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děkuji Vám za všechno, čím jste
v uplynulém roce 2016 přispěli ke
spokojenému životu v našem městě. I v novém roce 2017 můžeme
všichni udělat mnohé pro to, aby
Uherské Hradiště – Srdce Slovácka
bylo ještě krásnějším místem pro
život, než kdykoliv před tím. Přeji
vám krásné Vánoce a mnoho zdraví,
osobní pohody a štěstí. Odpočiňte si
a využijte vánoční čas pro sebe a pro
své blízké. Příští rok ať je pro vás plný
optimismu, vzájemného porozumění
a dobré nálady.

Stanislav Blaha,

starosta města
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různých politických turbulencí,
nejistoty a nervozity ve společnosti.
Proto bych si velmi přál, abychom
společně prožili co nejhezčí svátky
vánoční plné pohody i lásky a do
nového roku vykročili tou správnou
nohou. Tak abychom v našich rodinách i v našem krásném městě žili co
nejšťastněji a aby se nám vše dařilo.
S úctou a přáním všeho dobrého
Ivo Frolec,
místostarosta



advent a vánoční svátky jsou obdobím klidu, radosti a rodinné pohody.
Měli bychom se pozastavit, setkat se
s blízkými v rodinách a také s přáteli,
zhodnotit co se nám v končícím roce
podařilo, v čem nám zůstal nějaký
dluh a také střádat plány do nadcházejícího roku. Děkuji všem, se
kterými jsem měl možnost v uplynulém roce spolupracovat. Do roku 2017
Vám přeji především pevné zdraví,
tolik potřebný klid a pohodu a štěstí
i úspěchy v osobním i pracovním
životě. Těším se na další spolupráci,
abychom společně udělali pro naše
město všechno, co je v našich silách.
Zdeněk Procházka,
místostarosta



Vážení a milí spoluobčané,
další rok je téměř za námi. Ani ten
letošní nebyl úplně poklidný. V naší
zemi se sice zlepšila ekonomická
situace, ale nebyli jsme ušetřeni

Vážení spoluobčané,

máme před sebou čas vánočních
svátků a konec roku 2016. Pro většinu
z nás je to období, kdy se poněkud
zklidníme, bilancujeme a plánujeme
budoucnost. Obzvlášť v dnešním
uspěchaném světě je důležité zamyslet se nad slovy, jako je hodnota
lidského života, kvalita mezilidských
vztahů, ohleduplnost či solidarita ve
společnosti. Všem spoluobčanům,
přátelům a kolegům přeji, aby se Vám
to špatné a zlé vyhýbalo. A přeji nám
všem, abychom měli dost sil a vůle v
novém roce. Z celého srdce Vám přeji
pevné zdraví, štěstí a úspěšný nový
rok!

František Elfmark,

člen rady města



Vážení a milí spoluobčané,
čas letí závratnou rychlostí a společně stojíme před branami nového roku
2017. Měli jsme to štěstí, že jsme mohli prožít klidný rok v našem krásném
městě. Přeji Vám spokojené prožití
vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a v novém roce optimismus a
hlavně pevné zdraví.

Josef Botek,

tajemník městského úřadu
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Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Známý dům „U Obrů“ je po rozsáhlé rekonstrukci interiéru

Zlaté kříže pro dárce krve
Zlatým křížem I., II. a III. třídy za 80,
120 a 160 odběrů byli v průběhu října
na uherskohradišťské radnici oceněni
bezpříspěvkoví dárci krve. Při celkem
třech slavnostních setkáních se kromě
starosty města Stanislava Blahy či místostarosty Zdeňka Procházky vystřídali
také hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák, člen Rady Zlínského kraje Ladislav Kryštof, ředitel Uherskohradišťské
nemocnice MUDr. Petr Sládek, primářka hematologickotransfuzního oddělení
Marta Černá, za Český Červený kříž
předsedkyně oblastní výkonné rady
ČČK Jarmila Ulmanová, místopředsedkyně Jitka Štěpánová a ředitelka Úřadu
oblastního spolku Martina Kryšková.

Před dvěma lety dostal novou fasádu, nyní se dům „U Obrů“ na Palackého náměstí v Uherském Hradišti
dočkal také zásadních stavebních úprav. V domě vedeném v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
byl, kromě jiného, vybudován bezbariérový přístup a výtah, rekonstrukce se dočkala hygienická zařízení,
kompletně vyměněny byly vnitřní instalace. S opravami domu, které si vyžádaly investici přesahující 14 milionů korun, město začalo na konci měsíce září 2015 a harmonogram prací byl rozprostřen do takřka celého
jednoho roku. Dům postavil stavitel Josefem Schaniak v roce 1900. Budova je nejstarší stavbou jihovýchodní
strany Palackého náměstí a spolu s protější severní frontou náměstí určuje jeho charakter.

Oplocení kolem ZŠ UNESCO už je opraveno

Město opravilo oplocení Základní školy UNESCO, které se dlouhodobě nacházelo ve velmi špatném, někde dokonce havarijním stavu. Opravy trvaly od 6. června
2016 do konce září tohoto roku. Původní oplocení bylo odstraněno a nově byla postavena betonová podezdívka, horní části jsou z jeklových profilů. Součástí rekonstrukce byla oprava chodníků okolo oplocení a veřejného osvětlení. Akce stála 3,8 milionu korun a město ji hradilo z vlastních zdrojů.  
-jp-
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Vzpomínka na oslavy vzniku samostatného
československého státu

Vznik Československé republiky oslavilo v předvečer státního svátku 28. října město Uherské Hradiště vzpomínkovým aktem u památníku na Komenského náměstí. Položením kytic k pomníku obětem I. světové války
uctili Den vzniku samostatného československého státu představitelé města Uherské Hradiště, členové rady
a zastupitelstva města, členové Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků, hosté z řad Sokola, Armády
ČR a další. Pietní akt doprovodil citlivým výběrem skladeb Smíšený pěvecký sbor Svatopluk pod vedením
sbormistra Filipa Macka.

Provozní doba městské tržnice
v ul. Na Stavidle

Středa, pátek a sobota
od 4:30 do 11:30
Provoz tržnice v roce 2016 bude
probíhat do 23. 12. 2016.

Město Uherské Hradiště obnovilo další památky

Za podpory Ministerstva kultury České republiky a Zlínského kraje se městu Uherské Hradiště podařilo zrekonstruovat další dvě sakrální památky
– Boží muka v městské části Rybárny
a kříž v Jarošově Na Návsi. Na božích
mukách byly restaurovány tři obrazy
se sakrálními výjevy. Práce v hodnotě
125.000 Kč (dotace 100 tis. od ministerstva kultury) provedla akademická
4

malířka Vendula Látalová z Litomyšle.
Stavební obnovou prošlo i samotné
tělo božích muk. Náklady na stavební
obnovu v celkové výši 84.000 Kč hradilo město. Při obnově kříže v Jarošově
Na Návsi restaurátor Filip Slezák z
Bohuslavic u Zlína odstranil nevhodné cementové vysprávky a chybějící
části domodeloval umělým kamenem.
Povrch poté ošetřil prostředkem pro

zpevnění kamene, barevně sjednotil
a napustil hydrofobním prostředkem.
Drobné detaily restaurátor pozlatil 24karátovým plátkovým zlatem.
Obnova kříže stála celkem 85.000 Kč,
polovinou přispěl Zlínský kraj.  -jp-
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Vzpomínka na 17. listopad

Veřejná vánoční sbírka

Jako každý rok, připravilo město Uherské Hradiště a Klub kultury u příležitosti výročí Dne boje za svobodu 
a demokracii vzpomínkovou akci Zpívání k 17. listopadu. Se slavnostním proslovem vystoupil starosta města
Stanislav Blaha, připojily se Dagmar Bistrá z Konfederace politických vězňů a za studenty Silvie Vykopalová z Obchodní akademie Uherské Hradiště. V rámci akce vystoupil také smíšený pěvecký sbor Gymnázia
Uherské Hradiště VIVA LA MUSICA.  
Foto: Martina Zapletalová

Charitativně zaměřená veřejná sbírka,
kterou již tradičně v předvánočním
období pořádá město Uherské Hradiště,
bude zahájena dne 5. prosince 2016,
termín ukončení sbírky je navržen na
22. prosince 2016. V letošním roce se
sbírka uskuteční pro Diakonii ČCE –
středisko CESTA, Uh. Hradiště. Výtěžek
sbírky půjde na kulturní a terapeutické
činnosti pro klienty denního stacionáře
s mentálním a kombinovaným postižením. Letos budou poprvé ke sbírce
využity celkem tři pokladničky. Jedna
bude, již tradičně, umístěna na Masarykově náměstí u vánočního stromu,
nově bude pokladnička také ve Slováckém divadle a ve Slováckém muzeu.
Loňská sbírka vynesla 17.000 Kč, které
putovaly do PETRKLÍČE, o.p.s, Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Ještě o rok dříve byl výtěžek sbírky ve výši
13.454 Kč předán Základní a Mateřské
škola speciální v Uherském Hradišti.

Další nová elektronická
prezentace k dějinám města

Lidé rozsvěcovali svíce u mariánského morového sloupu. 

Foto: Helena Nevyjelová

Vzpomínka u památníku obětem komunismu u bývalé věznice na Palackého náměstí.

