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Vážení čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje města Uherské Hradiště si mimo jiné přečtete o
zrealizovaných a plánovaných záměrech města v oblasti zeleně, ale
v obsahu čísla se dotkneme také problematiky nakládání s odpady.
V uplynulém roce byla zahájena
příprava projektu Revitalizace zeleně
sídliště Štěpnice. Projekt, který právě
začíná, zahrnuje zejména ošetření
stromů, v menší míře pak kácení a
nové výsadby dřevin. Z dalších připravovaných akcí je možné zmínit rekonstrukci keřového patra v záhonech na
Mariánském náměstí, která je zatím ve
fázi projektové přípravy. Připravujeme
i další rozšíření květinové výzdoby
města, o čemž se dočtete uvnitř čísla.
V oblasti odpadového hospodářství
byl v roce 2016 rozšířen pilotní projekt
pytlového svozu do všech místních
částí města, s převahou zástavby rodinnými domy, který se setkal většinou
s kladnými reakcemi obyvatel. Tím se
alespoň částečně eliminovala přeplněnost kontejnerů na plast v jednotlivých
stáních na kontejnery.
Bohužel velkým problémem ve
městě jsou neustále vznikající černé
skládky, jejichž likvidace zatěžuje rozpočet města a z peněz vynaložených na
jejich odvezení by mohla vznikat další
kontejnerová stání. Vloni na podzim
byly na sídliště ve Štěpnicích přistaveny dva kontejnery na velkoobjemový
odpad, v letošním roce město plánuje

přistavení těchto kontejnerů
i do jiných místních částí s tím, že přítomný pracovník dohlédne, jaký odpad
obyvatelé do kontejnerů vhazují,
a především, to, aby nedocházelo k
jeho masivnímu ukládání mimo tyto
kontejnery. O jednotlivých akcích
budete zavčas informováni.
O osvětu se přitom snažíme už od
základu. Vloni jsem spolu s kolegy z
radnice navštívil jednotlivé mateřské
školy ve městě s akcí zaměřenou na
propagaci a představení problematiky třídění a recyklace odpadů, a to
především zábavně-naučnou formou
prostřednictvím různých atrakcí a
soutěží. V letošním roce ji chceme opět
zopakovat.
Na závěr děkuji všem občanům, kteří
nejsou lhostejní k životnímu prostředí
v našem městě. Všem přeji hezké očekávání přicházejícího jara.
František Elfmark, DiS.
uvolněný člen rady města
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Krátce z města
Nový jarošovský pivovar oficiálně zahájil provoz

Nová interna přinese
komfort pro všechny

V květnu začne v Uherkohradišťské
nemocnici výstavba nového pavilonu, který by měl být zprovozněn na
podzim roku 2018. Přestěhují se sem
obě interny a také dětské oddělení.
Celkem budou mít pacienti k dispozici 141 lůžek (121 interny, 20 dětské),
devět lůžek získá návazná intenzivní
péče a sedm dětská JIP. Nemocnice
slibuje pacientům i personálu daleko
větší komfort v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením,
klimatizací nebo internetem. Součástí
objektu budou i ambulance s čekárnami a bude napojen na centrální
budovu i plicní pavilon.
-uhn-

Úvěry na opravy bydlení
Městská část Jarošov v minulosti proslula výrobou piva, která zde byla započata již v roce 1688. Nyní,
po takřka 20 letech od ukončení výroby piva v původním pivovaru, výrobu obnovil nadšený investor a
autor projektu Miroslav Harašta (viz foto na titulní straně), který před časem vrátil pivovarnictví také do
Znojma. „Půjde o místní pivo spjaté s regionem, pro místní lidi, z místních surovin a vyrobené s fortelem
místních lidí,“ vysvětlil již dříve svůj záměr Harašta. Pivovar je menší a o pár set metrů dál, než původní,
starý pivovar, nicméně je vybavený tradiční technologií a bude v něm možná výroba „řemeslného“ piva.
„Strategie nového pivovaru – vracet výrobu piva do míst, kam pivo historicky patří se mi líbí,“ prohlásil
starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Nový jarošovský pivovar uvaří asi 4 800 hektolitrů piva
za rok, ale zvládl by i čtyřikrát více, což by chtěl dokázat v rozmezí asi pěti let. Nynější počet čtyř zaměstnanců se při tom může navýšit asi na třináct osob. Komplex bývalého pivovaru před čtyřmi lety koupila od
společnosti Heineken firma Vymyslický. Město chce dosáhnout alespoň lepší prostupnosti lokality využitím
tamní komunikace, což by měl řešit vznikající územní plán. 
-jp-

Jubilanti se sešli v Redutě

Dalších sedmnáct úvěrů na opravy
domů a bytů schválila občanům Uherského Hradiště rada města. Od počátku zřízení Fondu rozvoje bydlení v
roce 2009 bylo celkem 244 žadatelům
poskytnuto už více než 54, 3 milionů
korun. Peníze občané použili zejména
na výměnu oken a dveří, na zateplení
domů a provedení nových fasád, na
opravy střech, výměnu podlah, opravy
elektroinstalace, topení, rozvody vody
či rekonstrukce bytových jader. Město
poskytuje úvěr do výše 500 tisíc korun
– je výhodný, vloni činil úrok pouze
0,23 procenta. Žádosti o úvěr na
II. pololetí roku 2017 mohou občané
podávat od 13. dubna do konce června.

Dobrá zpráva pro odběratele
tepla z CTZ s.r.o.

Seniory, kteří v posledním půlroce dosáhli významného životního jubilea, pozvalo město Uherské Hradiště
v úterý 24. ledna na společenské setkání do velkého sálu Reduty. Program pro oslavence si připravily děti ze
„Čtverky“ Hradišťánku, za doprovodu cimbálové muziky Husličky a písničky ze ZUŠ s primášem Markem
Pavlicou, pod vedením učitele Pavla Štulíra. Seniorům k jejich kulatým narozeninám přišli popřát starosta
města Stanislav Blaha, místostarosta Ivo Frolec a člen rady města František Elfmark, kteří jim následně byli
k dispozici také pro diskusi o problémech, které starší lidé vnímají a řeší. 
-jp-

Cena tepelné energie, dodávané
teplárnou CTZ s.r.o., se pro rok 2017
nemění a zůstává na stejné úrovni jako
loni. Podle dodavatele, který zásobuje
teplem a teplou vodou domácnosti,
průmyslové objekty i instituce, má
významný podíl na udržení nízké ceny
řada opatření zvyšujících efektivitu
výroby a úspory vlastních nákladů.
V roce 2016 rozšířila teplárna CTZ s.r.o.
okruh svých odběratelů o nová připojení bytových domů na sídlišti Východ
a v lokalitě Zahrádky. 
-ctz3
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Město informuje
Postrach Hradiště na ulici 28. října šel k zemi

Kapka naděje koupila plicní
ventilátor pro děti
Na dětské jednotce v Uherskhradišťské
nemocnici je nový ventilátor v ceně
350 tisíc korun určený převážně těm
dětským pacientům, u kterých došlo k
selhání efektivního dýchání, nebo které je nutno uvést do umělého spánku.
Jedná se o první takový přístroj na dětské JIP. Každoročně může plicní ventilátor pomoci až dvaceti dětem. Plicní
ventilátor předaly oficiálně dětskému
oddělení prezidentka Nadačního fondu
Kapka Naděje Vendula Pizingerová
spolu s ředitelkou fondu Elen Švarcovou. Kapka naděje spolupracuje s
Uherskohradišťskou nemocnicí už od
roku 2003 a za tu dobu financovala
pořízení přístrojů v hodnotě více než
dva miliony korun. 
-uhn-

Bezmála třicet let strašící ruina nedostavěného Okresního střediska dětí a mládeže na ulici 28. října už
je jenom vzpomínkou. Na místě by v budoucnu měly stát obytné domy. “Věříme, že z neslavně proslulého
místa by nakonec mohla být hezká a příjemná lokalita, propojená se sousední oblastí Sady – Špitálky,” řekl
starosta města Stanislav Blaha, který se přišel na místo podívat s investorem Jaroslavem Křivánkem.  -jp-

Navrhněte, která stavba si zaslouží ocenění
Stavby, které by mohly být nominovány
na čestné ocenění Dům roku, hledá, podobně jako každý rok, město Uherské
Hradiště. Ocenění se uděluje zpětně,
titul by tedy mohlo získat architektonické dílo nebo stavební počin, který
nejvíce obohatil naše město v uplynulém roce 2016. Vloni ocenění Dům
roku město udělilo revitalizovanému
průmyslovému areálu v Sadech, kde
vznikla restaurace, hotel a autosalón.
Město proto vyzývá projektanty,
investory a dodavatele staveb zkolaudovaných v roce 2016, aby je přihlásili,
a to nejpozději do 31. března 2017. Se
svými podněty a tipy na architektonicky zajímavé stavby může přijít také
veřejnost.
A nemusí vždy jít o velkou stavbu, může se jednat třeba i o rodinný
dům. „Každopádně to má být počin,
4

který je natolik zajímavý a hodnotný,
že by neměl uniknout pozornosti,“
doplnil městský architekt Aleš Holý.

Sekretářem soutěže je útvar městského
architekta, kde jsou k dispozici podmínky soutěže i přihlašovací panel. -jp-
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Péče o zeleň je nikdy nekončící práce
let snaží přinášet do obnovy veřejné
zeleně nové, moderní prvky. Je to vidět
prakticky všude. Postupně byly vysazeny pestré záhony trvalek, letniček,
cibulovin, které zkrášlily mnoho míst
ve městě, dokonce i kdysi nevzhledné
kruhové objezdy. Nejvíce jsou snahy o
zpestření veřejných prostranství vidět
ve frekventovaných částech města. Příjemnou atmosféru vnáší do ulic květiny
v samozavlažovacích nádobách.
Nově bude instalováno deset souprav závěsných truhlíků s květinami
na zábradlí mostu přes řeku Moravu,
které doplní stávající květinový mobiliář umísťovaný na Palackého náměstí,
v Havlíčkově ulici, na Masarykově
náměstí, v ulici Protzkarově, na Zelném
trhu a na Mariánském náměstí.

