravodaj je hezčí,
než byl ten před ním. A tak to má být. Život
to není jen práce, starosti, placení složenek. Naprostá většina lidí potřebuje k životu také něco navíc. Potřebuje zažívat dobré
pocity a vědět, že jejich život má smysl.
A dobré pocity mohou mimo jiné pramenit
z toho, co vidíme kolem sebe. Jistě je lepší
vidět každý den po cestě do práce upravený
park nebo novou fasádu domu, než zanedbané místo s poničenou lavičkou nebo
posprejovanou zeď.
Proto spolu se svými kolegy na radnici
dbáme na to, abychom ve městě vytvářeli
„krásno“. Hezké a příjemné věci přitahují

další hezké a příjemné věci, krásno kolem
nás dělá krásné pocity, které zase přitahují
další krásné pocity.
Právě z těchto důvodů dbáme na to,
abychom město nadále vylepšovali také
po této stránce. Abyste se zde prostě cítili
dobře a vzhled města přispěl k vaší dobré
náladě. Proto jsme přišli s novou vánoční
výzdobou a světelnou show při rozsvěcování vánočního stromu, proto jsme opravili
Komenského náměstí a tolik jiných míst,
proto ještě vylepšíme květinovou výzdobu
ve městě.
Budu rád, když mi dáte vědět, co dalšího v této oblasti pro vás můžeme udělat
a budu vděčný za vaše podněty a připomínky, které přispějí k vytváření „krásna“
v našem městě.
Stanislav Blaha,
starosta města Uherské Hradiště
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,

začal se psát příběh
nového roku, přeji
Vám proto, aby dobrý
a spokojený život v našem městě nebyl pouhým přáním a neuskutečněným snem.
Rok 2015 byl možná
pro nás všechny velmi
překvapivý. Událo se opravdu mnoho věcí,
které se významně podepsaly na životech
lidí v celé Evropě a ve světě. Naše země,
ačkoliv nebyla některými událostmi zasažena tak silně jako ty další, vůbec nebyla
výjimkou.
Přeji Vám všem, aby se vám stále dařilo
jít kupředu, abyste překonali, když vám někdo kříží cestu, nebo dokonce hází klacky
pod nohy.
Možná máme z některých věcí oprávněné obavy, neboť dopředu nikdy nevíme,
jak dopadnou. Avšak udělat věc, které se
obáváme, je první krok k úspěchu. Důležité je znát svůj cíl, a to dřív, než se vydáme
na cestu. A když to nevyjde, není to tragédie. Daleko horší, než nedosáhnout cíle je,
když žádný cíl nemáme.
Tím mým cílem je udělat všechno pro
to, aby Uherské Hradiště bylo prosperujícím a dobře fungujícím městem, ve kterém
je radost žít. Hodně zdraví, spokojenosti,
porozumění, odvahy a správných kroků,
přeje do nového roku
Stanislav Blaha,
starosta města Uherské Hradiště
Vážení spoluobčané,

starý rok skončil
a my jsme se ocitli na počátku roku
nového.
Odpověď
na otázky, co nás
čeká, nezná nikdo
z nás. Ale můžeme
aspoň udělat mnohé pro to, aby se
něco v našich životech změnilo, protože
takřka všechno, co můžeme ovlivnit, je
věcí naší volby.
Proto bych Vám všem, vážení spoluobčané, chtěl popřát, abyste vždy volili
tu správnou cestu. Aby nadcházející
rok 2016 byl pro Vás a Vaše blízké plný

rodinné pohody, pevného zdraví. Ať vás
čeká rok plný optimismu, vzájemné lásky
a porozumění.
Ať vám neschází elán a vychází vše,
na co sáhnete. Přeji vám také, ať nic nenaruší vaši vnitřní pohodu, a také abyste
do nového roku vstupovali s úsměvem,
protože ten sluší všem.
Zdeněk Procházka,
místostarosta města
Vážení a milí spoluobčané,

další období je
za námi. Pro některé z nás byl předešlý
rok úspěšný a šťastný, pro jiné nikoliv.
Přesto si všichni přejeme, aby nový rok
2016 byl co nejlepší.
Asi je nemožné, aby
vždy svítilo jen sluníčko. Součástí našeho života jsou i různé bouře, problémy,
starosti i nemoci. Jde jen o to, aby jich
bylo co nejméně. Žijeme ve velmi rychlé
době. Zpomalme. Naučme se odlišovat
věci podstatné od malicherností. Honba
za rozvojem společnosti ve všech jeho
oblastech nemusí vždy znamenat zkvalitnění našeho života. Ten je jenom náš
a žijeme jej jen jednou.
Vracejme se ke svým kořenům a tradičním hodnotám. Morálním i kulturním. Náš život nenaplní ani Santa, ani
Mrazík, ani supermarkety, a už vůbec ne bruselští úředníci. To mohou
jen naše rodina, blízcí, přátelé. A také
kraj a město, v němž společně žijeme.
Jsou krásné, i když to někdy nevidíme
a jestli budou ještě krásnější, záleží jen
na nás. Za sebe, a určitě i kolegy z radnice, vám mohu slíbit, že pro to uděláme
maximum. I když se vám někdy zdá, že
na něco zapomínáme, nebo to jde pomalu. Potřebujeme však vaši podporu, porozumění a pomoc.
Milí spoluobčané, do roku 2016 nám
všem přeji, ať se nám daří, nechť se nám
a našim blízkým vyhýbají nemoci a ať se
nám v našem historickém a malebném
městě žije co nejlépe. Jsem hrdý, že jsem
Hradišťák a je mi tu s vámi dobře.
Ivo Frolec,
místostarosta města Uherské Hradiště

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych
vám do nového roku
2016 popřál především
pevné zdraví, životní
klid a také pohodu.
Jsou to základy, které
nám slouží pro všechno, čeho chceme v životě dosáhnout a pro
vybudování lepší budoucnosti.
Minulý rok jsme prožili několik zlomových okamžiků, změnil se nám v některých
věcech pohled na současný svět a životní
hodnoty. Važme si jeden druhého, hodnot,
které představuje naše společnost a rodina.
Milý spoluobčané, jsem rád, že se aktivně zapojujete do dění v našem městě a chci
vás poprosit o stejný přístup i v novém roce.
Jsem připraven vám i nadále naslouchat
a věřím, že správná řešení společně nalezneme. Moje práce je vždy spojena s pokorou k názorům ostatních a vždy se budu
snažit vám být nápomocen.
Děkuji tímto všem svým kolegům, kteří odvádí hodně náročnou a kvalitní práci.
Děkuji nejen vedení města Uherské Hradiště, ale také vedoucím pracovníkům a všem
zaměstnancům městského úřadu.
Do nového roku vám všem chci popřát
hodně osobních i pracovních úspěchů, rok
plný optimismu a dobré nálady a také vzájemného porozumění.

František Elfmark, člen rady města
Milí Spoluobčané, přátelé,

vánoční a novoroční
čas nám opět připomíná, že bychom se
měli trochu pozastavit,
zklidnit své pracovní
tempo a najít si čas
sami na sebe a své přátele. Měli bychom vypnout své mobilní telefony a počítače. Otevřeme si raději dobrou
knihu a láhev vína ze slováckých vinohradů.
Navštivme své přátele a se svými nejbližšími se v klidu projděme přírodou a naším
krásným městem.
V roce 2016 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a optimismu.
Josef Botek, tajemník městského úřadu
Uherské Hradiště
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KRÁTCE Z MĚSTA
Základní škola UNESCO
po opravách slavila

užitkové vody. K objektu vede nová přípojka plynu. Kromě těchto změn byl v objektu
zřízen nový sušák hasičských hadic.

akce překvapení – velkolepou video
show, promítanou na průčelí kostela
sv. Františka Xaverského.

Starosta ocenil dva
občany, kteří zasáhli
při loupeži

ZŠ UNESCO oslavila ve čtvrtek
19. listopadu ukončení tří důležitých investičních akcí tohoto roku. Díky nim má
škola opravenou fasádu, vyměněna okna
a množství stavebních úprav. Škola se dočkala rovněž rekonstrukce terasy a kanalizace. „Jsem rád, že se nám podařilo navázat na loňskou úvodní etapu rekonstrukce
celé budovy a že se prostředí ve škole radikálně mění k lepšímu,“ řekl starosta města, Stanislav Blaha.

Hrdinské jednání dvou odvážných
mužů, kteří se postavili pachatelům loupežného přepadení klenotnictví, které se
odehrálo v září tohoto roku v Uherském
Hradišti, nezůstalo bez odezvy. Starosta
Stanislav Blaha oběma občanům předal
vyznamenání starosty. „Vyznamenání
a ocenění sotva dokáží vykompenzovat
zdravotní problémy, s nimiž se oba odvážlivci dodnes potýkají. Oběma mužům patří
můj veliký obdiv. Pevně věřím, že již brzy
nad hledanými lupiči sklapne past,“ nechal se slyšet starosta.

