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Úvodník

„V říjnu si připomínáme výročí založení Uherského
Hradiště. Ze dne 15. října 1257 pochází listina, která je
vůbec první zmínkou o založení města.“

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Do prvních tříd základních škol v září nastoupilo 288 dětí

Výměny všech oken a dveří a s tím související opravy, včetně výmalby, se dočkala historická budova č. p. 238 na Palackého náměstí v Uherském Hradišti,
která je zapsána v ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek.
Zrestaurovány byly i hlavní vstupní
dveře, okna na nároží byla odborně
repasována. Objekt je v současnosti využíván jako základní a mateřská škola
speciální. Práce si vyžádaly náklady ve
výši pět milionů korun.
-JP-

Vážení přátelé,
otevíráte říjnové číslo Zpravodaje města Uherské Hradiště. Je to
vydání slavnostní, protože říjen je
měsícem výročí založení města.
Ze dne 15. října 1257 pochází Listina krále Přemysla Otakara II., která
je vůbec první písemnou zmínkou
o založení města Uherské Hradiště.
K tomuto památnému dni a navazujícím událostem se vracíme v článku
uvnitř čísla.
Chci vyjádřit přání, aby připomínka 760 let od založení města
byla pro nás všechny, obyvatele
Uherského Hradiště, uvědoměním si
základů kulturního dědictví našich
předků.
Domnívám se, že pro zachování
odkazu historie děláme mnoho.
A chci Vám za to také poděkovat.
Město a jeho obyvatelé dlouhodobě
a svědomitě pečují o své historické památky a tradice. Možná si to
mnohdy ani neuvědomujeme, ale
podporou vzdělávání a rozvojem
využití kulturních tradic se nejen
zvyšuje národní i mezinárodní
povědomí o Uherském Hradišti, ale
zvyšuje se tím také sociální soudržnost, vědomí identity a celková
kvalita života ve městě. Důkazů pro
to existuje nespočet.
Když jsem se při zářijových
slavnostech vína zadíval do toho

pestrobarevného davu na zaplněném Masarykově náměstí, v duchu
jsem si přál a přeji to i Vám, milí
spoluobčané, abychom na genius loci
našeho města dokázali být vždycky
pyšní.
Uherské Hradiště si i po 760
letech své existence zachovává ráz
města s naprosto mimořádnou kulturně historickou hodnotou. Je to
ale současně město žijící a fungující,
přizpůsobující se dnešku. Symbióza
historické podstaty s moderní současností je v Uherském Hradišti tím,
co tvoří každý z nás, obyvatel města.

Nových 288 žáčků nastoupilo v pondělí
4. září do prvních tříd základních škol
zřizovaných městem Uherské Hradiště. „Obavy ze školy se rozplynou za
pár dní. Brzy zjistíte, že škola není nic
hrozného a že je plná nových kamarádů,“ řekl malým prvňáčkům starosta
Stanislav Blaha při zahájení školního
roku v Základní škole T. G. Masaryka
v Mařaticích. Podobně jako v loňském

roce na prvňáčky čekal dárek od města
– takzvané pastelkovné v hodnotě
500 korun – předané formou dárkového poukazu. Kapacita šesti základních
škol zřizovaných městem Uherské
Hradiště je dostatečná, celkový počet
žáků v základních školách je letos
2534. Do hradišťských škol přitom
nedocházejí jen děti přímo z města, ale
také z několika okolních obcí.
-JP-

Městské části žijí Slováckými hody s právem

Ulice Pod Lipkami v Sadech
je nyní v noci lépe osvětlená

Stanislav Blaha, starosta města
Uherské Hradiště

Nejen Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek žilo město v uplynulých týdnech. Jednotlivé městské
části pořádaly tradiční hody s právem. Koncem srpna to byly Vésky, první zářijový týden Sady (na snímku),
v polovině září Míkovice a o víkendu 14. a 15. října následují ještě Mařatice a Jarošov.
-PS-
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Speciální škola na Palackého
náměstí prošla opravou

Město Uherské Hradiště pokračuje
v postupné modernizaci a obnově
veřejného osvětlení na svém území.
Proto se průběhu v uplynulých měsíců
dočkala rekonstrukce veřejného osvětlení také lokalita Pod Lipkami v Sadech.
Základní podmínkou bylo splnit normu
nasvětlení pozemních komunikací.
Toho bylo docíleno výměnou starých
svítidel za nová. Původní sodíkové
lampy nahradila moderní LED svítidla,
která splňují mnohem vyšší technologické nároky a navíc významně šetří
elektrickou energii.
-JP3

Město Uherské Hradiště
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Kašna září, je opět chloubou náměstí
Mimořádné nároky si vyžádala komplexní rekonstrukce
barokní kašny na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti,
která je jednou z nejznámějších památek města. Bylo totiž
nutné skloubit restaurátorské
práce s rekonstrukcí technologického zařízení kašny. Také
proto trvaly opravy důležité
a neopomenutelné součásti
Masarykova náměstí celkem
pět měsíců. Obnova vodního
prvku si vyžádala náklady
přesahující milion korun.
Kašna na Masarykově náměstí je
kopií. Originál barokní kašny z roku
1785 od olomouckého kameníka Václava
Rendera se nachází na nádvoří Galerie
Slováckého muzea. Kamenná mísa repliky z roku 1976 byla vyrobena z pískovce
a středový sloup s plastikou delfínů
z betonu.
Celková oprava kašny už byla nutná.
„Celá kamenná mísa byla povrchově

značně zvětralá a degradovaná, vykazovala mechanické defekty. Navíc cementové plomby, kterými byla v minulosti
vyspravena, už byly také značně nekvalitní. V době před opravou jsme se už
dokonce setkali s průsaky vody,“ vylíčil
starosta města Stanislav Blaha.
Oprav se zhostil akademický sochař
Tomáš Martinák. Kamenicky byla
provedena celoplošná oprava: sanace

biologického poškození a čištění povrchu, odstranění krust
na těle bazénu, přespárování
mezi jednotlivými bloky,
barevná retuš a hydrofobizace.
„Původní kopie plastiky delfínů, vyrobená z betonu, byla
povrchově velmi degradovaná
– dožilá. Proto byla vyrobena
kopie z přírodního kamene
– božanovského pískovce,”
přiblížil zásah restaurátor.
Na restaurátorské práce
navázaly práce technologické.
„Technologické zařízení bylo
nutné udělat úplně znovu, nechali jsme
vyměnit kompletně všechny rozvody,
udělat novou hydroizolaci bazénu kašny
a nové osvětlení. Jsem rád, že se všechny
práce stihly do začátku slavností vína
a kašnu jsme mohli předvést v celé její
kráse,“ dodal Stanislav Blaha. Rekonstrukci technologie, osvětlení a hydroizolaci bazénu provedla firma Lentus
agilis z Kobylí.
-JP-

U pítka na Palackého náměstí
si už lidé mohou posedět

Tělocvična jarošovské školy
prošla velkou proměnou

Město má nového pomocníka
na čištění chodníků

Nové odpočinkové místo vzniklo na místě bývalých nevzhledných prodejních kiosků pod kaštany na Palackého náměstí.
K již dříve osazenému pítku a upravené
ploše město doplnilo další mobiliář – lavičky, stojany pro kola a odpadkový koš.
Revitalizace prostranství bude do poloviny měsíce října zakončena dosadbou
trvalkového záhonu. Městský mobiliář
radnice obnovuje průběžně, v loňském
roce byly vyměněny všechny odpadkové
koše na Masarykově náměstí, obnovují
nebo vyměňují se také staré nebo poškozené lavičky. 
-JP4

Tělocvična Základní školy v Jarošově
prošla velkou proměnou. Město nechalo
opravit podlahu plochy i jeviště a vyměnit
veškeré elektroinstalace v tělocvičně
i přilehlých místnostech včetně družiny, učebny a vstupu. Osvětlení zajišťují
ekonomická svítidla s nízkou spotřebou
a přibylo také nové scénické osvětlení.
Vyměněny byly všechny vstupní dveře
do tělocvičny, šaten a dalších místností
a došlo i na výměnu otopných těles. Oprava byla prováděna tak, aby prostor mohl
být využíván multifunkčně nejen jako
tělocvična školy, ale také jako kulturní
zázemí pro Jarošov. Náklady na rekonstrukce přesáhly tři miliony korun. -JP-

Používání i údržbu více než 100 kilometrů chodníků v Uherském Hradišti
komplikuje prorůstající vegetace. Odstranění trávy mezi dlažebními kostkami
nyní bude snadnější. Město má od září k
dispozici nový stroj, který je přímo určen
na odstraňování plevele z dlážděných
povrchů, bez jakýchkoliv chemických
činidel nebo tepelného ošetření. „Díky
stroji bude čištění dlažby, kamenných
stezek nebo čištění podél zdí a obrubníků
mnohem jednodušší a více efektivní,
navíc nezpůsobuje erozi povrchů ani neuvolňuje zámkovou dlažbu,“ popsal radní
města František Elfmark. Pořizovací cena
přístroje byla 30 tisíc korun.
-JP-

Město Uherské Hradiště

Před 760 lety bylo založeno
město Uherské Hradiště
Po celý tento rok si město Uherské Hradiště připomíná 760. výročí od svého
založení. Výročí samotné připadá na
15. října, kdy v roce 1257 král Přemysl
Otakar II. označil ostrov s kaplí sv. Jiří za
místo, kde bude stát opevněné královské
město. Proto se v tento den uskuteční
slavnostní mše k výročí. Sloužit ji bude
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Panovník přikázal vystavět
pevnost či město
Uherské Hradiště bylo založeno králem
Přemyslem Otakarem II. s cílem zabezpečit východní hranici království a posílit královskou moc na tomto území. Jeho
základy položily dvě nejstarší listiny,
vydané panovníkem v letech 1257 a 1258.
Nedostatečné zabezpečení východní
hranice království odhalil tatarský
vpád v roce 1241 a zejména kumánský
nájezd v roce 1253. Jejich důsledky
trpělo nejen obyvatelstvo, ale také majetek velehradského kláštera, založeného v roce 1205.
Listina krále Přemysla Otakara II.
z 15. října 1257, vydaná v Plasích je tedy
považována za první písemnou zmínku
o založení Uherského Hradiště. Dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní
půdě náležející velehradskému klášteru,
aby ochraňovalo nejen konvent, ale
hlavně zemskou hranici.
V listině je výslovně uvedeno, že
panovník přikazuje zřídit a vystavět
pevnost nebo město vzhledem k nutnosti a ochraně země. Listina byla vlastně
smlouvou s velehradským klášterem,
s níž projevil souhlas i olomoucký biskup. Proto jsou k ní přivěšeny dvě pečeti
– Přemysla Otakara II. a olomouckého
biskupa.

