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Milí čtenáři městského zpravodaje,
s přáním všeho dobrého Vás vítám v novém roce a věřím, že to bude rok štěstí
a pohody.
Kromě jiného mám na radnici na starost oblast životního prostředí a také
správu majetku města a hned ze začátku
roku jsou některá témata s tím spojená
velmi aktuální. Chtěl bych Vás proto seznámit s novinkou, která bude spuštěna
hned v prvních dnech nového roku.
Od 1. ledna 2019 zahajujeme pilotní
projekt – sběr opotřebovaného potravinářského oleje a tuku. Po městě rozmisťujeme celkem 26 speciálních nádob.
Snahou celého projektu je ochrana životního prostředí a veřejného i soukromého majetku před zbytečnou a nákladnou údržbou odpadních systémů. Bližší
informace k tomuto tématu najdete
uvnitř tohoto čísla Zpravodaje a také na
webu města Uherské Hradiště.
Dalším, ale zdaleka ne okrajovým,
tématem jsou vánoční stromečky. I když
teď jsou ještě krásné a přispívají k Vaší
domácí pohodě, zanedlouho se jich začnete zbavovat. Dovoluji si Vás požádat,
abyste s nimi nakládali uvážlivě. Nejideálnějším řešením je stromek zanést
či zavézt do sběrného dvora. Ale protože
je nám jasné, že ne každý má tu možnost, uložte stromky u vašich kontejnerových stání a my je necháme odvézt
a ekologicky zlikvidovat. Stromky rozhodně nepatří do popelnic či kontejnerů
nebo někam ke krajnici vozovky. Svoz
vánočních stromků od kontejnerových
stání se bude uskutečňovat pondělky
od 7. ledna do 11. února 2019, to značí,
že ideálním dnem pro odložení stromečku je neděle před odvozem.
Město Uherské Hradiště patří mezi
lídry v oblasti odpadového hospodářství.
Ve Zlínském kraji opakovaně obhajuje
první místo. Chci Vám za to poděkovat

a budu velmi rád, když v tomto trendu
vytrváme. Stále je však co zlepšovat:
bojujeme s černými skládkami, zejména
na sídlištích v místech kontejnerových
stání, a zatím se nedaří přesvědčit
některé lidi, že například stará postel
nepatří ke kontejnerům, ale do sběrného dvora. Potýkáme se i s velkým
množstvím příměsí plastových odpadů
v bioodpadu. Část lidí si možná myslí,
že sem tam nějaký plastový sáček nebo
kelímek v kompostu nebude vadit. Ale je
to přesně naopak, vadí. Následné třídění
je velmi náročné, provádí se speciální
technikou a je velmi drahé.
Ekologické aktivity v Uherském Hradišti přirozeně nevrcholí teď v lednu,
ale až na jaře. Spolu s kolegy ze správy
majetku města se budeme snažit vás
včas informovat o akcích spojených
s projektem Ukliďme svět – ukliďme
Česko i o dalších aktivitách, do kterých se můžete zapojit, jako jsou svozy
velkoobjemového odpadu, pytlové svozy
plastů a podobně.
S nadějí na ještě čistější a pěknější
Uherské Hradiště v roce 2019
Čestmír Bouda, místostarosta
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Krátce z města
Masarykovo náměstí žilo kouzelným adventem

Zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 2019
Jedním ze stěžejních bodů posledního
loňského zasedání zastupitelstva bylo,
podobně jako každý rok, schvalování
rozpočtu města. Hospodaření města bylo
navrženo jako ztrátové, rozpočet pro rok
2019 má proto tyto parametry: příjmy
ve výši 687,1 milionu korun, výdaje
836,3 milionu, schodek je 149,3 milionu korun. Ztrátu z hospodaření město
pokryje přebytkem z vlastních zdrojů
vytvořeným v předcházejícím období.
„Rozpočet 2019 i střednědobý výhled
do roku 2024 mají ambice na realizaci
velkého množství kapitálových výdajů
týkajících se zejména rekonstrukce
a modernizace stávajícího majetku,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha. Vlastní
výdaje na investice, včetně rezerv na
spolufinancování dotačních programů
a požadavky místních komisí, by měly
v celém plánovaném období dosáhnout
412,7 milionu korun. „Případné získání
dotací pak může tuto částku ještě výrazně zvýšit, neboť město vytváří rezervy
na spolufinancování projektů ve výši
84,7 milionu,“ dodal starosta.
- JP -