Foto: Helena Nevyjelová

Stálá expozice dějin města Uherské
Hradiště – město královské v bývalé
jezuitské koleji nabízí svým návštěvníkům další možnost prohloubení znalostí dějin města. Ke stávajícím prezentacím, které se zaměřují na historii města
v pravěku a raném středověku, duchovní život města, vývoj cechů a řemesel,
počátky průmyslového podnikání a
válečné a vojenské dějiny, přibyla nová
prezentace, tentokrát z oblasti školství.
Emeritní ředitel Státního okresního
archivu Uherské Hradiště PhDr. Jiří
Čoupek zpracoval historii uherskohradišťského školství od jeho počátků
až do současnosti. Ve třech rozsáhlých
kapitolách, které jsou dále členěny,
podává přehled vývoje všech typů škol
v našem městě do roku 1869, následuje
období 1869–1953 a konečně třetí část
zachycuje dějiny škol do současnosti.
Text doplňuje více než 80 fotografií
z fondu Slováckého muzea a státního
archivu. Expozice je otevřena denně
kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 17:00, vstup zdarma. 
-jp5
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Vážení čtenáři,
město Uherské Hradiště má za sebou
další kalendářní rok. Za práci v uplynulém roce upřímně děkujeme radě
a zastupitelstvu města a všem jejich
poradním orgánům. Děkujeme ale také
Vám, občanům města. Snažili jsme se
věnovat Vašim připomínkám, reakcím,
návrhům či podnětům, včetně těch nesouhlasných či kritických. Není možné, aby bylo všechno ideální a abychom
ve všem dosáhli shody, ale věříme, že je
za námi mnoho dobrých výsledků. Věřte, že není lehké rozhodovat o budoucím směřování města. Často musíme
přistupovat k různým kompromisům
či jsme nuceni zvolit složitější cestu,
abychom dodrželi literu zákona. Přesto
práci pro Vás, občany, děláme rádi a z
celého srdce si přejeme, abychom z ní
měli prospěch všichni.
Úspěchy nejsou, na rozdíl od pochyb
či nedostatků, vždy úplně ideálně
na očích veřejnosti či na předních
stránkách novin, proto bychom rádi
připomenuli, že se v roce 2016 podařila
řada věcí. Perspektivně velmi důležitým projektem bylo otevření Muzea
v přírodě – Parku Rochus. Podobně
je tomu i s budovou bývalé věznice.
Letos bylo podepsáno šestistranné
memorandum o revitalizaci věznice
a vytvoření muzea totalitních režimů
(více o expozici v tomto čísle). Obdobně se vyvinuly aktivity směřující
k rekonstrukci Základní umělecké
školy Uherské Hradiště. Ta by se měla
začít opravovat v příštím roce. Mezi
největší akce letošního roku patřily
opravy Domu U Obrů na Palackého
náměstí (14,1 mil. Kč), rekonstrukce
ulice Květinové ve Véskách (6,4 mil.),
rekonstrukce a dostavba fotbalového
stadionu (5,2 mil.), digitalizace kamerového systému (3,4 mil.), výměna
povrchů v interiérech Slováckého
divadla (4,2 mil.) nebo oprava oplocení
ZŠ UNESCO (3,8 mil.). Ale věříme, že
také další projekty se setkaly s pozitivním přijetím u občanů, např. výměna
povrchů na tréninkovém fotbalovém
hřišti a na sportovišti v Míkovicích,
výstavba workoutového hřiště v parku
6

Smetanovy sady, rekonstrukce dětského hřiště v Bastionu, opravy sakrálních
památek v Rybárnách a v Jarošově či
restaurování kašny na Mariánském
náměstí. Na rok 2017 jsou plánovány
kapitálové výdaje ve výši 217,7 mil. Kč,
z nichž za finančně nejnáročnější jsou
považovány – první část rekonstrukce
ZUŠ (35 mil.), obnova rekreačně sportovního areálu u ZŠ Za Alejí (27,4 mil.),
revitalizace sídliště 28. října (II. a III.
etapa, 19,6 mil.), modernizace učeben
Základních škol – ZŠ UNESCO, Za Alejí,
Větrná, Sportovní, T.G.M. Mařatice a
Jarošov (14,4 mil.), parkování a úprava prostor u hřbitova Mařatice (12,5
mil.), zateplení ZŠ T.G.M. (10,8 mil.)
nebo rekonstrukce budovy Šafaříkova
961 (10,7 mil.). Plánujeme také další
projekty, které jsou pro mnohé z Vás
neméně důležité, např. vybudování
parkovacích míst ve Štěpnicích, opravy
dětských hřišť, rekonstrukce komunikací a chodníků či další rozšiřování
městského kamerového systému.
Jako každý rok se díky podpoře města uskutečnilo mnoho kulturních a
společenských akcí. Patřily k nim mimořádně populární Slovácké slavnosti
vína a otevřených památek a desítky
dalších hodnotných programů a pořadů. Důležitá byla také podpora festivalů Letní filmová škola, Týká se to také
tebe nebo Festival hudebních nástrojů
lidových muzik. A znovu byly oceněny významné osobnosti města (Cena

města Uherské Hradiště), lidoví tvůrci
(Cena Vladimíra Boučka) či nejúspěšnější sportovci (Slavnostní vyhlášení
nejlepších sportovců města).
Víme však také o mnoha problémech. Jako závažná otázka se jeví
demografický vývoj v Uherském
Hradišti. Úbytek obyvatel je setrvalý
a jen pomalu a obtížně nalézáme postupy, jak tento trend přibrzdit či zcela
zastavit. Podobné je to s otázkou řešení
bezdomovců. Městská policie je denně
konfrontována s touto problematikou
a mnohdy neprávem je veřejností odsuzována za nečinnost. Problém je ale
mnohem rozsáhlejší než se zdá a bez
nové opory v legislativě se z místa nepohneme. Rádi bychom vyslyšeli také
volání obyvatel po vylepšení služeb v
oblasti údržby veřejných prostranství
a městské zeleně, zlepšení situace v
parkování a dopravě obecně či řešení
pestré řady problémů na sídlištích.
Stále je co zlepšovat – víme o tom. Věřte, že naší snahou je činit to nejlepší, co
dokážeme, pro dobro nás všech.
Děkujeme vám za přízeň a do nového roku 2017 vám přejeme všechno dobré.

Vedení města Uherské Hradiště:

Stanislav Blaha, starosta

Zdeněk Procházka, místostarosta

Ivo Frolec, místostarosta

František Elfmark, člen rady města
 Josef Botek, tajemník městského úřadu
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Máme adventní období. Přesto mi dovolte několik poznámek.
Advent je spojen s radostným očekáváním a přípravou na svátky vánoční.
Proto by měl být i dobou zklidnění,
a to nejen každé lidské bytosti či její
činnosti, ale i politiky jako takové.
Problémem však je, že nás radniční koalice ke konci roku velmi nepříjemně
překvapuje. Připomenu dlouhodobou
a stále nekončící kauzu firmy MANAG
kolem povinnosti vystavět parkovací
dům na sídlišti Štěpnice či nedodržení
záměru města na výstavbu bytových
domů Nové Štěpnice. Obávám se totiž,
že celá kauza nakonec skončí trestním
oznámením a ostudou našeho města.
Podobným údělem se stává odstoupení od smlouvy zhotovitele sportovně
relaxačního centra, chcete-li Aquaparku Uherské Hradiště, a to Unistav Construction a.s.. Tato společnost napadá
jednání města a jejích představitelů
v souvislosti s odstraňováním vad a
neoprávněným čerpáním z bankovní

záruky. Také tato kauza zřejmě skončí
soudním řízením. Pominu-li celou peripetii výstavby SRC, tak několik tisíc
vad a nedodělků ukazuje, že jak vlastní
smlouva, tak postupy pro uplatňování
náhrad či pokut, ale zejména samotné
provedení stavby a její kvality neodpovídá vynaloženým nákladům.
Přes všechny snahy opozice i kontrolního výboru se dostáváme tam, kam
jsme se dostat nechtěli. Podle mého
názoru bude muset město zaplatit
nezávislý vnější audit, aby prokázalo
oprávněnost svých požadavků. A to
bude daňové poplatníky opět něco stát.
A tyto peníze budou někde scházet.
Závěrem chci občany ujistit, že
budeme hájit jejich zájmy a v čase
adventním přeji všem občanům města
Uherské Hradiště příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok
2017.
Ing. Antonín Seďa
předseda Klubu zastupitelů ČSSD

Nové koše na odpadky

Mobiliář na Masarykově náměstí je
opět o něco vylepšen. Bylo vyměněno

osm stávajících pozinkovaných odpadkových košů a přidány jsou další tři
nové koše, neboť původní nádoby byly
již ve velmi špatném stavu a nebyly
dobrou vizitkou historického centra
města.
Nové odpadkové koše díky svému
zúženému tvaru lépe zapadají do průchozího profilu náměstí a díky své konstrukci zabraňují možnému znečištění
průčelí fasád.
Město tímto krokem navazuje na letošní dřívější opravy a doplnění mobiliáře
v samotném centru.

Podání návrhů na ocenění nejlepších sportovců
a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2016
Návrhy na nominace může podat
jakákoliv právnická nebo fyzická
osoba, zejména TJ a SK, se sídlem,
příp. místem provozování činnosti či
trvalým bydlištěm na území města
Uherské Hradiště. Nominace musí
být podána písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2016

na adresu: Město Uh. Hradiště, Odbor
kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště. Statut
vyhlášení nejlepších sportovců a
sportovních kolektivů města Uherské
Hradiště, včetně formulářů do jednotlivých kategorií najdete na
www.mesto-uh.cz.