Hradiště tehdy
ještě nemělo jméno
Jako místo pro novou pohraniční pevnost byl vybrán ostrov sv. Jiří, obtékaný
řekou Moravou a jejím ramenem, Olšávkou. Od 10. století nebyl tento ostrov
soustavně osídlen, město proto mohlo

Na dnešním Masarykově náměstí stával od roku 1460 kostel sv. Jiří, takto mohl vypadat kolem roku 1670.
Foto: Počítačová animace, Slovácké muzeum

vzniknout na tzv. „zeleném drnu“. Osídlena byla plocha 16 ha, rozdělená na dva
areály, na každém z nich vzniklo tržiště,
pozdější náměstí. Obyvateli nového
města se stali osadníci z blízkých trhových vsí, královských Kunovic a klášterního Veligradu (dnes Staré Město).
V listině nebylo město nijak pojmenováno, až listina z roku 1258 uvádí název
Nový Velehrad. Později se objevují názvy
Redisch (1297), Redisch super Moraviam
(1301), Hradisst (1325), Radyss (1350)
či Gradicensis civitas (1383). Přívlastek
Uherské byl poprvé použit v roce 1587,
pak v roce 1625 a častěji se uvádí od
konce 17. století.

Druhá listina
přinesla městu práva
Druhou listinou, vydanou panovníkem
pro Uherské Hradiště 23. května 1258,
byla nově vznikajícímu městu udělena
práva a bylo obdarováno majetkem. Za
nejvýznamnější výsadu je považováno
městské právo, jímž bylo město vyňato
z působnosti tzv. zemského práva a ve
svém obvodu se řídilo právním systémem převzatým od Brna.
K významným privilegiím patřilo
mílové právo, které zajišťovalo odbyt
výrobků městských řemeslníků a zamezilo venkovské konkurenci, Hradiště

také získalo právo razit svou minci,
existence mincovny však není doložena. Hospodářskou prosperitu města
mělo pozvednout i přenesení dvou trhů
z „mateřských vesnic“ a udělení práva
trhu výročního na sv. Michala, čímž
se zařadilo mezi města s rozvinutým
tržním režimem na Moravě.
Městu byly darovány tři zeměpanské
vsi (Kunovice, Ostrožská Nová Ves a Míkovice) a povoleno užívání občinných
pozemků v Kunovicích a Starém Městě.
Jan Pášma

Připomínka výročí
V den výročí 15. října v 10.30 se
uskuteční v kostele sv. Františka
Xaverského Slavnostní mše svatá za
město Uherské Hradiště, kterou bude
slavit arcibiskup Mons. Jan Graubner.
V přímém přenosu ji vysílá TV Noe.
Na Slavnostním večeru ve Slováckém divadle pak bude předána Cena
města Uherské Hradiště. Za rok 2016
ji převezmou folklorista František Ilík
a entomolog Albert Gottwald.
Výročí 760 let od založení si město
připomíná celý rok různými akcemi, do nichž jsou zapojeny všechny
příspěvkové organizace města.
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Osobnost

Město pokročilo v bezbariérovosti ulic

Marie Hrobařová propadla kouzlu kraslic

Úsek mezi autobusovým nádražím
a ulicí Františkánská už nezpůsobí
žádné problémy při pohybu osob
s omezenou pohyblivosti nebo se
zrakovým postižením. Od dubna do
srpna se původní chodníky na trase
změnily na moderní plochy, poskytující komfortní pohyb všem pěším, včetně
maminek s kočárky, malých dětí či
starších osob.
Jedná se o další úsek plánovaného
bezbariérového propojení sídliště Štěpnice a Mojmír s centrem města, až po
autobusové nádraží. „Letos realizované
opravy chodníků byly vedeny ve směru
od autobusového nádraží po ulici Františkánskou a končí na počátku ulice
Josefa Stancla,“ popsal trasu místostarosta města Zdeněk Procházka.

Velikonoce jsou sice ještě
a tradiční řemesla ztratila
daleko, přesto ale bude řeč
své zázemí. Proto si Marie
o kraslicích. Tedy spíše o jejich
Hrobařová v roce 2005 našla
tvůrkyni Marii Hrobařové,
nové zaměstnání a z kraslic
která je jednou z držitelek
se stal její koníček a přivýděletošní Ceny Vladimíra Boučlek. Nyní pracuje stejně jako
ka. Kraslice Marie Hrobařové
její manžel ve firmě Czech
najdete po celé Evropě a doSport Aircraft v Kunovicích.
konce až za oceánem. Největší
Čalouní a zasklívá kabiny
odbyt ale vždy měla doma na
ultralehkých sportovních
Slovácku.
letadel.
„Na jarmarku v Hradišti
Šedesátiletá Marie Hrobaprodáváme nejvíc, i když si
řová žije v Kostelanech nad
řeknete, že by tady tím lidé už
Moravou. V roce 1989 byla
mohli být přesycení. Nejsou,
oceněna titulem Mistr lidové
mají k tomu daleko lepší vztah
umělecké výroby. Od roku
než pár kilometrů dál, třeba ve
1990 je členkou Asociace
Zlíně,“ říká Marie Hrobařová. Marie Hrobařová s Cenou Vladimíra Boučka, starostou Stanislavem Blahou a
malířů a malířek kraslic. Ke
Řeknete si, že po Velikono- místostarostou Ivo Frolcem. 
Foto: Pavel Stojar zdobení používá tradiční
cích nápor opadne a přichází
techniky batikování, zdobeměsíce odpočinku. Ale kdeže, začít
Výrobě kraslic se profesionálně věnoní voskovým reliéfem a vyškrabávání.
znovu s malováním je třeba hned po
vala od roku 1979. Po mateřské hledala
Největší podíl její práce tvoří kraslice
svátcích. Když má člověk běžné zaměst- práci a chtěla být šičkou v Ústředí lidové batikované. Bílé vajíčko zdobí rozehřánání, nezbývá na výrobu příliš mnoho
umělecké výroby v Uherském Hradišti.
tým voskem a postupně namáčí do jedčasu a je třeba udělat zásobu dopředu.
Tam ovšem na šití zrovna nikoho neponotlivých barevných tónů od oranžové,
A když se blíží jaro a začnou se sypat
třebovali, a tak jí nabídli, aby to zkusila
červené až k černé. Závěrečná fáze spočíobjednávky přes internet, obětuje paní
s výrobou kraslic. Tehdy vůbec netušila, vá ve stírání vosku z povrchu opatrným
Hrobařová malování i celé víkendové
co to obnáší. Dnes je z ní v tomto oboru
nahříváním kraslice nad plamenem
noci. Někdy jí směna nad kraslicemi
legenda.
kahanu. Po odstranění vosku zůstane na
končí až ve čtyři ráno. Přesto tuto práci
Živit se jako malérečka ale není jedno- vajíčku barevný ornament.
-PSvnímá jako relaxaci. „Sedět doma u teduché. Dokud zajišťovalo odbyt Ústředí
levize a nic nedělat, to nedokážu,“ říká
lidové umělecké výroby, tak to ještě šlo.
rozhodně.
Po jeho zániku ovšem přišla nejistota

Oprava stála 3,3 milionu
Byla provedena rekonstrukce celého
chodníku od budovy nádraží podél
ulice Obchodní, kde vznikl zpomalovací práh a došlo k opravám části
křižovatky ulic Obchodní a Hradební,
kde je také nové veřejné osvětlení
přechodu pro chodce. Další úpravy
se týkaly frekventovaného průchodu

Zpomalovací práh a bezbariérový přechod v ulici Hradební. 

polyfunkčním domem z Hradební
ulice na Františkánskou, na které byl
rovněž vystavěn zpomalovací práh.
„Celkové náklady byly asi 3,3 milionu korun, poměrně významně
nám pomůže státní dotace z fondu
dopravní infrastruktury, která tvoří
třetinu nákladů. A na výměnu dlažby
v průchodu polyfunkčního domu nám
byl poskytnut dar 250 tisíc korun od

Foto: archiv

vlastníka nemovitosti, společnosti
Krodos Servis,“ dodal starosta Stanislav Blaha.
Uvedený úsek je již druhým na celé
trase mezi centrem města a Štěpnicemi, který se podařilo opravit. Před
necelými dvěma lety se uskutečnila
první část úprav na opačné straně celé
trasy, když prošla zásadními opravami
celá ulice Husova.
-JP-

První v kraji! Uherské Hradiště nemá v třídění odpadů konkurenci
Uherské Hradiště vyhrálo ve Zlínském kraji mezi městy nad 15 tisíc
obyvatel jedenáctý ročník soutěže
„O keramickou popelnici“, která
hodnotí aktivity v oblasti třídění
komunálního odpadu. Město také
obdrželo Certifikát za sběr vysloužilých elektrospotřebičů.
V soutěži se každoročně hodnotí aktivity obcí a měst v oblasti
nakládání s komunálním odpadem,
a to především v tříděném sběru
využitelných složek, jako je papír, plast,
sklo a kov. Hlavním kritériem bylo
množství vytříděného plastu, papíru,
skla a nápojového kartonu na jednoho
občana v kilogramech.
Uherské Hradiště se na třídění odpadů podílí velmi aktivně. Město získalo
také certifikát za sběr vysloužilých
6

elektrospotřebičů. Výtěžnost v Uherském Hradišti za rok 2016 činila 13 kg na
obyvatele.
Od roku 2015 jsou občanům bezplatně
vydávány sady tašek na třídění odpadů.
Jedna sada tašek obsahuje tři tašky:
modrou na sběr papíru, zelenou na sběr
skla a žlutou na sběr plastů.