Platby za odpady
se letos nemění

Bohatou nadílku přinesl adventní
čas v Uherském Hradišti. Program
na Masarykově náměstí odstartoval
30. listopadu působivým videomappingem na budově kostela sv. Františka Xaverského a rozsvícením
vánočního stromu. Letošní hradišťský
symbol Vánoc dostal roztomilé jméno

Světluška. V předvečer svátku svatého Mikuláše zavítala na náměstí
mikulášská družina a dětem rozdávali
radost a dárečky andělé na chůdách.
Ve stáncích na předvánočním jarmarku byla k mání spousta pochoutek
a také zajímavé dárky od regionálních
řemeslníků.
- PS -

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo na konci roku 2018 výši
poplatku za svoz odpadů. Ta zůstává
stejná jako vloni, to znamená, že za svoz
odpadu se platí 500 korun. Osvobození
a úlevy zůstávají také shodné. Od poplatku jsou osvobozeny děti do dovršení
18. roku věku a osoby od 70. roku věku.
Úleva ve výši 250 korun se poskytuje
studentům denního studia, kteří jsou
ubytování v místě studia vzdáleného
od města nejméně 50 kilometrů. Jinak
poplatky platí každá fyzická osoba, která
má v Uherském Hradišti trvalý pobyt,
a každá fyzická osoba, která má na
území města Uherské Hradiště stavbu,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Na majitele čistě rekreačních objektů se
nově platba nevztahuje.
- JP 3
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Krátce z města
Nenechte vánoční stromky válet po ulicích

Přichází období, kdy se lidé zbavují
vánočních stromků. Prosíme, abyste po
odstrojení stromku upřednostnili jeho
uložení přímo do sběrného dvora na ulici
Moravníky č. p. 905. Kdo nemá možnost
použitý stromek odvézt do sběrného
dvora, může jej umístit k nejbližšímu
místu sběru odpadu – kontejnerovému
stání, odkud zajistí odvoz město Uherské
Hradiště. Také letos bude sběr a odvoz
stromků prováděn jednou týdně, každé
pondělí v období od 7. ledna do 11. února.

Žádáme občany, aby v žádném případě
neodkládali stromky na jiná místa, například do vnitrobloků, ke komunikacím
a chodníkům a zejména, aby neumísťovali stromky do nádob na komunální
odpad. Stromky od sběrných míst i ze
sběrného dvora jsou následně ekologicky
likvidovány štěpkováním. Takto vzniklá
štěpka je využita jako druhotný energetický zdroj. Celkové náklady na svoz
vánočních stromů se pohybují kolem
50 tisíc korun ročně.
- JP -

Hasiči v Míkovicích mají opravenou zbrojnici
Ještě loni v létě byla hasičská zbrojnice v městské části Míkovice ve velmi
špatném stavu, nyní budova vypadá jako
nová a navíc splňuje veškeré požadavky
pro činnosti místní jednotky dobrovolných hasičů. Za celkem 3,5 milionu korun zbrojnici komplexně opravilo město
Uherské Hradiště. „Vzhledem k současným aktivitám dobrovolných hasičů
v Míkovicích, včetně zvyšujícího se počtu
členů, zejména mládeže, vznikl naléhavý
požadavek na změny vnitřní dispozice
v budově zbrojnice,“ konstatoval starosta
města Stanislav Blaha. Podle jeho slov
byli Míkovičtí hasiči poslední z pěti
městem zřizovaných jednotek a svou
činnost provozovali v ne úplně ideálních
podmínkách. V budově je vytvořeno
nové vstupní zádveří s točitým ocelovým
schodištěm vedoucím do nové zasedací
místnosti, která bude sloužit nejenom
pro potřeby hasičů, ale i pro jednání
místní komise. „Opravy stály 3,5 milionu,
4

ale nepochybujeme, že jde o dobře investované peníze. Na rekonstrukci objektu
se pracovalo tři a půl měsíce. Je tam nové
ústřední vytápění, nová elektroinstalace
a vzduchotechnika. Fasáda byla částečně
zateplena a prostor před objektem dostal
novou dlažbu,“ doplnil místostarosta
Jaroslav Zatloukal. Kromě Jednotky dobrovolných hasičů funguje v Míkovicích
také spolek Sbor dobrovolných hasičů
a mimořádně silná je členská základna
v družstvech mladších a starších žáků
i dorostu, které v soutěžích každoročně
obsazují přední příčky.
- JP -

