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Vážení čtenáři, milí občané,
i když v minulosti město Uherské
Hradiště věnovalo dětským hřištím velké úsilí, myslím si, že jejich
současný stav není vyhovující jak
po funkční stránce, tak po stránce
estetické. Spousta hřišť je dřevěných,
prvky jsou již opotřebené, nevyhovují současných trendům a jejich
údržba je nákladná. Na území města
se nachází celkem 54 dětských hřišť.
Na mnoha z nich mně osobně chybí
společenský prvek, na kterém by si
mohlo hrát více dětí pohromadě, kde
mohou společně sdílet radost ze hry,
komunikovat a navazovat sociální
kontakt se svými vrstevníky.
Proto jsme se rozhodli nechat
vytvořit novou aktualizaci koncepce
rozvoje dětských hřišť a sportovišť
v Uherském Hradišti, která jsou
ve správě a údržbě Odboru správy majetku města, jejímž cílem je
především zmapovat současný stav
dětských hřišť a sportovišť, identifikovat potřeby obyvatel v jednotlivých
částech města a následně stanovit
postup při regeneraci stávajících
hřišť. Současně tato koncepce navrhne, která hřiště budou v následujícím období postupně obnovována,
rozšiřována o nové herní prvky, popř.
která budou úplně zrušena. Předmětná koncepce by měla být vytvořena
do konce roku 2016.
Vzhledem k tomu, že dětská hřiště
jsou mojí prioritou, dohodli jsme se

s kolegy o větší finanční podpoře na
jejich revitalizaci a rozšíření. Jako
první v pořadí jsme se rozhodli kompletně přebudovat hřiště v městském
parku Bastion (viz str. 7). Další v
řadě jsou naplánovány realizace hřišť
např. v ulici Pod Lipkami v Sadech,
v ulici Za Alejí ve Štěpnicích nebo na
sídlišti Východ v Mařaticích.
Jelikož sám mám dvě malé děti
předškolního věku, velmi často
městská hřiště navštěvuji a vím, že
na nich jsou nedostatky. Doufám, že
občané tyto kroky ocení a pocítí tak
zlepšení a zpříjemnění volného času
stráveného s dětmi na území našeho
města.
Mějte hezké nadcházející podzimní
dny.
František Elfmark, DiS.
člen rady města Uherské Hradiště
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Krátce z města
VIII. ročník MTB CROSS COUNTRY a Dětský cyklistický den

Třetí zářijová sobota již tradičně přilákala do Uherského Hradiště vyznavače
cyklistiky, letos celkem 141. Bohužel,
od startu prvního závodu nepřetržitě
pršelo. Kupodivu ale závodilo 119 dětí.
Dospělí se blátivého terénu trochu zalekli, přijelo jich pouhých 22. Startovní
pole celkově čítalo 14 věkových kategorií. Na rovinatém úseku (ul. 28. října)
se vystřídaly děti na odrážedlech a
děti do 7 let. Kopcovitý terén a ostřejší

sjezd byly dle náročnosti připraveny
pro starší mládež, ženy a muže. Pro
elitní kategorii, muži 19 let a více, byl
připraven technicky obtížný a divácky
lákavý sjezd po mařatských schodech.
Vítězství si po čtyřech letech zopakoval
Pavel Žák z týmu Bike Triatlon Morkovice před svým oddílovým kolegou
Tomášem Petříčkem. Třetí místo
patřilo Hradišťanovi Vašku Jurákovi z
JUVACYKLO.

Podepsání memoranda
o věznici dali zastupitelé
zelenou
Podpis starosty města Stanislava Blahy
přibyl dne 6. září pod „Memorandum
o spolupráci ve věci budoucího využití
areálu bývalé věznice v Uherském
Hradišti“, když o den dříve záměr
posvětili zastupitelé. Na podpisu
memoranda se dne 27. 5. 2016 usnesli
představitelé a zástupci ministerstva
financí, ministerstva kultury, zástupci
ministerstva spravedlnosti, Okresního
soudu v Uherském Hradišti, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Zlínského kraje a města Uherského Hradiště. Memorandum je nyní
podepsáno všemi stranami. Nyní by
měl okresní soud areál věznice převést na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, následně město
s krajem a ministerstvem kultury určí
prostor pro muzeum totality. Poté má
být vypsána zakázka na vypracování
studie využitelnosti areálu, která bude
obsahovat i náklady na rekonstrukci
a provoz.

Veteráni zaplnili Masarykovo náměstí

Ulice Květinová ve Véskách
už je opravená a slouží lidem

Slovácký Veteran Car Club Uherské
Hradiště uspořádal v sobotu 27. srpna
už 17. ročník jízdy veteránů Slováckem. Dopoledne bylo na náměstí v

Obyvatelé rozvětvené ulice Květinové
v městské části Vésky se již mohou těšit
z nového vzhledu prostředí, ve kterém
žijí. Dočkali se rekonstrukce místních
komunikací a chodníků. Byla vyměněna celá konstrukce vozovky a chodníků
včetně obrub, práce zahrnovaly sanace
spodní vrstvy a zajištění odvodnění
zpevněných ploch. Práce trvaly od
4. dubna do 30. června a jednalo se o
investici 6,2 milionu korun. 
-jp-

Uherském Hradišti k vidění téměř 70
aut a stejné množství motocyklů, které
byly přihlášeny do soutěže, další desítky veteránů přijely jen tak, pro radost.
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Město informuje
Studenti opět pomohli u slavností

Ve dvou sledech přijal týden po skončení Slováckých slavností vína a otevřených památek starosta města Stanislav Blaha studenty uherskohradišťského gymnázia,
aby jim poděkoval za spolupráci. Gymnazisté se již tradičně zhostili zejména průvodcovských a organizátorských rolí při letošních Dnech evropského dědictví, které
zapadají do termínu slavností vína a kdy jsou pro návštěvníky města bezplatně otevřeny historické památky.

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
Převod pozemku st. p. č. 802, jehož
součástí je budova č. p. 611, pozemku
p. č. 90/8 a pozemku p. č. 90/3, vše
v k. ú. Uherské Hradiště.
Jedná se o převod pozemku st. p. č.
802 o celkové výměře 183 m2, jehož
součástí je budova č. p. 611, pozemku p. č. 90/8 o celkové výměře 103
m2 a pozemku p. č. 90/3 o celkové
výměře 158 m2, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, s Podmínkami pro převod
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nemovitostí.
Více informací naleznete na Úřední
desce nebo na webových stránkách
města: http://www.mesto-uh.cz/
Articles/163614-2-Prevod+pozemku
+a+budovy+v+ku+Uh+Hradiste.aspx

Městský úřad, podatelna, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské
Hradiště. Obálka musí být označena v levém horním rohu heslem:
„NABÍDKA č. p. 611 – NEOTVÍRAT
(SMM)“.

Č. j. 159/42/2016

Termín prohlídky je dne 12. 10.
2016 od 15:00 do 17:00 hod., v jiných dnech po předchozí dohodě
na telefonních číslech: 572 525 376,
572 525 375 nebo 572 525 370.

Písemné nabídky doručte v zalepených obálkách nejpozději do
1. 11. 2016 do 12:00 hodin na adresu:

Město Uherské Hradiště

Město informuje
Začala škola, město přispělo na školní potřeby

S nástupem dětí do prvních tříd rodiče
vynakládají značné finanční prostředky, proto se město Uherské Hradiště
rozhodlo na školní potřeby přispět
a rodiče každého z prvňáčků v ZŠ

zřizovaných městem dostali příspěvek
500 korun na nákup školních potřeb.
Letos nastoupilo do 1. tříd ZŠ zřizovaných městem Uherské Hradiště 289
žáků.

V Aquaparku Uherské Hradiště se rozdávaly ceny

Festival o víře nabízí
bohatý program

Koncerty, výstavu, divadelní představení či diskuze s nositelkou Českého
lva 2016 Lucií Žáčkovou a frontmanem souboru Hradišťan Jiřím Pavlicou přinese program festivalu o víře,
nazvaný Františkánské misie, který
se koná ve dnech 28. září až 1. října
v Uherském Hradišti. Motto festivalu
zní „Bůh v UH“. Všichni, kdo budou
mít zájem, zde najdou prostor pro
modlitbu, ztišení, navštívit budou
moci Františkovu kafírnu, či večer
vedený P. Vojtěchem Kodetem na
téma smíření, naděje a vnitřní uzdravení. Františkánské misie se uskutečňují pod záštitou starosty města
Uherské Hradiště Stanislava Blahy
a olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera. Do programu se
zapojuje více než sto dobrovolníků z
celé České republiky. Další informace
naleznete na webu
www.frantiskanskemisie.cz.

