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Vážení čtenáři,
přesto, že bychom si určitě všichni
přáli, aby letní prázdniny a dovolené
trvaly déle, na tom, že s měsícem září
nastupuje nový školní rok a s ním i
povinnosti, bohužel nic nezměníme.
Možná ale v sobě dokážeme najít tu
trochu vůle vidět na nadcházejícím
měsíci září také to pozitivní.
Proto chci srdečně pozdravit především všechny, kdo s prvním dnem
měsíce září zamířili do školy. Mnoho
štěstí a úspěchů bych rád popřál hlavně prvňáčkům, protože začátek školní
docházky je pro ně a jejich rodiče velký
zlom v životě. Ale všechno dobré do
nového školního roku přeji také ostatním žákům a studentům, přičemž bych
nerad zapomněl také na pedagogické
pracovníky a ostatní zaměstnance škol.
Město je zřizovatelem dvanácti
mateřských škol, do nichž každoročně nastupuje kolem tisíce dětí a šesti
základních škol s přibližně 2330 žáky.
Těší nás, že kapacity dostačují a že
rovněž nepotřebujeme některé ze škol
slučovat či dokonce rušit.
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Věřím, že všechny školy a školky
jsou po prázdninách připraveny nejlépe, jak to jen šlo a že čekají na Vaše
děti s nadšením, radostí a s plnou
odpovědností.
Přeji Vám a Vašim dětem, aby byl
nový školní rok plný úspěchů a zdaru.
PhDr. Ivo Frolec
místostarosta města
odpovědný za školství, kulturu,
sport a cestovní ruch
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Krátce z města
Kulaté výročí v Uherskohradišťské nemocnici

Na Masarykovo náměstí
se z radnice dívá nová kamera

Lepší obraz i větší úhel záběru slibuje
nová webová kamera na radnici, která
snímá dění na Masarykově náměstí.
Původní webkamera již vykazovala
poruchy a také technologicky již byla
za zenitem. Nová kamera zabírá celou
plochu Masarykova náměstí a zlepšila
se i kvalita zobrazovaného obrázku,
který se obnovuje v pravidelných
intervalech. Pohled z ptačí perspektivy na náměstí je z webových stránek
města: http://www.mesto-uh.cz/Webkamery.aspx
Předporodní kurzy Uherskohradišťské
nemocnice mají v letošním roce výročí.
A s nimi i porodní asistentka Milena Dominiková. Kurzy totiž začala v
nemocnici vést před dvaceti lety právě
ona. Předtím v Uherskohradišťské
nemocnici nastávající maminky absolvovaly pouze cvičení. A protože bylo
málo prostor, chodily cvičit do sklepa
staré porodnice. V roce 1996 vznikly

kurzy blížící se té dnešní podobě.
Porodní asistentka Milena Dominiková
je budoucím maminkám k dispozici
24 hodin denně, maminky jí mohou
zavolat nebo napsat o radu kdykoliv.
Věnuje se jim i v době po porodu. Jejíma rukama prošlo za 20 let fungování
předporodních kurzů, kterých bylo
celkem 600, zhruba 7 500 žen.
Dana Lipovská, UHN

Stav zlepšeného ovzduší ve městě trvá
Průběžně naměřené imisní hodnoty v
první polovině roku 2016 dokládají, že
vloni významně zlepšený stav ovzduší se daří udržovat i nadále. Období
loňského roku bylo ve městě Uherské
Hradiště zlomové, poprvé od zahájení monitorování v roce 2004 nebyl
překročen celkový imisní limit pro
polétavý prach označovaný jako PM 10.
Sledované období první poloviny roku
2016 bylo, co se týká imisních hodnot,
průměrné a imisní hodnoty byly obdobné jako v předchozích letech 2015

a 2014. Za uplynulá období však dosti
často přicházejí podněty na obtěžování
pachovými látkami. V drtivé většině se
jedná o aplikaci hnojiv (někdy i kalů
z ČOV) na zemědělské pozemky. Tyto
problémy jsou hlavně v lokalitě Staré
Město, Huštěnovice, Sušice, Kunovice
což se pachově projevuje i v Uherském
Hradišti. Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí v těchto případech
vede jednání s jednotlivými zemědělskými společnostmi, které okolní
pozemky obhospodařují. 
-jp-

Dobrovolní hasiči si to rozdali
při Mařackém poháru
Třetí ročník Mařackého poháru v
požárním útoku se konal 13. srpna
v prostorách Studentského náměstí
v Uherském Hradišti. První místo
v kategorii žen vybojovaly závodnice z
Kunovic (19:32 s). Stříbro získaly ženy
ze Salaše a na třetím místě skončilo
družstvo z Bojkovic. Mezi muži byli
nejlepší hasiči z Vések (17:00 s), jež se
stali vítězem 3. ročníku Mařackého
poháru. Na druhém místě se umístilo
družstvo Vrbětic (na snímku při soutěži), třetí skončili hasiči z Hradčovic.
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Město informuje
Hospodaření města je zdravé
Město Uherské Hradiště má opět
velmi vysoký rating. Dne 13. 5.
2016 byla vydána ratingová zpráva
mezinárodní ratingové agentury
Moody’s, která uděluje městu Uherské Hradiště tyto známky: mezinárodní rating subjektu: A2, národní
rating subjektu: Aa3.cz, výhled: stabilní. Diplom s hodnocením předala
dne 28. července starostovi města
Stanislavu Blahovi analytička organizační složky Moody’s Public Sector
Europe, Ing. Dagmar Urbánková.
Podle Dagmar Urbánkové je rating
většiny českých měst právě na
stupni A2. „Kterákoliv samospráva
už může získat pouze o jeden stupeň
lepší hodnocení A1. U nás se jím
může pochlubit jen Praha, Brno a
Prostějov,“ objasnila Dagmar Urbánková. Ve zdůvodnění uděleného
hodnocení se uvádí, že rating města
Uherské Hradiště zohledňuje velmi
dobrou finanční pozici města, podpořenou především přebytky hospodaření v posledních třech letech, výraznými finančními rezervami, jež
kryjí celkový dluh města, a vysokou
úrovní řízení rozpočtu a investic.
Podle názoru analytičky Urbánkové
by případné úsilí o nejlepší známku
(A1) nemuselo pro Uherské Hradiště
být nejšťastnějším krokem, protože
škrty v rozpočtu se snahou snížit
provozní náklady by mohly, mimo
jiné, znamenat snížení podpory
kulturních akcí, sportu, cestovního
ruchu apod., tedy věcí, kterými je
Uherské Hradiště do značné míry
typické.
Hospodaření města:
Výsledek hospodaření za první pololetí 2016 vykazuje přebytek ve výši
55,1 mil. Kč, přičemž byly uhrazeny
kapitálové výdaje ve výši 26 mil. Kč,
na které město získalo investiční
dotace ve výši 9,1 mil. Kč. V dalších
měsících je předpoklad dokončování plánovaných investic v objemu
víc jak dvojnásobně vyšším než
za první pololetí. Současně budou
4

zpracovány projektové dokumentace a investiční záměry umožňující
v následujících letech další rozvoj
města. Dle pracovního návrhu rozpočtů a výhledů na další roky (2017
až 2022) by mělo město uhradit významnou část svých úvěrů (z 186,6
mil. Kč k 1. 1. 2017 by měly dluhy
klesnout na 55,8 mil. Kč ke konci
plánovaného výhledu v roce 2022).
Současně jsou plánovány investiční
výdaje za cca 373 mil. Kč, z nichž
nejvýznamnější bude rekonstrukce
Základní umělecké školy Uherské
Hradiště v objemu 66 mil. Kč (v
letošním roce je zpracována projektová dokumentace za dalších 1,3
mil. Kč). I přes plánované významné
snížení úvěrové zátěže, rozsáhlých
investičních výdajů a zachování
finanční podpory kulturních, sportovních, sociálních a dalších současných aktivit města, by měl ke konci
plánovaného rozpočtového výhledu
(tj. k 1. 1. 2023) městu zůstat dostatek volných finančních prostředků
na realizaci dalších aktivit.

Starosta města
Ing. Stanislav Blaha:
„Spolupráci s ratingovou agenturou jsme zahájili již v roce 1999,
abychom získali něco navíc oproti
běžnému auditu. Ratingové hodnocení je totiž významným doplňkem
poskytovaných informací, neboť
postihuje veškerá, agentuře známá,
rizika hospodaření měst. Je také
podkladem pro rozhodování investorů, bank a obchodních partnerů
o spolupráci s městem – například
v podobě nižších úrokových sazeb
u úvěrů, či snadnější prokazování
finančního zdraví u žádostí o dotace.
A nakonec může být též impulsem
k novým obchodním kontraktům v
oblasti spolupráce s podnikatelskou
sférou.
Udělené vysoké ratingové hodnocení znamená nejen to, že město
hospodárně využívá prostředky
v oblasti základního zabezpečení
svých potřeb, ale zároveň se dokáže
dále rozvíjet.“
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Město informuje
Nabízíme přehled dotací poskytnutých
z rozpočtu města Uherské Hradiště
v letech 2012–2016.
Součástí přehledu jsou dotace poskytnuté z fondů města Uherské Hradiště
zřízených pro podporu aktivit v oblasti
kultury, cestovního ruchu, mládeže a
vzdělávání, sportu, životního prostředí,
obnovy architektury, podpora činnosti
spolků a dále z rozpočtu města
(v letech 2012–2014 na základě smlouvy o poskytnutí dotace, od 2015 smlouvy o spolupráci).
Dotace jsou přidělovány také na základě individuálních žádostí (rozhodnutí v kompetenci rady, zastupitelstva
města).