Delegace města navštívila
předvánoční Mayen

Dobrovolní hasiči
z Jarošova se dočkali
zásadních oprav zbrojnice

Ve středu 18. listopadu byla po opravě
slavnostně otevřena hasičská zbrojnice v Jarošově po opravě. Za bezmála 1,85 milionu
korun tam město Uherské Hradiště nechalo kompletně opravit střechu, včetně krovu,
věnce a štítových zdí, úpravy se týkaly rovněž vnitřní elektroinstalace a hromosvodu.
Dále došlo ke změně vytápění ze stávajícího elektrického na vytápění teplovodní
(zdroj tepla plyn) vč. změny přípravy teplé

Součástí programu návštěvy představitelů města Uherské Hradiště v partnerském městě Mayen bylo oficiální přijetí
delegace na radnici, kde se vedení města,
v čele se starostou Stanislavem Blahou,
setkalo se svými protějšky z města Mayen,
primátorem Wolfgangem Treisem, a rovněž se starostou francouzského města Joigny Bernardem Morainem. Představitelé
města Mayen se pochlubili i novými provozy místních vodáren.
Vánoční strom letos
dostal jméno Naděje

Druhý adventní víkend v roce 2015 se
nesl ve znamení oficiálního rozsvícení
vánočního stromu a vánoční výzdoby
v rámci Mikulášského reje, který se každoročně koná na Masarykově náměstí.
Vzrostlý smrk letos dostal jméno Naděje. Radnice připravila pro návštěvníky
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Úspěch města v soutěži
Egovernment 2015

Dne 23. listopadu 2015 se v Obecním
době v Praze konalo vyhlášení výsledků
soutěže Egovernment The Best 2015. Město Uherské Hradiště se přihlásilo do této
soutěže s projektem Konsolidace správy nemovitostí města a dostalo ocenění
za 2. místo v kategorii projekty měst, městských částí. Cílem projektu bylo sjednotit
a zjednodušit správu nemovitostí města.
Město vlastní řadu objektů, které pronajímá fyzickým i právnickým osobám. Bytové a nebytové prostory spravuje na základě
mandátní smlouvy R. K. SERVIS, spol.
s. r. o., určené nemovitosti ve Vzdělávacím
centru (koleje a menza) spravuje EDUHA
s. r. o., která je plně vlastněna městem.
Přestože nájemci v systému placení nájemného a služeb podstatnou změnu nezpozorují, celý proces je nyní podstatně
jednodušší a spolehlivější.

Text a foto: Jan Pášma
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MĚSTO INFORMUJE
Asistenti prevence
kriminality – pro město
bezpečnější

Starosta hovoří s asistenty prevence kriminality před
jejich nástupem do služby. 
Foto: Jan Pášma

P

ohlídají děti na přechodech pro
chodce, dohlédnou na pořádek
na veřejných prostranstvích, v parcích či na úřadech, zajdou na dětská
hřiště, poradí a pomohou lidem v nouzi.
V Uherském Hradišti začali pracovat čtyři noví spolupracovníci městské policie.
Asistenti prevence kriminality jsou speciálně proškolení civilisté z úřadu práce
nad 50 let věku a veškerá jejich činnost
přispívá k zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně bezpečnosti osob a majetku.

využívaných přechodech na hlavních
pěších trasách. Tady se uplatní právě
asistenti prevence kriminality,“ nastínil
starosta Blaha.
„Třeba ulicí Sokolovská, kde je přechod do ulice Sportovní, projede 17.500
vozidel za 24 hodin, vypočítal starosta.
„Na přechodu tam pravidelně bývají
strážníci, a právě na takových místech
nyní vypomůžou také asistenti.“
Další činností asistentů prevence kriminality bude například zvýšení bezpečnosti na kontaktním pracovišti Úřadu
práce v Uherském Hradišti. „Tam mohou pomoci ve snižování rizik a výskytu
delikventní nebo protiprávní činnosti,
jednoduše řečeno pohlídají, aby tam
k ničemu nedošlo,“ zaznělo z úst velitele Městské police Uherské Hradiště
Vlastimila Pauříka. Ten vidí přínos spolupracovníků – asistentů ještě jiným
pohledem. Mohou pomoci s lokalitami
ve městě, které strážníci nemají pokryté
kamerami. „Třeba právě tam pomohou
zamezit projevům vandalství, najdou
bezdomovce. Pravomoci ovšem nemají
žádné, v případě potřeby budou volat
nás,“ upřesnil šéf strážníků.
Celá spolupráce vzešla z dohody měs-

„Hledal jsem cesty, jak řešit některé záležitosti, které
trápí obyvatele města, jako je například bezpečná cesta
jejich dětí do školy či pořádek v parcích. Napadlo mě
řešení, které město nic nestojí a navíc pomůže zapojit
do práce a veřejného dění lidi, kteří by jinak zbytečně
Starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha
seděli doma.“
„Záběr využití těchto asistentů bude
poměrně široký,“ slíbil starosta města
Stanislav Blaha. Podle něj bude zřízení
míst asistentů, zatím na dvanáct měsíců,
přínosem pro všechny. „Městské policii
se uleví v pokrývání některých činností,
pro obyvatelé města to bude znamenat
větší pořádek, bezpečí a klid.“
Příklad? V Uherském Hradišti je
133 značených přechodů pro chodce
a mnohé z nich ve větší míře využívají
děti při svých cestách do školy. „Lze
hovořit asi o patnácti intenzivně dětmi

ta s úřadem práce, odkud asistenti přišli. „Úřad práce také pokryje náklady
na jejich mzdy,“ vysvětlil starosta Blaha.
Asistenti jsou zatím čtyři, celkem se ale
počítá se šesti. „Ne každý byl pro tuto
činnost vyhovující, nyní máme ve výběru dokonce 3 muže, kteří dříve pracovali
ve státních službách,“ sdělil starosta.
Významný je ovšem i sociální aspekt pro
samotné asistenty: nemusí být na úřadu
práce a znovu se plnohodnotně zapojí
do společnosti.

Jan Pášma

Fond obnovy historické
architektury

V roce 2015 město poskytlo dotaci
z Fondu obnovy historické architektury
(FOHA) na obnovu čtyř objektů v celkové výši 311 tisíc korun. V plné výši
100 tisíc korun získali majitelé domů
č. p. 133 v Prostřední ulici a č. p. 468
ve Svatováclavské ulici, menší příspěvek získala také škola UNESCO. Tyto
tři objekty jsou situované v památkové zóně. Čtvrtým objektem je kaple
sv. Anežky České v Míkovicích (na snímku), kde byla dotace na obnovu fasády
přidělena také v plné výši.
Město Uherské Hradiště nabízí majitelům objektů, které disponují historickou či architektonickou hodnotou, možnost požádat o dotaci z Fondu obnovy
historické architektury i v roce 2016.
Termín pro podávání žádostí je v měsících únoru a březnu, přičemž žádost
musí obsahovat náležitosti, jejichž vyřízení si vyžádá čas. Pokud vás tato informace oslovila, neváhejte proto se zahájením přípravných prací pro podání
žádosti.
Základní podmínky
pro udělení dotace:
objekt je situovaný na katastrálním území Uherské Hradiště, Jarošov,
Mařatice, Míkovice, Sady a Vésky
a současně jde o
objekt, který je kulturní památkou,
leží mimo městskou památkovou zónu
nebo
objekt, který není kulturní památkou,
ale je historicky či architektonicky hodnotnou stavbou
Podrobné pravidla a podmínky pro poskytování výše uvedené dotace získáte
u administrátora fondu, kterým je útvar
městského architekta.


Libuše Hradilová,
útvar městského architekta
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MĚSTO INFORMUJE
INVESTICE: CO BYLO V ROCE 2015

Převedení odp. vod z místních částí Vésky a Míkovice na ČOV UH, 29 mil.
Revitalizace a zpřístupnění býv. vojenského výcvikového prostoru Rochus, 29 mil.
Revitalizace veřejných prostranství v centru města, 24.3 mil.
Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Pod Svahy, 15.9 mil.
ZŠ UNESCO – Oprava fasády, terasy, výměna oken, kanalizace 17.6 mil.
Rekonstrukce komunikace v ul. J. Žižky, 10.3 mil.
Bezbariérové úpravy ulice Husova, 7.8 mil.
Rekonstrukce levostranného chodníku podél ulice 1. Máje, 6.6 mil.
Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (MŠ), 5.9 mil.
Zateplení MŠ Lomená, 5.7 mil.
ZŠ Za Alejí – oprava závad vnitřní kanalizace, 4.8 mil.
Smetanovy sady – obnova komponované plochy městské zeleně, 4.6 mil.
Rekonstrukce místních komunikací ulice Ztracená, Spálená a Malostranská, 3,9 mil.
Rekonstrukce schodů ke kostelu v Sadech, 1.6 mil.

Sdružení historických
sídel Čech, Moravy
a Slezska...

...vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší
projekt a realizaci obnovy – Památka
roku 2015.
Cena se uděluje za nejlepší projekt
a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být
např. zámek, hrad, klášter, jejich areál,
kostel, palác, radnice, divadlo, obytná
stavba, charakteristická část zástavby,
brownfield, veřejný prostor, park.
Soutěž Památka roku 2015
má dvě kategorie:
1. kategorie: menší (rekonstrukce do
2 mil. Kč bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad
2 mil. Kč bez DPH)

Ulice J. Žižky

ZŠ UNESCO

Cena sestává
a) z uměleckého artefaktu,
b) v 1. kategorii z finanční odměny
vlastníkovi ve výši 50 000 Kč a ve 2. kategorii z finanční odměny vlastníkovi
ve výši 100 000 Kč.

Zahrada MŠ speciální

Sídliště Pod Svahy

INVESTICE: CO JE V PLÁNU V ROCE 2016?