Páteční trhy na tržnici
u nádraží pokračují

Pomyslnou tečkou za letní sezónou
aquaparku se na konci srpna stalo
předávání cen Letní soutěže. Hodnotné ceny mohli účastníci soutěže
vyhrát prostřednictvím slosovatelného

kupónu v období 1. až 21. 8. 2016. Soutěže se zúčastnilo přes 2 100 návštěvníků, z nichž bylo vylosováno 55 šťastlivců, kteří si odnesli věcné i zážitkové
ceny. Gratulujeme všem výhercům.

Od srpna je na oblíbeném tržišti Na
Stavidle nedaleko vlakového nádraží v Uherském Hradišti možnost
nakoupit kromě tradiční středy a
soboty také v pátek. Rozšířením
počtu prodejních dnů chce radnice
vyjít vstříc občanům, kteří si takovou
změnu přáli. Doba prodeje je stanovena od 1. 3. do 23. 12. každou středu,
pátek a sobotu vždy od 4:30 do 11:30
hod. Tržnici Na Stavidle provozuje
společnost HRATES a.s. 
-jp5
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Město informuje
Starosta: Opravenou Základní uměleckou školu v Uherském Hradišti předáme do dvou let
Základní umělecká škola v budově
na Mariánském
náměstí je roky
ve velmi špatném
technickém stavu a
vyžaduje generální
opravu. Výuka žáků
všech oborů nyní
probíhá v náhradních prostorách. Město Uherské
Hradiště chce dlouhodobý problém
definitivně vyřešit a budovu opravit do
září roku 2018.
Jaká je aktuální situace s opravami
budovy?
Rozhodli jsme se jít do oprav Základní
umělecké školy Uherské Hradiště stůj
co stůj. Zjistili jsme, že čekat na dotační titul, celou věc jenom protahuje,
zásadního kroku ze strany zřizovatele
školy (Zlínský kraj, pozn.) jsme se také
nedočkali. Jednoduše, musíme konat.
Podrobný investiční záměr i projektovou dokumentaci máme hotové, tento
měsíc proběhne soutěž, ze které vzejde
zhotovitel.
Rozhodujícím prvkem byly a jsou
finance?
Máme rezervované prostředky z rozpočtu města, záměr v září posvětilo zastupitelstvo. Ale peníze z jiných zdrojů
samozřejmě velmi uvítáme. Tady velmi
důrazně vyvracím novináři vytvořený
mýtus, že jsem odmítl příspěvek od
Zlínského kraje a že od Zlínského kraje
žádné peníze nechci. Není to pravda.
Kolik je na opravu zapotřebí peněz?
Projektová dokumentace počítá se
stavbou v objemu 66 milionů korun,
nicméně já pevně věřím, že v soutěži
se nám podaří získat cenu nižší. Kraj
přislíbil 15 milionů, za které bychom
byli samozřejmě rádi. Znovu opakuji, že
přitečou-li další peníze z jiných zdrojů,
budeme vděční.
Kdy se nakonec opravy budovy uskuteční?
Začne se co možná nejdříve po skončení
výběrového řízení. Předpokladem je
únor 2017. Při stavbě nezůstane kámen
na kameni, a proto není na co čekat.
6

Opravenou školu bychom chtěli otevřít
se začátkem školního roku 2018/19.
Když byla budova v tak špatném
stavu, proč se opravy neuskutečnily
dříve?
Město, jako majitel budovy, vedlo na
téma oprav celou řadu let jednání se
Zlínským krajem, zřizovatelem školy.
Na stole byla i varianta převodu budovy
na kraj nebo opravy v režii Zlínského
kraje, který měl již dokonce na opravy
vypracován investiční záměr. Ze všeho
nakonec sešlo. A poté, co kraj řekl, že
do oprav nepůjde a nebyl žádný dotační
titul, ze kterého by bylo možné čerpat
peníze, usoudili jsme, že není jiná cesta,
než že budovu opravit převážně z rozpočtu města. 
-jp-

Co se v ZUŠce bude dít?

Město Uherské Hradiště, po prověření stávajícího stavu, vypracování
aktualizovaného investičního záměru
a konzultaci s budoucím uživatelem
budovy, nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci budovy. Podle ní náklady na
nynější opravy přesáhnou 66 milionů
korun.
Při samotné rekonstrukci bude
nejprve provedeno statické zajištění
budovy a demolice dále nevyužitelných částí budovy a konstrukcí (např.
dvorní přístavba, pavlače).
Celkově potom půjde o komplexní
obnovu budovy včetně nových úprav
povrchů a obnovy fasády, zřízení
bezbariérového přístupu do budovy,
bude zde postaven nový výtah, kompletně se obnoví instalace v budově či
podlahy. Dojde rovněž k úpravě dvoru.
Památkově hodnotné části budovy,
zejména fasády a dřevěné konstrukce
stávajících dveří si vyžádají restaurátorský zásah. Po dokončení stavebních
prací bude budova využita v rozsahu
prvního až třetího patra pro hudební
obory základní umělecké školy. Budou
zde vytvořeny prostory pro individuální i skupinovou výuku hudebních
nástrojů, taneční a besídkový sál.

Prostor půdy bude připraven pro
následné úpravy a využití výtvarných
oborů. V prostoru podzemního podlaží bude umístěno provozní zázemí
školy. Dům čp. 125 na Mariánském
náměstí, který využívá Základní
umělecká škola Uherské Hradiště,
byl vystavěn v roce 1890 na místě
staršího barokního domu s vjezdovou
bránou. Jedná se o novorenesanční
stavbu z období historizmu konce 19.
století dotvářející prostor historického
náměstí. Vlastníkem historické budovy, ve které umělecká škola sídlí, je
město Uherské Hradiště, zřizovatelem
umělecké školy je Zlínský kraj. Město
o špatném stavebně-technickém stavu
budovy dlouhodobě vědělo, komplexně budovu zrekonstruovat se však
z různých příčin dosud nepodařilo,
a to ani přesto, že investiční záměr
rekonstrukce ZUŠ vznikl již v roce
1996. Náklady tenkrát měly být kolem
20 milionů korun. V roce 2003 a 2004
město ve dvou etapách zajistilo nákladem 2 miliony korun výměnu oken,
která byla v havarijním stavu. V roce
2005 město nákladem 2,5 milionu
kompletně zrekonstruovalo střechu.
Zdeněk Procházka,
místostarosta města Uherské Hradiště,
zodpovědný za investiční akce
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I opoziční ČSSD prosazuje
svůj program

Vytváření denních center
bezdomovectví spíše podpoří

Přesto, že po komunálních volbách
skončila ČSSD v opozičních lavicích
a radniční koalice při obsazování komisí rady města nerespektovala volební výsledky a přání občanů, daří
se zastupitelům zvoleným za ČSSD
plnit svůj program. Nejen z pohledu
zvýšení transparentnosti městského
rozpočtu a veřejných zakázek, ale i
z pohledu realizace oprav komunikací, investic v městských částech či
revitalizací parků a zeleně. Prosazujeme i zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
Přes tyto pozitiva existují problémy související s budoucím rozvojem města. Konkrétně se jedná o
dopravní infrastrukturu, jako je
obchvat Jarošova s novým přemostěním řeky Moravy, vybudování nové
infrastruktury v areálu „opuštěné“
nemocnice a její napojení na Průmyslovou ulici a na R50. Prostě
stále se pracuje na „papíře“ namísto
toho, aby se reálně konalo. Přitom
analytických materiálů a studií
jsou přehršle. O nutnosti zkvalitnit
dostupnost MHD se dnes vyjadřovat
nebudu, nicméně i tato oblast se dá
řešit. Návrhů je taktéž docela dost.
Druhým problémem je negativní trend v demografickém vývoji,
zejména z pohledu poklesu počtu
obyvatel města. Zde je nutno, a ČSSD
prosazuje, preferovat podporu občanů města, zejména rodin s dětmi a
mladých spoluobčanů. Opět existuje
řada možností, které lze okamžitě
realizovat nebo na nich alespoň
pracovat. V rámci stárnutí občanů
je třeba zvažovat posílení sociálních
služeb, včetně jejich rozmanitosti,
dostupnosti a konkurenceschopnosti či podporovat rozličné programy,
zaměřené na aktivní život našich
seniorů, včetně celoživotního vzdělávání.

