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Vážení čtenáři,
letošní jaro je mimořádně bohaté na
události a vy se o některých z nich
můžete dočíst i na stránkách městského
magazínu.
Důležitá rozhodnutí padla na dubnovém zastupitelstvu města. Především
zastupitelé schválili uzavření dohody
mezi městem, Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem a Okresním
soudem Uherské Hradiště o rozsahu
prostor pro muzeum v bývalé věznici. V
objektu v budoucnu vzniknou dvě stálé
expozice – Muzeum totalitních režimů a
stáláexpozice s pracovním názvem Železná opona. Může to trvat delší dobu,
proto byla koncem dubna
v prostorách Reduty otevřena expozice Věznice Uherské Hradiště, která je
jakýmsi předvojem těchto kroků.
Do pohybu se daly také jiné důležité věci, zejména v péči o památky a
majetek města. Zastupitelé schválili
poskytnutí státní dotace z Programu
regenerace městských památkových
zón, 1,81 milionu a další 1 milionu korun
z rozpočtu města jako příspěvek na
obnovu fasády kostela sv. Františka Xaverského. Začala oprava barokní kašny
na Masarykově náměstí, v květnu se
rozběhne dlouho očekávaná komplexní
rekonstrukce budovy Základní umělecké školy v Uherském Hdatišti
na Mariánském náměstí.
Duben byl rovněž ve znamení každoročního slavnostního ocenění našich
pedagogů. Učitelství je velké poslání a
obdivuji každého, kdo tuto práci dokáže
dělat celým srdcem. Zdaleka ne každý
může uspět v tak náročné činnosti, jako
je práce s dětmi a mládeží, a dosáhnout
v ní kvalitních výsledků. Jsem rád, že
ve školských zařízeních v našem městě
vždy takové učitele najdeme. Všem oceněným pedagogům srdečně gratuluji.

Známy jsou už také osobnosti, kterým
bude letos udělena Cena Vladimíra
Boučka pro zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby. Paní Marie Hrobařová bude oceněna za zdobení kraslic
a paní Irena Burdová za zhotovování
zvykoslovných předmětů z těsta. Čestné
uznání při Ceně Vladimíra Boučka udělilo zastupitelstvo paní Věře Markové za
celoživotní tvůrčí přínos v oblasti uchování tradice výroby tupeské fajánse.
Slavnostní předávání cen je naplánováno na 15. června 2017.
Jaro jsme v našem městě přivítali
hned několikrát. Nejprve Hradišťánek
připomněl krásné prastaré tradice
vynášením Moreny a nošením létečka,
o pár dní později jsme slavnostně zprovoznili kašny ve městě, pak byl tradiční
Velikonoční jarmark a na konci dubna
jsme spustili letošní plavební sezónu na
Baťově kanále.
Mám příjemný pocit, že obyvatelé
Uherského Hradiště si dovedou život zpříjemňovat a nezapomínají na
zdánlivě banální nebo všední věci,
aby v nich viděli to hezké a pozitivní.
Vždy doufám, že ke kladnému vztahu
k životu a k tomu, udělat si jej radostnějším, alespoň trochu přispíváme také
my na radnici. Přeji vám hezký vstup do
májových dnů!
Váš starosta Stanislav Blaha

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Malí folkloristé hodili Morenu do řeky a oslavili příchod jara

Děti ze školky si na radnici
zahrály na svatbu
Ukázku svatebního obřadu připravili
zaměstnanci městského úřadu pro
děti z Mateřské školy Husova, které
si přišly prohlédnout radnici a obřadní síň. Aktéry „svatby" se staly samy
děti, které se zhostily rolí nevěsty,
ženicha i svatebních hostů se vší vážností. Kromě toho se děti seznámily
s historií obřadní síně a města a mohly si prohlédnout insignie používané
při slavnostních obřadech. Hra na
svatbu vyloudila úsměvy nejen na
tvářích všech dětí, ale i přítomných
učitelek a zaměstnanců úřadu. Děti
si tak zpříjemnily den a trochu se
poučily zábavnou formou.
-JP-

Jarní tradice v podání Hraďišťánku, nošení létečka a vynášení Moreny jsou neodmyslitelnými každoročními
akcemi. Průvod začíná u Slovácké búdy a pokračuje přes centrum města až k řece Moravě, kde se hází do
vody Morena. Soubor končí svůj průvod předáním létečka na radnici.
-JP-

Starosta na radnici přivítal prvního letošního občánka města

Kolumbárium v Mařaticích
již slouží pozůstalým

Starosta Stanislav Blaha přivítal
v úterý 28. března Lukáška Zálešáka.
První dítě roku 2017 s trvalým pobytem
v Uherském Hradišti se narodilo dne
4. ledna v 3.06 v Uherskohradišťské
nemocnici. „Vaše úloha rodičů je prakticky nenahraditelná. Z celého srdce
vám přeji, aby se vám podařilo udělat
tomu malému človíčkovi jeho život
krásným. V nelehkých chvílích mu

podejte svou ruku, protože někdy to
může být jediná ruka schopná pomoci.
Nic jiného na světě není důležitější než
rodina,“ řekl starosta rodičům Jitce
Mikušové a Romanu Zálešákovi. Zvyk
přijímat prvního občánka města v daném roce je doprovázen darem 10 tisíc
korun, věnováním pamětního listu
rodičům a zápisem do pamětní knihy
města.
-JP-

Město Uherské Hradiště na konci
loňského roku dokončilo na hřbitově
v Mařaticích stavbu kolumbária se
105 schránkami. Aby mohly být pronajímány, došlo k rozšíření stávajícího ceníku hřbitovních služeb. Nájem
pro uložení urny v kolumbáriu byl
stanoven na 100 Kč na rok, celkem se
smlouva na pronájem jedné schránky (pro uložení čtyř uren) uzavírá
na deset let. Ostatní ceny pronájmu
hrobových míst a hřbitovních služeb
zůstávají beze změn.

-JP3
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Město informuje
Vynikající pedagogové dostali v uherskohradišťské Redutě ocenění za svou práci
Ocenění pedagogických pracovníků
se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna
v Redutě. Slova uznání za svou práci
si učitelé a někteří další pracovníci z
oblasti školství v Uherském Hradišti
vyslechli už podesáté v řadě.
Ceny předávali členové vedení
města, místostarosta Ivo Frolec a člen
rady František Elfmark a také radní
Zlínského kraje pro oblast školství
Petr Gazdík.
Slavnostní odpoledne doprovodili
slovem žáci Základní umělecké školy
Ester Kocábová a Šimon Ludvíček,
vystoupili i jejich spolužáci a učitelé
z různých oborů.
Ocenění pedagogičtí pracovníci škol
zřízených městem:
Kategorie - výrazná pedagogická
osobnost
1. Mgr. Marta Elfmarková, ZŠ a MŠ
Jarošov, 2. Marie Hronová, MŠ Svatováclavská, pracoviště Mařatice, 3. Mgr.
Martina Jančová, MŠ Svatováclavská,
pracoviště Štěpnická,

Nejstarší Hradišťan Jaroslav
Macháček oslavil 103 let

Jaroslav Macháček z Mařatic oslavil na
konci měsíce března už 103 let. Je nejstarším občanem Uherského Hradiště
a stále se cítí skvěle. Při gratulacích
od starosty města Stanislava Blahy prozradil, že rád poslouchá hudbu, včetně
moderní, čte noviny a zajímá se o dění
ve městě. Navíc je velkým fanouškem
fotbalistů 1. FC Slovácko.
-JP4

4. Mgr. Marcela Beňovská, ZŠ Za Alejí,
5. Mgr. Eliška Janíková, ZŠ Za Alejí, 6.
Philip Mabbett, ZŠ UNESCO, 7. Lucie
Měrková, ZŠ T.G.M., 8. Mgr. Marie
Rybářová, ZŠ Sportovní
Kategorie - vynikající začínající
pedagogický pracovník
1. Mgr. Jiří Silný, ZŠ UNESCO
Kategorie - za dlouhodobý přínos
v pedagogické praxi
1. Mgr. Eva Kamasová, ZŠ Sportovní,
2. Libuše Martináková, ZŠ a MŠ Větrná

Ocenění pedagogové ostatních zřizovatelů:
1. Mgr. Jaroslav Čermák, Gymnázium,
2. PhDr. Simona Heliová, ZŠ a MŠ
speciální, 3. Ing. Zdeněk Hrdina, OA,
VOŠ a JŠ, 4. Magdalena Koišová, ZUŠ,
5. PhDr. Berenika Králíková, Gymnázium, 6. Mgr. Kateřina Manová, SŠPHZ,
7. Jana Šuplerová, Soukromá ZUŠ Slovácko, 8. Ing. Jana Šustrová, OA, VOŠ
a JŠ, 9. Mgr. Petra Tvrdoňová, MESIT
střední škola
-JP-

Očekávaná rekonstrukce Základní umělecké školy začíná
Dlouho očekávaná rekonstrukce domu
č. p. 125 na Mariánském náměstí,
sídla Základní umělecké školy, začne
v květnu. Rozsah prací bude obrovský,
protože budova je ve značně nevyhovujícím technickém stavu. Také proto
práce potrvají více než rok a vyžádají si
44,5 milionu korun.
Nejprve bude provedeno statické
zajištění budovy, sanace vlhkosti a
demolice nevyužitelné dvorní přístavby
nebo pavlače. Komplexní oprava zahrnuje obnovu fasády, zřízení bezbariérového přístupu, nový výtah, nové
instalace či podlahy. Provedeny budou
dispoziční úpravy, nové příčky a dělící
konstrukce, nové přístupy do učeben.
Dojde i na úpravy dvoru. Památkově
hodnotné části budovy, zejména fasáda
a dřevěné konstrukce dveří si vyžádají
restaurátorský zásah. Původní schodiště zůstane zachováno, nicméně je také
nutné ho opravit.
Po dokončení bude budova využita od

prvního do třetího patra pro hudební
obory. Budou zde prostory pro individuální i skupinovou výuku nástrojů,
taneční a besídkový sál. Půda bude
připravena pro následné úpravy a využití výtvarných oborů. V podzemním
podlaží bude provozní zázemí školy.
„Stav budovy je pro město dlouhodobě obrovským břemenem a jsem rád,
že mimořádně náročná a zdlouhavá
cesta k rekonstrukci dospěla k realizaci. Při stavbě nezůstane kámen na
kameni. Jako bychom stavěli celý dům
znovu. Opravenou školu otevřeme se
začátkem školního roku 2018/2019,“
vyjádřil se starosta Stanislav Blaha.
Dům č. p. 125, který využívá Základní
umělecké škola, byl vystavěn v roce
1890 na místě staršího barokního
domu. Jedná se o novorenesanční
stavbu z období historizmu konce 19.
století. Vlastníkem budovy je město
Uherské Hradiště, zřizovatelem školy
je Zlínský kraj.
- JP-

