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Úvodník

„Proč vznikají černé skládky? Je to bezohlednost
a lhostejnost, nebo lidé neví o možnosti uložit
bezplatně odpad ve sběrných dvorech?“

Vážení čtenáři, milí občané,
každým rokem přicházející sychravé podzimní počasí připomene,
jak čas neúprosně letí. Podzim je
v plném proudu, ani se nenadějeme
a bude tady jedno z nejkrásnějších
období v roce – čas adventu. Jistě
řada z vás již dokončila nebo dokončuje zazimování zahrad, proto
bych rád opět připomněl, jaké máte
možnosti v oblasti likvidace bioodpadu. Občané, kterým nestačí městem dodaná nádoba na bioodpad, si
mohou na vlastní náklady koupit
další nádobu, která jim bude vyvezena zdarma. Nové nádoby i biologicky rozložitelné pytle (tzv. škrobové pytle) lze zakoupit v našich
smluvních sběrných dvorech.
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím bohužel musím zmínit
problematiku černých skládek na
území města. Ty jsou přetrvávajícím problémem, se kterým se
potýkáme. Černé skládky představují nelegální uložení odpadů.
Vznikají v okamžiku, pokud je
někdo z občanů umístí na místo
pro ně neurčené. Velmi často se
tedy setkáváme s tím, že se vedle
kontejnerů nachází starý nábytek,
postele, matrace a podobně. Nejen,
že odstranění černých skládek stojí
město nemalé finanční prostředky,
stranou nezůstává ani estetické hledisko. Nepořádek kolem kontejnerů
nelahodí žádnému oku.
Nakládání s odpady je přitom
v dnešní době výrazně jednodušší,
než v minulosti. Proto si klademe
otázku, co vede lidi k černému
skládkování? Je to jen bezohlednost

a lhostejnost nebo jsou naši obyvatelé nedostatečně informováni
o možnosti bezplatného uložení
odpadu ve sběrných dvorech? Přímo
v našem městě se nacházejí dokonce dva sběrné dvory! Bližší informace o provozu sběrných dvorů
a o finančních nákladech města za
odstranění černých skládek naleznete v článku uvnitř zpravodaje.
I když naše město letos zvítězilo v jedenáctém ročníku soutěže
„O keramickou popelnici“, tak nemůžeme usnout na vavřínech. Proto
bych vás chtěl poprosit, abyste byli
v nakládání v oblasti odpadů stále
zodpovědní a ohleduplní.
Přeji vám, abyste prožili klidný
podzim, plný barev a radosti.

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Výročí založení připomněla mše a slavnostní večer, na kterém byly předány ceny města
V neděli 15. října uplynulo na den přesně 760 let od založení města Uherské
Hradiště králem Přemyslem Otakarem
II. Město si toto výročí připomnělo
slavnostní mší svatou za Uherské
Hradiště, kterou slavil arcibiskup Jan
Graubner za účasti představitelů města
a hostů, delegací z partnerských měst
a veřejnosti, která zaplnila nově opravený kostel sv. Františka Xaverského.
Slavnostní mši přímým přenosem
vysílala i TV NOE.
Následoval slavnostní večer ve Slováckém divadle. Vystoupila cimbálová
muzika Harafica, představila se partnerská města a především byly předány Ceny města Uherské Hradiště za
rok 2016. Převzali je Albert Gottwald za
celoživotní odbornou činnost v oboru
entomologie a vzdělávací aktivity v oblasti ochrany přírody a také folklorista
František Ilík díky aktivitám spojeným
s muzikou Burčáci a aktivní spolupráci
s řadou souborů, tanečníků, zpěváků
a muzikantů.
Cena města Uherské Hradiště je
udělována zastupitelstvem jednou
ročně za podstatný přínos pro město.

Prvním oceněným byl v roce 1997
Karel Dýnka, sbormistr pěveckého
sboru Svatopluk. V loňském roce
cenu získali zakladatelka Charity
Anastázie Majíčková a učitel hudby
Pavel Štulír.
-PS-

Na nádvoří Jezuitské koleje se bude o Vánocích bruslit

František Elfmark, DiS.
radní města za oblast životního prostředí
O letošním adventu a Vánocích si lidé budou moci zabruslit přímo uprostřed města. Od začátku prosince bude
speciální umělé kluziště postaveno v prostoru nádvoří bývalé jezuitské koleje. Bruslařská plocha je mobilní a kromě
využití o letošních Vánocích ji bude možné v jiných termínech postavit i na dalších místech ve městě.
-JP-
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Nepotřebné věci nabídněte
do Dobročinného bazaru
Většina z nás před koncem roku
smýčí své domácnosti a předměty,
které nenašly další uplatnění, často
končí v odpadu. Nemusí to tak ale
být. Druhý ročník Dobročinného
bazaru, který letos pořádá uherskohradišťská pobočka Naděje a komunitní kavárna Cafe 21, může takovým věcem vdechnout nový život.
Nepotřebné, ale stále použitelné
věci přijme Dobročinný obchod
Naděje či komunitní kavárna Cafe
21, obojí se sídlem na Masarykově
náměstí 21. Předměty pak budou
roztříděny a za symbolické ceny
nabídnuty zákazníkům na Dobročinném bazaru v pátek 1. prosince
od 10 do 18 hodin a v sobotu 2. prosince od 8 do 13 hodin. Výtěžek bude
věnován na pracovní terapie lidí
s handicapem.
-JP3

Město Uherské Hradiště
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Krátce z města
Senioři si užili oslavu svého dne v Klubu kultury

Snad každý primáš je inženýr
Dobrovolní hasiči z Jarošova
převzali nové auto
Speciálně upravený Renault Trafic, který nahradil už vysloužilý
automobil, si jarošovská jednotka
v čele s velitelem Jindřichem Jurčou
převzala na konci měsíce září od
starosty města Stanislava Blahy. -JP-

Také v Uherském Hradišti oslavili senioři svůj den, který připadá na 1. října. Oslava se uskutečnila 3. října
v Klubu kultury. Výčet akcí připravovaných výborem Klubu důchodců pro 315 současných členů je obdivuhodný. Více se dozvíte například na webu www.kduh.estranky.cz.
-JP-

Předávání dotací
zpestřily známé melodie
Melodie z filmů Růžový panter,
Mise, Profesionál či hudba z muzikálů Hello Dolly a Fantom opery
zazněly během koncertu Tria Con
Amore, který město Uherské Hradiště uspořádalo u příležitosti předávání dotací za rok 2017 jednotlivým příjemcům. „Byl jsem skutečně
rád, že jsme se mohli osobně setkat
s těmi, co potřebují finanční podporu města a že jsme si mohli promluvit o tom, jaké jsou jejich potřeby
a co by jim jejich práci usnadnilo,“
poznamenal starosta města Stanislav Blaha. 
-JP-

Po roce se opět udělovala ocenění za dárcovství krve
Bezpříspěvkové dárce krve, kteří
převzali ocenění Zlatého kříže 3. třídy za 80 odběrů, přijal dne 5. října
v obřadní síni radnice starosta města
Stanislav Blaha. Uherskohradišťsko
patří v rámci celé republiky v dárcovství krve už tradičně k nejsilnějším
regionům. Další předání zlatých křížů
2. a 3. třídy se uskutečnila po uzávěrce
zpravodaje. 
-JP4

Držiteli Ceny města se letos stali entomolog Albert Gottwald a muzikant František Ilík.
V listopadovém zpravodaji si představíme druhého z nich. Zakladatele muziky Burčáci, kterého spousta
folkloristů zná pod přezdívkou Holmes.
gymnazijních let jsem také sbíral výrazy
v dialektu a tak vznikl slovník výrazů
z Dolního Poolšaví, zúžený na šest obcí,
kde mají stejný kroj a stejný dialekt. Tedy
Kunovice, Sady, Vésky, Míkovice, Podolí a
Popovice. A pak je tu publikace o hodech,
kterou loni vydalo město Kunovice. Lidi
dnes rádi dělají hody, ale už o té tradici
tolik neví, proto jsme se Slávkem Štěrbou
dali dohromady tuto příručku, aby se
z tradičních hodů nestala jen obyčejná
pařba.

Noví držitelé ocenění František Ilík (vlevo) a Albert Gottwald.

Cyklostezky na Uherskohradišťsku byly symbolicky uzavřeny
První říjnová sobota nalákala zhruba
450 účastníků, kteří přijeli uzavřít
sedm cyklostezek a dvě pěší trasy na
Uherskohradišťsku. Podzimní část
12. ročníku Na kole vinohrady Uherskohradišťska uzavřela jak cykloturistické trasy Slovácka, tak i cyklus
akcí Krajem vína 2017 na Moravských
vinařských stezkách. Na stezky se
vydali účastníci z celé České republiky i ze Slovenska. Nejvíce cyklistů
zlákala trasa Muškátu moravského,
k dalším oblíbeným trasám patřila
stezka Rulandy bílé, Velehradská
stezka nebo trasa Dolním Poolšavím.
Příznivci pěší turistiky se vydali poznávat krásy na Staroměstskou nebo
Sadskou stezku. 
-JP-

Rozhovor

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště hledá
vhodné kandidáty na pozici

Právník

odboru správy majetku
města Uherské Hradiště
Uzávěrka přihlášek
10. listopadu 2017.
Více informací a další volné pozice
najdete na www.mesto-uh.cz.