Rekonstrukce budovy Šafaříkova 961, 25.3 mil. Kč
Budova 293 – bezbariérový přístup a další úpravy, 14.0 mil. Kč
Odkanalizování RD v ulici Sokolovská, 9.0 mil. Kč
Fotbalový stadion – rekonstrukce a dostavba, 7.1 mil. Kč
Kamerový systém – digitalizace, 6.8 mil. Kč
Rekonstrukce ul. Květinová II. etapa, 6.7 mil. Kč
Depozitář knihovny v Mařaticích, 6.5 mil. Kč
Slovácké divadlo – povrchy interiérů, 5.0 mil. Kč
Rolba pro zimní stadion, 3.4 mil. Kč
Zastávka na ul. Sokolovská, 3.0 mil. Kč
Rekonstrukce osobního výtahu radnice, 2.0 mil. Kč
Proj. dokumentace odkanalizování ul. Průmyslová 1.8 mil. Kč
Výšina sv. Metoděje 1.3 mil. Kč
Proj. dokumentace rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Za Alejí 1.1 mil. Kč
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Soutěž je dvoukolová. V prvním kole
rozhodne o vítězných projektech v kraji
a postupu do druhého kola krajská sekce
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Sdružení) s účastí zástupce
Národního památkového ústavu (NPÚ).
Ve druhém kole rozhoduje o vítězných
objektech v soutěži celostátní komise složená ze zástupců Sdružení a NPÚ.
Elektronické přihlášky do soutěže je
nutné vyplnit nejdéle do 8. ledna 2016.
Cenu celostátnímu vítězi předává
předseda Sdružení a zástupci partnerů
na Konferenci Sdružení 31. března 2016
v Žatci.
Více informací včetně elektronické přihlášky naleznete na stránkách Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska: www.historickasidla.cz

zpravodaj města uherské hradiště

Zápis k povinné
školní docházce

ZASLALI
NÁM

do 1. ročníků základních škol zřízených městem
Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017

Vážení spoluobčané,

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) následovně:
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště,
Komenského nám. 350, příspěvková organizace
čtvrtek 11. února 2016, pátek 12. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin na odloučeném
pracovišti, Uh. Hradiště, Hradební č. p. 189
bližší informace na www.zsunesco.cz
Základní škola, Uherské Hradiště,
Sportovní 777, příspěvková organizace
čtvrtek 11. února 2016, pátek 12. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
bližší informace na www.zsuhsportovni.cz
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště,
Větrná 1063, příspěvková organizace
čtvrtek 11. února 2016, pátek 12. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz
Základní škola Uherské Hradiště,
Za Alejí 1072, příspěvková organizace
pátek 12. února 2016 od 13:00 do 17:00 hodin,
sobota 13. února 2016 od 9:00 do 12:00 hodin v budově školy
ZÁPIS DO MONTESSORI TŘÍDY – pátek 12. února 2016 od 12:00 do 18:00 hodin,
sobota 13. února 2016 od 9:00 do 12:00 hodin
bližší informace na www.zszaaleji.cz
Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště - Mařatice,
1. máje 55, příspěvková organizace
čtvrtek 11. února 2016, pátek 12. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy,
ve stejném čase proběhne i zápis do logopedické třídy
bližší informace na www.zsmaratice.cz
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov,
Pivovarská 200, příspěvková organizace
pátek 12. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
bližší informace na www.zsjarosov.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody
spádových základních škol.
Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z jejího školského spádového obvodu – žáci
s místem trvalého pobytu v tomto školském obvodu.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský spádový
obvod.
Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte a v případě, navštěvuje-li dítě mateřskou školu, vzít taktéž vyplněný dotazník, který obdrží v mateřské škole.

nejprve chci jménem svým i sociální
demokracie popřát Vám i Vašim blízkých hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2016. Dnešní uspěchaná
doba s sebou přináší řadu změn, a ne
všechny jsou pozitivní. Veřejností se šíří
strach z nelegálních migrantů, z vlivu
islamistů na naši kulturu, vidíme zvěrstva páchaná bojovníky takzvaného
Islámského státu či v přímém přenosu
sledujeme občanskou válku na východní
Ukrajině. Tato bezpečnostní nestabilita
má velký dopad i na dělení společnosti
a na její špatnou náladu. Osobně jsem
přesvědčen, že je třeba vzbuzovat v lidech optimismus tak, aby naše i ta hradišťská společnost byla jednotná.
Jako opoziční zastupitel nejsem pouze
kritikem, ale aktivním podněcovatelem
diskuse a iniciátorem navrhovaných
řešení k současným problémům města.
A řešení problémů či navrhované investice by měly být v souladu s požadavky
občanů a zároveň by měly odpovídat
dlouhodobému rozvoji města. Proto pokládám za prioritní tři oblasti. A to podporu mladým rodinám s dětmi, zejména
z pohledu dostupného bydlení a dobře
placené práce. Tou druhou oblastí je
podpora veřejných služeb, včetně sociálních a zdravotních pro naše seniory.
Tou třetí oblastí je řešení dopravní obslužnosti, snížení dopravního zatížení
a zlepšení životního prostředí. Prostě
chci, aby se v našem městě dobře žilo
a aby v našem města fungovala mezilidská a generační solidarita, která je
základem soudržnosti každé komunity.
Uherské Hradiště je atraktivní, ale poněkud dražší adresou. Řada našich dětí
či vnuků proto raději odcházejí do jiných měst a regionů, což má negativní
dopady na demografický vývoj města.
Právě proto je důležitá dlouhodobá strategie rozvoje i rozumná politika radnice.
Zároveň je potřebná aktivita Vás, občanů města. K této aktivitě bych Vás závěrem chtěl povzbudit a již dopředu Vám
za ni upřímně poděkovat. Přeji krásný
a spokojený rok 2016.

Ing. Antonín Seďa
 předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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M

inule jsme doputovali do rohu
Mariánského náměstí, kam
ústí Sojákova ulice, která nese
od roku 1931 jméno po dalším významném místním politikovi Antonínu Sojákovi (1844–1928). Byl členem české Národní strany a později mladočeské strany,
za niž byl v roce 1886 zvolen městským
radním. Mimo jiných aktivit na podzim roku 1882 vedl slováckou delegaci
do Vídně na podporu zřízení českého
gymnázia a v roce 1883 organizoval vypravení zvláštního divadelního vlaku
do Prahy při příležitosti otevření Národního divadla. Původně slepá ulička, vedoucí z náměstí k hradební zdi, se stala
plnohodnotnou ulicí až po zboření hradeb a tehdy užívaný název Nová ulice se
pak v roce 1890 stal názvem oficiálním.
Asi do poloviny 19. století tvořilo její
pravou stranu jen postranní křídlo nárožního domu čp. 69 a jeho dvůr, až později na něj navázaly postupně přistavované objekty čp. 75 z ulice Jablonského
a Dlouhé, o nichž jsme již psali.
Vlevo odbočující Sloupského ulice
nese jméno po veliteli zdejší posádky
Janu Cigánovi, řečeném Slúpský, který se
v letech 1473–1474 zasloužil o ubránění
města proti Matyáši Korvínovi. Na počátku 18. století (1714–1737) byla označována jako ulička „k prachové věži“
a později až do roku 1890 Widhopsgasse
(Dudkova), původně jako žertovné označení podle měšťana, jemuž v 18. století
patřil rohový dům čp. 65.
Část Sojákovy ulice mezi Sloupského
a Dlouhou dnes tvoří dům čp. 1197, v přízemí s prodejnou zdravé výživy Krajinka
a kosmetickým a kadeřnickým salonem
Valentýn. Novostavba z 80. let 20. století stojí na místě zbořeného domu čp. 68,
který byl původně situován jen podél ulice Sloupského a za ním až k hradební zdi
sahala zahrada. V polovině 19. století ho
získal Vincenc Thonhofer s manželkou
Ludovikou, dům rozšířil o budovy kolem
dvora a nakonec byla přistavěna jednopatrová obytná budova při Sojákově ulici. Za ní vedla zahradní zeď až k zachovanému zbytku hradeb. Přístavby probíhaly
postupně a počet bytů v domě narůstal ze
čtyř v roce 1857 až na 15 v roce 1910. Jejich osazenstvo tvořili nejčastěji úředníci
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Domky čp. 190, 214 a 67 ve Sloupského ulici před
zbouráním v roce 1988.
Foto: SOkA UH

nedaleko sídlících úřadů, tj. krajského
a později okresního úřadu a krajského
soudu, také obchodníci či zaměstnanci jiných obchodníků. Majitel domu Vincenc
Thonhofer pracoval nejprve jako cestmistr, později se stal písařem. Po smrti
své o devět let starší manželky Ludoviky
v roce 1858, s níž neměl děti, se znovu
oženil a manželům se narodili synové
Vincenc a Ferdinand. Vincenc Thonhofer
st. přežil i svou podstatně mladší manželku a zemřel v roce 1893. V domě pak
bydlel s manželkou a dítětem jeho mladší
syn Ferdinand, který pracoval jako notářský kancelista a později solicitátor, krátce po roce 1900 ho však vystřídal starší
bratr Vincenc, profesor na německém
gymnáziu, jemuž se zde do roku 1910
narodilo šest dětí. Po zrušení zdejšího
německého gymnázia se s rodinou odstěhoval do Znojma, odkud pocházel jeho
otec, avšak dům si ve vlastnictví ponechal. Zdědila ho jeho manželka Rosa, jíž
byl majetek jako Němce po válce zkonfiskován a odevzdán městu. Již roku 1959
byl zbourán domek v zahradě se všemi
kůlnami, v roce 1981 přízemní budovy a roku 1983 vydán demoliční výměr
na obytnou část domu s termínem zbourání do srpna 1985. Poté zde bylo vybudováno sídlo národního podniku Pozemní stavby Gottwadov, později Minas.
I další domy na stejné straně Sloupského ulice jsou dnes novostavbami
z posledních desetiletí. K čp. 68 přiléhal
podstatně menší přízemní domek čp. 67
s velikou zahradou sahající k hradební
zdi se zachovanou baštou. V roce 1840
ho koupili Jan a Josefa Döpflovi, po nichž