Sociální odbor odhaduje, že se počet
bezdomovců v Uherském Hradišti pohybuje v závislosti na ročním
období kolem 40–50 osob. Bohužel
s nimi pracuje pouze jeden terénní pracovník Charity a pracovnice
ze sociálního odboru v pracovní
době. Po 17. hodině se jim až do
příštího dne dopoledne nevěnuje
nikdo.
Mezi odborníky na sociální služby
existuje názor, že je lepší mít denní
centrum pro bezdomovce v jádru
města než na okraji (ul. Průmyslová), jelikož to pak bezdomovci mají
daleko do „centra dění“. Tvrdí, že zejména mladí bezdomovci pak častěji
zařízení využijí k očistě a hygieně
a budou pod lepší kontrolou. Já si
naopak myslím, že vybudovat zařízení ve vzdálenosti 10–15 minut od
centra není od věci. Je na místě říct,
že jestliže někomu poskytuji pomoc,
tak to bude podle mých pravidel a ne
naopak. Přece ten kdo pomoc nabízí,
tak má právo stanovit podmínky. Nemohu souhlasit s tím, aby se bezdomovci přestěhovali do širšího centra
města na Malinovského. Podobné
návrhy pokládám za cílené ničení
center měst.
Žijeme v zemi, kde jde především
o peníze a o to, mít nad nimi kontrolu. A politici peníze rádi utrácí.
Právě cca 25 mil. dotace z nesmyslně nastavených sociálních fondů a
IROPu má zaplatit opravu domu na
Malinovského. Není šťastným řešením budování podobných center. Jen
to bezdomovce utvrdí v tom, že žít
na ulici a ve vybydlených domech je
vlastně normální a stát nebo obec se
o jejich zázemí postarají. Rád si poslechnu, jak radní vysvětlí dělníkovi
s 15 tis. korun hrubého a manželkou
na mateřské, kterým se skládá celá
rodina na nájemné v bytě nevalné
kvality, že oni mají s dotacemi na
lepší bydlení smůlu, protože zkrátka
žijí normální běžný život.

Jan Zapletal



Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Město vylepší dětské
hřiště v Bastionu

Nevyhovující stav dřevěných herních
prvků nacházejících se na dětském
hřišti v městském parku Bastion si
vyžádal jeho komplexní opravu. Na
hřišti proto budou nainstalovány
nové, především kovové prvky, a to
sestava s nerezovými skluzavkami,
lanovým mostem, šplhací rampou,
řetězovou dvouhoupačkou a šplhací
sítí v rámu, dále šplhací sestava pro
starší děti, vahadlová houpačka, kolotoč, prolézací tunel pro menší děti
a dvě pružinové houpačky. „Některé
stávající prvky již musely být z důvodu nebezpečnosti odstraněny a zbylé
herní prvky nejsou pro hraní dětí
dostačující, neboť toto hřiště je využívané jak návštěvníky městského
parku, tak i dětmi z přilehlé Základní školy UNESCO,“ řekl člen rady
města František Elfmark. Z původního hřiště zůstalo pouze pískoviště,
které se ale také dočká úprav. 
-jp-
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Klub kultury
OHLÉDNUTÍ – XIV. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti

Druhý zářijový víkend patřilo Uherské Hradiště dalšímu ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek. Dle odhadů se ve dnech 9.–11. září slavností
zúčastnilo na šedesát tisíc lidí. Ve slavnostním průvodu z Vinohradské ulice na Masarykovo náměstí kráčeli krojovaní z 80 obcí z celého regionu. Slavnosti oživily
svými programy řadu míst ve městě – za všechny jmenujme např. pořad jubilujících souborů Takoví jsme byli, jsme a budem ve Smetanových sadech, přehlídku
krojové obuvi Moje botečky cupy, dupy, představení jednotlivých mikroregionů, nedělní Oslavu vína v Redutě, koncerty kapel Circus Problem, Lojzo a Petr Bende s
CM Grajcar na Masarykově náměstí, pořady a koncerty pro děti. Letos poprvé se součástí slavností vína stal i Park Rochus. V rámci Dnů evropského dědictví bylo
zpřístupněno 26 památkových objektů, včetně budovy bývalé věznice. Na shledání na příštích slavnostech se můžeme těšit opět 9. a 10. září 2017.

OHLÉDNUTÍ – VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

Ve Smetanových sadech se letos opět konaly pravidelné Večery u Slovácké búdy. Každou srpnovou sobotu bylo možné zažít vystoupení jednoho ze čtyř hudebních
uskupení přímo v příjemném prostředí Smetanových sadů u Slovácké búdy. Večery započala country kapela Kalíšek, druhá srpnová sobota byla věnována milovníkům dechové hudby – vystoupila Dechová hudba Blatnička, v příštím týdnu to byla kapela Michal Tučný Memory Band a cyklus uzavřela 27. srpna Cimbálová
muzika Kunovjan. Večery pořádá Klub kultury Uherské Hradiště, vstup je volný. 
Text: Markéta Macháčková, snímky: Helena Nevyjelová
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Klub kultury
OHLÉDNUTÍ – VERNISÁŽE KLUBU KULTURY

Vernisáž Pavla Diase v Trenčíně

Jiří Skřipský představil krásy Skotska v Redutě

Ve velmi příjemné atmosféře se nesla vernisáž černobílých snímků „Pařížské
reminiscence“ významného českého fotografa Pavla Diase v Katově domě
v Trenčíne. Na úvod promluvil Miroslav Potyka, odborná pracovnice TNOS
v Trenčíně Janka Masárová a ředitel Klubu kultury Antonín Mach. Zajímavé
zážitky a podrobnosti k samotné výstavě a vzniku fotografií popsal autor Pavel
Dias osobně. 
Foto: Oldřich Prajza

Na vernisáži 6. září vystoupila CM Ohnica a na úvod promluvil Miroslav Marcelli (vlevo). Výstava nabídla k vidění desítky fotografií z cest autora (vpravo)
po milovaném Skotsku, ale také pro něj typické abstraktně zaměřené snímky
zachycující krásy detailu písku, vody a přírodních živlů. Výstavy vznikly ve
spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne.

Foto: Miroslav Potyka

POZVÁNÍ – ŘÍJNOVÉ VÝSTAVY KLUBU KULTURY

Petr Bulava vystavuje
v Redutě své obrazy

FaVU VUT v Brně. Jeho tvorba se
vyznačuje melancholií, rozjímavostí
a klidem, který z jeho děl vystupuje.
Často velkoformátové abstraktní obrazy působí na diváka svou harmonií.
Obrazy jsou mnohdy malovány
v lazurních vrstvách, které se do sebe
vpíjí a vzájemně se překrývají.
Z barevných skvrn vzniká kompozice
jednotlivých odstínů a tónů, z nichž
pak vystupují kontury reálných
i nereálných předmětů. Hraje si s okem
a vnímáním diváka. Výstava představí
průřez jeho tvorbou. Vernisáž výstavy
nesoucí název „Rozpomínání se“ byla
zahájena v pátek 30. září v přízemí
Reduty a návštěvníci ji budou moci
spatřit až do 20. listopadu.

Folklorní palety je pro návštěvníky připravena kolekce obrazů inspirovaných
lidovou kulturou, folklorem, místními
památkami
a také okolní krajinou. V Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultury)
tak budou k vidění obrazy a litografie
z jeho vlastní litografické dílny, která
je zdejším unikátem. Výstava bude
slavnostně zahájena ve čtvrtek 6. října
v 17 hodin za hudebního doprovodu
Ženského pěveckého sboru Jahoda
z Kozojídek. Výstava následně potrvá
do 10. listopadu.

Výstava Františka Pavlici
v Galerii Vladimíra Hrocha

Malíř Petr Bulava (1984) pochází z Krnova, v současné době působí jako pedagog na SŠPU v Hodoníně a věnuje se
malbě, sochařství a grafice. Vystudoval

V rámci konání již XXVI. ročníku
Festivalu hudebních nástrojů lidových
muzik si letos Klub kultury Uherské
Hradiště pro návštěvníky nejen festivalu, ale i široké veřejnosti, připravil
autorskou výstavu malíře Františka
Pavlici (1971) z Hroznové Lhoty. V
duchu tradiční myšlenky pořádání tzv.



Snímky: archiv KKUH

Mgr. MgA. Petra Baroňová
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Toulky městem

Dům čp. 208 v roce 1947. 

