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Vážení čtenáři,
s nástupem jarních měsíců vás chci
informovat o několika aktuálních
akcích. V mém resortu jsou i realizace
investičních akcí, proto se zmíním o
těch, kde nyní běží veřejná zakázka na
zhotovitele, nebo těch, které budeme v
dohledné době zahajovat.
Z našeho pohledu je jednou z nejdůležitějších dlouho připravovaná a očekávaná rekonstrukce základní umělecké školy na Mariánském náměstí.
Náročná celková obnova zdevastované
budovy začne v květnu a potrvá až do
června příštího roku, předpokládaná
cena je takřka 65 milionů korun.
Celková rekonstrukce, včetně zateplení a výměny všech oken a dveří,
se uskuteční také v objektu Základní
a mateřské školy speciální v ulici
Šafaříkova, a to od července 2017 do
dubna 2018. Předpokládané náklady se
vyšplhají takřka na 23 milionů korun,
nicméně dotací ve výši 10 milionů se
bude podílet i Zlínský kraj.
Dvě investiční akce začnou už nyní,
v měsíci dubnu. Půjde o stavební práce
navazující na bezbariérové propojení
sídliště Štěpnice a Mojmír s autobusovým nádražím. V této fázi se bude
jednat o výstavbu úseku mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská,
zásadním způsobem bude zrekonstruován průchod domem zvaným „květák“. Druhým nejbližším projektem je
rekonstrukce komunikace a kanalizace
v ulici Na Mrmově v městské části
Vésky, kterou pokračujeme v obnově
této lokality. A dále vybudování nového
chodníku podél velmi frekventované
ulice Pivovarská na kraji Jarošova, který přispěje bezpečnosti chodců mezi
ulicemi U Cihelny a Stará cesta.
Pokračujeme v dokončení projektové
dokumentace pro akci Parkování u

hřbitova v Mařaticích, v letošním roce
bude realizována I. etapa v hodnotě
přes deset milionů korun.
Další velkou akcí tohoto roku je
rozsáhlá obnova sportovního areálu u
Základní školy Za Alejí. Jde o výstavbu
sportovních hřišť a běžeckého oválu s
umělým povrchem, výstavbu zázemí
pro správce a návštěvníky, obnovu
zeleně, veřejného osvětlení, doplnění
mobiliáře a parkovacích míst. Práce za
28 milionů korun bychom chtěli zahájit letos, podmínkou je získání podpory
z dotačního programu.
Dále připravujeme projekt výstavby parkovacích míst ve Štěpnicích či
vznik cyklotrasy Mojmír, která povede
od železničního mostu přes řeku Moravu kolem ZŠ Za Alejí a MŠ Husova až
po ulici Purkyňova. V běhu je příprava
rekonstrukce komunikace a kanalizace v ulici Na Jordálce, rekonstrukce
Mateřské školy v Sadech či ozvučení
Slováckého divadla. Rovněž zpracujeme studii na rekonstrukci komunikace
ulice Průmyslová nebo bytových domů
Kollárova 445 a Svatojiřské nábřeží
395.
Chystáme toho skutečně hodně a věřím, že se nám vše spolu s vámi, občany, a také komisemi vašich městských
částí, podaří úspěšně dokončit.
Ing. Zdeněk Procházka, místostarosta
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Město informuje
Starosta poděkoval Francisi Konému
Starosta Uherského Hradiště Stanislav
Blaha pozval do obřadní síně radnice
Francise Koného, hráče klubu 1. FC
Slovácko, který koncem února svou
duchapřítomností a rychlou pomocí
zachránil život zraněnému protihráči.
„Francise Koného si kvůli jeho činu
nesmírně vážím. Je pro mne skutečným hrdinou. Jsem rád, že hraje
v týmu, jehož jsem hrdým fanouškem,“
řekl při uvítání fotbalisty na radnici
starosta Stanislav Blaha.
Francis Koné měl po jeho dojemných
slovech slzy v očích. Podobného oficiálního přijetí a poděkování se mu zatím
nikdy nedostalo.
Útočník 1. FC Slovácko, rodák z afrického Pobřeží slonoviny, koncem února
při zápasu proti Bohemians zachránil život brankáři soupeře Martinu

Berkovcovi, kterému po těžké srážce se
spoluhráčem Danielem Krchem zapadl
jazyk, nedýchal a upadal do bezvědomí. Koné k němu bez rozmýšlení přiskočil a zkušeně provedl první pomoc.
Pozoruhodné je, že podobný zásah
se africkému hráči povedl už počtvrté. Předtím dvakrát v Africe a jednou
v Thajsku. Francis Koné je ovšem
skromný, nic mimořádného ve svém
činu nevidí. „Je to naprostá samozřejmost a povinnost. Každý sportovec by
měl vědět, jak se zachovat a zasáhnout.
V takových okamžicích mi dodává sílu
má víra v Boha,“ říká hráč a přiznává,
že žádné kurzy první pomoci nikdy
neabsolvoval.
V Uherském Hradišti je spokojený.
„Zdejší lidé jsou otevření a mají dobré
srdce,“ dodává fotbalista. 
-PS-

Ve Véskách vznikne
nový veřejný prostor
Malý parčík s lavičkami a parkoviště
pro několik automobilů vznikne blízko
místního kulturního zařízení v městské
části Uherské Hradiště-Vésky. Město
kývlo na nabídku insolvenčního správce k odkoupení nemovitosti s číslem
popisným 64. Domek ve špatném stavu
bude zdemolován a na jeho místě bude
zbudován nový veřejný prostor. Současný počet míst pro zaparkování návštěvníků kulturního domu je nedostačující.

-JP-

Město si připomene
výročí osvobození
Město Uherské Hradiště a Český svaz
bojovníků za svobodu srdečně zvou na
Vzpomínkový akt u příležitosti osvobození města Uherského Hradiště.
Významný den si město připomene
28. dubna u Památníku osvobození
na náměstí Míru. Od 15 hodin navodí
slavnostní atmosféru dechová hudba
Sadovanka, samotný pietní akt se uskuteční v 15.30. Slavnostní program bude
pokračovat v 16 hodin v kině Hvězda
projekcí filmu Anthropoid, natočeného
režisérem Seanem Ellisem v britsko-česko-francouzské koprodukci. Vstup
je zdarma.
-RED-

Zápis do mateřských
škol se blíží

Město chystá nové informační rozcestníky v ulicích
Nad novou podobou informačního
a navigačního sytému města si nyní
lámou hlavu designéři a výtvarníci.
Starý systém, který je už nefunkční a
neodpovídá vizuálnímu stylu města,
bude nahrazen do příštího roku.
Pořídit nové prvky mobiliáře určené
pro navigaci a informaci obyvatel a
návštěvníků hodlá město na základě
výsledku soutěže. Jak bude design a
výtvarné zpracování vypadat, uvidíme
na přelomu dubna a května.

Město očekává návrhy nadčasového, kvalitního, odolného a funkčního
zařízení zahrnujícího rozcestníky,
orientační mapy, informační výlepové
plochy, tabulky pro označení památek
a ulic. Termín doručení návrhů je do
26. dubna 2017.
„Od loňského roku město používá
nový vizuální styl, což by se mělo v
návrzích odrazit,“ upozornil starosta.
Celkově bude obnova systému stát asi
dva miliony korun. 
-JP-

Chystáte se dát potomka od následujícího školního roku do školky? Nezapomeňte na podání žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání. Zápis do
mateřinek pro školní rok 2017/2018
proběhne od úterý 2. května do pátku
5. května. Koná se ve všech mateřských
školách zřízených městem Uherské
Hradiště, jen zápis do mateřinky 1. máje
v Mařaticích se uskuteční ve školce na
ulici 28. října. Zákonný zástupce si s sebou musí přinést svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Obvody mateřských
škol jsou stanoveny ve vyhlášce
č. 1/2017, kterou najdete na webu
www.mesto-uh.cz. 
-RED3
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Krátce z města
Dotace byly letos
předány na radnici

Do tří slavnostních podvečerů v obřadní síni uherskohradišťské radnice bylo
rozděleno setkání členů vedení města
s příjemci dotací. Setkání na radnici, s
následným předáním dotačních smluv,
bylo letos zorganizováno poprvé. „Původně neosobní podepsání smluv jsme

chtěli přeměnit v možnost navzájem
se s představiteli spolků a organizací
vidět, promluvit si, získat zpětnou
vazbu. Může to napomoci zaměřit
v budoucnu parametry podpory od
města tak, aby to lépe vyhovovalo
jejich požadavkům,“ řekl starosta Stanislav Blaha. V prvním pololetí putuje
organizacím, spolkům i jednotlivcům
na podporu jejich činnosti v oblasti
kultury, sportu, cestovního ruchu,
v sociální sféře či na péči o památky
takřka 4,5 milionu korun.
-JP-

Nová místa k parkování
u porodnice
Uherskohradišťská nemocnice buduje
kolem parčíku u porodnice a v průjezdu mezi budovou porodnice a plicním
oddělením nová provizorní parkovací

místa pro padesát aut. Vedení nemocnice tak reaguje na auta zaparkovaná
na travnatých plochách v okolí budovy. „Po dokončení parkoviště uzavřeme panelovou cestu vedoucí z východní části areálu k budově porodnice,
kterou také zrekonstruujeme. Vše by
mělo být hotovo do 25. dubna,“ uvedl
Pavel Lečbych, projektový manažer
Uherskohradišťské nemocnice. -DL-

Podpořte malé talenty

Děti z mateřských škol z Uherského
Hradiště a blízkého okolí se předvedou
hudebními, tanečními, pohybovými
a dramatickými vystoupeními na
prvním ročníku Slovácké přehlídky
mateřinek. Akce se koná v úterý
4. dubna od 14.30 ve velkém sále Klubu kultury, vstupné je 50,- Kč. Přijďte
podpořit naše malé talenty.
-RED-

Přivítejte jaro na Velikonočním jarmarku na Masarykově náměstí
Město Uherské Hradiště připravuje na
15. a 16. dubna na Masarykově náměstí
Velikonoční jarmark. Přijede na 140
zručných řemeslníků zabývajících se
tradiční lidovou a uměleckou výrobou,
a to ze Slovácka, ale i z jiných koutů
Moravy, Slezska, Čech i Slovenska.
Své zboží, um a vlastní výrobu budou
prezentovat vyhlášení mistři tradiční
rukodělné výroby ocenění titulem
ministra kultury Nositelé tradice
lidových řemesel či mistři řemesla
ocenění regionální Cenou Vladimíra
Boučka pro zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby.
Část plochy jarmarku bude již tradičně
patřit také tvůrcům z regionu Slovácko, kteří získali ochrannou známku
Tradiční výrobek Slovácka. Na jarmarku se ale setkáme i se začínajícími
řemeslníky, kteří na poctivou tradici
navazují.
Vedle sortimentu prezentujícího
přicházející jaro budou mít všichni
návštěvníci možnost zakoupit si a
ochutnat i velikonoční gastronomické
speciality, které se vztahují k Božímu
hodu velikonočnímu a k Velikonočnímu „šlahačkovému“ pondělí.
Jarmark začne v sobotu v 8 hodin.  -JP4