Když se ohlédnete, co z vaší činnosti
považujete za nejdůležitější?
Nejdůležitější je, že jsem byl u zrodu
Burčáků. Od dětství bylo mým přáním
hrát v cimbálovce, ale protože jsem byl
lajdák, jako většina kluků, tak po dvou po
třech letech hudebky byli v těch třinácti
přednější fotbal a Indiáni. Tak jsem to
zabalil a až později mi shodou náhod
strýc přivezl housle a řekl: „U mě to jen
leží a ty hráváš, tak tady máš.“ To mi bylo
nějakých sedmnáct a už jsem začínal dělat
hody a uvažoval jsem o tom, jestli nedat
dohromady hudeckou muziku. Utvořili
jsme kapelu, která se později rozšířila
o klarinet a cimbál. Vznikli Burčáci. No
a teď hrají i mí synové, všichni tři jsou
houslisti. A od sestry taky tři kluci, cimbál
a dva houslisti. Nejstarší z nich, Zdeněk
Stašek, je primášem Mladých Burčáků.
Existují už i Slačáci, to je cimbálovka, kde
hraje nejmladší synovec. Vidím, jak vznik
Burčáků ovlivnil muzikantské dění okolo,
a těší mě to.
U vás tedy žije muzikou celá rodina…
U nás v rodině se vše řídí muzikantským
kalendářem. Vezme se rodinný diář, kde
jsou všechny akce, a podle toho se vybírá,
kdy pojede rodina na dovolenou, kdy se
budou dělat rodinné oslavy, to vše se točí
podle muzikantských termínů. Byli jsme
čtyři muzikanti v rodině a jeden čas jsme
hráli ve třech různých kapelách. Někdy

Foto: Miroslav Potyka

se stalo to, že v sobotu v noci přišel ve
dvě jeden, ve tři dva a ve čtyři ráno ten
poslední. Má žena Dagmar si díky našemu
muzikantskému životu vytrpěla své, bez
jejího pochopení by to nikdy nešlo. Jen
toho žehlení...
Máme spoustu známých folkloristů,
ale jen málo víme o jejich civilních
povoláních. Jaké bylo to vaše?
Celý život jsem dělal na dráze. Začal
jsem od píky jako posunovač. Dělal jsem
i výpravčího. Po vysoké škole jsem byl na
ředitelství drah v Brně. Skončil jsem ve
Starém Městě a do penze odcházel z místa
přednosty stanice. Zajímavé je, že když se
podívám na muzikanty kolem sebe, tak
jsou v kapelách nejméně dvě třetiny lidí
s vysokou školou technického typu. Napočítal bych snad patnáct primášů inženýrů.
Od Martina Hrbáče přes Jana Rajmice až
třeba po Jardu Zatloukala, Petra Holáska
a Tomáše Zubra.
Ještě jsem nezmínil vaši publicistickou
činnost. Jak jste se k psaní dostal?
Roky jsem střádal informace o rodných
Míkovicích, měl jsem spoustu poznámek, ale nechtělo se mi je přepisovat na
stroji. Pak přišla doba počítačů, které
vše ulehčily. Začal jsem tedy psát jen pro
potřebu nejužší rodiny. Jednou si to ale
přečetla PhDr. Blanka Rašticová z muzea
a řekla, že by si to zasloužilo vydat. Už od

Většina lidí vám neřekne jinak než
Holmesu, jak tato přezdívka vznikla?
Když jsme s kapelou začínali, tak za
cimbálem seděl můj bratránek stejného
jména i příjmení. Bylo třeba nás odlišit. Vymyslel to kamarád mého bráchy.
V zábavném programu v rozhlase tehdy
dávali takzvané mikrodetektivky, po
třech minutách zápletky vždy následovala
písnička a po ní byl určen pachatel. Já ho
třikrát za sebou odhalil a ten kamarád mi
říká: „Člověče, ty jsi detektiv, úplný Sherlock Holmes.“ No a tak to vzniklo. Spousta
lidí z folkloru mě vlastně pod skutečným
jménem ani nezná.
Komu byste dal Cenu města vy?
Pana Alberta Gottwalda, druhého letošního oceněného, znám roky, protože
chodí na naše akce a potkáváme se i u mě
na chalupě v Míkovicích, kam chodívá
za motýly. V Hradišti folklor jen kvete
a kandidátů, jako jsem já, je spousta. Když
desítky let trčíte před cimbálem, tak si vás
prostě veřejnost pamatuje. Lidé, jako je
pan Gottwald, jsou na tom obráceně. Dělají takovou zdánlivě drobnou, ale velmi
důležitou a záslužnou práci, která na první pohled není tolik vidět. Proto je velice
důležité je najít a ocenit jejich přínos.
Co byste popřál Uherskému Hradišti
k 760. narozeninám?
Aby občané v Hradišti byli ještě víc vázáni
ke svému městu a měli ho rádi. A také, aby
nebyli jen doma, ale byli aktivní v jakékoliv činnosti, ať je to folklor, entomologie,
sport nebo rybářství, chodili aktivně mezi
5
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Město dál trápí černé skládky
Uherské Hradiště se neustále potýká
s černými skládkami. Jen od ledna do
srpna letošního roku stála město likvidace nelegálně uloženého odpadu 146 tisíc korun. Šlo o více než třicet skládek,
které se nacházely zejména v lokalitách
Štěpnice, Stará Tenice či sídliště Východ.
Nutno podotknout, že by město mohlo
za tuto cenu zbudovat například dvě
nová kontejnerová stání. Přitom, jak již
bylo zmíněno v úvodu zpravodaje, je
přímo na území našeho města možnost
bezplatně uložit odpad ve dvou sběrných dvorech. Jedná se konkrétně na
ulici Průmyslová o společnost Sběrné
suroviny UH a v ulici Moravníky se zase
nachází sběrný dvůr společnosti OTR.
Město nyní připravuje větší propagaci
těchto sběrných dvorů formou cedulí o
velikosti A3, které budou umístěny na
všech kontejnerových stáních ve městě
a budou obsahovat konkrétní informace
o otevíracích dobách včetně důležitých
kontaktů a telefonních čísel. Dále se do

Sběrné dvory

konce roku připravuje podpis dodatku
ke smlouvě se Sběrnými surovinami
UH, kterým se navyšuje objem různých
druhů odpadů, které může občan města
Uherské Hradiště v jejich sběrném
dvoře bezplatně umístit – například
objemný odpad, stavební materiály,
nebezpečný odpad.
Černé skládky se nacházejí nejen
v oblasti bytových zástaveb, ale někdo si
dá bohužel i práci s tím, že odpad zaveze
někam na okraj města, do přírody, kde
se může těžko odhalit a následně odstranit. Takto uložený odpad může způsobit
značné škody na životním prostředí.
Přitom stačí zajet do zmíněných sběrných dvorů.
Apelujeme proto na občany
s prosbou, aby je využívali. Pro jistotu
uvádíme otevírací dobu sběrných dvorů, kterou lze společně s konkrétními
kontakty najít i na webových stránkách
www.sbernesurovinyuh.cz
a www.mariuspedersen.cz.
-JP-

Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 1147

Listopad až únor: pondělí až pátek 7.00–16.00
Březen až říjen: pondělí až pátek 7.00–17.00, sobota 8.00–12.00
Tel.: 572 552 062, 777 718 333
OTR, a. s., Moravníky 905
Zimní provoz:
pondělí až pátek 7.30–15.45
Letní provoz:	pondělí, středa 9.30–17.45, úterý, čtvrtek, pátek 7.30–15.45,
sobota 9.00–12.00
Tel.: 572 520 951

Dotační programy města na první pololetí 2018
Město Uherské Hradiště, s cílem podpořit
aktivity subjektů na území města nebo s
územím města související, vyhlašuje pro
první pololetí roku 2018 dotační programy na:
-	podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště,
-	podporu činností v oblasti životního
prostředí,
-	podporu rozvoje aktivit pro mládež
a vzdělávání,
- podporu rozvoje sportu,
- podporu rozvoje kultury,
- podporu rozvoje cestovního ruchu,
-	podporu sociálních a navazujících
služeb,
- podporu rozvoje bydlení,
6

-	podporu činností spolků využívajících prostory spravované příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské
Hradiště.
Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace na první pololetí 2018 je od
2. listopadu do 30. prosince 2017.
Informace o dotačních programech,
pravidla pro poskytnutí dotace, vzor žádosti a veřejnoprávní smlouvy naleznete
na stránkách www.mesto-uh.cz/dotacni-programy.
Mohou být podávány také individuální
žádosti na podporu projektů, které nejsou
podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí
probíhá celoročně.
-RED-

Historie města jako na dlani

Rozměrný odpad můžete uložit
do velkoobjemových kontejnerů
Během listopadu a začátkem prosince mají občané Uherského Hradiště možnost využít velkoobjemové
kontejnery přistavené v jednotlivých
částech města. Do kontejnerů lze
ukládat za přítomnosti proškolené
obsluhy, která bude na místě, velkoobjemový odpad, například nábytek, matrace, pneumatiky, ale také
elektrospotřebiče a kovový odpad.
Tuto službu poskytuje město svým
občanům bezplatně. Je ovšem třeba
ohleduplnosti a respektování pokynů obsluhy, aby došlo k ukládání
pouze určených druhů odpadů. Sběr
odpadu bude probíhat v uvedených
termínech od 8 do 13 hodin. O místě
svozu budou občané informováni
prostřednictvím veřejného rozhlasu
případně letáky.
Dále město připravilo pilotní projekt na svoz kompostovatelného bio
odpadu, jako je listí a tráva. Tento
projekt bude spuštěn již na přelomu
října a listopadu v částech města
Sady, Vésky a Míkovice, kde budou
v určeném týdenním intervalu přistaveny velkoobjemové kontejnery
na určený bioodpad. Opět apelujeme
na naše spoluobčany, aby do kontejnerů ukládali pouze určený obsah,
tedy kompostovatelný bioodpad.
V případě, že se projekt osvědčí a
občané tuto službu využijí, je město
připraveno pokračovat ve velkoobjemovém svozu bioodpadu i v dalších
letech včetně rozšíření této bezplatné
služby do dalších částí města.
Velkoobjemový odpad, elektro, kov:
Štěpnická, Zahradní
Stará Tenice, Rybárny
Mařatice, Východ
Jarošov, Sady
Vésky, Míkovice

4. listopadu
11. listopadu
18. listopadu
25. listopadu
2. prosince

Bio odpad:
Sady, Vésky, Míkovice	27. října 3. listopadu
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Internetová encyklopedie ukáže bohaté dějiny Uherského Hradiště, vyhledávání bude snadné
Zdlouhavému vyhledávání informací
o historii Uherského Hradiště v tištěných publikacích je konec. Město
ve spolupráci s Knihovnou Bedřicha
Beneše Buchlovana, Slováckým muzeem
a Státním okresním archivem spouští
Internetovou encyklopedii dějin města
Uherské Hradiště. Ta nabídne komfortní
vyhledávání autorizovaných informací
o městě od jeho nejstarších dob až do
současnosti. S prvními výsledky práce
autorského kolektivu se mohou zájemci
seznámit od konce listopadu na stránce encyklopedie.mesto-uh.cz.
Internetovou encyklopedii zřizuje
město u příležitosti letošního 760. výročí od svého založení. Tvoří ji soustava navzájem propojených záznamů z
různých oblastí historie města tematicky
členěných na osobnosti, události, ulice,
objekty, stavby, areály či školy. Samozřejmostí bude i obrazový materiál.
„Vyhledávání bude komfortní a velmi
snadné,“ přiblížil místostarosta města
a ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.
„Údajů je ale obrovské množství a není
v lidských silách dostat je do encyklopedie najednou,“ dodal. Proto budou tematické okruhy dále rozšiřovány v závislosti na možnostech a zapojení dalších
autorů. „Už nyní jsme do encyklopedie
umístili tisíce záznamů. Nová hesla
a další záznamy budou doplňovány
průběžně. Jedná se o nikdy nekončící,

v podstatě badatelskou práci, ve které
jsme vlastně na samotném začátku,“ doplnil ředitel Knihovny B.B. Buchlovana
a hlavní koordinátor projektu Radovan
Jančář.
Historie královského města Uherské
Hradiště je mimořádně bohatá a sahá do

dávné minulosti. V uplynulých desetiletích byla vydána řada publikací, které
historii města zaznamenávají. Poslední
z nich vyšla před deseti lety u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky
o městě v podobě knihy Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě.
I když se od té doby neobjevily žádné
nové zásadní poznatky z dějin města,
jeho historie pokračuje dál a události,
k nimž došlo od roku 2007, nebyly dosud přehledně zaznamenány.