Ze Zelného trhu podél kanálu Rechly až
k staré hradební zdi vedla ulice,
v 17. století označovaná jako ulice „nad
Rechlou“, později v 18. století Smradlavá (Geruchsgasse). Po zasypání Rechly
na konci 18. století tento charakteristický rys pominul a v 19. století se pro ulici
vžil název Splávková (něm. Schleissengasse), podle stavidla, jež dříve
u hradební zdi přehrazovalo tok Rechly.
V roce 1931 byl název upraven do dnešní podoby Na Splávku.
Ještě před polovinou 19. století byla
ulice z větší části nezastavěná. Od
Zelného trhu po pravé straně stálo jen
boční křídlo rohového domu čp. 51, dál
už byly jen zahrady domů z Protzkarovy a Výpadové ulice. Jen na konci zahrady domu čp. 57 stála jakási budova,
z níž později vznikl dům čp. 182. Během
druhé poloviny 19. století pak byly
postaveny domy čp. 208 a 220, takže po
roce 1890 byla téměř celá strana ulice
souvisle zastavěná, pouze na místě
dnešního čp. 388 ještě byla zahrada.
Jednopatrový dům čp. 388 byl postaven v letech 1921–1922 stavitelem
Karlem Dvořákem pro vrchního kantora Židovské náboženské obce Mojžíše
Fuchse. Na počátku protektorátu mu
však byl zabaven, majitel vystěhován
nejprve do čp. 60 a pak v červenci 1941
do Uherského Brodu, odkud byl transportován i s manželkou Rudolfinou
do Osvětimi. Tam oba zahynuli v roce
1944. V padesátých letech dům získala
rodina Králíkova jako náhradu za jejich
10
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domy, vykoupené a zbourané pro stavbu pošty na Masarykově náměstí.
Jediný přízemní dům čp. 182 se stal
samostatným domem v roce 1865 z dosavadní zadní budovy v zahradě domu
čp. 57, prodané i s částí parcely Antonu
a Anně Radvanovským již roku 1837.
V šedesátých letech patřil Johannu Roderovi, který v něm bydlel s manželkou
a šesti dětmi, druhý byt měla pronajatý vdova po obchodníkovi Friderike
Beitlová. V následujícím desetiletí dům
převzal Roderův syn Emanuel, povoláním švec, který tu pak s rodinou žil až
do 20. století. Zemřel v roce 1917, jeho
manželka Antonie v roce 1922
a dům zdědil jeden z jejich synů Arnošt
Roder, jemuž patřil asi do třicátých
let. V roce 1939 již byl majitelem Julius
Božek s manželkou Marií, kteří v době
od září 1939 do července 1940 nechali
dům přestavět podle plánů zednického
a tesařského mistra Františka Wintera
z Buchlovic. V roce 1941 došlo k další
přestavbě, kdy byla zbourána přízemní
dvorní část a vystavěn na jejím místě
jednopatrový obytný trakt a dále zřízen
sklep pod uličním traktem, který zůstal
přízemní. Božkovi i další obyvatelé
domu v poválečných letech se zabývali
prodejem ovoce a zeleniny.
Sousední jednopatrový dům čp. 220
byl postaven v letech 1885–1886. Byly
v něm dva byty, jejichž nejčastějšími
nájemníky byli učitelé a gymnazijní
profesoři. Kolem roku 1890 tu bydlel
profesor náboženství a okresní školní

inspektor František Perútka s neteří
Aloisií Ottovou jako hospodyní
a učitel českého vyššího gymnázia
Ignát Hrozek s rodinou. Na přelomu
století bychom tu našli učitele obecné
školy Josefa Dočkala s manželkou Augustou, rovněž učitelkou, a v druhém
bytě švadlenu Františku Zelnitiusovou se syny Eduardem a Richardem,
vnukem Bedřichem Bartonecem a šesti
ubytovanými studenty, mezi nimiž byl
i budoucí olomoucký arcibiskup Josef
Matocha. V roce 1910 přízemní byt
užíval majitel domu Raimund Malaj
s manželkou Romanou, byt v poschodí
pak gymnazijní profesor Josef Novák
s rodinou a s kuchařkou. Od dvacátých
let 20. století až do let poválečných
dům patřil Leopoldině Huťkové. Rodina
obuvníka Josefa Huťky na konci protektorátu užívala byt v přízemí a dílnu, byt
v patře byl rozdělen na dva jednopokojové, užívané rotmistrem Karlem Urbanem a dozorcem Rudolfem Huťkou,
ale v roce 1946 byl horní byt opět spojen
v jeden dvoupokojový.
Zhruba o desetiletí starší byl původní dům čp. 208 na nároží ulice Leoše
Janáčka. Byl postaven asi začátkem
sedmdesátých let 19. století jako
přízemní domek s jedním bytem, kde
bydlel až do devadesátých let jeho majitel, pekař Václav Valášek s manželkou,
čtyřmi dětmi a pekařským tovaryšem.
Před koncem 19. století dům koupila rodina Winterů a bydlel zde Karl Winter
s manželkou a dcerou Eugenií a synem
Arturem, studentem práv. Eugenie
Winterová v domě provozovala hokynářství, v němž zaměstnávala i svého
otce. Později – za první republiky – dům
patřil Adéle a Róze Schlesingerovým,
od nichž ho v únoru 1941 chtělo město
vykoupit, majitelky ho však odmítly
prodat. Byl pak jako židovský majetek
zabaven a majitelem se stal tzv. židovský vystěhovalecký fond, od nějž ho po
válce převzalo město. Obě majitelky
zahynuly v Osvětimi. V roce 1945 byly
v domě dva obývané byty, ale v polovině
roku 1947 byl zbořen a na jeho místě
vybudována třípatrová novostavba
s osmi byty, dokončená v srpnu 1949.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

MÁME
RECEPT NA:

✔ OBCE
bez zbytečných lejster
✔ DOBŘE
placenou práci
✔ DOBRÝ ŽIVOT
na venkově
✔ ÚŘAD VSTŘÍCNÝ
k lidem
✔ KRAJ
energický a dynamický

✔ SPOKOJENÉ
pacienty
✔ DÁLNICE
i lepší spoje
✔ ŠKOLY
pro 21. století
✔ PROSPERITU
bez byrokratů
✔ SPOKOJENÉ
stáří

ROZHODNETE
7. a 8. října

www.facebook.com/SaSzlk
zlinsky.spolecne2016.cz
Ing. Tomáš
PAJONK

Ivo
VALENTA

Volba pro ty,
kdo věří
ve svobodu
a vlastní
schopnosti
Jan Pijáček
kandidát na hejtmana
Starosta Vlčnova

2

Stanislav Blaha
Starosta města
Uherské Hradiště

ODS
volební
číslo
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ZVOLTE SI
SVÉHO
HEJTMANA
JIŘÍ ČUNEK
KRAJSKÉ VOLBY 2016, 7. A 8. ŘÍJNA

Po celém kraji

na jednu jízdenku

Zlínský kraj si zaslouží integrovaný dopravní
systém pro pohodlné a jednoduché cestování
na jednu jízdenku. A také novou trať ze Zlína
na Valašsko.

Michal Berg

zastupitel Vsetína

12

Kristýna Kosová

místostarostka
Rožnova pod Radhoštěm

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

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.

ZDARMA konzultace soudního znalce
všem zájemcům o posouzení obrazů,
kreseb, grafik a sochařských děl

Otakarova 81
Uherské hradiště

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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Slovácko, na kraj!
Je to tak, chceme, aby měl tento region významné zastoupení ve vedení Zlínského kraje.
Proto:
•

najdete na naší kandidátce hned tři osobnosti z Uherskohradišťska v první desítce

Sázíme na ty, kteří mají ke Slovácku vztah.
A sázíme také na osobnosti, které už dokázaly, že pro své okolí umí pracovat
Proto:
•

najdete na naší kandidátce 18 starostů,
šest místostarostů a 11 řadových zastupitelů

Města a obce, ve kterých působíme, vzkvétají. Rozhlédněte se po Uherském Hradišti,
Kunovicích, Starém Městě, Uherském Brodě, Suché Lozi, ale třeba i Zlínu,
Otrokovicích, Valašských Kloboukách…

Vzkvétat může i celý Zlínský kraj.
Neslibujeme. Nabízíme konkrétní pomoc od konkrétních lidí.

Přijďte 7. a 8. října 2016 ke krajským volbám.
Více na www.stan-zlin.cz,
nebo www.miroslavadamek.cz

MUDr. Miroslav Adámek
lídr kandidátky

Přijďte 7. a 8. října 2016 ke krajským volbám.