Dotace		 2016
kultura		
4 907,34
cestovní ruch		
2 847,00
sport		
8 780,00
mládež a vzdělávání
202,00
sociální oblast		
2 747,80
životní prostředí		
1 007,50
obnova architektury
300,00
vysoké školství		
989,60
		
21 781,24

2015
2 307,70
2 751,00
8 125,90
106,00
2 879,40
976,30
359,89
733,00
18 239,19

2014
2 283,10
2 749,00
9 335,78
75,00
3 030,80
966,81
250,00
880,10
19 570,59

2013
2 904,00
2 715,00
10 461,90
74,00
2 531,90
917,90
265,00
991,00
20 860,70

2012
3 329,60
3 371,00
11 027,40
137,00
3 969,60
940,50
100,00
1 003,80
23 878,90

2016
186,00

2015
293,00

2014
391,00

2013
392,90

2012
211,27

Celkem dotace, 		
příspěvky		21 967,24

18 532,19

19 961,59

21 253,60

24 090,17

Individuální žádosti
žádosti individuální

Pozn. v roce 2016 vysoké školství – částka představuje plán, dotace je vyplácena dle skutečného počtu studentů.

Plnění rozpočtu města Uherské Hradiště k 30. 6. 2016
Rok 2016
Rozpočtová třída (tis. Kč)

Rozpočet
po změnách

tř. 1 – Daňové příjmy
tř. 2 – Nedaňové příjmy
tř. 3 – Kapitálové příjmy
tř. 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem		
tř. 5 – Běžné výdaje
tř. 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem		
tř. 8 – Financování

347 344,0
126 241,0
39 063,9
62 841,4
575 490,3
480 345,4
198 849,3
679 194,7
103 704,4

Rok 2015

Skutečnost
Červen
Plnění
194 159,1
59 312,2
1 380,7
46 503,8
301 355,9
220 304,3
25 984,8
246 289,1
-55 066,8

55,9%
47,0%
3,5%
74,0%
52,4%
45,9%
13,1%
36,3%
-53,1%

Změna 16/15

Červen

103,3%
93,2%
76,2%
81,2%
97,0%
94,0%
33,8%
79,1%
#######

188 037,2
63 665,6
1 812,3
57 298,5
310 813,6
234 451,5
76 981,7
311 433,2
619,5

Socha světce na kostele
už byla v dezolátním stavu
Socha svatého Františka Xaverského, po kterém je pojmenován farní
kostel v Uherském Hradišti, se dočkala
obnovy. Do práce si ji o letních prázdninách vzal restaurátor, akademický
sochař Jindřich Martinák. Dílo již bylo
značně zdevastované, prakticky ve
stavu torza. Restaurátor měl naštěstí
k dispozici fotodokumentaci předchozí rekonstrukce z roku 1975, kterou
k obnovení sochy využil. Současně
proběhlo restaurování kamenných pískovcových vstupních portálů. Letošní
náklady města na kamenické restaurátorské práce na kostele budou asi 570
tisíc korun a tato částka je přislíbena
formou dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a
městských památkových zón. Další
náklady uhradí farnost. Všechny restaurátorské práce mají být dokončeny
do konce října letošního roku. 
-jp5

Město Uherské Hradiště

2016 | 9

Město informuje
O školství v Uherském Hradišti s místostarostou Ivo Frolcem
Školství na území města Uherské Hradiště je tvořeno výchovně vzdělávací
soustavou mateřských, základních,
středních, vyšších odborných a vysokých škol a školských zařízení, jejichž
zřizovatelem je město Uherské Hradiště, Zlínský kraj, soukromý zřizovatel
či jiná právnická osoba. O některých
podrobnostech si se začátkem školního roku povídáme s místostarostou
Ivo Frolcem, který má školství ve své
gesci.
Můžete připomenout, kolik město
zřizuje mateřských a základních
škol?
Do konce roku 2002 byly mateřské
školy organizačními složkami města.
Nyní je deset mateřských škol sloučeno v jeden právní subjekt s názvem
Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská. Další dvě mateřské školy
(Větrná a v Jarošově) jsou součástí tzv.
sloučených subjektů základních škol.
Základních škol město zřizuje šest.
Daří se pokrýt požadavky na umístění dětí do školek?
Ano, to se daří. Místa zatím nikdy
nescházela nebo naopak nepřebývala.
Daří se nám udržet vyvážený trend.
Do mateřských škol v Uherském
Hradišti nepřichází jen děti z Uherského Hradiště, ale také děti z okolních obcí, protože jejich rodiče mají
ve městě zaměstnání nebo proto, že
školka v jejich obci má malou kapacitu. To pro město není nežádoucí, když
roste počet lidí z okolí města, kteří
jsou závislí na poskytování těchto
služeb. Posiluje se tím význam města,
roste jeho vzdělanostní i ekonomický
potenciál.
Jaké jsou kapacity základních škol?
Kapacita základních škol je dostatečná,
počet žáků se každoročně pohybuje
kolem 2200 žáků. Také do základních
škol v Uherském Hradišti nepřichází jen žáci přímo z města, ale i žáci
z okolních obcí. Počet tzv. dojíždějících žáků činí v průměru za všechny
ZŠ zřizované městem Uherské Hradiště cca 27 %, na ZŠ UNESCO nebo ZŠ
Sportovní dojíždí cca kolem 40 % žáků.
6

Které školy ve městě jsou nejoblíbenější a proč?
To se nedá přesně říci. Každý upřednostňuje něco jiného, někdo dostupnost školy, někdo školní vzdělávací
program. Ty jsou různé, jedna škola
má rozšířenou výuku jazyků (ZŠ
UNESCO), druhá zaměření na informační technologie a ekologii (ZŠ Za
Alejí), třetí je zaměřená na matematiku a přírodovědné předměty (ZŠ
Větrná), jiná má rozšířenou výuku tělesné výchovy (ZŠ Sportovní), další
dvě školy jsou rodinného typu, věnují
se tvořivosti, sportu, IT (ZŠ Jarošov),
podpoře zdraví, dětem s vadami řeči
(ZŠ Mařatice).
A co školská zařízení a volný čas,
jaké jsou možnosti?
Zájmové vzdělávání obstarávají Dům
dětí a mládeže Uherské Hradiště,
školní družiny a školní kluby. Družiny
máme ve všech školách zřizovaných
městem a na úplných školách (roč. 1.–
9.) jsou jak školní družiny, tak i školní
kluby. Školní družiny navštěvují žáci
1. stupně, školní kluby žáci 2. stupně.
Zájem žáků o volnočasové aktivity se
každoročně zvyšuje. Vzhledem k velmi nízké ceně jsou družiny a kluby
přístupné i pro sociálně slabší žáky.
Možnosti využití volného času pro aktivity dětí, žáků i studentů nabízejí ale
i některé další organizace – občanská
sdružení, spolky.
Jaké jsou ostatní školy v Uherském
Hradišti?
Na území města jsou školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je

Zlínský kraj, soukromý zřizovatel
(právnická osoba) nebo ministerstvo
(MŠMT). Mezi takové patří Základní škola a Mateřská škola Čtyřlístek
(soukromý zřizovatel), Základní škola
a Mateřská škola na Palackého náměstí
a Základní škola a Mateřská škola speciální (obě Zlínský kraj). Střední školy,
tedy Gymnázium, Obchodní akademii
a Vyšší odbornou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové
zkoušky, Střední školu průmyslovou,
hotelovou a zdravotnickou a Střední
uměleckoprůmyslovou školu zřizuje
rovněž Zlínský kraj, dále je zde Střední
škola Mesit o.p.s., Soukromá střední
škola, s. r. o., Štěpnická a Střední škola
služeb, s.r.o. Štěpnická (soukromý zřizovatel). Ale nezapomeňme ani na to,
že na území města jsou též pracoviště
vysoké školy – Univerzity Tomáše
Bati. Ostatní školy a školská zařízení
jsou Základní umělecká škola (Zlínský
kraj), Slovácká základní umělecká
škola (soukromý zřizovatel) a Plavecká
škola (Zlínský kraj).
Co se dělo ve školách o prázdninách,
co se změnilo či opravilo?
Za posledních několik let se podařilo
většinu objektů škol a školek zrekonstruovat, a to včetně školních zahrad,
ve značné míře i za použití evropských
dotačních prostředků, takže velké,
zásadní rekonstrukce se teď nekonaly
nikde, ale k dílčím opravám a běžné
údržbě se přistupuje v období prázdnin každoročně. Stavební ruch je třeba
okolo ZŠ UNESCO, kde se opravuje
zděné oplocení, které bylo v havarijním stavu.
A nějaké zajímavosti? Co nového se
chystá?
Především se chci zmínit o dárcích pro
prvňáčky. Náklady na pořízení základních potřeb pro prvňáčky z rozpočtu
rodin představují vysokou částku.
Proto jsme pro letošní rok nachystali
novinku – rodičům bude poskytován
finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na
vstupní náklady pro děti nastupující
v září 2016 do 1. ročníků základních
škol zřízených městem.
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„Dobrá obec = kvalitní školství“
Česká republika se musí změnit ve
znalostní ekonomiku a stát se trvale
konkurenceschopnou v globalizovaném světě. Tomu se musí přizpůsobit
i základní školství. Věříme, že upřednostnění investic obce do školství
povede ke zkvalitnění výuky a odrazí se
v lepších výsledcích žáků.
Jednou z nemnoha oblastí, kterou
samospráva svou působností může
skutečně ovlivnit, je školství. Bohužel,
v posledních letech finanční podpora
školství z rozpočtu města stagnuje a
realizace navržených opatření v rámci
kapitoly školství se s ohledem na hledání vhodných dotačních titulů zpomalují.
Tento trend nás před zahájením nového
školního roku znepokojuje. Rodiče
budou opět nuceni vydat větší částky
peněz na jazykové učebnice a pracovní
sešity. Nechceme, aby později situace
dospěla až k rušení volitelných předmětů (konverzace v cizích jazycích aj.),
které nutně vyžadují nižší počet žáků,
nebo aby vedla k omezení dělených
jazykových hodin. Školy jsou nuceny
z rezervních fondů financovat i obnovu
výrazně nákladných provozních školních zařízení. Rada města se v těchto
dnech věnuje sestavování rozpočtu na
rok 2017. Obrátili jsme se na ně s žádostí, aby při sestavování pamatovali na
výraznější podporu základního školství
a předškolních zařízení. Požádali jsme,
aby byla položka školství navýšena
alespoň o 1 mil. Kč a peníze rozděleny
na základě klíče poměrného počtu žáků
(ZŠ) a dětí (MŠ) ve školních zařízeních.
Nenavrhujeme uvolnit prostředky na
obnovu nemovitého majetku. Toto považujeme za povinnost zřizovatele. Za
něco, co je dané a o čem se nediskutuje.
Rekonstruované kuchyně, toalety a šatny jsou fajn, ale se samotným vzděláváním mají pramálo společného. Navrhujeme použít prostředky na tzv. „měkké
projekty". Tedy na projekty související
s procesem zkvalitňování výuky. Nalézt
v rozpočtu peníze, vzhledem k vyšším
než plánovaným příjmům z daní (cca
8-10 mil. Kč), by neměl být problém.