Město Uherské Hradiště

Kašny opět získávají svou krásu
Po loňské opravě kašny na Mariánském
náměstí město začalo také s rekonstrukcí jedné z nejznámějších památek
v Uherském Hradišti, barokní kašny na
Masarykově náměstí.
Kašna podstoupí zásah, jehož výsledkem bude nejen zkrášlení, ale také náprava technických neduhů. V loňském
roce totiž musel správce kašen řešit
masivní únik vody z jejího bazénu způsobený mimo jiné dosloužilou izolací.
Také kamenné prvky potřebují ošetření. Kašna na Masarykově náměstí byla
vytvořena v první čtvrtině 18. století
olomouckým sochařem Václavem Renderem. Originál kašny byl v roce 1979
přemístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea, na náměstí stojí kopie.
Kopie kašny je přes svůj poměrně
mladý věk 41 let v hodně špatném stavu.
Na bazénu se odlupoval kámen ve vrstvách, což bylo pravděpodobně způsobeno neprodyšným nátěrem aplikovaným
asi před čtvrtstoletím, který zabránil
přirozenému odvodu vlhkosti. Autor
kopie navíc provedl středový sloup
sestávající z propletených těl delfínů,
hlavice a šišky z umělého kamene.
Koroze kovové výztuže sloupu i nepříliš
kvalitně provedený odlitek se projevuje postupným odpadáváním kousků
materiálu.
Díky restaurátorskému zásahu získá
kašna důstojnou podobu, a to nákladem
asi 450 tisíc korun. Úpravy provede
restaurátor MgA. Tomáš Martinák do
poloviny letních prázdnin. Město žádá

Na Mariánském náměstí
už zurčí voda

Hezkou atmosféru s písničkou a tancem navodil při
slavnostním spuštění kašen soubor Hradišťánek. 

Foto: Dušan Pavlíček

o dotaci na restaurování kamenných
prvků z rezervy Programu regenerace
Ministerstva kultury ČR. Pokud uspěje,
může ušetřit až 183 tisíc korun.
Souběžně proběhnou i práce na vodní
technologii a hydroizolaci bazénu.
Komplexní rekonstrukce technologií,
která by měla proběhnout do podzimu,
bude podle návrhu projektanta stát asi
600 tisíc korun.

Nový vzhled dostala vloni kašna na
Mariánském náměstí. Památka byla
opravena za necelých 400 tisíc korun,
z toho byla dotace ve výši 325 tisíc
korun od Ministerstva kultury ČR.
Kamenné prvky kašny z hrubozrnného
pískovce ošetřil restaurátor, akademický sochař Jindřich Martinák.
Památka si vyžádala nejen očištění od
prachu a biologického napadení, ale i
výměnu nevhodných a dožilých vysprávek, plastické i barevné vyretušování
a samozřejmě vodoodpudivou vrstvu,
která má kámen chránit. V plné kráse
se tak objevil bazén, v jehož středu stojí
pilíř v horní části zdobený maskarony
s chrliči, na něm mísa s ozdobně profilovaným okrajem uprostřed doplněná
empírovou vázou.
Na očistu a ošetření kamenných částí
navázala také obnova systému vodních
efektů, nově pojato bylo rovněž osvětlení. Financování obnovy technologií
kašny bylo z rozpočtu města a přišlo na
626 tisíc. Opravená kašna byla slavnostně spuštěna 12. dubna 2017.
Barokní kašna na Mariánském náměstí pochází z konce 17. století, jejím
tvůrcem byl Karel Josef Rossi. Kašna bývala dříve umístěna ve středu náměstí,
roku 1715 však ustoupila nově vznikajícímu Mariánskému morovému sloupu
a byla posunuta západněji.
-JP-

V Jarošově vznikla nová terapeutická dílna pro mentálně postižené
Novou sociální službu, Terapeutickou dílnu Klíček, slavnostně otevřela
v úterý 28. března Oblastní Charita
Uherské Hradiště. Posláním zařízení,
které se nachází v prostorách Mateřské školy Jarošov – Markov, je osobní
rozvoj dovedností a návyků uživatelů
s cílem podpořit je v co nejsamostatnějším životě, a tím zvýšit jejich
šance uplatnění se na trhu práce.
Mezi klienty patří osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním
a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní

končetiny, a dále osoby s částečným
zrakovým a sluchovým postižením v
kombinaci s mentálním postižením.
Věková struktura uživatelů dílny se
pohybuje od 18 až 64 let.
Veškeré úsilí je věnováno jejich
přirozenému začleňování do společnosti a běžného života. Učí se zde, co
obnáší péče o domácnost, činnosti
jako je úklid, nakupování, vaření,
praní, žehlení, mohou i vyzkoušet
obsluhu některých elektrických spotřebičů, naučí se základům hospodaření s penězi. Dochází k utváření a

upevňování pracovních návyků,
k nácviku jednoduchých manuálních
činností. Trénují také své komunikační dovednosti nebo cestování
MHD.
„Těší mne, že i na území Uherského
Hradiště vznikají sociálně terapeutické dílny a velmi rád jsem klienty
podpořil zakoupením krásné ručně
dělané ptačí budky,“ uvedl při slavnostním otevření dílny radní města
František Elfmark, který má na starosti mimo jiné sociální oblast.
-JP5
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Oslavy 760. výročí založení města
V letošním roce oslaví Uherské Hradiště 760 let od první písemné zmínky o městě. Město má záměr výročí
spolu s veřejností, místními spolky a
organizacemi či partnerskými městy
přiměřeným způsobem oslavit.
Jedná se o první větší oslavu připomínající historii města od udělení titulu
Historické město roku, který město
Uherské Hradiště získalo před šesti
lety.

Výročí založení města připadá na
podzim, konkrétně na 15. října, kdy
v roce 1257 král Přemysl Otakar II.
označil ostrov s kaplí sv. Jiří a několika rybářskými chatrčemi za místo,
kde bude opevněné královské město.
Proto se v tento den uskuteční Slavnostní mše k výročí. „Rádi bychom,

Internetová encyklopedie

Vrcholem programu
bude Den města
Akce k 760. výročí vyvrcholí v létě
Dnem města, který se chystá na
sobotu 17. června a bude propojen se
Svatojánským jarmarkem.
„Naším cílem je připravit dramaturgicky zajímavý a divácky pestrý
celodenní program, do kterého budou
zapojeny spolky a školy, nejrůznější organizace a soubory. Vše bude
směřovat k velkolepému hlavnímu
koncertu, který uzavře ohňostroj,"
prozradil starosta města Stanislav
Blaha. Celodenní program – zaměřený na historii – se bude konat také
na Mariánském náměstí. „Chceme,
aby Den města byl poklonou našemu
krásnému městu a všem lidem, kteří
zde žijí," přeje si starosta.

kultury, Slovácké muzeum, Slovácké
divadlo a další příspěvkové organizace města. „Zajímavým programem,
který už je v běhu, je Čaj před pátou
v Cafe 21, což je cyklus besed z historie města, který je pod taktovkou
historičky Blanky Rašticové," doplnil
starosta.

aby mši svatou sloužil pan arcibiskup, aktuálně o tom jednáme," uvedl
Stanislav Blaha. Na den výročí je
naplánován také společenský galavečer. Toho se zúčastní i naše partnerská města a budou zde uděleny
Ceny města pro významné osobnosti
Uherského Hradiště.
Výročí si bude město připomínat po
celý rok formou různých akcí, soutěží
nebo programů, do kterých se zapojí
školy, Městské informační centrum,
Informační centrum pro mládež, Klub

V letošním roce bude zpřístupněna
první etapa internetové Encyklopedie
dějin města Uherské Hradiště, která
všem občanům města a zájemcům
o jeho historii umožní rozšiřovat si
znalosti, poskytovat informační servis turistům a moderním způsobem
propagovat město.
Na přípravě encyklopedie se podílí
město Uherské Hradiště, Knihovna
Bedřicha Beneše Buchlovana (ta je
odborným garantem), Slovácké muzeum, Státní okresní archiv a další.
Radnice jubileu přizpůsobila také
vizuální stránku. V rámci grafického
manuálu města byla vytvořena speciální varianta loga, které bude po celý
rok událost připomínat nejen při oficiálních příležitostech, ale setkat se s
ním můžete i na tiskovinách města, v
médiích či přímo v ulicích.
-JP-

Děti se mohou už v květnu těšit na nové hřiště v Sadech
Nové dětské hřiště budou děti moci začít užívat již od poloviny měsíce května
v ulici Pod Lipkami v Sadech. Město
vydalo začátkem měsíce března výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem Realizace
dětského hřiště v ulici Pod Lipkami v
Sadech, hřiště postaví společnost Flora
Servis.
„Děti se mohou těšit např. na věž se
skluzavkou, lanovou pyramidu, kolotoč,
několik houpaček, zvířátko na pružině
a takzvané hnízdo. Nebude samozřejmě chybět ani pískoviště, které bude
vybaveno rohovými sedáky a krycí
plachtou,“ sdělil radní města František
Elfmark.
Práce na novém hřišti začaly v dubnu,
6

jako termín ukončení byl stanoven
15. květen 2017. Jednotlivé herní prvky
budou z bezpečnostních důvodů doplněny o vhodnou dopadovou plochu, jak
stanoví státní norma.
„Doufám, že se nové hřiště dětem
bude líbit a zažijí na něm spoustu zážitků a radosti,“ přeje si Elfmark.
K vybudování dětského hřiště radnice přistupuje v rámci nové Aktualizace
koncepce dětských hřišť na území
města Uherského Hradiště. V letošním
roce by se úprav měla dočkat také další
hřiště: rekonstruovat se bude kupříkladu jedno dětské hřiště ve Štěpnicích, konkrétně u domu číslo 1095, či
sportovní hřiště na sídlišti Východ.
-JP-