Archeolog a kandidát do Zastupitelstva Zlínského kraje za Stranu Práv Občanů, Luděk Galuška:
Nejúspěšnější politik v historii naší země? Kníže Svatopluk

Odborník na archeologii, zaměřený zejména na období Velké Moravy, Luděk
Galuška je kandidátem za Stranu Práv
Občanů do Zastupitelstva Zlínského
kraje. Čtenářům Deníku se proto rozhodl zodpovědět jejich dotazy v on-line
rozhovoru.
Jak jste se dostal k archeologii? Ovlivnilo vás v rozhodování žití v blízkosti
Velké Moravy?
Jsem rodák z Ostrožské Nové Vsi, kde už
jako kluk jsem na polích sbíral pravěké
střepy a kosti. A četl knihy o historii.
14

Vždy jsem inklinoval k humanitním oborům. No a pak tu byl Velehrad, Staré Město či Uherské Hradiště. Nikoliv blízkost
Velké Moravy, ale přímo její jádro. Takže
když zvítězila archeologie jako obor mého
studia, tak samozřejmě velkomoravská
minulost našeho kraje sehrála při mé
specializaci rozhodující roli.
Jste archeolog, byzantolog a publicista
a teď i politik. Co vás naplňuje nejvíce?
Momentálně mě naplňuje především má
profese. A zároveň záliba. Ta publicistika
vyplývá z toho, že si získané poznatky nechci nechávat jen pro sebe nebo pro úzký
kruh odborníků. A politika dění ve světě,
v naší zemi, ale i tady u nás na Zlínsku
mě vždy zajímalo. Rád bych to, co jsem
získal, uplatnil doma.
V čem je podle vás největší problém
současného regionu?
Já se domnívám, že největším problémem
je doprava. Je to i tím, že Zlínský kraj
jako jediný v republice nemá část dálnice,
ale samozřejmě i tím, že u mnoha měst
a městských miniaglomerací scházejí
komunikace typu obchvatu.

Je podle vás pořád ještě šance, že se v
našem regionu objeví nějaký zásadní
archeologický nález významu dejme
tomu, Věstonické venuše?
Náš kraj je už dlouho, bohužel, cílem tzv.
detektorářů, kteří ho překopávají a ve většině případů své nálezy nehlásí. Jsem ale
přesvědčen, že významné nálezy na Zlínsku jsou stále ještě možné. Jak dokládá
třeba situace na hradisku Klášťov, odkud
pochází řada tzv. materiálových depotů
a které je někdy spojováno s kultištěm
boha Peruna, tak tato možnost stále ještě
existuje.
Kdo byl podle vás v naší historii nejúspěšnější vládce a obratný politik?
Každý měl v sobě něco dobrého, něco
zlého, ale byli mezi nimi samozřejmě i
tupci. Byl bych špatný „Velkomoravan“,
kdybych ale přece jen jednoho neurčil.
Mám na mysli knížete či krále, chcete-li,
Svatopluka. Myslím, že v našich nejranějších dějinách velmi dobře chápal svoji
roli, roli svého panství, tzv. mezi Východem a Západem, a uměl v tom chodit.

(hed)
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Knihovna BBB
SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK V KNIHOVNĚ BBB

Společné vystoupení RabiGabi a G. a taneční skupiny souboru Hradišťan, které se v rámci letošních Slavností vína uskutečnilo u Knihovny BBB, navštívilo přes 300
diváků.

RETRO TÝDEN V KNIHOVNĚ BBB
V týdnu od 3. do 7. října
vás zveme do Knihovny
BBB na tyto akce:
 po celý týden nabízíme
novým čtenářů registraci
na 12 měsíců zdarma
 při vrácení upomínaných knih
– amnestie poplatku
 výstava RETRO knih a hraček v čítárně
 Poznej svoji knihovnici – výstava
RETRO fotek na facebookové stránce
Knihovny BBB
 NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM – výstava
knižních ilustrací v čítárně Knihovny
BBB

Pondělí 3. 10. 17:30 – 18:30
Trénování paměti pro seniory
Úterý 4. 10. v 18:00
Křest básnické sbírky MOTÝL
A MOŘE – verše Lenky Karhanové ve
stylu haiku a duchovní lyriky přednáší Olga Strašáková
Středa 5. 10. odpoledne
Vraťte se do časů Karla IV. v HISTORICKÉM KLÁNÍ u knihovny – zážitková hra (v případě nepříznivého počasí
se akce nekoná)

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let

V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky
připomenout jeho historii. Na fotografii vidíte výpůjční pult v dětském oddělení v roce 1982.

Foto: archiv Knihovny BBB

od 17:00
Tvoření pomocí hmatu – STROM ŽIVOTA z korálků, výtvarná dílna
– v čítárně KBBB
od 13:00 Bazar vyřazených knih na
pobočce ve Štěpnicích
Čtvrtek 6. 10. v 18:30
CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY – přednáška
doc. Martiny Hřibové o ošacení Karla
IV. U příležitosti výročí jeho narození
Pátek 7. 10. v 18:00
SETKÁNÍ BROUČKŮ na Masarykově
náměstí a lampionový průvod
V dětském oddělení budou po celý
týden probíhat dílničky s výrobou
lampionů
V měsíci říjnu pro vás dále připravujeme:
11. 10. v 16:00 Kurz háčkování v pobočce ve Štěpnicích
11. 10. v 17:00 Knihomolna v Mařaticích - pásmo mapující naše i vaše
vzpomínky, především čtenářské, ale
nejenom ty.
14. 10. v 18:00 Cestovatelská beseda s
Pavlem Bezděčkou, ostrov Mauricius
18. 10. v 18:00 Základy genealogie s
Alešem Címalou


Radovan Jančář
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Stanislav Lolek 1873–1936
Rapsodie volné přírody

Výstava připravená ve spolupráci
s Moravským zemským muzeem v
Brně představí část pokladu stříbrných
mincí ukrytého v době třicetileté války
u Boskovic. Vernisáž 13. října 2016
v 17.00 hodin.

Velkou reprezentativní výstavu jedné
z nejvýraznějších osobností české výtvarné kultury a čelného představitele
spolku Sdružení výtvarných umělců moravských připravilo Slovácké
muzeum ve spolupráci s hodonínskou
Galerií výtvarného umění. Výstava
potrvá do 16. října 2016.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO

Jiří Vlach & Veronika Machová
malé bronzy a kresby

Vampyrismus

Boskovický poklad

Společná výstava otce a dcery reliéfní
tvorby (medaile, plaketa), komorních
plastik a kreseb. Výstava potrvá do
16. října 2016.

Ve spolupráci Slováckého muzea
v Uherském Hradišti 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 2016.

Cyrilometodějský Velehrad

Výstava přibližující dějinné milníky
spjaté s Velkomoravskou říší a Velehradem.
Výstava potrvá od 1. října 2016 do 2.
února 2017.
CENTRÁLNÍ BUDOVA UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICE, A. S.

Slavnosti na Slovácku
objektivem JUDr. Alexandra
Tobka (1895–1955)

V jedinečném souboru několika
desítek fotografií se podařilo zachytit JUDr. Alexandru Tobkovi, notáři
působícímu v Uherském Hradišti,
mizející svět svátků, slavností a rodinných obřadů v některých obcích
Slovácka. Výstava potrvá do 30.
listopadu 2016.

Kulturní akce, přednášky, besedy

muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, středa 26. října, 10.00
– 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Den Zlínského kraje
– Vaříme v muzeu

Každoročně se Slovácké muzeum
zapojuje do oslav výročí vzniku
Zlínského kraje, které je připomínáno
na začátku října. Také letos připravujeme pro návštěvníky atraktivní
program. Těšit se můžete na kulinářský seriál „Vaříme v muzeu!“ Součástí
ukázek výroby tradičního pokrmu
slovácké kuchyně budou komentované prohlídky stálé národopisné
expozice Slovácko. Hlavní budova
Slováckého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradiště, sobota 1. října, od 9.00 do 13.00 hodin. Vstupné
poloviční dle platného ceníku.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Třetí říjnovou neděli se skřítci spolu
s dětmi vydají odhalovat tajemství
tradičních hodů na Slovácku. V jakém
16

Zájmový kroužek
pro děti MALÝ MUZEJNÍK
období a proč se slavily? Kdo jsou
jejich hlavní účastníci? To a ještě více
na vás čeká při nedělním programu
pro rodiče s dětmi. Hlavní budova
Slováckého muzea, Smetanovy
sady 179, Uherské Hradiště, neděle
16. října, od 13.00 do 17.00 hodin.
Vstupné: dítě 40 Kč, rodina 90 Kč.

Podzimní tvořivá dílna

Děti se mohou v rámci podzimních
prázdnin těšit na tvořivé dílničky zaměřené právě na tematiku podzimu.
Své výrobky, které budou hrát všemi
barvami podzimu, si odnesou domů.
Těšíme se na všechny šikulky.
Hlavní budova Slováckého

Děti se v muzejním kroužku naučí
a hlavně poznají mnoho nového. Malí
muzejníci budou objevovat historii
a taje Velké Moravy, vyrábět tradiční
výrobky Slovácka, vařit nejrůznější
tradičně netradiční dobroty, zahrají
si na babky kořenářky a vyzkouší si
práci archeologa či restaurátora. Nebude chybět hledání pokladu a mnoho
dalších zajímavých činností.
Hlavní budova Slováckého
muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, od 12. října, každou
středu od 15.30 do 16.30 hodin. Cena
za školní rok při počtu 12 dětí 900
Kč, při počtu 7 dětí 1 200 Kč. Přihlášky zasílejte do pátku 7. října na
marketa.varmuzova@slovackemuzeum.cz, mobil: 734 282 498.