Jan Zapletal

Pro řešení problémů města
to chce více reality
a méně populismu
Se zájmem jsem si přečetl zprávu, že se
město Uherské Hradiště konečně pustí
do rekonstrukce budovy Základní umělecké školy Uherské Hradiště, která je
mnoho let ve velmi špatném stavu. Chci
připomenout, že již v minulém funkčním období jsem navrhoval přesun
ZUŠ do nově rekonstruované budovy
č. 21 na Masarykově náměstí, namísto
výstavních prostor soukromé Galerie
Joži Úprky. A když to tehdy nevyšlo, tak
jsem usiloval o co nejrychlejší rekonstrukci budovy, do které chodí více jak
1700 žáků. Ale ani tato snaha před lety
nevyšla, protože současné vedení radnice upřednostnilo jiné investiční akce,
například Park Rochus.
Zřizovatelem ZUŠ je Zlínský kraj,
ale budovu vlastní město, které ji kraji
pronajímá. Takže namísto „spoluúčasti“
na financování rekonstrukce bych ze
strany Rady města očekával dohodu se
Zlínským krajem o budoucím využití
budovy pro potřeby ZUŠ, včetně výše
nájemného, které by v dlouhodobém
horizontu investici vrátilo. Protože nejhorší věcí, která by se mohla přihodit,
by bylo provedení rekonstrukce podle
potřeb ZUŠ, a pak rozhodnutí kraje,
že ZUŠ v budově sídlit nebude či že
pronájem budovy bude pokrývat pouze
provozní náklady. A rozhodně bych nesváděl neustálé odkládání rekonstrukce
budovy na současné vedení kraje. Máslo
na hlavě má minulá a současná koalice
města. Pro řešení problémů města to
opravdu chce více reality, rozumu a
méně populismu a politiky. Vždyť tato
rekonstrukce již mohla být provedena
a nemuselo se s jejím zahájení čekat na
krajské volby či plánovat dokončení
opravy těsně před konáním komunálních voleb. Ale já jsem se již zvykl, že
radniční koalice namísto efektivnosti
upřednostňuje účelovost. Pouze doufám, že se již konečně dočkáme toho,
že záměr města bude v souladu s jeho
realizací. 
Ing. Antonín Seďa

předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Americká režisérka Julie Taymor byla jedním z významných hostů Letní filmové školy 2016. Na snímku při slavnostním přijetí na radnici, v rozhovoru
s českou ombudsmankou A. Šabatovou.

Aquapark napočítal
už dva miliony návštěvníků
a chystá odstávku

Dvoumiliontý návštěvník dorazil
v poslední červencový den do uherskohradišťského aquaparku. Stala se jím
paní Hana Dostálková z obce Machová,
která přijela společně se svým manželem. Z rukou starosty města Uherské
Hradiště Stanislava Blahy a ředitele
Aquaparku Uherské Hradiště Jiřího
Durďáka obdržela pamětní list, exkluzivní permanentku na pobyt v aquaparku a sadu doplňků pro zážitkové
saunování. „Obliba aquaparku neustále
roste a průměrná denní návštěvnost se
pohybuje kolem necelé tisícovky osob,“
uvedl ředitel Durďák. Měsíc září využívá aquapark k celkové odstávce vnitřního areálu. Na rozdíl od předchozích
let však tato odstávka nebude týdenní,
nýbrž třítýdenní, a potrvá od 5. do 25.
září. Do neděle 4. září tak pojede aquapark ve standardním prázdninovém
provozu. Provoz letního areálu zůstane
za příznivého počasí otevřen do 9. září,
a to vždy od 10.00 do 18.00 hodin.
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Mlžící stěna posílí ochranu ovzduší ve městě
Kvalitnější ovzduší v Uherském Hradišti přinese nová takzvaná „Mlžící stěna“,
kterou plánuje postavit místní dodavatel energií – společnost CTZ již koncem
roku 2016.
Zdejší teplárna zásobuje teplem pět
tisíc domácností. Hlavním palivem pro
výrobu tepla je hnědé uhlí, které skladuje ve svém areálu. Opakovaná měření prokazují, že limity pro polétavý
prach v ovzduší nejsou překračovány.
Společnost se i přesto rozhodla realizovat opatření pro zlepšení ovzduší ve
městě.
V roce 2015 společnost CTZ realizovala investiční projekt „Regenerace
zelené stěny“ (o níž jsme ve Zpravodaji
2016/6 již informovali). Nyní připravuje výstavbu Mlžící stěny.
Jak bude mlžící stěna fungovat?
Stěna (v podobě mlžících jednotek) je

navrhována v délce 49 metrů. Tvoří ji
tři ocelové sloupy, o výšce 10 metrů,
vzdálené od sebe 24 metrů, na jejichž
vrcholu budou vysokootáčkové rotační
hlavice (rotační mlžící jednotky), doplněné ventilátorem. Tyto jednotky se
budou otáčet o 60° vpravo a vlevo. Tím
vytvoří clonu vodní mlhy, jež se naváže
na prachové částice unášené větrem.
Díky kapkám vody a proudu z ventilátoru klesnou částice rychle k zemi a nebudou se již volně šířit ovzduším. Vodní

mlha tak sníží množství polétavého
prachu jak v okolí skládky, kde dochází
k jeho vzniku při zakládání a manipulaci, tak i šíření polétavého prachu.
Provoz mlžících jednotek bude řízen
řídící jednotkou, která vyhodnocuje
vstupní data z meteorologické jednotky
a funguje v automatickém nebo ručním
režimu. Stěna bude v provozu celoročně, a to i v zimním období, pokud
budou splněny „spouštěcí podmínky“
– směr a rychlost větru – severní až severovýchodní, vlhkost vzduchu a žádný
déšť. Velkou výhodou mlžící stěny je
její energetická nenáročnost a nároky
na kvalitu, čistotu a spotřebu vody.
Metoda mokrého odprášení, založená
na výrobě jemné vodní mlhy, skrápějící
skládku uhlí i otevřenou manipulační
plochu, přispěje k dalšímu zlepšení
životního prostředí ve městě.
Ing. Romana Snášelová

Startujeme novou sezónu abonentních cyklů Jazz a Musica
Pro nastávající sezónu koncertů
klasické komorní hudby Musica jsme
připravili skutečná pomyšlení. V jednotlivých pořadech se představí naši
špičkoví interpreti – sólisté i ansámbly,
jejichž umění ocenili posluchači jak na
domácích, tak i světových podiích. V
dramaturgii sledujeme jednak širokou hudební rozmanitost stylových
období od gregoriánskéoho chorálu,
přes renesanci, baroko, klasicismus,
romantismus, až po hudbu 21. století a
také různorodost složení jednotlivých
těles – od sólistů (kytara, housle, barokní trubka), až po smyčcové, dechové i vokální soubory. Můžete se těšit
na dlouholeté stálice vysoce kvalitní
hudební interpretace (např. Václav
Hudeček, Afflatus Quintet, Schola
Gregoriana Pragensis) i na vynikající
mladé umělce (Lukáš Klánský, Anna
Slezáková, Graffovo kvarteto). Neméně
lákavé jsou prostředí, v nichž se koncerty nastávající sezony budou konat:
tradiční koncertní sál barokní Reduty,
uherskohradišťský kostel sv. Františka
Xaverského, Dominikánský kostel v
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Uherském Brodě či sloupová síň Muzea
J. A. Komenského tamtéž.
Cyklus jazzových koncertů už zapustil pevné kořeny v pestrém hudebním
životě Uh. Hradiště, nově se od příští
sezony dostává také do sousedního
Uherského Brodu. V širokém stylovém
spektru, od klasického jazzu, přes soul
jazz, jazz-rock a další různé fusion,
free nebo modern jazz, až po současné šťavnaté crossovery se představí

výběr z toho nejlepšího domácího,
slovenského, polského, rakouského,
britského nebo amerického muzicírování. Záměrně představuji původ
muzikantů, přes častá klišé o ovlivňování jejich hudby prostředím, v němž
žijí. V současném světě informací bez
hranic má navýsost svobodný jazz i
své geografické valéry. Tak si pojďte s
přáteli do našich „jazzových kaváren“
nasát nepřeberné množství hudebních nápadů, důmyslnou improvizaci,
upřímnou hudební výpověď a opravdové muzikantské nasazení. Těšte
se třeba na hard-bop kvarteta Petra
Beneše s naším nejlepším trumpetistou Miroslavem Hloucalem nebo zvuk
„hammondek“ v podání Jana Kořínka...
lákadel je spousta!
Mgr.art Jan Maděrič
dramaturg cyklů Jazz a Musica,
Klub kultury
Více informací o předplatném
i jednotlivých koncertech naleznete
na www.kkuh.cz.