Vozovka v ulici Pod Vinohrady
má nový povrch
K plošné opravě povrchu takřka
260 metrů dlouhého úseku vozovky
v ulici Pod Vinohrady přistoupilo
město po dohodě s místní komisí Sady ke konci loňského roku.
Opravou byl řešen celkově špatný
povrch komunikace s nekvalitním
asfaltobetonovým krytem, který už
vykazoval řadu trhlin a nerovností.
Aby vozidla najíždějící na nezpevněnou krajnici, například při míjení,
nepoškozovala okraj živičné vozovky, byla v rámci stavby jednostranně
opravena a doplněna silniční obruba. Původní obrusná vrstva byla
z části odfrézována a nahrazena
novým asfaltobetonovým povrchem.
„Jde pouze o opravu povrchu vozovky, kdy je možné s bezvadným stavem počítat pouze v řádu let, nikoliv
o celkovou rekonstrukci, kde by bylo
možné garantovat životnost na desetiletí,“ poznamenal místostarosta
města Jaroslav Zatloukal. Případná
rekonstrukce s požadovanou životností na desetiletí by se podle něj
neobešla bez finančně náročného
zpevnění svahu, na kterém se komunikace nachází. Náklady na opravu
povrchu v ulici Pod Vinohrady byly
950 tisíc korun.
- JP -

Město zrekonstruuje dům
na Svatojiřském nábřeží
Nájemní dům s osmi městskými byty
č. p. 395 na Svatojiřském nábřeží čeká
celková rekonstrukce za více než 17
milionů korun. Kromě dílčí změny
dispozičního řešení a rekonstrukce vnitřních rozvodů pro stávající
byty dojde také k využití stávajícího
podkroví, kde budou zřízeny další
dva byty. Tvar budovy a obestavěný
prostor zůstanou zachovány, mimo
nových vikýřů na střeše. Fasáda bude
zateplena. Rekonstrukce bude trvat od
2. května 2019 takřka rok, na tu dobu
je nutné stávající nájemníky přesunout
do náhradního bydlení.
- JP -
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Novoroční blahopřání
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
jsme rádi, že se s Vámi na stránkách
Zpravodaje města Uherské Hradiště
budeme setkávat také v letošním roce.
Loňský osmičkový rok byl plný událostí.
Nejen, že se celých 12 měsíců roku 2018
neslo v duchu oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa, ale do
našich životů se promítly hned troje
volby. Republika si volila prezidenta,
senátory, ale také obecní zastupitelstva.
Proto doufáme, že tento první ucelený
rok pod správou nového vedení města
a nových členů rady a zastupitelstva
města bude přinejmenším stejně úspěšný, jako byl ten minulý.
V roce 2018 se podařilo mnoho věcí.
Děti se začaly učit v překrásně zrekonstruované budově Základní umělecké

školy na Mariánském náměstí, zásadní
proměny vnějšího vzhledu i vnitřního
prostředí a učeben se dočkalo několik
škol ve městě, podařilo se zrekonstruovat několik dětských hřišť a sportovišť,
do druhé fáze se přehoupla výstavba
parkoviště u hřbitova v Mařaticích,
začali jsme stavět nová parkovací stání
ve Štěpnicích i nové zastávky městské
hromadné dopravy a bylo toho ještě
mnohem více.
Plány města Uherské Hradiště do roku
2019 by se daly shrnout do jedné věty
– nadále udržet vysokou kvalitu života
v celém městě. Samozřejmě, že jde
o zlepšování okolního prostředí, jako
jsou opravy dětských hřišť, chodníků,
komunikací, nicméně životem města

se rozumí také jeho kulturní a společenské aktivity, a ty by nám mnohá
jiná města mohla jen závidět. Věříme,
že se s Vámi budeme i nadále setkávat
při všech příležitostech, které dělají
Uherské Hradiště srdcem Slovácka.
Do nového roku Vám chceme popřát
všechno dobré. A doufáme, že pro Vás,
stejně jako pro celé město, bude tento
rok rokem úspěšným. K tomu Vám
přejeme mnoho štěstí, pohody, radosti
a pozitivního přístupu k řešení všech
událostí, které život přináší. Ať Vás neopouští také rozvaha, jasné cíle a pohled
do budoucna s nadějí. Mějte hezký rok!
Vaše vedení města Uherské Hradiště
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Odešel Květoslav Tichavský
Bývalý starosta města se významně zasloužil o rozvoj sportu v Uherském Hradišti