Sobota 15. dubna
10.00–11.00 DFS Hradišťánek
11.00–12.00 Slovácký soubor Lúčka
12.30–13. 45 Benefit bluegrass
14.00–15.00 Aneta Poláchová
15.00–17.00 Fčeličky

Neděle 16. dubna
10.00–12.00 FS Lipovjan, DFS Děcka
z Kunovic, Mužský sbor Hradišťan
12.00–13.30 Kofe@Vlna
14.00–15.00 Varmužova CM
15.00–17.00 Kanonýři country
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200 parkovacích míst pro Štěpnice
Lidé chtějí parkovat zadarmo a stát co nejblíže u domu, říká starosta Stanislav Blaha
Veřejným míněním Hradišťanů hýbe
už několik měsíců téma parkování ve
Štěpnicích. Zastupitelé města na svém
únorovém zasedání potvrdili rozhodnutí předchozího zastupitelstva z roku
2014, že firma Manag development,
a.s. (nástupce firmy Manag) nemá
povinnost na ploše vedle obchodního
střediska ve Štěpnicích stavět parkovací dům či parkoviště a že město plochu
odkoupí do svého majetku. V letošním
roce začne město v dalších prostorách
napříč celým sídlištěm budovat kolem
dvou set nových parkovacích míst.
Jak to vlastně s parkováním ve Štěpnicích je, vysvětluje starosta města
Stanislav Blaha.
Kolem výstavby parkoviště vedle
obchodu ve Štěpnicích panuje dlouhodobě spousta nejasností a problematika je velmi složitá. Mohl byste
několika větami vysvětlit, o co jde?
Původní smlouva s firmou Manag, která před osmi lety v lokalitě Zahrádky
začala stavět bytové domy, obsahovala
mimo jiné závazek postavit veřejné
parkoviště či parkovací dům na ploše
vedle obchodního střediska. V roce
2014 investor na základě veřejného
průzkumu zjistil, že lidé upřednostňují bezplatné parkování co nejblíže
u svého domu, což se promítlo i do
dodatku smlouvy, který jednohlasně
schválilo zastupitelstvo. Kdybychom
na zmíněné ploše nechali postavit parkovací dům, který by byl ve výsledku
navíc ještě poloprázdný, bylo by to v
rozporu s veřejným zájmem. Jednak
by město nemělo na využití plochy ve
vlastnictví soukromého investora v
podstatě žádný vliv, a za druhé – teď
můžeme zmíněnou plochu využít
nejen pro parkování, ale i pro další
služby, které občanům v centrální
části sídliště schází.
Takže plochu město odkoupí zpět?
Ano, zastupitelstvo města na posledním zasedání schválilo odkup pozemku zpět za stejnou cenu, za kterou ho
původně prodalo, tedy 262 200 Kč.
Cena byla zvýhodněna už při prodeji s ohledem na to, že bude sloužit

občanům města. Nyní vidím jako
nejrozumnější uspořádat architektonickou soutěž, která by měla navrhnout nejlepší využití daného pozemku, sousedícího objektu a přilehlého
veřejného prostranství.
Opozice vám vytýká, že jste investorovi parkování aut odpustili, město
přišlo o peníze a nyní musí postavit
parkoviště na vlastní náklady.
Veřejnosti je neustále dokola vnucována nepravda, že výstavba parkoviště
nebo parkovacího domu byla pod
sankcí přes 10 milionů korun. Tak
to ale není. Sankce se na parkoviště,
respektive parkovací dům, nevztahovala. Byla to garance, že developer
začne stavět, že nekoupí pozemky jen
ze spekulativních důvodů a budou
postaveny bytové domy se stanoveným
počtem bytů a související technickou
infrastrukturou.
Kdo tedy postaví parkovací místa ve
Štěpnicích?
Chci zdůraznit, že firma Manag Development, a.s. pokrývá při výstavbě
na svých pozemcích takový počet
parkovacích míst, jaký mu vzhledem
k počtu stavěných bytů ukládá stavební zákon. Občané Štěpnic se tedy
nemusejí obávat, že novou výstavbou
přijdou o další parkování na sídlišti.
A co je velmi důležité - s výstavbou
nových parkovacích míst ještě letos
začne město. Aktuálně velmi pečlivě vybíráme celkem asi 200 míst
rozprostřených po celém obvodu

sídliště. Jejich budování předpokládáme v druhé polovině letošního
roku a v příštím roce.
Radnice už řadu let slibuje opravit
Štěpnice jako celek.
Také proto byla vloni dokončena
a představena obyvatelům sídliště
architektonicko-urbanistická studie.
V rámci projektu „Revitalizace sídliště
Štěpnice“ už začala I. etapa sadových
úprav. V letošním roce plánujeme
opravu dalšího úseku chodníku podél
páteřní komunikace v ulici Štěpnická,
od domova pro seniory po odbočku ke
zdravotnímu středisku. Letos chceme
zrekonstruovat dětské hřiště u domu
číslo 1095. V dalších letech budeme
postupně rekonstruovat i další hřiště
na sídlišti. Rád bych ale zmínil ještě
plánovanou rozsáhlou obnovu sportovního areálu u Základní školy Za
Alejí. Půjde o komplexní rekonstrukci
sportovních hřišť a veškerého zázemí,
běžeckého oválu s umělým povrchem,
zelených ploch i mobiliáře tak, aby
vznikl příjemný prostor pro sport i
relaxaci pro všechny věkové kategorie.
Chtěl byste ještě něco doplnit?
Štěpnice i Mojmír jsou mi velmi blízké
a k problematice těchto lokalit mám
osobní vztah. Strávil jsem zde podstatnou část svého života a vyrůstají
tu i moje děti. Jsem si dobře vědom,
že Štěpnice čekají na obnovu snad
nejdéle z celého města a rozhodně si ji
zaslouží.
Jan Pášma
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Společným úklidem za čisté Hradiště
S příchodem jara se bude i letos na
území města konat dobrovolnická
úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko, která probíhá na území celé
České republiky. Jejím cílem je společně v jeden den uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.
A také poučit veřejnost o závažnosti
problému odpadu v přírodě, oživit
témata diskuze o odpadech, recyklaci
a předcházení černých skládek. Letošní termín připadá na sobotu
8. dubna. Sraz úklidové čety je
v 9 hodin u Mateřské školky 28. října.
První ročník proběhl na jaře roku
2014, kdy sesbírali účastníci 350 tun
odpadu. V loňském roce se podařilo
touto akcí oslovit a aktivně zapojit
přes 86 000 dobrovolníků a sebrat
přes 1600 tun odpadu, z toho
23% vytřídit!
I letos bude město Uherské Hradiště podporovat organizátory místních
úklidů, kterými jsou Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště a
společnost Sběrné suroviny Uherské
Hradiště. Stejně jako v předchozích
letech poskytne město dobrovolníkům úklidové pomůcky v podobě
pytlů a rukavic.
Na letošní úklid spojily síly tři
hradišťské subjekty, firma Sběrné
suroviny UH, Informační centrum pro
mládež a Dům dětí a mládeže Šikula,
které se společně vydají uklízet okolí
studánky v Mařaticích na ulici
28. října. Tato lokalita byla naposledy
uklizena před dvěma lety a za tu dobu
se v ní opět nashromáždily odpadky. Tradičně se do akce zapojí také

Do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se zapojují již po několikáté i žáci a učitelé MESIT střední školy, o.p.s. 

Foto: Irena Pořízková

myslivecké sdružení Korábek z Mařatic. „Akce je registrována přes oficiální stránky uklidmecesko.cz a stále se
nám mohou hlásit dobrovolníci. Také
je vytvořena událost na facebookovém profilu Informačního centra pro
mládež Uherské Hradiště a na profilu
Sběrných surovin UH a lze se připojit i
tímto způsobem“, informovala vedoucí centra Jaroslava Krmela Vacková.
Po skončení úklidu budou mít zájemci
možnost nahlédnout do areálu Sběrných surovin a na vlastní oči se podívat, co se děje s vytříděným odpadem.
Akce je určená pro širokou veřejnost
a vítáni jsou všichni dobrovolníci bez
rozdílu věku. „Budeme rádi, když se k
nám přidají další nadšenci a společnými silami uděláme naše prostředí zase
o něco čistější,“ uvedla organizátorka
úklidu za Sběrné suroviny UH Alžběta
Černá.

Akci podporuje i radní města
Uherské Hradiště za oblast životního
prostředí František Elfmark, který se
každoročně osobně zapojuje. „Jsem
velmi rád, že za mého působení na
pozici radního tento úklid podporuje
více zájemců, kteří se akce organizátorsky chopí. Všem těmto organizátorům, školám i školkám velmi děkuji.
Město je plně podporuje, neboť stav a
čistota veřejného prostoru je velkou
prioritou a je potřeba zejména v
mladé generaci prostřednictvím podobných akcí budovat kladný vztah k
přírodě a svému okolí. Pokud to bude
možné, podpořte akci a přidejte se k
jarnímu úklidu,“ vyzývá obyvatele
radní.
Pořádek ve svém okolí by se ovšem
neměl udržovat pouze v rámci takovýchto symbolických dnů, ale automaticky každodenně.
-ŽP-

Kdo má právo zkontrolovat váš kotel na pevná paliva?
Zákon o ochraně ovzduší hovoří o
tom, že provozovatelé spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300
kW, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou povinni provádět jednou za
dva kalendářní roky prostřednictvím
osoby proškolené výrobcem kontrolu
technického stavu kotle.
Kontroly provádí a nápravná
opatření či pokuty ukládají příslušné
6