ho roku 1861 zdědil jejich syn Jan, hřebenář jako otec. V roce 1871 prodal cíp
domovní zahrady při staré baště i s vystavěným domkem Františku a Antonii
Strnadovým a tato oddělená část dostala
samostatné čp. 190. Další část zahrady
mezi tímto domem a domem Jana Döpfla
koupil asi v roce 1883 Josef Schaniak
a postavil zde přízemní obytné stavení
s dvěma byty, které dostalo čp. 214. Dům
čp. 67 později koupil Ferdinand Thonhofer a jeho manželka Veronika tu žila ještě
v roce 1949. V letech 1910–1951 tady
sídlilo kominictví Františka Jakerleho,
potom začleněné do Krajského komunálního podniku kominického Gottwaldov.
Již v poválečných letech byl domek starý
a sešlý.
Vedlejší domek čp. 214 obýval bývalý
soudní písař František Románek s hospodyní a obchodník Jakob Drucker s dvěma dospělými dětmi. Románek v roce
1896 zemřel a dům zakoupil obuvník
Jan Tabáček, v jehož rodině se pak dědil
až do šedesátých let 20. století. V roce
1983 byl odkoupen za účelem asanace,
ale k jeho demolici došlo spolu se sousedními až v roce 1988.
Poslední domek čp. 190 byl přistavěn
k staré hradební baště pravděpodobně
v roce 1871 a ještě téhož roku prodán
ševci Františku Strnadovi a jeho manželce Antonii. V devadesátých letech přibyl
další byt o jednom pokoji zřejmě nástavbou bašty a v roce 1906 byl přistavěn pokoj a kuchyň k přízemní části v mezeře
vedle sousedního domu. V té době již byl
majitelem provazník Antonín Mlčoch,
jehož dědicům dům patřil do roku 1948.
Po demolici všech tří domků byl
na místě čp. 190 a části vedlejšího domu
na počátku devadesátých let postaven
nový rodinný dům čp. 1229, do něhož
byla zakomponována i opravená stará bašta. Mezi ním a budovou Minasu
na ploše někdejšího domu čp. 67 a části čp. 214 byly v roce 2007 vybudovány
domy čp. 1307 s obchodem Za vraty
a čp. 1308 s restaurací Ve starém obchodě. Poslední nevelká proluka vedle nich
byla uzavřena v roce 2009 rodinným domem čp. 1298.


PhDr. Jaromíra Čoupková

KLUB KULTURY

události

Ač se to zdá neuvěřitelné, v listopadu 2015 oslavil 70. narozeniny spisovatel, publicista, folklorista, bývalý člen redakční rady Zpravodaje a hybatel kulturního dění
v našem regionu Jiří Jilík. K významnému životnímu jubileu gratuluje redakce ZUH. 
Foto: Miroslav Potyka

Vzácná návštěva z USA v Galerii Joži Uprky

Začátkem prosince přiletěl z Chicaga do
Uh. Hradiště pan George T. Drost se synem
Charlesem. Cílem návštěvy někdejšího honorárního konzula České republiky v Chicagu (2001–2006) bylo bližší seznámení s
místy, která jsou spjata s životem a dílem
malíře Joži Uprky. Je totiž jeho významným sběratelem, vlastní kolem osmdesáti
děl. Pan Drost před časem navštívil velkou
Uprkovu výstavu v Praze, kde se seznámil
se zástupci Nadace Moravské Slovácko a
Galerie Joži Uprky. Přijal jejich pozvání a
během svého pobytu navštívil v Kněždubu rodný dům bratří Uprků, položil kytici
u hrobu na Moravském Slavínu a zhlédl
Uprkovy obrazy v místním kostele. Ve Veselí nad Moravou si pak prohlédl výstavu
následovníků Joži Uprky v prostorách
Z-Group. V Uh. Hradišti přijal oba hosty
starosta města Stanislav Blaha a vyvrcholením pobytu pak byla prohlídka expozice
Historie města Uh. Hradiště a především
Galerie Joži Uprky.
Pan George T. Drost se narodil v Brně,
ale jeho rodiče emigrovali po roce 1948
do USA. O kulturu a dění v České republice se úzce zajímá, v Chicagu se mimo jiné
aktivně podílí na práci krajanských spolků.
Není bez zajímavosti, že byl navrhován do

funkce velvyslance USA v naší republice
a že rodina se přátelí s rodinou bývalého
prezidenta Clintona a spolupracuje na
předvolební prezidentské kampani Hillary

Se starostou Stanislavem Blahou na hradišťské radnici.

Clintonové. Není tedy vyloučené, že by se
velvyslancem u nás mohl v budoucnu stát.
Pobytem na Slovácku byl nadšený.

Miroslav Potyka

Foto: Miroslav Potyka
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KLUB KULTURY
Vernisáž výtvarných prací dětí na půdě Reduty

KLUB KULTURY ZVE
Obrazy Lukáše
Maliny v Redutě

Výstava prací A3V

FOPO 2015

Zahájení výstavy účastníků výtvarného kurzu
Akademie třetího věku v Redutě vedeného Akad. mal.
Miroslavem Malinou 1. prosince 2015.

Repríza výstavy letošního ročníku fotografické soutěže FOPO 2015, kterou zahájil Jan Tluka v Galerii
Vladimíra Hrocha. Došlo i na předávání cen vítězným autorům a vernisáž doprovodili muzikanti
z CM Cifra. Výstava potrvá do konce ledna 2016.

Lukáš Malina (1980) pochází z Uherského Hradiště a je absolventem zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy
(1994–1998) a rovněž brněnské Fakulty výtvarných umění v ateliéru malířství
Martina Mainera (1998–2004). Dříve
pracoval jako grafik počítačových her,
působil také jako učitel kresby (SUPŠ).
Nyní je pedagogem na Střední umělecké
škole v Hodoníně a sám se věnuje malbě,
grafice, ilustracím a animovanému filmu.
V Uh. Hradišti jsme měli možnost jeho
díla vidět na společné výstavě s jeho bratrem Michalem konané v září roku 2013
v Galerii Vladimíra Hrocha. Rovněž vystavil několik svých pláten při netradiční
instalaci „Bourání“ na hradišťských jatkách, kterou pořádal Klub kultury o rok
později. Inspiraci pro svou tvorbu hledá
ve snech, starých fotografiích, středověkých bitvách, animovaných filmech,
street artu a mimo jiné i v tradičním renesančním malířství. Pojícím prvkem
jeho námětů je lidská figura, kterou v obrazech zpracovává s lehkostí vyspělým
malířsky vypracovaným gestem. V jeho
díle vedle velkoformátové malby vyniká
rovněž kresba a to hned v několika polohách. Můžeme u něj narazit na expresivní lineární kresbu a neméně zajímavou
polohu působivých kolorovaných kreseb.
Svou tvorbu pravidelně prezentuje na výstavách v České republice a v zahraničí.
V chodbách Reduty bude jeho první samostatná autorská výstava v Uh. Hradišti k vidění od 6. ledna do 19. února 2016.

Text: Petra Baroňová

Foto: archiv KKUH

tak, abychom se zavděčili milovníkům
fotografií, neopomněli autorské výstavy
začínajících umělců, regionálních výtvarníků, či již dlouhá léta oblíbené přeshraniční kolektivní výstavy, prezentace dětí
ze ZUŠ Uherské Hradiště, Domečku 166,
mateřských a základních škol. Rovněž nás
v příštím roce čeká mezinárodní fotosoutěž TSTTT, ale také mezinárodní malířské

sympozium Hradišťský plenér, který zve
zase po dvou letech malíře do našeho
města. Nový výstavní rok započne výstavou obrazů mladého hradišťského autora
Lukáše Maliny 6. ledna 2016. Věříme, že
nám zachováte svou přízeň a těšíme se
na setkání s Vámi při vernisážích, či při
návštěvách akcí Klubu kultury Uh. Hradiště.

Ve středu 9. prosince byla slavnostně zahájena již tradiční předvánoční výstava výtvarných prací dětí z mateřských škol Uherskohradišťska. Letošním tématem byl vodní svět a děti opět zaplnily půdní prostory Reduty
svými originálními výtvory. Na úvod vystoupily děti z MŠ Pod Svahy a promluvila vedoucí učitelka Bc. Ilona
Močičková, Mgr. Alena Vrtalová a ředitel Klubu kultury Mgr.A. Antonín Mach. Koupí obrázků můžete přispět hendikepovanému Adámkovi z našeho regionu. Výstava potrvá do 31. ledna 2016.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem vystavujícím autorům, školám a organizacím
za spolupráci a především děkujeme
všem návštěvníkům výstav Klubu kultury
Uh. Hradiště za jejich přízeň v uplynulém
roce. Klub kultury během něj uspořádal
na tři desítky výstav z nejrůznějších odvětví. I pro příští rok jsme zahrnuli do plánovaných výstav široké spektrum autorů
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POZVÁNKA
Divadelní pátky ve Véskách

L

ednový pátek 22. se představí příznivcům amatérského divadla DS
DDM Vracov s oblíbeným kusem
HRÁTKY S ČERTEM v režii Davida
Pavlíčka.
Známá česká pohádková hra Jana Drdy
pro dospělé i děti je o nebojácném a odvážném vysloužilém vojáku Martinu Kabátovi, který se nezalekne ani loupežníka
Sarky Farky, ani čertů, ani samotného
lucifera Solferna, když se pokouší vysvobodit z pekla dvě vdavekchtivé příslušnice
zatraceného ženského pokolení, princeznu
Dišperandu a služebnou Káču.
26. února uvidíme poprvé Divadelní
spolek Dialog z Brna, který uvede známou
hru Jiřího Brdečky v režii Karla Hoffmanna LIMONÁDOVÝ JOE. Známá parodie
na kovbojky a westerny je příběhem o krásném, bezúhonném kovboji, který nepije
alkohol – jen Kolaloku, upravený, zdvořilý, usměvavý, hladce vítězící nad svými
protivníky. V divadelním zpracování jsou
zachovány hlavní postavy i základní dějové zápletky, nechybí ani známé a chytlavé
melodie, jako například tklivá píseň Tornado Lou „Když v baru houstne dým“, Joova „So far…“, veselá „Whisky, to je moje
gusto“ a další.
O měsíc později, 25. března, přijede
do Vések již ostřílená slavičínská Nezávislá divadelní scéna SemTamFór s hořkou

Jak Švédové L. P. 1645 Brno marně dobývali aneb Bylo nebylo. 