Kultura

Klub kultury
OHLÉDNUTÍ

VI. Hradišťský plenér

Uherské Hradiště se ve dnech 1. až 12.
srpna stalo hostitelem Mezinárodního malířského sympozia Hradišťský
plenér. V těchto dnech účastníci
sympozia tvořili v našem městě díla
inspirovaná nejen zdejší krajinou a
architekturou, ale i místní atmosférou, překvapivými setkáními, nově
vzniklým přátelstvím a zajímavými
momenty, které zde mnozí z nich
zažili. Letošního ročníku malířského
bienále se ze Slovenska zúčastnili
Jozef Vydrnák (Trenčín), Ján Balaj
(Mnichova Lehota) a z České republiky Anna Sypěnová (Přerov), František
Pavlica (Hroznová Lhota), Jan Melena

(Praha), Petr Bulava (Krnov) a Roman
Trabura (Praha). Vznikla celá řada děl
v realistickém i abstraktním pojetí, z
nichž byla vybrána ta nejzajímavější
pro závěrečnou výstavu. Ta byla za
velkého zájmu veřejnosti slavnostně představena v pátek 12. srpna
v Galerii Vladimíra Hrocha (foyer
Klubu kultury). Výstava potrvá do 30.
září a některá z vybraných děl doplní
sympozijní sbírku města, jež se tak
rozroste již na více než osm desítek
obrazů. Na úvod vernisáže promluvil kurátor výstavy Martin Dvořák a
z řad pořadatelů také ředitel Klubu
kultury Antonín Mach. K doplnění

příjemné atmosféry přispěli členové
kapely Haywire. Ze strany autorů a
pořadatelů (Klub kultury Uh. Hradiště a Střední uměleckoprůmyslová
škola Uh. Hradiště) sympozia, které
se koná pod záštitou starosty města
Uh. Hradiště, nezbývá než poděkovat
všem partnerům za spolupráci a podporu této akce, která se u nás koná již
od roku 2006.

POZVÁNÍ

Výstava Pavla Diase
v Trenčíně
Až do 30. září potrvá v Katově domě v
Trenčíně výstava „Pařížské reminiscence“ fotografa Pavla Diase, která byla
slavnostně zahájena 25. srpna za účasti
autora i široké veřejnosti. Výstavu
pořádá Klub kultury Uherské Hradiště
a Trenčianske osvetové stredisko v
Trenčíne ve spolupráci se společností
Filmfest, s. r. o. a Trenčianskym múzeem v Trenčíne. Pavel Dias se narodil v
roce 1938 v Brně a patří mezi uznávané
české fotografy. Působí na FAMU v
Praze, kde byl v roce 2004 jmenován

profesorem a rovněž jako pedagog na
Univerzitě Tomáše Bati v ateliéru reklamní fotografie. V roce 2008 mu byl
udělen titul Osobnost české fotografie
2008 za dlouhodobý přínos fotografii.
Výstava černobílých fotografií zachycuje momenty z cesty autora do Paříže
v roce 1968.

Výstava Jiřího
Skřipského v Redutě
Vernisáž fotografií Jiřího Skřipského
se uskuteční v úterý 6. září v 17 hodin
v přízemí Reduty. Autor se narodil v
roce 1947 v Brně, nyní žije a působí

na Slovensku a ve Švýcarsku. Je
držitelem několika ocenění, např. i z
fotografických soutěží TSTTT a FOPO.
Výstava představí průřez tvorbou
autora a to především z jeho zahraničních cest po Skotsku, které mu
učarovalo. Při focení se zaměřuje na
přírodní živly jako je voda, led, moře,
struktury písku, kontrast počasí
a změny ročních období. Na úvod
promluví Miroslav Marcelli, filozof
působící v Praze a Bratislavě. Výstava,
kterou pořádá Klub kultury ve spolupráci s Trenčianskym osvetovým
strediskom.

Mgr. MgA. Petra Baroňová
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Toulky městem
Před současnou úpravou Zelný trh
obklopovaly převážně zadní trakty
a dvory domů z Mariánského náměstí,
Prostřední ulice a Masarykova náměstí. Průčelím sem byly obráceny pouze
tři domy, z toho v horní části zadní
trakt čp. 40, dnes Casino 40, jehož průčelí do Zelného trhu upravil již v roce
1906 stavitel Schaniak pro obchodníka
Adolfa Schindlera, a vedlejší dům, nyní
s hodinářstvím v přízemí, jenž byl sice
postaven již roku 1870 jako samostatně stojící zadní trakt domu čp. 41, ale
vlastní čp. 1271 získal až v devadesátých letech 20. století. V roce 1997 byly
od původních parcel odděleny a nově
vybudovány domy čp. 1249 a 1245 v rozích náměstí, po roce 2000 upraven na
obchod přízemní dvorní trakt čp. 43,
v němž předtím po několik desetiletí
sídlilo sklenářství, a ve dvoře domu
čp. 42 postavena přízemní stavba s malým podloubím na dřevěných sloupech,
kde se od té doby prodávají oděvy.
Třetí již dříve samostatný dům se nacházel na jihovýchodní straně Zelného
trhu, podél níž kdysi z Prostřední ulice
dnešní pasáží protékal kanál Rechla dál
do ulice Na Splávku. I tento dům byl
původně zadním traktem domu
čp. 34, ale snad již před koncem 19. století byla z jeho parcely oddělena zadní
část s jakousi stavbou. Obytný dům,
který obdržel čp. 413, postavil zřejmě
ve dvacátých letech 20. století knihař
František Spath, který tu pak bydlel
nejen se svou rodinou, ale i s rodinou
bratra Jaroslava, jenž tu od roku 1928
provozoval knihařství. V přízemí vedle
knihařské dílny a krámu byl ještě malý
jednopokojový byt, pronajímaný cizím
nájemníkům. Později až do počátku
devadesátých let byla v celém přízemí
opravna hodin, dnes působí hodinářství, klenotnictví i opravna jen v jeho
menší části. Ve větší pravé části byla už
v roce 1993 prodejna sporáků a topidel
Thermat, asi od roku 2007 tam funguje
prodejna lahůdek s jídelnou.
V rohu od pasáže stojí dnes dům
čp. 1245 na místě někdejšího zadního
traktu domu čp. 35. Jako oddělená parcela se stavbou, ovšem bez popisného
čísla, je vyznačena již na mapě z roku
10

Domy na jihovýchodní straně Zelného trhu v roce 1981. 

Severní kout Zelného trhu v roce 1981. 

1873. Do osmdesátých let 20. století zde
stála zchátralá jednopatrová budova,
zbouraná asi v roce 1981, kterou pak
nahradila provizorní přízemní stavba.
V současné budově, postavené v roce
1997, jsou kanceláře řady firem, mj.
i redakce novin Dobrý den s kurýrem.
Dva průchody, uzavírané mříží, vedou
do dvora fary a do dvora knihkupectví
Portal.
Nároží Protzkarovy ulice a celou její
levou stranu zabírá dům čp. 33, jemuž
jsme se již věnovali při popisu Masarykova náměstí. Jeho zadní část do
Zelného trhu ale měla původně čp. 32.
Od roku 1697 oba domy patřily městu, které v této zadní části v roce 1722
zřídilo tzv. malá kasárna, a když bylo v
roce 1773 vojsko přeloženo do velkých
kasáren ve zrušené jezuitské koleji,
byl tento dům využíván jako vojenský

Snímky: archiv SM

špitál. V roce 1852 byla celá budova
nově vystavěna do dnešní podoby a
umístěn sem krajský soud a některé
školy (německá obecná chlapecká,
potom obecná česká a česká měšťanská dívčí). Nadále byl dům označován
popisnými čísly 32/33. Bylo tu i několik
bytů, kde bydleli nižší soudní úředníci
a úřední sluhové, jako např. v roce 1869
soudní vykonavatel Anton Klement,
ale také zaměstnanci jiných státních
úřadů i města, mj. v roce 1880 zemský
inženýr Karl Holl či městský zvěrolékař Leopold Kreitl. Později, na přelomu
19. a 20. století, kdy tu fungovala dívčí
měšťanská škola, služební byty užívali
učitelé Josef Kopecký a Josef Bezděk
a školník Jan Sháněl. Do třicátých let
v domě sídlilo také okresní finanční
ředitelství.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

agentura ŽIDEK uvádí

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA JVN

one man show

www.jvn.cz

CESTOU NECESTOU

s MIROSLAVEM
DONUTILEM

Mzdová účtárna, finanční účtárna, DPH, daně
Elektronická evidence tržeb – EET
Veřejné zakázky nově
Účetnictví a daně poboček na Slovensku
Obchodních korporacích
Vysílání zaměstnanců do zahraničí,…

26. 9. 2016 v 19:00hod
Klub Kultury
Uherské Hradiště
předprodej vstupenek:
Klub kultury Uherské Hradiště
a www.ticketportal.cz

KURZY:

ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE INZERCE

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ, EKONOMIE A DANĚ
ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
PRAKTIKUM v účetnictví
Obchodní angličtina
REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
Zahraniční obchod – CELNÍ DEKLARANT.
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE.
Již 18 let pro Vás pořádáme školení v Uh. Hradišti.