Rozsvěcení vánočního stromu
16. 00

DÁREK UHERSKÉMU HRADIŠTI
– OTEVŘENÍ UMĚLÉHO KLUZIŠTĚ NA NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE

17. 00

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
STAROSTOU MĚSTA STANISLAVEM BLAHOU

Pro tvorbu Internetové encyklopedie
dějin města Uherské Hradiště byl sestaven kolektiv autorů zahrnující historiky,
archiváře, knihovníky a IT odborníky a
radnice dala jejich činnosti s nadšením
zelenou. „Historii města tvoří každý z
nás. A proto také každý musí mít přístup k informacím, které jsou ověřené,
kvalitní a dostupné z pohodlí domova.
Jsem hrdý, že město takovouto službu
může zájemcům o historii nabídnout,“
potvrdil starosta Stanislav Blaha.
Město Uherské Hradiště zakoupilo
potřebný software vytvořený brněnským grafickým studiem Černá
a fialová. Organizačně práce na
encyklopedii zaštiťuje Knihovna B. B.
Buchlovana, jejíž pracovníci se rovněž
podílejí na zpracování záznamů, spolupracujícími institucemi jsou Slovácké
muzeum a Státní okresní archiv.
Autoři encyklopedie věří, že se
také mezi uživateli encyklopedie
a občany města najdou zájemci, kteří
budou chtít svými znalostmi přispět
k rozšiřování jejího obsahu. „Podobnou, opakovanou zkušenost už máme
z jiných časosběrných aktivit, kdy
jsme díky veřejnosti získali unikátní
informace, dokumenty či obrazový
materiál. Zájemci z řad obyvatel města,
pamětníků a sběratelů jsou tedy velmi
vítáni,“ vyjádřila se historička Blanka
Rašticová.
-JP-

pátek 1. prosince
na Masarykově náměstí

KULTURNÍ PROGRAM
VELKÁ PODÍVANÁ
STÁNKY S VÁNOČNÍM OBČERSTVENÍM
ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE:
2. A 3. PROSINCE
9. – 23. PROSINCE

1. ad ventní v íkend na Masarykově náměstí – HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
Vánoční jarmark
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Informace | Názory zastupitelů
Městu schází investice
pro rozvoj města

Osvěta paliativní a hospicové
péče na Uherskohradišťsku

Pár poznámek k navrhovanému
rozpočtu města na rok 2018

Vzpomínám si na období let 2002 až
2006, kdy sociální demokraté byli
součástí radniční koalice a kdy prosadili řadu dlouholetých a rozvojových
investic, včetně zajištění jejich financování. Připomenu revitalizaci bývalých
kasáren či rekonstrukci Havlíčkovy
ulice. Celková míra investic dosahovala
tehdy miliardy korun. A v té době byly
připraveny projekty, které měly napomoci rozvoji města a které měly odstranit jeho základní problémy.
Ke škodě věci se od té doby s těmito
projekty nepohnulo a co je horší, ani
nepohne. Protože současná radniční
koalice, postavená na přeběhlících,
nevyužila poslední možnost čerpat
finance ze zdrojů Evropské unie či ze
Švýcarských fondů. Připomenu, že mezi
takové základní investice patří zejména
dopravní stavby, jako obchvat Jarošova
a vybudování nového mostu přes řeku
Moravu. Což by umožnilo snížit dopravní zatížení a umožnilo by rozvoj města
na pravém břehu řeky.
Dále je to napojení Průmyslové ulice
na obchvat města I/50. Opět zlepšení
dopravní situace, snížení ekologické
zátěže a umožnění budoucího využití
opuštěné části areálu nemocnice.
A třetí investicí měly být parkovací
domy, které měly vyřešit nedostatek
parkovacích míst na sídlištích. Nic z
toho se nerealizovalo. A to jsou pouze
vyjmenované dopravní investice.
Ale abych byl objektivní, radikální
zlepšení dopravní situace přinese až
prodloužení D55 od města k Moravskému Písku. A je jen dobře, že přes odpor
některých ekologických organizací,
bude stavba pokračovat. I když se zpožděním.
Pro budoucnost města jsou však
důležité i další investiční akce, které
jsou důležité pro město. Je to například
dostatek dostupného bydlení pro mladá
manželství či startovací byty. Důležitá je
i podpora družstevního bydlení.

Dne 3. října 2017 jsem se zúčastnil
II. Odborné konference paliativní
a hospicové péče, kterou uspořádal
Zdravotní ústav PAHOP. Jedná se
o hospicové centrum, které si získává
ve Zlínském kraji velmi významné
místo a postavení. Velkou snahou její
ředitelky paní Mgr. Heleny Schwarczové je rozšíření osvěty o tomto oboru
zdravotnictví, v poslední době poskytují specializovanou domácí hospicovou péči a jejich dlouhodobým úsilím
je zřízení kamenného hospice na
Uherskohradišťsku.
Pouze ti, kteří zažili péči o nevyléčitelně nemocnou blízkou osobu,
ví, jak je pomoc v této těžké životní
situaci důležitá – jak po stránce zdravotní, tak emoční. Pracovníci této
společnosti jsou v pohotovosti 24 hodin denně! Jsem rád, že toto centrum
navázalo velmi úzkou spolupráci
s Uherskohradišťskou nemocnicí.
Tímto jim vyjadřuji velkou úctu a dík
v jejich práci a snažení.

Do rukou se mi dostal plán rozpočtu na
příští rok s navrhovaným schodkem
196 mil. Kč při očekávaných příjmech
665 mil. a výdajích 861 mil. Kč. Běžnému
čtenáři přijde navrhovaný schodek astronomický, ale rozloží-li se v čase (rozpočet let 2016–18), tak jsme na hodnotách
desítek milionů minus.
Vysvětlím to na příkladu roku 2015.
V prosinci 2014 zastupitelstvo rozpočet schválilo jako schodkový se ztrátou
43 mil. Kč, respektive 49,1 mil. Kč po změnách. Závěrečný účet za rok 2015 s dosaženým kladným výsledkem 67,5 mil. Kč se
zásadně odchýlil od schváleného rozpočtu
cca o 100 mil. Kč, protože obrovský rozdíl
mezi plánem a skutečností způsobil přesun kapitálových investic (opravy budov,
silnic, chodníků, parkovišť, náměstí) ve
výši 78,5 mil. Kč do dalšího roku 2016.
Každý rok před sebou valíme schválené
investice čekající na vhodný dotační titul
s tím, že každá nová realizace čehokoliv
zásadně ovlivní konečný výsledek hospodaření města. Nenaplnění dotačních
titulů způsobuje „přelévání“ investičních
akcí do dalších let a rozpočet se stává
pouhým cárem papíru.
Stejně tomu bude i letos. Kapitálové
výdaje dosáhly v polovině roku 2016 pouhých 9% plánovaných. Finanční výbor
v září navrhl razantně zvýšit kapitálové
výdaje z vlastních zdrojů a omezit závislost na dotacích. Navržený rozpočet s tím
i částečně počítá. Za sebe bych rád viděl
více výdajů do oprav chodníků, cest a parkovišť. Kdy jindy než teď, získá-li město
na daních minimálně o 10 mil. více, než
bylo před rokem plánováno. Nesouhlasím
jen s výdaji na předražený skatepark (cca
10 mil. i s projekt. dokumentací) a opravu
jednoho z bytových domů v centru za
cca 20 mil., kdy roční nájemné přináší
do pokladny pouhých 250 tis. Kč. Tím
by se oprava zaplatila asi za 90 let. Je
třeba s nájemníky hledat oboustranně
vhodné řešení rentability a peníze teď
raději investovat do zkvalitnění občanské
vybavenosti prospěšné všem.
Jan Zapletal, PhD.,
za zastupitele hnutí ANO

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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František Elfmark, DiS.,
radní města pro sociální oblast

Představení nové knihy
Od Derfle k Sadům
U příležitosti 760. výročí první
písemné zmínky o založení
města Uherské Hradiště vydal Spolek přátel literatury
a Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana knihu Zdeňka Piláta Od Derfle k Sadům – Kapitoly z dějin obce. Vydání knihy
finančně podpořilo Město
Uherské Hradiště. Autor knihu
představí v Hospůdce u Kovaříků (Solná cesta 126, Uherské
Hradiště – Sady) v pátek 17. listopadu v 15:00. Knihu si zde
můžete také zakoupit.
-RJ-
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První partnerství vzniklo před 25 lety
Uherské Hradiště má pět partnerských měst v zahraničí. Historie
mezinárodních vztahů se začala
psát v roce 1992 uzavřením smlouvy s anglickým městem Bridgwater, o dva roky později se připojilo
město Mayen, v roce 2009 vzniklo
partnerství se slovenskou Skalicou
a polským Krosnem. Nejmladší je
partnerství s maďarským městem
Sárvár, trvá od roku 2012.
Spolupráce funguje v nejrůznějších oblastech: kontakty vzájemně
navazují folklórní soubory, školy
a školky, společenská sdružení.
Dochází k výměně poznatků a zkušeností, ale i k novým přátelstvím
mezi lidmi.
Pojďme si tedy naše zahraniční
přátele, kteří s námi letos přijeli
oslavit i 760. výročí města, představit trochu blíže.