komedií JMÉNO. Vtipná, krutá, dojemná
i chytrá hra o mužích, ženách a jejich vztazích je z rodu rychlopalných konverzaček;
stojí na brilantních dialozích a vychází
z faktu, že s příbuznými, partnery a přáteli
je to jako s knihami: mít je doma ještě neznamená mít je přečtené.
Poslední dubnový pátek 29. se můžeme těšit na skvělé představení, ověnčené
oceněními z divadelních přehlídek JAK
ŠVÉDOVÉ L.P. 1645 BRNO MARNĚ
DOBÝVALI ANEB BYLO NEBYLO

Foto: archiv KKUH

v podání Ořechovského divadla z Ořechova u Brna v režii Vlastimila Pešky.
Je to rozverná komedie o marném dobývání
Brna švédskými vojsky za třicetileté války,
která vtipně glosuje přežívající nešvar,
kterým je překrucování dějinných faktů.
Všechna představení ve Véskách začínají
v 19 hodin, vstupenky i abonomá je možno
zakoupit před představením od 18.30 přímo v MKZ .
Lea Slováčková
Klub kultury Uherské Hradiště
11
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plesy roku 2016
Srdečně vás zveme na plesy roku 2016 v prostorách Klubu kultury...
15. 1. 2016
16. 1. 2016
23. 1. 2016
30. 1. 2016
30. 1. 2016
6. 2. 2016
12. 2. 2016
13. 2. 2016
19. 2. 2016
20. 2. 2016
18. 3. 2016

KD Míkovice MYSLIVECKÝ PLES
Klub kultury XXV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Klub kultury 
XXX. PLES SLOVÁCKÉHO DIVADLA
KD Míkovice 
I. REPREZENTAČNÍ PLES MÍKOVIC
KD Vésky 
HASIČSKÝ PLES
Klub kultury 
TELEGRAFNÍ BÁL
Klub kultury 
PLES GYMNÁZIA
Klub kultury 
PLES SENIORŮ
Klub kultury 
PLES OBCHODNÍ AKADEMIE A VOŠ
Reduta 
KLOBOUKOVÝ BÁL DIAKONIE – STŘEDISKO CESTA
Klub kultury 
PLES SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ PŘI ZŠ

Bližší informace o těchto kulturních událostech naleznete na www.kkuh.cz.
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MĚSTSKÁ KINA
První ročník UK/UH si nenechalo ujít 600 diváků

Vyvěšování britské vlajky na kině Hvězda u příležitosti zahájení UK/UH: Dny britského filmu a kultury.

Na kině Hvězda zavlála po čtyři dny britská vlajka. Ve dnech 26.–29. listopadu se
zde totiž konal první ročník přehlídky s názvem UK/UH: Dny britského filmu a kultury. Témata přehlídky byla dvě, na jedné
straně filmové adaptace románů Jane

Austenové a na straně druhé horory ze
studia Hammer Film. „Chtěl jsem ukázat,
že i zdánlivě nespojitelné lze spojit a může
to fungovat“ uvedl dramaturg přehlídky
Jan Jílek při slavnostním zahájení. Přehlídku navštívilo celkem na 600 diváků.

Doprovodný program oslovil i desítky
účastníků mimo akreditované diváky přehlídky. V rámci „zimního kina“ se objevili Beatles i Amy Winehouse, Slovácké
divadlo během přehlídky uvedlo čtyři ze
svých britských představení, nechyběl hudební program, animační workshop, veřejné čtení v místní knihovně ani britské
jídlo a v neděli na závěr blešák, jak jinak
než v britském duchu.
Z hostů do Uherského Hradiště přijela například jedna z nejprogresivnějších
domácích umělkyň současnosti Kateřina Šedá, která v kině Hvězda instalovala
výstavu reflektující svůj pětiletý projekt
na pomezí umění, konceptu a sociální
práce Bedřichovice nad Temží.
V podobném termínu (24.–27. listopadu 2016) se mohou diváci těšit příští
rok na pokračování, slibují Městská kina
Uherské Hradiště, která za přehlídkou
navazující na tradici Semináře britského
filmu stojí. www.ukuh.cz

Vernisáž Ohlédnutí a koncert PONKu

Již 10. ročník neformálního „slováckého
press fota“, výstavního cyklu Ohlédnutí, je
tu. Bilanční výstava se koná od roku 2006
a zájem o ni stále roste. Letos je novým porotcovským hostem divadelník a režisér,
ale současně i náruživý fotograf Radovan
Lipus. Vystavení fotografové získají od pořadatelů jak věcný dar, tak i 2 vstupenky
na koncert hudebního uskupení Ponk, který
téhož večera vystoupí v sále kina Hvězda.
Vylosovaný divák vernisáže navíc i fotografii
vítězného autora Ohlédnutí na plátně od firmy KamilArt v hodnotě 1500 Kč.
Vernisáž se uskuteční 3. ledna v 17 hodin
za doprovodu cimbálové muziky Harafica a výstavu si pak můžete prohlédnout až
do konce ledna 2016. Po vernisáži v neděli 3. 1. od 18:30 hodin proběhne tradiční
Tříkrálový koncert, který přinese zajímavý objev v podobě hudebního uskupení
PONK i ohlédnutí za osobností hradišťského rodáka J. A. Bati v podobě jednoho dílu
Šumných stop autorů Radovana Lipuse
a Davida Vávry. Postfolklórní brněnské cimbálové trio Ponk úspěšně nabourává vžité
14

Fotografie s názvem „Ráno“ autora Lukáše Lennona Gajdoše oceněného v loňském ročníku Ohlédnutí zvláštním uznáním poroty.

představy o lidové hudbě. Původní písňový
materiál se nesnaží znehodnocovat lacinými
klišé či povrchními fúzemi, ale při použití
minimálních instrumentálních prostředků
(cimbál, kontrabas, housle, vokály) dosahuje zajímavých zvukově hudebních výsledků, ve kterých se eklekticky snoubí lidová
hudba s prvky blues, rocku, funky, R‘n‘B
a dalších hudebních stylů. Na koncertě bude

představen i zcela nový klip k písni Göding,
režisérem je Radim Vaňous se štábem studentů zlínské filmové školy, v hlavních rolích se představí Markéta Stránská a Petr
Jermář. Píseň je (i v bookletu desky) věnována Víťovi Chromkovi, o jehož smutném
konci se kapela dozvěděla při dokončování
této písně, která pojednává právě o utonutí.
www.ohlednuti.uh.cz

KULTURA

knihovna bbb
Čtení v Uherském Hradišti
ve 20. století

Ohlédnutí za Dnem pro dětskou knihu.

Nový projekt i pestré kulturní akce

Do prvního měsíce nového roku 2016
vstupuje Knihovna BBB s pestrou nabídkou nejrůznějších akcí, na které bychom
vás rádi pozvali a nechybí ani nový projekt,
týkající se čtení.
Již od 6. ledna zahajujeme tradiční počítačové kurzy pro veřejnost:
6. ledna – Poprvé u počítače
20. ledna – Texty v počítači
27. ledna – Internet
3. února – E-mail
Začátky jsou jednotné v 17.15 hodin,
cena jednoho kurzu je 100 Kč, přihlášení
a bližší informace poskytne E. Podškubková, tel.: 572 551 250. Nově jsme připravili
navazující kurzy, např. Vytvořte si vlastní
fotoknihu nebo Od skypu přes facebook,
do nichž se budete moci přihlásit od března

letošního roku a budeme o nich podrobněji
informovat.
V lednu nepřijdete ani o tradiční cestopisnou přednášku, tentokráte se uskuteční 28.
ledna v 18.15, přednášet bude Robert Bazika na téma Besarábie. Hned tři významní
regionální autoři přijedou v lednu do naší
knihovny. Jiří Jilík a Bořek Žižlavský představí 14. ledna novou knihu Chřiby – strážci středního Pomoraví (více viz pozvánka)
a týden na to přijede zlínský spisovatel Josef Holman, který v úterý 19. ledna v 18.15
bude číst a besedovat o své poslední knize
Osobní poplach.
V lednu také rozjíždíme projekt Tvořivé
středy 2016, začínáme 13. ledna kurzem
Drátování pro začátečníky – drobné drátěné dekorace.

Pracovníci Knihovny BBB se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při
vytvoření souboru vzpomínek obyvatel regionu Uherské Hradiště. Cílem
projektu je shromáždit metodou orální
historie rozhovory s lidmi z našeho regionu, o jejich celoživotní četbě, vztahu
ke knihám, zkušenostech s četbou souvisejících. Vzhledem k tomu, že četbu
nelze oddělit od života jednotlivého člověka, tak spolu se záznamem rozhovoru
o knihách zaznamenáme i další aspekty
života tázaných v našem městě. Velmi
nás zajímají i vzpomínky z dětství a mládí, které se vážou k různým, mnohdy již
zaniklým stavbám, místům i událostem
z našeho kraje. Výstup těchto rozhovorů
plánujeme přetvořit do publikace.
Je-li vám 60 a více let a jste ochotni věnovat své vzpomínky (a 1–2 hodiny času) na jejich zachycení v rozhovoru s námi, přihlaste se, prosím,
v Knihovně BBB nebo na adrese vadurova@knihovnabbb.cz či telefonicky na
č. 572 551 250. Následně se s Vámi spojíme a domluvíme si čas a místo, kde by
se rozhovor mohl uskutečnit. Těšíme se
na rozhovory s vámi!


Mgr. Radovan Jančář
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SLOVÁCKÉ MUZEUM

KNIHOVNA
INFORMUJE

Léčba humorem

Jako četbu doporučujeme
– Peter Mayle: Dobrý ročník

Výstavní sál Slováckého muzea, který se
proměnil v prvorepublikové sanatorium,
umožnil přijetí prvního lékařského hosta.
Stal se jím MUDr. Radim Uzel, známý to
sexuolog a muž, který své řemeslo povýšil
ve vtipné, nevulgární glosování, které provází život v partnerském vztahu.
Mikulášské Tvoříme v muzeu!