Sadovými úpravami začne
i revitalizace Štěpnic

Ve městě bylo vysazeno
33 stromů a 245 keřů
V loňském roce bylo v rámci náhradních výsadeb za povolené kácení
stromů na pozemcích města vysazeno 33 ks alejových stromů a 245 ks
keřů. Byly také realizovány zdravotní
výchovné a bezpečnostní ořezy stromů, a to zejména v lokalitách podél
třídy Malinovského – alej javorů, dále
ve Smetanových sadech a na Mariánském náměstí. „Nikdo nekácí dřeviny
s radostí, ale postupná obnova porostů
je nutná zejména z bezpečnostních důvodů. Většina odstraněných dřevin byla
vykácena v důsledku jejich špatného
zdravotního stavu,“ nastínil člen rady
města Uherské Hradiště František Elfmark. V některých případech se jednalo

o kácení z důvodu zásahu do stavebních
konstrukcí budov, případně nadměrného stínění bytových jednotek. Celkem
se v loňském roce jednalo o 34 stromů.
Podobně bude město pokračovat i v letošním roce. „Péče o zeleň je o přirozené
obnově, a také proto je to nikdy nekončící činnost,“ zauvažoval Elfmark. Podle
něj bude rozsah náhradní výsadby v letošním roce zhruba stejný jako vloni.

Také letos se město
oblékne do barev
Vzpomínáte si, jak bylo vloni město plné
květin a jakou radost dělají obyvatelům
rozkvetlé záhony a závěsné květinové
truhlíky? Letos bude květinové výzdoby
ještě více.
Město Uherské Hradiště se již několik

Dlouhodobě plánovaná obnova sídliště
Štěpnice začala údržbou a ošetřením
zeleně. Některé stromy ve špatném
zdravotním stavu a se zhoršenou biochemickou stabilitou je nutné pokácet a
zasadit nové stromy. Základem projektu
jsou pěstební opatření, spočívající v
různých druzích ořezů nebo v instalaci bezpečnostní vazby. Navrhované
výsadby doplní stávající části alejí, které
lemují páteřní komunikaci v území.
Další součástí obnovy je založení parkového trávníku a jeho údržba. „Dojde
k pokácení čtrnácti stromů včetně
odstranění pařezů, vysazeno bude o
jeden více,“ potvrdil člen rady města
František Elfmark. Obsahem první
etapy projektu bude podle jeho slov
probírka neperspektivních drobných
dřevin, instalace bezpečnostní vazby u
šesti stromů a ořez 240 stromů. „Akce
nás vyjde na více než milion korun, ale
z 60 procent by měla být spolufinancována ze zdrojů Evropské unie,“ doplnil
Elfmark. Úpravy zeleně jsou jedním z
mnoha plánovaných kroků k obnově
celého sídliště. Další připravovanou akcí
je výstavba parkovacích stání. V tomto a
příštím roce jich chce radnice zajistit ve
Štěpnicích kolem 350. 
-jp5
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Pozvánka
Čaj před pátou
s Blankou Rašticovou
a Davidem Vacke

Cyklus besed Čaj před pátou, který
vytvořili vzájemnou spoluprací Region
Slovácko, Slovácké muzeum a Slovácké
divadlo k oslavám 760. letého výročí
města Uherské Hradiště.
Historička Blanka Rašticová bude
s pozvanými hosty vyprávět o zajímavých událostech a dějinných milnících
Uherského Hradiště, besedami v komunitní kavárně Cafe 21 v prostorách
Jezuitské koleje bude provázet David
Vacke.
Začátek besed je stanoven na 16:30
hodin a uskuteční se vždy jedenkrát za
měsíc, vyjma letních prázdnin,
tj. 30. 3., 20. 4., 25. 5., 15. 6., 14. 9.
a 12. 10. 2017.
Kapacita kavárny je omezena, proto
je nutné zakoupit si místenky vždy dopředu na Městském informačním centru Uh. Hradiště, tel. 572 525 525. Cena
vstupenky je 50,- Kč a je v ní zahrnut
čaj nebo káva. 
-rs-

CAJ PRED PÁTOU

s Blankou Rasticovou a Davidem Vacke

Sobotní podvečer 4. února 2017 patřil v uherskohradišťském Klubu kultury XVII. ročníku Plesu seniorů. Ples
pořádá poslední již téměř desítku let Klub kultury ve spolupráci se Senior centrem Uherské Hradiště.
Ples, který si postupem let získal oblibu nejen u starší generace, slovem provázel moderátor Martin Rezek,
po slavnostním zahájení pozdravil přítomné za pořadatele ředitel Klubu kultury Antonín Mach, ředitelka
Senior centra Jitka Víchová, starosta města Stanislav Blaha a místostarosta Ivo Frolec. Příjemnou plesovou
atmosféru navodili studenti a studentky Gymnázia Uherské Hradiště svou polonézou v choreografii a pod
vedením Lenky Kraváčkové. V průběhu večera pak program pokračoval na tanečním parketu vystoupením
žákyň Jany Trubačíkové z tanečního oboru Základní umělecké školy. Předvedly své úchvatné vystoupení s
názvem Carmina burana, se kterým slaví úspěchy i na tanečních soutěžích, a rozverné pásmo Kabaret. Na
pódiu velkého sálu k tanci a poslechu celý večer hrála kapela Benny Q. Požitek z plesové zábavy pak návštěvníkům umocnilo půlnoční losování vstupenek o ceny. 
-mm-, snímky: Martina Zapletalová
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Termíny besed:
23. 2., 30. 3.,
20. 4., 25. 5., 15. 6.,
14. 9., 12. 10. 2017
Cafe 21, Masarykovo nám. 21, Uh. Hradiste
zacátek v 16:30 hodin, vstupné 50,- Kc
(v cene vstupenky je caj/káva)
rezervace nutná na MIC UH tel. 572 525 525
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Dál mě posouvala láska k mé profesi
Rozhovor s držitelkou Ceny města Uherské Hradiště Anastázií Majíčkovou
Anastázie Majíčková pracovala ve
svém životě především pro uherskohradišťské děti a potřebné. Založila
školku s křesťanskou výchovou,
zasadila se o vznik Oblastní charity
v Uherském Hradišti, stála u zrodu
místní Diakonie – střediska Cesta.
Její život patří pedagogické práci
a péči o potřebné, čemuž zasvětila
veškerý svůj čas, úsilí a energii.
Před několika měsíci jste obdržela
Cenu města Uherského Hradiště.
Jaký to mělo vliv na váš život?
Velmi si toho vážím. Když jsem si
později pročítala, jaké osobnosti toto
ocenění dostaly, tak jsem z toho měla
až husí kůži. A říkala jsem si, jestli já
se k nim můžu postavit, protože žen
jako jsem já, je daleko víc a prostě je
jen nikdo nenominoval. To, že člověk
může prožít veřejné ocenění je vlastně
možnost mít radost ze své práce, kterou
dělal celý život, i když to přišlo poněkud „opožděně“, protože já jsem už léta
v důchodu.
Kdybyste vy měla tu možnost někoho ocenit, kdo by to byl?
Především by to byli rodiče. Já pocházím z Kopanic, z devíti dětí a my jsme
byli jedni z prvních z té oblasti, kteří
měli maturitu. Všichni rodiče vždycky
chtějí, aby se jejich děti měly líp, než se
měli oni sami. V době, kdy jsme rodičům měli nejvíce pomoci v hospodářství, odcházeli jsme do škol. Naši rodiče
se zachovali výjimečně, mnozí jiní toto
svým dětem nebyli ochotni poskytnout.
Takže bych ocenila své rodiče.
Celý život jste pracovala v pedagogické a sociální oblasti. To je nesmírně těžký úkol.
Základy tohoto cítění se nabývají v
rodině. Zejména ve vícečetné rodině.
Jako starší děti jsme byly svědky toho,
jak maminka pečuje o mladší sourozence, takže jsme přirozenou cestou
nasávaly do sebe všechny způsoby její
péče a chování. Pro nás potom nebylo
problémem, když rodiče odjeli, postarat se o mladší sourozence, pohlídat
dům, nebo uvařit oběd. Všechno jsou

to prostě kamínky do mozaiky pozdějšího vztahu, kterou si člověk skládá z
toho, jak se chová dospělý, jež je pro něj
vzorem a příkladem.
Co bylo pro vás motorem, abyste
vždycky šla dál?
Já mám vzdělání učitel-vychovatel
a učitelka mateřské školy. Tím jsem
také chtěla být, učitelkou mateřské
školy. Mohla jsem tedy dělat obojí. Až
mnohem později jsem začala působit v
sociální oblasti. Ze školství mě vyhodili,
protože jsem pro ně nebyla tou správ-

přát, rodiče jim všechno zařídí. Sami
se nemají za co brát. Bezbřehá svoboda
není dobrá. Když si člověk myslí, že
si může dovolit všechno, tak to není v
pořádku. Je nutné mít osvojené určité
normy, které patří kulturně a historicky k tomu prostředí, ve kterém žijeme.
Možná by člověk měl jít na zkušenou do
světa, aby poznal, zač je toho loket.
Co si myslíte, že v dnešních sociálních službách nejvíce chybí?
V současné době je poměrně široká nabídka sociálních služeb. Ve svém okolí
jsem měla několik mladých rodin, které
pečovaly o hendikepované dítě doma,
viděla jsem, jak je zapotřebí zřídit
úlevovou službu pro ně. Teprve, když
se člověk sám nebo jeho blízký ocitne v
nouzi, pozná, co by ještě bylo potřeba.
Co je pro vás největší radost?
Největší radostí je prožívat s dětmi
a vnuky úspěšné zakončení studia,
schopnost zúročit nabyté vědomosti
ve zvolené profesi. Toto všechno však
předpokládá dobré zdraví a dobré
partnerské vztahy. To je pro mne štěstí
a radost.
Jak vnímáte město Uherské Hradiště?
V Uherském Hradišti žiji už 54 let, už
je to moje město. Podmínky k žití nám
komplikují auta, která všichni potře-