Mateřské školy
– vánoční prázdniny
Dle § 3, odst. 2, Vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném
znění, lze provoz mateřské školy ze
závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za
závažné důvody se považují organizační
či technické příčiny.
Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.
Vánoční prázdniny jsou vyhlášeny
od pátku 23. prosince 2016 do pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště uzavřeny následovně:
Mateřská škola / Termín uzavření
23. 12. 2016 – 30. 12. 2016
MŠ Lomená, MŠ Větrná
(součást p.o. ZŠ a MŠ Větrná)
MŠ Jarošov
(součást p.o. ZŠ a MŠ Jarošov)
MŠ, které jsou součástí příspěvkové
organizace MŠ Svatováclavská:
MŠ Komenského
MŠ Svatováclavská
MŠ 28. října
MŠ Pod Svahy
MŠ Štěpnice
MŠ Míkovice
MŠ Sady
MŠ Husova
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
MŠ 1. máje
Školní družiny všech základních
škol zřízených městem Uherské
Hradiště budou po dobu vánočních
prázdnin uzavřené.
Provoz mateřských škol bude opět
zahájen 2. 1. 2017 s výjimkou MŠ
1. máje, kde bude provoz zahájen
3. 1. 2017.
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Město informuje
Expozice – Věznice Uherské Hradiště

Dva totalitní režimy – nacistický a
komunistický – jsou ústředními tématy nové expozice věnované bývalé
uherskohradišťské věznici. Unikátní videozáběry pořízené z dronu,
audionahrávky s bývalými vězni,
dobové fotografie a dokumenty, to vše
bude tvořit expozici o bývalé věznici
v Uherském Hradišti. Umístěna bude
v podkroví Reduty a její otevření je
plánováno na začátek dubna 2017.
Expozice vzniká na základě v únoru 2016 podepsaného Memoranda o
vzájemné spolupráci města Uherské
Hradiště, Klubu kultury Uherské
Hradiště, spolku Memoria a Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které
je odborným garantem. Obsahově
bude výstava zaměřena především na
historii objektu věznice a připomínku
zločinů nacistické a komunistické
zvůle páchaných na vězních.
Součástí expozice budou záběry
z věznice, která v tuto chvíli není pro
veřejnost zpřístupněna. Návštěvník
se tak může pomyslně projít nejen
věznicí a po vězeňském dvoře, ale
8

díky záběrům z dronu si vytvoří konkrétní představu o rozsahu celého vězeňského objektu. Videozáběry budou
doplněny o audionahrávky – rozhovory s bývalými politickými vězni.
„Expozici jsme zatím umístili do
prostor, které jsou v majetku města
Uherské Hradiště, abychom umožnili veřejnosti informovat se o výše
zmíněných tématech do doby, než
bude za podobným účelem zřízena
stálá expozice přímo v objektu bývalé
věznice,“ informoval starosta města
Stanislav Blaha.
Věznice byla postavena na konci
19. století jako věznice krajského
soudu (justiční palác s vězením).
Za druhé světové války ji využívalo gestapo jako zajišťovací vazbu a
německý úřední soud. Po skončení
války se ve zdejší věznici poprvé popravovalo, a to v souvislosti s činností
mimořádného lidového soudu, který
rozhodoval v případech nacistických
zločinců a zrádců. Další popravy následovaly na počátku 50. let. V té době
zde již působili vyšetřovatelé Státní

bezpečnosti, jejichž kruté vyšetřovací
metody nechvalně věznici v Uherském Hradišti proslavily. K nim se
ostatně příslušníci StB přiznali a
protokoly jejich výpovědí budou také
součástí expozice. Samostatná část
bude věnována životu za mřížemi.
Přiblíží osudy některých bývalých
politických vězňů, jejich vzpomínky,
a také připomene ty, kteří přišli
o život na vězeňském dvoře.
V roce 1960 přestala věznice sloužit
svému původnímu účelu z důvodu
reformy veřejné správy. Tím však
její příběh neskončil. V 60. a 80.
letech vznikly dva návrhy, jak objekt
rekonstruovat a následně využít. Ani
jeden z nich nebyl realizován, ale jistě
zaslouží pozornost jako předchůdce
současných snah. Dění kolem věznice po roce 1989 bylo obdobím slibů,
nadějí, zklamání a nezájmu. Zatím
poslední událostí je letošní podpis
memoranda šesti institucí na revitalizaci věznice a vytvoření muzea, které
podá svědectví o životě za mřížemi.

-jp-

Z historie

Toulky městem
Nyní se vrátíme do ulice Na Splávku
a po její protější straně zpět do ulice
Protzkarovy. Ani tady se nenachází
žádný historický dům, neboť až do 19.
století sem sahaly jen dvory a zahrady
domů z Nádražní ulice. Stará hradební
zeď ohraničovala částečně dvůr domu
čp. 25, přetínala šikmo nynější uličku
do Nádražní ulice a stáčela se směrem
k dnešnímu nádraží, čímž tvořila zadní hranici zahrad za domy čp. 24 a 23.
V historické části ulice Na Splávku
dnes mineme nejdříve objekt Agroprojektu čp. 1182, který stojí na zadní
části původních parcel domů čp. 25,
26 a 27. Nároží uličky tvořil dříve zadní trakt a dvůr domu čp. 25, obehnaný
zdí, v sousedství byly zahrady. Zadní
trakt byl zbořen v roce 1979 a téhož
roku zahájena výstavba nové budovy,
dokončené v červenci 1981. Upraveno
bylo i dětské hřiště v sousedství, které
bylo předtím součástí staveniště.
Od devadesátých let slouží přízemí
budovy obchodním účelům a rovněž
v patrech sídlí řada firem a živnostenských provozoven.
Další domy jsou všechny z 20. století, některé však měly staršího předchůdce. Nájemní dům čp. 505 postavil
v letech 1931–1932 stavitel Otakar
Jaroš v zadní části zahrady domu č. 28
majitelům tohoto domu, manželům
Dominiku a Františce Rösnerovým.
Nový dům byl dvoupatrový s šesti
byty, v nichž v roce 1936 bydleli fotograf Jaroslav Čech, bývalý řídící učitel
Cyril Kunštatský, majitel továrny na
lihoviny Ervin Jelínek, přednosta
katastrálního úřadu Ing. František
Kvarda a obchodní zástupce František
Zapletal. Šestý byt si později pronajal obchodník s konfekcí Vladimír
Nerud. V dubnu 1939 byla novým majitelům, manželům Josefu a Františce
Slavíkovým povolena nástavba třetího
patra, provedená stejným stavitelem a
kolaudovaná v září téhož roku. Stejně
jako předchozí majitelé, i Slavíkovi
všech osm bytů pronajímali a sami
bydleli v čp. 28.
Sousední dům čp. 824 stojí na
místě zadní budovy domu čp. 29,
která byla i s částí dvora oddělena již

Domek na místě dnešního Agroprojektu v ulici Na
Splávku v šedesátých letech 20. století. 

Foto: archiv SM

v roce 1866 a dostala samostatné čp.
183. Nový domek byl vystavěn v roce
1873, zůstal však přízemní s dvěma
byty. Tehdy patřil ovdovělé pradleně
Beatě Uhlířové, která tu žila se svými
čtyřmi dcerami, a druhý byt měl
pronajatý klempíř Jan Zezula, vdovec
s dvěma dětmi. Jedna z dcer majitelky
se v sedmdesátých letech provdala za
bednářského pomocníka Františka
Čecha, který si v roce 1879 ve dvoře
postavil bednářskou dílnu a posléze
se stal samostatným mistrem. Měli
osm dětí a žili v domku i s Beatou
Uhlířovou ještě na počátku 20. století,
kdy František Čech vedle své živnosti pracoval též jako agent továrny
na hospodářské stroje K. R. Ježek
v Blansku. Před rokem 1910 rodina
dům prodala Antonii Roderové, která
v něm ale nebydlela a oba byty měli
pronajaty nádeník Jan Daňhel s manželkou a sedmi dětmi a obchodnice s
cukrovinkami Marie Wišnowská, jejíž
manžel, povoláním slévač železa, byl
Polák z Tarnova v tehdejší Haliči
a později, v letech první světové války,
provozoval živnost čištění, žehlení
a barvení prádla, šatů a koberců. Od
dvacátých let domek patřil spolu s domem čp. 29 Františce Mazenauerové
a po válce jejím synům. Ještě v roce
1945 byly obývány oba byty, ale v roce
1950 už zde bydlel jen nožíř Josef
Čurda. Po několika letech byl domek
zbořen a po roce 1957 postaven nový
bytový dům čp. 824.