úřady obcí s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném
domě, v bytě nebo ve stavbě pro
rodinnou rekreaci porušil některou z
povinností zákona, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení
kontroly zdroje, úřad provozovatele
na tuto skutečnost písemně upozorní
a poučí jej o jeho povinnostech.
Pokud nedojde k nápravě a

podezření trvá nebo se opakuje, je
kontrolující oprávněn vstoupit do
obydlí za účelem kontroly dodržování
povinností.
Jak rozpoznat, že nejde o podvodníka, ale o skutečnou kontrolu? Prokazuje se platným průkazem, vydaným
úřadem obce s rozšířenou působností.
Vlastník nebo uživatel prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup
jen ke kotli, jeho příslušenství a používaným palivům.
-red-
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Díky folkloru máme dostatek houslistů
Rozhovor s Pavlem Štulírem, držitelem Ceny města Uherského Hradiště
Mezi osobnosti, které se staly držiteli
Ceny města Uherské Hradiště, se v říjnu 2016 zařadil hudební pedagog Pavel
Štulír. Co pro něj ocenění znamená a
jaký je život zasvěcený hudbě? Zeptali
jsme se jej v rozhovoru.
Jak se promítla do vašeho života
skutečnost, že jste vloni dostal Cenu
města Uherské Hradiště?
V podstatě nepromítla, pracujeme dál.
Člověk samozřejmě potřebuje pro svou
práci nějaký impulz a potěší, že si někdo všiml jeho práce. Ano, je to náboj
pro další práci. Z blízkých to občas
někdo připomněl, že mě viděli v novinách a podobně.
Vaše práce, vyučování hudby a vedení hudebních souborů, vychází z
koníčku a nadšení, přesto je to pedagogická práce. Co je na ní nejtěžší?
Když budu mluvit konkrétně o hře na
housle, ale platí to obecně i pro ostatní
hudební nástroje, nejtěžší je překonat
v co nejkratší době ta počáteční úskalí,
ty elementární věci, aby dítě co nejdříve poznalo výsledek své práce a mohlo
si zamuzicírovat. Podat výuku dítěti
takovou formou, aby ho to neznechutilo. Hra na housle je těžká, plná úskalí.
Setkal jste se někdy s malým hudebníkem, který se dostal do fáze, kdy
už nemusí přemýšlet nad technikou hry a může pracovat pouze na
výrazu?
To by byla „značka ideál“. Člověk se
učí na housle hrát celý život. Nikdy
nemůžeme říct – tak, teď už to umím.
Technika je základ, jedna z disciplín,
kterou musí ten hráč bezpodmínečně
zvládnout. Což je doména těch nejlepších hráčů. V současné době mám třídu, kde si žáci dokáží hudbu už velice
dobře užít.
Kolik svých žáků jste dovedl na profesionální hudební dráhu?
Nebylo jich mnoho, nepočítal jsem to.
Ale já jsem nikdy žáka na studium na
konzervatoři nepřesvědčoval, je to
jeho osobní rozhodnutí. Nepovažuji
to za tu nejdůležitější cestu – každý
umělec vám v současné době potvrdí,
že živit se jenom kumštem není zrovna

jednoduchá věc. Jsem velmi spokojený,
když vidím docela slušnou řádku svých
žáků, kteří berou hudbu jako svůj
koníček.
Jaká událost, věc nebo počin vám
ve vašem oboru v životě přinesla
největší štěstí a uspokojení?
To uspokojení přichází vždy, když slyšíte hrát svého absolventa. Naposledy
se to stalo zde, v Uherském Hradišti,
na koncertě Graffova kvarteta, kde hrál
můj bývalý žák. To je vlastě ona odměna pro pedagoga.
A uspokojení z vlastního hraní?
Já hraji celý život a jsem hlavně folklorista, tak to uspokojení bylo samozřejmě obrovské. První impulz jsem dostal
od pana Jaroslava Čecha, který mě vzal
do školní cimbálové muziky. Tam se
rozhodovalo o tom, jestli budu hudbu
vnímat i dál a pokračovat v ní. A myslím si, že stejně důležité je to i pro děti,

aby dítě necvičilo takzvaně do šuplíku,
ale aby se uplatnilo jako muzikant.
Měl jste někdy chuť pověsit to na
hřebík?
Ne, nikdy jsem se nedostal do situace,
že bych řekl: „s hudbou končím“. Ale
jsou dny, kdy se daří víc a kdy méně,
což platí i pro práci ve škole – je to
psychicky velice náročné povolání – ale
na druhou stranu to člověka značně
obohacuje.
Jakou hudbu máte osobně rád,
pustíte si ji doma? Nebo si raději
zahrajete?
Samozřejmě, že muziku poslouchám.
Mám rád třeba jazzovou hudbu a
obdivuji lidi, kteří jazz hrají, moc mě
to baví, nicméně nikdy jsem se k tomu
nedostal prakticky. Teď se snažím hrát
klezmer, v kterém cítím mně osobně
nejbližší přesah folklorních prvků. Ale
rád zkusím i nové věci. Stylově jsem
schopný přijmout každou hudbu, ale
musí být dobrá.
Uherské Hradiště se často honosí
tím, že je kulturní město. Platí to
stále?
Hradiště je skvělé město a já jsem rád,
že tady žiju. A přívlastek kulturní si
zaslouží. Žije opravdu nejen folklorem,
ale i vážnou hudbou. Jsou tady krásné
koncerty a spousta kulturních akcí, za
které jsem strašně rád. Jsem pyšný na
toto město. Nechtěl bych se upínat jen
na folklor, ale ten je důvodem, že na
škole máme dostatek houslistů. Kulturní tradice mají obrovský vliv na to,
že máme stále velké množství žáků.
Letos začne rekonstrukce budovy
ZUŠ na Mariánském náměstí. Jak se
na ni díváte?
S velkým očekáváním a s velkou
nadějí. Myslím, že si pedagogický sbor
i žáci nový dům zaslouží. Podmínky,
ve kterých se učilo, byly nedůstojné.
Těžko se učí, když slyšíte kolegy ve
vedlejších místnostech. A ten dům takový byl. Je to pavlačový dům, který na
hudbu nebyl stavěný. Opravdu se na to
moc těším a přeji všem kantorům, aby
se jim tam v budoucnu líbilo a dobře
pracovalo.

Jan Pášma
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Názor zastupitele | Napsali nám
Jak na revitalizaci
sídliště Štěpnice

Město pomáhá školám
financovat, co by měl stát

Výtvarná soutěž
„Namaluj své město“

V současné době panuje shoda na
postupnou revitalizaci sídliště Štěpnice, proto se v současné době začíná
se zelení a připravuje se modernizace sportovního areálu u ZŠ Za Alejí.
Nicméně shoda již tak nepanuje
z pohledu Studie sídliště Štěpnice,
která byla zastupitelům představena na posledním ZM. Důvodem je
skutečnost, že navržená architektonicko urbanistická studie bude jak
časově, tak zejména finančně velmi
náročná. A spoléhat se na soukromé
investory je po špatných zkušenostech s výstavbou parkovacího domu
přinejmenším neprozíravé. Nehledě
na skutečnost, že se veřejného projednávání této studie zúčastnilo 1%
a dotazníkové akce toliko 6% obyvatel tohoto sídliště. Podle mého názoru již nelze do nekonečna odsouvat
základní problémy sídliště, což je
špatný stav nákupního střediska a
celého centrálního prostoru, špatný
stav povrchu parkoviště a zejména
nedostatek parkovacích míst na
sídlišti.

V rámci únorových rozpočtových změn
došlo ke zvýšení provozních příspěvků
školám o 1 mil. Kč a na údržbu krásných nových školních zahrad o 300
tis. Kč. V minulém půlroce jsme vedli
v této záležitosti s radními debatu
a snažili jsme se je přesvědčit, že je
třeba, daří-li se ekonomice, podpořit
měkké investice do školního vybavení.
Diskuze kolem toho byla velká, protože
i radní mají kus pravdy v tom, že tímto
financováním částečně suplují roli
ministerstva školství. Je fajn, že jsme
nakonec dospěli k řešení, kterým se
pozvolna obnoví dětmi užívaný movitý
majetek škol a školek. Věříme, že se
domluvíme na podobných výdajích
i pro další roky.
Školství patřilo dlouhou dobu mezi
„Popelčiny“ obory. Když se privatizovalo, budovalo, stavělo a bouralo, většinou se vždy také tvrdilo, že školství
musí počkat. Domnívám se, že nejhorší
je, když se šetří na školství. Napadá mě
řada věcí, na kterých by se dalo ušetřit,
a nemuselo by to být zrovna školství.
Nedávný výzkum agentury IPSOS
ukázal, že finance zásadně rozhodují
o kvalitě vzdělání. A chybí-li, rodiny
s průměrnými a nízkými příjmy své
děti pak ve vzdělávání omezují. Nejčastěji si to myslí rodiny v Karlovarském, Plzeňském a našem Zlínském
kraji. V minulém desetiletí se mohutně
zateplovalo a teď přichází čas obnovy
vnitřního majetku škol.
Bohužel stát během ekonomické krize příspěvky snižoval a nutil školy, aby
se zapojily do uměle vytvořených operačních programů. Školy byly nuceny
zpracovávat projekty, jimiž nahrazovaly propad, který nezpůsobily.
Jsme moc rádi, že jsme v oblasti
podpory škol našli s radniční koalicí
společnou řeč. Vždyť naším společným
zájmem je, aby se děti učily v moderních školách s adekvátními učebními
pomůckami, a aby pojem vzdělanostní
společnost nebyl pouhou politickou
frází.
Jan Zapletal,
za zastupitele hnutí ANO

Informační centrum pro mládež
Uherské Hradiště ve spolupráci
s městem Uherské Hradiště pořádá
soutěž pro děti všech věkových kategorií „Namaluj své město“. Soutěž
vyhlašujeme k výročí 760 let od
založení města Uherské Hradiště.
Soutěžit mohou jednotlivci, dětské
kolektivy, školy i zájmové kroužky
až do 15. září 2017.
Město každý vidí jinýma očima
– někdo obdivuje jeho památky, atmosféru, architekturu, zákoutí, ale
i běžné výjevy, bez nichž by Uherské Hradiště nebylo takové, jaké je.
A právě toto můžete děti zachytit
jakoukoliv výtvarnou technikou na
výkres o maximální velikosti A3
a podepsaný jej doručit k nám do
Informačního centra pro mládež
Uh. Hradiště nebo do městského
informačního centra sídlícího na
stejném místě v jezuitské koleji na
Masarykově náměstí 21 v Uherském
Hradišti. 14. října proběhne vyhlášení nejlepších výkresů a zároveň
vernisáží zahájíme výstavu vašich
dílek v prostorách jezuitské koleje,
která bude probíhat až do poloviny
listopadu 2017. Autory nejlepších
výtvarných zpracování na vernisáži
také oceníme, aby vás chuť tvořit
dál motivovala, i v budoucnu.
Jaroslava Krmela Vacková,
Informační centrum pro mládež
Uherské Hradiště