„Největší radostí je prožívat s dětmi
a vnuky úspěšné zakončení studia, schopnost
zúročit nabyté vědomosti ve zvolené profesi.“
nou socialistickou učitelkou.
Všechno, co člověka potká, se může
považovat za zkoušky, ve kterých buď
obstojí, nebo ne. A pokud ano, posune
jej to zase osobnostně kousek dál. Mě
vždycky posouvala dál láska k mojí profesi. Možnost přinášet tvůrčí přístup
a setkávat se s mladými lidmi, jejich
rodiči…
Máte za sebou v životě hodně poznání a hodně zkušeností, co byste
poradila dnešní mladé generaci?
Mnohé děti mají všechno. Jejich
největší problém je, že si nemají už co

bujeme. V našem městě máme málo
dostupných odpočinkových míst pro
seniory, ale i pro mladé obyvatele města. My občané málo dbáme na pořádek
veřejných prostor. Vytváříme si pro
sebe omluvu, že to není naše věc napomenout ty, kteří se náležitě nechovají.
A co byste popřála Uherskému Hradiště k jeho letošnímu výročí 760 let
od založení?
Spokojené občany! Kde žijí spokojení
občané, tam je spokojeno celé město.

Rozhovor připravil Jan Pášma.
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Pozor na platnost řidičského průkazu
Řidiči by si měli pohlídat platnost
svých řidičských průkazů. Řidičské
průkazy mají pouze omezenou platnost a motoristé by si sami měli včas
zajistit jejich výměnu. Letos skončí
platnost průkazů vydaných v roce
2007, ve správním obvodu Uherského Hradiště se jedná o 7210 průkazů.
Za případné řízení bez platného
dokladu se řidiči vystavují riziku
nemalé pokuty.
Doporučujeme, aby si řidiči vyřizovali nový řidičský průkaz asi jeden
měsíc před skončením jeho platnosti
(platnost je na dokladu uvedena).
V současné době jsou platné pouze
řidičské průkazy typu kreditní karty
(vydávané od roku 2004), které platí
po dobu deseti let ode dne vydání. V
případě, že doklad osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupiny

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo
D+E, je jeho platnost pět let.
Prostá výměna řidičských průkazů
vydaných po 1. 5. 2004, tedy průkazů typu kreditní karty, nepodléhá
správnímu poplatku. Pokud současně s výměnou dokladu probíhá i
změna osobních údajů (změna příjmení, bydliště apod.), činí správní
poplatek 50 Kč. Zákonná lhůta pro
výrobu řidičského průkazu je 20 dnů

ode dne podání žádosti. V případě
výměny řidičského průkazu je možné požádat i o zrychlené vyřízení.
Správní poplatek pak činí 500 Kč
a doklad je vyroben do pěti pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba předložit platný doklad totožnosti
a jednu aktuální fotografii (max.
2 roky starou) o rozměrech
3,5 x 4,5 cm.
Za případné řízení motorového vozidla bez platného dokladu lze uložit
pokutu, v blokovém řízení do 2000
Kč, ve správním řízení 1500–2500 Kč
+ případně 1000 Kč náklady řízení.
Řidičské oprávnění vyřídíte na Odboru dopravních a správních agend,
ul. Revoluční 1023, tel.: 572 525 565.
V neúředních dnech (úterý a čtvrtek) mohou občané využít rezervační systém. 
-jp-

Sportovní okénko
Sprinter Stromšík bojuje o účast na halovém mistrovství Evropy
Sprinter Zdeněk Stromšík ze Slovácké
Slavie Uherské Hradiště si už stihnul
pověsit na krk první zlatou medaili
roku 2017. Na pražském Strahově
vybojoval titul akademického mistra
republiky v běhu na 60 metrů v čase
6,90 sekundy.
Hned od začátku roku má mladý
běžec skvělou formu a bojuje o účast
na halovém mistrovství Evropy v
Srbsku. Na závodech Athletics Indoor
Ostrava vyhrál běh na 60 metrů časem
6,76 sekund. Stejného času dosáhl i na
lednovém mezinárodním atletickém
mítinku ve Vídni a z Rakouska si odvezl bronz. Na největším slovenském
halovém mítinku v Bratislavě Elán
2017 koncem ledna opět doběhl třetí a
svůj čas si ještě vylepšil na 6,74 sekundy. Vyběhal tak sice už pět nejlepších
letošních českých časů a je aktuálně
lídrem českých tabulek, do vysněné
8

účasti v Bělěhradě mu ale stále chybí
pět setin.
Dvaadvacetiletý Zdeněk Stromšík
trénuje v Uherském Hradišti ve skupině přezdívané Vlčí smečka podle jejího
kouče Jaroslava Vlčka. Právě ten si ho
ve čtrnácti letech při závodech žáků
vyhlédl. „Má vrozené dispozice, výjimečně rychlý kotník,“ oceňuje svého
svěřence Jaroslav Vlček.
Atletika byla zprvu pro Zdeňka
sportem číslo dvě, prvořadý byl fotbal.
Přesto jel po závodech v Hradišti běhat
i na dětskou olympiádu do Brna, kde
ke svému překvapení opět vyhrál. Následovalo mistrovství republiky žáků
a další vítězství. Tyto úspěchy Zdeňka
přiměly, aby se rozloučil s kopanou a
věnoval se naplno atletice. Že se tehdy
rozhodl správně, to dokazuje i každoroční oceňování sportovců roku města
Uherského Hradiště.
-pst-

Foto: Mirka Zítová
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Politika trochu jinak

Objemný odpad nepatří ke kontejnerům

Politické strany i samotní politici se
netěší velké důvěře občanů. Přitom
politika a politická soutěž politických stran je základ každé demokratické společnosti. Politici, reprezentující politický program, nejsou
pouze reprezentanty té které politické strany, ale jsou zástupci občanů a
veřejnosti. Ta je nejdůležitějším kontrolním orgánem samotných politiků
a je pouze na aktivitě občanské společnosti, jak často a jakým způsobem
se zajímá o své politické zástupce a
jak kontroluje jejich konání. Tak jako
státní majetek není majetkem vlády,
tak také městský majetek i jeho
rozpočet není majetkem radniční
koalice, ale majetkem občanů města.
Přitom se sami občané pramálo
zajímají, kam jejich peníze jdou, jaké
investice se realizují a zda všechny
finance směřují ke zlepšení životní
úrovně obyvatel a rozvoje města.
Proto existují opoziční zastupitelé,
aby tuto kontrolu za své spoluobčany
prováděli. To je jejich práce i politická zodpovědnost.
Problémem je, že občané jsou málo
informováni o činnosti jednotlivých zastupitelů i politických stran.
Proto sociální demokraté dlouhodobě usilují o přímé audiovizuální
přenosy ze zasedání zastupitelstva
města, proto ČSSD prosadila možnost zveřejňovat názory jednotlivých
zastupitelů ve Zpravodaji města a na
webových stránkách města. Stále se
nedaří vyjadřovat své názory v rámci
placených informací městem pomocí TV Slovácko, problémy existují
i v regionálních médiích. Snahou
opozice je také daleko větší, a nejen
formální, zapojení široké veřejnosti
do rozhodovacího procesu. Důvodem
je povzbudit veřejnost v jejich aktivitě a jejich zájem o věci veřejné.

I přes veškerá upozornění se stále
objevují případy ukládání odpadu,
který patří do sběrného dvora, v
blízkosti sběrných míst komunálního
odpadu.
Díky vyššímu počtu kontejnerů na
tříděný odpad a přidělení sběrných
nádob na bioodpad do všech domácností, ale hlavně díky možnosti
bezplatného uložení objemného odpadu, stavební suti apod. ve sběrných
dvorech nebo ve středisku sběrných
surovin je nyní situace s černými
skládkami poněkud lepší než před
lety, přesto jsou ale v Uherském Hradišti místa, kde problémy přetrvávají.
Někteří lidé, bez ohledu na ostatní,
stále nechávají u kontejnerů odpad
nejrůznějšího druhu, kusy nábytku,
staré matrace, vysloužilé elektrospotřebiče, či nejrůznější odpad z rekonstrukcí bytů a spoléhají na to, že
po nich někdo jiný nepořádek uklidí.
Město upozorňuje, že takový odpad
patří výhradně do sběrných dvorů.
Některá kontejnerová stání jsou
pro nadměrné ukládání nepatřičného

odpadu z domácností řešena opakovaně. Problémy bývají ve Staré Tenici, na sídlištích Východ a Štěpnice,
v oblasti garáží na Revoluční ulici, ale
i na dalších místech.
Kdo takový odpad vyhodí, neuvědomuje si, že za něj někdo jiný jeho
nepořádek musí uklidit. Roční platba
za svoz odpadů se na odvoz směsného
odpadu nevztahuje. Město za odvoz
odpadu, který patří do sběrného dvora, vynakládá každý rok kolem 150
tisíc korun navíc. Za takovou částku
by se dala postavit alespoň dvě další
nová sběrná místa.
V Uherském Hradišti jsou dva
sběrné dvory. Město není jejich
vlastníkem, patří soukromým společnostem, které pro město smluvně
zajišťují provoz. Konkrétně ve dvoře
na ulici Průmyslové mohou bezplatně
(do stanovených ročních limitů na
občana), odevzdávat odpady nejen
občané Uherského Hradiště, ale i
občané z jiných obcí, s nimiž má
vlastník/provozovatel uzavřenou
smlouvu. 
-jp-

Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu
zastupitelů za ČSSD
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Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018
Termín: čtvrtek 6. dubna a pátek 7. dubna 2017 od 14 do 17 hodin
ZŠ UNESCO (zápis se koná na odloučeném pracovišti v Hradební 189),
www.zsunesco.cz
ZŠ Sportovní, www.zsuhsportovni.cz
ZŠ a MŠ Větrná, www.zsvychod.uhedu.cz
ZŠ T. G. Masaryka, Mařatice (vč. zápisu do logopedické třídy), www.zsmaratice.cz
Termín: pátek 7. dubna od 13 do 17 hodin a v sobotu 8. dubna od 9 do 12 hodin
ZŠ Za Alejí (zápis do Montessori třídy v pátek od 12 do 18 hodin a v sobotu od 9 do
12 hodin), www.zszaaleji.cz
Termín: pátek 7. dubna od 14 do 17 hodin
ZŠ a MŠ Jarošov, www.zsjarosov.cz
Do školy jsou přednostně přijímáni žáci ze školského obvodu dané školy,
tzn. žáci s místem trvalého bydliště v tomto školském obvodu. Školské obvody
ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce
č. 8/2016, kterou najdete na www.mesto-uh.cz. Zákonný zástupce dítěte může
pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský obvod. Prosíme rodiče (zákonné
zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. -jp-

Připomínáme platby za odpady
Přiblížilo se období, kdy jsou ve městě
Uherském Hradišti aktuální platby za
odpady. Uvádíme několik zásadních
informací k této problematice.
Kdo platí a kolik
Výše poplatku za odpad se nemění,
zůstává stejná jako v loňském roce,
tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost
poplatku za odpad je 31. května 2017.
Poplatky platí fyzická osoba, která
má v Uherském Hradišti trvalý pobyt,
a také fyzická osoba, která má na
území města Uherské Hradiště stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši 500,- Kč (vlastník je povinen se přihlásit). Každá fyzická osoba
platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem, který
byl hromadně rozesílán v roce 2013.
Noví plátci poplatku za odpad obdrží
variabilní symbol při ohlášení poplatkové povinnosti (např. trvalého pobytu
nebo stavby bez trvalého pobytu) na
10

ekonomickém odboru. V případě, že
jste si variabilní symboly neuchovali, lze se obrátit také na ekonomický
odbor osobně, pracoviště Masarykovo
náměstí 19, přízemí vpravo, dveře
č. 125, telefonicky 572 525 847, nebo
elektronicky na e-mail: dana.schreierova@mesto-uh.cz.

variabilního symbolu, a nebo také
bezhotovostní platbou převodem z
účtu (i v tomto případě je nutné uvádět
jednotlivé variabilní symboly).

Úlevy a osvobození

pondělí a středa
08.00–11.00, 12.00–16.30
úterý a čtvrtek
08.00–11.00, 12.00–14.00
pátek
08.00–11.00, 12.00–13.00

Od poplatku jsou osvobozeny děti
do dovršení 18. roku věku a osoby od
dovršení 70. roku věku. Úleva ve výši
250,- Kč se poskytuje studentům denního studia, kteří jsou ubytováni v místě studia vzdáleného od města nejméně
50 km, po předložení potvrzení o
denním studiu do 31. května 2017 na
ekonomickém odboru městského
úřadu. Poplatek je možno hradit buď
přímo v pokladně Městského úřadu
Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí 19, přízemí vpravo), či na poště nebo
v bance, kdy je nutné vyplnit poštovní
poukázky či platební poukaz zvlášť
za každého plátce včetně přiděleného

Pokladní hodiny pokladny
Městského úřadu Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19:

Číslo účtu: 19-1543078319/0800
vedený u České spořitelny a.s.
Variabilní symbol:
jedinečný pro každého plátce
Výše poplatku za rok 2017:
500,- Kč/osoba
Splatnost poplatku: 31. 5. 2017 


-jp-

Z historie

Toulky městem

Bufet a prodejna potravin v Nádražní ulici v roce 1985. 

Nejstarší zmínka o velkoměšťanském domě čp. 29 v dnešní Nádražní ulici je z roku 1650, kdy bednář
Honz Šnyder tento pustý grunt
prodal pernikáři Vilímu Maderovi.
Jeho vdova Mandalena ho roku 1683
prodala barveníkovi Janu Pavlíkovi
a ten dům v roce 1715 postoupil
svému zeti, městskému radnímu
Jiřímu Březovskému. Po řadě dalších
držitelů dům v roce 1823 koupil jarošovský hostinský Jan Prokop, který
ho v roce 1833 přenechal svému
stejnojmennému synovi, ale zůstal
zde se svou druhou ženou Barborou
nadále bydlet. Jan Prokop mladší,
který byl sedlářem, dostal k užívání
se svou rodinou dům čp. 107, kde
zemřel v roce 1840 ve věku pouhých
35 let. Dům čp. 29 zdědily jeho nezletilé děti Jindřich, Jan a Vincencie,
s nimiž se tam jejich matka po smrti
manželových rodičů přestěhovala.
V roce 1867 dcera Vincencie, provdaná za obchodníka Františka Grigara,
prodala svůj podíl na domě bratrovi
Janu Prokopovi, rovněž sedlářskému
mistru, který tu pak bydlel s manželkou a třemi dětmi, a také s učni
a pomocníky ve své živnosti, až do

Foto: SOkA UH

smrti v roce 1886. O tři roky později
zemřela na tuberkulózu také jeho
manželka Františka. Jediný syn
Rudolf Prokop byl geometrem a žil
v Litovli, takže zděděný dům neužíval. I ten však zemřel velmi mladý
již v roce 1900, dva roky předtím
ale dům prodal Eduardu a Karolíně
Rochovým, kteří v něm již dříve
bydleli. V polovině 19. století bývaly
v domě 3–4 byty, z nichž jeden užívala rodina majitele. K domu patřila
ještě zadní budova na konci parcely
do ulice Na Splávku, která byla i
s částí dvora v roce 1866 oddělena
jako samostatný dům čp. 183. Přední
dům byl roku 1883 nově postaven
a počet bytů se zvýšil na pět až šest.
Majitel Eduard Roch byl natěračem
a čalouníkem, takže s jeho rodinou
vždy bydlel i učeň nebo tovaryš.
V prvním patře bydlel nejméně do
roku 1910 obvodní a drážní lékař
MUDr. Bernhard Felber, který v Hradišti působil od roku 1882, kolem
roku 1890 také gymnazijní profesor
Josef Strommer a na přelomu
19. a 20. století stavitel Jan Laštovka, zaměstnaný u stavitele Langra
v Olomouci. Rochovi dům už roku

1903 prodali Eduardu a Františce
Macenauerým, jejichž potomkům
dům patřil až do roku 1957. Barvíř
Eduard Macenauer pak s manželkou
a dvěma dětmi bydlel v jednom ze
dvou bytů v přízemí a v roce 1904 si
nechal ve dvoře postavit barvírnu
a mandlovnu. Majitelé i provozovali hostinec, a to nejdříve od roku
1901 Karolína Rochová, pak krátce
nájemkyně Marie Havelková a asi od
roku 1903 nájemce Josef Pardus, jenž
v přízemí také bydlel. Z jeho tří dětí
dcera Růžena se stala úřednicí
a dlouhá léta pak pracovala na okresním úřadu. V roce 1909 do tohoto
domu Ferdinand Sukaný přestěhoval
své Ústřední knihkupectví českého
učitelstva na Moravě, které zahrnovalo také antikvariát a obchod
s uměleckými předměty a hudebninami, od roku 1914 měl i obchod
s keramickými výrobky, výšivkami
a krajkami pod firmou Prodejna
slováckého lidového průmyslu. Za
protektorátu a po osvobození bylo
v přízemí domu ještě květinářství
Marie Tvrdoňové a její byt, předtím
do roku 1938 obchod Františka Marečka s šicími a psacími stroji, jízdními koly, gramofony a elektrickými
přístroji na masáže. V domě bydlel
také Cyril Kalous, veřejný posluha
a nosič zavazadel, který svou živnost
provozoval až do roku 1953. Knihkupectví bylo v roce 1950 znárodněno,
ale působilo tu dalších několik desetiletí, zatímco květinářství nedlouho
po znárodnění zaniklo a prostory
v domě byly v roce 1958 přiděleny
Lidovému družstvu stolařů a čalouníků pro kancelář. Později spotřební
družstvo Jednota celé přízemí upravilo na bufet a prodejnu potravin
Večerka, otevřené v roce 1985. V roce
1996 byla na jejich místě otevřena
dodnes fungující prodejna elektrospotřebičů a o rok dříve prodejna
sportovních potřeb a oblečení, kde
se od té doby vystřídaly další obchody s textilem. V patře mj. působí od
roku 2009 nízkoprahové zařízení
pro mládež Tulip.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Objektivem čtenáře
Uherské Hradiště moderněji

„Je to jednoduché. Všichni fotí naše město starobyle. Náměstí, kašny, hradby a tak. Podobné fotografie jsem ještě nikde neviděl. Tak jsem je udělal.“

Lukáš Lenon Gajdoš – tulák, divadelník a fotograf, nar. v Boskovicích, žije v UH.