BRIDGWATER
(Velká Británie)

Bridgwater je správním a průmyslovým
centrem okresu
Sedgemoor v hrabství Somerset.
Bridgwater je historické, starobylé
město, první písemné zmínky jsou
datovány k roku 800. V současnosti

zde žije asi 41 tisíc obyvatel. První
smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1992, aktualizovaná dohoda o spolupráci potom dne 12. září
2009 v Uherském Hradišti.

MAYEN (Německo)

Mayen je historické
město ležící v okrese
Mayen-Koblenz, ve
spolkové zemi Rheinland-Pfalz. Rozkládá se
na březích říčky Nette, je tvořeno
jádrem města, čtyřmi městskými
částmi a řadou malých osad a kolonií. Město Mayen je mimo jiné známé kamennými lomy v okolí, kde se
těžil čedič a tuf. V současnosti má
asi 20 tisíc obyvatel. Dohoda o spolupráci byla podepsána
v roce 1994.

SKALICA
(Slovensko)

Okresní město Skalica
se nachází v severozápadním cípu Slovenska, na úpatí
chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, v povodí řeky Moravy a na
hranicích s Českem. V letošním
roce si Skalica připomíná 800 let od
první písemné zmínky. Žije zde asi

15 tisíc obyvatel. Dohoda o spolupráci byla podepsána 16. května
2009 ve Skalici.

KROSNO (Polsko)

Středověké královské
město Krosno leží
na řece Wisloka na
jihovýchodě Polska
v Podkarpatském
vojvodství. V současnosti má asi
48 tisíc obyvatel. Krosno je známé
svým bohatým kulturním životem a úzkým vztahem k folkloru.
Dohoda o spolupráci byla podepsána
30. srpna 2009 v Krosnu a 12. září
2009 v Uherském Hradišti.

SÁRVÁR
(Maďarsko)

Sárvár je hlavním
městem župy Vas a po
sídelním městě Szombathely je druhým
nejdůležitějším městem
župy. V současnosti v něm žije necelých 15 tisíc obyvatel. Ve městě se
střetává hluboká historie se současností, je zde starobylý hrad i vyhledávané termální lázně. Dohoda
o spolupráci byla podepsána 8. září
2012 v Uherském Hradišti.
-JP-

Zapojit se může každý, spolupracují pěvecké sbory i děti z mateřských škol
Za léta partnerství se zahraničními
městy došlo k navázání mnohých
družebních propojení počínaje uměleckými soubory, studenty, sportovci,
přes mateřské školy, dětské domovy,
až po vinaře, hasiče, městskou policii
či farnosti.
Vzorovým příkladem je Spolek
přátel města Mayen, kde jsou vzájemné návštěvy s protějšky z Německa (sdružením Freundschaftskreis
Mayen – Uherské Hradiště) zcela
běžnou záležitostí a spolek je otevřen
každému zájemci.
Již řadu let spolupracuje také Smíšený sbor Svatopluk se svým protějškem, Děkanátním sborem v Mayenu.
V letošním roce se spolupráce sborů
rozšířila také o mayenský dívčí sbor

Mädchenkantorei, z naší strany o gymnaziální sbor Viva la Musica a sbor
Stojanova gymnázia na Velehradě.
Všechny sbory vystoupily letos v květnu na dvou společných koncertech
v Uherském Hradišti a na Velehradě.
ZUŠ Uherské Hradiště zase v tomto
roce navázala spolupráci s uměleckou
školou ze Skalice. Děti ze skalických
mateřských škol pravidelně jezdí na
naše sportovní hry a děti z našich školek jezdí do Skalice na „Indiánské dny“.
Výměna dětí z MŠ probíhá také při
spolupráci s maďarským Sárvárem.
Pravidelnou se již stala účast uherskohradišťských dětí na olympiádě v Sárváru a maďarských dětí na sportovních
hrách mateřských škol v Uherském
Hradišti.

S městem Krosno v Polsku spolupracuje Uherské Hradiště zejména na bázi
kultury. Letos, v rámci Dnů Slovanské
kultury, vystoupil v Uherském Hradišti soubor Kamratki, představili se
zde také polští rukodělní umělci. Do
Krosna každoročně zajíždějí uherskohradišťské umělecké soubory na
festival Karpatské klimaty. 
-JP-
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Toulky městem

Ze života města

Soutěž
Děti ze škol a školek kreslily své město

Hradební ulicí nyní pokračujeme
podél zadního traktu radnice, postaveného v roce 1997 podle projektu
architekta Štefana Čilíka, a upraveného zadního traktu domu č. p. 17 s prodejnou Anisport, v němž byla již roku
1991 jako jedna z prvních soukromých
prodejen otevřena prodejna použitého zboží, zrušená až v roce 2011, až
na roh ulice Poštovní, směřující na
Masarykovo náměstí. Tato ulička byla
v minulosti užší než dnes a nazývala
se v 17. století „ulička škol měšťanských“, v 19. století pak Pivovarská
a tento název se stal v roce 1890 úředním. Platil až do roku 1976.
Již uvedené historické názvy napovídají, co bychom zde v dřívějších staletích našli. Levou stranu ulice, kde dnes
stojí domy č. p. 253, 252 a 251, tvořily tři
přízemní domky. V prvních dvou sídlily
městské školy a třetí na rohu náměstí
sloužil od 17. století k ubytování zpěváků
a choralistů farního kostela. Podle pozdějších zápisů byl k tomu účelu postaven
a udržován z nadace Jakuba Nedělkovského z Nedělky, který ve městě zemřel
v roce 1624 a věnoval 1500 zlatých na
zbožné účely. Předtím prý byl v domě
vojenský špitál. Tyto obecné údaje nám
poskytují tzv. děkanské matriky z let
1672 a 1691, konkrétní lokalizaci však až
zápis v pozemkové knize
z roku 1803,
kdy teprve bylo
vlastnické právo k domu úředně připsáno farnímu kostelu. Sousední školní budovy mu zřejmě patřily již dříve, a když
na počátku 19. století byly přemístěny
jinam, farní kostel v roce 1810 všechny
tři budovy se starými popisnými čísly
24, 25 a 26 prodal za 1 140 zl. právovárečnému měšťanstvu pro využití pivovarem, ležícím na protější straně ulice.
Po vybudování nového pivovaru byly
na konci 19. století rozprodány soukromým majitelům a teprve tehdy dostaly
nová popisná čísla. Postupně byly také
přestavěny.
Nárožní dům č. p. 253 koupil již v roce
1891 okresní cestmistr a účetní kontribučenské záložny František Mayerhöfer,
který v roce 1897 nechal stavitelem

Více než stovka výtvarných prací dětí
z uherskohradišťských základních i mateřských škol se sešla v soutěži Nakresli
své město, kterou k 760. výročí založení
Uherského Hradiště připravilo Informační centrum pro mládež. A všechno
jsou to dílka úžasná. Porota neměla
vůbec jednoduchý úkol. Stejně nebylo
snadné vybrat ty, které otiskneme ve
Zpravodaji. Na titulní stránce tohoto čísla je dílko Vojty Pašky a přidáváme ještě
několik dalších vítězných prací. -PS-

Filip J
and
Matěj ásek, Jakub
Trlida
Hanáč Hořinek a
,
S
ek, 4.
třída, ebastian
ZŠ Jar
ošov
Někdejší dům choralistů na rohu Masarykova náměstí a Poštovní ulice v roce 1905.
Foto: archiv Slováckého muzea

Josefem Schaniakem na přízemní dům
přistavět první patro, kde potom se svou
rodinou bydlel. V přízemí byly dva menší byty a zámečnická dílna, již užíval
zámečník Petr Drkoš. V druhém bytě žil
městský strážník Josef Valášek a později
dvě místnosti v přízemí sloužily jako
kanceláře kontribučenské záložny, pro
niž majitel domu pracoval. František Mayerhöfer zemřel v srpnu
1910 a jeho ovdovělá manželka
Otilie se třemi dětmi nadále žila ve
zmenšeném bytě, jehož část byla oddělena a pronajímána. V době protektorátu,
kdy dům již patřil poštovnímu asistentu
Vladimíru Mayerhöferovi a jeho sourozencům Miloši Mayerhöferovi (později
Milevskému) a Otilii Kitlínské, zde žil
německý voják Ervin Podpiera, který
byl po osvobození vzat do vazby a jeho
žena později z bytu vystěhována.
Prostřední dům č. p. 252 koupil
v devadesátých letech 19. století
listonoš Antonín Procházka a se svou
rodinou pak užíval jediný byt v přízemním domku. Nejmladší dcera
Julie se stala úřednicí a v roce 1921 se
provdala za Vincence Kylara, elektrotechnika z Přerova. V roce 1931 nechali stavitelem Otakarem Jedličkou

Poštovní ulice
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28. října
ateřské školy
Práce dětí z M

nadstavět první patro s bytem
a v přízemí zřídit výklad Kylarova
obchodu s elektromotory a elektrickými stroji a přístroji, jemuž sloužilo
celé přízemí až do roku 1953.
Dům č. p. 251 na nároží Masarykova náměstí již řadu desetiletí známe
jako sídlo květinářství. Jeho starého
předchůdce – někdejší dům choralistů
– koupil před rokem 1900 obchodník
Jan Lederer, který se sem také nastěhoval. Nepatřil mu však dlouho, již
v roce 1910 byl majitelem krejčí Ladislav Hubšil, pro nějž na místě starého
přízemního domu stavitel Karel Výška
v tomto roce postavil nový jednopatrový
dům s pěti byty. Majitel bydlel v prvním
patře a v přízemí měl svůj krejčovský
závod, krátce tu měl obchod s dámskou
konfekcí František Juřík, který v přízemí také bydlel. Hubšilovo krejčovství
zde fungovalo až do roku 1951. Dodnes
existující květinovou síň tam zřídil tehdejší komunální podnik pravděpodobně
v roce 1958, po celkové rekonstrukci
domu byla rozšířena a znovu otevřena
v roce 1984 a v prvním patře otevřeno
kadeřnictví a kosmetika.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Anna Gistrová, 8.C,
ZŠ Sportovní