Město Uherské Hradiště

Výstava je základem budoucího muzea
Dohoda počítá s expozicemi v historické části areálu, kde jsou samotky a vězeňská kaple
Nejcitlivější místo historie města, bývalá věznice, je opět centrem zájmu.
Dne 27. dubna byla ve výstavních
prostorech podkroví Reduty otevřena
expozice Věznice Uherské Hradiště.
Ústředními tématy výstavy, která je
předvojem budoucí stálé expozice
v samotné věznici, jsou dva totalitní
režimy – nacistický a komunistický.
Obsahově je výstava zaměřena
především na historii objektu a připomínku zločinů nacistické a komunistické zvůle. Součástí expozice jsou
záběry z věznice, která v tuto chvíli
není pro veřejnost zpřístupněna.
Návštěvník se tak může pomyslně
projít nejen věznicí a po jejím dvoře,
ale díky záběrům z dronu si vytvoří
konkrétní představu o rozsahu celého areálu. Videozáběry jsou doplněny o audionahrávky – rozhovory s
bývalými politickými vězni, dobové
fotografie a dokumenty.
„Je to dočasné řešení, ale vidíme v
tom smysl. Zatím jsme výstavu umístili do prostor, které jsou v majetku
města, abychom umožnili veřejnosti
informovat se o výše zmíněných tématech do doby, než bude za podobným účelem zřízena stálá expozice
přímo v objektu bývalé věznice,“ říká
starosta města Stanislav Blaha
Zastupitelstvo města schválilo v
dubnu dokument, který vymezuje
rozsah prostor pro vznik nového
muzea přímo v budově věznice. Jak
to vnímáte?
Po neskutečně dlouhých letech našich snah to cítím jako určitý druh
zadostiučinění. Máme ve městě
státem chráněnou kulturní památku,
kterou stát nechal zchátrat a nestaral
se o ni tak, jak mu ukládal zákon.
Druhou rovinou je morální aspekt
celé věci – memento lidí, kteří zde
trpěli, nebo dokonce přišli o svůj život. Zdůrazňuji, že schválená dohoda
počítá s prostory pro muzeum v historické části areálu, kde jsou samotky
a vězeňská kaple. Z naší strany vždy
bylo a je prakticky nemyslitelné jiné

než pietní využití pro tuto část, tedy
zřízení muzea totalitních režimů.
Kolik prostoru muzeum zabere?
V objektu budou instalovány dvě stálé
expozice. Muzeum totalitních režimů, jehož přípravu a realizaci má na
starosti Moravské zemské muzeum
Brno a Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, a dále expozice s pracovním
názvem Železná opona, kterou realizuje Slovácké muzeum. Ta bude sledovat
formy komunistické propagandy. Tým
obou muzejních institucí sestavený z
renomovaných odborníků už na této
koncepci usilovně pracuje.
Jak konkrétně bude využita část,
kde je kaple a bývalé cely– samotky?
V dohodě se počítá s prostory napříč
třemi podlažími věznice. V prvním
patře by měly být vstupní prostory
muzea, včetně provozního zázemí pro
zaměstnance a návštěvníky. Bude tam
pokladna, informace, bufet, depozitáře, sklady a pracovny. V prvním
podlaží by měl také vzniknout výstavní sál, vhodné místo pro přednášky
či besedy s veřejností. Právě druhé
poschodí s kaplí věznice a přilehlými
samotkami by mělo obsahovat památník věznice, který bude připomínat

nejzásadnější etapu v její historii, její
oběti i strůjce. Ve třetím patře v prostoru samotek počítáme s expozicí
a v postranních chodbách, opět s provozním zázemím v podobě depozitářů
a pracoven.
Schválením zastupitelstvem je
tedy věc definitivní? Nemůže ji nic
změnit?
Text dohody musí projít celým schvalovacím procesem všech institucí, jichž
se dotýká. Spolu s námi ji musí podepsat ministerstvo kultury, Zlínský kraj
a Okresní soud Uherské Hradišti.
Objekt donedávna spravoval právě
okresní soud. Jak je to teď?
Na základě loňského Memoranda
podepsaného sedmi stranami přešlo
hospodaření s věznicí pod stát. To byl
první krok vloni uzavřeného Memoranda. Druhým je právě dohoda
o vymezení prostor pro vznik Muzea
totalitních režimů. Všechny další mezníky v nakládání s památkou, její rekonstrukcí a využitím teprve přijdou.
Na otázky, kolik to vše bude stát a z
jakých peněz, kdy k rekonstrukci dojde
a za jakých podmínek a které instituce
budou v komplexu sídlit, odpovědi
prostě ještě neznáme. 
Jan Pášma
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Starost o životní
prostředí je důležitá

Nebuďme lhostejní
ke svému okolí

V Redutě bude Veřejné
fórum k životnímu prostředí

Přesto, že se to často vedení radnice
nelíbí, je dobře, že se občané města zajímají o své životní prostředí a kriticky
hodnotí časté zásahy do zeleně. Prostě
proto, že nahrazování zeleně betonem,
kácení stromů ve prospěch staveb,
přednost automobilové dopravy před
dopravou veřejnou či neúcta k přírodě
jako takové, mají negativní vliv na naše
zdraví. Proto podporuji koncepční
řešení životního prostředí ve městě,
zahrnující nejen revitalizaci zeleně
a vodních ploch, ale i zkvalitnění dostupnosti veřejné dopravy či zlepšení
dopravní infrastruktury. A právě koncepční přístup a dlouhodobé vize často
postrádám při řešení konkrétních
problémů životního prostředí.
Rozumím tomu, když se podporuje
bytová výstavba, ale na straně druhé
je nutno dopředu řešit i problematiku
dopravy, parkování, zeleně i veřejných
služeb. Ano, máme územní plán včetně
regulativů, máme v šuplíku mnoho
studií a plánů jak problémy řešit. Ale
často taháme kočku za ocas a řešíme
konkrétní problematiku bez návaznosti. Máme pasporty zeleně, známe
problematické zóny a řešení dopravní
situace, ale ruku na srdce, kdo tyto
problémy způsobil, například tím, že
jsme si nákupní centra postavili uprostřed města či jsme nedořešili napojení
městských komunikací?
Ano, podporuji aktivitu občanů ve
vztahu ke svému prostředí, kde žijí a
pracují. Naše město potřebuje revitalizovat stávající sídliště a areál opuštěné
nemocnice, je třeba nové přemostění
řeky Moravy a její zapojení do života
města. A při nové výstavbě je třeba
pamatovat na veřejné služby a novou
zeleň. A pokud musí zeleň nakonec
ustoupit nové výstavbě, pak je nutno
ji nahradit a to několikrát. Nesmíme
zapomínat i na vodní toky, rybníčky či
slepá ramena. To jsou klenoty našeho
životního prostředí, které je třeba
chránit přednostně.

Teď na jaře stále probíhá celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. A má
nepopiratelné výsledky. Nejlépe je to
vidět na ukazateli snižování množství
odpadů sesbíraných jedním účastníkem. Letos to bylo 15 kilogramů oproti
loňským 19ti. Tady zrovna platí, že čím
míň toho nasbíráme, tím lépe.
Za několik posledních ročníků úklidové akce se podařilo odstranit většinu
velkých a často letitých černých skládek. Cynici nás „obviní“ z vypočítavosti a osobní PR akce, ale já se domnívám,
že se právě díky podobným akcím lidé
chovají podvědomě ke svému okolí
šetrněji a vytvářejí méně nepořádku.
Pokud by neexistovali lidé, kteří si uvědomují nutnost přírodu čistit, za chvíli
bychom všichni žili na smetišti.
Je až neuvěřitelné, co vše se dá nalézt
při rozebírání černé skládky, nebo
při pochůzkovém úklidu (namátkou
kočárek, mixážní pult, kolo aj.). Město
je v mnoha svých částech krásné a je
škoda, že se najdou jedinci, kteří to
kazí vyhazováním odpadků, kde se jim
v ten moment zlíbí.
Nelze si také nepostesknout, jakou
hrubou chybou byl prodej většinového
podílu ve společnosti Hrates pod vějičkou, že přece soukromá společnost
se postará o úklid lépe, než městem
vlastněná. Odpovědní radní se musí
více zaměřit na to, aby Hrates začal své
služby poskytovat kvalitněji. Je třeba
častěji čistit špinavé a polité lavičky.
Postarat se o to, aby okolo autobusového nádraží nebylo na zemi milion
nedopalků od cigaret, a aby si děti na
hřištích nehrály s plechovkami od
energy drinků aj.
Pro ty, kterým není lhostejný stav
prostředí, ve které žijeme, jsou tu mobilní aplikace ZmapujTo nebo Zlepši
své město, pomocí kterých mohou hlásit výskyt nejen černých skládek, ale i
řadu dalších problémů ve svém okolí.
Tato hlášení se dostanou k úředníkům
obce, jejichž území se týkají, a ti už
zajistí vše potřebné.
Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.,
za zastupitele hnutí ANO

Uherské Hradiště od roku 2009 každoročně pořádalo Veřejné fórum o rozvoji
města, kde byly vyčleněny pro veřejnost
diskusní tematické stoly, od kterých následně po hlasování vzešlo takzvaných
10 nejpalčivějších problémů města.
Ve středu 31. května od 17.30 v Redutě
proběhne Veřejné fórum k životnímu
prostředí. Dříve se pracovalo u šesti
až devíti tematicky vyčleněných stolů
a nebylo mnoho prostoru k diskusím
u jednotlivých témat. Právě z tohoto
důvodu bude město každý rok pořádat
tematické fórum, které bude odrážet aktuální situaci a potřeby rozvoje
města.
„Tímto krokem chceme přispět k
efektivnějšímu zapojení veřejnosti
do rozvojového procesu a předat
aktuální informace v oblasti životného
prostředí. Doufám, že se nám podaří
zaujmout a oslovit všechny věkové skupiny a odbornou i laickou veřejnost,“
sdělil starosta Stanislav Blaha.
Program bude rozdělený
do tří bloků:
I. Park Rochus – prezentace realizovaných a připravovaných aktivit.
II. Územní studie sídelní zeleně – prezentace nově zpracované studie.
III. Nábřeží Moravy – workshop pro
veřejnost (náměty a podněty).
Více informací poskytne Miroslava
Gajdošová, Útvar městského architekta.

-MG-

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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Ekotopfilm v Hradišti
Mezinárodní festival nejlepších dokumentárních filmů o udržitelnosti
života na Zemi, které vybrala odborná
porota z celkem 81 snímků z celého
světa, můžete 16. května od 16 hodin
navštívit v kině Hvězda. Čeká na vás
i beseda o návratu divokých šelem do
české přírody. Členové Vlčích hlídek
Hnutí Duha, kteří je chodí do terénu
stopovat, vysvětlí, proč je to dobrá
zpráva a proč se jich nemusíme bát.
Vstup na všechny akce festivalu je
zdarma.
-ZUH-

Rozhovor

Sprinter Stromšík se loučí se Slováckem
Sprinter Zdeněk Stromšík byl třikrát
oceněn jako nejlepší sportovec města
Uherského Hradiště, naposledy toto
ocenění převzal počátkem letošního
března za své úspěchy v roce 2016.
Ale zřejmě to bylo opravdu naposledy.
Trenér Jaroslav Vlček se totiž rozhodl
od dubna odejít i s několika svým svěřenci, včetně Zdeňka Stromšíka, ze
Slovácké Slávie Uherské Hradiště do
klubu SSK Vítkovice, který dlouhodobě patří k nejúspěšnějším v republice.
Na tamním atletickém oválu se koná
i světově proslulý mítink Zlatá tretra.
Jak jste se dostal k atletice?
To je docela zajímavý příběh. Hrál
jsem za žáky fotbal a byl jsem
nejrychlejší z týmu i v celé soutěži, nejprve v okresním přeboru a
pak i v krajské soutěži. Jednou mě
táta vzal do Uherského Hradiště na
atletické závody. Vyhrál jsem ve velice dobrém čase a po závodě za mnou
přišel můj nynější trenér Jaroslav
Vlček, jestli nechci dělat atletiku.