Příroda kolem nás
U zimní řeky Moravy

Když město zapadlo sněhem, řeka Morava na mnoha místech úplně zamrzla. Podle meteorologů nastala sedmá nejchladnější zima od roku 1961. I v tomto období
však můžeme pozorovat u řeky řadu ptačích druhů. A tak se vydejme na procházku od gymnázia pod silniční most a k lávce do Starého Města.
Po cestě uvidíme nejhojnějšího zástupce vodních ptáků, kachnu divokou. Samečci jsou pestře zbarvení s nápadně tmavě zelenou hlavou a žlutým zobákem, samičky
jsou hnědavé, ozdobené tmavě modrými a bílými pírky na křídlech. Samec i samička mají výrazně oranžové nohy. Vyskytují se ve větších skupinách, často spolu
s labutí velkou.
Zajímavost představují i ptáci, kteří „utekli“ odněkud z chovů a následně žijí mezi kachnami na řece. Patří k nim například pár kachniček karolínských. Velmi
krásně zbarvený je opět samec. Tento druh pochází ze Severní Ameriky, u nás bývá chován pro okrasu například v zoologických zahradách a na vodních plochách
v parcích. 
Text a foto: Mgr. Hana Baroušová

12

Inzerce

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od
1. července.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro
vaše zdraví. Spolupracujeme s více
než 26 000 lékaři a zdravotnickými
zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni
pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme
i tu nejmodernější a nejdražší
zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro
celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova
na www.211.cz

www.zpmvcr.cz

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
Společnost PREFA BRNO, a.s., Strojní závod Veselí nad Moravou,
přijme do pracovního poměru ZÁMEČNÍKA.
Jedná se o práci na plný úvazek, jednosměnný provoz.
Pracovní doba 6:45 – 15:15 + možnost přesčasů.
Místo pracoviště: Veselí nad Moravou, Masarykova ul.
Požadavky (vzdělání, schopnosti, zkušenosti):
• střední vzdělání s výučním listem
• řidičský průkaz skupiny B
• zkušenosti se zámečnickou výrobou
• znalost výkresové dokumentace
• svářečský průkaz ručního obloukového svařování
obalenou elektrodou (elektroda)
• svářečský průkaz ručního obloukového svařování tavící
se elektrodou v aktivním plynu (CO2)
Náplň práce:
• sestavování částí strojů a strojních zařízení
• svařování ocelových konstrukcí
Zaměstnanecké výhody:
• 5 dní dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění
Kontakt: Zálešák Roman, mob. 606 784 296
Životopisy zasílejte na adresu: zalesak@prefa.cz
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REDUTA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ



Novela DPH 2017

CYKLUS MUSICA



Novela ZÁKONÍKU PRÁCE 2017

GRAFFOVO KVARTETO



Finanční a ekonomické řízení podniku

SLOVEM Z ORTENOVÝCH DENÍKŮ DOPROVODÍ MARIE DURNOVÁ.



Finanční analýza



Manažerské účetnictví



Oceňování podniku



Mzdová účtárna aktuálně



Cestovní náhrady v daňových souvislostech



Vysílání zaměstnanců do zahraničí



Akreditovaný kurz – Celní deklarant



Akredit. kurz – Účetnictví a daňová evidence



Kurz pro začínající mzdové účetní

ŠTĚPÁN GRAFFE /HOUSLE/, LUKÁŠ BEDNAŘÍK /HOUSLE/,
LUKÁŠ CYBULSKI /VIOLA/ A MICHAL HREŇO /VIOLONCELLO/
NA PROGRAMU: KALABIS, JANÁČEK, HAAS

7. BŘEZNA

V 19.30 HODIN

PŘIPRAVUJEME:
4. 4. 2017 V 19.30 HOD., REDUTA, VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH
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Kultura

Klub kultury
Zazpívej, slavíčku 2017
V těchto dnech, konkrétně ve čtvrtek 2. března, se v malém sále Klubu
kultury v Uherském Hradišti, koná
předvýběrové kolo přehlídky Zazpívej,
slavíčku pro oblast Uherskohradišťsko.
Postupové přehlídky dětských interpretů lidových písní se zúčastní děti od
předškolního věku až po žáky 9. tříd.
42. ročník dětské pěvecké soutěže
Zazpívej, slavíčku 2017
NOVINKY:
předvýběrová kola:
 Uherské Hradiště 2. 3. 2017,
oblast Uherskohradišťsko
 Uherský Brod 3. 3. 2017,
oblast Uherskobrodsko a Kopanice
dvě kategorie:
děti do 10 let
děti od 10 do 15 let
Vybrané děti z obou předvýběrových kol postoupí do okresního
finále.
 okresní finále: 2. 4. 2017
v DK Uherský Brod
za doprovodu CM Mladí Burčáci

Vernisáž Setkání – Stretnutie
v Trenčíně

Dne 16. února byla ve výstavních prostorech Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíně slavnostně
zahájena výstava již 32. ročníku tradiční družební
výstavy Setkání – Stretnutie, které se letos zúčastnily
na čtyři desítky autorů z regionů Uh. Hradiště a
Trenčín. Výstavní kolekce obrazů, grafik, kreseb,
dřevořezeb a plastik bude v Uh. Hradišti představena
ve středu 5. dubna v 17 hodin v Galerii Vl. Hrocha.

Foto: Oldřich Prajza

Hlavní novinkou letošního ročníku
je, že přehlídku Zazpívej, slavíčku
společně vyhlašují Klub kultury v
Uherském Hradišti a Dům kultury v
Uherském Brodě. Obě kulturní organizace se domluvily, že okresní finále
se bude konat v liché roky v Uherském
Brodě, v sudé v Uherském Hradišti.
Cesta vybraných zpěváčků
z okresního finále:
Kategorie dětí do 10 let:
okresní finále → oblastní finále
(Vlčnov, 11. 6. 2017), z této kategorie
se již dále nepostupuje
Kategorie dětí 10–15 let:
okresní finále → oblastní finále
(Veselí nad Moravou, 22. 4. 2017)
→ národní finále (Valašské Meziříčí, 14. 5. 2017) → celostátní
kolo (Kyjov)
Přehlídka dětských zpěváků Zazpívej, slavíčku se letos vydává novou
cestou, stejně jako řada ostatních
regionálních dětských pěveckých
soutěží. „Vše to začalo Setkáním k
dětskému zpívání s rodiči, vedoucími

souborů a učiteli, která napomáhala
ve výběru písní a způsobu zpívání
lidových písní, setkání se zúčastnili
například Zdeněk Stašek, Jan Maděrič, Vlastimil Ondra, Jan Káčer,
Václav Mach,“ popisuje situaci David
Pavlíček z programového oddělení
Klubu kultury Uherské Hradiště
a dodává: „Odborným garantem
dětských pěveckých soutěží se stal
Národní ústav lidové kultury ve
Strážnici. Díky této iniciativě se
sjednotila postupová pravidla pro
všechny soutěže na Slovácku. Zástupci jednotlivých soutěží se účastní
pravidelných jednání k organizaci
soutěží a aktuální informace můžou
sledovat na webových stránkách
NÚLK. Hlavním cílem tohoto všeho je
podpořit zpívání dětí na Slovácku.“
Nadané děti z Uherskohradišťska,
kterým učarovala lidová píseň, se
přehlídky Zazpívej, slavíčku mohou
účastnit již 42 let. Cílem celé přehlídky je dle organizátorů podnítit
děti ke zpěvu lidových písní, získat
přehled o výrazných pěveckých talentech a vybrat nejlepší z nich
do oblastní přehlídky.
-mm-

Pozvání: výstavy Klubu kultury
 Sociální služby Uh. Hradiště, Domov
pro osoby se zdravotním postižením
Kunovice – Cihlářská 21 a Klub kultury Uh. Hradiště připravili k připomenutí 15. výročí výstavu akvarelů
paní Františky Liškové. Výstava bude
zahájena v úterý 21. března v 15 hodin.
Paní Lišková již od útlého dětství žije v
různých ústavech sociální péče a i přes
své tělesné postižení si ráda maluje a
posledních pár let se tomuto koníčku začala věnovat velmi intenzivně.
Výstava „Můj život v obrazech“ bude
v chodbách Reduty k vidění do 20.
dubna.
 Od 3. března je v Galerii Vladimíra
Hrocha možné spatřit figurální obrazy
zachycující dění v jejím okolí, květinová zátiší i malby náboženských ikon

slovenské malířky Aleny Teicherové.
Autorčina první výstava v našem
městě představuje průřez její dosavadní tvorbou. Vznikla ve spolupráci s
Trenčianským osvetovým strediskom
v Trenčíně a potrvá do 3. dubna.  -pb-
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Knihovna BBB
Noc s Andersenem a březen měsíc čtenářů
Na obrázku vidíte náhled letošní
pohlednice, kterou tisknou šikovní
tiskaři z Uherského Hradiště pro tisíce dětí na všech kontinentech, kde v
pátek 31. března chystají pohádkovou
Noc s Andersenem. Již 17. ročník akce
k podpoře dětského čtenářství přinese
mnohá dobrodružství, letos za podpory pohádkových hrdinů časopisu
Čtyřlístek. U nás v Uherském Hradišti
zahájíme naši pohádkovou slavnost
už odpoledne v dětském oddělení
Uherskohradišťské nemocnice, kam
každoročně přicházíme pozdravit
malé nemocné čtenáře. S těmi většími
a zdravými se určitě setkáme v pátek
31. 3. v 15.00 na Masarykově náměstí, kam zveme všechny malé i velké
fanoušky Čtyřlístku. Věříme, že naši
čtenáři si přinesou oblíbená knižní
vydání a časopisy, které se pokusíme
spočítat a snad tak vytvoříme neoficiální rekord v počtu výtisků oblíbeného časopisu na jednom místě. Na
náměstí dorazí Fifinka, Myšpulín,
Pinďa i Bobík. Odpolední program s
kouzelníkem Jirkou Hadašem určitě
potěší všechny nocující i nenocující