Sofinka Píšťková, 5 let,
MŠ Komenského

Práce dětí z Mateřské školy 28. října

Festival hudebních nástrojů lidových muzik ukázal moderní i tradiční podoby folkloru
Dvě hodiny nabité rozmanitými podobami folkloru zažili v sobotu 7. října návštěvníci Festivalu hudebních nástrojů
lidových muzik v pořadu Různí se různí
aneb Na východ od (muzikantského)
ráje.
Zatímco loňský ročník festivalu patřil
výhradně ženám, letos se na pódiu
velkého sálu Klubu kultury vystřídaly
čtyři ansámbly s mužským obsazením,
které ve všech případech zpestřovala
žena. Strhující večer uvedlo sólo Josefa
Bazaly se Staroměstskými mládenci,
kteří předvedli také verbuňk – památku nehmotného dědictví UNESCO. Po
slováckém folkloru přivítalo publikum
bouřlivým potleskem i hvízdotem

„hudební nářez“ v podobě Rusín Čendeš
Orchestra, který předvedl moderní
stylizace lidové hudby. Po něm následovala další poloha folkloru – z Moldávie
přijel tamní národní umělec, multiinstrumentalista Tudor Ungureanu,
a jeho sedmičlenná skupina Stefana
Vody. Publiku učarovali nevšedními
tóny, které vyluzovali na nástroje, jako
je kobza, kavala, tilinca, panova flétna
a další. Kromě verbuňku se představila
i další z nehmotných památek UNESCO
– fujara ve vystoupení Ĺudové hudby
Juraja Pecníka z Podpol'ania. Závěrečný
potlesk večera patřil Janu Maděričovi
z Klubu kultury, který dlouhá léta festival připravuje.

Součástí galavečera festivalu, Ozvěn
slováckých slavností vína, bylo předávání ocenění Vinařská obec roku. Z rukou
starosty Stanislava Blahy je převzali
starostové obcí Kněžpole a Korytná,
v oceněné Spytihněvi se oddávali hodovým radovánkám, tudíž se předávání
nezúčastnili.
-MM-

11

Inzerce

2017 | 11

68 bytů UH Mařatice „Sadská Výšina”

www.sadskavysina.cz

Inzerce

INTERNET DĚLÁME MY.

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
přijme zaměstnance na pozici:
KUCHAŘ/KUCHAŘKA
KUCHAŘ/KUCHAŘKA STUDENÉ KUCHYNĚ

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

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

velká část bytů rezervována

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

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

731 441 633

STAVBA ZAHÁJENA

UKLÍZEČ/UKLÍZEČKA

www.internext.cz

Více informací: www.nemuh.cz/kariera
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,

ZABÍJAČKA
V GALERII
SLOVÁCKÝCH
VÍN
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Nabízíme: dobré platové ohodnocení, služební automobil, mobilní telefon,
notebook, příjemný pracovní kolektiv.
nástupní plat 31.000 Kč
Své životopisy posílejte na: hubtex.cz@hubtex.com, tel.: 605 018 701

TENTO PROSINEC

9:00

PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH
SPECIALIT
VEČERNÍ PROGRAMOD 19
REZERVACE NUTNÁ

M
& M AA
&

E TE RT

R

ZELÍ A HOUSKOVÝ KNEDLÍK
ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY
BÍLÉ

J DA A
JD
& P
& P

Menu: PEČENÉ MASO,

VELKÝSÁL
SÁLKLUBU
KLUBUKULTURY
KULTURY
VELKÝ
Sobota9.9.prosince
prosincev v15.00
15.00hodin,
hodin,vstupné
vstupné
150
Sobota
150
KčKč

MA

&

J DA
& P
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PŘEDPRODEJ:
pokladna
Klubu
kultury
a online
www.kkuh.cz.
PŘEDPRODEJ:
pokladna
Klubu
kultury
a online
nana
www.kkuh.cz.

ETR

TELEVIZE TVS - mediální partner
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Sportovní okénko

Klub kultury

V Uherském Hradišti se představují hvězdy hokejového umění

Listopadové střípky

Proč někteří lidé dokázali na rozdíl od
ostatních ve sportu uspět, jak překonávali svoje strachy, překážky a co bylo jejich vnitřním motorem? Jak se s nároky
hokejového umění vypořádávají nejen
sportovci, ale i rodiče a trenéři a co
dělat jinak, aby byli úspěšní? Na tyto
otázky hledají odpovědi hosté nového
projektu, který v Uherském Hradišti
od října rozjela Univerzita Hvězdy.
Moderátorem je psycholog Radim Grebeníček, který koučuje profesionální
sportovce.
V komponovaném programu nazvaném Proč vítězíme?! se 18. října jako
první představil legendární slovenský
hokejista Oto Haščák. Bývalý československý hokejový útočník polovinu
své hokejové kariéry, začátek a konec,
strávil v Dukle Trenčín. Reprezentoval
Československo na dvou mistrovstvích
světa a olympiádě v Calgary. Na dvou

olympijských hrách
reprezentoval také
vítězné Slovensko.
Zlato získal s extraligovým Vsetínem. Později
pracoval jako hrající
trenér a viceprezident
trenčínského klubu,
dnes vybírá talenty pro
NHL – klub New York
Rangers.
Hostem dalšího
setkání 25. října byl
zkušený hokejový trenér Jiří Režnar, který
Jiří Režnar působil do loňského roku jako trenér znojemských Orlů.
působil v několika

Foto: HC Orli Znojmo
extraligových týmech
Přednášky se konají v prostorách Univ Česku i Polsku. V listopadu pak
verzity Hvězdy v Prostřední ulici 132 ve
budou následovat besedy s Davidem
2. patře, vedle Staré radnice. Je třeba
Moravcem a jedním z nejúspěšnějších
se předem registrovat, více na webu
slovenských ledních hokejistů Róberuniverzitahvezdy.cz.
-REDtem Petrovickým.

Aquapark

Školy vyslaly do bojů
své nejlepší atlety

Začínají kurzy Dětského plavání
Sportovní 1214, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz,
www.aquapark-uh.cz
V posledním listopadovém týdnu
začínají další kurzy Dětského plavání.
Cílem je nacvičit základní plavecké
dovednosti. Hravou a citlivou formou
jsou děti vedeny k přirozené adaptaci
na vodní prostředí. Důležité je, aby
měly děti vodu rády, aby se dokázaly ve
vodě uvolnit a aby získaly cit pro vodu
a respekt k ní.
Společné plavání rodičů s dětmi má
pozitivní vliv nejen na fyzický, ale především na psychický vývoj. Pravidelně
tak věnujete čas smysluplné činnosti,
prohlubujete vzájemné porozumění
mezi vámi a dítětem, zpestříte denní
režim svému dítěti, ale i sobě na mateřské dovolené. Plavání vede k všestrannému rozvoji dítěte vlivem široké
škály podnětů (pohybový vývoj, jemná
motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj,
orientační dovednosti, rovnováha, koordinace pohybů). Metodika odpovídá
14

psychomotorickému vývoji dítěte.
Získávají se hygienické, společenské
a pohybové návyky. Dochází ke zvýšení
obranyschopnosti organismu (otužování dítěte i rodiče), k prohloubení
a zkvalitnění dýchání a zlepšení střevní
peristaltiky dítěte.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do
10. listopadu telefonicky na čísle
739 320 235 nebo na e-mail marketing@
aquapark-uh.cz.
Více informací na stránkách
www.aquapark-uh.cz/detske-plavani.

-LV-

Už XVI. ročník atletického čtyřboje žactva „O pohár starosty města
Uherské Hradiště“ se uskutečnil
ve středu 27. září na Městském
atletickém stadionu. Síly si mezi
sebou poměřili žáci patnácti škol.
Soutěžilo se v kategoriích: běh, skok
do dálky, hod koulí a kriketovým
míčkem.
-JP-

Mistrovství republiky přivede
do Hradiště absolutní špičky
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště chce příští rok v srpnu pořádat
Mistrovství ČR družstev mužů a žen
v atletice. Město už slíbilo, že kandidaturu klubu podpoří. Akce by do
Uherského Hradiště přivedla mimořádně atraktivní sportovní soutěž,
včetně zvučných sportovních jmen
jako je například Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch či Zuzana Hejnová a dalších. Jestli kandidatura
TJ Slovácké Slávii vyšla, se dozvíme
ještě do konce tohoto roku.
-JP-

Začátek listopadu patří v naší zemi
každoročně Památce zesnulých. V Uherském Hradišti si ji už řadu let připomínáme koncertem duchovní hudby. Tak
i letos v kostele sv. Františka Xaverského,
už v kabátě zářícím novotou, věnujeme
vzpomínku našim blízkým, kteří už
nejsou mezi námi. Na koncertě cyklu
Musica účinkují Smíšený pěvecký sbor
Svatopluk, Pěvecký sbor A. Tučapského
z Vyškova a Slovácký komorní orchestr
s Jiřím Pospíchalem. Hlavním pilířem

programu je Haydnova „Paukenmesse“.
Jako sólisté se představí Ivana Zámečníková (soprán), Lucie Hubená (alt), Petr
Julíček (tenor), Tomáš Krejčí (bas), Ladislav Kozderka (trubka). Diriguje Filip
Macek. Koncert se koná v pátek 3. listopadu v 19.30 hodin. Listopadová nabídka
rozhodně není na kulturní události
skoupá. Dospělý má na výběr mimo jiné
mezi folklorním pořadem CM Kunovjan,
jazzovým koncertem tria Libora Šmoldase, tanečním odpolednem s UH Bandem,
divadelním pátkem ve Véskách, žákovským koncertem k výročí založení města
nebo třeba Modelářským koštem. Ani
děti nezůstávají stranou – připravujeme
pro ně nedělní pohádky. Ta listopadová
se jmenuje Princezna a kouzelná větvička, v prosinci se můžete těšit na pohádku O červené karkulce a O Smolíčkovi,
malé milovníky Kouzelné školky jistě

potěší pořad Majdy s Petrem Hurá na
duchy, který připravujeme na první
den vánočního jarmarku, 9. prosince,
v Klubu kultury. Pokud trávíte čas na
internetu, nově najdete Klub kultury
i na Instagramu.
-MMMěsíční kulturní nabídku
najdete na s. 23.