Poslední Tvoříme v muzeu! v roce 2015
bylo čertovsky vydařené. O hladký průběh
akce, která se kromě pečení rozrostla také
o povídání o svatém Mikuláši, se postarali
kromě muzejníků hlavně dva hosté Hana
Abrhámová z Vések a Božena Stašková z

Kunovic. Obě dětem pomáhaly při výrobě
oblíbené adventní postavičky. Ve stálé expozici Slovácko přivítala rodiče s dětmi mikulášská družina.

Knihovna BBB bude
otevřena i o vánocích
Kousek blíž k adventu

Výukový program ve stálé národopisné
expozici si užily děti z mateřské školy v Míkovicích. V novém adventním programu
Čekání na příchod Spasitele aneb Advent
na Slovácku jim lektorka Lenka Vlková
přiblížila dobu nadcházejícího adventu.
V druhé půlce se tvořilo. Děti si vyrobily
buď masku čerta, nebo Mikuláše. Kompletní trojici doplnil i trochu složitější andělíček
coby zápich do květináče.
Text: P. Princ, foto: L. Chvalkovský

Nová fakta o MUDr. Masaříkovi

V polovině listopadu 2015 byla ve Slováckém muzeu otevřena výstava o uherskohradišťském léčebném ústavu MUDr.
Karla Masaříka, který se zaměřil na chirurgii, a především na gynekologii. Přestože
se dochovalo značné množství předmětů,
informace o samotném lékaři byly jen velmi kusé. Krátce po zahájení výstavy však
praneteř MUDr. Masaříka věnovala muzeu
materiály, které zaplňují některá bílá místa. Především jde o jeho profesní život: po
absolvování lékařství na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze (1910) nastoupil
do veřejné nemocnice v Německém Brodě,
kde působil více než rok. Další zkušenosti
získával na chirurgickém oddělení Zemské nemocnice u sv. Anny v Brně, a to až
do vypuknutí první světové války. Poté pracoval v několika vojenských nemocnicích
a vykonal i tříměsíční lékařskou službu na
frontě, za což mu byl v roce 1916 udělen
zlatý služební kříž. Po skončení války byl
jmenován šéf chirurgem pro záložní nemocnici v Uherském Hradišti, kde působil
až do jejího zrušení v únoru 1921. Díky
16

„Max seděl na zvýšeném kraji kašny, hlavu měl mezi koleny a čekal, jestli se infarkt
dostaví před snídaní, nebo až po ní. Horké ranní slunce a přílišné množství všeho
možného včera večer mu proměnily normálně příjemné proběhnutí v masochistické cvičení. Zasténal, přešel k fontáně a dal
si hlavu pod proud chladné vody...“
Dagmar Vaďurová, vedoucí odd. služeb

žádosti o místo primáře chirurgie v nově
zřizované Zemské nemocnici v Uherském
Hradišti se dochoval i popis a rozsah činnosti záložní nemocnice. Nicméně primářem se MUDr. Masařík nestal. Místo toho
si nechal postavit dům ve Svatováclavské
ulici, kde v roce 1928 otevřel léčebný ústav,
označovaný také jako sanatorium. Bohužel, kromě aseptického sálu a místnosti pro
sterilizaci nemáme žádné fotografie interiéru, ovšem dochovalo se 20 nákresů domu.
Díky nim víme, že dům postavil Antonín
Šupka podle návrhu arch. Tichého, a známe i vnitřní dispozici domu. Přízemí bylo
vyhrazeno pro sanatorium, zatímco rodina
bydlela v prvním patře se čtyřmi pokoji, salónem a prostornou jídelnou. Kuchyně se
nacházela v suterénu, stejně jako prádelna,
místnost s ústředním topením, garáž nebo
pokoj pro služky. Mezi věnovanými předměty jsou i cenné rodinné fotografie, z nichž některé jsou již vystaveny, a dva osobní
pečetní typáře MUDr. Masaříka. Výstava
v hlavní budově Slováckého muzea potrvá
do 14. února 2016. 
Mgr. Pavel Portl

V magazínu TVS PLUS 12/2015
na straně 10 vyšla zpráva o uzavření
knihovny o Vánocích a změně půjčovní doby od ledna 2016 – tato zpráva
se TÝKÁ KNIHOVNY VE STARÉM
MĚSTĚ, nikoliv Knihovny BBB. V Uh.
Hradišti máme otevřeno pro čtenáře
i během vánoc a v roce 2016 zůstává
půjčovní doba beze změn.

RECEPT
MĚSÍCE
Černé rizoto

Suroviny:
500 g sépie, 1 ks cibule, pepř, petrželová nať, sůl, parmazán, 1dl olivového oleje,
2 stroužky česneku, 350 g rýže, 1 dl bílého
vína
Postup:
Připravíme si sépie, které jsme zakoupili
vcelku na tržišti u moře, nebo v hypermarketu zamražené. Ze sépií stáhneme kůžičku, odstraníme hlavu, vnitřnosti a sépiovou kost. Velmi opatrně vyjmeme váček
s barvivem. Očištěná chapadla a tělíčko
pak omyjeme a nakrájíme na kousky.
Připravenou zeleninu nasekáme najemno. Na pánvi začneme restovat cibulku
a mezitím spaříme a propláchneme rýži.
Do zpěněné cibulky vmícháme nakrájené
sépie a jemně osmahneme. Poté vmícháme
nasekaný česnek a rýži. Přelijeme barvivem
z váčku a vínem. Vše důkladně promícháme, osolíme, opepříme a dusíme doměkka.
Podle potřeby podléváme vodou.
Nakonec vše posypeme sekanou petrželkou a parmazánem. Podáváme se salátem.

KULTURA

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

Hlavní budova muzea
ve Smetanových sadech
Malý sál
„Svetom, moje, svetom…“ O slovenských drátenících – výstava potrvá do 17.
ledna 2016.
Součástí výstavy je doprovodný program pro MŠ, ZŠ a SŠ – návštěvu je
třeba domluvit: tel.: 734 282 498, e-mail:
petr.novotny@slovackemuzeum.cz.
Velký sál
Léčebný ústav MUDr. Masaříka – výstava potrvá do 14. února 2016.
Součástí výstavy je doprovodný program pro MŠ, ZŠ a SŠ – návštěvu je
třeba domluvit: tel.: 734 282 498, e-mail:
petr.novotny@slovackemuzeum.cz.
Galerie Slováckého
muzea
Velký a malý sál
MODELOVAT, MALOVAT nebo MILOVAT? Klára Klose / obrazy, sochy
Výstava potrvá do 3. ledna 2016.
Velký a malý sál
Představujeme… Malina / Miroslav,
Lukáš, Michal
V roce 2016 začíná Galerie Slováckého
muzea s novým cyklem nazvaným „Představujeme…“, který upozorní na významné
projevy v oblasti výtvarného umění v minulosti a současnosti v oblasti jihovýchodní
Moravy. Představíme vždy jednoho nebo
dva umělce, jeho tvorbu, souvislosti v kontextu českého případně evropského umění.
Vernisáž ve čtvrtek 28. ledna 2016
v 17.00 hodin.

Přízemní sál
Helena Zmatlíková, knižní ilustrace
Výstava potrvá do 3. ledna 2016.
Přízemní sál
Jiří Balcar, práce na papíře a malba

Výstava představí nejvýznamnější část
z rozsáhlého souboru prací ze soukromé
sbírky Galerie Dolmen malíře, grafika, typografa, ilustrátora Jiřího Balcara, který
patří k nejvýraznějším uměleckým osobnostem 2. poloviny 20. století, jejichž tvorba se předčasně uzavřela.
Vernisáž ve čtvrtek 28. ledna 2016 v
17.00 hodin.
Kulturní akce,
přednášky, besedy
Zvídálkové, hurá do muzea!
Skřítci s lucernou nedělní nudu zaženou
Děti, vezměte své rodiče a přijďte do muzea i o víkendu! Každou třetí neděli v měsíci si pro Vás muzejní skřítkové připraví
zajímavý a poučný program. Na prvním
setkání Vás nezbední skřítkové přenesou
do reje masek a veselí o masopustu. Ve stálé expozici se tak i Vy stanete na pár chvil
medvědem, babkou v nůši či tajemným Židem. Dozvíte se, jak se slavil fašank na Slovácku a mnoho dalších zajímavostí o všelijakých maskách. Ve tvořivých dílničkách si
spolu s rodiči vyrobíte překrásné fašankové
masky.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179 Uherské Hradiště,
neděle 17. ledna, 14.00–17.00 hodin.
Program ve stálé expozici začíná každou
celou hodinu. Vstupné dle platného ceníku.