Zdeněk Stromšík (vlevo) jako člen stříbrné reprezentační štafety štafety na 4 x 100 metrů na Mistrovství
Evropy do 22 let v Tallinu. 
Foto: Atletika s radostí

sám. Za své výsledky vděčím především jemu.
A co podmínky, které vám nabízel
atletický klub Slovácká Slávia?
Podmínky, které nabízí klub, jsou
určitě důležité. Jde ale především
o konkrétní lidi, o trenéry, kteří
dovedou motivovat. Na tom stojí

„Mým cílem je dostat se na univerziádu do Číny
a zaběhnout český rekord na 100 metrů.“
Tehdy jsem mu řekl, že nechci. Pak
jsem měl při fotbalu nějaké zranění
a nějaký čas nehrál. Po půl roce, na
podzim, na závěr atletické sezony,
jsem jel na závody v Brně, kde jsem
se kvalifikoval na mistrovství republiky. A tam jsem zase vyhrál. Jak
jsem to dokázal, to dodnes nechápu.
Trenér za mnou přišel znovu a já
už jsem začal vnímat, že to asi není
náhoda, když jsem jako žák nejlepší
v republice. Tak jsme v roce 2009
navázali spolupráci.
Tehdy jste ještě bydlel ve Valašském Meziříčí…
Nějaký čas jsem jezdil na tréninky
z Valašského Meziříčí a u trenéra přes
čtyři roky prakticky i bydlel. Bylo
to hodně složité, a kdyby tomu tolik
neobětoval, těžko bych dnes byl tak
daleko. Patnáctiletého kluka, kterého
ani pořádně neznal, si nastěhoval
do baráku. Nedovedu si představit,
že bych se stejně obětavě zachoval já

naše atletická skupina Vlčí smečka i
spolek Atletika s radostí. S přibývajícím časem si stále více vážím toho,
co nám Jaroslav Vlček poskytuje,
jak k nám přistupuje, co vše atletice
i nám jednotlivě obětuje. To není
zdaleka standardní.
Konkurence sportů je dnes velká.
Jak děti motivovat k tomu, aby se
daly na atletiku?
Výhodou Uherského Hradiště je to, že
je menším městem. Nevím, jestli by
si třeba v Praze atletů tolik všímali.
Dovedeme se prodat v médiích a různých anketách, nejen jako Slovácká
Slávia, ale jako Vlčí smečka nebo Atletika s radostí. Ale ještě k té motivaci.
Nejen v atletice, ale obecně v každém
sportu platí, že člověk může dokázat
něco, co mimo sport nejde. Překonat
sám sebe. Vydělat peníze umí skoro
každý, ale kdo je mistr republiky? Kdo
se podíval na olympiádu?
Jaké jsou vaše další plány a vize?

Chtěl bych se letos dostat na univerziádu do Číny a v ideálním případě
zaběhnout český rekord na 100 metrů. Nižší cíle nemá smysl si dávat.
Nejsem už patnáctiletý dorostenec.
A v osobním životě? Chci dokončit
bakalářskou práci a udělat státnice. Je důležité mít školu a znalosti,
přemýšlet nad dalším životem.
Spousta sportovců zapomíná na
zadní vrátka. Ne každý se po aktivní
kariéře může živit jako trenér nebo
sportovní manažer. I k tomu je navíc
potřeba patřičné vzdělání. Jinak člověk může skončit jako vrátný někde
na stadionu.
Nemrzí vás, že vám o pár setin
vteřiny unikla účast na březnovém
Halovém mistrovství Evropy v Bělehradě? Zvláště když například
atletům ze sousedního Slovenska
stačil ke kvalifikaci horší čas?
Nebylo to fér. Český limit je ale bohužel takový, jaký je. Představte si,
že byste jako student udělal maturitu
a zkoušky na univerzitu, patřil byste
mezi lepší polovinu přijatých, ale
ředitel vaší střední školy by přesto
rozhodl, že nejste dost dobrý na to,
abyste ji reprezentoval na vysoké.
Paradoxní také je, že jsem právě
vystoupil z mládežnické kategorie do
22 let, kde stačil k nominaci základní
limit. Kdybych se narodil o měsíc a
pár dní později, na mistrovství Evropy bych jel.

Pavel Stojar
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Toulky městem

Pohled do Nádražní ulice asi v roce 1928, tehdy ještě nesla pojmenování Královská ulice.

Posledním z řady velkoměšťanských
domů v Nádražní ulici je č. p. 27.
V roce 1626 ho koupil Jindřich Kalkreuter z Čuder, pán na Nezdenicích a
Pohořelicích, pro sebe a svou manželku, rozenou Kobylkovnu z Kobylího,
ale jejich zeť rytíř Bartodějský ho roku
1650 za dlužné pohledávky pustil
městu. Od té doby se v jeho držení
vystřídala řada měšťanů, až v roce
1809 ho získal František Nečas, po
jehož smrti v roce 1835 se majitelem
stal jeho stejnojmenný syn. Byl úředníkem u krajského soudu, později na
městském úřadu, a užíval s rodinou
samostatný byt, zatímco matka Josefa
bydlela v druhém a další zůstal k pronájmu. Nečas brzy ovdověl a když
v letech 1863 a 1879 zemřely i jeho dvě
dcery, zůstal sám se synem Viktorem,
který se stal lékárnickým asistentem
ve Stanclově lékárně. Domácnost jim
vedla hospodyně a služka. V domě
bydlela i sestra Františka Nečase Josefa, provdaná za učitele tance Antona
Kypěnu z Vyškova. Poté co František Nečas v roce 1888 náhle zemřel,
majitelem domu se stal magistr Viktor
Nečas (nyní Vítězslav), domácnost mu
vedla ovdovělá teta Josefa Kypěnová
a žila s nimi i její schovanka Marie
Drahorádová. Na přelomu 19. a 20.
10

Foto: archiv Slováckého muzea

století již Vítězslav Nečas žil zcela
sám, v druhém bytě však měl od roku
1892 významného nájemníka – spisovatele, redaktora a národopisného
pracovníka Františka Kretze. Jeho
hostem byl v devadesátých letech
malíř Joža Uprka, jemuž v prvním
poschodí vykázal místnost, kde mohl
pracovat na návrzích výzdoby zasedací síně v radnici. Po dokončení práce
odjel do Paříže a během té doby si nechal postavit na zahradě domu atelier,
kde pak dokončoval obrazy Pouť u sv.
Antonínka, Jízda králů
ve Vlčnově i jiné, Kretz
tu zůstal bydlet i po změně majitele domu, jímž
se v roce 1905 stal dr. Bruno Stancl,
který nechal dům přestavět podle plánů architekta Dominika Feye. Stavba
byla dokončena v srpnu 1906 a bydlel
zde pak vedle Kretze ještě náměstek
státního zástupce Bohuslav Valníček
s rodinou. V roce 1930 byla v přízemí
zřízena holírna Jana Zatloukala a holičství zde pak trvalo, naposledy jako
Pánské kadeřnictví Adam, až do roku
2014, kdy se odstěhovalo kvůli rekonstrukci domu. Po jejím dokončení byla
v přízemí otevřena kavárna Titique.
Další dům s č.p. 26 již byl pouze
maloměšťanský a vznikl v roce 1737

oddělením od předchozího. V roce
1841 ho získal obuvník Cyril Spurný, po němž ho roku 1859 zdědila
jeho žena Kateřina, která ho později
prodala Janu a Františce Čokovým, ale
zůstala zde bydlet. Noví majitelé zde
nebydleli a v roce 1879 dům prodali
Josefu a Františce Vaculovým. Již roku
1883 dům opět změnil majitele, stal
se jím notářský solicitátor František
Künstler, který si dům nechal nově
vystavět jako jednopatrový o dvou
bytech, z nichž jeden užívala rodina
majitele. Počátkem
20. století František
Künstler ovdověl a žil
zde pak společně s provdanou dcerou Bertou a jejím manželem, poštovním úředníkem Janem
Waldmannem. Waldmannovi později
žili v domě na Velehradské třídě a zemřeli tragicky v roce 1945, když jako
Němci měli být internováni. V roce
1916 se majiteli domu stali František
a Marie Zapletalovi, od roku 1927 Marie Zapletalová, za níž bylo v roce 1939
nadstaveno podkroví s jedním bytem. Z živností tu fungovalo v letech
1918–1930 pekařství Aloise Minaříka,
od roku 1994 je v domě prodejna rybářských potřeb „U Zlaté štiky“.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Nádražní ulice

Ze života města

Sport | Napsali nám
Projekt Edison odstartoval na Základní škole Sportovní na jedničku
Přelom února a března znamenal svým
počasím nejen brzký příchod jara, ale
také spoustu změn a novinek v týdenním vyučování žáků na druhém stupni
ZŠ Sportovní. Od pondělí do pátku
měli žáci této školy jedinečnou příležitost poznat vzdálené kultury nikoliv
z knížek, ale na vlastní kůži. Čtyři studentky-lektorky Perizat z Kazachstánu, Astera z Číny, Yvonne z Taiwanu a
Zahra z Indonésie se podělily s dětmi
prostřednictvím zajímavých prezentací v anglickém jazyce o své znalosti a
zkušenosti a přinesly spoustu informací o kulturních zajímavostech, odlišnostech a zvycích.
Žáci si při interaktivních besedách s
těmito vysokoškolskými studentkami
mohli vyzkoušet reálnou komunikaci
v angličtině nejen za dveřmi třídy,
ale také například učili zahraniční

lektorky český jazyk, bruslit na ledě
či jim ukazovali krásy našeho města
a okolí. Někteří se dokonce zúčastnili
společného jednodenního výletu do
Olomouce, jiní zase ochutnali tradiční
čínský pokrm připravený Asterou.
Čtyři žáci spolu se svými rodinami se
o lektorky po celou dobu pečlivě starali
a měli tak výjimečnou příležitost proniknout ještě hlouběji do exotických

kultur a neustále procvičovat angličtinu. Všichni hostitelé vyjádřili velkou
spokojenost s projektem, někteří
dokonce označili tuto zkušenost jako
tu zatím nejzajímavější ve svém životě.
Ostatním žákům školy se tento
netradiční týden také velmi líbil a v závěrečném hodnocení ocenili zejména
otevřenost a přátelský přístup lektorek
a možnost komunikace v angličtině.
Samotné lektorky hodnotily poslední
týden na české škole před návratem do
svých zemí velmi pozitivně, zamlouval
se jim také pestrý doplňkový program,
z něhož na prvním místě jmenovaly
bruslení na ledě a výlet vlakem s žáky
do Olomouce.
Všem zapojeným do projektu Edison
patří poděkování a již nyní se všichni
těší na příští ročník.
Milan Melichárek, ředitel ZŠ Sportovní

Posune se fotbalové Slovácko ještě výš?
Fotbalisté 1. FC Slovácko již devět zápasů v řadě neokusilo porážku v nejvyšší fotbalové lize a v posledních kolech
se konečně podařilo zvítězit i na domácím stadionu.
Vítězství 2:1 nad Mladou Boleslaví a 1:0 nad Příbramí
znamenala sedm kol před koncem ligy 29 bodů, mužstvo
tak může hrát s klidem a potrápit v příštích zápasech i
celky z čela tabulky, jako je Plzeň, Slavia, Sparta.
Je potěšitelné, že si pevná místa v sestavě získávají
mladí odchovanci fotbalové akademie David Machalík,
Tomáš Ťok, Tomáš Zajíc, Jakub Rezek, Filip Kubala, Pavel
Tkáč a již dříve Marek Havlík.
Stálou formu si udržuje šestatřicetiletý kapitán Veliče
Šumulikoski, který nádherně proměnil trestný kop v
důležitém utkání s Příbramí. Také oba brankáři Milan
Heča a Michal Daněk patří k oporám. 
-MP-

Městské inforMační centruM v uherskéM hradišti pořádá

soutěž
k výročí 760 let od založení Města uherské hradiště

JAK ZNÁTE UHERSKÉ HRADIŠTĚ?