Květoslav Tichavský
* 3. 6. 1950, Dobrkovice

† 4. 12. 2018, Uherské Hradiště
Květoslav Tichavský byl atletický
trenér a funkcionář. Od roku 1969 působil jako trenér v AC Slovácká Slávia
Uherské Hradiště, byl rovněž předsedou Zlínského krajského atletického
svazu, instruktorem rozhodčích a rozhodčí. V roce 1974 stál u zrodu atletických sportovních tříd na 3. ZŠ v Uherském Hradišti.
Květoslav Tichavský se významně
zasloužil o rozvoj sportu v Uherském
Hradišti, silnou stopu zanechal také
v oblasti rozvoje cestovního ruchu
i v aktivitách města v oblasti životního prostředí. Jako osobnost byl
známý svým přátelským, lidským
přístupem a ochotou kdykoliv podat
pomocnou ruku.
Město Uherské Hradiště si velmi
cení práce, kterou pan Květoslav Tichavský ve svých veřejných funkcích
vykonal, a váží si také jeho lidského
odkazu, který po sobě zanechal.
Čest jeho památce.
- JP -

Květoslav Tichavský s manželkou Ivou na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v roce 2013.
Foto: Miroslav Potyka

V úterý 4. prosince 2018 prohrál
svůj boj s dlouhou a těžkou nemocí
pan Květoslav Tichavský, starosta
města Uherské Hradiště v letech
2010 až 2014.
Květoslav Tichavský se narodil
3. června 1950. Ačkoliv nebyl rodákem z Uherského Hradiště, od svého
raného dětského věku zde strávil
celý život a Uherskému Hradišti zasvětil celou svou profesní, politickou
i sportovní kariéru.
Pracoval v podnicích Fatra Napajedla, Barvy-Laky Staré Město
6

a v letech 1971 až 1998 jako vedoucí
strojírenské skupiny nákupu v podniku Mesit, poté v barvách Občanské demokratické strany vstoupil do
komunální politiky.
V rozmezí let 1998 až 2010 vykonával
funkci místostarosty města Uherské
Hradiště, v roce 2010 byl zvolen jeho
starostou. Jako starosta města se věnoval oblastem bezpečnosti, životního
prostředí, cestovního ruchu a sportu.
Kromě funkcí v městské samosprávě
byl od roku 2004 do roku 2012 také
členem Zastupitelstva Zlínského kraje.

V letech 2010 až 2014 byl Květoslav Tichavský starostou Uherského Hradiště.
Foto: archiv města

Město Uherské Hradiště

Květoslav Tichavský jako starosta města na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v roce 2012, společně s tehdejším premiérem Petrem Nečasem,
rodákem z Uherského Hradiště, a bývalým hejtmanem Liborem Lukášem.
Foto: Miroslav Potyka

Vzpomínky přátel

Mé vzpomínky na Květoše, jak mu
jeho přátelé familiérně říkali, se
vážou k ne příliš vzdálené minulosti. Byly to naše společné cesty k jeho
i mým milovaným Vysokým Tatrám.
Brzy ráno autem do Trenčína, potom
rychlíkem do Štrby nebo Popradu
a dále na Štrbské Pleso a do Tatranské Lomnice. A důvod těchto cest?
Krásná příroda, to jistě, ale především jeho přátelé, kamarádi, kterých i tady byla celá řada, tak jako
ostatně i v našem městě. Co jsem
na něm nejvíce obdivoval, byl jeho
neobyčejný dar přátelsky oslovovat
neuvěřitelné množství lidí. Jak šel
čas, i cesty do Tater ustaly. Zůstaly