Vedle v zahradě domu čp. 30 byl
těsně před rokem 1880 postaven přízemní zadní trakt, z kterého později
vznikl samostatný dům čp. 206, ale
v roce 1880 byli jeho obyvatelé ještě
sčítáni pod čp. 30, jehož majiteli
Josefu Gavendovi také patřil. V roce
1900 zřejmě už byl dům jednopatrový s šesti byty, o deset let později
patřil Úvěrnímu spolku Záložna
v Kroměříži a bydlel zde mj. bývalý
majitel vedlejšího domu František
Čech, zaměstnaný stále jako zástupce
firmy Ježek v Blansku, s manželkou,
synem berním praktikantem a třemi
dcerami, z nichž dvě pracovaly jako
vychovatelka a pomocná úřednice.
Z dalších tehdejších nájemníků stojí
za připomenutí majitel fotografického závodu Tomáš Mlčoch s manželkou a neteří. Brzy nato se majitelem
domu stal Ignác Koza, jemuž patřil
i dům čp. 30, a ten provedl některé
stavební úpravy. V roce 1913 nechal
jeden byt ve dvorní budově adaptovat
na stáj a roku 1928 ze dvou místností
přízemního bytu postavit pekařskou pec a dílnu, kterou pak od roku
1931 až do válečných let provozoval
Štěpán Ludvíček, poté Josef Opálka
a v roce 1939 byla pekárna rekonstruována. Ignác Koza do roku 1938
provozoval speditérství, fotoateliér
využíval kolem roku 1945 Jaroslav
Čech a pak Julie Čechová. Ve třicátých
letech se stali majiteli domu Vladimír
a Anna Burešovi, jimž pak patřil až
do sedmdesátých let. Prostory bývalé
pekárny po znárodnění užíval podnik
Potraviny jako pomocné sklady, a to
i poté, co v roce 1976 dům koupilo
spotřební družstvo Jednota. V září
1977 padlo rozhodnutí o zbourání
domu kvůli zajištění příjezdního
prostoru pro dopravu zboží do bufetu
Jednoty v Nádražní ulici a počátkem
roku 1979 začala demolice. V proluce
pak byl v roce 1997 postaven podle
návrhu Zbyňka Margetíka polyfunkční dům čp. 1248, v jehož přízemí je umístěna prodejna pekárny
Topek. V roce 1997 získal objekt
ocenění Dům roku.                                                                            

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Čtyřicet let uběhlo jako voda…
Paní PhDr. Blanku Rašticovou jistě
nemusíme čtenářům a hradišťské
veřejnosti dlouze představovat.
Tuto milou a energickou dámu
nepřekvapíte žádnou otázkou, vždy
ochotně a dobře poradí. Potkat ji
je možné, jak následována lačnými posluchači proplouvá městem
a přibližuje ostatním významné
dějinné okamžiky i nevšední detaily
minulosti našeho města. Především
se s ní však lze setkat ve Slováckém
muzeu, kde působí jako historička,
a to už celých čtyřicet let.

Blanko, prozraďte nám, kde se ve
Vás stále bere ona energie a radost
ze života?
Narodila jsem se v neděli a od dětství
jsem slýchávala, že „nedělňátka mívají
štěstí“. Je to lidová moudrost, která
vychází z astrologie, podle níž lidé narození v neděli jsou pod vlivem Slunce,
které je symbolem radosti ze života.
Něco na tom asi bude, když se ohlédnu
za svým životem…
Jak se stalo, že se vaše životní cesta
protnula s historií a Slováckým
muzeem?
Měla jsem moudré rodiče, kteří mi
dopřáli vystudovat zvolený obor (historii a archivnictví), i když sami nebyli
přesvědčeni o tom, že je to to „pravé
ořechové“. Měla jsem štěstí, že v době,
kdy jsem končila studium, se Slovácké
muzeum rozhodlo přijmout dva historiky a já byla jedním z nich. Měla jsem
štěstí, že jsem v muzeu našla vzdělané
a přívětivé kolegy, kteří mne nejen
zasvětili do tajů muzejní práce, ale stali
se i přáteli na celý život. Měla jsem
štěstí i na ostatní lidi kolem sebe, bylo
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mi dopřáno poznat a někdy i spolupracovat s řadou osobností.
Čtyřicet let práce v muzeu, to je bezpočet připravených výstav, na které
ráda vzpomínáte?
Moc ráda vzpomínám na výstavy,
které byly, dnešní terminologií řečeno,
multioborové, tedy podíleli se na nich
kolegové ze všech odborných oddělení muzea. Byly to většinou výstavy k
výročí muzea, první z nich nazvanou
Poklady muzea jsme realizovali v roce
1994 a pak následovaly, vždy po deseti
letech, další. Ráda také vzpomínám
na přírodovědné výstavy, s nimiž nám
pomáhali odborníci daných oborů. S
velkou chutí jsem připravovala výstavy
k dějinám města a na některých z nich
se podíleli také obyvatelé města, kteří
muzeu poskytli řadu cenných rodinných fotografií. A srdeční záležitostí
byla samozřejmě příprava expozice
dějin města…
Vím, že Vám záleží na názorech lidí,
pro které výstavu připravujete…
Dodnes mám v paměti setkání s jednou
známou, která mne zastavila na ulici
a zvědavě se ptala: „Blanko, poslyš,
Vy prý máte v muzeu výstavu a v ní
řeku. Syn tam byl a nadšeně vyprávěl… Prosím Tě, jak jste dostali řeku do
výstavního sálu?“ Šikovnost muzejních
konzervátorů a výstavářů dokázala
tehdy vytvořit téměř dokonalou iluzi…
Práce v muzeu ale jistě není jen „to,
co je vidět“ na výstavách…
To je velká pravda, je to především
získávání nových předmětů do sbírek
a jejich odborné zpracování. Někdy
to byla trošku i detektivka, když jsem
pátrala po funkci a způsobu užití nově
získaných předmětů. Slovácké muzeum má krásný a bohatý sbírkový fond
a snad nebude znít neskromně, že
mám pocit, že jsem za těch čtyřicet let
k tomu také trošku přispěla. Těší mne,
že se mi podařilo vytvořit například
pěkný konvolut místopisných pohlednic či sbírku měšťanského textilu
(prádla, oděvů, oděvních doplňků či
bytového textilu). I v tomto případě
jsem měla štěstí, že mi hodně pomohli
nadšenci a příznivci muzea.
Muzeum sbírky nejen získává, ale

také se o ně musí starat, kdo všechno se na tom podílí?
Obrovský kus práce odvádějí moji
kolegové – konzervátoři a restaurátoři muzea a někdy také externisté, i
díky nimž se nám v posledních letech
podařilo doslova zachránit i ojedinělé
rukopisné kancionály z 18. století. Nedokážu pořádně vyjádřit pocit, který
se mne zmocní vždy, když původně
letitým používáním hodně poškozený
kancionál se zaskví v původní kráse.
Z muzea ale vycházíte velmi často
i do terénu. Myslím, že se nenajde
čtenář Zpravodaje, který by Vás
nezahlédl při prohlídce města.
Velkou láskou jsou pro mne přednášky,
které realizuji přímo ve městě – tedy
vlastně odborné prohlídky. Památky
města, krásně opravené a udržované,
vytvářejí kulisu, díky níž se mohu se
svými posluchači podělit o znalosti z
historie města, které jsem při své práci
získala.
A ve výčtu činností, které mne těší,
bych mohla pokračovat dál, ale to by
bylo na dlouhé povídání. Proto si dovolím zakončit tím známým rčením: vše,
co jsem dělala, jsem dělala s láskou…
Děkujeme Vám za rozhovor.
Redakce ZUH

Inzerce
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Dodavatel elektřiny a plynu z Uherského Hradiště
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OVĚŘTE SI CENOVOU VÝHODNOST
DODÁVEK PLYNU A ELEKTŘINY NA ČESKÉ POŠTĚ
Na vybraných poštách máte nyní nově možnost nechat si zdarma ověřit,
zda neplatíte za plyn či elektřinu zbytečně moc.
Stačí, když si připravíte svou poslední fakturu za energie
Pracovník na vybrané poště vám spočítá možnou úsporu
Pak už je jen na vás, zda nabídky výhodnějších energií využijete

Ověřování cen probíhá ve spolupráci s MND a.s., Moravskými naftovými doly,
které nabízí energie výhradně se smlouvou na dobu neurčitou bez skrytých
fíglů a sankcí.

OVĚŘÍME VÁM
CENY ENERGIÍ

KDE NÁS NAJDETE:
Česká pošta, přepážka Czech POINT: Uh. Hradiště, Masarykovo nám. 12

Člen skupiny KKCG

www.mnd.cz

4leté maturitní obory:
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Odborná praxe v mateřských
školkách, dětských domovech,
školních družinách, střediscích
volného času.

Zveme Vás
na vánoční doprovodný program

17.12. Vánoční koledování

- vystoupení FS Radovan, Radovánek
a Pozdní sběr Napajedla

24.12. Vítej Ježíšku
- předání dárků
z Dopisu Ježíškovi
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Dny otevřených dveří

Sociální činnost
Odborná praxe v organizacích,
které se věnují handicapovaným
dětem a dospělým, v azylových
domech, v domovech pro
seniory, terapeutických dílnách.

pátek 2. 12. 2016 13.00 - 17.00 hod.
sobota 3. 12. 2016 9.00 - 14.00 hod. - „přijímačky na nečisto” neboli příležitost
vyzkoušet si výtvarné, hudební a řečové předpoklady ke studiu pro obor
Předškolní a mimoškolní pedagogika - přihlášky na info@cirkevka-bojkovice.cz
středa 21. 12. 9.00 - 15.00 hod. - „projektový den” aneb Jak to u nás chodí
středa 11. 1. 2017 9.00 - 15.00 hod.
středa 25. 1. 2017 9.00 - 15.00 hod. - „přijímačky na nečisto”

www.cirkevka-bojkovice.cz
info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 605 255 876
Husova 537, 687 71 Bojkovice

Inzerce

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

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
Mb/s

bezpečně

AUTO
ROKU 2016

ASTRA ST již za

344 900 Kč

GALERIE SOVA
prodej a výkup obrazů
rámování,paspartování a restaurování
obrazů a obrazových rámů
vypracování znaleckých posudků a ocenování
uměleckých předmětů
poradenská činnost v investování
do uměleckých předmětů
vybavování interierů
ZDARMA konzultace soudního znalce všem zájemcům
o posouzení obrazů, kreseb, grafik a sochařských děl

Otakarova 81, Uherské hradiště

S prvky prémiové třídy.