Vynikající výsledky jsme zaznamenali v pytlovém svozu plastů.
Pytlový svoz plastů je prováděn
od roku 2015 ve všech místních
částech Uherského Hradiště, a
to jednou měsíčně vždy první
středu v měsíci. Měsíčně je v rámci
pytlového svozu odvezeno více jak
1000 pytlů plastu.
V červnu 2017 proběhla ve městě
Uherské Hradiště akce Barevný den, která byla zaměřena na
propagaci a představení problematiky
třídění a recyklace odpadů, a to především zábavně-naučnou formou prostřednictvím různých atrakcí a soutěží.
Tato akce byla pořádána společností
EKO-KOM a. s. ve spolupráci s městem
Uherské Hradiště a Sběrnými surovinami UH.
-JP-

Projekt plánování sociálních služeb pokračuje
Na Uherskohradišťsku jsou dostupnost
a kvalita sociálních služeb na vysoké
úrovni, ale stále je co zlepšovat. Také
proto město Uherské Hradiště rozjíždí od
1. října třetí pokračování projektu, který
přibližuje sociální služby veřejnosti.
Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III“
si klade za cíl zjistit, jaké sociální služby
občané Uherskohradišťska potřebují,
jaké zdroje je možné využít pro zajištění těchto služeb či jaké služby budou
občanům prioritně poskytovány v následujících letech.

Odpovědi na tyto otázky budou společně hledat organizace nabízející sociální
služby, zástupci a pracovníci obcí i sami
uživatelé služeb. „Aktivní účast všech
zainteresovaných je největší devízou
a jedinečnou příležitostí. Jen když se problematika diskutuje na všech úrovních,
dají se podniknout konkrétní kroky ke
zvyšování kvality,“ uvedl radní města
František Elfmark.
Praktickými výstupy projektu budou
Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Uherskohradišťsku na roky
2019–2021 a katalog poskytovatelů
sociálních služeb na území Uherskohradišťska v tištěné i elektronické podobě.
Ty lidem napoví, které služby a za jakých
podmínek jsou jim dostupné.
-JP-

Město Uherské Hradiště
Vás srdečně
zveUherské
na
Město
Hradiště Vás sr

Oslav
y vzniku
OSLAV
Y VZNIKU Č
Československé
27. října 2017 v 18.00 hodin, Ko
Republiky

pietní akt | Smíšený pěvecký sb

27. října 2017 v 18.00 hodin
Komenského náměstí
Uherské Hradiště
pietní akt Projekce filmu Masaryk
27. říjnasbor
2017
v 15.30 hodin, Ki
Smíšený pěvecký
Svatopluk
Projekce filmu Masaryk
27. října 2017 v 15.30 hodin
Kino Hvězda | Česko 2016, 113 min.
vstup volný
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Slovácké muzeum vystavuje unikátní záběry z povodní v roce 1997

Veřejná sbírka na opravu kostela

Letošní 20. výročí katastrofální povodně
v roce 1997 se stalo příležitostí k ohlédnutí za historií povodní v Hradišti.
Slovácké muzeum získalo od obyvatel
více než 2 600 barevných i černobílých fotografií a 27 videozáznamů. Ty
nejzajímavější z nich nyní ukazuje na
výstavě Povodně v Uherském Hradišti,
která je k vidění v hlavní budově muzea
do 29. října.

Město Uherské Hradiště a jeho okolí
bylo ve 20. století zaplaveno několikrát, jak dokumentují historické
fotografie z let 1910, 1919, 1926 a 1930.
Červencové záplavy v roce 1997 však
byly nejničivější. „Den po dni se vracíme k jejich průběhu, a to nejen slovně,
ale především obrazem. Měli jsme
spoustu fotografií v archivu muzea,
ale za mimořádně cenné považujeme
videozáznamy a fotografie získané
sběrem od obyvatel, kteří aktivně
zareagovali na naši výzvu,“ vyzdvihl
místostarosta a ředitel Slováckého
muzea Ivo Frolec.
Veřejnost oslovilo Slovácké muzeum
v únoru letošního roku, pozitivně zareagovalo celkem 72 obyvatel Uherského
Hradiště, ale i okolních obcí a měst. „Získané dokumenty mají vysokou historickou, dokumentární a morální hodnotu.
Postupně je zpracujeme a zařadíme do
fotoarchivu Slováckého muzea,“ dodal
Frolec.
Výstava Povodně v Uherském Hradišti
přináší také vhled do hluboké historie.
Dobové historické prameny a fotografie připomenou, že vzhledem ke své
poloze bylo město sužováno záplavami i v dávné minulosti. „Už listiny ze
14. a první poloviny 15. století nastiňují,
že městskou hradbu nepoškozovaly jen
nepřátelské útoky, ale také řeka Morava.
První konkrétnější zpráva o povodních
pochází z roku 1469, kdy uherský král
Matyáš Korvín vtrhl se svým vojskem
na Moravu a oblehl město,“ připomenula historička Blanka Rašticová.
„Doboví kronikáři zaznamenávali jen
ty nejvýznamnější a nejničivější záplavy, zprávy o nich pocházejí z 16. až 18.
století,“ dodala.
-JP-

Regulační plán nemocnice musí
zohlednit budoucí potřeby
obyvatel města
Na základě doporučení kontrolního
výboru zastupitelstva města je dobře, že
město zadalo projekt Regulačního plánu
nemocnice. Tento projekt má řešit část
plochy nemocnice, v rámci její zástavby. Zejména se má zabývat místními
obslužnými komunikacemi, ústícími do
ulic J. E. Purkyně a Průmyslové. Tato páteřní komunikace by v budoucnu měla
obsloužit tři základní cílové lokality:
sídliště Štěpnice a Nové Štěpnice, nemocnici a nově využité rozvojové plochy,
uvolněné redukcí areálu.
Podle mého názoru ovšem nestačí,
aby tento regulační plán řešil pouze
dopravu, ale je nutné, aby řešil i budoucí
potřeby obyvatel města. Chci připomenout, že je nutno posílit nejen bytovou
výstavbu pro mladé rodiny s dětmi, ale
i bytové kapacity pro seniory. Dále se
nesmí zapomínat na vybudování MŠ a
další občanské vybavenosti. Důležité je
i zachování zeleně pro kvalitní životní
prostředí, cyklostezky, chodníky a potřebná parkovací místa.
Z pohledu dopravy je nutno počítat
s rozvojem MHD v této části města
a s nutností napojení ulice průmyslové
na obchvat města R50. Z tohoto pohledu
je nutné, aby regulační plán byl průběžně diskutován nejen v zastupitelstvu
města, ale i s odborníky a především
s občany města. Vždyť Regulační plán
nemocnice, by měl sloužit tak, aby odpovídal požadavkům nikoliv developera či
investora, ale zejména potřebám občanů
Uherského Hradiště.
Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

Vyzkoušejte si discgolf, hrají ho lidé od tří do sta let
Oddělení školství a sportu pořádá ve
spolupráci se spolkem Discgolf Club
Slovácko akci „Vyzkoušejte si discgolf“.
Koná se 10. října, sraz v 16.00 na městských sportovištích za restaurací Krček
(u pískoviště na pétanque). Jedná se
8

o nenáročnou hru, kterou můžete brát
jako sport nebo zábavu. Mimořádně
vhodné pro společné hraní různě zdatných lidí. Vyzkoušíte si, na jakou vzdálenost se trefíte lehkým plastovým diskem
do speciálního velkého koše. Vhodné

i pro vozíčkáře. Budou se vám věnovat
zkušení odborníci, neváhejte a přijďte,
zváni jsou i senioři s vnoučaty. Bližší
informace Ivo Vojtík, mobil 739 296 824,
e-mail filmaskola-vojtik@seznam.cz.

-RED-

Od května je průčelí kostela sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí
zahaleno lešením. Pozorným očím návštěvníků města i jeho obyvatel neuniklo, že fasáda byla již hodně poškozená,
odlupovaly se kusy omítky a celé průčelí
působilo velmi omšele.
Tento stav se začal v poslední době
rapidně zhoršovat. Proto se vlastník kostela, kterým je Římskokatolická farnost
Uherské Hradiště, rozhodl přistoupit
k provedení celkové opravy. Ve výběrovém řízení na zhotovitele předložila
nejlepší nabídku hradišťská stavební
společnost PaPP.
Náklady na opravu byly vyčísleny
na 6,7 milionu korun. I přes pravidelné
nedělní sbírky farníků, příspěvky od
Ministerstva kultury, města a kraje zůstává nepokrytá suma bezmála dva miliony korun.
Vzhledem k pozitivním ohlasům
veřejnosti na probíhající opravu a také
k ochotě přispět na ni finančně, byla
od 7. září 2017 do 30. června 2018
zřízena veřejná sbírka na opravu
fasády kostela. Pro tuto příležitost
byl speciálně založen transparentní
bankovní účet u České spořitelny číslo
4868662349/0800.
Tento krásný chrám je ozdobou města
a jednou z dominant historického centra, je ale také vizitkou nás, kteří v tomto
městě žijeme. Není-li vám lhostejný
stav této památky, zapojte se do veřejné
sbírky svým příspěvkem.
-RM-

Orel pořádá benefiční koncert
Benefiční varhanní koncert „pro Toma“
se uskuteční v neděli 22. října od 15.30
v kostele sv. Františka Xaverského. Výtěžek půjde na pomoc tříletému Tomášku
Némethovi, který je nemocný svalovou dystrofií. Zahrají varhaníci Janko
Siroma ze Srbska, Jiří Šon ze Zlína,
Radek Náplava a Jiří Stodůlka z Polešovic a Šárka Končická ze Slavičína,
zazpívají Roman Bajzík, Richard Tamaš,
Eliška Münsterová a Kateřina Oškerová
Machovská. Koncert pořádá Orel. -RED-

Multidárium? Zajímavý a netradiční kalendář

Máte zájem o netradiční zajímavý kalendář a zároveň chcete podpořit mladé
uherskohradišťské umělce? Můžete si
doma nebo v kanceláři pověsit některý
z plakátů, které vznikly v rámci projektu Multidárium.