Slavnostní zahájení Mistrovství České republiky v atletice družstev na konci
letošního srpna. Květoslav Tichavský je na snímku druhý zleva. Zřejmě jedna
z jeho posledních fotografií.
Foto: Miroslav Potyka

jenom knihy a fotografie o horách
a procházky městem. I tady cestou
z jeho bytu na náměstí to byla pouť
s mnohými zastávkami. Co pár kroků přibývaly další a další pozdravy,
rozhovory a telefonáty. Hodiny jeho
života ale rychle a neúprosně tikaly.
Ještě pár toulek autem v nádherném podzimu – Javořina, Mikulčin
vrch, Lopeník, Březová. Nostalgické
vzpomínky na mládí – loučení, které
se při těchto zastávkách dalo spíše
tušit. Nebyly znát projevy pesimismu, bolestínství, naopak živý
zájem o vše, čím stále žil. A nakonec
jenom dlouhé vyzvánění mobilu, bez
odezvy jeho majitele. Květošu, budeš
nám chybět.
Jaroslav Tarcala,
bývalý zastupitel a radní města

Květoslav Tichavský při jedné z cest na slovenské
hory.
Foto: Jaroslav Tarcala

Květošku,
zatím si nedovedu představit, že atletika v Uherském Hradišti už bude
bez Tebe. Psát o tom, co všechno jsi
pro atletiku udělal, to určitě zhodnotí
jiní. Naposled jsme se viděli letos na
gymnáziu při setkání stařešinů, kde
jsi mluvil za svou třídu. A pak jsme
se potkali v říjnu na Slováckém běhu.
Měla jsem Ti říct, jak si Tě vážím a že
Tě mám ráda. Už to nestihnu... Budeš
chybět! A nejen mně...
Marie Kamrlová-Tvrdoňová,
bývalá atletka
Vážení,
děkujeme za zaslání smutné zprávy
o úmrtí našeho přítele Květoslava
Tichavského. Prosíme, buďte tak laskaví a předejte naši kondolenci jeho
rodině – bohužel nemůžeme 8. prosince přijet do Uherského Hradiště
na rozloučení, ale budeme na něho
i na vás myslet při jeho poslední cestě.
Do Česka přijedeme v září 2019 osobně projevit soustrast pozůstalým
a uctít jeho památku.
Vzpomínáme a nezapomeneme...
Jean Pierre Galtier s manželkou Evelyne,
prezident atletického klubu v Montpellier
v 60.–90. letech minulého století
7
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Co město plánuje v roce 2019?

Budova speciální školy na Šafaříkově ulici již prokoukla, letos se bude investovat především do škol
zřizovaných městem.

Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo rozpočet na letošní rok.
Je postaven tak, že celkové příjmy
jsou 687 milionů korun, plánované
výdaje dosahují 836 milionu. Na
kapitálové výdaje je pro tento rok
určeno 238,4 milionů korun a město
plánuje velkou investiční aktivitu.
Podívali jsme se blíže na to, co z toho
vyplývá pro jeho obyvatele.

rekonstrukce svou druhou etapou za
přibližně 18 milionů, uskutečnit by
se měla také druhá etapa revitalizace sídliště 28. října za 16,4 milionu.
Dalších 10 milionů korun bude stát
vznik autobusových zastávek na
ulicích Sokolovská (příprava projektové dokumentace), Malinovského, ve

Staré Tenici, na Svatojiřském nábřeží
a v ulici Stojanova.
Další velké investice spolknou
rekonstrukce Mateřské školy Sady
(8,5 milionu), odkanalizování ulice
Před Branou v Jarošově (7,8 milionu)
či dokončení parkování u hřbitova
Mařatice II. etapa (6 milionů).
Město by také chtělo stavět plánovaný a dlouho diskutovaný skatepark
Happy Line, na který rozpočet vymezuje částku přes 9 milionů korun. Tato
částka ale podle všeho nebude skutečná, na posledním loňském zasedání
zastupitelstva starosta města zavázal
orgány města k tomu, aby se plánované náklady na skatepark ve výsledku
dostaly na podstatně nižší hodnoty.
Nezanedbatelnou součástí investic
je zpracování projektových dokumentací k plánovaným akcím. V roce 2019
vzniknou nebo budou dokončeny
projektové dokumentace k celkové
rekonstrukci ulice Jana Lucemburského, ulice Boženy Němcové, Za Humny,
ulice Za Kovárnou a Na Jordálce a pro
chodníky v ulici Solná cesta. Dokončení se dočkají rovněž rozpracované
projektové dokumentace pro Cyklotrasu Mojmír a Cyklostezku
Sady–Mařatice.