Podle mého názoru je třeba nejdříve upravit stávající povrch parkoviště u budovy č. p. 1156, což si nevyžádá velkých finančních prostředků,
ale zvýší kapacitu a bezpečnost parkování. Souběžně je nutno připravit
studii na celý centrální společenský
prostor, včetně rekonstrukce a nástavby nákupního střediska. Je nutno
mít na paměti potřebu občanské
vybavenosti a veřejných služeb pro
vzrůstající počet obyvatel v Nových
Štěpnicích. Je škoda, že zastupitelé
odmítli náš návrh na rozšíření studie
o oblast nové výstavby v Zahrádkách
a o významnou část Uherskohradišťské nemocnice. A to zejména
z potřeby dopravní obslužnosti,
životního prostředí a občanské vybavenosti.
Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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Kvetoucí poslové jara
Ledy roztály, přišel teplejší déšť, půda
rozmrzla. 1. března nastalo meteorologické jaro a s ním se objevily jarní
kvítky. Kvetou takzvané krátkodenní
rostliny, kterým vyhovuje doba osvětlení kratší než 12 hodin.
K prvním poslům jara náleží talovín
zimní. Je-li mírná zima, kvete už v první polovině února. Jeho domovinou
je jižní Evropa, a tak se s ním setkáváme v zahradách. Dorůstá nejčastěji
pouhých 10 centimetrů, jeho žluté, 2 až
3 centimetry velké květy, jsou však nepřehlédnutelné. Jsou vítaným zdrojem
potravy pro první včely. A protože se
na slunci dobře prohřívají, slouží včelám zároveň v ještě chladném jarním
počasí i jako jakási „ohřívárna“.
Jen o něco později se v zahradách
objevují blízké příbuzné talovínu,

čemeřice. Od středověku je pěstována čemeřice zelená. Má 4 cm velké
nazelenalé květy s velkým počtem nápadných tyčinek. Pochází ze západní
Evropy, její trsy dosahují výšky až
45 centimetrů.
Obě půvabné rostliny, talovín i čemeřice, patří mezi rostliny pryskyřníkovité. Podobně jako většina zástupců této
čeledi jsou jedovaté.
Kdo by neznal další jarní něžnou
krásku, sněženku podsněžník? Ta je
u nás původní. Její stvol se v horní
části ohýbá a nese jeden čistě bílý
květ. Můžeme ji nalézt v Kunovském
i Kněžpolském lese, roztroušeně ji
najdeme na některých místech Chřibů
i Bílých Karpat. Trhat ji v přírodě určitě nelze, patří mezi druhy zákonem
chráněné, řazené do kategorie rostlin

Talovín kvete mezi prvními. Mnozí ho znají, ale neví, jak se jmenuje.

ohrožených. Počátkem jara patří k nejnápadnějším rozkvétající keře lísky
obecné. Líska je dřevina s jednopohlavnými květy. Samčí jehnědy, žlutě
zbarvené pylem, měří až sedm centimetrů. Samičí květenství jsou nenápadná, velká do jednoho centimetru.
Na první pohled připomínají jemně
chlupatý pupen, z něhož vyčnívají
niťovité, červenofialové blizny pestíků. Ze samičích květů se po opylení
vyvíjejí oříšky. Ty patří od dávných
dob k potravě živočichů i člověka,
obsahují až 60 procent tuků, bílkoviny
i sacharidy. Líska je keřem v České
republice původním a v nížinách i
pahorkatinách relativně hojným.
Náleží k rostlinám léčivým, z nichž se
v letním období sbírají listy.
Mgr. Hana Baroušová

Zvětšený samičí květ lísky připomíná purpurovou chobotnici.

Zapojte se do soutěže a vyjeďte do práce na kole nebo na bruslích
Do práce na kole je celostátní soutěž,
která se koná během května 2017 ve
více než třiatřiceti městech po celém
Česku. V Uherském Hradišti a okolí
se letos rozjíždí šestý ročník.
Cílem akce Do práce na kole je
motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě a na
cestu do práce používali jízdní kolo,
či jakoukoli jinou bezmotorovou
formu dopravy včetně běhu a chůze.
Když co nejvíce lidí přestane denně
jezdit autem, zlepší tak nejen svou
kondici a náladu, ale přispějí i k
čistšímu ovzduší, příjemnějšímu a

bezpečnějšímu městu. Do práce na
kole je týmová soutěž pro všechny,
kdo sestaví tým o minimálně dvou
a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během
května do práce na kole. V letošním
roce se již podruhé mohou do soutěže zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti,
vozíčkáři…
V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na četnost, délku jízdy, kreativitu a získat
tak hodnotné ceny. Ve startovacím

balíčku obdrží barevné tričko a další
informační materiály. V průběhu
soutěže budou pro účastníky připravovány různé akce, jako je například
Kafe na triko, sleva na servis kola a
podobně. Soutěž je zajímavá i pro
firmy a jejich zaměstnance.
Celorepublikovou soutěž Do práce
na kole pořádá a koordinuje spolek
Auto*Mat Praha. V Uherském Hradišti pomáhá s organizací Centrum
ekologické výchovy Žabka, Mgr.
Markéta Varmužová, 602 643 117.
Více na www.dopracenakole.cz.

-red9
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Toulky městem

Nádražní ulice po roce 1909 – druhý dům zprava čp. 28

Velkoměšťanský dům čp. 28 patřil kdysi na počátku 17. století knězi Hanzlerovi, ale potom zpustl a toto pusté
místo bylo v roce 1637 prodáno pilaři Jiříkovi Jeřábkovi. Znovu postavený dům
od roku 1650 držela Ludmila Jeřábková
a po ní Martin Cicourek, jemuž byl
představiteli města z dnes neznámých
„důležitých příčin“ zkonfiskován a
prodán roku 1676 Italovi Petru Polovi,
jehož syn Josef ho v roce 1715 prodal
Jiřímu Pšinskému. Jeho dědicové pak
dům drželi do roku 1751 a po několika
krátkodobých držitelích ho v roce 1793
získali Eleonora a Josef Mohrovi, v jejichž rodině pak zůstal řadu desetiletí,
i když tam nikdo z nich nebydlel. Ignác
Mohr v roce 1859 nechal dům nově
postavit a dosavadní nájemníky z řad
nižších společenských vrstev potom
vystřídaly rodiny obchodníka se zemědělskými produkty Jakoba Wintera,
soukromníka Leopolda Eislera a ředitele cukrovaru Johanna Wassmundta
s šesti dětmi, z nichž nejstarší syn
pracoval v cukrovaru jako adjunkt. V
roce 1871 dům koupil penzionovaný
vrchní inženýr Damián Stoček a strávil
v něm s manželkou zbytek života.
10

Foto: archiv SM

Kolem roku 1880 zde žili samí penzisté
a penzistky, zatímco o deset let později
bychom tu našli kromě majitelky domu
Josefiny Stočkové jen aktivní úředníky
a učitele, ať to byl účetní oficiál Leopold
Rotter s manželkou, kněz a prozatímní
učitel náboženství na gymnáziu Alfons
Sauer s matkou a sestrou či písař
na okresním soudu Martin Boria s
manželkou. Boriovi zde bydleli ještě na
přelomu století, ale dalšími nájemníky
v té době byli učitel měšťanky Rudolf
Lachnit a penzistka Karolina Galusková s dcerou
učitelkou Ludmilou
Galuskovou. Majitelka
domu Josefa Stočková ještě měla na
bytě gymnazijního profesora Konráda
Hrastílka. Kolem roku 1910 byl dům
zase čistě úřednický, kromě jedné
vdovy po úředníku tu bydleli pokladník u dráhy Jan Šouba, podúředník na
poště Jan Trubecký a okresní soudce
dr. Josef Chvojka. Jediný syn majitelů
Stočkových Jindřich se stal knězem
a působil jako farář ve Slezsku, takže
dům neužíval a v roce 1913 ho prodal
Dominiku a Františce Rössnerovým.
Za těchto majitelů bylo v roce 1929

nadstavěno druhé patro a o deset let
později stavitelem Otakarem Jarošem
přistavěn a nadstavěn dvorní domek.
Mezitím v letech 1931–1932 stejný
stavitel postavil manželům Rössnerovým v zadní části zahrady do ulice
Na Splávku dvoupatrový dům čp. 505.
Přízemí předního domu pak sloužilo
jako obchody a dílny. Od roku 1932 tu
prodával zlaté, stříbrné a optické zboží
Josef Daňhel, vystřídaný v roce 1943
Rudolfem Strnadem do roku 1950, a od
roku 1940 tu měl Zdeněk
Zazvonil prodej kancelářských strojů a potřeb,
který fungoval ještě
nějaký čas po znárodnění. Na konci
války a po ní užívali další prostory
v přízemí ještě holič Vladimír Chajda
a zahradník František Radímský, o
garáže se dělili autodopravci Josef
Slavík a majitel domu Bedřich Rössner.
V šedesátých letech byla v domě prodejna cukrovinek a obchodním účelům
slouží přízemí dodnes – je zde prodejna
pečiva a zákusků pekárny Topek a
prodejna drůbežích specialit Raciola.