Uherskohradišťská mládež
má na náměstí nový klub
Zástupcům Dětského a studentského
parlamentu města, Domu dětí a mládeže Šikula a Informačního centra pro
mládež se v úzké spolupráci s městem Uherské Hradiště podařilo najít
vhodné prostory pro Otevřený klub
pro mládež, a to přímo v centru města
– v Atriu na Masarykově náměstí.
Město Uherské Hradiště tak vyšlo
vstříc požadavkům mladých lidí na
místo, kde se mohou setkávat a trávit
tak část svého volného času. Slavnostní
otevření se uskutečnilo v úterý 19. září,
svou činnost a provoz klub oficiálně
zahajuje od 1. října.
-JP-

Už v červnu proběhla v komunitní
kavárně Cafe 21 prodejní výstava kalendářů na rok 2018 s tímto tajemným
názvem. Jedná se o kalendáře – plakáty,
které vytvořili studenti Multimediální tvorby hradišťské Střední uměleckoprůmyslové školy. V Městském
informačním centru na Masarykově
náměstí jsou tyto kalendáře stále
v prodeji a můžete si je zakoupit až do
konce prosince.
V nabídce je jedenáct různých motivů. Kromě plakátů o velikosti A3 jsou
v prodeji i originální kalendáře z výstavy – od každého jen jeden kus – o velikosti A2 a s podpisem autora. Peníze
z prodeje jdou přímo studentům, kteří
je vytvořili.
-ICM-

Nemocnice hledá dobrovolníky

Uherskohradišťská nemocnice hledá zájemce, kteří by se chtěli zapojit do jejího
dobrovolnického programu.
V současné době zde působí 18 dobrovolníků. Čas tráví především na odděleních, kde jsou pacienti hospitalizováni
delší dobu.
Dobrovolnictví není placené, odměnou ale může být vědomí, že smysluplně
využijete volný čas ve prospěch druhých. Dobrovolníci si s pacienty povídají,
chodí na procházky, hrají společenské
hry, malují či procvičují kognitivní a
senzomotorické funkce.
Zájemci, kteří by se rádi zapojili do
dobrovolnického programu, si mohou
domluvit osobní schůzku s koordinátorkou Terezou Mangl na telefonu
572 529 236 a 724 631 035 nebo na
e-mailu manglt@nemuh.cz.
-UHN9
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Toulky městem
Než vstoupíme do Hradební ulice,
zastavíme se v krátké uličce U Reduty,
vedoucí na Masarykovo náměstí mezi
boční stranou radnice a Redutou, která
byla postavena v letech 1724–1729 pro
jezuitské gymnázium. Z toho vyplynuly historické názvy jako „ulička škol
jezovitských“ či „ulička škol latinských“,
v 19. století také Studentská. V roce
1890 byla pojmenována Růžová, neboť
vedla ke květinovým sadům a skleníku
městského zahradníka, což platilo až do
roku 1931.
Po zrušení jezuitského řádu v roce
1773 převzal celý jeho areál stát pro
potřeby vojska, jen přední část pravého
křídla získala obec, která zřídila v prostorách někdejšího gymnázia svou hlavní školu a starý divadelní sál přebudovala na redutní sál. Budova Reduty byla
dlouho označena č. p. 21b (bývalá kolej
č. p. 21a), teprve v devadesátých letech
19. století dostala dnešní č. p. 256. Přední
část až do nejnovější doby sloužila za stánek řady škol, v patře byl umístěn městský archiv a registratura. Byly zde také
jeden až dva byty, v jednom z nich od
šedesátých let 19. století bydlel pasíř Jan
Bernreiter s početnou rodinou. Ve stáří
vykonával funkci kostelníka, v níž mu
pomáhal jeden ze synů, a po jeho smrti
na počátku 20. století byt užívaly jeho
tři dcery, z nichž jedna byla zaměstnána
obcí jako domovnice. V druhém bytě se
střídali chudší nájemníci, jako drobní
řemeslníci, mnohdy bez vlastní živnosti,
nebo také rodiny vojáků ze sousedních
kasáren. V roce 1910 byl v Redutě již
jen jeden byt, v němž ještě ve třicátých
letech bydlela Marie Bernreiterová.
Jako v jednom z mála domů tady byl již
počátkem 20. století zaveden vodovod.
V letech 1908–1922 v budově provozovala
Eleonora Malinová obchod s nábytkem,
potom byla část při vjezdu adaptována
na Brabcův hodinářský závod, který pak
od roku 1934 do okupace provozovala
Marie Brabcová jako obchod s elektrotechnickými potřebami a gramofony. Do
roku 1950 tu měl holič a kadeřník Ladislav Stehlík provozovnu, která pak ještě
nějaký čas fungovala pod komunálním
podnikem. V době první republiky byla
v Redutě umístěna okresní úřadovna
pro péči o válečné poškozence, veřejná
10
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Zdravotnictví
Organizace PAHOP pořádá konferenci o hospicové péči

knihovna a čítárna a byla zde uložena
obecní registratura. Sál s jevištěm a přilehlými místnostmi sloužil jako kino. Po
německé okupaci se 16. března 1939 v Redutě usadily vojenské zdravotní oddíly,
které pak přesídlily do starých kasáren,
ale v roce 1940 sem byla umístěna kancelář jednotek SA. Knihovna a registratura
byly v budově i během okupace a v násle-

Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající byla dlouho neprávem opomíjenou
oblastí zdravotnictví. V posledních letech
se jí ale věnuje stále větší pozornost.
Postupně přibývá kamenných hospiců,
rozvíjí se i domácí hospicová péče.
Ve Zlínském kraji je ovšem tento obor
stále ještě v plenkách. Dostat jej více do
povědomí je cílem Odborné konference paliativní a hospicové péče, kterou
letos druhým rokem pořádá Zdravotní
ústav paliativní a hospicové péče PAHOP
Uherské Hradiště. Konference se koná
3. října v Kongresovém centru REC Group
ve Starém Městě. Začátek je ve 12 hodin.
V několika blocích vystoupí odborníci
z celé republiky, kteří se věnují tematice
péče o umírající pacienty.
Pořádající organizace PAHOP je zdravotní ústav paliativní a hospicové péče,
který se od října loňského roku stará
o pacienty v domácím prostředí především na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku. „Každý člověk rád sdílí své radosti

Pohled na nároží Reduty s ulicí U Reduty v roce 1983.

Foto: archiv Slováckého muzea

dujících poválečných letech, tehdy však
přibyly ještě další organizace, jako Obchodní a živnostenská komora, Národní
pozemkový fond, Jednotný svaz českých
zemědělců, Nemocenská pojišťovna
soukromých zaměstnanců, Zemědělská
banka, Svaz pro hospodaření s mlékem a tuky a nějakou místnost užívala
i Zemská nemocnice. V letech 1950 a 1951
zde byl ještě Telegrafní stavební úřad,
podnik Textilia, Červený kříž, Kovoslužba, krajské velitelství Státní bezpečnosti
a další. Od roku 1952 v Redutě sídlil
tzv. Dům osvěty, později Okresní dům
osvěty a následně až do osmdesátých

let Okresní kulturní středisko. Redutní
sál sloužil společenským událostem,
v letech 1945–1953 v něm hrálo Slovácké divadlo a bylo tu také kino Svět,
zrušené od počátku roku 1965. V roce
1989 byly v objektu zahájeny úpravy pro
účely provizorního umístění střediska
Geodézie, které se sem nastěhovalo
v druhé polovině roku, v dubnu 1994 pak
byl zahájen provoz M-klubu Reduta pro
děti a mládež a v srpnu 1996 otevřena
prodejna použitých oděvů. To už však
začínala celková rekonstrukce budovy,
dokončená v roce 2001.
PhDr. Jaromíra Čoupková

i starosti s nejbližšími. A ještě důležitější
to je, když je nevyléčitelně nemocný,
v samotném závěru života. Každý chce při
svém odchodu cítit blízkost milého člověka. Statistiky hovoří o tom, že 85 procent
pacientů chce zemřít doma, ne v nemocnici. Vysvětlujeme rodinám, aby se nebály
vzít si pacienta domů, nebudou na to
samy, pomůžeme jim,“ říká zakladatelka
a ředitelka ústavu Helena Schwarczová.
Tým pracovníků tvoří osm lékařů, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Ředitelkou
ústavu je Helena Schwarczová, odborným
garantem primář Ladislav Kabelka, ještě
nedávno předseda České společnosti
paliativní medicíny.
Uherskohradišťský Zdravotní ústav
paliativní a hospicové péče PAHOP se
letos zapojil do pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřeného
na rozvoj domácí péče o nevyléčitelně
nemocné. „Taková péče musí splňovat všechny náležitosti, jako by to bylo

Odborný garant, lékař Ladislav Kabelka, a ředitelka
PAHOPu Helena Schwarczová.
Foto: Pavel Stojar

certifikované pracoviště lůžkové péče.
Musí být dořešena po právní, ekonomické
i odborné stránce. Náš tým musí být k dispozici 24 hodin každý den v týdnu, jinak
by pacient doma se svými blízkými být
nemohl,“ dodává lékař a odborný garant
uherskohradišťského mobilního hospice
Ladislav Kabelka.
Zajištění domácí hospicové péče je
teprve začátkem delší cesty, dlouhodobým cílem Zdravotního ústavu paliativní
a hospicové péče PAHOP je založení kamenného hospice na Uherskohradišťsku,
aby lidé mohli závěr svého života dožít
v důstojném prostředí.
-PS-

RENOMOVANÁ NĚMECKÁ FIRMA
PŘIJME SERVISNÍHO TECHNIKA
pro práci se speciální manipulační technikou (hlavní pracovní poměr). Region: Morava

Požadujeme: samostatnost, práci v terénu, zkušenost s elektricými VZV,
znalost práce s PC, řidičský průkaz, flexibilitu, minimálně SOU v oboru
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, služební automobil, mobilní telefon,
notebook, příjemný pracovní kolektiv.
Své životopisy posílejte na: hubtex.cz@hubtex.com, tel.: 605 018 701
11
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68 bytů UH Mařatice „Sadská Výšina”

www.sadskavysina.cz

Inzerce

INTERNET DĚLÁME MY.