Co do výše nákladů mají být největšími akcemi příštího roku modernizace učeben škol za 34,5 milionu korun
a rekonstrukce sportovního areálu
u Základní školy Za Alejí za 36,6 milionu. Chystají se ale také rekonstrukce
bytových domů: město zrekonstruuje
dům č. p. 395 na Svatojiřském nábřeží, u dalších bytových domů na ulici
Všehrdova, Štefánikova a Hradební
a dvou domů na ulici Svatoplukova
bude zahájena realizace projektových
dokumentací na připravované rekonstrukce, to vše si vyžádá investici
27 milionů.
Nová parkovací místa i zastávky
V roce 2019 půjde 19,5 milionu
rovněž na výstavbu parkovacích
míst na sídlišti Štěpnice. Na Základní škole UNESCO bude pokračovat
8

Výstavba nových parkovacích míst na sídlišti Štěpnice je v plném proudu.
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Opravená hřiště a sportoviště

Novou dominantou hřiště Na Splávku je hrad
pro malé lezce. Letos se modernizují další hřiště.

Množství akcí na rok 2019 či s přesahem do roku 2020 chystá také odbor
správy majetku města.
Připravuje se výstavba nového
dětského hřiště v Jarošově – v lokalitě U Bagru, revitalizace stávajícího
hřiště v Sadech na ulici Ztracená
a dětského hřiště ve Véskách na Padělcích. Rozšíření by se mělo dočkat
sportoviště před Základní školou
Větrná, chystá se ale také úprava
dětského hřiště ve vnitrobloku na
sídlišti Východ nebo rekonstrukce
dětského hřiště na ulici Zahradní ve
Štěpnicích.
Jednou z velkých akcí je plánovaná úprava křižovatky ulic Větrná,
Lomená a Na Hraničkách na sídlišti
Východ. Bude se jednat o vytvoření průsečné křižovatky, přičemž
stavební úprava se týká především
napojení ulice Lomená, které se
osově posouvá a mírně rozšiřuje,
celá plocha křižovatky bude současně řešena jako bezpečností prvek
a bude vyvýšena. Optimalizovány
budou chodníky, zastávka autobusu,
přístup na sportoviště i parkovací
místa. Předpokládaná cena je asi
6 milionů korun. Připravuje se také

oprava chodníku ulice Na Svárově
v Jarošově, nová parkovací místa
u místního kulturního zařízení ve
Véskách nebo výměna přístřešků
autobusových zastávek na třídě
Maršála Malinovského.
Komplexní opravy včetně instalace nové technologie čekají v roce
2019 také jeden z vodních prvků ve
městě, a to kašnu v Bastionu. Na
výše uvedené akce město počítá
s náklady celkem asi 5 milionů korun. Rekonstrukce se dočká také část
veřejného osvětlení, a to ve Staré
Tenici či v ulici Dukelských hrdinů,
což si vyžádá 4,6 milionu korun.
Komfortní silnice a chodníky
Město pro rok 2019 počítá s dalšími
5 miliony na velkoplošné opravy vozovek a chodníků. V opravách komunikací bude pokračovat podle pasportizace stavu vozovek, jejich aktuálního
stavebního stavu a dopravního
významu: mělo by se jednat o opravu
ulice Sportovní, další části serpentin
v Mařaticích (II. etapa), vozovky v ulici Šafaříkova nebo o opravu betonové
vozovky ve Štěpnicích před domovem
pro seniory.
Město bude pamatovat také na majitele psů a po vzoru předchozích úprav
v Jarošově nebo na ulici Revoluční
upraví nákladem asi 300 tisíc korun
další výběh pro psy, tentokrát v Sadech. V průběhu roku by mělo dojít

Loni dokončená rekonstrukce budovy Základní
umělecké školy na Mariánském náměstí stála
přes 60 milionů korun.