Pohlednice vydaná k letošní noci s Andersenem.

děti z knihoven i škol a také širokou
veřejnost. Po programu na náměstí
se přesuneme do kina Hvězda, kde
v 16.30 začne promítání slavného
filmu Čtyřlístek ve službách krále. S
časopisem Čtyřlístek je vstup na film
zdarma. Večerní a noční program pak
bude pokračovat na mnoha místech
našeho města.
Účast dětí na pohádkové Noci s Andersenem v knihovně je třeba domluvit dopředu, noc proběhne v hlavní

Březen – měsíc čtenářů
Březen – měsíc čtenářů každoročně
hledá a oceňuje nejlepší čtenáře,
letos je to nejlepší babička-čtenářka, zkrátka ta, která ráda čte
svým vnoučatům, často navštěvuje
knihovnu a je sama vášnivou čtenářkou. Fotografii z vyhlášení nejlepší
babičky přineseme v příštím vydání,
vítězka postoupí do kola krajského.
Mimo to vyhlašuje Knihovna BBB
v Uherském Hradišti výtvarnou soutěž Ex-libris 2017, tentokrát k 760.
výročí našeho města. Děti i dospělí
mohou navrhnout drobnou knižní
značku a poslat ji do 10. dubna 2017
na adresu knihovny. Nejlepší práce
budou vyhlášeny letos v červnu a
ozdobí připravovaný sborníček dětských prací.
16

Dále budeme v týdnu od 6. do
11. března registrovat všechny nové
čtenáře zdarma.
Další akce, na které bychom vás
chtěli pozvat:
2. 3. od 18.00 další z cestovatelských
besed s průvodci CK Kudrna v KBBB:
Albánie – sedla severu v sedle bajku,
přednáší Aleš Linhart
23. 3. od 18.00 – Z historie královského města Uherské Hradiště,
přednáší Blanka Rašticová, akce se
koná u příležitosti 760. výročí založení města
Mirka Čápová, Hana Hanáčková,
Dagmar Vaďurová

budově a na pobočkách v Mařaticích
a v Jarošově. Zde se může přihlásit
každý registrovaný čtenář do 12 let,
přihlášky si můžete vyzvednout od 10.
března. Máme radost, že nocují také
děti v některých uherskohradišťských
základních školách,
a právě proto jsme pro všechny spáče
a zájemce připravili společný odpolední program na Masarykově náměstí zakončený filmem.
Těšíme se na vás!

Kultura

Slovácké divadlo
Měsíc březen bude ve Slováckém divadle zahájen premiérou hry Fráni Šrámka Měsíc nad řekou. Režisérka Anna
Petrželková do hry o mládí a zralosti,
o konfliktu ideálu a žité skutečnosti,
o atmosféře okamžiku a dnech všednosti, o hrdém vzdoru, vzletu „orlích
křídel“ a pohodlné rezignaci obsadila
Petru Staňkovou, Tomáše Šulaje, Jiřího
Hejcmana, Zdeňka Trčálka a další. Premiéra se uskuteční v sobotu 4. března
a předcházet jí bude v pátek 3. března
tradiční veřejná generální zkouška.
V rámci pohádkového předplatného se
nejmladším divákům v neděli
5. března předvede Divadlo Drak

z Hradce Králové s pohádkou A do třetice všeho… Díky ní se dozví, že bez práce
nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš
rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že
jimi bude sněden, a že krást se opravdu,
ale opravdu nevyplácí. Dalším hostem
měsíce bude Malé divadlo kjógenu
z Brna, které diváky v neděli 19. března
na Malé scéně seznámí s tradiční
japonskou komediální formou kjógen.
A to, na co se v divadle nejvíc těší, bude
vyhlašování cen divácké popularity Slovácký Oskar, Největší z pierotů a Ceny
komediantů, které proběhne v pondělí
27. března v průběhu další reprízy oblíbeného muzikálu Hra o pyžama. -mk-

Tipy měsíce
Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz

datum den čas
2. 3. čt 19.00
3. 3. pá 10.00
				
7. 3. út 18.00
9. 3. čt 19.00
16. 3. čt 19.00
22. 3. st 17.00
23. 3. čt 19.00
27. 3. po 19.00
28. 3. út 18.00
7. 3. út 19.00
19. 3. ne 19.00
				
28. 3. út 19.00

představení
Marvinův pokoj
Měsíc nad řekou
(veřejná gen. zk.)
Bez roucha
Marvinův pokoj
Nájemníci
Vojnarka
Marvinův pokoj
Hra o pyžama
Bez roucha

Malá scéna

Táta
Japonské frašky kjógen
(Malé divadlo kjógenu Brno)
Táta

SLoffÁCKÉ DIVADLO

Večer na psích dostizích – Klub Mír UH: 22. 3. v 19.00
hod.

Fotoohlédnutí

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

Host SD – Japonské frašky kjógen v podání Malého
divadla kjógenu 
Foto: archiv MDK

Po Marvinově pokoji představilo Slovácké divadlo svým předplatitelům další titul – Královu řeč. Ta měla
premiéru 28. ledna. V hlavní roli excelují Pavel Hromádka (na snímku s Barborou Nesvadbovou) a Pavel
Majkus.

Host SD – Divadlo Drak s představením A do třetice
všeho… 
Foto: archiv Divadla Drak

Králova řeč – Irena Vacková a Pavel Majkus 

Snímky z KŘ: Marek Malůšek

Králova řeč – Kamil Pulec a Josef Kubáník
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Z deníku archeologa

Konzervátoři aneb Skrytá
tvář muzea

Výstava prezentuje rozmanitou práci
konzervátorů, restaurátorů Slováckého
muzea a širokou škálu předmětů a materiálů, které jim projdou pod rukama.
Výstava potrvá do 23. dubna 2017.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Přízemní sál

Výstava představí nejenom aktuální
archeologické výzkumy Slováckého
muzea a unikátní nálezy, ale poodhalí i
zákulisí archeologické práce.
Hlavní budova Slováckého muzea ve
Smetanových sadech. Vernisáž ve
čtvrtek 16. března v 17.00 hodin.

Jan Konůpek (1883–1950)
/ známý i neznámý

Mystik a vizionář, ale také realista a
milovník přírody, malíř, kreslíř, grafik,
ilustrátor a pedagog Jan Konůpek
vytvořil početné dílo, které dodnes vyhledávají sběratelé grafiky a bibliofilové. Jeho práce jsou zastoupené téměř ve

všech galerijních a muzejních sbírkách,
tedy i ve fondu Galerie Slováckého muzea. Výstava potrvá do 9. dubna 2017.
Velký a malý sál 1. patro

Memento Tiziani

Výstava, jejímž leitmotivem jsou volné
interpretace, parafráze nebo reminiscence celosvětově známého Tiziánova
obrazu Apollon a Marsyas. Výstava
potrvá do 9. dubna 2017.
PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO
Vampyrismus
Výstava potrvá do 31. prosince 2017.
Cyrilometodějský Velehrad
Výstava potrvá do 7. dubna 2017.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Vaříme v muzeu!

„Polévky o půstu, vaříme po hustu.“
V postním období, kdy v domácnosti
ubývalo zásob, se vařily polévky –
luštěninové, zasmažené, z kysaného
zelí i starého chleba. K luštěninovým
polévkám se pekla přesná buchta nebo
krajanec. Hlavní budova, Smetanovy
sady 179, Uherské Hradiště, sobota
4. března, od 9.00 do 12.00 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.

Janáčkovo kvarteto
a Jiří Pospíchal

Janáčkovo kvarteto zavítá do Uherského Hradiště na pozvání Jiřího Pospíchala a podpoří jeho projekt Umíme
Hrát. V Rondu A dur F. Schuberta, sólo
pro housle a smyčcové kvarteto, vystoupí Jiří Pospíchal jako host. Galerie
Slováckého muzea, Otakarova 103,
Uherské Hradiště, čtvrtek 9. března
2017 v 19.00 hodin. Vstupné: dospělí 200 Kč, senioři a mládež 100 Kč,
děti zdarma. Předprodej vstupenek
v pokladně Galerie SM.
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Architektonická tvář
středověkého Velehradu

Historická společnost Starý Velehrad
a Slovácké muzeum pořádají přednášku Mgr. Aleš Flídra. Památník Velké
Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město,
čtvrtek 9. března v 17.00 hodin.
Vstupné 30 Kč.

Na kus řeči s konzervátory

Restaurátoři a konzervátoři Slováckého muzea vás provedou aktuální výstavou. Seznámí vás s postupy konzervace
a restaurování nábytku, textilu, obrazů
a plastik. Hlavní budova, Smetanovy
sady 179, Uherské Hradiště, sobota
11. března v 14.00 hodin. Vstupné dle
platného ceníku.

Nesem, nesem mařenu…

Zvídálci vás třetí březnovou neděli
seznámí s postní dobou. Dozvíte se, co
je to postní doba, kdy a proč se nosila
mařena a jaké roční období zakončovala. Program ve stálé expozici začíná
každou celou hodinu. Hlavní budova

Slováckého muzea, Smetanovy
sady 179, Uherské Hradiště, neděle
19. března, od 13.00 do 17.00 hodin.
Vstupné dítě 40 Kč, rodina 90 Kč.

Komentovaná prohlídka
výstavy Memento Tiziani

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy s PhDr. Miladou Frolcovou
Memento Tiziani aneb Co jste ve výstavě ještě neviděli. Galerie Slováckého
muzea, Otakarova 103, Uherské
Hradiště, sobota 25. března 2017
v 14.00 hodin.
-pp-

Kultura

Městská kina
Filmové i nefilmové tipy kina Hvězda

Muzzikanti

pocházel. Smrt Jana Masaryka je dodnes
zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství
se však skrývají i v jeho životě!
od čtvrtka 9. 3.