PhDr. Jaromíra Čoupková

Nádražní ulice

Město Uherské Hradiště

Sportovní okénko
Sprinter Stromšík a veslař Řimák obhájili prvenství a stali se opět sportovci roku
Sprinter Zdeněk Stromšík a veslař Filip Řimák obhájili svá loňská prvenství
a stali se ve svých kategoriích nejlepšími sportovci města Uherské Hradiště
za rok 2016 mezi jednotlivci. Nejlepším
sportovním kolektivem se stalo družstvo dorostenek 1. FC Slovácko, ocenění
trenér roku si odnesl trenér atletiky
Ivan Ressler. Vítězové byli oceněni při
slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců města Uherské Hradiště za rok
2016, které se konalo v pátek 3. března
v Redutě.
Slavnostní ocenění nejlepších
sportovců města Uherské Hradiště se
letos uskutečnilo již podevatenácté
v řadě. Spolu s představiteli města
předávaly ocenění významné osobnosti českého sportu, jako olympionici
Martin Doktor, Václav Chalupa či
Oldřich Svojanovský a bývalý fotbalový
útočník 1. FC Slovácko Libor Došek.
V programu večera vystoupili Štěpán
Urban – účastník Superstar 2015, Pole
Dance Zlín nebo mažoretky Mazlinky

z Hluku. Večerem provázel moderátor
Petr Salava.
Jednou z vyhlašovaných kategorií byla
také Cena za mimořádný přínos sportu, kterou uděluje Rada města Uherské
Hradiště. Toto ocenění letos připadlo
sportovnímu učiteli, trenéru a rozhodčímu Lubomíru Tomečkovi.
-JP-

Nejlepší sportovci
města za rok 2016

Kategorie mládež nad 15 let a dospělí
Nejlepší sportovec:
Zdeněk Stromšík (atletika)

Ostatní ocenění: Kamila Dubcová
(fotbal), Erik Jelínek (atletika), Veliche
Shumulikoski (fotbal), Kateřina Vávrová (atletika)
Kategorie mládež do 15 let včetně
Nejlepší sportovec: Filip Řimák
(veslování)
Ostatní ocenění: Ondřej Buráň (atletika), Šimon Franta (bikros), Marek
Jurák (bikros), Jakub Kunt (atletika).
Kategorie mládež a dospělí (sportovci s bydlištěm v Hradišti reprezentující jinou TJ, SK)
Ocenění: David Janík (kanoistika),
Michal Plocek (veslování).
Sportovní kolektiv
Nejlepší sportovní kolektiv: 1. FC
Slovácko – dorostenky
Ostatní oceněné kolektivy: družstvo
žen v atletice, štafeta dorostenců v
běhu na 4 x 100m
Trenér
Ivan Ressler (atletika)
Cena za mimořádný přínos sportu
Lubomír Tomeček

    
               
    –         
V Ý S T A V Y , P R OM Í T Á N Í , P Ř E D N Á Š K Y , P R E Z E N T A CE ,
P OŘ AD Y P R O Š K O LY , D O P R O V O D N Ý P R O G R A M
V Ý Z V A T V Ů R CŮ M:

Mezinárodní
filmová
soutěž
Týká se to také tebe

Mezinárodní
fotografická
soutěž
Týká se to také tebe

42. ročník

39. ročník

Své filmy můžete přihlašovat
a zasílat do: 15. 5. 2017.

Své fotografie můžete
zasílat do: 22. 5. 2017.

P r o p oz i ce a p ř i h l á š k y k f i l m o v é a f o t o g r a f i c k é so u t ě ž i n a l e z n e t e
n a w w w . t st t t . c z a n a f a c e b o o k u .
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Jeďte pohodlně
přímým vlakem
do Olomouce a Prahy 9.50
denně
do Trenčína a Nitry

17.57
denně
do Nitry

od dubna

15.52

denně

pá, so, ne

12.05
sobota
do Nitry

12.05

pá, ne
do Trenčína

pátky a
víkend
y
2×

denně

rychlé Wi-Fi připojení
elektrické zásuvky
voda zdarma
a nabídka minibaru

Jízdní řád a jízdenky
na arriva-vlaky.cz
Brány památek dokořán

REGION SLOVÁCKO / MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ
pořádá (za každého počasí)

Škola základ života aneB
z historie hradiŠťských Škol

čtVrtek 20. dUbNa 2017 15.00–17.00 hOdiN
Komentované prohlídky:
Gymnázium na Velehradské třídě
SUPŠ ve Všehrdově ulici
Obchodní akademie a VOŠ v Nádražní ulici

12. ročník
symbolického otvírání cyklostezek
pro všechny velké i malé jezdce
součást seriálu KRAJEM VÍNA 2017

sobota 29. dubna 2017
na kole
koloběžce
pěšky

Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí

Akce je iniciována Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, koná se při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

08.30 ‒ 09.30

registrace účastníků

09.30 ‒ 10.00

zahájení akce a starty jednotlivých stezek

15.30 ‒ 17.30

vystoupení Mužského sboru Kudlovice
a CM Bálešáci ze Starého Města
losování tomboly
vyhlášení výsledků soutěže na FB
malý vinný trh

MIC Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 21, tel.: 575 525 525, 572 525 529, www.uherske-hradiste.cz
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Internet děláme my.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

100 Mbit internet
s 35 programy Online TV
za 242 Kč měsíčně.

731 441 633
www.internext.cz

Uvedená cena je včetně DPH.

Technicko-obchodní zástupce (m/ž)
manipulační technika

Požadujeme:

Nabízíme:

Náplň práce:

ź SŠ vzdělání
ź Praxi v obchodu (nejlépe
technického směru)
ź Velkou výhodou je zkušenost s
prodejem koncovým zákazníkům
(firmám)
ź Obchodní myšlení a proaktivní
přístup
ź Nadšení pro cestování a
každodenní styk s klienty
ź Výhodou je znalost anglického či
německého jazyka

ź Možnost prodeje prvotřídního
produktu ve svém oboru
ź Atraktivní práci na HPP
ź Fixní plat a motivující systém
provizního ohodnocení
ź Osobní automobil i k soukromému
používání
ź Firemní benefity
ź Stabilní pracovní místo u úspěšné
zahraniční společnosti
Jungheinrich

ź Vyhledávání nových
obchodních příležitostí a
rozvíjení vztahu se stávajícími
klienty na střední Moravě
ź Prodej výhradně pomocí
návštěv u koncových zákazníků
ź Budete využívat home office či
pobočku v Hněvotíně u
Olomouce
ź Budete spolupracovat s
oddělením vnitřní podpory
prodeje

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 224 810 393 našeho personálního poradce, společnost Catro, která
exkluzivně vede toto výběrové řízení. Vážné zájemce prosíme o zaslání strukturovaného životopisu, fotografie a
průvodního dopisu s uvedením ref. čísla M1620 a vysvětlením, proč se domníváte, že můžete uvedenou pozici zastávat
na e-mailovou adresu catro@catro.net.
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NAVŠTIVTE NAŠI
NOVĚ OTEVŘENOU
ZNAČKOVOU PRODEJNU
V UHERSKÉM HRADIŠTI
MARIÁNSKÉ NÁM. 127

Mariánské náměstí 123, Uherské Hradiště

LujMarí

svět cubistic ladies
vernisáž 21.4.2017 v 17hod., výstava do 26.5.2017

Kromě výstavy vám v Divadelní galerii můžeme nabídnout obrazy známých českých
malířů a výtvarníků, uměleckou keramiku, skleněné výrobky nápaditého designu
a umělecké předměty z kovu.
Můžeme vám zprostředkovat i rámování obrazu či fotky Sklenářstvím a rámováním Ilek.
14
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Kultura

Klub kultury
Tichá vína Reduta – tak trochu jiná degustace a příležitost k setkání
V sobotu 8. dubna od 17:00 hodin se
uherskohradišťská Reduta již potřetí naplní vínem a jeho milovníky. Po
roce se stane opět místem výjimečné
společenské události.
Na počátku byla myšlenka vytvořit tak trochu jinou degustaci vín.
„Tehdy jsem cítil, že víno jako noblesní
nápoj má sílu sdružovat. A tak vznikl jedinečný kulturně-společenský
večer, který je příležitostí k setkání i
možností ochutnat skvělá vína z řady
mnohdy i vzdálených vinařství na
jednom místě,“ osvětluje svůj záměr
ředitel Klubu kultury, Antonín Mach,
který stál u zrodu akce, tehdy ještě nazývané Salon tichých vín. Do letošního
třetího ročníku byla vybrána série
třinácti vinařství. Druhou dubnovou
sobotu tak do Uherského Hradiště přiveze svá vína strážnické Víno Botur,
Vinařství Bukovský z Kobylí, Vinařství Gertner ze Starého Poddvorova,
slovenský Golguz z Hlohovce, vinařství Jakubík ze Zlechova, bzenecká
Kněží hora, vinařství Štěpána Maňáka ze Žádovic, slovenské vinařství
z Trnavy Mrva & Stanko, pálavský
klenot Sonberk, Proqin z Velkých
Němčic u Hustopečí, Rajhradské
klášterní, Vinařství Waldberg i Zámecké Vinařství Bzenec.
Milovníky vín přivítají reprezentativní prostory velkého sálu barokní

Reduty, cenné památky města. A nejen
proto získala Tichá vína záštitu starosty města Uherského Hradiště
Ing. Stanislav Blahy: „Tichá vína
jsou hezkou akcí, nad kterou
jsem rád převzal záštitu. Ostatním degustacím se vymykají
– přátelské setkání veřejnosti
a vinařů se koná ve večerním
duchu a za doprovodu klasické
hudby, takže nejde o prostou degustaci vín, ale o akci na vysoké
kulturní úrovni. Vztahy mezi
lidmi, které spojuje ušlechtilost vín, tak
dostávají ještě svůj další, povznášející
rozměr,“ a dodává: „Jsem rád, že se tato

krásná událost v Uherském Hradišti
koná a těším se rovněž na premiérové
představení slovenských účastníků.“ Atmosféru podvečera bude
zpříjemňovat komorní soubor Con
Amore, vítán je vstup ve společenském oděvu. Každý návštěvník
navíc ke slosovatelné vstupence
obdrží skleničku a katalog nabízených vín. Veškeré další informace
najdete na webových stránkách
Klubu kultury Uh. Hradiště. Patronem akce Tichá vína Reduta se pro
letošek stal Tibor Nyitray, prezident
Svazu vinařů České republiky. -MM
Foto: Pavel Šimek

Pozvání na výstavy Klubu kultury
Dne 5. dubna se v 17 hodin v Galerii V. Hrocha uskuteční vernisáž
32. ročníku tradiční družební
výstavy Setkání – Stretnutie.

Zveme Vás na výstavu portrétů Jiřího Válka inspirovanou fotografiemi
mladé a talentované studentky SUPŠ
Uh. Hradiště Světlany Malinové.

Letošní kolekce autorů z Uherskohradišťska a Trenčína představí obrazy,
kresby, malby, grafiky, fotografie i
dřevořezby. Z našeho regionu se letos
zúčastnili např. L. Karhanová, J. Horáková, D. Burďáková, J. Kocábová, V. Kovaříková, J. Marčíková, M. Koníčková,
Š. Horehleďová, J. Botek, A. Arakeljan,
F. Pavlica a F. Pavlica mladší, M. Bouda,
L. Jurečková, V. Mahdal a M. Bystřický.
Výstava potrvá do 4. května.