Kultura

Slovácké divadlo
Čechova Platonov a komedii plnou
záměn Falešné našeptávání od Pierra
de Marivaux. Titulů bude pouze pět,
protože rekonstrukce divadla výrazně zasáhla do organizačních záležitostí divadla a ubrala termínů pro
dohrávání předplatného aktuálního.
Stávajícím předplatitelům jsou jejich
místa v sále garantována do 31. října.
Nový zájemci mohou předplatné objednávat přímo na pokladně divadla
nebo přes jeho webové stránky (přímou online rezervací nebo vyplněním objednávkového formuláře).
Rádi oznamujeme, že v neděli 16. října
se alternativní dramaturgická linie
SLoffÁCKÉ DIVADLO dočká dalšího
titulu. V restauraci Beef & Beer bude
v evropské premiéře uvedena komedie Čarodějnice v kuchyni.
-mk-

Nafurt!
PŘEDPLATNÉ 2017

Stojí ti to za to?

Marvinův pokoj
Premiéra: 7. 1. 2017

Scott McPherson / režie: Zetel

Co říkáš?

Králova řeč
Premiéra: 28. 1. 2017

David Seidler / režie: Igor Stránský

Miluješ ho?

Měsíc nad řekou
Premiéra: 4. 3. 2017

Fráňa Šrámek / režie: Anna Petrželková

Ztrácíš trpělivost?

Platonov

Premiéra: 10. 6. 2017

Anton Pavlovič Čechov / režie: Břetislav Rychlík

Orientuješ se?

adresa: Slovácké divadlo, Tyršovo náměstí 480, 686 12 Uherské Hradiště, pokladna: 572 554 455, 739 061 747, otevírací doba: pondělí–pátek 10.00–18.00, e-mail: predplatne@slovackedivadlo.cz, web: www.slovackedivadlo.cz

V pátek 30. září bylo před další reprízou komedie Rychlé šípy slavnostně
představeno nové logo Slováckého
divadla. Proč zrovna obrácený otazník? „Dobré divadlo by mělo bavit své
diváky, ale taky se s nimi bavit. Pokládat otázky, být kreativní a nebrat se
příliš vážně. Je to hra. Písmeno
S s tečkou dole má připomínat otazník, je to piktogram komunikace,“ vysvětluje autor loga výtvarník a grafik
David Zezula. Spolu s představením
nového loga byla zahájena kampaň
na předplatné 2017. To nabídne velmi
lákavé tituly: citlivý rodinný příběh Marvinův pokoj, divadelní hru
Králova řeč, která se stala základem
stejnojmenného úspěšného filmu,
známou hru Fráni Šrámka Měsíc nad
řekou, dramatickou prvotinu A. P.

Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz
datum
10. 10.
14. 10.
18. 10.
21. 10.
25. 10.

den čas 		
po 19.00
pá 19.00		
ne 19.00		
pá 19.00		
út 19.00		

představení
Pokrevní bratři
Nájemníci
Pokrevní bratři
Sám na dva šéfy
Bez roucha

datum
8. 10.		
22. 10.
27. 10.

den čas 		 představení
so 19.00 Autista – Moje zatracené nervy!
so 19.00 Autista – Moje zatracené nervy!
čt 19.00 Autista – Moje zatracené nervy!

Malá scéna

SLoffÁCKÉ DIVADLO

Večer na psích dostizích – Klub Mír UH:
20. a 23. 10. v 19.00 hod.
Čarodějnice v kuchyni – Beef & Beer:
16., 17. a 31. 10. v 19.00 hod.

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

Fotoohlédnutí

Čarodějnice v kuchyni, zahajovací zkouška – režisér M. Skočovský a v popředí
představitelky hl. rolí M. Horká a J. Tihelková 
Foto: M. Malůšek

Falešné našeptávání
Premiéra: 4. 11. 2017

Pierre de Marivaux / režie: Radovan Lipus

www.slovackedivadlo.cz

Nové logo divadla použité na plakátu k předplatnému 2017

Nové logo Slováckého divadla
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Městská kina
Exkluzivní výběr ze světových divadelních a hudebních scén přinesou Kulturní delikatesy
Metropolitní opera New York,
Pařížská opera, Berlínská filharmonie, Australský balet a další. Bohatý
výběr z těch nejlepších oper, baletů,
koncertů a divadelních show představí divákům skrze živé přenosy (i
záznamy) kino Hvězda.
Cyklus věnovaný „nefilmové“ kultuře je v nové sezóně nazván Kulturní
delikatesy a kromě zmíněných oper,
baletů a koncertů bude doplněn prohlídkami výstav světového malířství
a architektury. Vše v kvalitním rozlišení a opatřeno titulky. V případě
oper a baletů budou o přestávkách
promítány i rozhovory a momenty
ze zákulisí slavných souborů.
Kino nabízí divákům také možnost zakoupit si na Kulturní
delikatesy abonmá, díky kterému

Koncertní recitál
„Na cestě 2016“ Michala
Horáčka a jeho hostů

Oceňovaný textař, básník, publicista
a spisovatel Michal Horáček přijede
do Uherského Hradiště opět po dvou
letech společně se zpěvačkou Lenkou
Novou, Františkem Segradem, Ondřejem Rumlem, speciálním hostem a
doprovodným orchestrem.
Po úspěchu alb Český kalendář a Segrado přichází textař, básník a producent Michal Horáček s dalším koncertním projektem. Ten mapuje především
písně, které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem
Hapkou, ale i s jinými partnery… aneb
absolutní špičku toho, co za poslední
desítky let v tuzemské hudební oblasti
vzniklo.
18

získají slevu na jednotlivé vstupy v rámci sezóny. V ceně každé
vstupenky je uvítací drink, tištěný program představení, drobné
občerstvení a sekt o přestávce.

Každé představení skýtá jedinečný
zážitek.
Výběr představení na celou sezónu
2016/2017 na webových stránkách
www.mkuh.cz

Široké spektrum písní, které jsou na
koncertech představovány, vyžaduje
více hlasů – stejně jako tomu je na
albech z dílny H&H. Horáček proto ke
spolupráci pozval hned tři interprety,
kteří zastupují různé generace a charaktery. Vesměs jde o dvorní účastníky
jeho projektů. Jsou jimi Ondřej Ruml,
Lenka Nová a František Segrado,
doprovázení pětičlenným orchestrem
instrumentalistů – sólistů.
Kino Hvězda, čtvrtek 6. 10. 19:30
předprodej 330 Kč, na místě 380 Kč
www.mkuh.cz

poběží v pěti velkých kinech v ČR ve
dnech 6. října – 12. října, a to s mediální podporou České televize – včetně regionálního vysílání – časopisu
Respekt ad. V širší síti vybraných kin
pak chceme nasadit Echo Be2Can hned
v následujícím týdnu, tj. 13. října – 20.
října 2016.
Ne 16.10. 19:00 Toni Erdmann
Po 17.10. 20:00 24 týdnů
Út 18.10. 19:00 Sieranevada
Čt 20.10. 20:00 Hedi
www.be2can.eu

Vítězné filmy z Cannes,
Benátek a Berlína
i v kině Hvězda!

Dítě Bridget Jonesové
Utrpení největší smolařky v dějinách
dosud neskončilo. Bridget Jonesová je
stále bez chlapa. Jak název třetího dílu
slavné série napovídá, tím hlavním
malérem bude tentokrát neplánované
těhotenství. V kině Hvězda od 15. září.

Také uherskohradišťské kino Hvězda
se stane v polovině října jednou
z nemnoha zastávek třetího ročníku
putovní přehlídky současných filmů
s názvem Be2Can oceněných na nejvýznamnějších evropských festivalech.
Velké filmové festivalové echo obsahuje pestrý výběr toho nejlepšího z
festivalové kinematografie. Jedná se
o kurátorovanou kolekci špičkových
filmů, která vytváří ucelené povědomí
o současné artové scéně. Přehlídka

Tipy na filmové premiéry

Prázdniny v Provence
Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta
Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek
se po zimní komedii Padesátka vrací na
plátna kin s letní atmosférou a s francouzskou vůní v komedii Prázdniny
v Provence. V kině Hvězda od soboty
17. září.