Nechte zpívat Mišíka

Nový český romantický film plný písniček a melodií od folklorních kořenů
až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na česko-slovensko-polském trojmezí, v drsném, ale půvabném
kraji Těšínského Slezska. V hlavních
rolích Pavel Kříž, Martin Dejdar, Maroš
Kramár, Eva Vejmělková a Jaromír
Nohavica.
od pátku 3. 3.

Sámská krev

Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka,
která se věnuje chovu sobů. Vystavena
rasismu éry 30. let minulého století a
ponižujícím vyšetřením na internátní
škole, začne snít o novém životě. K jeho
dosažení je ale nutné stát se někým
jiným a zpřetrhat všechny svazky s
rodinou i svou rodnou kulturou.
úterý 7. 3. 20:00

Masaryk

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala
nespoutanost extravagantního umělce
s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval,
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž

Patří k zásadním osobnostem české
populární hudby a svou tvorbou ovlivnil
celou generaci umělců z hudebního,
výtvarného i literárního světa. Filmový
příběh Vladimíra Mišíka je složen z
mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, z rozhovorů s
kolegy, blízkými přáteli a rodinou.
středa 8. 3. 20:00

Nakopni svůj život!
Route 66 na kole

V závěrečném dílu trilogie o slavné Route 66 má hlavní roli producent filmu,
zlínský motorkářský nadšenec Zdeněk
Jurásek, který se po 18 letech rozhodl
znovu projet hlavní ulici Ameriky na
kole. Film je promítán v rámci speciálního večera 18. narozenin Regionální
televize TVS.
pátek 10. 3. 19:30

dokumentů, doplněných besedami se
zajímavými hosty. Českou produkci
v regionálním programu zastoupí například vysoce aktuální snímek Epidemie svobody o povinném očkování dětí
a lehce šokující dokument Výchova k
válce, který se zabývá militarizací dětí
a mládeže a byl natáčen také v našem
regionu. Festival bude zahájen projekcí
dokumentu The Good Postman, jenž
představuje netradiční sondu do problematiky běženectví. Snímky Raving
Iran a War Show reálně vykreslí, kterak
život na Blízkém východě zasáhlo
„arabské jaro“. Za zmínku stojí, mimo
jiné, i apelativní, ekologicky laděný film
Death By Design a řecký dokument Golden Dawn, zamýšlející se nad vzrůstem
neonacismu. Návštěvníci Jednoho světa
se mohou těšit také na příjemný (nejen)
hudební doprovodný program.
20.–24. 3. kino Hvězda, Café Portal,
Felixův sál, Cafe 21

AG Flek + Harafica

Bosch: Zahrada
pozemských rozkoší

Program kulturních delikates kina
Hvězda bude tentokrát věnován malířství. U příležitosti pětistého výročí
smrti Hieronyma Bosche Hvězda
nabídne brilantní dokumentární film
o jeho práci a životě. Bosch maloval pro
potěšení oka běžného pozorovatele,
kterého nadchne propracovanost jeho
obrazů. Při pečlivém ohledání však
obrazy nepostrádají hloubku a skryté
symboly, které nutí k zamyšlení nad
povahou lidského vědomí a myšlení.
čtvrtek 16. 3. 19:00, kino Hvězda

Jeden svět 2017
v Uherském Hradišti

Také letos se uskuteční lidsko-právní
filmový festival Jeden svět i v Uherském
Hradišti. Veřejnost i školy budou moci
navštívit projekce pečlivě vybraných

(4. velikonoční benefiční
koncert pro Nadační fond
dětské onkologie KRTEK)
Městská kina se už počtvrté zapojí do
benefičního velikonočního koncertu
pro Nadační fond onkologicky nemocných dětí Krtek, který podporuje léčbu
dětí také z Uherského Hradiště a Zlínského kraje. Tentokrát pozvání pořadatelů přijala oblíbená cimbálová muzika
Harafica a nestárnoucí hudební legenda
AG Flek, která letos slaví 40 let své existence. Kino Hvězda tímto programem
současně navazuje na celoroční oslavy
50 let od zahájení provozu v roce 1967.
pátek 7. 4. 19:00, sál kina Hvězda  -jo19
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
Návštěva paní ministryně
Marksové
Paní ministryně Michaela Marksová přijela 6. února do Uherského
Hradiště na pozvání pana poslance
Antonína Sedi. Během dne společně
navštívili středisko CESTA Diakonie
ČCE, chráněnou dílnu Lidumila,
centrum Akropolis a společnost
Altech. Doprovázely je také uherskohradišťská zastupitelka Hana Doupovcová a poradkyně premiéra ČR
Alena Gajdůšková. Hlavními tématy,
o kterých se během tohoto výjezdu
diskutovalo, byly podpora rodin,
osob se zdravotním postižením a
jejich zaměstnávání. 
-pet-

2 míle pro Diakonii už v dubnu

Po loňském prvním a zkušebním, ale velmi úspěšném běhu „2 míle pro Diakonii“ už známe termín jarního benefičního
výběhu. Tenisky a dobrou vůli si připravte na neděli 23. dubna. Uspořádáme jej opět s iniciativou Rozběháme Uherské
Hradiště a veškerý výtěžek podpoří naše středisko. Běhu zdar!

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
Do Aquaparku za vodními
a saunovými zážitky
Aktivním způsobem se může kterýkoliv návštěvník zapojit do široké nabídky programů. Ať jde o výuku plavání,
intenzivní či méně náročná cvičení
ve vodě nebo ozdravné a relaxační
aktivity.
Aquaerobic se koná každé pondělí od
18.30, úterý od 16.30 a 18.30, čtvrtek od
18.30 hodin. Připojit se můžete kdykoliv, nejsou stanoveny výkonnostní,
věkové ani váhové kategorie. Cvičení je
vhodné i pro neplavce.
Aquabalanc každé úterý a čtvrtek od
19.30 a 20.00 hodin. Jedinečný způsob cvičení na nafukovacích podložkách využívá nestabilitu vodní hladiny
k rozvoji celkové tělesné síly.
Cvičení ve vodě pro seniory od pondělí
do pátku od 12.30 do 13.30 hodin. Pro
všechny seniory, kteří mají zájem
o pohyb, máme připraven program
20

zaměřený úměrně jejich věku a zdravotnímu stavu.
Dětské saunování každou středu od
10.00 do 12.00 hodin. Naší snahou je
podpořit přirozené metody prevence
nemocí a podpory zdraví u nejmenších
obyvatel. Celý proces saunování probíhá pod lékařským dohledem.
Cvičení ve vodě pro těhotné každé

pondělí od 13.00 do 14.00 hodin. Pravidelný program pro nastávající
maminky, který vede k přirozenému
zvyšování fyzické kondice v průběhu
těhotenství, odstraňování stresu, fyzickému i psychickému uvolnění těla ad.
Seniorské saunování každou středu
od 13.00 do 14.30 hodin. Od saunování můžete očekávat změnu životního
běhu všedních dnů, setkání s novými
lidmi, ale také pozitivní vliv na celý
organismus
Wellness pro ženy každé pondělí od
14.00 do 19.00 hodin. Prostor saunového světa je vyhrazen pouze ženám.
Plavání miminek každé úterý, čtvrtek
odpoledne a pátek dopoledne (na
objednávky). Aktivním a přirozeným
pohybem ve vodě k získání nových
dovedností pro kojence od 6 týdnů do 6
měsíců.
Baby masáže a psychomotorická poradna každé pondělí od 13.00 do 14.00
hodin (na objednávky). 
-lv-
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

DDM Šikula

Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
5. 3. – sobota – Výlet s Klubem cestovatelů – Za tajemstvím Zelené paní
do hradního komplexu Helfštýna. Na
akci je nutné se přihlásit nejpozději do
2. 3. 2017. Bližší informace sledujte na
www.trnka.xf.cz nebo fc, Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz
16. 3. – čtvrtek – Přírodovědná
akademie od 18.00 hod. v Přírodovědném centru Trnka UH. Přednáška
na téma „Přírodní zahrady“, přednáší
ing. Dana Křivánková. Info na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz
16. 3. – čtvrtek – Okresní kolo recitační soutěže – v budově ZUŠ Uh.
Hradiště od 9.00 hod. Info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz
18. 3 . – sobota – kurz Tvarování bonsají od 13.–16.00 hod.

v Přírodovědném centru Trnka UH,
čtvrté setkání praktického kurzu pod
odborným vedením pí. ing. A. Krajčové (Fukanzan). Bližší informace
sledujte na www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz
20.–24. 3. – Týden vody v Aquaparku – výukové programy pro školy
v rámci Světového dne vody. Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz
21. 3. – úterý – Jarní odemykání zahrady lišky Bystroušky – od 15.–17.00
hod. Zahrada lišky Bystroušky DDM.
Vysazování nových bylinek a lískových
keřů na naší zahradě, míchání a vaření
medových bylinkových čajů. Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz

25. 3. – sobota – Soutěž v aerobicu
družstev – jen pro děti z DDM, SVČ
a školní kluby. Bližší info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 065, email: jana.
skuciusova@ddmsikula.cz
25. 3. – sobota – Jarní malování
velikonoční keramické misky – akce
je určena pro dospělé v budově DDM
Šikula UH od 9.00–12.00 hod. Cena
150,- Kč. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. 3. Info: Broňa Krystová, tel.
572 551 347, email: brona.krystova@
ddmsikula.cz
26. 3. – neděle – Jaro v Kněžpolském
lese – sraz účastníků ve 13.30 hod. u
DDM pobočka Jarošov (sídliště Louky).
Odpolední vycházka pro děti a jejich
rodiče doplněná hrami a poznáváním
jarních rostlin v lese. Bližší info:
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