Nová Astra
Sports Tourer.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–6,2 l/100 km,
92–142 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
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Hledáte tip
na vánoční
dárek?

Dárkovým poukazem
uděláte určitě radost
svým blízkým...

h t t p : / / w w w. a m e n i t y - w e l l n e s s - s p a . c z /

Místo vašich setkání...
Espresso a Cocktail BAR
v centru Uh. Hradiště
Každý den pro Vás připravujeme:
 Koktejly, kávy a kávové speciality
 Snídaně a domácí dezerty
 Burgery a sendviče

Mariánské nám. 62, tel.: 725 878 818, facebook.com/skandalbar
14
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Klub kultury
A k a d e m i e

A3V
T Ř E T Í H O

Hudební cykly MUSICA a JAZZ

V Ě K U

Vážení a milí studenti Akademie třetího věku, rádi bychom Vám poděkovali
za Vaši účast na přednáškách i výletech
a exkurzích Akademie v uplynulém
období. Na vyhodnocení I. pololetí
školního roku 2016/2017 a předání
vysvědčení se můžete těšit ve středu 14.
prosince od 15:00 hodin ve velkém sále
Reduty.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do
nového roku.

Klub kultury Uherské Hradiště

V prosinci se můžete těšit na další z koncertů cyklů jazzu a vážné hudby. Milovníci jazzu mohou zamířit
15. 12. 2016 do uherskohradišťské Reduty na další z jazzových čtvrtků tentokrát s mezinárodně úspěšnou
formací Points septet. Plánovaný koncert Eleny Sonenshine v Uherském Brodě (8. 12.) se pro nemoc odkládá.
Náhradní termín včas zveřejníme. Koncert vážné hudby, tentokrát adventně laděný, je připraven na úterý 
20. prosince ve velkém sále Reduty. Adventní a vánoční rozjímání nad příchodem Spasitele s názvem Musica in tempore adventus přinese hudební ansámbl Motus Harmonicus.
Cykly Musica a Jazz pořádá Klub kultury Uherské Hradiště ve spolupráci s Domem kultury v Uherském
Brodě.  

TRADIČNÍ Novoroční koncert
s přípitkem starosty města
„DO NOVÉHO ROKU V TANEČNÍM KROKU“
Vyzvou Vás Béla Bartók, Johann Strauss,
Georg Philipp Telemann, Ottorino Respighi a další.
Taneční kroky Slováckého komorního orchestru
umělecky vedou Kristina a David Hrubí.

Reduta 2. ledna 2017 v 19.30 hodin
Pozvání

Lidé na cestě
– výstava fotografií

Výstava „Lidé na cestě“ zachycuje
putování uprchlíků tzv. balkánské trasy.
Autorem dokumentárních fotografií
je Jan Skalík, který pracuje na Katedře
environmentálních studií FSS MU.
Snímky vznikaly během jeho účasti na
projektu Masarykovy univerzity, který
probíhal ve formě vyslání dobrovolníků
do této lokality. Jan Skalík je rovněž
autorem dokumentu „Nalezeni na ztracené“. Během podzimu 2015 se podílel
na koordinaci dobrovolníků na Balkáně
a je členem rady spolku Pomáháme
lidem na útěku. Výstava bude zahájena

9. prosince 2016 v prostorách Reduty
a potrvá do 3. ledna 2017. Vernisáž se
uskuteční 9. prosince 2016 v 17 hodin
a pro zájemce na ni naváže beseda a
diskuze na dané téma ve Felixově sále.
Vstup je zdarma.
Mgr. MgA. Petra Baroňová

Výstava výtvarných prací
„Pohádkové království očima
dětí“ v podkroví Reduty

Dne 1. 12. 2016 se uskuteční od 10.00
hodin vernisáž výtvarných prací dětí
mateřských škol z Uh. Hradiště a
blízkého okolí, kterou zahájí krátkým
vystoupením děti z MŠ Husova Uh.

Hradiště. Tato akce, tentokrát pod
názvem „Pohádkové království očima
dětí“, se stala v předvánočním čase
již tradicí. Organizátory výstavy jsou
letos opět Mateřská škola Uh. Hradiště
a Klub kultury. Letošního ročníku se
zúčastní 21 mateřinek z Uherskohradišťska a okolních vesnic. K vidění jsou
mnohdy přímo umělecká díla, zastoupení mají ve velké míře také prostorové
práce. Výstava bude již poněkolikáté instalována v půdních prostorách Reduty
a k vidění bude tentokrát od 1. 12. 2016
do 31. 1. 2017.
Za organizátory výstavy
Alena Vrtalová, vedoucí učitelka
MŠ Husova Uh. Hradiště
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Městská kina

Louskáček 3D

Robert Křesťan
a Druhá tráva slaví 25 let

Přední česká kapela Druhá tráva, která
se během let odchýlila od původního
moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, slaví čtvrt století na scéně.
Můžete se těšit na excelentní výkony
nejsilnější sestavy kapely, ve které se
kromě zpěváka Roberta Křesťana sešli
bendžista Luboš Malina, dobrista Luboš Novotný, kytarista Emil Formánek,
kontrabasista Tomáš Liška a bubeník
Kamil Slezák.
Sobota 10. 12. 19:30 (290,- / 360,-) /
kino Hvězda

Netopýr
(Vídeňská státní opera)

Ideální směs vídeňského šarmu, humoru a nepřekonatelné radosti ze života, to jsou přednosti operety Johanna
Strausse Netopýr, která se zabydlela na
jevištích takřka celého světa.
Čtvrtek 15. 12. 19:00 / kino Hvězda

Vánoční Louskáček 3D

Balet Louskáček 3D v provedení Mariinského divadla (Petrohrad) je vůbec
prvním 3D zpracováním slavného
baletního díla. Toto okázale tradiční
představení ožije nyní také na velkém
plátně. Nesmrtelná a populární hudba
P. I. Čajkovského, velkolepá scéna a

Silvestrovské zimní kino 

ohromující kostýmy jsou zárukou, že
představení bude skutečně stát za to.
Úterý 20. 12. 19:00 / kino Hvězda

Silvestrovský koncert
Berlínské filharmonie

Oslavte konec roku s Berlínskou filharmonií, Sir Simon Rattle a vycházející
hvězda pianista Daniil Trifonov Vám
na silvestra připraví okouzlující gala
večer.
Sobota 31. 12. 17:00 / kino Hvězda

Silvestrovské zimní kino
a Malovásek

Další pokračování projektu svátečního
rodinného prostoru před závěrem roku
se známými postavičkami večerníčků,
pohádek i krátkých filmů našeho dětství a dospívání. Program pro rodiny
s dětmi i pro dospělé. Občerstvení na
místě, ceny mírné, nálada slavnostní a
přátelská!
Sobota 31. 12. 15:30 Malovásek
ve foyer kina / 16:30 zimní kino
ve Smetanových sadech

Ohlédnutí 2016

Fotografové (profesionálové, poloprofesionálové i amatéři) pozor! Do 15.
prosince 2016 můžete přihlašovat své
fotografie do soutěže Ohlédnutí. Již
11. ročník neformálního „slováckého

Snímky: archiv MKUH

pressfota” proběhne opět na začátku
nového roku. Letos můžete vaše příspěvky odesílat velmi pohodlně díky
nové funkci našeho webu. Na vernisáži
pak zahrají Kubíci z Velké nad Veličkou, od 18:30 koncert Docuku + host:
Jitka Šuranská.
www.ohlednuti.uh.cz
Neděle 8. 1. 2017 od 17:00 – vernisáž
v kině Hvězda
8. 1. – 8.2. 2017 – výstava ve foyer
kina Hvězda

Filmové premiéry v prosinci

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské
brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. A protože Vánoce
jsou o pohádkách, nenechejte si ujít
nový díl jedné z nejúspěšnějších pohádek poslední doby Anděl Páně 2.
Rogue One: Star Wars Story je
první z nové série samostatných filmů
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny
netradičních hrdinů, kteří se dají
dohromady, aby splnili odvážný a
zdánlivě nemožný úkol: ukrást plány
Hvězdy smrti.
Karel Roden, Eva Herzigová a Oldřich
Kaiser se setkali coby postavy nového
filmu Masaryk. Dramatický příběh
je věnovaný osudům velvyslance a
pozdějšího československého ministra
zahraničí Jana Masaryka.
www.mkuh.cz