100 Mbit internet
s 35 programy
Online TV jen za
242 Kč měsíčně.
Uvedená cena je včetně DPH.

731 441 633

STAVBA ZAHÁJENA

www.internext.cz

Mgr. Michal Malaník
michal.malanik@re-max.cz
+420 739 570 770

velká část bytů rezervována

Mariánské náměstí 123
Uherské Hradiště
Přednáší Abhejali Bernardová ze Zlína.
Meditaci pod vedením duchovního
učitele Sri Chinmoye se věnuje od
roku 1995. Jeho ﬁlozoﬁe neustálého
sebepřekonávání se hodí nejen ve
sportu, ale také v každodenním životě.
Je vegetariánka.

Mezi její sportovní výkony patří:
• přeplavání průlivu La Manche, Gibraltar,
Cugaru, Severní kanál a další...
• držitelka Trojkoruny dálkového plavání
(La Manche, Catalina, okolo Manha�anu)
• 6-� denní běh v New Yorku (616 km)
• mistryně ČR v běhu na 24 h a 100 km

Pavel Hanzelka

vernisáž 23. 10. 2017 v 17 hod.,
výstava potrvá do 25. 11. 2017
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VSTUP ZDARMA

malý sál

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
KUCHAŘ/KUCHAŘKA STUDENÉ KUCHYNĚ

Hudba
pro meditaci
Agnikana´s
group

POŽADUJEME: výuční list v oboru kuchař/ka, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, bezúhonnost

UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA

POŽADUJEME: ukončení min. základního vzdělání,
věk nad 18 let, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost
NABÍZÍME: hlavní pracovní poměr, plný úvazek, pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, možnost
příspěvku na penzijní připojištění, 25 dní dovolené/
rok a další)

Ve ﬁlozoﬁi Sri Chinmoye (1931 - 2007)
se spojuje hluboká východní moudrost
s dynamikou Západu. Vyučováním meditace, svými knihami, uměním, sportem
a celým svým ak�vním životem tento
uznávaný duchovní učitel ukazuje cestu
k nalezení vnitřního míru a naplnění.

pondělí 23.10. v 18:30

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
přijme zaměstnance na pozici:

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

KONTAKT: Uherskohradišťská nemocnice a. s.,
J. E. Purkyně 365, personální oddělení, Adéla
Valíčková, valicka@nemuh.cz, tel.: 572 529 320

Více informací: www.nemuh.cz/kariera

Zažijte večer netradiční hudby a nechte se
přenést do ticha Vašeho srdce.

Meditativní a mantrické písně Sri Chinmoye
v podání Agnikana’s group, která nabízí koncerty
duchovní hudby po celém světě již přes 20 let.

Nech se vést láskou svého srdce.
Štěstí tvého života půjde za tebou.
- Sri Chinmoy (1931 - 2007)

Čtvrtek 19. října od 18:30h

Malý sál

agnikanasgroup.cz, srichinmoy.cz

VSTUP ZDARMA
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Kultura

Slavnosti vína

Klub kultury

Srdce Slovácka ovládly tradice a slovácká pospolitost

Různí se různí v Klubu kultury

Uherské Hradiště patřilo o víkendu
9. a 10. září již popatnácté Slováckým
slavnostem vína a otevřených památek.
Tato jedinečná dechberoucí událost
začala v pátek 8. září. Moderátoři Ladik
Šimeček, Martin Rezek a David Pavlíček
provázeli diváky nevšedním zahajovacím pořadem mikroregionu Za Moravú
s názvem Za Moravú třešně sú, který
překvapil pohotovým humorem vtipných scének i skvělými vystoupeními
folklorních souborů obcí.
Vrcholem Slováckých slavností vína
byl ale jako každoročně průvod krojovaných zástupců obcí – tentokrát
sedmdesáti čtyř – členěných podle
mikroregionů Slovácka a hostů. Pestrobarevný průvod putoval

z Vinohradské ulice na Masarykovo
náměstí, kde byla každá obec přivítána
slovem z pódia a pak se masa krojovaných rozdělila dle jednotlivých oblastí
a všichni se vydali na svá stanoviště, kde
návštěvníkům ukázali bohatství tradic
svého kraje – vystoupení místních souborů, ochutnávky krajových specialit a
další.
Na obou náměstích se mohla veřejnost těšit z tradičního jarmarku a na
řadě míst ve městě i jeho přilehlých částech, jako je Muzeum v přírodě Rochus
nebo Sadská výšina, se konalo více než
třicet kulturních pořadů. Otevřeno bylo
27 památkových objektů, z nichž některé jsou po zbytek roku nepřístupné.
Letošní Slavnosti vína si
užívalo padesát

až šedesát tisíc lidí. Uherské Hradiště se
tak stalo opět skutečným srdcem Slovácka, pohostinného kraje bohaté historie,
lahodného vína, folkloru, lidových tradic a řemeslného umu. Na další Slavnosti vína a otevřených památek se můžete
těšit o víkendu 8. a 9. září 2018.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek pořádá město Uherské
Hradiště ve spolupráci s Nadací Synot,
jsou spolufinancovány Zlínským krajem
a Vinařským fondem, organizátorem je
Klub kultury Uherské Hradiště.
-MM-

Už dlouhá léta je říjen
v Klubu kultury
ve znamení
pořádání Festivalu hudebních
nástrojů lidových
muzik, ozvěn slováckých slavností vína, při
kterém je také udělován
titul vinařská obec roku.
Hlavní festivalový pořad
nese název Různí se různí
aneb Na východ od (muzikantského) ráje a koná
se v sobotu 7. října od
19:30 hodin v Klubu
kultury. Představí se v něm kromě
domácích, staroměstské cimbálové
muziky Bálešáci se zpívajícími i tančícími „mládenci“, i skupiny, s nimiž
se vydáme za hudebním folklorem
směrem na východ. A na jaké podoby
folkloru z této oblasti se můžeme těšit?
„Z Podpolaní přiveze tradiční formu
folklorního mainstreamu lidová hudba
Pecníkovci. Rusínskými písněmi z východního Slovenska se představí mladá
skupina Rusín Čendeš Orchestra, která
tamní lidové písně autorsky zpracovává
moderní vícežánrovou fůzí. Z nejvzdálenější oblasti, Straseni v Moldavsku,

uvítáme multiinstrumentalistu Tudora
Ungureanu se skupinou Ştefan Vodâ.
Ti naopak zahrají na různé nástroje
(kobzu, píšťaly, gajdy, okarínu a další)
svůj hudební zdroj v zachovalé autentické podobě.“ Uvádí dramaturg festivalu
Jan Maděrič a dokresluje jedinečnost
a pestrost pořadu: „V sobotu večer uslyšíme navíc kromě smyčcových nástrojů
také kytaru, perkusní cajon, cimbál,
heligónku, ozembuch či grumle. Shodou
okolností se v jednom pořadu setkají
také dva fenomény zapsané v roce 2005
jako „mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví UNESCO“ – slovácký
verbuňk v podání Staroměstských
mládenců, vítězů a finalistů soutěže ve
Strážnici a jedinečný hudební nástroj
na světě: hranová píšťala fujara z oblasti
pod Poľanou.“
Název letošního Festivalu hudebních
nástrojů lidových muzik ale výborně ilustruje i povahu celé naší říjnové programové nabídky. Počíná nedělní Pohádkou
z pařezové chaloupky, pokračuje představením z cyklu amatérských divadel
Recepty matky Ubu, přes jazz slovenské
formace Lucie Radecké a výstavu modelové železnice, až k Violoncellovému
recitálu. Ten bude zároveň zahajovacím
koncertem cyklu vážné hudby, který
tentokrát obsáhne dvanáct koncertů,

včetně pěti v Uherském Brodě. V úterý
10. října večer tak uherskohradišťskou
Redutu rozezní tóny skladeb Bohuslava Martinů, Josefa Páleníčka a Sergeje
Rachmaninova v podání členů Smetanova kvarteta světoznámého violoncellisty Jana Páleníčka a klavíristky Jitky
Čechové. Takový bude začátek podzimu
v Klubu kultury.
Markéta Macháčková
Informace o aktuální kulturní
nabídce najdete na s. 23.
Sledujte www.kkuh.cz a facebook.

Divadelní pátky ve Véskách, 27. 10., autorské představení Vandy Kavkové Recepty matky Ubu.

Foto: Plešatý Králíček

Výstavy Klubu kultury

Ohlédnutí

Vernisáž Karolíny Rossí v Klubu kultury proběhla
v příjemné atmosféře za hojné účasti široké veřejnosti, přátel i spolužáků malířky.

Pozvání
János Kondor – Fragmenty
Výstava maďarského malíře Jánose Kondora (1957) bude slavnostně zahájena
14

v pátek 13. října v 16:30 hodin v přízemí
Reduty. Výstava autora pocházejícího
z partnerského města Sárváru vznikla
při příležitosti jeho životního jubilea
a zároveň i oslav výročí vzniku našeho
města. Do Uh. Hradiště autor přiveze
kolekci obrazů, které tvoří náhled do
jeho široké tvorby. János Kondor je
absolventem vysoké školy výtvarných
umění a kromě vlastní tvorby se aktivně
věnuje organizování výstav v Sárváru,
kde je vedoucím Kulturního střediska.
Ve svých dílech spojuje úctu k tradici
a vlastní tvůrčí jazyk. Své obrazy často
vytváří technikou koláže, vedle siluet
lidských postav často vkládá architektonické prvky. Má za sebou již téměř
tři desítky autorských výstav a nespočet kolektivních. Rovněž je aktivním

členem několika kulturních společností
(např. Mednyánszky). Výstava obrazů, kreseb a koláží potrvá v Redutě do
13. listopadu.
–PB–

Jan Botek – Pastely
Již v pátek 6. října se v 17 hodin
v Galerii Vladimíra Hrocha uskuteční
vernisáž výtvarníka Jana Botka.
15
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Kultura