HORNÍČKOVÁ_JVN.indd 1

Pro zadání inzerce nás kontaktujte:
machackova@kkuh.cz, 724 343 700.
Ceník naleznete na www.kkuh.cz

10.08.2016 7:36:47

11

Inzerce

2016 | 9

Přihlaste se online k ZP MV ČR

Široká nabídka kvalitních a čerstvých
výrobků od regionálních dodavatelů
pod jednou střechou

každou 1. sobotu v měsíci
Slovácký BLEŠÁK
každou 3. sobotu v měsíci
Farmářské trhy

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna následujícího roku.

Verbířská 1286

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.

Tel.: 730 573 843

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz

(areál bývalých kasáren)
Uh. Hradiště
Slovácká tržnice

www.zpmvcr.cz

Klubyvždy
ZDRAVÍ
v 18.00 hod.
zveme vás na přednášky, kurzy a ochutnávky zdravého jídla

22.9. Rovnováha ve výživě – haRmonie v životě
Roman Uhrin, koordinátor Klubů zdraví v ČR

20.10. vliv výživy na člověka

mgr. Bc. Jiří hrdinka, ředitel zdravotní misie

24.11. nemoci a příRodní léčBa: vysoký tlak
Jana konečná, Institut pro zdraví a rodinu

15.12. omyly a mýty o výživě v pRevenci
civilizačních nemocí
mudr. milan moskala

Otazníky života
každý pátek v 18.00 hod. | od 2. září 2016
centrum efata, žerotínova 269, Uherské hradiště
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.

centrum e fata,

21.10.

iště
Hrad
é
k
s
r
Žerotínova 269, Uhe

28. 10.

kontakt:
Štěpán straka, tel.: 776 014 727

mŮžeme RozUmět BUdoUcnosti?
Dávný sen a jeho výklad
tRendy a znamení doBy
Rozumíme dnešnímu světu?
návRat JežíŠe kRista
Událost, která všechno změní
taJemství stvoření
O původu, hodnotě a budoucnosti člověka
život – náhoda neBo záměR?
Pohled vědy na přírodu a člověka
taJemství dávných svitkŮ
Jak vznikla Bible a jaký je její význam
pro lidstvo?
pRoč Je tolik UtRpení?
Jak to může Bůh lásky dovolit?
osoBnost, kteRá změnila svět
Může změnit i tvůj život
naBídka věčnosti
Odvěká touha lidstva

info: 734 282 183 | www.efata.cz

www.efata.cz

inzerat KZ a Otazniky.indd 1
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AŽ 30 %

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

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
Mb/s

bezpečně
Hledáte tip
na netradiční
dárek?

Dárkovým poukazem
uděláte určitě radost
Vašim blízkým

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

AUTO ROkU 2016

ASTRA ST již za

344 900 kč

S prvky prémiové třídy.

Nová Astra Sports Tourer.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–6,2 l/100 km, 92–142 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní.

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

Otakarova 81
Uherské hradiště

UH CAR AUTO, s.r.o., Za Olšávkou 365 - Sady, Uherské Hradiště, Tel.: 577 700 010
E-mail: prodej@opeluh.cz, www.opeluh.cz
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Luděk Galuška: Už v 9. století jsme tu jedli mořské ryby!
narodil a chci žít. A chci pro jeho občany pracovat a pomoct zachovat kulturní
dědictví a historii, která je v naší republice
i ve světě naprosto unikátní“ říká Galuška
(56). Luděk Galuška ve své práci nezahálí
– z jeho nejvýznamnějších projektů znají
lidé třeba velmi navštěvovaný Archeoskanzen Modrá, jehož je spoluautorem a
odborným garantem.

Na Slovácku jej lidé velmi dobře znají.
Odborník na Velkou Moravu, archeolog,
historik, publicista, skvělý vypravěč a také
hráč na banjo nebo kytaru
– často hraje s kapelami Nezapomeň
nebo Lončáci. Najdete jej také na třetím
místě kandidátky Strany Práv Občanů
(dříve Zemanovci, pozn. red) pro volby
do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se
konají 7.–8. října. „V tomto kraji jsem se

Pane Galuško, narodil jste se v Ostrožské
Nové Vsi, tedy prakticky v centru Velké
Moravy a právě tomuto kraji jste zasvětil
většinu svého bádání. Ovlivnilo vás to?
Samozřejmě a velmi výrazně! Už jako
malý kluk jsem trávil většinu volna na
polích, kde jsem nacházel různé zbytky
nádob, úlomky a zbytky kostí. Rodiče pro
to měli pochopení, jen kosterní zbytky a
pozůstatky v nich nevzbuzovaly dobrý
dojem. Už od malička jsem ale k téhle
profesi tíhnul a bylo jasné, že se jí budu
věnovat.
Prý naši předkové na tomto území kdysi
jedli mořské ryby?
Inicioval jsem genetický výzkum

velkomoravských nebožtíků a už první výsledky jsou naprosto fascinující.
Podařilo se nám zjistit, že už v 9. století
se na území Velké Moravy jedlo značné
množství mořských ryb. Z písemných pramenů se dozvídáme o rozsáhlém obchodu
se solí, a tak si kladu otázku, zda společně
s touto solí nemohli obchodníci převážet i
mořské ryby. Z Veligradu (Velehrad, pozn.
red) se dalo k Jadranu či Baltu dojít pěšky
za pár týdnů. Jsme tak na začátku luštění
„rybí záhady“ a musím přiznat, že je to
fascinující.
Jaký je Váš vztah ke svatému Cyrilu a
Metoději, které v červenci vždy ctíme i
státním svátkem?
Je obdivuhodné, že ač pocházeli z velmi
vzdělaného, kulturně bohatého a kultivovanějšího byzantského prostředí, vydali se
do středoevropské Moravy, pro ně barbarských končin. Na Moravu přinesli nejen
„své“ křesťanství, ale i písmo. Metoděj
byl navíc velmi fundovaným právníkem a
pro Moravany přeložil do staroslověnštiny
i některé právní předpisy, jiné dokonce
sám sepsal.

Garden Food Festival ukáže, jak se jedlo za Baťů
Vybrané delikatesy, pokrmy nejlepších
místních restaurací, farmářské produkty, ale také třeba jídlo, které se vařilo
v baťovském Zlíně. Právě některé z pokrmů inspirovaných historickými recepty
budou mít možnost ochutnat návštěvníci
prvního ročníku Garden Food Festivalu.
Ten se se uskuteční 3. a 4. září v zámeckém parku a zlínském zámku a představí
zde taková jména jako Zdeněk Pohlreich,
Jan Punčochář, Jaroslav Klár nebo třeba
Markéta Hrubešová.
Záštitu nad projektem převzali ministr
zemědělství Marian Jurečka, primátor Statutárního města Zlína Miroslav Adámek,
radní Zlínského kraje Petr Navrátil či prezident Asociace hotelů a restaurací Václav
Stárek. Generálním partnerem projektu je
Fire Jack, značka stabilního aerosolového
hasicího zařízení.

O festivalu
Garden Food Festival je regionálním
festivalem dobrého jídla a pití, jenž
není svázán žádnými hranicemi. Jeho
druhý olomoucký ročník navštívilo
během víkendu na 12 tisíc návštěvníků.
Projekt si klade za cíl dlouhodobě
ukazovat široké veřejnosti ve městě,
kraji i v celé republice, že v daném
regionu je řada kvalitních restaurací
a kuchařů, kteří dělají svoji práci s radostí a dobře.
Projekt podporuje místní výrobce
a farmáře, regionální potraviny a značky, cestovní ruch ve městě i kraji,
propaguje gastroturistiku. Současně
přináší nové trendy v gastronomii,
ukazuje zajímavé koncepty, přiváží
špičkové kuchaře.

Festival se koná v sobotu 3. září od 10:00 do 19:00 hod.
a v neděli 4. září od 10:00 do 18:00 hod.
Více informací, foto a videa z předchozích ročníků najdete

n a w w w. g a r d e n f o o d f e s t i v a l . c z
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Knihovna BBB
Klezmer písní a tancem na letošních Slavnostech vína
V loňském roce jsme úspěšně zrealizovali celoroční projekt Židovský rok
v Knihovně BBB, který vznikl u příležitosti 140. výročí postavení synagogy. Po
velkém úspěchu akce Židovská svatba,
která proběhla při loňských Slavnostech vína a dnů otevřených památek,
jsme se ve spolupráci s naším zřizovatelem a Klubem kultury rozhodli pro
pravidelné pořádání akcí s židovskou
tématikou v rámci Slavností vína. Na
co se můžete těšit v letošním roce?

„Po roce zazní
u knihovny
opět klezmer“
V neděli 11. září v 10.30 se na travnaté ploše u Knihovny BBB uskuteční
společné vystoupení hudební klezmerové skupiny RabiGabi a G. z Uh.
Hradiště a taneční skupiny souboru
Hradišťan (8 tanečních párů), která
v choreografii Laďky Košíkové a Hany
Achilles předvede jevištní zpracování
tanců na klezmerský motiv.

RabiGabi a G. při loňském koncertu u Knihovny BBB v rámci projektu Židovský rok. 

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let

Foto: L. Vaďura

Kurzy Kreslení pravou
mozkovou hemisférou
Ve čtyřech lekcích budete kreslit
podle reality, ale zároveň si odpočinete. Není třeba se podceňovat,
v tomto kurzu se naučí kreslit
opravdu každý a je určen právě pro
ty, kdo mají pocit, že kreslit vůbec
neumí. Celkem čtyři lekce se uskuteční v čítárně Knihovny BBB vždy
ve středu: 14. září, 22. září, 12. října
a 19. října (17.00–18.30).