-iz21
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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

Za poznáním lidové kultury Uherskohradišťska
Tak zní název společné kampaně Slováckého muzea a Skanzenu Rochus.
Krásu a kouzlo lidové kultury Slovácka mohou návštěvníci poznat prostřednictvím inovativních výstavních prvků
a audiovizuální techniky především
v nové expozici Slováckého muzea
nebo ji doslova zažít na vlastní kůži při
některé z programových akcí či prohlídek v dobovém prostředí Skanzenu
Rochus. K této kampani byl také vydán
speciální tiskový materiál se základní
charakteristikou a přehlednou programovou nabídkou obou institucí.
Celou řadu tematických pořadů, které
se věnují zvykům a tradicím doplňují
příměstské tábory pro děti, tvořivé
dílny či gastronomický festival. Informační leták je k dispozici nejen v obou
jmenovaných institucích, ale třeba také
v Městském informačním centru v
jezuitské koleji.
Mezi hlavní novinky Skanzenu
Rochus v sezóně 2017 patří akce jako
Slovácká zabijačka, Muzejní noc, Dny

slovanské kultury nebo dožínková
slavnost. Věříme, že si tyto pořady
najdou svou oblibu u návštěvníků,
podobně jako již uvedené nebo zcela
zaběhlé akce (Od fašanku do Velikonoc,
Stavění máje, Slovácký festival chutí
a vůní, Stromy pro Rochus, Radostná
novina, aj.).
Jedním z přínosů spolupráce mezi
Slováckým muzeem a Skanzenem
Rochus je pro návštěvníka cenově výhodná společná jednorázová vstupenka
do stálé expozice Slovácko v hlavní budově Slováckého muzea a na prohlídku
stálé expozice Skanzenu Rochus. Proto,
nebudete-li vědět, kam vyrazit a jak
využít volný čas, vydejte se Za poznáním lidové kultury Uherskohradišťska.
V měsíci březnu (21. 3.) Vás také
zveme na Den otevřených dveří ve
Skanzenu Rochus u příležitosti 10.
narozenin spolku LÍSKA. Součástí akce
bude výsadba deseti keřů lísky, beseda s
pracovníky skanzenu a přednáška
o fauně a flóře lokality Rochus.  -mr-

Informační centrum pro mládež UH
Přijměte pozvání na výstavu Moje
Slovácko aneb U tetičky na dědině,
která mapuje prázdninové pobyty
dětí na stejnojmenném táboře, který
probíhal minulé léto. Děti si užívaly
krásného počasí, přírody i krmení

22

domácích zvířat v boršické chalupě
v Muzeu v přírodě Rochus pod vedením lektorů z DDM Šikula ve spolupráci s Informačním centrem pro
mládež, Regionem Slovácko a Parkem
Rochus. Vernisáž výstavy se uskuteční
29. března v 16:30 hodin v komunitní
kavárně Cafe 21, Masarykovo náměstí
21, Uh. Hradiště a potrvá do 27. dubna.
Na výstavě si můžete prohlédnout fotografie z tábora, výrobky dětí i dobové
artefakty zapůjčené právě z muzea.
I na letošní rok jsme připravili sedm
turnusů příměstského tábora. Pokud
máte zájem zapsat své potomky, učiňte
tak co nejdříve! Termíny najdete na
http://www.ddmsikula.cz/tabory.
html! 
-ic-

6. 1. 1937
9. 1. 1937
11. 1. 1942
12. 1. 1942
20. 1. 1942
21. 1. 1937
23. 1. 1937
24. 1. 1927
24. 1. 1932
26. 1. 1937
26. 1. 1937
26. 1. 1942
29. 1. 1942
30. 1. 1924

Jubilanti
Dušan Slavětínský
Anna Stašková
Libuše Soukupová
Jaroslav Schottl
Božena Maňková
Ludmila Čtvrtníčková
Irena Hejdová
Marie Rechtigová
Ludmila Buršová
Antonín Jeřábek
Bedřich Šopík
Stanislav Sklenář
Antonín Zpěvák
Růžena Šrámková

Narodili se
Nela Škrášková
10. 10. 2016
Sebastian Dufka
12. 10. 2016
Tereza Třetinová
05. 11. 2016
Amálie Zajícová
10. 11. 2016
Evelýna Šelepová
26. 11. 2016
Viktorie Kotásková
16. 12. 2016
Tobiáš Fabík
24. 12. 2016
Adriana Zuniga Ocampo
26. 12. 2016
Viktorie Anna Knapová
30. 12. 2016
Martin Bartošík
5. 1. 2017
Kateřina Procházková
10. 1. 2017
Elen Taláková
16. 1. 2017
Rayan Frikhi
17. 1. 2017
Štěpán Doležal
20. 1. 2017
Magdalena Cinádrová
22. 1. 2017
Emilly Kolůchová
27. 1. 2017

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

LOUTKOVÝ ODBOR
T. J. SOKOL UH. HRADIŠTĚ
ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ DĚTEM
OD TŘÍ LET TYTO POHÁDKY:
v neděli 2. dubna v 15 hodin
TŘI PŘÁNÍ
v neděli 16. dubna v 15 hodin
KOUZELNÝ PLÁŠTÍK
v neděli 30. dubna v 15 hodin
O DVOU CHUDÝCH PRINCEZNÁCH

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
úterý 7. 3., 19:30 hod.

Reduta

1

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

8
6

GRAFFOVO KVARTETO A MARIE DURNOVÁ
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

8. a 9. 3., 18:00 hod.

3

Klub kultury

3

ŘÍMSKÉ NOCI

4

ODPOLEDNÍ ČAJ S UH BANDEM

Reduta

3

1
8

9

1

2

3

9

vstupné: 200 Kč
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1
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1
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8

1

7
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8
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4
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1
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1

4
9

2
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4

PETR BENEŠ QUARTET

2

1
1

3

8

VÝSTAVA VÍN SADY

Reduta

1

8

8

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

7

7

1

KD Vésky

2

3

3

4

2

vstupné: 680 Kč, 590 Kč a 490 Kč

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ

1

7

9

4

KD Sady

4

9

9

Klub kultury

KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET

5
2

2

5

KONCERT SÓLISTŮ A SOUBORŮ ZUŠ SLOVÁCKO

pátek 24. 3., 19:00 hod.

8

5

4

8

vstupné: dobrovolné

čtvrtek 23. 3., 19:30 hod.

4

2

Klub kultury

vstupné: 75 Kč

sobota 25. 3., 17:00 hod.

8

8

3

(sleva 50% na ZTP)

úterý 21. 3., 19:00 hod.

4

7

6

3

2

vstupné: 440 Kč, 390 Kč a 340 Kč

7

4

9

Klub kultury

pondělí 20. 3., 18:00 hod.

5

1

MODERNÍ TANEČNÍ: PRODLOUŽENÁ

neděle 19. 3., 15:00 hod.

1

5

vstupné: 70 Kč

sobota 11. 3., 19:00 hod.

6

9

4

4

8

5

vstupné: 100 Kč (A3V polovic)

7

1

4

3

2

8

9

6

5

7

2

1

6

4

9

8

3

5

8

5

3

7

6

9

2

4

1

3

5

4

1

7

6

2

8

9

PANNA A NETVOR

8

5

2

6

1

9

4

3

7

9

6

8

3

2

5

4

1

7

7

4

9

2

8

1

3

6

5

6

9

7

2

5

8

3

4

1

3

9

6

5

7

4

8

2

1

5

3

4

7

8

1

9

2

6

6

2

1

5

3

4

8

7

9

8

2

1

3

9

4

5

7

6

5

6

1

2

8

3

7

9

4

1

5

2

9

6

8

7

4

3

9

8

2

6

4

3

5

1

7

7

4

2

6

3

5

9

1

8

9

3

8

7

4

5

6

1

2

4

9

6

1

3

7

5

8

2

4

6

7

1

5

2

9

3

8

5

3

9

8

4

1

6

2

7

2

4

7

1

9

6

3

5

8

3

8

7

2

5

4

6

9

1

3

1

5

8

9

7

6

2

4

1

6

8

9

2

7

4

5

3

POHÁDKY ZE MLÝNA

6

7

3

4

5

2

1

8

9

6

7

9

4

1

3

2

5

8

2

9

4

3

1

5

7

8

6

9

8

5

4

1

3

7

6

2

1

2

9

8

3

7

5

4

6

8

4

3

5

7

2

1

6

9

5

7

6

4

2

8

1

9

3

2

7

6

5

8

9

1

3

4

NEDĚLNÍ POHÁDKA

4

8

5

9

6

1

2

7

3

2

1

5

8

9

6

3

7

4

1

3

8

9

7

6

4

5

2

4

1

3

7

6

2

8

9

5

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

neděle 26. 3., 15:00 hod.
vstupné: 50 Kč

Klub kultury

U H E R S K É
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V ý zva k zap ů jčen í fotografi í a vide í

Máte v domácím archivu fotografie nebo videa z povodní, které se Slováckem prohnaly v červenci 1997?
Pokud ano, půjčte je Slováckému muzeu a nechejte si tyto cenné dokumenty zdarma převést
na digitální médium DVD. Stanete se tak spoluautory výstavy 20 let od povodní v Uherském Hradišti,
kterou otevřeme letos v září. S nabídkami se, prosím, obracejte na kurátorku výstavy PhDr. Blanku Rašticovou,
e-mail: blanka.rasticova@slovackemuzeum.cz, telefon: 774 124 014, nebo je můžete přinést
do hlavní budovy muzea ve Smetanových sadech, (pondělí–neděle 9:00–12:00 a 12:30–17:00 hod.),
kde budou proti potvrzení převzaty k zapůjčení.
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