1.

O kolik cm od své osy je vychýlena
věž staré radnice v Prostřední ulici?

2.
3.

Který rok ve vývoji města zachycuje
virtuální prohlídka v expozici dějin
města Uherské Hradiště?

4.

Jaký je český překlad latinského nápisu
na domě č. 61 na Mariánském náměstí?

5.
6.

? 7.
? 8.
? 9.
?
? 10.
?

V kterém roce získalo vlakové nádraží
v Uh. Hradišti titul Nejkrásnější nádraží
České republiky?

Který významný malíř je autorem
nástěnných maleb v obřadní síni
městského úřadu?

Kolik schodů vede na vyhlídkovou
plošinu rozhledny Rovnina?

?
?
?

V kterém vinném sklepě
v Mařaticích najdeme
zachovaný původní lis na révu?

Budova dnešního Hotelu Slunce
sloužila v minulosti jako městské
skladiště jedné suroviny. Která
surovina to byla?

Po které osobnosti je pojmenován Felixův sál v bývalé
jezuitské koleji na Masarykově
náměstí v Uh. Hradišti?
Jedna z památek
v Uh. Hradišti byla
v roce 1969 přesunuta
o necelých deset
metrů ze svého
původního místa.
O kterou památku
se jedná?

?

do 15. 6.

Kapitánem 1. FC Slovácko je Veliče Šumulikoski 

Foto: Miroslav Potyka

Správné odpovědi posílejte
na email: mic@uherske-hradiste.cz
nebo přineste osobně do Městského informačního centra v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 21.
Deset vylosovaných výherců bude zveřejněno na FB Městského informačního centra
a budou jim předány ceny v rámci Dne města v sobotu 17. června na Masarykově náměstí.
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Autogramiáda
biatlonových reprezentantů

ch
Širů

14:30 – 15:30

KONCERT

Markéty
Konvičkové

DEN DĚTÍ S HAMÉ vstup
jdeme po žluté

zdarma

27. května 2017, 10:00 - 16:00

Sportovní areál Širůch – Staré Město
NAVŠTIVTE TAKÉ VÝSTAVU
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT :-)
ZAHRADA MORAVY
• Turistická trasa „po žluté“ s odměnami pro děti
27.5. (od 16 h) do 28.5.2017
• Kouzelný karneval Jirky Hadaše
(od 10 h) na nám. Velké Moravy
• Biatlonová střelnice
ve Starém Městě
• Velké nafukovací atrakce
• Jízda na dětských traktůrcích a čtyřkolkách
• Jízda na ponících a ZOO koutek
• Malování na obličej ...a mnoho dalšího

Podrobný program
na www.hame.cz

PARTNEŘI AKCE:

12

731 441 633
www.internext.cz

Inzerce

JAZZ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, REDUTA

14. 9.
19. 10.

NBS TRIO
LUCIA RADECKÁ TRIO

9. 11.

LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO

7. 12.

SWING QUINTET PRAHA

18. 1.

ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ SEPTET

8. 2.

AMC TRIO UNIT

1. 3.

MUH TRIO

2017–2018
UHERSKÝ BROD, KAVÁRNA DOMU KULTURY

21. 9.
16. 11.

DAVID DORŮŽKA TRIO
AUDREY MARTELLS
A WALTER FISHBACHER TRIO

1. 2.
15. 3.

BENSON MCGLASHAN
JAN KAVKA TRIO

PŘEDPLATNÉ V PRODEJI OD 1. ČERVNA 2017,
ZAHRNUJE VSTUP NA KONCERTY
DO UHERSKÉHO HRADIŠTĚ I UHERSKÉHO BRODU.

KLUB KULTURY UHERSKÉ HRADIŠTĚ
HRADEBNÍ 1198, 686 60 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

DŮM KULTURY UHERSKÝ BROD
MARIÁNSKÉ NÁM. 2187, 688 01 UHERSKÝ BROD

PŘEDPRODEJ: KLUB KULTURY, MIC
WWW.KKUH.CZ

PŘEDPRODEJ: DŮM KULTURY, MIC
DK.UB.CZ

DI_Inzerce_pul_A4_02_tisk.ai 1 12. 4. 2017 9:30:23
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Reduta hostila Tichá vína již potřetí
Uherské Hradiště, sobota 8. dubna – Uherskohradišťská Reduta
se stala už potřetí dějištěm společenské události Tichá vína Reduta
pořádané Klubem kultury Uherské
Hradiště.
Barokní prostory historické budovy
přivítaly na 230 návštěvníků exkluzivní degustace ve slavnostním hávu
– s bělostnými ubrusy na stolcích
ovázaných ozdobnou stuhou, květinami pro dámy, naleštěnými sklenicemi
a třinácti zástupci špičkových vinařství, kteří u svých stolů představovali
svá vybraná vína. K vychutnávání vín

a poslechu hrál po celý večer komorní
soubor Con Amore. Chodbami Reduty
korzovalo množství lidí, kteří přišli
za výjimečným vínem, postávali a listovali v katalozích a pečlivě volili, co
ochutnají. Účastníci obdrželi při vstupu slosovatelnou vstupenku, katalog
vín a drobný dárek, vzorky vína pak
platili zvláštními mincemi Reduta.
„Tichá vína Reduta je úžasný koncept,
přesně dle mých představ. Lidé si platí
vzorky speciálními mincemi, a proto
jakoby si více vážili toho, co ochutnají, jakoby více chápali hodnotu vína
a práce vinaře.“ řekl o akci letošní



patron Tichých vín, Prezident Svazu
vinařů České republiky Tibor Nyitray.
Tichá vína Reduta se konala pod
záštitou starosty města Stanislava
Blahy a nabízela výběr toho nejlepšího od třinácti vinařů ze znojemské,
mikulovské i velkopavlovické oblasti,
navíc letos jako novinku dvě špičková
vinařství ze Slovenska. Tichá vína
hostila vinařství: Víno Botur, Vinařství
Bukovský, Vinařství Gertner, Golguz,
Jakubík, Kněží hora, Štěpán Maňák,
Mrva & Stanko, Sonberk, Proqin, Rajhradské klášterní, Waldberg a Zámecké Vinařství Bzenec. 
-MM-

Foto: Martina Zapletalová, Klub kultury

Masarykovo náměstí díky jarmarku ožilo velikonočními zvyky
Masarykovo náměstí ožilo 15. a 16. dubna Velikonočním jarmarkem. Svůj um
představilo na 140 zručných tradičních
řemeslníků především ze Slovácka,
ale i z jiných koutů Moravy, Čech a
Slovenska. Nechyběly ani tradiční
velikonoční gastronomické speciality
a samozřejmě i vystoupení folklorních
souborů, které divákům přiblížily
tance, písně a další tradice spojené
s velikonočním obdobím. Díky pestré
nabídce a zajímavému programu se
jarmark těšil velkému zájmu Hradišťanů i návštěvníků města.
-PS14

Velikonoční jarmark na Masarykově náměstí.

Foto: Dušan Pavlíček a Milan Mikšík

Kultura

Klub kultury
TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE – Filmujte a foťte přírodu kolem nás
Klub kultury
Uherské Hradiště
pořádá letos již
42. mezinárodní
ekologický festival Týká se to
také tebe, který zastřešuje řadu akcí na
podporu povědomí o krásách a potřebě
ochrany přírody. Na několika místech
ve městě se tak od pátku do neděle
9.–11. června budou konat workshopy,
besedy, pořady pro děti, výstavy a další. Jádrem festivalu je ale především už
po čtyři desítky let filmová a fotografická soutěž.
Podrobné propozice a přihláška:
www.tsttt.cz.
FILMOVÁ SOUTĚŽ:
Uzávěrka: 15. 5. 2017
Přihlásit lze snímky všech žánrů

– dokumentární, publicistické, reportážní, hrané, kreslené, animované a
jiné. Filmy zhlédne, vybere a ohodnotí odborná porota, vítězné snímky
budou oceněny, mimo jiné i finanční
odměnou. V loňském roce byly z téměř
padesátky snímků vybrány a oceněny
tři slovenské a jeden český film.
FOTOSOUTĚŽ:
Uzávěrka: 23. 5. 2017
Snímky posoudí odborná porota v čele
s předsedou Dr. Peterem Áčem. Vybrané fotografe přihlášené do soutěže
TSTTT bude možné vidět na vernisáži
v sobotu 10. 6. v 17.00 hod. v Redutě,
v Galerii Vl. Hrocha pak lze navštívit
výstavu Zikmunda a Hanzelky. Letos
převzala patronaci nad fotografickou
soutěží paní Margita Balaštíková, radní
Zlínského kraje, a následná výstava se

stane putovní a bude k vidění i jinde.
Výsledky obou soutěží budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v sobotu
10. 6. v Redutě.
Součástí festivalu je doprovodný
program, děti i rodiče jistě zaujme
třeba sobotní pořad V zdravém těle
zdravý duch (vzduch), kterým ožije
Masarykovo náměstí od 9.30 do 11.30
hod. Přinese vystoupení dětí z centra
Akropolis, tvořivé dílničky i malování
na obličej. Do připraveného soutěžního
klání se budou moci zapojit celé rodiny.
Festival pořádá Klub kultury Uh.
Hradiště za podpory Zlínského kraje, města Uherského Hradiště a Odb.
svazu pracovníků kult. zařízení.
Záštitu nad festivalem letos převzalo Ministerstvo životního prostředí
ČR.
-MM-

Redutu ovládli Indiáni

Na poslední dubnové vernisáži Klubu kultury v sobotu 22. dubna ukázal malíř
Jiří Válek (viz foto) v chodbách Reduty svou nově vzniklou kolekci portrétů. Výstavu doplnily fotografie studentky SUPŠ Uh. Hradiště Světlany Malinové (viz
foto). Na úvod výstavy vystoupili Indiáni, kvarteto jazzmanů – přátel autora.
Výstavu je možné zhlédnout do 16. května. 
Foto: Markéta Macháčková

Následné večerní vystoupení kapely Indiáni připravili organizátoři jako prémiový koncert cyklu Jazz. Indiáni ovládli velký sál Reduty svým živelným „moravian latin jazzem“. Hudební performance předvedli Tomáš Indián Továrek na
saxofon a flétnu, Tomáš Haluza na kytaru, Jan Polyak na basu a Pavel Fajt na
bicí nástroje. 
Foto: Jan Karásek

Pozvání na květnové výstavy Klubu kultury
Doprovodná výstava ZUŠ a SUPŠ
Uherské Hradiště k novému nastudování dětského baletu Broučci se koná
v Galerii Vladimíra Hrocha od 5. do
14. května. Výstava kreseb, návrhů
kostýmů a fotografií inscenace bude
zahájena v rámci premiéry baletu ve
čtvrtek 11. května.
 Výstava absolventských prací žáků
Základní umělecké školy Uh. Hradiště
bude slavnostně zahájena v Galerii V.