V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky
připomenout jeho historii. Představujeme vám besedu dětského oddělení, která se uskutečnila v roce 1981.
Uprostřed dětí je knihovnice Mirka Čápová. 
Foto: archiv Knihovny BBB.

Cena kompletního kurzu je
500 Kč, do jednoho kurzu přijímáme
pouze dvanáct účastníků. Těšíme se
na příjemné prožití času v knihovně
při rozvoji vašich dovedností.
Radovan Jančář
15
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

návštěvnickému zájmu prodloužena a potrvá do 22. září 2016.

Národopisná expozice Slovácko

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103

Expozice s novým architektonickým
řešením i technickým vybavením
přibližuje zaměstnání, bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv,
obřady i zvyky rodinného a výročně-obyčejového cyklu na Slovácku.

25 let Institutu tvůrčí
fotografie FPF SU

Jiří Vlach & Veronika Machová /
malé bronzy a kresby
Společná výstava reliéfní tvorby
(medaile, plaketa), komorních plastik
a kreseb otce a dcery. Vernisáž čtvrtek 8. září 2016 v 17.00 hodin.

Stanislav Lolek 1873–1936/
Rapsodie volné přírody

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

zemským muzeem v Brně jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého
Města a Modré u Velehradu. Výstava
potrvá do 31. prosince 2016.

CENTRÁLNÍ BUDOVA
UHERSKOHRADIŠŤSKÉ
NEMOCNICE, A. S.
Slavnosti na Slovácku objektivem JUDr. Alexandra Tobka
(1895–1955)

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

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO
Výstava připomíná 25 let činnosti Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Představuje především výběr děl
z posledních pěti let. Výstava je díky

Vampyrismus

Ve spolupráci Slováckého muzea
v Uherském Hradišti s Moravským
Kulturní akce, přednášky, besedy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH
Tradice a řemesla

Tradiční setkání dětí předškolního
věku (od 5 let) a mládeže připravuje
Galerie Slováckého muzea ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště.
V prostoru dětského ateliéru si mohou
děti nakreslit obrázky inspirované
zážitky z probíhajících Slavností vína.
Dětský ateliér Galerie Slováckého
muzea, Otakarova 103, neděle
11. září 2016 10.00–15.00 hodin.
Vstup volný.
16

Cyrilometodějské putování

Sdružení Evropská kulturní stezka
sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., pořádá
ve spolupráci s Regionem Slovácko,
Centrálou cestovního ruchu Východní
Morava, Slováckým muzeem, městem
Uherské Hradiště, farnostmi Arcibiskupství olomouckého a dalšími, první
putování z Výšiny sv. Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech na Velehrad.
Putováním bude provázet duchovní
a ukončí jej program v poutním areálu
Velehrad s možností návštěvy mše svaté v bazilice. Přírodní areál Výšina
sv. Metoděje Uherské Hradiště-Sady,
sobota 24. září 9.00–16.00 hodin.

Výukové programy
– stálá expozice Slovácko

Součástí národopisné expozice
Slovácko jsou doprovodné výukové
programy pro MŠ a ZŠ:
Klásek ke klásku, zrnko k zrnečku
aneb Slavnost dožínek a vinobraní
v lidové tradici a Hody milé hody
aneb Hodová tradice na Slovácku.
Rezervace u Mgr. Lenky Vlkové,
e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz; telefon: 572 551 370, klapka
117. Další podrobnosti naleznete na
www.slovackemuzeum.cz v sekci
Pro školy.

Kultura

Slovácké divadlo
I přes stále probíhající rekonstrukci
bude měsíc září pro příznivce Slováckého divadla velmi pestrý.
Už v neděli 4. 9. budete mít možnost
poslechnout si na nemocničním
heliportu oblíbené písně z muzikálu
Pokrevní bratři během benefičního
koncertu pořádaného Uherskohradišťskou nemocnicí v rámci Roku
mozku.
Na Malé scéně se bude hrát jak Autista, tak i Táta a v Klubu Mír se opět
můžete pobavit u drsné komedie
Večer na psích dostizích. Slavnostní
otevření zrekonstruovaného sálu
divadla proběhne ve středu 21. září
před další reprízou komedie Sám na
dva šéfy a v pátek 30. září pak bude
před Rychlými šípy představeno

nové logo Slováckého divadla. Kromě tradičního zářijového prodeje
žákovského a studentského předplatného nabídne Slovácké divadlo
nově také předplatné pro ty úplně
nejmladší diváky. Pohádkové předplatné se skládá ze 4 titulů.
Prvním bude divadelní zpracování
pohádek Arnošta Goldflama Tatínek
není k zahození (Divadelní spolek
Lokvar). Předplatitelé si je vychutnají v listopadu. Do pohádkového
předplatné bude dále spadat také
Čaroděj ze země Oz (Divadlo Polárka), A do třetice všeho… (Divadlo
Drak) a nová pohádka na repertoáru
Slováckého divadla Špalíček pohádek, jejíž premiéra je plánována na
jaro 2017.
-mk-

Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz

datum den čas sk.
19. 9. po 10.00 š
20. 9. út 10.00 š
21. 9. st 19.00		
22. 9. čt 19.00 X
23. 9. pá 19.00		
24. 9. so 19.00 A
					
26. 9. po 19.00		
27. 9. út 19.00		
29. 9. čt 19.00 J
					
30. 9. pá 19.00		
datum den čas 		
5. 9. po 19.00
9. 9. pá 19.00
13. 9. út 19.00
				
16. 9. pá 19.00
23. 9. pá 19.00
26. 9. po 18.00

představení
Nezbedná pohádka
Nájemníci
Sám na dva šéfy
Kniha o hřbitově
Bez roucha
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Pokrevní bratři
1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Rychlé šípy

Malá scéna

představení
Autista – Moje zatracené nervy!
Autista – Moje zatracené nervy!
Šansonování
(Théme l'amour) derniéra
Autista – Moje zatracené nervy!
Táta
Táta

SLoffÁCKÉ DIVADLO
Večer na psích dostizích – Klub Mír UH:
8. a 25. 9. v 19.00 hod.

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

Táta – Vladimír Doskočil a Barbora Nesvadbová j.h.

Foto: Marek Malůšek

Studentské předplatné – Bez roucha, Nepřítel lidu,
Pokrevní bratři, Deník Anne Frankové, Zlatý drak
a bonusové představení na Malé scéně: Táta

Žákovské předplatné – Bez roucha, Nepřítel
lidu, Pokrevní bratři nebo Deník Anne Frankové,
Vojnarka

Večer na psích dostizích – Josef Kubáník a Zdeněk
Trčálek
Foto: Marek Malůšek
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Městská kina
Tranzan uzavře sezónu letních koncertů a letních kin
Tranzan je české hudební sdružení s
environmentálním přesahem. Zkušení
hudebníci, kteří mají za sebou působení v kapelách Javory, Fru Fru nebo
Model Bazaar, se rozhodli svojí tvorbou
podpořit zajímavé lidské projekty,
jako jsou láska k přírodě, tolerance,
kompostování, matriarchát, vlastenectví nebo třeba cyklojízda. Od jara
roku 2014 vystupují na akcích různých
žánrů a zaměření s chutí pomáhat
tvořit svět pestrý. V současnosti natáčí
svoje první album. Zajímavostí pak
je, že každá píseň je natáčena v jiném
prostoru se specifickým zvukem a
atmosférou. K písním vznikají velmi
spontánní videa, která získávají stále
větší oblibu u široké veřejnosti.
Po koncertě skupiny Tranzan bude
následovat od 21:30 hodin promítání
filmu Poutník – nejlepší příběh Paula
Coelha v letním kině za Hvězdou.
Sobota 3. 9. 19:30 / atrium kina
Hvězda

Slavná one-man show Caveman
rozesměje diváky k slzám

Přijďte se podívat na slavnou one man
show o tom, co dělá muže mužem a
ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Divadelní
představení Caveman je navíc benefiční. Jeho výtěžek podpoří uherskohradišťskou Diakonii. Spolupořadatelem
akce jsou Městská kina UH.
Pondělí 19. 9. 19:30 / kino Hvězda

Filmová premiéra měsíce
Nick Cave v celosvětové
premiéře nového filmu

Kapela Nick Cave & the Bad Seeds
charizmatického australského zpěváka
vydá 9. září 2016 netrpělivě očekávané
album Skeleton Tree. Fanouškům se ho
chystá poprvé představit netradičním
způsobem ještě v předvečer oficiálního
vydání – jednorázovou celosvětovou
projekcí filmu Nick Cave: One More
Time With Feeling. Snímek je nejen
18

detailním ‚making of' zaznamenávajícím vznik desky, ale také hlubokou
osobní zpovědí Nicka Cavea, kterého
v létě 2015 zasáhla tragická smrt jeho
15letého syna. Zářijová premiéra filmu
je o to exkluzivnější, že jí nebude předcházet vydání žádného singlu z alba.
Čtvrtek 8. 9. 20:30 / kino Hvězda

Koncert Václava Koubka

U příležitosti 25. výročí založení Charity proběhne v atriu kina Hvězda koncert písničkáře a harmonikáře Václava
Koubka. Cena pro zaměstnance Charity
50,- Kč, pro veřejnost 100,- Kč. Prodej
vstupenek na místě.
Úterý 13. 9. 19:30 / atrium kina
Hvězda

První sraz Youtuberů
v Uherském Hradišti
se bude konat v kině Hvězda

Fanoušci Youtuberingu se v sobotu
1. října 2016 dočkají setkání se svými
idoly. V kině Hvězda se uskuteční první

oficiální sraz Youtuberů pod názvem
YoUHtube 2016. Od 10 hodin se v sále
a ve foyer kina Hvězda představí známé
tváře z prostředí českého Youtube.
Pořadateli této akce jsou Městská
kina Uherské Hradiště spolu s ICM UH,
Dětský a studentský parlament UH
a DDM Šikula.
Sobota 1. 10. 10:00–15:00 hodin / kino
Hvězda

Michal Horáček

Textař, básník a producent Michal
Horáček udělá jednu ze zastávek
svého nového turné „Na cestě" v kině
Hvězda. Projekt mapuje především písně, které během třicetileté spolupráce
vytvořil Michal Horáček spolu s Petrem
Hapkou. Během koncertu vystoupí také
Lenka Nová, František Segrado, Ondřej
Ruml, Ruth Horáčková a doprovodný
orchestr.
Čtvrtek 6. 10. 19:30 / kino Hvězda
www.mkuh.cz

Z organizací

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
od 19.9. do 23.9.

dětského aerobiku. Vede i úspěšné
kurzy pro dospělé, jako je Pilates a programy zaměřené na fyzičku a posilování vnitřního stabilizačního systému.