Knihovna BBB

Slovácké divadlo

Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz

Divadelníci představují nové předplatné

Týden knihoven: Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou

Slovácké divadlo odtajnilo nabídku nových titulů na příští rok. Nové předplatné
nazvané Kde domov tvůj? Slovácké divadlo!, odstartuje po novém roce.
„Na novém dramaturgickém plánu
jsme si dali opravdu záležet a jsme hrdí,
že celou sezónu budeme připomínat
vznik samostatného Československa
a budeme se na něj dívat z mnoha různých úhlů,“ prozradil ředitel Slováckého
divadla Michal Zetel. „Naslouchali jsme
našim divákům, takže plán je ušitý přímo
jim na tělo a nic nebude chybět, výběr
bude pestrý,“ dodal.
Nové předplatné bude zahrnovat celkem šest titulů. „Po loňských pěti titulech
se po roce opět vracíme k původním šesti
novým inscenacím v sezóně,“ upřesnil
tiskový mluvčí slovácké scény a herec
Josef Kubáník.
V lednu jsou na programu hned dvě
premiéry. První novinkou bude na začátku ledna jevištní adaptace knihy Fedora

V letošním roce proběhne od 2. do 6. října 2017 už 21. ročník Týdne knihoven.
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních
pracovníků a tradičně se k ní připojuje
i uherskohradišťská knihovna. Letošní
Týden knihoven bude věnován především práci knihoven s předškolními
dětmi a jejich rodinami. A na co se
můžete těšit v naší knihovně?
Úterý 3. října

Trénink mentální kondice
(18.00 v čítárně knihovny)
Cvičení a hry se slovy pro každý věk
s Janou Bílkovou, autorkou stejnojmenné knihy
Knihomolna dobrodružná
(16.30 pobočka Mařatice)

Čtvrtek 5. října

Priatelky
(18.00 v čítárně knihovny)
Jedna z neúspěšnějších slovenských
autorek Táňa Keleová-Vasilková bude
besedovat o své nové knize Priatelky
a samozřejmě nejenom o ní.
Výtvarná dílna pro děti
(15.00–17.00 pobočka Jarošov)
Pátek 6. října

Setkání broučků s lampióny
(v 18.00 na Masarykově náměstí)

Středa 4. října

Jak si užít cestování
(17.00 v čítárně knihovny)
Beseda o cestování s Janou Jůzlovou,
autorkou stejnojmenné knížky
Mantra srdce a dechu
(18.00 pobočka Mařatice)
Nový cyklus muzikoterapie se Soňou
a Milanem Vidličkovými

Setkání broučků 2016, letos se koná 6. října.
Foto: archiv Knihovny BBB

Na zahájení a do pochodu zahraje
dechová hudba Nedakoňanka, než se
setmí, vystoupí berušky a broučínci
z MŠ Husova ulice a hned poté se můžete těšit na pohádku O červené karkulce
v podání loutkoherečky Lenky Sasínové. Voláme již po devatenácté všechny
pohádkové postavičky, broučky, broučínky, berušky, broučinínky, verunky
se světýlky, baterkami a lucerničkami!
Přijďte a pomozte nám rozsvítit obě
hradišťská náměstí a ukončit letošní
Týden knihoven!
Všechny dny v Týdnu knihoven budeme
s dětmi v knihovně vyrábět lampiónky.
Děti si přinesou kulatou krabičku od
sýrů, vše ostatní máme připraveno.
V případě velkého deště se průvod
nekoná.
Po celý týden bude v Knihovně
Bedřicha Beneše Buchlovana mimořádná amnestie upomínek pro „hříšníky“
a dlužníky a také registrace na 12 měsíců zdarma pro nové čtenáře.
-RJ-

Virtuální univerzita třetího věku
na pobočce ve Štěpnicích

Knihovna se zapojila do Slováckých slavností vína a památek

Uherskohradišťská knihovna nabízí
možnost seniorského vzdělávání pro
osoby se statusem důchodce. Studium
probíhá formou společné přednášky
(projekcí z internetu na plátno) trvající
1,5 hodiny jednou za 14 dnů. Společné je
i vypracování testu, případná diskuze
k tématu, mezi přednáškami pracují
studenti počítačovou formou samostatně
na svých textech.
Zimní i letní semestr tvoří šest přednášek na zvolené téma a cena jednoho
semestru činí 400 Kč. Zájemci o studium či podrobnější informace se mohou
hlásit na telefonu: 572 564 387 nebo na
e-mailu: stepnice@knihovnabbb.cz,
kontaktní osoba: Taťána Kozumplíková.
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-RJ-

Fedor Gál @ Matěj:
PŘES PLOTY – 6. 1. 2018
William Shakespeare:
MNOHO POVYKU PRO NIC – 27. 1. 2018
Karolína Světlá:
KŘÍŽ U POTOKA – Premiéra 24. 3. 2018
Zoja Mikotová, Iva Šulajová:
KDY BUDE PO VÁLCE – 21. 4. 2018
István Örkény:
RODINA TÓTŮ – 16. 6. 2018
Josef Kajetán Tyl, František Škroup:
FIDLOVAČKA – 15. 9. 2018
Mimo předplatné – Lutz Hübner:
ÚČA MUSÍ PRYČ! – 22. 1. 2018

Kdo pro vás inscenace připraví?
Přes ploty – režie Michal Skočovský:
Ve Slováckém divadle v minulé sezóně
nastudoval v rámci cyklu SlOFFácké
divadlo komedii Čarodějnice v kuchyni.
Mnoho povyku pro nic
– režie Zdeněk Dušek: Osvědčená
režijní tvář Slováckého divadla. Na
repertoáru je stále komedie Nájemníci
a drama Nepřítel lidu (Síla interpretace).
Z dřívějších let Očištění, Šest postav hledá autora, Skleněný zvěřinec, Svačinka
generálů a Hra lásky a náhody.
Kříž u potoka
– režie Martin Františák: S divadlem
spolupracuje od roku 2002. V témže
roce zde uvedl jednu z nejslavnějších
Moliérových frašek Lékařem proti své
vůli a v roce 2013 oceňované drama
Henrika Ibsena Nora.
Kdy bude po válce
– režie Zoja Mikotová: S divadlem spolupracuje od roku 2010, kdy zde uvedla
známou pohádku Pinocchio. Následoval

Slavnosti vína se odehrávaly i u synagogy, dnes knihovny – vystoupení klezmerové skupiny Mi Martef.
Foto: archiv Knihovny BBB

Gála a anonyma Matěje Přes ploty, kterou
se souborem připravuje režisér Michal
Skočovský. Dalším titulem bude na konci
ledna nestárnoucí hra Mnoho povyku
pro nic v režii Zdeňka Duška.
Na začátku jara divadlo uvede Kříž
u potoka v režii Martina Františáka a na
duben je naplánována premiéra autorské koláže Zoji Mikotové a Ivy Šulajové
KDY bude po válce. V červnu se mohou
diváci těšit na Rodinu Tótů v režii Igora
Stránského. Posledním titulem nového
předplatného bude v září česká klasika
Fidlovačka v režii Michala Zetela.
Mimo předplatné divadlo uvede
v rámci alternativní dramaturgické linie
SloOFFácké divadlo hru Úča musí pryč!
v režii Michala Zetela. Premiéra je naplánována na konec ledna.
Nové předplatné mohou zájemci
zakoupit v pokladně nebo na webových
stránkách Slováckého divadla.
-BŠ-

Na co se můžete těšit
a kdy bude premiéra?

Autor jevištní předlohy hry Přes ploty Fedor Gál (vpravo) a režisér Michal Skočovský na zahajovací zkoušce
ve Slováckém divadle. Světová premiéra je naplánovaná na 6. ledna 2018.
Foto: Marek Malůšek

Oskar a růžová paní s hostující Květou
Fialovou, Deník Anne Frankové a v letošním roce Špalíček veršů a pohádek.
Rodina Tótů – režie Igor Stránský:
Dlouholetý ředitel Slováckého divadla
se souborem režijně spolupracuje od
roku 2000. Na slovácké scéně nastudoval mnoho inscenací, z poslední
doby Macbeth, Studna světců, Utíkej,
Nituško! nebo Lucerna. Jeho poslední

režií je česká klasika Aloise Jiráska
Vojnarka.
Fidlovačka, Úča musí pryč
(SlOFFácké divadlo)
– režie Michal Zetel: Současný ředitel
Slováckého divadla má zde na kontě
sedm inscenací. Na repertoáru jsou stále
čtyři tituly: Autista – Moje zatracené
nervy!, Zlatý drak, Večer na psích dostizích a Marvinův pokoj.
-BŠ-

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

Městská kina

Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum

Říjnová oslava padesátky kina Hvězda

Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Povodně v Uherském Hradišti

Výstava je pořádána ve spolupráci s městem Uherské Hradiště a jeho obyvateli.
Potrvá do 29. října 2017.

z Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky. Komorní
plastice, grafice a kresbě se věnuje od
počátku svého tvůrčího úsilí. Nyní
se představuje poprvé samostatnou
výstavou.
Vernisáž čtvrtek 26. října v 17.00.

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO

Makedonie – Putování (nejen)
po stopách Sedmipočetníků

Ukázky tvorby mladých návrhářů ateliérů Design oděvu a Produktový design
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Potrvá do 8. října 2017.

Fotografická výstava z putování po stopách Sedmipočetníků zavede k břehům
Ohridského jezera v jihozápadní Makedonii, k místům posledního odpočinku
Klimenta a Nauma, do hlavního města
Makedonie – Skopje a k vrcholkům
pohoří Šar planina.
Výstava bude zpřístupněna 9. října.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103

PODKROVÍ REDUTY, U REDUTY 256,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Pod povrchem ornamentu

Věznice Uherské Hradiště
Velký a malý sál 1. patro

Jiří Karel Heřman (1892–1969)
ateliér plný pohody

Přízemní sál

Mateusz Dworski
sochy a kresby

Polský umělec Mateusz Dworski je
v Uherském Hradišti dobře známý

Výstava je připomínkou 125. výročí
narození malíře, jehož životní cesta
začala v Paříži a skončila v Uherském Hradišti. Výběr z jeho početné
tvorby představuje umělecký vývoj
a citový vztah ke krajině v mnoha
podobách a prožitcích. Kultivovaná
barevnost a nezaměnitelný rukopis
se schopností poetické impresivní
lehkosti, to jsou osobité znaky autorova výtvarného úsilí.
Vernisáž čtvrtek 26. října v 17.00.