Hrocha v úterý 16. května v 17 hodin.
Na úvod vystoupí studenti hudebního
oboru ZUŠ. Výstava potrvá do 8. června.
 V chodbách Reduty bude od 24.
května k vidění výstava návštěvníků
výtvarných kurzů z Domečku 166.
Vernisáž je naplánována na středu
24. května v 16.30 za hudebního doprovodu muzikantů z Domečku 166. Již
každoročně oblíbená výstava výtvarných prací potrvá do 7. června . -PB15
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Knihovna B. B. Buchlovana
Noc s Andersenem se opět může pochlubit rekordními čísly
Již 17. ročník populární Noci s Andersenem proběhl v letošním roce na 1695
místech, registrovali jsme čtecí a spací
místa v různých zemích světa: na Slovensku, v Polsku, Dánsku, Slovinsku,
Řecku, Itálii, Novém Zélandě, Saúdské
Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, Rakousku,
Velké Británii, Francii, Španělsku,
Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku,
Bulharsku i Chorvatsku, všude tam působí krajanské spolky, České školy bez
hranic a milovníci literatury. V průběhu sedmnácti ročníků tak vzniklo velké společenství, které dětem zdravým
i nemocným, dětem bez rozdílu barvy
pleti i intelektu přibližuje svět literatury. A nám je ctí, že k němu můžeme
také patřit. Noc s Andersenem zažilo
98 655 dětí i dospělých, kteří v jednom
jediném kouzelném večeru prožili
úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou a všechny na dálku
spojilo přátelství s knížkami.

Noc s Andersenem na Masarykově náměstí.

A jaká byla Noc s Andersenem přímo
v Uherském Hradišti? „Nocovat" jsme
začali už kolem poledne, a to v uherskohradišťské nemocnici v dětském
oddělení, kam každoročně chodíme
pozdravit děti. Fifinka, Bobík, Myšpulín i Pinďa společně s manželi Němečkovými všechny okouzlili. V 15.00
kouzelník Jirka Hadaš na Masarykově
náměstí vykouzlil tu pravou pohádkovou náladu, rozpohyboval celé náměstí
a opět mu vydatně pomáhali hrdinové

časopisu Čtyřlístek společně s ředitelem vydavatelství. Spočítali jsme,
že na náměstí se sešlo 352 výtisků
časopisů čtyřlístek a v tomto počtu
jsou i čísla, která manželé Němečkovi přivezli do Uherského Hradiště.
A nejstarší čísla, dokonce vyvázaná,
vyčaroval sám kouzelník Jirka Hadaš ročníky 1982, 1983 a 1984! Nekonečný
had dětí s písničkou Jede, jede mašinka pak obíhal celé náměstí. Program
pokračoval v kině Hvězda filmem
Čtyřlístek ve službách krále a potěšil
i děti nocující ve vzdálených knihovnách v Babicích, Slavkově, Dolním
Němčí, Jarošově, Mařaticích i ZŠ TGM
v Mařaticích. Přímo v Knihovně BBB
na společném povídání o Čtyřlístku
se potkaly děti nocující v knihovně a
děti ZŠ Čtyřlístek, které se staly úplně
prvními diváky nového čtyřlístkového
filmu Ďáblův palec. A pak už jen hry,
luštěnky, čtení, bojovka a stezka odvahy… tak zase za rok!

Uherskohradišťská nejlepší babička čtenářka – vyhlášení soutěže Čtenář roku 2017
„Babičky jsou na světě proto, aby
měl vnoučata kdo rozmazlovat…“
slovy Jiřího Žáčka se s Vámi chceme
podělit o krásné zážitky při hledání
nejlepší hradišťské babičky čtenářky. Netušili jsme, kolik šikovných a
ochotných babiček v našem okolí čte
dětem pohádky! A to ještě zdaleka
nevíme o všech… Ve čtvrtek

23. března zaplněný sál čítárny
Knihovny BBB aplaudoval paní Zdeňce Procházkové, která je dlouholetou
čtenářkou knihovny, v uplynulém
roce si vypůjčila a přečetla 230 knih
a časopisů, půjčuje si je v knihovně
i na pobočce. Proto jí právem náleží
titul Nejlepší babička čtenářka. Stejný titul získala také paní Františka

Sapáková, kterou nominovala její
rodina. Vnoučci Kubík, Vojta a Dominik nám napsali: „Naše milá babička
je nejlepší čtenářská babička, protože vždy ráda četla svým pěti dětem
a nyní čte stejně ráda i nám vnoučatům.“ Kouzlo malé slavnosti ukončil
vnouček Jakub, který oběma babičkám zahrál na flétnu.

– zpytující duševno, slovníky cizích
národů, knihy učící jak dobrou krmi
připraviti, jak výrobky zručně vyhotoviti, i knihy okultismem, hudbou
a jiným uměním zabývající se.
Šperkařský krámek
Nabízí ke koupi výrobky zručných
knihovnic.
Domácí dobroty za pár grošů
Která šperk vyrobiti neumí, alespoň
cosi sladkého pro mlsné jazýčky
napeče.

Poklady z blešáků
Za pár drobností mnoho radosti aneb
druhý život roztodivných předmětů.
Vystoupení taneční skupiny PORTA TEMPORIS
18.30 – Gotické živé obrazy: Pýcha
a láska kněžny Drahomíry (tanečně
divadelní představení)
19.00 – Lidové tance chudého lidu
(veselá zábava z dávných dob s humorným podtextem)
Hana Hanáčková, Mirka Čápová,
Radovan Jančář

Jarmark za knihovnou
Knihovna BBB se u příležitosti
760. výročí založení města i v letošním roce připojí k akcím Slováckého
muzea v rámci Muzejní noci 2017.
V pátek 19. května od 15.00 do 19.00
je pro vás připraven následující
program.
Bazar čtiva
Z bichlí přemnohých za jednotnou
cenu 10 Kč si vybere každý – malí
pacholíci, panáčci i panny! V nabídce jsou knihy zábavné i poučné
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Slovácké divadlo
Slovácké divadlo zareagovalo na
výsledky divácké ankety Slovácký
Oskar a do svého květnového programu zařadilo speciální reprízu
nejoblíbenějších inscenace roku
2016 – Vojnarky. Tragický příběh
Madleny Vojnarové a její osudové lásky Antonína zrežíroval Igor
Stránský. Diváci v kategorii nejzajímavější ženský herecký výkon
nejčastěji hlasovali pro Pavlínu
Hejcmanovou, která právě v této
inscenaci ztvárňuje titulní roli. Proč
se Vojnarka tolik líbí, můžete zjistit
už v pátek 19. května. Nejlepší mužský herecký výkon pak Slováckého
Oskara vynesl Zdeňku Trčálkovi

za postavu retardovaného Samka
Táleho v komické inscenaci Kniha o
hřbitově, jejímž režisérem je Jakub
Maceček. Jak se Samko Tále dostal
od sběru papírových kartónů k psaní
osudové knihy, se můžete dozvědět
ve středu 31. května. Děti a jejich rodiče pak určitě potěší nová pohádka
Špalíček veršů a pohádek (O Květušce, zahrádce a babici Zimici) a to
v sobotu 13. května. A opět přijde
řada i na hosta. Tentokráte na Slovácko zavítá Východočeské divadlo
Pardubice spolu s oblíbeným hercem
Petrem Kostkou a inscenací, která
vznikla podle kultovního britského
sitcomu – Jistě, pane ministře.  -MK-

Fotoohlédnutí za premiérou

Tipy měsíce
datum den
2. 5.		 út
3. 5.		 st
9. 5.		 út
11. 5.		 čt
13. 5.		 so
			
16. 5.		 út
18. 5.		 čt
19. 5.		 pá
31. 5.		 st
29. 5.		 po
30. 5.		 út

Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz

čas
představení
18.00
Kniha o hřbitově
19.00
Králova řeč
18.00
Kniha o hřbitově
19.00
Měsíc nad řekou
16.00
Špalíček veršů a pohádek
(O Květušce, zahrádce a babici Zimici)
19.00
Host SD: Jistě, pane ministře
19.00
Měsíc nad řekou
19.00
Vojnarka
18.00
Kniha o hřbitově
19.00
19.00

Malá scéna

Táta
Táta – derniéra

SLoffÁCKÉ DIVADLO

Čarodějnice v kuchyni – Beef & Beer: 11. 5. a 18. 5.
ve 20.30h

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

Táta – Vladimír Doskočil 

Foto: Marek Malůšek

Host SD
První dubnovou neděli proběhla ve Slováckém divadle premiéra pohádky Františka Hrubína Špalíček veršů
(O Květušce, zahrádce a babici Zimici). Režisérka Zoja Mikotová do hlavní role obsadila Barboru Nesvadbovou - na snímku uprostřed. 
Foto: Marek Malůšek

Výpravu k pohádce Špalíček veršů a pohádek (O Květušce, zahrádce a babici Zimici) vytvořily Juliána
Kvíčalová a Markéta Šlejmarová. 
Foto: Marek Malůšek

Jistě, pane ministře – Východočeské divadlo
Pardubice
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

kraji neprezentoval se svojí malířskou
tvorbou. Nebylo to z důvodu odcizení, ale spíše ze skromnosti. Galerie
Slováckého muzea, Otakarova 103,
Uherské Hradiště. Vernisáž ve čtvrtek 4. května v 17.00 hodin.

Z deníku archeologa

Výstava představuje nejenom aktuální
archeologické výzkumy a unikátní
nálezy Slováckého muzea. Výstava
potrvá do 21. května 2017.