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
ZAČÍNAJÍ UŽ 12.9.
O NÁS:
Čas, který zúročíte! Centrum Akropolis
nabízí vzdělávací, volnočasové a dobrovolnické aktivity. Propojuje generace a
podporuje setkávání.
Naše programy stavíme především na
zkušených a kvalifikovaných lektorech. V příštím roce se na vás těší
například:
ZDENĚK VILÍMEK – RODINNÝ
PORADCE, LEKTOR A MUZIKANT
Od září s ním připravujeme zážitkový
seminář o výchově: „Desatero rodičovského růstu“. Sdílení vlastních zkušeností a praxe je nejlepší způsob, jak se
přiblížit k dětem i k sobě.

PAVLA BLAŽKOVÁ
– MINIŠKOLKA ROLNIČKA
Patří mezi naše oblíbené pečovatelky.
V miniškolce Rolnička se stará o děti
ve věku od 1,5 do 3 let. Pokud chcete,
aby se vaše děti měly jako „v bavlnce“ přihlaste se na našich webových
stránkách.
BOHDANA POLÁCHOVÁ – VEDOUCÍ
POHYBOVÉ SEKCE
Má výborné výsledky jako trenérka

NOVÉ KURZY PRO DĚTI:
Kromě tradičních aktivit otevíráme
nově tyto kurzy pro děti:
Hrajeme si se slovíčky – logopedická
prevence pro děti od 3 do 6 let.
Hrou k rozvoji děťátka – pro miminka
od 2 do 6 měsíců
Roztleskávačky
Gymnastika přípravka pro děti 5–7 let
Přípravka pro modely a modelky
7–15 let
NOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
A MLÁDĚŽ:
Hormonální jóga s Elizabeth Székely
Dancehall
Všechny aktivity najdete na
www.akropolis-uh.cz

DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
17. 9. – sobota – od 9.00 hod. – aktivity
pro malé cyklisty v rámci VIII. ročníku MTB Cross Country Uh. Hradiště
– start u fotbalového stadionu. Bližší
info: www.mtbikers.cz nebo u Jany
Skuciusové, 605 203 065, email:
jana.skuciusova@ddmsikula.cz
18. 9. – neděle – Pohádkové odpoledne v JAROŠOVĚ – cesta za pokladem
v Jarošově, zahájení ve 14.00 hod. na
sídlišti Jarošov Louky 519 u Domu dětí
a mládeže ŠIKULA (vedle knihovny).
Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842,
Ivana.zubkova@ddmsikula.cz
DDM Šikula Uh. Hradiště hledá pro
příští školní rok lektory kroužků:
– hra na flétnu, kytaru (dle akordů),
angličtina.
Požadavek – 18 let, bezúhonnost, zájem
o práci s dětmi, dobré komunikační

schopnosti, vhodné pro studenty. Info:
572 551 347, www.ddmsikula.cz
Pro nový školní rok 2016/17 naleznete
nabídku nových kroužků na
www.ddmsikula.cz, kde jsou uvedeny
také telefonické a emailové kontakty
na všechny pedagogy DDM Šikula,
kteří vám velmi rádi poskytnou bližší
informace. Přihlášky lze vyzvednout
v naší budově – naproti nemocnice
nebo přímo na našich webových stránkách.
Nezapomeňte se již nyní přihlásit
do kroužků a kurzů, které najdete na
www.ddmsikula.cz.
Další novinky a informace získáte
na tel. 572 551 347, nebo na
www.ddmsikula.cz. S pozdravem Mgr.
Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
Diakonie vás zve do divadla i na charitativní běh
Hned dvě benefiční akce si na září a
říjen letošního roku připravila pro
veřejnost Diakonie ČCE – středisko
CESTA Uherské Hradiště poskytující
sociální služby lidem se zdravotním
postižením. Za zábavou i pocitem,
že jste se podíleli na dobré věci, můžete vyrazit do divadla i na běžeckou trasu.
19. 9. – Caveman – divadelní představení – slavná one man show o
tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených

kvalitách obou pohlaví (kino
Hvězda)
1. 10. – Charitativní běh „2 míle
pro Diakonii“ – pořádaný ve spolupráci s běžeckou komunitou „Rozběháme Uherské Hradiště“
Od podzimu se pak středisko CESTA
pustí do dalšího projektu, tentokrát
zaměřeného na individuální dárcovství. Nese název Můj kamínek
na CESTĚ a podrobnosti o něm se
dozvíte už brzy.

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
Odstávka Aquaparku Uherské Hradiště
Měsíc září zpravidla využívá aquapark
k celkové odstávce vnitřního areálu.
Na rozdíl od předchozích let však tato
odstávka nebude týdenní, nýbrž tří
týdenní, a potrvá od 5. 9. 2016 do
25. 9. 2016. Do neděle 4. září tak pojede
aquapark ve standardním prázdninovém provozu.
Otevírací doba do 4. 9. 2016:
zóny 1 a 2 (8.00–21.30 hod.)
zóna 3 (čt–pá 14.00–21.30 hod.,
so–ne 12.00–21.30 hod.)
zóna 4 (10.00–18.00 hod.)
Letní areál zůstane za příznivého
počasí otevřen do 9. září, a to vždy od
10.00 do 18.00 hodin. Návštěvníkům
bude k dispozici víceúčelový, dětský
a vyhřívaný bazén pod širým nebem,
sociální zázemí, sportoviště a hřiště.
Výjimkou budou tobogány, které se
díky odstávce uzavřou 5. září. Po tuto
dobu bude celodenní vstupné do letního areálu s 30% slevou. Vnitřní areál
se prvním plavcům otevře v pondělí
26. září 2016 v 6.00 hodin ráno. Do té
doby a v rámci odstávky bude probíhat
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obvyklý sanitární úklid veškerých
prostor aquaparku, včetně bazénů
a tobogánů, čištění filtračních systémů
a akumulačních jímek, čištění nosných
konstrukcí, výměna žárovek a zářivek
nad bazény a pod hladinou bazénů,
repase některých čerpadel, ventilů
a dalších součástí technologie nebo
výmalba interiérů. Budou realizovány drobné opravy na technologiích,
provozních souborech i stavebních

objektech, které nelze uskutečnit
v průběhu celoročního provozu s napuštěnými bazény.
Souběžně se však uskuteční rekonstrukce podlah hygienického zázemí
zóny 1 a 2 a hygienického zázemí výukového bazénu, která je řešena v rámci
uplatněné reklamace vůči dodavateli
stavby a která si vyžádá prodloužení
doby klasické odstávky právě o dva
týdny.
„Zásadní rekonstrukce podlah
hygienického zázemí je bohužel
neslučitelná s celkovým provozem a
vyžaduje úplnou odstávku. Aquapark
využije tento prodloužený čas také
k realizaci plánovaných úprav, kterými bude např. realizace přípravných
prací pro montáž nové vodní atrakce,
rekonstrukce výdřevy finské sauny,
úprava převlékárny ve wellness, úprava prostoru restaurace a řady dalších
akcí. Všechny tyto naplánované práce
proběhnou především za účelem zkvalitnění služeb, které určitě veřejnost
ocení“, sdělil Jiří Durďák.

Příroda | Napsali nám

O létajícím drahokamu
Občasná přítomnost neregulovaných
úseků vodních toků s přirozenými
břehy je příčinou výskytu jednoho z našich nejkrásnějších ptáků,
ledňáčka říčního. Tento překrásně
zbarvený pták z řádu srostloprstých
je symbolem spojitosti místního
životního prostředí s vodním živlem,
který od dob osídlení našeho území
ovlivňoval po celé generace životy lidí
a přinášel užitek, radost i utrpení.
Užitek v podobě životodárné tekutiny, která ovlivňovala a ovlivňuje vše
živé, která je předpokladem úrodnosti
zemědělské půdy a která byla v minulosti i bohatým a dostupným zdrojem
potravy v podobě ryb. A utrpení v podobě záplav území, za které si vlastně
můžeme sami, poněvadž jsme si zvykli nerespektovat autoritu přírodních
živlů, když poškozujeme přírodu, nevytváříme podmínky pro zadržování
a zasakování vodních srážek tam, kde
spadnou, stěhujeme se do míst, kam
voda přirozeně patřila a patří a která
jsme jí, prostřednictvím „důmyslných“
triků, dočasně sebrali. I přes zmíněné
negativní působení civilizace na vodu
a vodní toky, nás stále na některých
místech provází symbol čistoty a kvality vody, ledňáček říční. Tohoto ptáka
o velikosti většího vrabce můžeme