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.
Přístup do expozice není bezbariérový!
Otevírací doba: do 30. října 2017, středa
a sobota od 10.00 do 16.00. V další dny
je expozice zpřístupněna na požádání:
Městské informační centrum Uherské
Hradiště, telefon: 572 525 525,
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz.
Vstup do expozice 10 Kč/osoba.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Vaříme v muzeu!

Na téma: „Omáčky a knedlíky,
pro všechny jedlíky!“
Nejrůznější druhy omáček patřily
v lidové kuchyni k levným a jednoduchým pokrmům, které se vařily ve
všední dny. Nejčastěji se jedly bez masa
– jen s krajancem, nebo různými druhy
šišek či knedlíků. Víte, jak se vařila
mlátičková máčka? Umíte uvařit oharkovú omáčku? Přijďte se inspirovat do
Slováckého muzea.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
sobota 7. října, od 9.00 do 12.00.
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Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Pod vodou
Třetí říjnovou neděli přijde skřítek Zvídálek povědět o povodních v Uherském
Hradišti. Připomene, co dobrého i zlého
řeka Morava do našeho života přináší. Někdy město chrání, jindy přináší
pohromu, jako tomu bylo v roce 1997.
Připraveny budou opět pracovní listy,
tvořivá dílnička, kde si každý mimo jiné
poskládá lodičku, kdyby nás velká voda
zase překvapila.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179

neděle 15. října, od 13.00 do 17.00.
Vstupné dítě 40 Kč, rodina 90 Kč.

Kino Hvězda oslaví 50 let od svého
otevření přesně 6. října, avšak oslavy
v podobě nabitého programu se rozproudily již dříve a jen tak se nezastaví ani po tomto datu.

Nejmladší návštěvníky kina zve
Hvězda na neděli 1. října od 15 hodin, kdy Slovácký komorní orchestr
zahraje slavné melodie z večerníčků i skladby z různých koutů světa
v pestrém programu Kolik hudby se
vejde do Hvězdy. Ve čtvrtek 5. října
v 16 hodin čeká diváky speciální uvedení proslulé historické balady Františka Vláčila Marketa Lazarová,
která otevírala kino Hvězda v roce
1967. Hostem projekce Zlatého fondu
bude kostýmní výtvarník, scénograf
a držitel Oscara Theodor Pištěk,
který ze svého ateliéru v Mukařově přiveze i unikátní materiály ke
snímku. S kinem Hvězda a klubem
Mír váže letité pouto také legendární
Divadlo Sklep. Sklizeň nejlepších
plodů posledních let pod názvem
Výběr z Besídek přijde soubor rozdat
v sále kina Hvězda v pátek 6. října
od 19.30. Speciální nabídkou a zavr-

šením penza několika filmů natáčených v našem regionu bude kulatý
stůl s názvem Slovácko před kamerou. Koná se ve čtvrtek 19. října
po promítnutí slavného titulu podle
Vojtěcha Vackeho Sonáta pro Zrzku
v režii Víta Olmera.
Půl století představuje ve světě
filmu drahně dlouhou dobu, ale
historie promítání je ještě mnohem
starší. O tom zájemce přesvědčí obří
výstava nazvaná Kinematograf Romana Prokeše aneb Kterak hledat
krásu v bedýnce s čočkou. Návštěvníci kina se mohou až do 20. října
kochat pohledem na dnes již bizarně
vyhlížející laternu magicu, zoetrop
nebo thaumatrop. Výstava zahrnuje
expozici více než stovky přístrojů
z prehistorické éry kinematografie,
doplněnou fotografiemi a artefakty
z historie kina Hvězda a historickými filmovými plakáty ze sbírky
Vítězslava Tichého z Bystřice pod
Hostýnem.

Podzimní tvoření

Na podzimní prázdniny jsme připravili
tvořivou dílnu pro rodiče s dětmi. Přijďte
si vyrobit netradiční krmítko pro ptáčky,
které vám přes zimu zkrášlí zahrádku či
balkon. Jistě vám přiláká spoustu malých
štěbetavých návštěvníků.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179
čtvrtek 26. října, od 10.00 do 15.00.
Vstupné 30 Kč.

Milovníci vážné hudby a baletu
se mohou už od října těšit na novou
sezonu Kulturních delikates, která
nabídne pět vybraných titulů z italských operních scén a ruského Bolšoj baletu a dva koncerty Berlínské
filharmonie. První projekcí Delikates
bude 17. října Carmen z římského
Teatro Dell‘Opera. Balety zahájí 22.

října Korzár přímým přenosem
Bolšoj baletu z Moskvy. Již nyní se
mohou zájemci stát členy Kulturních
delikates a získat při zakoupení alespoň čtyř představení významnou
slevu, na kterou mají studenti a důchodci nárok automaticky.

Tím ale říjnová nabídka speciálních programů Městských kin ani
zdaleka nekončí. Do Hvězdy zavítá
také režisérka Jana Počtová, aby
zde 3. a 4. října představila svůj nový
dokument Nerodič, který je intimní
sondou do rodičovství a partnerství
dneška. Záznam mega koncertu
z mexické metropole zvaný Day
of the Gusano jistě uvítají 5. října
všichni příznivci metalistů Slipknot. V kině se bude 7. října konat
i benefiční divadlo Tůdle nůdle
a Podzimní hradišťský blešák na
podporu Lukáška Ondruška. Scorpions Forever (16. října) je název unikátního dokumentu o světoznámé
kapele, která slaví také padesátku.
V klubu Mír Městská kina pořádají
14. 10. koncert skupiny Longital a na
naše pozvání 22. října zavítá do Hradiště novinář a ředitel projektu Příběhy 20. století Adam Drda v rámci
platformy Post Bellum.
Kompletní výčet akcí najdete na
webových stránkách Městských kin
www.mkuh.cz.
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Park Rochus

Charita

Akropolis

Říjen patří stromům, ale i posledním prohlídkám

Den charity se nesl
v duchu pomoci

Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

Říká se, že Šimon a Juda zastavují polní
práce. Nás ale čeká přesně v tento den
– 28. října – už 8. ročník akce s názvem
Stromy pro Rochus, která je pořádána
v rámci osvětové kampaně Stromy a my.
Děti budou mít podzimní prázdniny
a tak je po lenošení vyveďte do Parku
Rochus. Mohou se podílet na sázení
stromů, dozví se mnohé o prospěšnosti
stromů v krajině. Navíc budete moci
ochutnat čerstvý 100% bio jablečný
mošt, který se bude lisovat přímo
v místě. Akce je realizována za finanční
podpory Zlínského kraje.
Říjen je také posledním měsícem
v tomto roce, kdy můžete od čtvrtka do
neděle zavítat na jednu z komentovaných prohlídek ve Skanzenu Rochus.
Využijte ji a poznejte nejenom krajinu,
která začíná hýřit barvami přicházejícího podzimu, ale i vesnici, které podzim

neuvěřitelně sluší. Navíc stále můžete
využít naší kombinované vstupenky se
Slováckým muzeem za výhodnou cenu.
Přijít k nám v průběhu října a návštěvu
Slováckého muzea si pak můžete rozplánovat až do konce roku.
Aktuální informace o pořádaných
akcích naleznete také na facebooku Park
Rochus Uherské Hradiště a na webu
www.parkrochus.cz.
-OS-

Sportovní okénko

V pátek 15. září, den před svátkem svaté
Ludmily, se jako každý rok konal Den
charity. Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se prezentovaly zařízení
Oblastní charity Uherské Hradiště.
Všichni přítomní měli možnost poznat
charitu a její práci tak trochu jinak.
Happenning služeb doprovázel bohatý
kulturní program. V úvodu zahráli jedineční Kotloši, jejichž členem je i jeden
z „chariťáků“, vedoucí nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Josef Kostka.
Folkrockovou hudbu vystřídaly koncerty dětí Základní umělecké školy. A závěr
patřil nejenom charitnímu pěveckému
sboru Chrpa, který letos překvapil
i hereckým oživením písně, ale také
slavnostnímu předání pomyslného šeku
v hodnotě 8 888 korun ze společné akce
pivnice Dobré pivo a Oblastní charity.-JJ-

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

Nevydařená premiéra trenéra Korduly

Purkyňova 494, tel.: 572 551 347, www.ddmsikula.cz

Před utkáním s Mladou Boleslaví v sobotu 16. září došlo
ke změně na postu trenéra uherskohradišťského fotbalového klubu 1. FC Slovácko.
Stanislava Levého, který byl jmenován sportovním ředitelem klubu, nahradil jeho dosavadní asistent Michal Kordula.
Jeho vesměs mladí svěřenci mu ovšem velkou radost neudělali. Průběh zápasu se zkušenějším soupeřem byl vyrovnaný,
rozhodla branka ze standardní situace a závěrečný tlak již na
srovnání stavu nestačil. Stejně jako v předchozích zápasech
chyběla přesná finální přihrávka a jistější zakončení. A tak se
Slovácko pomalu sesouvá do spodní poloviny tabulky. -MP-

Vyberte si z bohaté nabídky akcí a kroužků otevřených v novém školním roce
14. 10. sobota
12. ročník
symbolického zavírání cyklostezek
pro všechny velké i malé jezdce
součást seriálu KRAJEM VÍNA 2017

sobota 7. října 2017
na kole
koloběžce
pěšky

Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí

Nynější sportovní ředitel Stanislav Levý (vlevo) a trenér Michal Kordula.