Výstavy mimo objekty muzea

Věznice Uherské Hradiště

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Přízemní sál

Broučci Jana Karafiáta,
ilustrace a knihy

Volný cyklus výtvarně literárních výstav je věnovaný knížce Broučci od Jana
Karafiáta. Vloni to bylo již 140 let, kdy
vyšlo první vydání, ovšem bez ilustrací.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště. Vernisáž
ve čtvrtek 4. května v 17.00 hodin.

Velký a malý sál 1. patro

František Karel Foltýn
(1937–2000) Návrat na Moravu
Kněžpolský rodák a student uherskohradišťské SUPŠ (1952–1956) prožil
podstatnou část svého života v Kolíně. S výjimkou účasti na kolektivní
výstavě Setkání v roce 1969 (Slovácké
muzeum) se nikdy ve svém rodném

Nová expozice věnovaná dějinám
uherskohradišťské věznice se zaměřuje na období nacistického a komunistického režimu. Přibližuje vlastní
provoz věznice a vypráví příběhy lidí,
kteří se ocitli za jejími zdmi.
Expozice vznikla ve spolupráci města
Uherské Hradiště, Slováckého muzea,
Klubu kultury a spolku Memoria.
Otevírací doba po dohodě s Městským
informačním centrem Uherské Hradiště, telefon 572 525 525, e-mail: mic@
uherske-hradiste.cz. Podkroví Reduty, U Reduty 256, Uherské Hradiště.

Kulturní akce, přednášky, besedy

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
Slováckého muzea, Štefánikova 1285,
areál bývalých kasáren, úterý
2. května v 16.00 hodin. Vstup volný.

Architektonická tvář
středověkého Velehradu

Přednáška Mgr. Aleše Flídra o okolnostech založení kláštera. Památník Velké
Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město, čtvrtek 11. května v 17.00 hodin.
Vstupné 30 Kč.

Cyrilometodějské putování
Slováckem s hledačkou

Individuální putování z Výšiny sv.
Metoděje na Památník Velké Moravy
a Velehrad s oficiálním představením
Veligradské a Velehradské hledačky
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a doprovodným programem v cílových
místech. Realizuje sdružení Cyrilometodějská stezka ve spolupráci se Slováckým muzeem a dalšími partnery.
Zahájení akce na Výšině svatého Metoděje, Uherské Hradiště,
sobota 20. května 2017, 9.00–15.30
hodin. Více informací
na www.cyril-methodius.eu.

Recitál Jiřího Pospíchala
a Petra Gablase

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště, středa
24. května 2017 v 19.00 hodin. Vstupné: dospělí 200 Kč, senioři a mládež
100 Kč, děti zdarma. Předprodej
vstupenek v pokladně Galerie SM.

Muzejní noc 2017

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti spolu se Základní uměleckou
školou v Uherském Hradišti a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana vás
srdečně zvou 19. května 2017 na noc

plnou zážitků a překvapení. Galerie
Slováckého muzea: 16.30–23.59 hod.
Zrození broučka, dílnička pro děti i dospělé. 17.30 Pohádkové operky. 20.00 a
22.00 komentované prohlídky výstavy
Broučci Jana Karafiáta. 19.00 hudební
produkce Žlutá ponorka. Slovácké
muzeum: 16.30–22.00 hod. Tvořivé
dílničky, fotokoutek. 17.00, 18.30
a 20.00 komentované prohlídky výstavy Z deníku archeologa. Knihovna
BBB: 15.00–18.00 hod. Bazar knih
18.30. Vystoupení skupiny historického
a scénického tance Porta Temporis.

Kultura

Městská kina
Filmové tipy

Strážci Galaxie vol. 2

V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů
#2 pokračují ve filmech od studia Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství
party superhrdinů, kteří se vydávají
až na samé hranice kosmu. Strážci se
musí naučit držet pohromadě a odhalit
tajemství rodičů Petera Quilla.
od 5. 5.

Artušův strýc Vortigern (Jude Law).
Artuš (Charlie Hunnam), oloupený o
následnické právo prvorozeného syna,
vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je.
Když se mu ale podaří vytáhnout meč
z kamene, obrátí se mu život vzhůru
nohama.
od 12. 5.

Lady Macbeth

Viktoriánská doba nepředstavuje jen
rozum a cit nebo pýchu a předsudek.
Pod povrchem této zdánlivě upjaté éry
probleskávaly i nesmírné a zničující
vášně. Snímek je otevřenou adaptací
dramatu Lady Macbeth Mcenského
újezdu Nikolaje Leskova.
od 11. 5.

Král Artuš: Legenda o meči

Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny

neobjeveným rájem. Ve skutečnosti
ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z
členů posádky nedokázal představit.
od 18. 5.

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého
kapitána Salazara. Jackovou jedinou
nadějí na přežití je bájný Poseidonův
trojzubec. od 26. 5.

Vetřelec: Covenant

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který
stvořil ve své kultovní sérii Vetřelec.
Vetřelec: Covenant je novou kapitolou,
ve které posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na
druhé straně galaxie, která se zdá být
Nefilmové tipy

Depeche Mode: Live in Berlin

čtvrtek 4. 5. 20:00, sál kina Hvězda

Záznam živého vystoupení legendárních Depeche Mode z Berlína, které
pro ně natočil jejich dvorní režisér
Anton Corbijn. Natáčelo se během
úspěšného světového Delta Machine
Tour, které zhlédlo celkově více než
2,4 miliónů fanoušků z 32 zemí. Kromě
materiálu z alba Delta Machine nechybí ani největší hity kapely jako „Personal Jesus” nebo „Walking In My Shoes”.

Eva Učňová: Island
– Život s nádechem ledu

úterý 16. 5. 18:30, Cafe Portal
Island – země, kde stále platí zákony

divočiny a kde si člověk proti síle
přírodních živlů připadá maličký.
Čeká Vás povídání o Islandu a představení knihy Island – Život s nádechem ledu, která poodkrývá Island
prostřednictvím devíti různorodých
příběhů místních i cizinců, kteří na
Islandu žijí anebo zde nějakou dobu
pobývali, doplněný o energické přírodní scenérie.
Autorka na Islandu žila pět let. Povídání bude proloženo promítáním.
Vstupné dobrovolné.

Dílna animace aneb Natoč
si svůj vlastní animák

neděle 21. 5. 14:00–17:00,
DFA kina Hvězda
Dílna animace se koná jednou za
dva měsíce v dětském ateliéru kina
Hvězda. Děti se naučí, co vše obnáší
výroba vlastního krátkého „animáku” pod vedením zkušených lektorů
z oboru Multimediální tvorby UTB
Zlín. Rezervace na telefonu: 734 173
162 (Marcela Koníčková)

Hudba v atriu – PUNK
(The Suterén, Dekasta)

pátek 26. 5. 20:00,
atrium kina Hvězda
Hudební příznivci se mohou i letos
těšit na hudební večery v pohodovém
prostředí atria (kopule) nejen s místními kapelami od května až do srpna. Na
prvním ze stylových večírků se představí punk-rockeři The Suterén (UH)
a Dekasta (UH, Otrokovice). Vstupné
dobrovolné.

Laco Deczi & Celula New York

úterý 6. 6. 20:00, klub Mír
Koncert amerického jazzového trumpetisty (slovenského původu) a jeho
kapely v klubu Mír. Laco Deczi je jeden
z posledních aktivních hudebníků
legendární éry českého jazzu 60. a
70. let. Jeho repertoár sahá od jazzu, přes funk, latino až po čardáše a
během koncertů dokazuje, že mu vždy
byl bližší živelný hudební projev, než
akademické pojetí jazzu. Vstupné v
předprodeji: 190 Kč, na místě 250 Kč.
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
Střípky ze života střediska Cesta

Po více než osmi letech ukončila své působení v denním stacionáři naše kolegyně
Petra Kašná. Děkujeme za laskavou a poctivou práci a na nové cestě přejeme
hodně štěstí a lásky. 
Snímky: Jarmila Burdová – Ateliér Jára

Smyslem služby Raná péče je podpora, pomoc a provázení v nepříznivé životní
situaci rodinám s dítětem se zdravotním postižením a rodinám s dítětem, jehož
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Cílovou skupinou
jsou rodiny s dítětem od narození do sedmi let věku.

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat lidem s duševním onemocněním ve věku od 19 do 80 let zvládat nároky vlastního bydlení i těžkosti svého
onemocnění. U klientů jsou rozvíjeny praktické dovednosti, schopnosti, znalosti
a posilována sebedůvěra vedoucí k získání, udržení a zkvalitnění bydlení.

Denní stacionář pečuje o klienty se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let. Služby jsou poskytovány tak, aby
lidem zachovaly stávající způsob života a udržely přirozené vztahové sítě. Před
nedávnem nám přibyli i dva čtyřnozí kamarádi a učíme se i péči o ně.

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
Tým aquaparku hledá posily na letní sezonu
Pro nadcházející letní sezónu 2017 hledáme do našeho týmu posily na pozice
plavčík/plavčice, brigádníci v gastronomickém provozu (obsluha, výdej jídel,
příprava rychlého občerstvení a nápojů,
zásobování) a brigádníci na úklid venkovního a vnitřního areálu.
Nabízíme odpovídající finanční
ohodnocení, příplatky za víkendy
a svátky, odměny za osobní přístup
a pracovní nasazení, výkonnostní
příplatky. Uhradíme částečně vstupní
20

náklady a poskytneme zvýhodněné
stravování. V případě zájmu je zde
také možnost celoroční spolupráce.