Výstavy Klubu kultury

OHLÉDNUTÍ

Vernisáž děl maďarského autora Jánose Kondora
z partnerského města Sárvár proběhla 13. 10. 2017
za doprovodu cimbálové muziky Kunovjan. Výstavu
můžete zhlédnout v prostorách Reduty do 13. 11. 2017.

Průřez tvorbou Jana Botka je k vidění v Galerii Vladimíra Hrocha až do 8. 11. 2017. Na vernisáži vystoupili
Krasavci a Horňácká muzika Martina Hrbáče.

pozvání
VÝTVARNÝ KLUB AB 11
Výstava obrazů a kreseb nesoucí název
„Země, voda, vzduch“ se uskuteční
v chodbách Reduty ve dnech 14. 11.–11.
12. 2017. Společné výstavy se zúčastní na
dvě desítky členů zlínského výtvarného
klubu AB 11. Výtvarné prostředky prezentovaných prací jsou velmi různorodé
a vycházejí z autorova naturelu, od
olejomalby přes akryl, pastel, akvarel
až po různé druhy struktur. Stejně tak
je odlišné i jejich pojetí od realistických
přes symbolické směrem k abstrakci. Za
dobu šestiletého trvání klubu a předchozích let studií se jednotliví výtvarníci vyprofilovali do svého charakteristického
vidění a rukopisu. Své poslední výtvory
představí v Redutě v úterý 14. listopadu
v 16 hodin.
ZAHRÁDKÁŘI
Výstavu hned několika hradišťských
autorů spojuje netradiční téma výstavy.
Tvůrci si zvolili za úkol znázornit každý
po svém vlastní zahradu. A to nejen tu
skutečnou a reálnou, ale i vnitřní a osobní. Tématem je zahrada jako obraz.
Výsledek jejich koncepce, ke které každý

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

www.kkuh.cz

z autorů přistoupil zcela po svém, budou
moci návštěvníci spatřit od 21. listopadu
v Galerii Vladimíra Hrocha do 5. ledna
2018. Vernisáž se uskuteční v úterý
21. listopadu 2017 v 17 hodin. Mezi
autory, kteří se na kolektivní výstavě
představí, jsou Miroslav Malina, Renata
Střelcová, Jaromír Kliment, Zdeněk Kup,
Michal Malina, Zdeněk Tománek, Lukáš
Malina, Jaroslav Kovanda, Josef Fantura,
Lubomír Fiala a hosté.
-pb-

FOPO 2017
Výzva fotografům

našeho regionu

TNOS Trenčín
a Klub kultury Uh Hradiště vyhlašují
III. ročník mezinárodní soutěže
fotografie FOPO 2017
Fotografie pomedzia (Fotografie pomezí)
Uzávěrka soutěže je 10. 11. 2017.
Veškeré bližší informace
naleznete na www.kkuh.cz.
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Knihovna B. B. Buchlovana

Slovácké divadlo

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

V listopadu na novou komedii. Uherskohradišťská scéna uvede Falešné našeptávání

Nejlepší knihovnice Zlínského kraje je z Mařatic
Již po páté ocenily Zlínský kraj a Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
práci veřejných knihoven a poděkovaly tak jejich zástupcům za významný
přínos k rozvoji knihovnických služeb,
podporu čtenářství i mimořádné aktivity. Soutěž byla uspořádána pod záštitou
Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou
péči, církve, mládež a sport. Kromě něj
se ceremoniálu zúčastnil také hejtman
Jiří Čunek, jeho statutární náměstek
Jiří Sukop a ředitelka krajské knihovny
Zdeňka Friedlová. Uznání obdržely
i čtyři pracovnice knihoven a jednou
z nich byla Jana Zlámalová, knihovnice
z mařatické pobočky Knihovny Bedřicha
Beneše Buchlovana. Ta mimo běžné
činnosti připojuje řadu aktivit pro děti
a dospělé a svou práci vykonává s velkým zaujetím a věnuje jí i svůj volný čas.
Gratulujeme!

Den pro dětskou knihu
V sobotu 25. listopadu v době od 9.00 do
12.00 chystá Knihovna BBB v Uherském
Hradišti už jedenáctý ročník populární
akce Den pro dětskou knihu.
I letos připravujeme dopolední program pro rodiče a děti s divadelním
představením O Sněhurce brněnského divadla Koráb, chybět nebudou tvůrčí dílničky, drobný prodej
výrobků, prodej knih knihkupectví
AVE a vystoupení dětí z Hradišťánku.
Nejpilnější čtenáře odměníme při
vyhlášení výsledků druhého ročníku
čtenářské soutěže Lovci perel a také
ukončíme soutěž s QR kódy a vylosujeme výherce volňásků do Kina
Hvězda.
Přijďte do knihovny strávit příjemné
dopoledne a předvánočně se naladit!
Vstup je volný.

Ohlédnutí za Setkáním broučků
Letos už podevatenácté připravila
Knihovna BBB v Uherském Hradišti
lampiónové setkání pro všechny malé
broučky, berušky, broučinínky a jejich
16

Režisér Radovan Lipus a herci Slováckého divadla Tereza Novotná a Tomáš Šulaj při zkoušce komedie
Falešné našeptávání. Premiéra se uskuteční v sobotu 11. listopadu.
Foto Marek Malůšek

rodiče. Přestože si s námi počasí celý
den pohrávalo, nakonec se vyjasnilo
a program na Masarykově náměstí mohl
začít. Nechybělo vystoupení nejmenších
dětí, tentokrát z Mateřské školy v Husově ulici, pohádkou O Červené karkulce
všechny pobavila loutkářka Lenka Sasínová a pak už rozsvítil obě hradišťská
náměstí dlouhatánský průvod světýlek.
S dechovou hudbou Nedakoňanka jsme
si nakonec ještě na náměstí zazpívali
a zatančili. Týden knihoven 2017 je sice
za námi, ale my se těšíme na všechny
malé i větší čtenáře opět v knihovně!

Nový depozitář
knihovny v Mařaticích
V úterý 17. října byla slavnostně ukončena investiční akce výstavby depozitáře knihovny. Nový depozitář se
stal součástí pobočky v Mařaticích, je
kompletně vybaven pojízdnými regály,
navíc s dostatečnou kapacitní rezervou.
Kolegyně knihovnice přestěhovaly přes
čtyřicet tisíc svazků ze starého depozitu, který se nachází v objektu bývalých
kasáren. Pro vaši představu, jednalo se
o neuvěřitelných 21 tun knih!
Velkou výhodou nového depozitu
bude zkrácení doby donášky požadovaného titulu čtenáři. Dříve musel
čekat na knihu 1 týden, nyní ji bude mít
k dispozici za 24 hodin.
-RJ-

Novou komedii s názvem Falešné
našeptávání pod režijním vedením
Radovana Lipuse uvede v listopadu Slovácké divadlo v Uherském
Hradišti.
„Pan režisér je našim divákům
moc dobře známý, stačí vzpomenout například oblíbenou inscenaci
Pýcha a předsudek,“ uvedl ředitel
divadla Michal Zetel. A byl to právě
režisér Lipus, který kdysi prohlásil,
že ve Slováckém divadle sídlí divadelní Bůh.
Hru francouzského spisovatele,
dramatika a žurnalisty Pierra de
Marivauxe z roku 1737 divadlo uvede
v novém překladu Daniely Jobertové.
Překladatelka, která je kvalifikovaná
v oblasti francouzské kultury a divadlo studovala přímo ve Francii, se
s režisérem Lipusem potkává podruhé. „Když jsem s prací na Marivauxovi začala, byla jsem velmi překvapená. Hra je z období, kterým jsem
se po odborné stránce nikdy nezabývala, nicméně výzvu jsem nakonec
přijala a jsem ráda,“ řekla.

Falešné našeptávání patří podle
Jobertové ke hrám, kde se všechno
děje ve slovech a slovní jednání postav
je velmi důležité. „Je to hra, která

potřebuje hereckou akci, a Marivaux
v ní hercům nechává prostor. V době
jejího vzniku fungovaly ve Francii dvě
divadelní tradice, vznešené francouzské divadlo a italské divadlo, které
neslo dědictví komedie dell´arte.
Falešné našeptávání psal Marivaux
právě pro italské herce,“ doplnila
Jobertová.
„Marivaux je autor, který mě bytostně zajímá. Text vypadá lehce, ale
jen na první pohled. Pod povrchem je
krutý a surový. Zobrazuje anatomii
lidské duše a krutou manipulaci s city
druhého. Láska je Marivauxovo velké
téma a ve Falešném našeptávání vidíme manipulaci v přímém přenosu,
kterou se autor baví,“ dodal Lipus.
V nové komedii se představí Tereza Novotná, Zdeněk Trčálek, Martin
Vrtáček, Irena Vacková, David Vacke,
Tomáš Šulaj, Tereza Hrabalová a Jiří
Hejcman. Scénu vytvoří David Bazika,
kostýmy Eva Kotková. Hudbu skládá
Pavel Helebrand a dramaturgie se
ujala Iva Šulajová. Premiéra je naplánována na sobotu 11. listopadu. -BS-

O čem je Falešné našeptávání?
Dorant (Zdeněk Trčálek) se zamiluje
do Araminty (Tereza Novotná). Jak
ale prověřit její city a vzbudit v ní
náklonnost? Bude potřeba složité
milostné intriky, kterou mistrně
nastraží Dorantův sluha Dubois
(Tomáš Šulaj). Pod záminkou uchazeče o pracovní místo se tak Dorant
dostane do domu své vyvolené. Překoná ale nástrahy vlastního strýce
Rémyho (Martin Vrtáček), který,
o Dorantových citech nic netuše,
chce svého synovce bohatě oženit
s vybranou nevěstou? Odrazí výpad
Aramintina ženicha s hraběcím titulem, i nepřátelství její matky paní
Argantové (Irena Vacková)? A hlavně, podaří se mu nakonec získat
srdce vyvolené Araminty?
-BS-

Režisér Radovan Lipus prohlásil, že ve Slováckém
divadle sídlí divadelní Bůh. Do Uherského Hradiště
se letos vrací už počtvrté.
Foto: Marek Malůšek

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

Filmová přehlídka UK/UH: Dny britského filmu a kultury – unikátní program pro fajnšmekry i laiky

Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Výstava Slovácka 1937

Před 80 lety se v Uherském Hradišti uskutečnila Výstava Slovácka
1937, která se stala nejvýznamnější
výstavní akcí roku v Československé republice. Tuto ojedinělou akci
si připomeneme stejnojmennou
výstavou.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště. Vernisáž čtvrtek
16. listopadu v 17.00.