Slavnostní vernisáž, která se uskuteční 22. 4. v 17 hodin v chodbách Reduty,
je propojena s koncertem skupiny
INDIÁNI (Tomáš Indián Továrek –
dechy, Tomáš Haluza – kytara, Jan Polyak – basa, Pavel Fajt – bubny), která
vystoupí na úvod výstavy a plynule
naváží svým večerním koncertem
v rytmech latino jazz hudby v 19.30
hodin v Redutě. Výstava potrvá do 16.
května. 
-PB15
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Knihovna BBB
Čtenářská výzva
Čelíte rádi novým výzvám? Pojďte do
jedné spolu s námi! Myslíte, že už vás
v četbě nemůže nic překvapit? Zdá
se vám, že čtete stále to samé dokola?
Máte chuť zkusit něco nového? Nebo
jen patříte k těm, kteří rádi čelí novým
výzvám? Myslíte, že je nemožné přečíst
knihu za jediný den? Dejte sbohem stereotypům a pusťte se s námi do Čtenářské výzvy Knihovny BBB!
Přečtěte v průběhu tohoto roku
15 knih, která splňují následující
kritéria:
1. Kniha začínající stejným písmenem
jako vaše křestní jméno
2. Kniha z povinné literatury, kterou
jste nečetli, ale chtěli byste
3. Biografie či kniha inspirovaná skutečností
4. Kniha od autora ze sousedního státu
5. Kniha, která má více než 399 stran
6. Kniha od severského autora
7. Kniha se zvířetem v názvu
8. Dětská kniha
9. Populárně naučná kniha

10. Kniha, která byla zfilmovaná
11. Kniha poprvé vydaná v roce 2016
12. Kniha či žánr, po které(m) byste
nikdy nesáhli
13. Kniha či autor, kterého již dlóóóuho
odkládáte
14. Kniha autora oceněného Nobelovou
či Pulitzerovou cenou
15. Kniha od českého autora mladšího
30 let či autorova prvotina
Bonus: Kniha přečtená za jediný den
Do výzvy se pouštíme všichni, takže
to, jak ji plníme my, můžete průběžně sledovat na našich facebookových
stránkách. Sdílejte, komentujte, pište
recenze přečtených knih, zajímá nás,
jak bude výzva probíhat u vás. Pokud
jste na instagramu, vkládejte pod hastagem #plnimvyzvuKBBB také fotky.
Své pokroky můžete přímo zapisovat
osobně při vstupu do knihovny. Zde je
pro vás připraveno i vytištěné zadání.
Pokud se k nám nedostanete, stáhněte
si jej jednoduše přímo na webových
stránkách knihovny.
Takže, jdete do toho s námi?		
	
Mgr. Radovan Jančář

TEMATICKÉ PROHLÍDKY
UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
S PRŮVODCEM
k 760. výročí města

pátek 21. dubna 2017
PO STOPÁCH KRÁLE MATYÁŠE
– vojenské dějiny města
pátek 12. května 2017
PO STOPÁCH ČERNÉ SMRTI
– morové epidemie ve městě
pátek 14. července 2017
ZA PAMÁTKAMI A HISTORIÍ
KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
– nejvýznamnější památky ve městě
pátek 25. srpna 2017
ZA PAMÁTKAMI A HISTORIÍ
KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
– nejvýznamnější památky ve městě
pátek 1. září 2017
PO STOPÁCH ARCHITEKTŮ
A STAVITELŮ
– stavební vývoj města od 19. století
Sraz účastníků všech prohlídek
je před Městským informačním
centrem, Masarykovo náměstí 21
v 16.00 hodin.

Pozvánka do knihovny / Čtvrtek 27. dubna v 18.00
Autista genius nebo darebák aneb škola pokory a laskavosti
Poetický večer, ve kterém se Petra Huťková podělí o své zkušenosti
s výchovou syna, u kterého byl diagnostikován Aspergerův syndrom.
Hudební doprovod Jiří Pavlica a Josef Fojta, vstupné 50 Kč.
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Královským městem Uherské Hradiště
vás provede historička PhDr. Blanka
Rašticová. Účast na prohlídkách
je zdarma, avšak z kapacitních důvodů
je možná pouze na základě předchozí
rezervace (osobně, e-mailem
nebo telefonicky) v Městském
informačním centru Uherské Hradiště
(mic@uherske-hradiste.cz,
572 525 525).

Kultura

Slovácké divadlo
V dubnu se Slovácké divadlo zapojí
do celorepublikové osvětové kampaně „Česko svítí modře“, jejímž cílem
je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra
neboli autismu. Právě z tohoto důvodu
bude v noci 2. dubna, který je OSN
vyhlášen jako Světový den zvýšení
povědomí o autismu, budova divadla
osvícena modrou barvou. Ve čtvrtek
6. dubna pak bude na Malé scéně
odehrána další repríza oblíbené inscenace Autista – Moje zatracené nervy!.
Diváky přivítají uvaděči v modrém
oblečení a po představení proběhne
beseda s herci, která se bude věnovat
nejen autismu.
Začátek měsíce bude ale také

ve znamení nové pohádky. Herci
B. Nesvadbová, P. Čagánek, M. Horká,
P. Hromádka, J. Kubáník, P. Majkus,
K. Pulec a M. Vrtáček pro děti připravili
pod dohledem režisérky Zoji Mikotové
Špalíček veršů a pohádek s podtitulem
O Květušce, její zahrádce a babici zimici.
Premiéra proběhne v rámci Pohádkového předplatného v neděli 2. dubna.
Dubnová programová nabídka je velmi pestrá. Kromě pohádky a inscenace
o autismu Slovácké divadlo zve třeba na
Kabelkový veletrh, inscenace Marvinův
pokoj, Nepřítele lidu, Královu řeč, Hru
o pyžama a samozřejmě také na novinku Měsíc nad řekou, která se premiéry
dočkala začátkem minulého měsíce.

-MK-

Fotoohlédnutí za premiérou

Tipy měsíce
Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz

datum den čas
2. 4. ne 15.00
				
				
6. 4. čt 19.00
9. 4. ne 19.00
13. 4. čt 19.00
18. 4. út 18.00
				
20. 4. čt 19.00
22. 4. so 19.00
23. 4. ne 19.00
24. 4. po 15.00
25. 4. út 18.00
26. 4. st 17.00
				
29. 4. so 19.00
30. 4. ne 19.00
6. 4. čt 19.00
				

představení
Špalíček veršů a pohádek
(O Květušce, zahrádce
a babici Zimici)
Marvinův pokoj
Měsíc nad řekou
Měsíc nad řekou
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Marvinův pokoj
Marvinův pokoj
Králova řeč
Kabelkový veletrh
Kniha o hřbitově
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Měsíc nad řekou
Hra o pyžama

Malá scéna

Autista – Moje zatracené
nervy!

SLoffÁCKÉ DIVADLO

Večer na psích dostizích – Klub Mír UH:
23. 4. v 19.00h
Čarodějnice v kuchyni – Restaurace Rybníček
St. Město: 9. 4. v 19.30h a 13. 4. v 19.00h

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

Oskary sbírala
hlavně Vojnarka

Měsíc nad řekou – Jiří Hejcman, Petra Staňková, pod nimi Zdeněk Trčálek, Tomáš Šulaj a Irena Vacková ve
scéně Evy Jiřikovské

Měsíc nad řekou – představitelka hlavní role Slávky Hlubinové Petra Staňková a Petr Žajdlík

Divácká anketa Slováckého divadla
Slovácký Oskar zná od posledního březnového pondělí své vítěze.
Za nejlepší ženský herecký výkon
v uplynulé sezóně byla oceněna
Pavlína Hejcmanová v roli Vojnarky
ve stejnojmenné inscenaci, nejlepší
mužský herecký výkon podle diváků
předvedl Zdeněk Trčálek v inscenaci
hry Kniha o hřbitově.
Celkové vítězství za nejlepší inscenaci letos patří klasickému dílu
Aloise Jiráska Vojnarka režiséra
Igora Stránského.
„Na výsledky jsme ihned zareagovali a přidali mimořádné reprízy
úspěšných představení. Vojnarku
uvedeme v pátek 19. května, Knihu
o hřbitově poslední květnový den,“
uvedl mluvčí divadla Josef Kubáník.

-RED17
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Konzervátoři
aneb Skrytá tvář muzea

Seznamte se s rozmanitou prací konzervátorů – restaurátorů Slováckého
muzea. Do 23. dubna 2017.

Z deníku archeologa

Výstava představuje aktuální archeologické výzkumy Slováckého muzea
a unikátní nálezy. Do 21. května 2017.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Velký a malý sál 1. patro

Memento Tiziani

Výstava, jejímž leitmotivem jsou volné
interpretace, parafráze, reminiscence

Vaříme v muzeu!

Na téma: „Po mazanci a jidáši,
na Velkú noc sa zapráší“
Různé druhy pečiva patřící k obřadním
tradičním pokrmům Velikonoc.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, sobota 1. dubna,
od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupné dle
platného ceníku.

Archeologické výzkumy
Slováckého muzea v letech 2015
a 2016

Přednáška o záchranných výzkumech
na pravěkých sídlištích či středověkých
městských parcelách a také o projektu
spolupráce hledačů pokladů a archeologů na Slovácku.
Památník Velké Moravy, Jezuitská
1885, Staré Město, čtvrtek 6. dubna
v 17.00 hodin. Vstupné 30 Kč.

Komentovaná prohlídka
výstavy Jan Konůpek,
známý i neznámý

S kurátorkou Mgr. Marií Martykánovou a jejími zajímavými hosty
18

celosvětově známého unikátu kroměřížských sbírek. Do 9. dubna 2017.
Přízemní sál

Jan Konůpek (1883–1950)
známý i neznámý

Tvorba malíře, kreslíře, grafika,
ilustrátora a pedagoga, jehož práce
jsou zastoupené ve fondu Slováckého
muzea. Do 9. dubna 2017.

kultury a spolku Memoria. Otevírací
doba po dohodě s MIC Uh. Hradiště,
telefon 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
Vernisáž podkroví Reduty, U Reduty
256, Uherské Hradiště, čtvrtek 27.
dubna 2017, 17.00 hodin.

Výstavy mimo
objekty muzea

Věznice Uherské Hradiště

Nová expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice přibližuje vlastní
provoz věznice a vypráví příběhy lidí,
kteří se ocitli za jejími zdmi. Expozice
vznikla ve spolupráci města Uherské
Hradiště, Slováckého muzea, Klubu
Kulturní akce, přednášky, besedy

nahlédneme do autorova osobního
i tvůrčího života.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště, sobota
8. dubna v 14.00 hodin.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Pod povrchem
Jak vypadá archeologovo pracoviště?
Co vše má archeolog zapsáno v deníku?
To a ještě mnoho dalšího se dozvíte od
skřítka Zvídálka.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, neděle 9. dubna,
od 13.00 do 17.00 hodin. Vstupné dítě
40 Kč, rodina 90 Kč.

Marie Terezie – velká žena mezi
Habsburky, panovnice na prahu
moderní doby

Přednáška Prof. PhDr. Dušana Uhlíře,
CSc. k letošnímu výročí narození Marie
Terezie, jediné vládnoucí ženy na českém trůně.
Přednáškové centrum SM, Štefánikova 1285, budova bývalých kasáren,
úterý 25. dubna v 16.00 hodin. Vstup
volný.