Brigáda v atraktivním prostředí aquaparku nabízí také příležitost seznámit
se s novými kamarády a navíc můžete získat spoustu komunikačních
dovedností.
Požadujeme samostatnost a spolehlivost, aktivní přístup a příjemné
vystupování, ochotu učit se novým
věcem a časovou flexibilitu. U plavčíků
dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost
a plaveckou gramotnost. Informace na
www.aquapark-uh.cz/kariera.
-LV-

Z organizací

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
6. 5. – sobota – Výlet do Centra řemesel a zahrady Botanicus – přihlášky
do 4. 5., info Lenka Pavelčíková, 733
500 233, info.trnka@seznam.cz, www.
trnka.xf.cz
8. 5. – pondělí – Hradišťská rychlobrusle – 3. ročník in-line bruslení
ve Smetanových sadech pro všechny
amatéry a rodiny, startovné 30 Kč, ceny
pro vítěze, start v 9.00. Info Jana Skuciusová, 605 203 065, jana.skuciusova@
ddmsikula.cz
8. 5. – pondělí – Exkurze s Přírodovědnou akademií – celodenní exkurze
do okolí města, přihlášky do 4. 5., info
Lenka Pavelčíková, 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz
11. 5. – čtvrtek – Korálky přírody – poklady místa, kde žiji – výtvarná soutěž
na téma krása přírody v okolí bydliště,
uzávěrka 11. 5., oceněné práce budou
vystavené v rámci Férové snídaně. Info
L. Pavelčíková, 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz, www.trnka.xf.cz
13. 5. – sobota – Férová snídaně – od

9.00 do 12.00, přijďte podpořit myšlenku spravedlivého obchodu a místních
výrobků, ochutnejte netradiční potraviny, férovou kávu, čaj a čokoládu.
Součástí je Vernisáž keramických
výrobků dětí v Zahradě Lišky Bystroušky. Info Lenka Pavelčíková, 733
500 233, info.trnka@seznam.cz,
www.trnka.xf.cz
18. 5. – čtvrtek – Přednáška Netopýři - přednáší RNDr. Petra Schnitzerová
(Česká společnost pro ochranu netopýrů) od 18.00, přírodovědné centrum
Trnka. Info Lenka Pavelčíková, 733 500
233, info.trnka@seznam.cz,
www.trnka.xf.cz
19. 5. – pátek – Den s Lesy ČR – Zábavně poučný den pro školní třídy v Archeoskanzenu Modrá. Info Lenka Pavelčíková, 733 500 233, info.trnka@seznam.
cz, www.trnka.xf.cz
19. a 20. 5. – Jarní ladění – akce pro
členy výtvarných kroužků pro dospělé.
Info Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz

21. 5. – neděle – Šikula ve Hvězdě –
vernisáž výstavy výtvarných prací
a fotografií ve 13.00, vystoupení dětí
ze zájmových kroužků, na závěr
promítání filmu. Info Martina Dörrová, 605 203 064, martina.dorrova@
ddmsikula.cz
27. 5. – sobota – Den dětí s Hamé ve
Starém Městě, info Ivana Zůbková, 737
923 842, ivana.zubkova@ddmsikula.cz
25. až 27. 5. – Výlet členů Dětského a
studentského parlamentu do Prahy
– návštěva Senátu, Parlamentu ČR. Info
Martina Dörrová, 605 203 064, martina.
dorrova@ddmsikula.cz
26.5. – pátek – Páteční cvičení pilates
– pobočka DDM Jarošov, od 17.30, info
Jana Skuciusová, 605 203 065, jana.
skuciusova@ddmsikula.cz
1.6. – čtvrtek – Den dětí – Masarykovo
nám. od 14.30, soutěže, zábava, skákací hrady, malování na obličej, poníci,
bubble show, výtvarný stan. Info Ivana
Zůbková, 737 923 842, email: ivana.
zubkova@ddmsikula.cz
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Naše příroda

Kronika

Jarní pohled do rozkvetlého Kunovského lesa

Společenská kronika

Již za posledními domy uherskohradišťského sídliště Štěpnice začíná
Kunovský les. Patří mezi lužní lesy, pro
něž je typická vysoká hladina podzemní
vody. Stromové patro tvoří na nejvlhčích místech vrby a topoly, na sušších
místech najdeme jasan, jilm, lípu, habr,
javor i krásné mohutné duby.
V bylinném patře vznikají v jarním
období barevné koberce. Žlutě září
asi deset centimterů vysoký orsej
jarní hlíznatý a o něco vyšší sasanka
pryskyřníkovitá. Obě rostliny obsahují
protoanemonin a jsou jedovaté. Fialové
plochy tvoří několik druhů violek,
plicník tmavý i plicník lékařský a při
lesních okrajích též popenec obecný.
Nesmírně zajímavým biotopem Kunovského lesa jsou periodické tůně. Po
tání sněhu a jarních deštích se zaplní
vodou a brzy ožijí vodními živočichy.
Později vodu ztrácejí a v létě úplně
vysychají. Tento cyklus potřebuje k životu vzácný korýš žábronožka sněžní
(Eubranchipus grubii).

Měří do tří centimetrů, má z boku
zploštělé tělo, velký počet končetin
a vždy plave břišní stranou vzhůru.
Z vajíček se začíná líhnout při teplotě
kolem 5 °C, dospělosti dosahuje za
pouhých 5 až 6 týdnů a pak se rozmnoží.
S úbytkem vody v tůni, jejím oteplováním a snižováním množství kyslíku
pak dochází k jejich umírání. Další
část roku přetrvávají pouze oplozená
vajíčka žábronožky a teprve v dalším
jarním období začne celý cyklus znovu.
Oplozená vajíčka jsou velmi odolná.
Nepříznivé podmínky, sucho i velké
mrazy, přežijí v dormantním (spícím)
stavu i deset let.
Žábronožku sněžní můžeme v tůních Kunovského lesa pozorovat
v průběhu dubna i části května. Při
pozorování však vždy pamatujme na
to, že se jedná o druh zákonem chráněný, zařazený do kategorie organismů
kriticky ohrožených.

Mgr. Hana Baroušová

4. 3. 1937
6. 3. 1942
11.3. 1942
12. 3. 1942
14. 3. 1932
16. 3. 1932
16. 3. 1942
17. 3. 1942
18. 3. 1932
19. 3. 1927
22. 3. 1942
23. 3. 1932
26. 3. 1942
26. 3. 1942

Jubilanti
Karla Kolmanová
Vlasta Lapčíková
Božena Šimková
Ladislav Mitáček
Naděžda Čejková
Božena Petříková
Jan Noščák
Anna Macháčková
Jaroslava Večeřová
Marie Máčalíková
Růžena Blahová
Miroslav Stašek
Jaroslav Vaculka
Věra Lysoňková
Narodili se

Alex Šürü
Martin Nezhyba
Olívie Machalová
Marie Trubačíková
Teodora Orlová
Ema Utěkalová
Daniel Polášek
Ester Bušková
Dominik Chvostál

5. 5. 2016
26. 7. 2016
19. 8. 2016
2. 11. 2016
2. 1. 2017
31. 1. 2017
28. 2. 2017
13. 3. 2017
20. 3. 2017

VÁŽENÍ RODIČE, POKUD
MÁTE ZÁJEM O VÍTÁNÍ DĚTÍ
DO ŽIVOTA NA RADNICI, JE
NUTNÉ VYPLNIT
DOTAZNÍK, KTERÝ ZÍSKÁTE
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ.
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.
MLADÍ LOUTKÁŘI TJ SOKOL
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ DĚTEM
OD TŘÍ LET
v neděli 14. května v 15 hodin
pohádku
TAJEMSTVÍ PRINCEZNY ČINČIN.
Vstupné dobrovolné
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Zábava

Rochus | Sudoku
Studentské nám. 1531, 686 01 UH, tel.: 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz, www.parkrochus.cz
Skanzen Rochus v květnu otevírá své brány
V rámci akce Otevírání pastvin a
stavění máje na Rochusu dne 1. 5. 2017
bude spuštěna návštěvnická sezóna,
jejíž provoz je pro letošní rok stanoven
takto:
květen, říjen: čt–ne | 9.00–17.00
červen–září: út–ne | 9.00–17.00
poslední prohlídka v 16.00 hodin
poslední prohlídka v 16.00 hodin
Mimo uvedenou dobu lze po předchozí

domluvě pro skupinu alespoň 20 osob
zajistit prohlídku i v jiný termín.
ČASY PROHLÍDEK:
9.00|10.30|12.00|13.30|15.00|16.00
VSTUPNÉ:
dospělí			
60,- Kč
děti, studenti, důchodci 40,- Kč
rodinné vstupné (max. 2 dospělí
a max. 4 děti do 15let)
90,-Kč
ZDARMA:
děti do 6 let, držitelé průkazu TP, ZTP,

Tipy Klubu kultury
2. 5., 18:00 hod.

Reduta

3. 5., 19:00 hod.

Reduta

6. 5., 15:00 hod.

KD Vésky

1
5
9

vstupné: 150 Kč
OD ŠUMAVY K TATRÁM
Fs Cifra Lenky Kraváčkové a hosté: CM
Ohnica a Plzeňský lidový soubor Mladina

8

3

4

2

6

9

1

2

5

2

2

7

8

9

vstupné: 80 Kč
ZUŠ: KONCERT ABSOLVENTŮ, SÓLISTŮ,
SOuBoRŮ

20. 5., 19:00 hod.

6

7

8

7
2

8

6

3

3

1

2

4

2

5
4

6

2

6

7

6

2

7

7

6

7

8
1

5

2

4

1

6

6

4

4

7
8

2

1

4

4
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5

7
1

5

7

4

5

2

3

7

2

1

8

2

6
1

3

8

2

9

7

Masarykovo nám.

4

2

8

4

VSTUP ZDARMA
ZUŠ SLOVÁCKO: BU, BU, BU… BUBNUJU,
BUBNUJEŠ, BUBNUJEME
koncert bubeníků ZUŠ Zl. kraje.

5

6

6

3

vstupné: 120 Kč
VESNICKÝ FOLKLOR?!
Účinkují: Folklorní studio Buchlovice,
FS Pentla Boršice, NK Dolněmčan.

7

9

1

Klub kultury

3

1

1

Reduta

9

5

4

1

3

2

16. 5., 19:00 HOD.reduta
17. 5., 23. 5. a 30. 5.,19:00 hod.

6
9

8

Klub kultury

vstupné: dobrovolné
ZUŠ SLOVÁCKO: KONCERT UČITELŮ

7

9
6

6

vstupné: 130 Kč
OTMAR MÁCHA: BROUČCI
účinkují žáci tanečního oboru ZUŠ Uherské Hradiště a DFS Hradišťánek

30. 5., 17:00 hod.

8

3

Klub kultury

11. a 12. 5., 19:00 HOD.

5

9

vstupné: 110 Kč (děti do 1 roku zdarma)
ČIPERKOVÉ V UH. HRADIŠTI
ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI

6. 5., 19:30 hod.

Nejbližší akce ve Skanzenu Rochus:
20. 5. Muzejní noc			
3. 6.
Dny slovanské kultury

1

vstupné: dobrovolné
ZUŠ SLOVÁCKO: KONCERT ABSOLVENTŮ
vstupné: 80 Kč
ZUŠ: KONCERT UČITELŮ

ZTP/P, držitelé karty Asociace muzeí
a galerií – AMG, pracovníci Národního
památkového ústavu, držitelé průkazu
Český svaz muzeí v přírodě, průvodci
CK, novináři, pedagogický dozor.
Kde nás najdete: GPS 49.0718000 N,
17.4889000 E

5

7

5

7

4

1

2

6

9

VÝSTAVY

Galerie Vladimíra Hrocha
SETKÁNÍ – STRETNUTIE (do 4. 5.)
BROUČCI – doprovodná výstava k dětskému baletu (5. 5. – 14. 5.)
ZUŠ – absolventská výstava (16. 5. – 8. 6.)
Reduta
JIŘÍ VÁLEK, host SVĚTLANA
MALINOVÁ – Portréty (do 16. 5.)
DOMEČEK 166 – výstava výtvarných
prací (24. 5. – 7. 6.)
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