Z organizací

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
VZDĚLÁVÁME – SPORTUJEME
– BAVÍME
TRÉNINK MOZKU – PAMĚŤ
A POZORNOST
Nastartujte svůj
mozek! Máte někdy
problém zapamatovat si jména nebo se
hůře orientujete v
prostoru? Pro všechny, kteří chtějí zlepšit paměť, rychlost
reakcí a rozhodování
nebo slovní projev
zde máme tento jedinečný 12 týdenní
kurz s Mgr. Dášou Mega. Začínáme
12. listopadu.

NASLOUCHÁME POTŘEBÁM SVÉHO
DÍTĚTE A RESPEKTUJEME JEJ?
Druhý seminář v rámci cyklu Desatero
rodičovského růstu se koná 19. 10. 2016.
Těší se na vás rodinný poradce, lektor
a muzikant Zdeněk Vilímek.
AKROPOLIS CUP – SOUTĚŽ
JEDNOTLIVCŮ
Tentokrát budou děti a mládež soutěžit
sami za sebe. Populární soutěž jednotlivců ve sportovním aerobiku vypukne
29. 10. v tělocvičně Gymnázia Uherské
Hradiště.
KURZY PRO DĚTI
Kromě tradičních aktivit otevíráme
také tyto kurzy pro děti:

Hrajeme si se slovíčky – logopedická
prevence pro děti od 3 do 6 let
Hrou k rozvoji děťátka – pro miminka
od 2 do 6 měsíců
Jóga pro děti (3–6let) s Markétou Šebestovou
Angličtina hrou pro nejmenší (4–6let)
s Pavlínou Krátkou
DOPOLEDNÍ KURZY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
Pilates – s Bohdanou Poláchovou
(pondělí od 10.00)
Angličtina pro začátečníky a mírně
pokročilé s Pavlou Uhlířovou
(čtvrtek od 9.00)

DDM Šikula

Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
1. 10. sobota – Sraz YOUTUBERŮ
v kině Hvězda od 10.00–15.00 hod.
Moderuje FreezyBros, představí se
Peťangames, Datel CZ/SK, Porty, ….
Prodej vstupenek na www.mkuh.cz
Info: Martina Dörrová, 605203064
nebo martina.dorrova@ddmsikula.cz.
1. 10. sobota – Výlet s klubem cestovatelů – Litovelské Pomoraví všemi
smysly. Info a přihlášky nejpozději
do 29. 9. na www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
1.–2. 10. víkend – kurz AUTOMATICKÉ KRESBY pod vedením Jany Šmídové. Více na www.a-kresba.cz nebo
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz
14.–15. 10. víkend – Soustředění Dětského a studentského parlamentu
města Uh. Hradiště. Info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email:
martina.dorrova@ddmsikula.cz
15. 10. sobota – kurz Tvarování

bonsají od 14.00–17.00 hod. v Domě
dětí a mládeže UH, první setkání praktického kurzu pod odborným vedením
pí Ing. A. Krajčové (Fukanzan)– vytvoříte vlastní bonsaj. Vše potřebné, včetně rostlin, je pro vás připraveno, cena
kurzu 1 750,- Kč za pět setkání. Info na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

23. 10. neděle – Dýňování na zahradě
DDM Šikula od 14.00 hod. ve spolupráci s ICM,
Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842,
Ivana.zubkova@ddmsikula.cz nebo na
ICM.
Další novinky a informace získáte
na tel. 572 551 347, nebo na
www.ddmsikula.cz.

15. 10. sobota – HALLOWEENSKÉ
LAMPIČKY – pobočka DDM Jarošov
Louky od 14.00 hod. Info: Dáša Náplavová, tel. 605 203 063, email:
dagmar.naplavova@ddmsikula.cz
20. 10. čtvrtek – Den stromů v Uh.
Hradišti – park u vlakového nádraží.
Info: www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.
22. 10. sobota – Stromy pro ROCHUS –
zábavně naučné odpoledne pro širokou
veřejnost. Info na www.trnka.xf.cz,
www.parkrochus.cz – Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
„Mé jméno není uprchlík.“ Eliáš Molnár bude mluvit o uprchlických táborech v Iráku.
Přednášku na velmi aktuální téma,
uprchlická krize a vše kolem ní,
připravila na středu 12. října v Cafe
21 na Masarykově náměstí Diakonie
– středisko CESTA Uherské Hradiště.
Zaměstnanec Diakonie, Eliáš Molnár,
si přivezl z několika uprchlických
táborů v Iráku zážitky, ze kterých
vznikla zajímavá přednáška.
Jak prakticky lidé žijí v uprchlickém
táboře? Co je zajímá, těší, trápí? Čím
nejčastěji jezdí a co se jim vybaví,
když se řekne Česká republika?
To vše a mnohem víc se dozvíte
12. října od 18 hodin v Cafe 21.

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

Pro rozvoj dovedností malých dětí
jsou nejdůležitější první měsíce a
roky jejich života. Jednou z možností,
20

jak tyto dovednosti již krátce od
narození dětí rozvíjet, je přirozený
pohyb ve vodě. V aquaparku jsme

připravili nové lekce plávání miminek, ve kterých hravou formou rodičům ukážeme, jak pozitivně ovlivnit
fyzický i psychický vývoj dítěte.
Pohyb ve vodním prostředí příznivě
ovlivňuje dechovou i srdeční soustavu,
posiluje imunitní systém a celkovou
odolnost organismu, posiluje břišní,
zádové a šíjové svaly, zlepšuje trávení,
podporuje psychomotorický vývoj dítěte a zároveň vyvolává dobrou náladu
a pomáhá rozvíjet sociální vnímání.
Program probíhá pro kojence od
šesti týdnů do šesti měsíců v klidném
a příjemném prostředí vanového plavání, za asistence rodičů. Lekce jsou
sestavovány vždy individuálně, v návaznosti na aktuální pohybové schopnosti každého dítěte. Trvají přibližně
30 minut a jsou vedeny zkušenými
instruktorkami, které se dlouhodobě
plavání s dětmi věnují. 

Foto: archiv aquaparku

Příroda

O lovci včel

V minulém čísle Zpravodaje jsem se
věnoval ledňáčkovi říčnímu, který
je příslušníkem stejného řádu, jako
je druh, o kterém si budeme povídat
dnes. Musím se přiznat, že srostloprstí, kam patří ledňáček říční, vlha
pestrá, mandelík hajní a dudek chocholatý, jsou řádem, který mě fascinoval již od dětství, a neměl jsem
větší přání, než že se mi jednou podaří spatřit mimo ledňáčka a dudka,
kteří byli poměrně k mání, i vlhu
pestrou s mandelíkem hajním. Ano,
skutečně v sedmdesátých letech minulého století byli dudci k vidění poměrně běžně třeba na Hodonínsku,
ale takový mandelík nebo vlha, to už
byla nějaká vzácnost. S tím, jak jsem
se postupně seznamoval s českou ornitofaunou, jsem se samozřejmě
dopátral i těchto druhů a co bylo na
tom hledání to nejkrásnější byl fakt,
že nakonec nebyli ani daleko a já se
za nimi mohl kdykoliv vracet. A paradoxně, tím nejméně hojným druhem byla dnes asi nejběžnější vlha
pestrá. Když jsem hltal věty z publikace Ptáci, vydané nakladatelstvím

Academia, kde se pojednávalo o
výskytu vlhy na Uherskohradišťsku,
netoužil jsem po ničem jiném, než
že bych ji jednou chtěl vidět, někde
blízko domova, kterým je Staré Město. Netušil jsem, že se mi toto přání
vyplní, a ani jsem nesnil o tom, že
se mi podaří tento druh fotograficky
zdokumentovat. Na onen okamžik
jsem čekal skoro čtyřicet let. To, co
napomohlo výskytu vlh, byla stavební činnost lidí a měnící se klima. Na
první pohled je těžba písků vnímána
jako přírodu devastující záležitost.
Dopady těžby na okolí však nemusí
být vždy katastrofální. A tak se to
stalo i v pískovnách mezi Zlechovem
a Nedakonicemi. Pokud nebudou
vzniklé jámy po vytěžení písku zavezené odpadem a, jak jsme si zvykli
říkat „zrekultivované“, dostane příroda ten nejpěknější dárek v podobě
nového a zajímavého biotopu, kde
najdou útočiště druhy unikající ze
stále více poškozované a devastované zemědělské krajiny, kde dnes
nežije už prakticky nic. Vraťme se
ale k vlhám. Vlha pestrá je druhem