Mateusz Dworski
Oživený – (Ne)oživený
sochy, plakety, kresby

Průřez tvorbou polského umělce
Mateusze Dworského za posledních
deset let.
Potrvá do 7. ledna 2018.
Velký a malý sál 1. patro

Jiří Karel Heřman (1892–1969)
ateliér plný pohody

Výstava k 125. výročí narození malíře, jehož životní cesta začala v Paříži
a skončila v Uherském Hradišti.
Potrvá do 7. ledna 2018.
PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103
Přízemní sál

Makedonie – Putování (nejen)
po stopách Sedmipočetníků
Fotografická výstava.
Potrvá do 1. dubna 2018.

PODKROVÍ REDUTY, U REDUTY 256,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Věznice Uherské Hradiště

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

Středy s Jiřím Heřmanem

Komentované prohlídky výstavy,
Galerie SM, 1., 15. a 29. listopadu
v 17.00. Vstupné dle platného ceníku.

Vaříme v muzeu!

Na téma: „Jezte dýně, nejen
o Halloweeně!“
Dýně na podzim zpestřovaly jídelníček, oblíbená byla dýňová zavařenina,
dýňové zelí nebo polévka či omáčka.
Přesvědčíte se, že recepty z dýní nejsou
jen současným módním výstřelkem.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
sobota 4. listopadu, 9.00–12.00.
Vstupné 50 Kč.

Václav Radecký z Radče

Životní osudy velkého muže s českými kořeny přiblíží PhDr. Karel
Podolský. Pořádají Muzejní spolek
a Slovácké muzeum.
Přednáškové centrum Slováckého
muzea, Štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren), čtvrtek 9. listopadu
v 17.00. Vstup volný.
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Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Adventní čas
Třetí listopadovou neděli si budeme
povídat o adventu – času rozjímání
a přípravy na Vánoce. V dílničce
nebude chybět tvoření pro nejmenší, výroba masek čerta a Mikuláše
či výroba zvířátek z vizovického
pečiva.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, neděle 19. listopadu,
13.00–17.00. Vstupné dítě 40 Kč,
rodina 90 Kč.

Z archivu Studia amatérského
filmu Uherské Hradiště aneb
SAFáci na cestách

Ing. Jiří Deml tentokrát promítne
několik cestopisných filmů. Pořádají
Muzejní spolek a Slovácké muzeum
v Uh. Hradišti.
Přednáškové centrum Slováckého muzea, Štefánikova 1285 (areál bývalých
kasáren), čtvrtek 23. listopadu 2017
v 17.00. Vstup volný.

Třetí ročník UK/UH: Dnů britského
filmu a kultury v Uherském Hradišti
se po sekci věnované britskému
postkoloniálnímu filmu letos zaměří
na The Troubles, jak se označuje severoirský konflikt, který především
od 60. do 90. let minulého století
zasáhl Británii i Irsko a nese s sebou
konsekvence až do současnosti. Přehlídka, kterou Městská kina pořádají
ve dnech 23. až 26. listopadu nabídne nejen speciální snímky pro filmové odborníky, ale i filmy, které ocení
široká veřejnost.

Slyšet krajinu

Koncert hudebního spolku
Umíme Hrát
Obrazy v hudbě a hudba před obrazy
krajináře Jiřího Karla Heřmana. Vilém
Veverka, hoboj, Kateřina Englichová,
harfa, David Hrubý, violoncello.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova
103, Uherské Hradiště.
Středa 22. listopadu 2017 v 19.00.
Vstupné: děti zdarma, studenti a senioři 50,- Kč, plná cena vstupenky
200,- Kč. V nabídce je také vstupenka
za 300 Kč a z každé prodané vstupenky bude věnováno 100 Kč Nadaci
VIAIVA. Předprodej vstupenek v pokladně Galerie Slováckého muzea.

Tradičně nebudou chybět jedinečné
projekce atraktivních filmových
novinek v podobě těch nejzajímavější britských filmů, které se neobjevily v české distribuci nebo budou
mít premiéru až v roce 2018. Bude se
jednat o snímky Oasis: Supersonic,
Churchill nebo Na konci světa, které jistě zaujmou i nefestivalové diváky. Ti se za pouhých 80 korun mohou
zúčastnit kterékoliv z festivalových
projekcí.

Jako hlavní host přehlídky do Uherského Hradiště zamíří Terri Hooley,
prominentní figura a punková

duše severoirského Belfastu. Terri
zažil první vlnu britského punku, založil label a obchod s gramodeskami
Good Vibrations a je zodpovědný za
kapely The Undertones nebo Protex.
Terri na UK/UH uvede „svůj film“
Good Vibrations a zároveň autenticky vylíčí dobovou atmosféru i současnou situaci v Severním Irsku. Téměř
sedmdesátiletý Terri se představí
také jako DJ!
Jaká by to bylo přehlídka bez zajímavých doprovodných programů. UK/
UH letos nabídne koncert skupiny
U2 Desire Revival Band (sobota 25.

listopadu), která má za sebou sedmnáct let koncertování nejen po Česku,
ale i v několika dalších evropských
zemích. Skupina proslula hudební
precizností a skvělou pódiovou show.
V klubu Mír v pátek 24. listopadu
vystoupí v Čechách usazený britský
písničkář James Harries. Ten loni
vydal výborně přijatou desku Until
the Sky Bends Down a jeho singl Salvation se držel v TOP 5 rádiových hitparád. Chybět nebude ani trojice tematických výstav (Londýn a Anglie
pohledem Davida Sládka, Profimedia: Krvavá neděle v Londonderry
a Jan Sakař: Krajina Skotska) a další speciální programy.
Zájemci o přehlídku se mohou
akreditovat buď na jednotlivé dny
za 250 korun nebo na všechny čtyři
dny za 700 korun. Pro členy filmových klubů (AČFK i ASFK), studenty
a seniory nad 60 let platí snížená
cena. Akreditace opravňuje držitele
k neomezenému vstupu na celý hlavní program a poskytuje slevu 50 %
na zpoplatněné části off-programu.
Více na ukuh.cz.

Letošní přehlídka UK/UH: Dny britského filmu a kultury se zaměřuje na téma The Troubles, což je označení
pro severoirský konflikt.
Foto: Městská kina
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Park Rochus

Diakonie

Akropolis

Svatý Martin i adventní čas se blíží

2 míle pro Diakonii: 22,5 tisíce
korun pro dobrou věc

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

Hospodářský rok i polní práce jsou již
u konce a lidé se radují z úspěšného
uskladnění letošní sklizně. Padající listí
napovídá, že se příroda pomalu připravuje k zimnímu spánku. Vrcholí čas
hodů, kdy celé vesnice i městečka pospolitě oslavují svého svatého ochraňovatele
i krojované mládí. Listopad je každoročně dobou, kdy sudy a demižóny vydávají
první víno a pálenice ovocné pálenky.
Než nastane poklidné období adventu spojené s půstem, přijďte s rodinou
a přáteli vychutnat dary přírody a oslavit
konec hospodářského roku do skanzenu
Rochus. Svatomartinská muzejní noc
(11. listopadu od 16.00 do 21.00) návštěvníkům nabídne mladá vína, pečené husy
provoní usedlosti, dozvíte se o svatém
Martinovi a možná napadne i první sníh.

DDM Šikula
Víkendy 4.–5. listopadu a 25.–26. listopadu
Vzdělávací seminář pro externí
pracovníky DDM v rámci studia
pedagogiky volného času. V. kurz,
akreditovaný MŠMT, DDM Šikula,
od 8.00. Info: Ivana Zůbková, tel.
737 923 842, email: ivana.zubkova@
ddmsikula.cz.
Sobota 4. listopadu
Výlet do chřibských lesů nejen na
houby. Info na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
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V prosincové dny ve skanzenu Rochus
zažijete, jak prožívali adventní a vánoční
čas naši předkové. Zveme tímto také
školní třídy i jiné skupiny na pořad pro
školy věnovaný období adventu a Vánoc,
který se uskuteční v pondělí 4. prosince
a v úterý 5. prosince vždy od 9.00 do
14.00. Přihlašování je možné na tel. čísle
739 387 774 (Mgr. Ivana Šišperová).
Více na webu www.parkrochus.cz.

Nejbližší akce na Rochusu:
11. 11.
2. 12.–3. 12.

Svatomartinská muzejní noc
Adventní čas je tady zas
(pro širokou veřejnost)
4. 12.–5. 12.
Adventní čas je tady zas
(pořad pro školy)
16. 12.–17. 12. Radostná novina
26. 12.	Štěpánské koledování
ve stodole

V areálu Diakonie – střediska CESTA
se v neděli 1. října sešlo na 40 milovníků pohybu, aby se zapojili do třetího
benefičního běhu „2 míle pro Diakonii“.
Jeho cílem bylo spojit zdravý životní
styl s pomocí těm, kteří sami sportovat
nemohou. Výsledek jejich úsilí je skvělý
– středisko CESTA na podporu svých
služeb získalo 22,5 tisíce korun. Trasa
dlouhá 2 míle (3,2 kilometru) vedla opět
krásným prostředím okolo řeky Moravy
a počasí akci mimořádně přálo.
Už měsíc před samotnou akcí dobrovolníci přes stejnojmennou mobilní
aplikaci „sbírali kiláky se sběrnými
surovinami“ během a „počítali kiláky
s Euregnií“ na kole. „Do cyklistické
výzvy se zapojilo 37 statečných, kteří
napočítali 3 948 tisíc kilometrů a spálili
230 tisíc kalorií. Běžecká výzva nenechala chladnými 70 borců, kteří naběhali 5 352 kilometry a spálili 440 tisíc
kalorií,“ vypočítala Markéta Hrdinová
z hnutí Rozběháme Uherské Hradiště,
spoluorganizátora benefiční akce. -PK-

Honza Kosek

Purkyňova 494, tel.: 572 551 347, www.ddmsikula.cz
Sobota 11. listopadu
Kurz Tvarování bonsají, 13.00–17.00.
Přírodovědné centrum Trnka v ZŠ
Za Alejí, první setkání praktického
kurzu. Info: www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz.
Pátek 24. listopadu
Adventní věnce, tvoření pro děti
a rodiče od 17.00 v pobočce DDM
Šikula Jarošov – sídliště Louky. Na
akci je třeba se předem přihlásit do
21. listopadu! Info: Martina Dörrová

tel. 605 203 064 nebo martina.
dorrova@ddmsikula.cz.
Sobota 25. listopadu
Kurz Floristika, 13.00–17.00. Přírodovědné centrum Trnka v ZŠ Za
Alejí, druhé setkání praktického
kurzu. Info: www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
Další informace získáte na tel. 572
551 347 nebo na www.ddmsikula.cz.
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Zábava

Naše příroda

Kronika

Tipy Klubu kultury | Sudoku

Sova kalous ušatý, ve větvích si jej skoro nevšimnete

Společenské události

pá 3. 11., 19.30 hod.