 Městská kina přejí všem příjemné prožití krásného období adventu a Vánoc a šťastný vstup do roku 2017.
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Knihovna BBB
Buchlovanky k 70. výročí dětského oddělení
Oddělení pro děti oslavilo v listopadu 70. výročí, jak dlouho pracujete
v dětském oddělení vy dvě?
Mirka Čápová: Od svého nástupu
v roce 1977.
Hanka Hanáčková: Od roku 1980
jsem v KBBB prošla několika úseky
od střediskové knihovny a práce na
pobočce k oddělení pro děti.
Obě: 26 let spolu válčíme v jednom
oddělení, známe se však o mnoho déle,
pracovně nás osud spojil v roce 1990.
Společné roky života na pracovišti nás
i psychicky poznamenaly, zjišťujeme,
že nás napadají stejné myšlenky i v
okamžicích, kdy je mezi námi relativně velká vzdálenost a nemůžeme si
vzájemně napovídat…
Za tu dobu se musela knihovna, knihy i dětští čtenáři určitě dramaticky
proměnit…
Ano, pamatujeme doby, kdy děti chodily do knihovny bránou od hlavní cesty
a levým schodištěm do samostatného
oddělení, které bylo hezky zařízeno,
ale chyběl zde prostor k setkávání dětí.
Přesto se zde scházel kroužek malých
čtenářů, nejpilnější z nich se mohli
účastnit sjezdu Klubu mladých čtenářů
v Praze či minisjezdů v našem městě.
Děti tenkrát měly papírové průkazky,
do kterých si samy zapisovaly tituly
půjčených knih. Povodeň v roce 1997
odstartovala přestavbu knihovny a v
dříve nevyužitých půdních prostorách
vzniklo nové zajímavě řešené dětské
knižní království
V čem jsou dnešní dětští čtenáři jiní
než generace před nimi?
Dřívější doba a výchova v rodinách nedovolovala dětem samostatně projevit
vlastní názor, ani výběr a počet knižních titulů nebyl tak různorodý jako
dnes. Na současných dětech je znát, že
se nebojí, jsou samostatnější, technicky
vybavené, což občas vede k názoru, že
málo čtou. A my jen můžeme hledat,
jak jim ukázat cestu ke čtení.
Co nejvíce četly děti řekněme před
25 lety a co je šlágrem let posledních?
Kolem roku 1990 se vrátily do regálů

Hanka Hanáčková a Mirka Čápová při své nejoblíbenější činnosti – práci s dětmi

foglarovky, četly se knihy Stanislava
Rudolfa a Lenky Lanczové, Gabra a
Málinka, knihy Ludvíka Součka či
Vojtěcha Zamarovského. Současná
doba přinesla malým i velkým čtenářům Harryho Pottera a s ním celou
řadu fantasy knih, upíří ságy v čele s
knihami Darrena Shana či Flanaganovu sérii Hraničářův učeň. Největší
popularitě se dlouhodobě těší Deníky
malého poseroutky. U začínajících čtenářů se stále půjčují Děti z Bullerbynu i
Pipi Dlouhá punčocha, básničky Jiřího
Žáčka, texty Zdeňka Svěráka, Šrutovi
Lichožrouti a samozřejmě filmové
příběhy.
Přetrvávají ještě knihy nebo autoři,
na něž nemají běžící léta žádný vliv
a jsou stále žádaní?
Mezi stálice určitě řadíme knihy Františka Hrubína, Václava Čtvrtka, Jiřího
Kahouna, Martiny Drijverové, Ivony
Březinové, pro starší Jaroslava Foglara,
Julese Vernea, Otakara Batličky, Karla
Maye...
Co vás na práci s dětmi nejvíce baví?
Máme radost, že při dopoledních
pořadech pro školní třídy můžeme
děti pozvat do světa knih, kdy jim
můžeme pomoci orientovat se v literatuře a představit nové autory. Těší
nás každý nový čtenář, který přijde,
proto pořádáme Noc s Andersenem,
lampiónová Setkání broučků, pasujeme prvňáčky na čtenáře, čteme
večerníčky, pořádáme literární i
čtenářské soutěže. Dětští čtenáři jsou
milí, bezprostřední, otevření, při
půjčování se často svěřují a přichází

za námi se svými radostmi i problémy.
V listopadu oslavilo oddělení pro
děti neuvěřitelných 70 let svého
trvání a s nadsázkou se dá říci, že
dosáhlo seniorského věku. Jaké akce
jste k tomuto jubileu připravili?
Oslavy patří hlavně dětem, a proto
letošní v pořadí už desátý Den pro
dětskou knihu pozval malé i velké do
knihovny. Vyhlásili jsme výsledky
celoroční soutěže Lovci perel, zazpívali
si společně s písničkářem Danielem
Vydrou i s dětmi ze ZŠ U Pálenice v Kunovicích. Chybět nemohlo ani scénické
čtení herců Davida a Ireny Vackových s
Jiřím Hejcmanem z knihy Pavla Čecha
Dobrodružství Pavouka Čendy. Návštěvníky předvánočně naladily dílničky i prodej knih, celá knihovna ožila a
s trochou nadsázky můžeme konstatovat, že přes seniorský věk je knihovna i
její dětské oddělení stále mladé.
Za rozhovor poděkoval Radovan Jančář           

(Před)vánoční
akce Knihovny BBB

5. prosince (9.00–18.00)
Andělé a čerti v knihovně
Andělé a čerti rozdávají úsměvy a
perníčky dětem i dospělým, půjčí
vám knihy, odpustí upomínku a zaregistrují nové čtenáře zdarma
7. prosince (17.00)
Adventní podvečer her
Podvečer společenských her jako součást setkání čtenářů a knihovníků.
Můžete si přinést svou oblíbenou hru
nebo využít některou z fondu knihovny. Drobné občerstvení zajištěno.
14. prosince (14.00-16.00)
Vánoční dílnička
V prostorách oddělení pro děti si
mohou nejmenší návštěvníci knihovny zdarma vyrobit drobný vánoční
dárek pro své nejbližší.
15. prosince (od 15.00)
Vánoční dílnička v Jarošově
I na pobočce knihovny v Jarošově si
mohou děti zdarma vyrobit drobný
vánoční dárek pro své nejbližší.
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103

třicetileté války u Boskovic. Výstava
potrvá do 31. prosince 2016.

Textile Art of Today
/2015–2017/

Zima na Slovácku

IV. ročník světové přehlídky umělecké textilní tvorby představuje
76 výtvarníků z Asie, Austrálie,
Evropy, Afriky, Ameriky. Výstava
potrvá do 15. ledna 2017.
HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Boskovický poklad

Výstava představuje část pokladu
stříbrných mincí ukrytého v době

Výstava věnovaná adventnímu
a vánočnímu období na Slovácku,
nejen ve zvycích, ale především v pracovních činnostech. Výstava potrvá
do 29. ledna 2017.
PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY, JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO

Vampyrismus

Ve spolupráci Slováckého muzea s Moravským zemským muzeem v Brně jsou v Památníku

zrekonstruovány nedávno objevené
hroby „vampýrů“ ze Starého Města
a Modré u Velehradu. Výstava potrvá
do 31. prosince 2017. Do 4. 12. bude
expozice z technických důvodů
uzavřena.
CENTRÁLNÍ BUDOVA
UHERSKOHRADIŠŤSKÉ
NEMOCNICE, A. S.

Textile Art of Today
/2015–2017/

Centrální budova Uherskohradišťské
nemocnice, a. s., Galerie Patro. Výstava potrvá od 7. prosince 2016
do 22. ledna 2017.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Unikátní bible
se představí veřejnosti

Slovácké muzeum získalo letos unikátní prvotisk 2. dílu latinské bible
s komentářem Mikuláše z Lyry, vydaný
v Basileji roku 1498. Zájemci o tento
vzácný exemplář si ho mohou prohlédnout v hlavní budově Slováckého
muzea od 1. do 31. prosince 2016.

Boskovický poklad

Přednáška autorky výstavy
Mgr. Dagmar Grossmannové, Ph.D.,
bude zaměřena nejen na mincovní
depot z konce třicetileté války, ale
pozornost bude věnována také mincovním a měnovým poměrům na Moravě v
té době. Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Přednáškové centrum Slováckého
18

muzea, Štefánikova 1285, areál bývalých kasáren, čtvrtek 1. prosince 2016
v 17.00 hodin, vstup volný.

sborem R.O.C.K. baby. Nádvoří Galerie
Slováckého muzea, čtvrtek 15. prosince 2016 v 18.00 hodin.

Vaříme v muzeu!

Zima na Slovácku se Zvídálky!

Na téma: „Co se jedlo na Vánoce, bylo
jenom jednou v roce!“
Na vánočním stole nechyběl v minulosti pokrm uvařený ze sušeného
ovoce. Součástí štědrovečerní tabule
byly především různé kaše, které se
mohly také zapéct se sušeným nebo
kompotovaným ovocem. Jak připravit
tato chutná a přitom sváteční jídla Vás
tentokrát ve Slováckém muzeu naučí
Marie Káčerová. Doprovodným programem bude komentovaná prohlídka
výstavy Zima na Slovácku o pracích
spojených se zimním obdobím i zvycích
provázejících adventní a vánoční čas.
Proběhne ve velkém výstavním sále
v 10.00 hodin. Hlavní budova Slováckého muzea, sobota 3. prosince
od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupné dle
platného ceníku.

Rockové koledování
u stromečku

Vánoce se blíží. Pokud se chcete příjemně naladit, přijměte pozvání na tradiční koledování s Janem Gajdošíkem a

Muzejní skřítci si pro vás tentokrát připravili speciální předvánoční interaktivní díl našeho pořadu ve výstavě Zima
na Slovácku, kde si všichni vyzkoušíme
draní kukuřice, pletení vánoček, vyšívání a nejen to. Povíme si o tradičních
obchůzkách a pracích, které souvisely
se zimním obdobím. Hlavní budova
Slováckého muzea, neděle 11. prosince, od 13.00 do 17.00 hodin. Vstupné
dítě 40 Kč, rodina 90 Kč.

Vánoce ve Slováckém muzeu

Předvádění výroby vánočních ozdob,
betlémových figurek a pečiva pro
širokou veřejnost. Pod rukama lidových tvůrců ožijí původní rukodělné
techniky, které se pojí se zimním
obdobím. Jedna vstupenka vám umožní
navštívit aktuální výstavy Zima na
Slovácku, Boskovický poklad i stálou
národopisnou expozici Slovácko. Více
informací www.slovackemuzeum.cz.
Hlavní budova Slováckého muzea,
pondělí 19. – středa 21. prosince 2016,
8.00–15.00 hodin.