Velikonoce ve Slováckém
muzeu 2017

Také letos připravujeme pro návštěvníky ukázky výroby tradičních zvykoslovných předmětů spjatých s dobou
velikonoční.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, pondělí 10. dubna
až středa 12. dubna, 8.15–14.30 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.

Velikonoce vlastnoručně

Přijďte si v odpoledních hodinách
zhotovit velikonoční symboly a
dekorace ke zkrášlení domova pod
dohledem lidových tvůrců. Pondělí
10. 4. (pletení žil s Leošem Křižkou),
úterý 11. 4. (výroba velikonočních
dekorací z tradičních zvykoslovných
předmětů s Petrou Tománkovou a
Lenkou Vlkovou), středa 12. 4. (zdobení kraslic voskovanou batikou s Marií
Zajícovou).
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, pondělí 10. dubna
až středa 12. dubna, 15.00–18.00 hodin. Vstupné 30 Kč. 

-BR-
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Městská kina
Filmové tipy

Amadeus

zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se
vydat na vodu v kánoích i se všemi
dětmi.
od 13. 4.

Amadeus je velkolepý historický
epos. Překrásná oslava hudby Wolfganga Amadea Mozarta, jednoho
z velikánů klasické hudby. A jeden
z nejlepších filmů historie. Diváci
tentokrát uvidí režisérský sestřih,
který Miloš Forman představil na
Berlinale v roce 2002. Jednorázová
projekce!
úterý 4. 4. 19:30

Mimi šéf

Režisér filmu Madagaskar Tom
McGrath vás zve na novou animovanou komedii, v které se seznámíte
s hodně zvláštním batoletem. Nosí
totiž elegantní oblek s kravatou, mluví
hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje.
A taky se chová jako tajný agent.
od 20. 4.

Noční směna – první interaktivní
film v českých kinech

Matt je vynalézavý student, který je
proti své vůli zatažen do vloupačky
londýnské aukční síně. Musí prokázat
svou nevinu, ale jak se bude rozhodovat
ve sledu žánrových zvratů? Rozhodnou
o tom diváci jeho akčního dobrodružství. Unikátní projekt interaktivního
filmu, jehož děj určuje divák pomocí
aplikace stažené do chytrého telefonu,
je propracovaným konceptem, který
posouvá hranice vyprávění.
od 20. 4.

Špunti ve vodě

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a
Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady navíc přilétá jejich
bratranec Ondra (Pavel Liška). Bratry
napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za
rodiči na kánoích po řece jen ve třech,
tak, jako za starých časů. Jenže dámy

Zahradnictví: Rodinný přítel

Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou
Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským
považují za své „životní dílo“. Trilogie
se odehrává na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově
předchází snímku Pelíšky.
od 27. 4.

Nefilmové tipy

Svěřeno papíru – výstava

Výstava pod názvem Svěřeno papíru
představí plastiky, objekty a práce na
papíru členů a hostů Umělecké besedy.
1.–28. 4., foyer kina Hvězda

Verdi: Rigoletto (živě z Gran
Teatre del Liceu Barcelona)

Spolu s Traviatou a Trubadúrem tvoří
Rigoletto (1851) známou trojici děl,
která Verdiho proslavila po celém světě.
Námět opery, převzatý z dramatu
Victora Huga Král se baví, představuje tragický příběh o dvorním šaškovi
Rigolettovi a jeho krásné dceři Gildě,
která se stane obětí jeho promiskuitního pána, mantovského vévody.
čtvrtek 6. 4. 19:45, sál kina Hvězda

Coppélie (Australský balet)

Coppélie je jiskřivý příběh plný kouzel a
rošťáren, který inscenovala zakládající

umělecká ředitelka souboru Australian
Ballet Peggy van Praagh společně s divadelním režisérem Georgem Ogilviem.
úterý 25. 4. 19:00, sál kina Hvězda

Boris Carloff – koncert

nahrávkách Kryštof, Skyline, Sunshine,
Davida Kollera, Wohnout nebo Ivana
Hlase. V roce 2012 na sebe výrazně upozornil debutovým albem „The Escapist",
za které získal dva Anděly.
sobota 29. 4. 20:30, klub Mír

Koncert pro Krtka
se letos nekoná

Přední český producent, skladatel,
zpěvák a studiový inženýr, jehož hudba
osciluje mezi elektronikou, rockem,
soulem či jazzem vystoupí v klubu
Mír. Má klasické vzdělání na housle, s
nimiž procestoval téměř celou Evropu.
Spolupracoval s věhlasným americkým
producentem Stevem Albinim (Nirvana, Pixies, PJ Harvey) a podílel se na

S politováním sdělujeme informaci, že
letos plánovaný, už 4. ročník benefičního velikonočního koncertu pro Nadační
fond dětské onkologie Krtek, který
se měl konat v pátek 7. dubna v kině
Hvězda, jsme nuceni z důvodu nenadálých dlouhodobých zdravotních komplikací Ivo Viktorína z kapely AG Flek
zrušit. O to více vás už nyní zveme za
rok v pátek 22. března 2018 na původně plánované účinkující, tj. vynikající
legendu AG Flek a domácí cimbálovou
muziku Harafica. 
-JO19
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
Sběrné suroviny UH se staly hlavním partnerem charitativního běhu
V neděli 23. dubna se uskuteční
další charitativní běh „Dvě míle pro
Diakonii“. Pořadateli jsou opět Diakonie Uherské Hradiště – středisko
CESTA a hnutí Rozběháme Uherské
Hradiště. Tentokrát ale navíc dobročinná akce získala podporu silného
partnera. „Nesmírně nás těší, že
Sběrné suroviny UH se staly generálním partnerem našeho běhu. Jeho
zapojení nám přinese víc financí, než
bychom získali jen ze startovného,“
říká Zuzana Hoffmannová, ředitelka
střediska CESTA.
Jak je to možné? Už měsíc před akcí
se totiž mohou zapojit milovníci běhu
a pěší chůze do akce Sbíráme kiláky
pro Diakonii. Své sportovní aktivity

zaznamenávají prostřednictvím
speciální aplikace. Za každý uběhnutý kilometr věnují do benefiční akce
korunu a stejně tak učiní i Sběrné
suroviny. „Pokud tedy ujdete nebo
naběháte za měsíc například 50 kilometrů, náš hlavní partner věnuje 50
korun. Stejně tak vy. Ale pokud byste
si přáli věnovat za sebe a za každý
kilák třeba korun deset, budeme jen
rádi,“ vysvětluje princip akce Markéta Hrdinová z Rozběháme Uherské
Hradiště.
„Naše firma se ráda podílí na
projektech, které mají smysl a které
pomáhají tam, kde je to třeba,“ uvádí
jednatel společnosti Sběrné suroviny
UH Rudolf Mazánek. „Věříme, že se

Baťáková regata zahájí
sezonu na kanálu

Aquapark

do akce zapojí hodně sportovních
nadšenců a společně tak podpoříme
dobrou věc,“ dodává pan Mazánek.
Akce Sbíráme kiláky pro Diakonii
bude ukončena v pátek 21. dubna
a výtěžek z ní oznámen při samotném běhu „Dvě míle pro Diakonii“,
v neděli 23. dubna v 10 a ve 14 hodin.
K tomu pak ještě bude přičteno
startovné. Veškerý výtěžek podpoří
fungování střediska CESTA.
Vše podstatné o akci Sbíráme
kiláky pro Diakonii a běhu Dvě míle
pro Diakonii se dozvíte na webu
střediska CESTA, Sběrných surovin
UH, s.r.o. a ve facebookové skupině
Rozběháme Uherské Hradiště.  -PET-

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

Zahájení sezony na Baťově kanálu
v Uherském Hradišti se uskuteční
v neděli 30. dubna. Do uherskohradišťského přístaviště se v rámci
akce Baťáková regata sjedou všechny
větší lodě na kanálu, následovat bude
slavnostní proplutí celé flotily, nástup
všech Baťákových kapitánů, plavby
pro veřejnost, slavnostní Odemykání
plavební sezóny a hudební program
v přístavišti. Zúčastnit by se mělo pět
osobních lodí - Hollandia, Morava,
Danaj, Noe, Ámos - a dále dvě lodě Povodí Moravy včetně pracovního Jožina,
plovoucí Informační centrum Baťova
kanálu na palubě Ad Fontes, divadelní
loď Pierot a lodě Státní plavební správy
a Policie ČR.
-red20

Představujeme novou proceduru,
při které najdete pohodu i odpočinek
a zároveň načerpáte potřebnou energii. Dopřejte si relaxační a regenerační koupel s jedinečnou technologií
MicroSilk®.
Přírodní síla kyslíku v podobě
milionů mikro bublinek blahodárně
působí na celé tělo. Přirozenou cestou
regeneruje fyzické síly po sportovním
výkonu, pečuje o pokožku, hydratuje
ji, prokrvuje a především hloubkově
čistí. Vše je povýšeno o intenzivní
zážitek a uvolnění, při kterém Vám
doslova odplují starosti z hlavy.
A v čem tato unikátní hydroterapie
spočívá? Všechno je to o bublinách…
Tyto bublinky mají velikost 100krát
menší než bubliny vířivé koupele.
Proniknou do všech pórů pokožky
a odvedou z ní nečistoty. Zvyšuje se
pružnost pokožky a vyhlazují se kontury a vrásky úplně bez koupelových
přísad. Během teplé okysličené lázně
dochází ke zvýšení tvorby kolagenu v

pokožce a zároveň ke zvýšení hladiny serotoninu, jenž zlepšuje náladu.
Během dvacetiminutové koupele
osvěžíte nejen samotné svaly, ale také
pokožku celého těla a svoji mysl. Při
pravidelném opakování koupele se
brzy dostaví očekávané výsledky.
V našem wellness centru máme pro
Vás připraven regenerační balíček,
který se skládá z koupele, ochlazovacího procesu a relaxace v suchém
zábalu s aromaterapií. Celkově tak u
nás můžete strávit velmi příjemný a
relaxační pobyt, při kterém se budete
cítit naprosto uvolněně.
-LV
Foto archiv Aquaparku
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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
1. 4. – sobota – Výlet s Klubem cestovatelů – Hledání jara v Lednici. Info
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz
3.–4. 4. – po–út – 19. ročník soutěže
Poznej a chraň, oblastní kolo. Soutěž
tříčlenných družstev žáků základních
škol. Info na www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková , tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz
6. 4. – čtvrtek – Krajské kolo dětských divadel – od 9.–17.00 hod.,
akce za podpory MŠMT, MK a Artama
Praha. Kulturní dům Vésky. Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email:
martina.dorrova@ddmsikula.cz
8. 4. – sobota – Jarní tvoření – Jarní
závěs do okna od 10.00 do 12.00 hod.
Akce proběhne v pobočce Jarošov, Louky 519 (vedle knihovny), cena 40,- Kč.
Na akci je nutné se předem přihlásit
nejpozději do 3. 4. 2017. Info: Jana