Počátkem listopadu, v období Dušiček,
patří k velmi navštěvovaným místům
všechny městské hřbitovy. Budeme-li procházet na hřbitově v Mařaticích
poblíž kostela, za obřadní síní či jinde,
kde rostou vysoké a husté zeravy, smrky
pichlavé či jedle stejnobarvá, možná si
na zemi povšimneme zvláštních šedých
válečků, dlouhých asi 3 cm a širokých
1 cm. Jedná se o pobytové stopy, vývržky
z žaludku sovy kalouse ušatého. Tento
půvabný pták je vysoký asi 36 cm. Když
sedí a cítí se pozorován, přitáhne pírka
k tělu a vypadá mnohem drobnější
a štíhlejší. Když však vzlétne, je mohutný,
rozpětí křídel činí až 100 cm.
Pozorování kalouse ušatého v korunách jehličnanů není úplně snadné,
protože svým zbarvením výborně napodobuje jejich kůru a větve. Převládajícími
barvami jeho peří jsou odstíny hnědé
a hnědožluté, na hřbetní straně tmavší,
na břišní světlejší. Na tomto podkladu
jsou výrazné tmavě hnědé skvrny. Na
hlavě nás zaujmou velké, blízko sebe
22

umístěné oči s oranžovou duhovkou,
které jsou orámovány závojem – srdčitým útvarem ze světlých kratších pírek.
Zobák je tmavý. Nepřehlédnutelná
a typická jsou na vrcholu hlavy dlouhá
„ouška“ z peří. I ta slouží k maskování,
napodobují krátké větvičky.
Skutečné soví uši se nacházejí níže,
mají tři části jako u savců, vnější, střední
a vnitřní. Vnější ucho začíná zvukovodem. Levý zvukovod je na hlavě umístěn
výše, pravý níže. Toto uspořádání umožňuje velmi přesné zjištění směru přicházejícího zvuku a tedy výbornou orientaci
v prostoru. Sluch je nejlépe vyvinutým
smyslem sov. Zajímavé je, že i staré sovy,
starší dvaceti let, slyší stále výborně. To
je dáno tím, že v Cortiho orgánu vnitřního ucha se jim, na rozdíl od nás lidí,
stále obnovují sluchové vláskové buňky.
Vynikající sluch sovám umožňuje i na
velkou vzdálenost a třeba pod sněhem
přesně lokalizovat pískání jejich potravy,
drobných hlodavců.
Dalším výborně vyvinutým smyslem
sov je zrak. Díky velkému počtu světločivných buněk, tyčinek, na sítnici vidí
výborně i v noci. Velmi ostře vidí do
dálky, zaostřování na blízké objekty je
u nich horší.
S kalousem ušatým se setkáme v jehličnatých i smíšených lesích, v parcích a alejích, všude tam, kde jsou vysoké stromy
a dostatek potravy. Jeho potravu z více
než 90% tvoří hraboši a myši. K nasycení
jich kalous denně potřebuje nejméně
šest. Měkké části jejich těl stráví, z kostí
a zbytků kůže vzniká v žaludku vývržek.
Ten je ven z těla vyvrhován přes zobák
v intervalu po dvanácti hodinách.
Hnízda si kalous ušatý nestaví.
Obsazuje prázdná hnízda vran, strak,
jiných větších ptáků či dokonce veverek.
Mláďata se líhnou po 27 dnech, nejčastěji koncem dubna či v průběhu května.
Rodiče pak o ně ještě dalších pět až šest
týdnů pečují.
Kalous ušatý je po puštíku obecném
naší druhou nejpočetnější sovou. Pro
svou velkou užitečnost i půvab si jistě
zaslouží naši plnou ochranu, ač zákonem
chráněný není.
Mgr. Hana Baroušová

5. 9. 1937
10. 9. 1942
15. 9. 1932
19. 9. 1942
20. 9. 1932
27. 9. 1942

Jubilanti

Marie Chocholatá
Antonín Novák
Ludmila Heinzová
Jiřina Žároská
Jan Müller
Vladimír Havel

Narodili se
Anna Dudešková
Valentina Válková
Jiří Žák
Tomáš Kodrla
Lenka Pfefferová
Andrej Ondra
Sebastian Chládek
Nina Beníčková
Matyáš Duchtík
Šimon Kromsián
Eliáš Ptáček
Rozálie Sýkorová
Beata Kollárová
Zoe Vaverková
Sofie Pechová
Anna Pašková

2. 12. 2016
26. 2. 2017
9. 4. 2017
6. 5. 2017
17. 5. 2017
1. 6. 2017
26. 6. 2017
29. 7. 2017
14. 8. 2017
21. 8. 2017
23. 8. 2017
28. 8. 2017
30. 8. 2017
4. 9. 2017
8. 9. 2017
17. 9. 2017

Pozvánka
Mladí loutkáři TJ Sokol Uherské hradiště
zahrají v sokolovně dětem od tří let
tyto pohádky:
V neděli 5. listopadu v 15 hodin
SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ
V neděli 19. listopadu v 15 hodin
KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO
Vstupné dobrovolné

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 třeba 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.
-ZUH-

Kostel sv. Fr. Xaverského

5

CYKLUS MUSICA:
KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH
vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

sobota 4. 11., 19.30 hod.

5

Klub kultury

PÍSNĚ SLOVY VÁZANÉ
– cm Kunovjan a hosté
vstupné: 130 Kč

7

4

7

6

3

Reduta

čtvrtek 9. 11., 19.30 hod.

Reduta

5

7

1

úterý 7. 11., 19.00 hod.

MAOK – HUDBA VNITŘNÍCH KRAJIN
vstupné: 350 Kč a 250 Kč

1

5

Klub kultury

NEDĚLNÍ POHÁDKA:
PRINCEZNA A KOUZELNÁ VĚTVIČKA
vstupné: 50 Kč

6

7

1

5
6

1

4

CYKLUS JAZZ: LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO
vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

2

7

9

pátek 24. 11., 19.00 hod.

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

sobota 25. 11., 9.00 – 16.00 hod.

Reduta

PŘEHLÍDKA SLOVÁCKO V TRADICI
vstupné: 40 Kč dospělí (20 a 10 Kč snížené)

pondělí 27. 11., 19.00 hod.

6

Klub kultury
Klub kultury

ZUŠKA BLAHOPŘEJE SVÉMU MĚSTU
vstupné: 80 Kč

5

2

1

7

3

1
2

3
8

4
1

6

1

4
7

5

4

5

3

9

7
5

6

8

2

1

6
1

9

3

8

9

9

4

9

5

8

3

4

5

KD Vésky

7

7

6

6

9

9

Klub kultury

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
A PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

MODELÁŘSKÝ KOŠT
vstupné: 20 Kč (dospělí)

7

7

5

6

1

6

út 14. a st 15. 11., 8.30 – 17.30 hod

sobota 25. 11., 9.00 hod.

2

5

8

2

6

Klub kultury

ODPOLEDNÍ ČAJ S UH BANDEM
vstupné: 75 Kč

4

4

4

9

8
neděle 12. 11., 15.00 hod.

7

3

3

1

9
2

2

4
9

5

9

2
8

3

9
1

5

2

2

4

2

3

8

8

3

neděle 5. 11., 15.00 hod.

2

3

4

5

1

3

2

1

5

5

6

4

6

2

1

5

4

8

9

3

7

4

1

2

8

3

5

6

7

9

4

7

8

5

2

9

1

3

6

3

6

5

7

9

2

4

1

8

9

5

4

6

3

7

1

2

8

8

9

6

1

2

7

3

5

4

1

3

6

4

7

8

2

9

5

4

1

9

5

8

6

2

7

3

7

8

3

1

2

9

6

4

5

7

3

5

4

6

9

1

2

8

9

5

2

6

3

1

4

7

8

7

8

2

1

4

3

5

6

9

3

4

8

9

1

6

5

7

2

6

7

4

9

5

1

8

3

2

5

9

3

2

8

7

6

1

4

9

7

1

3

2

5

8

4

6

5

9

7

2

8

3

4

6

1

9

2

8

3

7

6

4

1

5

8

2

7

1

6

4

9

5

3

5

2

4

6

7

8

3

9

1

1

6

2

7

5

4

3

8

9

1

5

3

2

4

8

9

6

7

6

1

4

3

9

5

7

8

2

8

3

6

9

1

4

7

5

2

8

7

6

4

9

5

2

1

3

3

8

9

5

1

2

7

4

6

7

6

9

8

4

3

5

2

1

2

9

8

4

5

1

6

3

7

2

3

5

8

6

1

7

9

4

5

4

7

6

9

3

2

8

1

3

4

5

7

1

2

8

6

9

6

4

7

2

3

9

1

8

5

4

1

9

3

7

2

8

5

6

2

6

1

7

8

4

5

9

3

2

8

1

9

5

6

3

4

7

1

5

3

8

6

7

9

2
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Město Uherské Hradiště a Klub kultury Vás zvou na vzpomínkovou akci

ZPÍVÁNÍ K 17. LISTOPADU
VIVA LA MUSICA
smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uherské Hradiště
U Rozárky na Mariánském náměstí 17. listopadu 2017 v 17.17 hodin
Tichá vzpomínka se koná u Památníku obětem komunismu na Palackého náměstí v 16.45 hodin.
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