Kultura

Slovácké divadlo
Předvánoční období je tradičně
časem, kdy se lidé obracejí k myšlenkám na druhé a touha pomáhat je
silnější než po zbytek roku. A tak se
ve Slováckém divadle v neděli
4. prosince opět uskuteční Dobročinný bazar a dobročinný koncert.
Výtěžek z akce, na které vystoupí
taneční soubory Hradišťan a Hradišťánek, Stanislav Gabriel a RabiGabi,
Štěpán Urban, Irena Černíčková,
Kristýna Daňhelová, Jarmila Krystoňová, Petr Gablas, cimbálová muzika
Husličky a písničky, Jiří Pospíchal,
Jakub Tomala a Viva la Musica,
David Macháček a další, tentokrát
poputuje do pečovatelských zařízení
pro seniory pod Charitou Uherské

Hradiště. Kromě toho se v závěru
roku rozloučíme hned s několika
tituly. Kašpárek, líný Honza a princezna Máňa z Nezbedné pohádky
pobaví děti naposledy 26. prosince.
Z provozních důvodů pak derniéru
čeká také Šansonovaní se zimní tématikou (20. 12.), oblíbený muzikál
Donaha! (28. 12.) a ztřeštěnou komedii Sám na dva šéfy. Ta zpříjemní poslední den roku těm divákům, kteří
se rozhodnou přijít na silvestrovské
představení, které bývá vylepšeno o
nějaký ten vtípek navíc.
Všem příznivcům divadla děkujeme
za přízeň a přejeme klidné svátky a
úspěšný start do roku 2017!

-mk-

Tipy měsíce
Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz
datum
4. 12.
6. 12.
7. 12.
19. 12.
26. 12.
31. 12.

den
ne
út
st
po
po
so

čas
19.00
18.00
17.00
19.00
15.00
18.00

představení
Dobročinný koncert
Deník Anne Frankové
Deník Anne Frankové
Bez roucha
Nezbedná pohádka
Sám na dva šéfy

Malá scéna
datum den čas
9. 12. pá 19.00
12. 12. po 18.00
20. 12. út 19.00
				

představení
František blázen
Táta
Šansonování
(Théme l'hiver)

SLoffÁCKÉ DIVADLO
Večer na psích dostizích – 13. 12. v 19.00 Klub Mír UH

Fotoohlédnutí

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

Do repertoáru Slováckého divadla v sobotu 5. listopadu přibyl crazy muzikál Hra o pyžama. Do hlavních
rolí režisér Mikoláš Tyc obsadil Terezu Hrabalovou a Jiřího Hejcmana v alternaci s Petrem Čagánkem.

Hra o pyžama – Tereza Hrabalová a Petr Čagánek

Hra o pyžama 

Snímky: Marek Malůšek
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Diakonie ČCE – STŘEDISKO CESTA
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
25. 12. 2016, 15.00 hod., Kostel
sv. Františka Xaverského
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk,
CM Kunovjan,
J. Pospíchal a P. Gablas
Vánoční benefiční koncert pro Diakonii a Charitu. Svatopluk předvede
ukázky ze mše Jiřího Pavlici Missa Brevis, CM Kunovjan zahraje lidové písně,
na závěr společný zpěv lidových koled.

Dvě míle pro Diakonii uběhlo
75 lidí, na jaře bude 2. ročník
Benefiční běh s názvem Dvě míle pro
Diakonii pořádalo středisko CESTA
společně s běžeckou skupinou Rozběháme Uherské Hradiště v sobotu
1. října 2016.

Běželo se v 10 a ve 14 hodin, dopoledne jsme napočítali 47 registrovaných
běžců plus dokonce pár dětí a psů. Ale
ani odpoledne nás příznivci nenechali na holičkách. Trasa okolo Moravy
měřila dvě míle, tedy 3,2 kilometru, a
označena byla fáborky, šipkami křídou
a povzbudivými hesly typu „Přidej“,
„To dokážeš!“ a „Cítíš nohy?“.
Všichni do cíle doběhli ve zdraví a s
výbornou náladou, kterou ještě podpořilo téměř letní počasí. Některé děti se

projely v kočárku, jiné měly na pomoc
koloběžku. Trasu na vozíčku se svou
rodinou projela i klientka střediska
CESTA Bára Omelková nebo se do běhu
zapojil farář Českobratrské církve
evangelické v Uherském Hradišti
Michal Vogl.
Součástí programu byl skákací hrad
pro děti a jednoduchá vědomostní
soutěž s běžeckou tematikou, do které
ceny věnovali naši partneři.
Startovné činilo 100 korun za osobu,
a tak benefiční běh se 75 účastníky vynesl celkem 7,5 tisíce korun. Ty budou
použity na podporu služeb střediska
CESTA.
První ročník běhu Dvě míle pro Diakonii byl testovací, nicméně po skvělé
zkušenosti jsme se rozhodli, že podobnou akci bychom mohli uspořádat
znovu už na jaře.

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz

KLIDNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
PŘEJE TÝM
AQUAPARKU
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
VÁNOČNÍ OT
OTEVÍRACÍ
EVÍ
Í DOBU
BU
NAJDETE NA www.aquapark-uh.cz
k h
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
A VZDĚLÁVÁNÍ
V centru Akropolis nabízíme nejen
smysluplné využití volného času, ale
také množství vzdělávacích aktivit pro
dospělé. V současné době se specializujeme zejména na tyto tři oblasti:
I. ZLEPŠOVÁNÍ POZORNOSTI DĚTÍ
ŠKOLNÍHO A PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Zaměřujeme se na komplexní rozvoj
smyslového vnímání dětí a využíváme
k tomu metodu snoezelen. Snoezelen
metoda kombinuje práci ve speciálně
upraveném prostředí s podpůrným
motivačním přístupem. Takto lze
docílit zklidnění dětí, účinné relaxace a
posílení jejich pozornosti. Děti pak lépe
pracují.
V Akropolis nabízíme zážitkové programy pro školy i veřejnost ve třech
multisenzorických místnostech, a také
akreditované vzdělávací kurzy pro
pedagogy i odbornou veřejnost.
Jedná se o „Úvod do práce v multisenzorickém prostředí“ s lektorkou

Mgr. Dagmar Mega. V něm se seznámíte s filozofií podpůrného, relaxačního
a nesoutěživého prostředí a můžete si
ho zažít.
Navazujeme dalším kurzem „Tvorba
multisenzorického prostředí“. V něm je
možné nahlédnout na prostředí, které
v současné době děti obklopuje. Dále se
dozvíte, jak je možné prostor efektivně upravit, aby umožňoval zlepšení
pozornosti.
S metodou snoezelen lze pracovat ve
školách, družinách i doma. Výsledkem
je například lepší týmová práce nebo
také snazší začlenění dětí s ADHD do
kolektivu.
II. EXISTUJE IDEÁLNÍ RODIČ?
Zážitkové semináře o výchově s
názvem Desatero rodičovského růstu
pomáhají vyslovit věci, které leží rodičům v hlavě i na srdci. Na semináři má
každý rodič možnost přijmout se takový, jaký je, uvědomit si své přednosti,
slabiny i získat širší náhled a obohatit
se o nové zkušenosti. To pak může

ovlivnit nejen jeho, ale i partnera a
potomky. Nejedná se o klasický kurz
ani seminář, ale o skupinku rodičů,
které je lektor Mgr. Zdeněk Vilímek
zkušeným a inspirativním průvodcem. Více se dočtete v aktualitách na
webových stránkách centra Akropolis.
III. KALEIDOSKOP KOMPETENCÍ –
Nová metoda mapování kompetencí je
na světě!
Pracovní tým Akropolis ve složení
Andrea Klofáčová a Jitka Janíková se
podílí na vývoji nové metody mapování
kompetencí, jejímž smyslem je napomoci úspěšnému návratu na trh práce.
Projekt vzniká v rámci stejnojmenného
mezinárodního projektu, Competence
Kaleidoscope, financovaného z programu Erasmus +.
DOPOLEDNÍ KURZY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
Pro velký zájem rozšiřujeme dopolední
Pilates s Bohdanou Poláchovou na pondělí a nově středu, vždy od 10h.

DDM Šikula

Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
4. 12. 2016 – neděle – Výlet na teraristickou burzu Brno – Info na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

přivítáme Mikuláše se svou družinou.
Info: Dáša Agáta Náplavová, tel. 605
203 063, email: dagmar.naplavova@
ddmsikula.cz.