rovněž na výstavbu nových kontejnerových stání za zhruba 1,5 milionu
korun, například v místní části Vésky
na ulici Květinová, v Sadech na ulici
Vřesová, u Zimního stadionu či na
ulicích Větrná a Na Hraničkách.
V rámci plánu financování obnovy
vodohospodářské infrastruktury je
naplánována oprava části kanalizace
ve Véskách, která bude za předpokládanou cenu 1 milion korun provedena
bezvýkopovou technologií.
Naplánovaných akcí jsou napříč celým městem desítky, a to jsme zdaleka
nevyjmenovali všechny. Doufejme, že
se všechny investiční i neinvestiční
akce obejdou bez nepředpokládaných
překážek a že se nám je podaří uskutečnit tak, jak bychom si přáli, tedy ve
prospěch vás, občanů.
- JP Foto: Městský úřad Uherské Hradiště

V roce 2019 pokračují opravy chodníků.
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Životní prostředí
Město reaguje na podněty občanů ohledně prašnosti v okolí teplárny
V posledním loňském čísle Zpravodaje
města Uherské Hradiště jsme zveřejnili
článek „Mlžící stěna sníží prašnost“.
Článek se týkal nejnovějšího opatření na snížení prašnosti ze skládky
uhlí u teplárny společnosti CTZ, s.r.o.
Několik občanů města nejen na tento
článek, ale zejména na aktuální situaci
s prašností v lokalitě kolem teplárny,
reagovalo s tím, že takzvaná mlžná stěna
je neúčinná a že prašnost stále dosahuje
vysokých hodnot.
Město Uherské Hradiště tyto reakce
chápe jako velmi alarmující, přesto
se domnívá, že od spuštění ostrého
provozu mlžné stěny ještě neuplynula
dostatečně dlouhá doba, aby bylo možné
přijmout objektivní stanovisko k účinnosti mlžné stěny. Oficiálně byla technologie uvedena do provozu 24. října 2018.
Technologie mlžení umožňuje mimo
jiné nastavení výkonu, doby spouštění
a další možnosti, které se budou postupně optimalizovat tak, aby účinnost byla
co největší.
Téma se objevilo také na posledním
zasedání zastupitelstva města v loňském roce. V této souvislosti dal starosta
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha

Takzvaná mlžná stěna, kterou nechala nainstalovat společnost CTZ v areálu teplárny, podle obyvatel z okolí
k výraznějšímu snížení prašnosti nepřispěla.
Foto: CTZ

svůj slib, že bude po společnosti CTZ,
s.r.o. požadovat, aby byla v ochraně před
nadměrnou prašností z teplárny přijata
mnohem účinnější opatření, než je
mlžná stěna, například aktivity směřující k výstavbě kryté haly pro ukládání

paliva, či dokonce ke změně používaného paliva. Vedení města Uherské Hradiště si je vědomo, že by se jednalo o vysoce
nákladná řešení, stále je ale podle něj
třeba mít na paměti, že jde především
o zdraví lidí ve městě.
- JP -

Použité potravinářské oleje z domácnosti do výlevky nepatří
Použité oleje a tuky z domácností nepatří do výlevky, město rozmístilo nádoby
na jejich sběr. Pilotní projekt – sběr
opotřebovaného potravinářského oleje
a tuku – spustilo Uherské Hradiště od
1. ledna 2019. Pro své obyvatele instalovala radnice napříč městem 26 speciálních zelených nádob o objemu 240 litrů
s informačním polepem a s vrchním
otvorem pro vhazování uzavřených PET
lahví.
„Instalací sběrných nádob na oleje
chceme docílit snížení množství olejů,
které lidé vylévají do kanalizace, případně vyhazují do kontejneru na komunální odpad,“ sdělil místostarosta města
Čestmír Bouda.
Neorganizované vyhození tuků a olejů
10

výrazně znečišťuje životní prostředí,
především odpadní potrubí a systém
kanalizace. Nádoby jsou umístěny ve
všech městských částech, přesné lokality naleznete v aplikaci GIS na webových
stránkách města, konkrétně v pasportu
odpadového hospodářství.
Nádoby pro sběr oleje a tuku jsou
v Uherském Hradišti rozmístěny na
těchto místech: Štěpnická 1165, 1136,
1038, 1089, 1055, Jana Žižky 760, Stará
Tenice 1195, Na Splávku, Dvořákova, 28.
října 988, Na Rybníku, pplk. Vladimíra
Štěrby, Nad Špitálkami, Sadová 979,
Větrná, Družstevní, U Řeky, Na Návsi,
Louky 431, Moravní nábřeží 126, Boženy
Němcové 774, Pastýrna 1723, Štefánikova
1283, Vřesová, Květinová, Lesní.