Foto: Miroslav Potyka
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DDM Šikula

08.30 – 09.30

registrace účastníků

09.30 – 10.00

zahájení akce a starty jednotlivých stezek

15.30 – 17.30

FS Handrlák + CM Čarapa z Kunovic
Old Stars Hradišťan
losování tomboly
vyhlášení výsledků soutěže na FB
malý vinný trh

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

Výlet s klubem cestovatelů
do Mikulova. Info a přihlášky nejpozději do 12. 10. na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
15. 10. neděle

Uzávěrka výtvarné soutěže – Stromy
a voda. Obrázek může být zhotoven
jakoukoliv výtvarnou technikou. Soutěž otevřena všem zájemcům. Více na
www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.
20. 10. pátek

Den stromů
v Uherském Hradišti – park v jezuitské
zahradě (park u Obchodní akademie).
Zábavně naučné dopoledne 8.30–12.30

s tematikou Stromy a voda. Pro účastníky je připravena výtvarná dílna,
výstava, soutěže.
Info www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
22. 10. neděle

Dýňování na zahradě DDM Šikula
od 14.00 ve spolupráci s ICM.
Info Ivana Zůbková, tel. 737 923 842,
ivana.zubkova@ddmsikula.cz nebo na
ICM.
26 10. čtvrtek

Podzimní prázdniny – Drakiáda
pobočka DDM Jarošov Louky, od 9.00.
Info Jana Skuciusová, tel. 605 203 065,
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
28. 10. sobota

Stromy pro Rochus – zábavně naučné

odpoledne pro širokou veřejnost od
14.00–18.00. Info www.trnka.xf.cz,
www.parkrochus.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
Nabídku kroužků pro nový školní
rok 2017/18 naleznete na stránkách www.ddmsikula.cz, kde jsou
uvedeny také telefonické a emailové kontakty na všechny pedagogy,
kteří vám poskytnou bližší informace. Přihlášky lze vyzvednout
v naší budově naproti nemocnice
nebo přímo na našich webových
stránkách.
Další novinky a informace
získáte na tel. 572 551 347
nebo na www.ddmsikula.cz.
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Naše příroda

Kronika

Přichází podzim, příroda se chystá k zimnímu spánku

Společenské události

Dny se zkracují, světla ubývá, průměrné denní teploty klesají. 22. září
ve 22:02 středoevropského letního
času nastala podzimní rovnodennost.
Příroda se připravuje k dormanci,
období vegetačního klidu, „zimnímu
spánku“.
V listech opadavých rostlin se rozbíhá celá kaskáda podzimních biochemických dějů. V chloroplastech buněk
se zvyšuje koncentrace kyseliny abscisové, následně se zpomaluje buněčné
dělení, průduchy v pokožce listů se
uzavírají. V řapíku listů prudce klesá
koncentrace růstových hormonů
auxinů a zároveň roste produkce
plynného fytohormonu ethenu.
List je takto postupně připravován
k opadu, abscisi. Než k tomu dojde,
dochází v chloroplastech k rozkladu zeleného chlorofylu. Menší část
barviva dokonce sestupuje hlouběji do
větviček. A teprve poté spatříme další
barviva patřící ke karotenoidům, sytě
žluté xantofyly a oranžové karoteny.
Příroda se oděje jásavou podzimní

nádherou. Nejdříve žloutnou břízy a lípy, následují javory a topoly,
u buků a dubů je změna zbarvení
pomalejší.
U řady rostlin se listy barví výrazně
červeně až červenofialově. Příkladem
může být keř svída krvavá, ostružiníky, brsleny, na zahradách pěstovaný
javor japonský či po zdech se pnoucí
loubinec, zvaný též přísavník či „psí
víno“. Za jejich barvu odpovídají antokyany z buněčných vakuol.
Zbarvení podzimních listů je nejpestřejší, je-li delší dobu slunečné,
spíše suché počasí současně s nižšími
teplotami, avšak bez mrazů. V deštivém období budou barvy málo výrazné a silnější mráz úplně naruší tvorbu
červených antokyanů.
U některých rostlin se v listech
v podzimním období ukládá více
tříslovin, které pak v kombinaci s karotenoidy dají vznik typicky hnědému
zbarvení.
Mgr. Hana Baroušová

1. 8. 1942
2. 8. 1942
3. 8. 1937
3. 8. 1942
7. 8. 1942
13. 8. 1932
15. 8. 1942
16. 8. 1942
18. 8. 1937
19. 8. 1942
19. 8. 1927
24. 8. 1932
28. 8. 1937
29. 8. 1932

Jiří Viktora
Anna Bezděková
Patrik Postránecký
Nikola Mlčúchová
Jonáš Procházka
Štěpán Navrátil
Lucie Dvouletá
Adam Králík
Jakub Pešek
Karolína Kuncová
Marie Fornůsková
František Hradil
Stela Blahušová
Matyáš Uher
Adam Pančocha
Lukáš Sedlář
Klára Čechová
Monika Ondrůšková
Adéla Růžičková
Teodor Hapl
Sofia Šimunová

UH. HRADIŠTĚ

NEDĚLNÍ POHÁDKA

TipyPOHÁDKA
Klubu kultury | Sudoku

Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
neděle 1. 10., 15:00 hod.

Jubilanti
Zdeněk Pavlásek
Jan Burda
Bohumila Šilhavíková
Alena Vaňková
Ludmila Janíková
Drahomíra Rybová
Jaroslav Bartošík
Lubomír Stašek
Josef Odstrčilík
Zdeněk Zapletal
Milada Šustáčková
Drahoslava Nádvorníková
František Knedla
Božena Levayová
Narodili se

Zábava
KLUB KULTURY

30. 10. 2016
28. 3. 2017
19. 4. 2017
1. 5. 2017
26. 5. 2017
29. 5. 2017
13. 6. 2017
9. 7. 2017
11. 7. 2017
26. 7. 2017
1. 8. 2017
2. 8. 2017
6. 8. 2017
10. 8. 2017
12. 8. 2017
13. 8. 2017
16. 8. 2017
17. 8. 2017
24. 8. 2017
30. 8. 2017
31. 8. 2017

Loutkový odbor
TJ Sokol Uherské Hradiště
zahraje v sokolovně dětem od tří let
tyto pohádky:
8. října v 15 hodin
ZAKLETÝ PRINC
22. října v 15 hodin
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Vstupné dobrovolné
22

1

DIVADLO SCÉNA ZLÍN

3

9

Veselá nedělní pohádka plná hravosti,
humoru a písniček. Divadlo Scéna Zlín.

9

6
5

1

sobota 7. 10., 19:30 hod.
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8

8

5
7

1

6

8
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7
3
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5

6
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4

3

8
3

VSTUPNÉ 50 KČ
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3

5

7
5

RŮZNÍ SE RŮZNÍ

9

7

6

a n e b N a v 3ýc h o d o d 2(mu z i k5a nt7s ké h o) 6r á j e

www.kkuh.cz
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1

5 3
9 4
1
7
účinkují: CM Bálešáci a Staroměští
mládenci, Lidová hudba Juraje Pecníka z
X X V IseI .sólisty
F E S T(SK),
I VA
L Čendeš
H U DEBN Í1C H8 N Á
Podpolaní
Rusín
4 S T9 R O
2 J Ů LI D OV ÝC H 6M U2ZI K
O Z V Ě N Y(SK),
S L OTudor
V Á C K Ý Ungureanu
C H S L A V N O SaTskuÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK – OCENĚNÍ VINAŘSKÁ OBEC ROKU
Orchestra
pina Ştefan Vodă (Moldavsko)
3
5
1

Klub kultury poskytuje komerční pronájmy v objektech Reduty, Klubu kultury, Slovácké búdy, KD Sady, KD Vésky, KD Mařatice, KD Míkovice.
předprodej vstupenek v klubu kultury pondělí, středa, čtvrtek, od 15.00 do 17.00 / tel.: 572 430 421
vstupenky online: www.vstupenky.kkuh.cz

8

3

1

5

1

4

CM. BÁLEŠÁCI A STAROMĚŠTÍ MLÁDENCI | ĽUDOVÁ HUDBA JURAJA PECNÍKA A SÓLISTÉ – (SK)

7

8

8

1

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA – (SK) | TUDOR UNGUREANU A SKUPINA ŞTEFAN VODĂ – (MOL)

úterý 10. 10., 19:30 hod.

Reduta

Lucia Radecká – zpěv, Stanislav Mácha
– klavír, Jan Fečo – kontrabas, Radek
Němejc – bicí

KD Vésky

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH:
RECEPTY MATKY UBU
vstupné: 100 Kč (A3V polovic)
Politická satira o manipulativní ženě,
která hýbe figurkami po šachovnici dějin, autorské představení Vandy Kavkové. divadelní uskupení Plešatý králíček

pá 27. – ne 29. 10., pá a so:9:00–18:00,
ne: 9:00–16:00
Reduta
JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK… V.
vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti)
Oblíbená výstava modelové železnice
pro malé i velké. Pořádá Kžm Slovácko
ve spolupráci s Klubem kultury.

2

2

9
3

VSTUPNÉ 130 Kč

8

Jan Páleníček – violoncello, JITKA ČECHOVÁ – klavír. Na programu díla Bohuslava Martinů, Josefa Páleníčka a Sergeje
Rachmaninova
CYKLUS JAZZ: LUCIA RADECKÁ TRIO (sk)
vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

2

6

CYKLUS MUSICA: VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

čtvrtek 19. 10., 19:30 hod.

7. ř í j n a 2 017 v 19. 3 0
5
6
K lub kultur y Uherské Hradiště
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Reduta
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3
1

5
7

3
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1. ŘÍJNA

4

6

Klub kultury

FESTIVAL HUD. NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK
Ozvěny Slováckých slavností vína
RŮZNÍ SE RŮZNÍ
V polovic)
15.00 HODIN
vstupné: 130 Kč (A3V

2

4

6

pátek 27. 10., 19:00 hod.

Pozvánka

Klub kultury

POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
vstupné: 50 Kč
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Chcete se stát instruktorem vodního aerobiku?
Od 13. do 15. října se můžete zúčastnit
Základního školení instruktorů vodního
cvičení pod hlavičkou akreditovaného
školicího střediska Aquaparku Uherské Hradiště. O týden později, v sobotu
21. října, navazuje na školení jednodenní
kurz s rozšiřující metodikou cvičení
s činkami a nudlemi. Školení jsou určena pedagogickým pracovníkům i dalším
zájemcům o aerobní cvičení ve vodě.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu
skoleni@aquapark-uh.cz.
-LV23

www.encyklopedie.mesto-uh.cz
Internetová encyklopedie dějin města Uherského Hradiště
dárek občanům k 760. výročí města

Od příštího měsíce
volně přístupná veřejnosti
Elektronický přehled
z různých oblastí historie města,
který tvoří soustava navzájem
propojených záznamů

osobnosti – události – objekty – stavby – areály – školy – ulice – fotogalerie
Zpravodaj města Uherské Hradiště
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