Ze sklepa a půdy – hvězdou výstavy
Mnohdy se stane, že nalezneme předmět, jenž dlouho dobu leží na půdě a je tam
od nepaměti. Občas se přihodí, že takový
předmět, v rukách šikovného konzervátora
či restaurátora, se stane hvězdou výstavy.
Slovácké muzeum Vás zve na setkání s našimi konzervátory a restaurátory Ludmilou
Štefánkovou, Ondřejem Mourem a Štěpánkou Fornůskovou.
Přednáškové centrum SM, Štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren), čtvrtek 21. ledna, 17.00 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.
Dílničky pro levé ručičky
Nebaví Vás ruční práce? Vymlouváte
se, že máte obě ruce levé? Pak jste přesně
ti, které hledáme. Přijďte si o pololetních
prázdninách vyzkoušet, že oběma levýma
rukama jde něco vytvořit. Otevíráme pro
Vás rukodělnou dílničku. Pod vedením paní
Marie Sobkové si můžete vyzkoušet malování na sklo, keramiku a pokračovat drátkováním, quillingem.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179 Uherské Hradiště,
pátek 29. ledna, 10.00–12.00 a 13.00–
15.00 hodin. Cena 30 korun.
Příměstský jarní tábor
mladých muzejníků
Slovácké muzeum pořádá svůj první jarní příměstský tábor mladých muzejníků.
Na děti čeká kreativní tvoření, workshopy
s výtvarnicí paní Marií Sobkovou. Nezapomínáme ani na vědomostní hry, zábavu
a spoustu dobrodružství. V rámci celotáborové hry se děti stanou mladými muzejníky
a budou každý den řešit jeden z úkolů, který
je postupně dovede k místu uložení muzejního pokladu. Tábor je určen pro děti 1.– 5.
třídy v maximálním počtu 12 účastníků.
Strava třikrát denně a pitný režim zajištěny.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
pondělí 1. až pátek 5. února, 7.30–15.30
hodin. Cena táboru je 1 800,-. Vyplněnou
přihlášku, kterou naleznete na webu Slováckého muzea v sekci – výstavy a akce, je
zapotřebí odevzdat do 20. ledna spolu s dokladem o zaplacení v hlavní budově muzea.
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slovácké divadlo

P

rvní měsíc roku 2016 bude ve Slováckém divadle patřit hned dvěma
premiérám. Tou první bude tragikomický příběh Zlatý drak, který diváky
zavede do čínsko-vietnamsko-thajské restaurace. Hru současného nejhranějšího
německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga si pod svá režijní křídla
vzal přímo ředitel divadla Michal Zetel.
Inscenace, jejíž děj se točí okolo ilegálních přistěhovalců, zaútočí nejen na divákovu bránici, ale nabídne i zážitek pro
čichové buňky. Přímo na jevišti se totiž

budou vařit asijské speciality! Druhá
premiéra pak bude hereckým koncertem
pro Vladimíra Doskočila. Ten si zahraje
šarmantního starého muže, kterému se
už všechno v hlavě plete. Jímavou a místy
až krutě vtipnou komedii Táta od francouzského autora Floriana Zellera uvidíte v režii Tomáše Pavčíka. Vstupenky na
jednotlivá představení si můžete rezervovat v pokladně divadla nebo online na
našich webových stránkách. Těšíme se
na vaši návštěvu!

Monika Kalinová

FOTOHLÉDNUTÍ

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
datum den čas sk.
2. 1. so 19:00		
3. 1. ne 19:00
5. 1. út 10:00 š
6. 1. st 19:00 X
7. 1. čt 19:00 B
8. 1. pá 19:00
9. 1. so 19:00 R
13. 1. st 17:00 V
14. 1. čt 19:00
15. 1. pá 10:00
					
16. 1. so 19:00 P
18. 1. po 19:00 Y
19. 1. út 10:00 S2
21. 1. čt 19:00 K
22. 1. pá 10:00 š
25. 1. po 10:00 S
26. 1. út 18:00 E
27. 1. st 17:00 O
28. 1. čt 19:00 D
29. 1. pá 19:00
30. 1. so 19:00 C

představení
Rychlé šípy
Rychlé šípy
Nezbedná pohádka
Pokrevní bratři
Pokrevní bratři
Pokrevní bratři
Pokrevní bratři
Sám na dva šéfy
Sám na dva šéfy
Zlatý drak
(veřejná generální zkouška)
Zlatý drak (premiéra)
Zlatý drak
Zlatý drak
Pokrevní bratři
Macbeth
Zlatý drak
Macbeth
Alenka v kraji divů a za zrcadlem
Zlatý drak
Nájemníci
Zlatý drak

Malá scéna
datum
2. 1.
4. 1.
6. 1.
7. 1.
11. 1.
12. 1.
15. 1.
18. 1.
21. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
Šansonování (Thème l‘amour) - Tereza Novotná. 

Foto: Marek Malůšek

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

čas sk.
19.00 		
19:00 		
18:00 		
18:00 		
18:00 		
18:00 		
19:00 		
18:00 		
18:00 		
18:00 		
19:00 		
10:00		
19:00 		

Klub kultury UH
23. 1. so 19:00 		

představení
Šansonování (Thème l‘amour)
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Fraška à la krab (krabaret)
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta (veřejná generální zkouška)
Táta (premiéra)

XXX. Divadelní ples

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

Zlatý drak – Zahajovací zkouška hry Zlatý drak. 
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Foto: Marek Malůšek

Šansonování (Thème l‘amour) – Autor projektu
David Macháček. 
Foto: Marek Malůšek

ZPRAVODAJ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PŘÍRODA
Krmím, krmíš, krmíme

Počínání směřující k podpoře existence živočišných a rostlinných druhů bylo
v naší společnosti až donedávna vnímáno
jako nadstavba lidského bytí nebo spíše
jako zbytečnost. Poměry se ale začínají
měnit a lidé pomalu zjišťují, že peníze nejsou všechno. Dá se říci, že si Ti vnímavější
pomalu začínají uvědomovat, že „přírodu
penězi nenahradíš“ a že růst kvality lidské existence není nekonečný. Na tom,
že snahy směřující k udržení biodiverzity
jsou měřítkem kvality morálky lidské společnosti se asi shodneme. O tomto výroku
nemusíme pochybovat. Nositelem myšlenky pomoci přírodě by měl být každý z nás.
Měli bychom v praxi zrealizovat alespoň
jeden takový projekt, který zaujme nejenom odborné pracovníky ochrany přírody,
milovníky přírody nebo širokou veřejnost,
jehož výsledkem bude vlastní vnitřní spokojnost z dobře vykonané práce a zároveň
existence příkladu hodného následování. Takovým projektem může být výroba
ptačího krmítka a péče o ptáky. Na Uherskohradišťsku se skupina ornitologů a milovníků ptáků od počátku roku 2007 stará
o řadu krmítek, určených ke krmení převážně zpěvného ptactva. Tato jsou umístěna do míst, kde se ptáci přirozeně zdržují
a která nejsou bohužel schopna nabídnout
takové množství potravy, aby se zde opeřenci mohli zdržovat celoročně. Zejména
v zimním období, kdy teploty klesají pod
bod mrazu a kdy je krajina zahalena sněhovou pokrývkou, se přirozená potrava
stává nedostupnou. Zima 2014/2015
ovšem nebyla z těch, které by toto tvrzení
podpořily. V opravdových zimních podmínkách ptáci skutečně strádají a denně
doslova bojují o život. Záchranou jsou
jim krmítka naplněná vhodnou potravou,
která usnadní přečkat špatné časy spojené s významným nedostatkem potravy.
V důsledku nedostatku potravy dochází
k podchlazení organizmu. Uvedené často
končí smrtí podvyživeného jedince. Nejvíce jsou samozřejmě ohroženy malé druhy
pěvců, zrovna ty, které vídáme u krmítek
nejčastěji. Jsou to zejména sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora babka, vrabec domácí, vrabec
polní, zvonek zelený, stehlík obecný, čížek

Sýkora parukářka, vzácný návštěvník krmítek. 

lesní, brhlík lesní, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý, pěnkava obecná a další. Důležitou zásadou je krmit kvalitní
potravou. Tu představují zejména slunečnicová semínka, proso, mák, ořechy, lůj.
Tato, na energii bohatá potrava, významně pomáhá přečkat nevlídné zimní počasí
a navíc ještě dovede stabilizovat ptačí populaci v lokalitě po celý zbytek roku, což
může mít pozitivní dopad na snižování
početnosti celé řady hmyzích škůdců, žijících v místech, kde se ptáci zdržují a kde
i hnízdí. Je zajímavé pozorovat skupiny
ptáků a jejich chování u krmítek. Platí
zde pravidlo silnějšího a bitvy o zdroj potravy jenom potvrzují fakt, že potrava je
existenční záležitostí. Ptáci jsou součástí
velkého společenství s jasnými pravidly
a je doopravdy vzrušující sledovat, jak
tato skupina funguje. Do krmítka vlétnou,
s ohledem na jeho konstrukci, takové druhy ptáků, pro které bude určené. Vyrobit
vhodné krmítko není tak jednoduché, jak
se na první pohled zdá. Musíme vědět,

Foto: Květoslav Fryšták

které druhy chceme při krmení preferovat. Pokud je nám to jedno, stačí udělat
všem dobře známé krmítko se základovou
deskou, čtyřmi nosnými sloupky a stříškou. U takového krmítka skončí spousta
potravy pod ním. Ani tam však nepřijde
nazmar. Seberou ji ty druhy ptáků, kteří
se do něj z nějakého důvodu nedostanou.
Občas se u krmítka odehraje drama v tom
smyslu, že některého ptačího návštěvníka
polapí hbitý dravec, krahujec obecný, který k němu létá se stejnou pravidelností,
jako malí pěvci. Velmi důležité je zahájit
krmení ptáků už počátkem zimy nebo spíše už na podzim v období, kdy se přirozená
potrava stává hůře dostupnou a kdy se hejna ptáků vydávají hledat dostupné zdroje.
Při těchto objevných cestách končí někdy
i stovky kilometrů daleko od svých hnízdišť. Rozšiř i ty, čtenáři, řady dobrovolných
nadšenců krmičů a udělej něco pro přírodu! Potěšení z dobrého skutku ti bude tou
nejlepší odměnou.