s turkestánsko-mediteránním typem
rozšíření. Územím Moravy prochází
severní hranice areálu jejího souvislého rozšíření. Od poloviny 80. let
pravidelně, ač řídce, hnízdí na jižní
a jihovýchodní Moravě, na zbytku
území státu jen zcela výjimečně. Vývoj a kolísání populace jsou významně ovlivněny teplotami a s nimi
souvisejícími změnami v potravní
nabídce. Vlhy u nás hnízdí povětšinou v koloniích ve více než metr
hlubokých norách, které si hloubí
ve svislých stěnách písčito-hlinitých půd v otevřené krajině s dostatkem dostupné potravy, zejména
blanokřídlého hmyzu. V Maďarsku
si noru vyhrabou i na rovině, kde
pomyslnou kolmou stěnu tvoří vyjeté koleje od osobních automobilů. Ze
svých zimovišť v subsaharské Africe
se na hnízdiště vracejí ve druhé
polovině května a ihned se pustí do
hrabání nory, zakončené hnízdní
komůrkou, do které samička kolem
poloviny června snáší většinou 5–7
tupě vejčitých bílých vajec. Inkubační doba činí 20–22 dnů. Mláďata rodiče krmí po dobu 20 dnů. Velikost
potravy je úměrná velikosti mláďat.
Začíná se samozřejmě drobnějším
hmyzem. Letošní hnízdní sezóna v
pískovnách byla neobvykle úspěšná. Kvalifikované odhady hovoří o
více než padesáti párech hnízdících
ptáků. Velkolepý odlet na zimoviště,
který pozoroval můj kamarád dne
7. 8. se nesmazatelně vryl do jeho
paměti. Když mi volal, popisoval, že
ptáci posedávali na topolech nedaleko pískovny a pak se několikasetkusové hejno jednotně zvedlo a odlétlo
směrem na jih. Poprvé vlhy na
Uherskohradišťsku hnízdily v roce
1973 u Kudlovic a ve zmíněných
pískovnách poprvé zahnízdily v roce
2006. I kvůli trpělivosti včelařů,
kterým v době nedostatku potravy
chytají u včelínů včely, se populace
tohoto překrásného druhu zvětšuje.
Včelaři si za to zaslouží upřímné
poděkování.


Text a foto: Ing. Květoslav Fryšták
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Střípky | Kronika
Společenská kronika

První říjnový týden bude „TOP“
Už počtvrté připravilo Uherské Hradiště pro svoje návštěvníky i obyvatele
tzv. TOP týden. Je tak jedním z dvaceti
nositelů titulu „Historické město“
zapojených do projektu, jehož hlavním
cílem je podpořit tuzemský cestovní
ruch širokou a zajímavou nabídkou
různých aktivit v jednotlivých památkových zónách i širším okolí.
Uherské Hradiště letos láká na zahajovací koncert Slováckého komorního
orchestru, komentovanou prohlídku
Galerie Joži Uprky nebo pohled do
„kuchyně“ Televize TVS. Sportuchtivé
zve na symbolické zavírání cyklostezek
Na kole vinohrady Uherskohradišťska
nebo tradiční Slovácký běh. Milovníkům vína a regionálních pochoutek
je zase určena degustace v Galerii
slováckých vín, Staroměstský den
vína a oslavy 600 let Slovácké hospody. Zájemce o historii určitě potěší
oblíbené prohlídky Tajuplné Hradiště
a Za památkami a historií královského
města.
V provozovně Městského informačního centra Uherské Hradiště,

které na projektu spolupracuje,
najdete brožurku s programem i
soutěžní sešitek. V případě, že navštívíte aspoň pět historických měst
v naší republice, budete zařazeni do
slosování o hodnotné ceny. 
-bv-

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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Jubilanti v měsíci srpen
1. 8. 1931		 Václav Brabec
7. 8. 1931		 Marie Jurnyklová
11. 8. 1919		 Marie Grebeníčková
12. 8. 1936		 Josef Bičan
13. 8. 1936		 Marie Hodesová
17. 8. 1941		 Ladislav Jelen
19. 8. 1924		 Antonín Fornůsek
21. 8. 1941		 Eva Tomíčková
23. 8. 1931		 František Mlejnský
24. 8. 1923		 František Hřib
28. 8. 1936		 Karel Holub
Narodili se
Sabina Kunáková
11. 4. 2016
Tereza Ostrožíková
13. 4. 2016
Štěpánka Zapletalová
25. 5. 2016
Darina Velecká
10. 6. 2016
Jakub Šnajder
3. 7. 2016
Marek Šobáň
7. 7. 2016
Sabina Chvilíčková
15. 7. 2016
Jiří Stašek
21. 7. 2016
Přemysl Frýza
22. 7. 2016
Agáta Čevelová
25. 7. 2016
Matouš Pavlovský
1. 8. 2016
Anna Šulcová
1. 8. 2016
Ondřej Zimčík
1. 8. 2016
Apolena Osohová
12. 8. 2016
Valerie Vaculíková
12. 8. 2016
Lukáš Kubík
24. 8. 2016
Richard Janál
2. 9. 2016

Stovka na krku, úsměv na tváři

Další občan města Uherské Hradiště,
pan Vojtěch Vaněk, oslavil 100 let.
Pochází z Jarošova z deseti dětí, bydlí
v Mařaticích. Až do 77 let pracoval pan
Vaněk v Jarošovském pivovaru. Teprve
hodně po padesátce přestal hrát za
Jarošov fotbal. A jaký je jeho recept na
dlouhý život? Prý je to hlavně dobré jídlo – má rád špek nebo slaninu. K tomu
každý den po ránu kapka slivovice,
poctivá práce, sport a pozitivní myšlení.

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
úterý 4. 10., 19:30 hod.

Reduta

4

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
CYKLUS MUSICA: JANA BOUŠKOVÁ,
LUKÁŠ KLÁNSKÝ
ABONENTNÍ KONCERT

sobota 8. 10., 19:30 hod.
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Klub kultury

vstupné:130 Kč
ŽENIČKY MILÉ
FESTIVAL HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
LIDOVÝCH MUZIK

středa 19. 10., 19:30 hod.
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Klub kultury

vstupné: 490 Kč (I. poř.), 450 Kč (II. poř.)
a 390 Kč (balkon)
OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2016
Jedinečný koncert nestárnoucí
rockové legendy

28.–30. 10.
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Klub kultury

vstupné: 100 Kč (A3V polovic)
LUIGIHO SRDCE ALEBO POPRAVA TUPÝM
MEČOM
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

čtvrtek 27. 10., 19:00 hod.
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5
6

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
CYKLUS JAZZ: LUKÁŠ ORAVEC QUARTET
ABONENTNÍ KONCERT

pátek 21. 10., 19:00 hod.

3

2

vstupné: 250 Kč (I. pořadí) a 200 Kč
(II. pořadí)
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
Bláznivá komedie anglických
dramatiků

čtvrtek 20. 10., 19:30 hod.
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Reduta

vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti)
JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK… IV.
Oblíbená výstava modelové železnice pro malé i velké, pá a so: 9:00–18:00,
neděle: 9:00–16:00
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Recept měsíce
Hřejivá zeleninová polévka
2 mrkve, 1 petržel, kousek celeru,
kousek kedlubny, čtvrtka menší dýně
hokkaidó, 1 brambora, hrst ovesných
vloček, lžíce másla, sůl, pepř, kari
koření, česnek
Blíží se podzim a tak jistě všichni
uvítáme něco hřejivého do žaludku!
Zeleninu postupně nastrouháme

na jemném struhadle, dýni stačí na
hrubém. Zeleninu zpěníme na másle a
za stálého míchání restujeme. Potom
přidáme vločky a ještě chvilku mícháme. Na závěr přidáme nastrouhanou
bramboru. Osolíme, okořeníme a
zalijeme teplou vodou tak, aby voda jen
lehce přesahovala zeleninový základ.
Vaříme do změknutí. Na závěr přidáme jeden až dva stroužky rozmačkaného česneku. Můžeme též rozšlehat

jedno až dvě vejce nebo lehce přikyselit
citronem.
Jako dezert můžeme podávat knihu
Chuť jablečných jadýrek, kterou napsala neměcká spisovatelka Katarina
Hagena.
Přeji vám dobrou chuť!
Jana Zlámalová, knihovnice z Mařatic
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XXVI. FESTIVAL HUDEBNÍCH
NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK
OZVĚNY SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK

· OCENĚNÍ VINAŘSKÁ OBEC ROKU

ŽENIČKY MILÉ
VLASTA GRYCOVÁ ZE STRÁNÍ
SE SVOU CIMBÁLOVOU MUZIKOU
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ŽENIČKY Z HLUKU
BRAAGAS – WORLD MUSIC Z PRAHY
G A B R I E L A V E R M E L H O – Z P Ě V, K V I N T O N
ANNA MÚČKOVÁ – CIMBÁL

S o b o t a 8 . ř í j n a 2 0 1 6 v 1 9 : 3 0, K l u b k u l t u r y U h e r s k é H r a d i š t ě
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