Skuciusová, 605 203 065, email: jana.
skuciusova@ddmsikula.cz
13. 4. – čtvrtek - VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY Výtvarné tvoření pro
děti – patchworkové vajíčko, zajíček
a kuřátko. V budově DDM od 9.–13.00
hod. Cena 100,– Kč. S sebou přezůvky, pracovní oděv, svačinu a tvořivou
náladu. Na akci je nutné se předem
přihlásit a to nejpozději do 10. 4. 2017.
Info: Broňa Krystová, tel. 572 551 347,
email: brona.krystova@ddmsikula.cz
20. 4. – čtvrtek – Krajské kolo recitační soutěže – v budově ZUŠ Uh.
Hradiště od 9.00 hod. Info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz
20.–22. 4. – čt–pá–so– Den Země
v RecGroup Staré Město pro školy
i veřejnost. Bližší informace sledujte
na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz

21.–22. 4. – pá–so – NOC NA
HVĚZDĚ – 2. ročník – jedinečná příležitost podívat se, co je za oponou, tedy
za PLÁTNEM kina. Zajímavá, trošku
strašidelná noc v kině. Cena 1500,- Kč.
Na akci je nutné se předem přihlásit
nejpozději do 12. 4. 2017. Info: Martina
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz
24. 4. – pondělí – Den Země v Kunovském lese pro školy a veřejnost
– 9.00–17.00 hod. Bližší informace
sledujte na www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz
27. 4. – čtvrtek – Přírodovědná akademie od 18.00 hod., přednáší MVDr.
Jana Lunerová – téma: Ze života sršní.
Přednáška proběhne v Přírodovědném
centru Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH
(vstup od tělocvičny). Info na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz
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Park Rochus

Kronika

Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 576 776 552,
e-mail: info@parkrochus.cz, www.parkrochus.cz

Společenská kronika

Před rokem jsme začínali aneb první svíčka na dortu

Přesně jeden rok tomu bude 1. května,
co se brány muzea v přírodě na Rochusu poprvé otevřely veřejnosti. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo
v rámci akce Stavění máje na Rochusu
a návštěvníků přišlo téměř na tři tisíce.
První narozeniny proto oslavíme při
stavění máje, ale současně pomyslně
otevřeme pastviny a zahájíme tak
pasteveckou sezónu v letošním roce.
Stáda oveček a koz totiž plní důležitou roli v údržbě celé lokality a navíc
do koloritu tohoto místa už tak nějak
zkrátka patří.
Protože prvomájový den ve

skanzenu bude opravdu pestrý, můžete se těšit třeba na pečení a zdobení
perníkových srdcí, ukázky zpracování
ovčí vlny, práci včelaře s ochutnávkou
medu, práci pasteveckých psů i bujarou zábavu ve společnosti folklorního
souboru Cifra a mařacké chasy. Chybět
nebudou ani dílničky pro děti či občerstvení pro dospělé. Již tradičně se
v tento den uskuteční také poutní mše
u kaple sv. Rocha, na kterou jste rovněž
srdečně zváni.
Nenechte si tedy ujít Otevírání pastvin a Stavění máje na Rochusu | 1. 5.
od 10.00 hodin 
-MR-

7. 2. 1942
8. 2. 1937
13. 2. 1937
14. 2. 1942
14. 2. 1942
19. 2. 1927
24. 2. 1942

Jubilanti
Zdeněk Matysík
František Vavřiník
Libor Dujíček
Jiřina Dlapová
Růžena Kubíčková
František Hlaváček
Gertruda Rybková

Narodili se
Eliška Čierná
27. 10. 2016
Jan Rambousek
28. 10. 2016
Emily Vlachovská
12. 12. 2016
Leontýna Josefíková
13. 1. 2017
Ondřej Horák
21. 1. 2017
Adam Šmigura
23. 1. 2017
Jonáš Elfmark
25. 1. 2017
Matyáš Urbánek
26. 1. 2017
Pavel Žajdlík
03. 2. 2017
Elisabeth Juříková
10. 2. 2017
Max Petřík
25. 2. 2017

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

Ze života Základní umělecké školy Uherské Hradiště, blíží se přijímací zkoušky
V dubnu žije škola nejen soutěžemi,
ale i koncertováním. Muzikanti byli 7.
dubna pozváni na mezinárodní koncert
u příležitosti oslavy založení Skalice –
partnerského města Uherského Hradiště. 24. dubna se v rámci cyklu Umíme
hrát představí sólisté za doprovodu Slováckého komorního orchestru. Letošní
první koncert sólistů a absolventů bude
v Redutě 27. dubna. Koncert učitelů se
uskuteční v Redutě 3. května a vystoupí
na něm hosté ze Skalice, zazní sbor, sólové nástroje, ale také kramářská píseň
či sdružení Rock baby.
Přijímací zkoušky pro školní rok
2017/18 ve všech oborech proběhnou od
23. května do 6. června.
Hudební obor je nejpočetnější. V
budově na Revoluční ulici se vyučuje v základním studiu hra na klavír,
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elektronické klávesy, varhany, housle,
violu, violoncello, kontrabas, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet, saxofon,
trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu,
kytaru, bicí nástroje, akordeon, cimbál
a sólový a sborový zpěv. Do přípravného studia jsou přijímány děti od 5 do
6 let. Děti, které do 31. srpna dovrší 7
let, jsou zařazeny do základního studia
výuky. K talentové zkoušce stačí, když
si děti vyberou dvě písně.
Na Tyršově náměstí se vyučují výtvarný, taneční a literárně-dramatický
obor. Do přípravky jsou přijímány
také děti od 5 do 6 let. Pak je možné se
přihlásit prakticky až do 18 let.
Ve výtvarném oboru žáci pronikají do
základů výtvarných technik a postupů.
Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a fotografii. Své práce vystavují

a zúčastňují se pravidelně soutěží
a přehlídek. U zkoušky budou děti
samostatně kreslit tužkou ilustrace ke
známé pohádce.
V tanečním oboru se žáci seznamují s
různými tanečními technikami od průpravy až po klasický, současný či lidový
tanec. Součástí talentových zkoušek
jsou rytmické požadavky, pohybové
předpoklady, pěvecké, taneční dispozice a interpretační nadání.
Literárně-dramatický obor učí žáky
mluvit, přednášet, rozumět literatuře a
základům divadelního umění. K talentovým zkouškám si děti připraví báseň
nebo úryvek prózy. Kolektivní činnosti
prověří jejich komunikační, sociální a
improvizační schopnosti a dovednosti.
Bližší informace ne webu
www.zusuh.cz.
-ZUŠ-

Zábava

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

vstupné: 200 Kč (mimo předplatné)
VÁCLAV HUDEČEK, MARTIN HROCH
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

úterý 4. 4., 14:30 hod.

Reduta

Klub kultury

vstupné: 50 Kč
SLOVÁCKÁ PŘEHLÍDKA MATEŘINEK 2017

6. a 7. 4., 9:00 hod.

KD Vésky

Veletrh představí cestovní ruch Slovácka
Sedmý ročník veletrhu cestovního
ruchu a gastronomie Slovácka bude
hostit ve čtvrtek 6. dubna Reduta.
Od 10 do 17 hodin se návštěvníci
mohou těšit na prezentaci nabídek
turistických atraktivit či ubytovatelů
a dalších poskytovatelů služeb ze
Slovácka i celé Moravy, prezentaci
místních producentů či výrobců z
oblasti gastronomie, doprovodný
program v podobě besed a přednášek. Veletrh zahájí křest Moravia
magazínu Slovácko 2017.
Za sedm let od svého vzniku se

VSTUP ZDARMA
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
ZLÍNSKÉHO KRAJE

sobota 8. 4., 17:00 hod.

Reduta

vstupné: 80 Kč
TICHÁ VÍNA REDUTA

8
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8

3

4

5

9

9

neděle 9. 4., 15:00 hod.

Klub kultury

7

6

19. a 20. 4., 19:00 hod.

Klub kultury

vstupné: 100 Kč (A3V polovic)
RYBA VE ČTYŘECH
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

sobota 22. 4., 19:30 hod.

6

Reduta

7
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1
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Klub kultury

Reduta

vstupné: 150 Kč (dospělí) a 50 Kč (děti)
UMÍME HRÁT: ORCHESTR BUDOUCNOSTI

čtvrtek 27. 4., 17:00 hod.

9
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2
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1

2
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5
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5

1
9

5

3

8

8
3

1
7

7
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6

8
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6

2
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4

9

KD Vésky

vstupné: 250 Kč a 200 Kč
SCREAMERS: 20 LET S VÁMI
Narozeninové turné – travesti show

pondělí 24. 4., 19:00 hod.

9

7

vstupné: 110 Kč
INDIÁNI
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ: PRÉMIOVÝ KONCERT

neděle 23. 4., 19:30 hod.

7

8

8
6

3

3

2
3

2

2

2

3

3
9

3

5

vstupné: 150 Kč (u stolu), 80 Kč (bez místa)
MODERNÍ TANEČNÍ: ZÁVĚREČNÁ

pátek 21. 4., 19:00 hod.

6

1

Klub kultury

1
5

1

2

sobota 15. 4., 19:30 hod.

7

8

1

vstupné: 75 Kč
ODPOLEDNÍ ČAJ S UH BANDEM
Taneční odpoledne se swingovým
orchestrem
vstupné: 350 Kč, 300 Kč a 290 Kč
HARAFICA SYMPHONIC

1

4
KD Sady

vstupné: 80 Kč
XVI. DERFLANSKÝ KOŠT SLIVOVICE

3

4

3
sobota 8. 4., 15:00 hod.

4

6

9
3

exkluzivní degustace vín

veletrh ze šesti původních vystavovatelů rozrostl na více než 50, záběr
se rozšířil z Uherskohradišťska a
Uherskobrodska na celou Moravu
a v dnešní době se prezentují nejen
turistické atraktivity, ale i služby a
producenti z oblasti gastronomie a
hotelnictví.
Během celého dne probíhá v
Komorním sále Reduty doprovodný
program, dopolední blok je zaměřen
více odborně, odpolední pak přináší
prezentace přizpůsobené veřejnosti.

-red-

Reduta

VSTUP ZDARMA
EXPOZICE VĚZNICE – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
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