Text: Květoslav Fryšták
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AKROPOLIS
Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM NA VYSOKOU ŠKOLU
A KE STÁTNÍ MATURITĚ
Všeobecný přehled k přijímacím zkouškám – SCIO testy zahrnují přípravu z psychologie, sociologie a filozofie od zkušených lektorů.
Připravíme vás také na státní maturitu
z českého jazyka, matematiky a anglického
jazyka.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
Od nového pololetí opět otevíráme oblíbené kroužky:
Malý Picasso – výtvarka (děti 3–6 let)
s rodiči. Lektorka: Pavlína Krátká.
Hudebně pohybový kroužek (děti 3–6
let) s Martinou Novotnou.
Živé stříbro – výchovně vzdělávací kroužek pro děti s ADHD.
Přihlásit se můžete na našich stránkách.
MINIŠKOLKA ROLNIČKA
Celoročně přijímáme v naší miniškolce děti od 1,5 do 3 let. Můžete využít

občasného hlídání i pravidelné celodenní
péče.
ZMĚNY VE VEDENÍ CENTRA
Od listopadu 2015 se obměnilo vedení
centra. Novou vedoucí bude Mgr. Jitka Janíková, která ve funkci po 7 letech vystřídá
jednu ze zakladatelek centra Mgr. Dagmar
Mega.
Centrum bude i nadále pokračovat
v tradičních aktivitách. Prioritou nového
managementu, ve kterém je nyní také ekonomka Mgr. Andrea Klofáčová a taneční
lektorka Bohdana Poláchová, je centrum
finančně stabilizovat a zapojit se do projektů, které umožní neziskové organizaci větší
finanční nezávislost na dotačních programech.

Cvičení pro redukci hmotnosti/středa
Bossu jóga/čtvrtek
Kurzy jógy s Marií Jordánovou
TANEČNÍ HRÁTKY
S HONZOU ONDEREM

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
V novém roce otevíráme tyto kurzy:
Core trénink/pondělí
Pilates s hlídáním dětí/pondělí
Kurzy Pilates pro začátečníky a pokročilé
Funkční trénink/úterý
Cardio callanetics/středa

Odstartujeme v neděli 28. 2. 2016
na Klubu kultury.

Zuzana Vandame

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

9. 1. 2016 – sobota – Výlet cestovatelského klubu do Luhačovic. Info na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz
14. 1. 2016 – čtvrtek – Přírodovědná akademie od 18.00 hod. v Přírodovědném centru Trnka UH. Přednáška
na téma „ORNITOLOGIE“, přednáší
doc. RNDr. Tomáš Griml, Ph.D. Info na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz
16. 1. 2016 – sobota – Ptačí krmítka
ve spolupráci se Slováckou TRŽNICÍ, od
20

8. do 13.00 hod., Slovácká tržnice. Info
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz
16. 1. 2016 – sobota – kurz Tvarování bonsají od 14.00 do 17.00 hod. v Přírodovědném centru Trnka UH, druhé 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.
23. 1. 2016 – sobota – kurz Začínáme

včelařit – třetí setkání od 13.00 do 17.00
hod. Přírodovědné centrum Trnka v ZŠ
Za Alejí UH, první setkání praktického
kurzu nejen pro začínající včelaře. Bližší
informace sledujte na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
27. 1. 2016 – středa – Vyhodnocení
soutěže „Nejhezčí dopis Ježíškovi“
v 16.00 hod. v DDM Šikula UH. Bližší
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

Mgr. Ivana Zůbková,

ředitelka DDM Šikula

SPOLEČENSKÁ KRONIKA/STŘÍPKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
1. 11.
3. 11.
4. 11.
4. 11.
5. 11.
7. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
20. 11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
27. 11.
27. 11.
28. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.

Jubilanti v měsíci listopadu
Jaroslav Chajda
Stanislav Kocián
Veronika Tichavská
František Beníček
Jarmila Němcová
Josef Všetíček
Františka Večeřová
Miroslav Obadálek
Anna Gallasová
František Kadlec
Jan Žáček
Marie Kristková
Zdeňka Vlachynská
Lubomír Peprník
Arnoštka Eberhardová
Antonín Blaha
Libuše Kovaříková
Ludvík Keňo
František Laga
Emilie Juřičková
Josef Havlíček
Carmen Vlková
Hedvika Rydlová
Jarmila Grebeňová
Miroslav Zpěvák
Jiřina Hájková
Zdenka Hlaváčková

Narodili se
Tereza Nikola Kusáková
6. 2. 2015
Simona Abrhámová
17. 2. 2015
Aneta Uherková
2. 5. 2015
Rozárie Barlogová
24. 7. 2015
Ema Motyčková
27. 9. 2015
Barbora Zapletalová
25. 10. 2015
Sebastian Hajchel
5. 11. 2015
Adina Zelnitiusová
6. 11. 2015
David Vítek
11. 11. 2015

MLADÍ LOUTKÁŘI T. J. SOKOL UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ DĚTEM OD TŘÍ LET
V NEDĚLI 3. LEDNA V 15 HODIN POHÁDKU
– MÍČEK FLÍČEK
V NEDĚLI 24. LEDNA V 15 HODIN POHÁDKU
– POHÁDKOVÝ KONÍK ZACHRÁNCEM

Vstupné dobrovolné

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

pondělí 4. 1., 19:30 hod., Reduta NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA
Vstupné mimo předplatné: 110 Kč
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA
Účinkuje: Slovácký komorní orchestr. Sólo housle – Ivana Kovalčíková, sólo cimbál – Barbora Jagošová. Na programu: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních
dob s cimbálem a další.
úterý–pátek, 5.–8.  1., 19:00 hod., Klub kultury MODERNÍ TANEČNÍ: ZÁVĚREČNÁ
Vstupné: 150,- Kč (místo u stolu), 80,- Kč (bez místa)
Závěrečná skupin A1, A2, A3, A4.
sobota 16. 1., 19:30 hod.
XXV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Klub kultury, vstupné: 350,- Kč (balkon) a 400,- Kč (velký sál)
Ke skvělé zábavě přispějí: Slovak Tango, Eremy, Petr Bende a Band, Crazy Flappers, CM Jaroslava Čecha a TK Rokaso. Ochutnávka vín šlechtitelské
stanice vinařské Polešovice a bohatý raut. Vstupenka je slosovatelná o atraktivní ceny.
neděle 17. 1., 15:00 hod.
Klub kultury, vstupné: 50,- Kč
Hraje Říše loutek Kroměříž.

POVÍDÁNÍ PEJSKOVI A KOČIČCE

čtvrtek 21. 1., 19:30 hod., Reduta
HoTS (PL)
Vstupné mimo předplatné: 110 Kč
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ
Polské jazzové kvarteto v obsazení: Mikołaj Poncyljusz – kytara, Radek Nowak – trubka, Bartek Tkacz – saxofon, Adam Prokopowicz – kontrabas, Jakub
Kinsner – bicí.
pátek 22. 1., 19:00 hod., KD Vésky
Vstupné: 80 Kč (A3V polovic)
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
Známou českou pohádku Jana Drdy hraje Divadelní soubor DDM Vracov.
sobota 23. 1., 20:00 hod., Klub kultury
Vstupné: 600,- Kč
Jubilejní ples divadelní scény v Uherském Hradišti. Pořádá Slovácké divadlo.
neděle 24. 1., Klub kultury
Vstupné: 75,- Kč (A3V polovic)
Taneční odpoledne se swingovým orchestrem.

HRÁTKY S ČERTEM

XXX. PLES SLOVÁCKÉHO DIVADLA

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM

sobota 30. 1., 19:30 hod., KD Míkovice
I. REPREZENTAČNÍ PLES MÍKOVIC
Vstupné: 150,- Kč
Vystoupí: Folklorní soubor Míkovjan, Salonní orchestr Jaroslava Derky Zlín, TK Rokaso. Degustace a ukázka regionálních vín, bohatá tombola. Pořádá
Sdružení přátel lidové kultury Míkovice ve spolupráci s Klubem kultury.
REDUTA – PŘÍZEMÍ		
GALERIE V. HROCHA		
REDUTA – PODKROVÍ		

VÝSTAVY
LUKÁŠ MALINA „STORIES“ (6. 1. – 19. 2. 2016)
FOPO 2015 – II. ročník mezinárodní fotografické soutěže (do 31. 1. 2016)
VODNÍ SVĚT OČIMA DĚTÍ – výstava výtvarných prací dětí MŠ (do 31. 1. 2016)

A3V (Akademie třetího věku)
6. 1., 14:30, Reduta – velký sál		
Jiří Tesař: KDYŽ NA TAHITI ZROVNA NENÍ RÁJ
11. 1., 14:30, Reduta – zkušebna
Mgr. Stanislav Ohera: VESMÍR V RADIOVÉM OBORU
13. 1., 14:30, Reduta – velký sál
Ing. Arch. Aleš Holý: PARK ROCHUS – beseda
15. 1., 14:30, Reduta – zkušebna
Mgr. Jiřina Velebová: HUDBA – KRÁSNÉ STARÉ BAROKO
19. 1., 14:30, Reduta		
Věra Heidlerová: ZAJÍMAVOSTI ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY – FALSA – RKD A RKZ
21. 1., 14:30, Reduta – velký sál
RNDr. Dušan Trávníček: DALŠÍ CESTA ČESKÝCH ZOOLOGŮ DO ALBÁNIE
26. 1., 14:30, Reduta		
Ing. František Bezděk: ZAVODŇOVÁNÍ KNĚŽPOLSKÉHO LESA
28. 1., 14:30, Reduta 		
RNDr. Josef Snopek: GEOLOGIE ZEMĚ
ÚŘEDNÍ HODINY: ÚT a ST 9–11, 13–15 hod.
PŘIPRAVUJEME
6. 2. TELEGRAFNÍ BÁL; 7. 2. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM; 12. 2. PLES GYMNÁZIA; 13. 2. PLES SENIORŮ; 14. 2. NEDĚLNÍ POHÁDKA
PRO DĚTI; 16. 2. MUSICA: TRIO MARTINŮ; 19. 2. PLES OBCHODNÍ AKADEMIE A VOŠ; 20. 2. DIAKONIE STŘEDISKO CESTA: KLOBOUKOVÝ
BÁL; 25. 2. JAZZ V REDUTĚ: TRIO KRATOCHVÍL, ACKERMAN, ZANGI; 26. 2. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH: LIMONÁDOVÝ JOE; 26.–27. 2.
Stavíme, bydlíme; 28. 2. TANEČNÍ HRÁTKY S HONZOU ONDEREM

změna programu vyhrazena
informace tel.: 572 430 426
e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
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