Fakultní tábor
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ve spolupráci s Asociací studentů
v Uherském Hradišti nabídla rodičům
možnost umístit své děti do Fakultního
tábora. Akademičtí pracovníci jednali
s dětmi jako s řádnými studenty. Děti

v období hnízdění vídat všude tam,
kde jsou koryta potoků, řek a říček
neregulovaná a kde mají kolmé břehové stěny, ve kterých si vyhrabává svoje
nory. A samozřejmě tam, kde je plno
drobných rybek, které s oblibou loví.
Ledňáček zpravidla hnízdí od dubna
do července. Pravidelně mívá v tomto
období dvě snůšky, někdy tři, vzácně
i čtyři. Průběh hnízdění je ovlivněn dostupností potravy a počasím.
Snůšky jsou situované do průměrně
sedmdesát centimetrů hluboké nory,
zakončené hnízdní komůrkou. Do té
samička snáší 6–8 vajíček, v období
přebytku potravy jich může být až
jedenáct. Tato mají bílou barvu. Poté,
co je sneseno poslední vejce, na nich
střídavě sedí oba rodiče po dobu 18–21
dní. Doba krmení drobnými rybkami,
ale také žábami a jejich pulci nebo
korýši, měkkýši a hmyzem všech

vývojových stádií, dostupným ve vodě
či její blízkosti, trvá 23–27 dní. Mláďata pak opouští hnízdní noru a několik
dnů se společně potulují kolem ní,
přičemž je stále krmí jejich rodiče.
Ledňáčci jsou velmi věrní svému hnízdišti a opouští je až když na něm dojde
ke změnám, které významně ovlivní
jeho původní charakter. Populace
našich ledňáčků je z větší části tažná.
Do pohybu se ptáci dávají v okamžiku,
kdy začnou zamrzat vody v krajině.
Nejprve se přemístí na rychleji tekoucí vody, případně tam, kde z nějakého
důvodu přetrvává otevřená hladina a
přístup k rybkám. Pokud zima zesílí,
ptáci táhnou většinou jihozápadním
směrem do teplejších oblastí Evropy.
Máme štěstí, že v naší civilizací poznamenané krajině ledňáček poměrně
běžně hnízdí. Přes mnohé negativní
zásahy do jeho přirozeného prostředí
najdeme na Uherskohradišťsku několik menších vodních toků s původními
břehy a koryty zařezanými do terénu,
chráněnými břehovými porosty, které
mají ledňáčci říční tak rádi. Pokud je
ochráníme, budou nás tito nádherní
ptáci doprovázet i v nadcházejících
letech a my se budeme moci těšit z jejich přítomnosti.
Text a foto: Květoslav Fryšták

tak mohly zažít, jaké je to studovat
na vysoké škole. Jako řádní studenti
chodili na přednášky do poslucháren,
sportovaly a navštěvovaly kulturní
akce v okolí Uherského Hradiště. Děti
se učily pracovat s ochrannou maskou,
zlepšovaly si dovednosti komunikace
v angličtině, orientovaly se v terénu,
pracovaly s aplikacemi na mobilních
telefonech a s pracovníky BESIPu se
učili správně a bezpečně chovat na silnicích a na kole. Děti a rodiče byli spokojeni. „Věříme, že se dětem pobyt na
fakultě líbil a za čas se stanou našimi
řádnými studenty,“ říká organizátorka
Fakultního tábora a tajemnice fakulty
Ing. Alena Procházková. Tábor proběhl
ve dvou turnusech a pro příští rok se
připravuje další ročník.
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Střípky | Kronika
Společenská kronika

KD VÉSKY, 19:00, 100 KČ (A3V POLOVIC)
30. 9. ODJEZD NEJISTÝ
Divadelní soubor Kantoři z Mikulovic

11. 11. LÁSKY A NELÁSKY
Divadlo Kapsa, Andělská Hora

21. 10. LUIGIHO SRDCE ALEBO POPRAVA TUPÝM MEČEM
Divadelní ochotnický spolok
Pilindoš z Očovej (SK)

16. 12. LÉČIVÁ ROMANCE
Divadelní soubor Nejenxmíchu, Vracov

A k a d e m i e

A3V
T Ř E T Í H O

V Ě K U

Klub kultury Uherské Hradiště již řadu
let organizuje cyklus přednášek pro
seniory s názvem Akademie třetího
věku. Součástí kurzu je vždy nabídka
výletů a společenských aktivit.
NOVÍ ČLENOVÉ SI MOHOU
ZAJISTIT PRŮKAZ A3V OD 6. 9.
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
Úřední hodiny A3V pro sezonu
2016/2017: úterý a středa, 9:00–11:00
a 13:00–15:00 hodin (Klub kultury,
Masarykovo nám. 21, 1. patro)
Koordinátorka kurzů:
pí Lea Slováčková, tel: 572 430 424,
mail slovackova@kkuh.cz
Více informací na www.kkuh.cz.
Přednášky v září:
• 6. 9., 14:30

KK – malý sál
Iva Matyášová:
VLIV BYDLENÍ NA NÁŠ ŽIVOT
• 12. 9., 14:30
KK – malý sál
Ing. Ján Hradský:
ZEMĚ ZKOUMANÁ Z VESMÍRU
• 13. 9., 14:30
KK – malý sál
Bc. Jan Ryšavý:
OSUDY UHERSKOHRADIŠŤSKÝCH
TOVÁRNÍKŮ 2. POL. 20. STOL. A POČÁTKU 20. STOL.
• 15. 9., 9:00
Reduta – velký sál
SEMINÁŘ SENIOŘI A JEJICH BEZPEČÍ
• 20. 9., 14.30
KK – malý sál
PhDr. Jiří Jilík:
ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY CHŘIBŮ
(I. část s projekcí filmů)
• 29. 9., 14:30,
KK – malý sál
Věra Heidlerová:
DOBROMILA RETTIGOVÁ, NEJEN
DOBRÁ KUCHAŘKA

Pozvánka

LOUTKOVÝ ODBOR T. J. SOKOL UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET
V NEDĚLI 18. ZÁŘÍ V 15 HODIN POHÁDKU
KAŠPÁREK A DŮLNÍ SKŘÍTEK.
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Vstupné dobrovolné.

Jubilanti v měsíci červenci
1. 7. 1924		 Miloslav Blaha
10. 7. 1941		 Marie Veselá
10. 7. 1931		 Jaroslav Zapletal
13. 7. 1941		 Jan Nykl
18. 7. 1936		 Anna Gottwaldová
18. 7. 1941		 Ivan Knebl
20. 7. 1931		 Anna Švehlová
22. 7. 1921		 Věra Vadlejchová
27. 7. 1931		 Ing. Jan Hladký
28. 7. 1936		 Karel Zatloukal
29. 7. 1936		 Jan Andrýsek
30. 7. 1941		 Bedřich Koulák
Narodili se
Mia Kašná
28. 12. 2015
Max Kašný
28. 12. 2015
Andrej Zlomek
22. 4. 2016
Markéta Inderková
11. 5. 2016
Veronika Vařechová
13. 5. 2016
Benedikt Šubík
10. 6. 2016
Eliška Hubáčková
20. 6. 2016
Anna Sedláčková
25. 6. 2016
Vojtěch Duda
7. 7. 2016
Eliška Hlaváčková
11. 7. 2016
Apolena Uherková
12. 7. 2016
Tobiáš Prášek
16. 7. 2016

Vážení jubilanti,
pokud máte zájem být uvedeni
ve zpravodaji města, je nutné co
nejdříve odevzdat na městském
úřadě vyplněný dotazník, který jste
obdrželi poštou spolu s blahopřáním. Poskytnuté informace město eviduje v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

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

Zábava
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III. SLOVÁCKÝ FESTIVAL CHUTÍ
A VŮNÍ PROVONÍ ROCHUS
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Poslední zářijová sobota bude letos
v Uherském Hradišti patřit gastrofestivalu, na kterém se každoročně schází
milovníci tradiční slovácké kuchyně.
Letošní ročník však přináší jednu zásadní změnu. Festival se bude odehrávat v prostorách letos nově otevřeného
Muzea v přírodě Rochus. To bylo o
prázdninách dějištěm prvního slováckého příměstského tábora v duchu
tradic, folkloru a běžného života našich
předků s názvem Moje Slovácko aneb
U tetičky na dědině.
V zemědělských usedlostech z Boršic
a Tučap budou od brzkého rána v kamnech zatápět hospodyně a pak po celý
den vařit nejrůznější tradiční slovácké
dobroty, z chlebové pece bude vonět
čerstvý chléb a opodál pak zabijačkové
speciality. Nebude chybět ani gastrojarmak nositelů ocenění Tradiční
výrobek Slovácka, dobré víno a bohatý
program. Přijďte v sobotu 24. září na
III. Slovácký festival chutí a vůní na
Rochus ochutnat, ovonět, zavzpomínat, podebatovat při pohárku vína,
potěšit se při lidové písničce nejen o
jídle a pití v podání místních souborů.
www.slovackakucharka.cz
www.slovacko.cz
-rp-

Vážení obyvatelé města,
pokud kterýkoli měsíc Zpravodaj města Uherské Hradiště z jakéhokoli důvodu neobdržíte,
nabízíme Vám možnost vyzvednout si svůj výtisk Zpravodaje v Klubu kultury
na Masarykově náměstí 21, 1. patro, pí Monika Týznerová. ZUH je pravidelně k dispozici
i online na www.mesto-uh.cz v rubrice „Zpravodaj města Uherské Hradiště“.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné září.
Vaše redakce
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Úvodník města
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s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a
a o t e v ř e n ýc h pa m át e k
10.–11. září 2016
uherské hradiště

HLAVNÍ PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

ORGANIZÁTOR

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Východní

MORAVA

PRO G RAM NA L EZNETE NA
W W W . Sl av NOSTIVINAUH . CZ
NA SH L EDANOU NA S L OVÁCKÝCH S L AVNOSTECH VÍNA
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