5. 12. 2016 – pondělí – MIKULÁŠSKÝ
REJ – Masarykovo nám. v Uh. Hradišti
od 15.00 hod. Děti čekají soutěže, zpívání a koledování s moderátorem Davidem Vacke, vánoční zpívání s Táňou
Zatloukalovou, ježdění na ponících,

10. 12. 2016 – sobota – kurz Začínáme
včelařit 13.00–17.00 hod. Přírodovědné centrum Trnka v ZŠ Za Alejí UH,
druhé setkání praktického kurzu nejen
pro začínající včelaře. Mohou přijít i
další zájemci o chov včel. Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
10.–12. 12. 2016 – sobota–pondělí –
Ježíškova dílna – Klub kultury Uh.
Hradiště. Akce je určena dětem, které
si zde mohou za pomoci lektorů vyrobit vánoční dárky pro své nejbližší.
V sobotu od 13.00 do 17.00 hod.,

v neděli od 10.00 do 17.00 hod. a
v pondělí od 8.00 do 15.00 hod. Na
dopolední čas v pondělí je nutné se
předem přihlásit. Během návštěvy
děti čeká také soutěž „O nejkrásnější dopis pro Ježíška“, vyhodnocení
s oceněním nejlepších bude probíhat
v lednu 2017. Bližší info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz.
16. 12. 2016 – pátek – Vánoční tvoření
– pobočka DDM Šikula Jarošov od 16.00
hod., 30,- Kč, info: Jana Skuciusová, tel.
605 203 065, email: jana.skuciusova@
ddmsikula.cz
17. 12. 2016 – sobota – Kurz tvarování
bonsají od 14.00 hod – Přírodovědné centrum Trnka. Info: na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
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Park Rochus | Kronika
Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 576 776 552,
e-mail: info@parkrochus.cz, www.parkrochus.cz

Společenská kronika
4. 9. 1926
2. 10. 1931
2. 10. 1936
8. 10. 1936
9. 10. 1936
14. 10. 1941
18. 10. 1936
20. 10. 1941
24. 10. 1936

Jubilanti
Marie Vlachynská		
Jan Kodrla
Anna Jabůrková
Marie Hezucká
Leo Matoušek
Eva Jurgová
Dagmar Barčíková
Jan Jakša
Věra Mynaříková

František Čajka
Ondřej Kohoutek
Gita Vyoralová
Vojtěch Příleský
Anita Adamíková
Adam Králík
Bartoloměj Vopat
Petr Lžičař

Narodili se

6. 5. 2016
9. 8. 2016
7. 9. 2016
22. 9. 2016
24. 9. 2016
24. 9. 2016
27. 9. 2016
3. 10. 2016

VÁŽENÍ RODIČE, POKUD
MÁTE ZÁJEM O VÍTÁNÍ DĚTÍ
DO ŽIVOTA NA RADNICI, JE
NUTNÉ VYPLNIT
DOTAZNÍK, KTERÝ ZÍSKÁTE
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.
Vážení jubilanti,
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem spolupracovníkům, kolegům,
podporovatelům a příznivcům, kteří
s námi úspěšně prošli pracovním
rokem 2016.
Dalo by se říci, že hlavní letošní
snahou bylo uvést v život nově vybudovaný skanzen na Rochusu. Jsme velmi
rádi, že se podařilo zabezpečit běžné
prohlídky expozic, zrealizovat několik
nových tematických akcí pro veřejnost
(např. Řemeslo má zlaté dno, Z pole až
na talíř), zapojit se do Slavností vína
a otevřených památek, poskytnout
ve skanzenu zázemí pro III. Slovácký
festival chutí a vůní, ale i zabezpečit běžný provoz společnosti s celou
škálou edukačních aktivit, odborných
terénních výzkumů a prospěšných
managementových zásahů. Jsme si
vědomi velké odpovědnosti za přírodní
22

areál Park Rochus a všechna uskutečněná rozhodnutí při jeho správě, která
mají směřovat k optimálnímu rozvoji
této lokality. Proto jsme velmi rádi, že
se na všech těchto činnostech podílí
řada odborníků, zkušených profesionálů i nadšených dobrovolníků, kteří
mají velkou zásluhu na viditelných
výstupech společné práce.
Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci a přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.
Současně Vás také zveme na pořady
v měsíci prosinci:
3.–4. 12.
ADVENTNÍ ČAS JE TADY ZAS 		
17.–18. 12.
RADOSTNÁ NOVINA			
26. 12.
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
VE STODOLE

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.
Pozvánka

MLADÍ LOUTKÁŘI TJ SOKOL Uherské Hradiště ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ DĚTEM OD TŘÍ LET V PROSINCI TYTO POHÁDKY:
neděle 4. 12. v 15 hodin
ZLATÁ VAJÍČKA
neděle 18. 12. v 15 hodin
O CHYTRÉM JENÍČKOVI

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
pondělí 5. 12., 15:00 hod.Masarykovo nám.
VSTUP ZDARMA
MIKULÁŠSKÝ REJ

neděle 11. 12., 19:30 hod.

9
4

Klub kultury

vstupné: 250 Kč (I. poř.), 200 Kč (II. poř.)
a 200 Kč (balkon)
SCREAMERS: VÁNOČNÍ SHOW
Travesti show

čtvrtek 15. 12., 19:30 hod.

9

vstupné: 100 Kč (A3V polovic)
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH:
MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE

neděle 18. 12., 15:00 hod.

1

Reduta

5

7

KD Vésky

5

3

8

2

9

8

Klub kultury

3

6

Reduta

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA

1

3

7

1

9

3

7

5

2

1
8
9

8

1

1

4

6

7

3

9

1

6

8

2

8

7

4

2

2

1

3

6

6

4

3

3
5

8

pondělí 2. 1., 19:30 hod.

2

1

5

9
7
2

6

5

5

6

8

6

6

7

7

8

1

7

8

7

1

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
CYKLUS MUSICA: MOTUS HARMONICUS
Adventní koncert

2

3

2

8

Reduta

7

6

8

6

9

7

úterý 20. 12., 19:30 hod.

7

1

8

3

5

3

8

2

9
8

1

1

6

6

6

2

6

2

1

vstupné: 120 Kč, děti do 2 let ZDARMA
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ:
POHÁDKOVÁ MINIDISKOTÉKA

4

3

8

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
CYKLUS JAZZ: POINTS SEPTET

pátek 16. 12., 19:00 hod.

8

2

2

6

2

5

3

3

5

1

4

6

6

1

5

7

2

7

1

5

9

6

3

8

4

2

4

2

6

7

1

5

3

9

8

4

1

9

3

2

5

7

6

8

8

7

5

4

9

3

2

1

6

6

8

2

5

4

7

3

9

1

9

1

8

3

4

6

2

5

7

6

8

5

4

1

7

3

9

2

4

1

2

7

6

8

5

9

3

4

9

3

1

2

8

5

7

6

3

7

5

9

8

2

6

4

1

2

3

7

9

6

8

1

5

4

9

3

6

5

2

1

4

8

7

9

6

4

8

1

5

7

2

3

6

8

3

4

7

9

1

2

5

5

2

3

7

8

9

6

4

1

5

4

3

2

8

9

7

6

1

2

5

7

4

3

9

6

1

8

7

5

1

6

2

8

4

3

9

8

9

6

1

4

3

2

7

5

6

9

1

3

5

7

8

2

4

1

3

8

2

7

6

9

5

4

2

4

9

5

3

1

7

8

6

7

4

1

2

5

6

9

8

3

2

8

7

1

4

6

3

5

9

5

2

9

3

8

1

4

6

7

8

6

7

2

5

3

9

1

4

9

5

8

6

3

2

4

1

7

7

5

9

6

3

2

1

4

8

8

7

1

6

9

4

2

3

5

5

3

4

1

9

7

8

6

2

3

7

4

5

9

1

8

2

6

1

2

8

9

7

4

6

3

5

3

4

6

7

5

2

1

8

9

1

9

2

8

6

4

5

7

3

1

6

2

8

7

4

5

3

9

3

6

4

8

1

5

9

7

2

Recept měsíce
Scones
je tradiční pečivo, které je oblíbené
snad ve všech anglicky mluvících zemích. Např. v Irsku si je lidé vychutnávají jako sladkou snídani či během tzv.
tea (odpolední svačiny).
225 g hladké mouky
35 g krupicového cukru
3 lžičky kypřícího prášku
3/4 lžičky soli

50 g na hrubo nastrouhaného studeného másla
150 ml mléka
1 vejce na potření
Smíchejte suché suroviny a přimíchejte máslo, které zapracujte do těsta, až
připomíná drobenku. Přilijte mléko
a směs míchejte, jen dokud se nespojí
do lepivého těsta, které poté vyválejte na 2,5 cm tlustý plát a vykrajujte
kruhovým vykrajovátkem, průměr cca
5 cm. Kolečka dejte na plech vyložený

pečícím papírem. Povrch potřete rozšlehaným vajíčkem. Pečte v předehřáté
troubě na 200 °C asi 10 až 15 minut,
nebo dokud nevyběhnou a nejsou lehce
zlatavé na povrchu.
Vychutnejte si je ještě teplé, potřené
máslem či džemem a stejně jako Angličané např. s čajem a dobrou knihou.
Pařížská manželka – beletrizovaný
životopis Hadley Richardsonové, první
ženy Ernesta Hemingwaye, je tím pravým předvánočním čtením.
Lada Machalová, Knihovna BBB
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Advent na Masarykově náměstí
Úvodník města
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Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
25. 11. 2016, 17:00

 od 16.30 hodin zábavné Andělské hrátky nejen pro děti s Jirkou Hadašem
 rozsvěcení vánočního stromu starostou města Uherské Hradiště Stanislavem Blahou
 překvapení
 stánky s vánočním občerstvením

I. adventní víkend

II. adventní víkend

26. 11. 2016

3. 12. 2016

10:00–11:00
11:00–12:00
15:00–16:00
16:00–17:00

27. 11. 2016
10:00–11:00
11:00–12:00

FS Míkovjan
Hradišťánek
FS Kunovjan
Žlutá ponorka

10:00–11:00
11:00–12:00
15:00–17:00

4. 12. 2016
10:00–12:00

CM Cifra
Žlutá ponorka



CM Jaroslava Čecha
Žlutá ponorka
Country kapela Štrůdl
Country kapela Telegraf

Mikulášský rej
5. 12. 2016, 15.00

Vánoční jarmark
10.–23. 12. 2016

Brožurka s programem adventních akcí k dostání zdarma
v Městském informačním centru.
Zpravodaj města Uherské Hradiště
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