Další možností, kam odevzdat
olej a tuk z domácností, jsou sběrné
dvory.
- JP -

Město Uherské Hradiště

Opravy drobných památek

Různé menší památky a sochařská díla,
jako jsou křížky u cest nebo plastiky na
volných prostranstvích, neodmyslitelně
dokreslují tvář našeho města. A také
vyžadují péči.
„Uherské Hradiště a jeho okolí je těmito
drobnými památkami doslova protkáno,
to ostatně ví každý, kdo se kolem sebe rozhlíží. Cítíme jako povinnost se také o tato
díla starat, bylo by velmi smutné, kdybychom je nechali svému osudu,“ zmínil
starosta města Stanislav Blaha.
Čtenářka u Základní školy Sportovní
Na podzim roku 2018 město dokončilo
zásadní opravu chodníků v blízkosti Základní školy Sportovní, na sklonku roku
byla úprava přístupových prostor ke škole
završena obnovou
uměleckého prvku,
kterým je socha
Čtenářka od akademického sochaře Jana
Habarty.
Očistění sochy,
její doplnění v místech mechanického
poškození a ošetření
formou zpevnění
a hydrofobizace provedl restaurátor František Zhoř. Město na obnovu vynaložilo
32 tisíc korun.
Opravu chodníků u školy, které byly
již ve značně špatném stavu, dokončilo

město na podzim. Prostředí před školou se tím proměnilo ve velmi příjemné
a pohledné prostranství. Akce si vyžádala
náklady ve výši 1,3 milionu korun. Město
zvažuje doplnit na jaře 2019 do těchto
prostor ještě lavičky.
Kříž v Cikánce v Sadech
S přispěním Programu na podporu obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu Zlínského
kraje byl opraven kříž situovaný u chodníku vedoucího z centra Sadů na Výšinu
sv. Metoděje, poblíž ulice Větrné.
Pískovcový kříž
pochází z druhé poloviny 19. století a podle
vytesaného nápisu na
zadní straně byl naposled obnoven v roce
1972. Před restaurováním byl pokryt
černými sedimenty
i biologickými nálety,
což způsobuje snížení
životnosti materiálu
a samozřejmě i degradaci díla samotného.
Nápravy se ujal MgA. Tomáš Kopčil,
který kříž očistil a provedl zpevnění
materiálu, barevnou retuši a upravil
základ. Cena obnovy dosáhla 145 tisíc
korun, z toho Zlínský kraj přispěl částkou
49 tisíc.

Drobná památka z 19. století
situovaná při
cestě k sadskému
hřbitovu doznala
v podzimních
dnech změny.
Původní krásu
dílu vrátil zásah
restaurátora
Františka Zhoře.
Památku již
pokrývala nevzhledná krusta tvořená
atmosférickými nečistotami, ale i dalšími agresivními prvky produkovanými
mechy, lišejníky a řasami.
Náklad na obnovu ve výši 70 tisíc korun
zaplatilo město.
Rodina prokoukla
Výtvarné dílo akademického sochaře
Stanislava Mikuláštíka, které se nachází
v ulici Štěpnické u zdravotního střediska,
doznalo změny k lepšímu. Společnost
HaServices provedla odstranění nečistot,
drobné opravy a hydrofobní konzervaci.
Dílko z pískovce nazvané Rodina tak bude
dál krášlit tento městský prostor. Město
za obnovu zaplatilo zhruba 25 tisíc korun.
- JP, ÚMA -

Křížové zastavení v Sadech
Po kříži v Cikánce opravilo město Uherské
Hradiště další sakrální památku v městské části Sady – křížové zastavení od
neznámého autora.

Kultivovaná reklama: Pochvala tentokrát míří do Františkánské ulice
I v měsíci lednu přinášíme pozitivní
příklad toho, jak je možné se vypořádat s takzvaným reklamním
smogem. Naše pochvala a ocenění
směřuje tentokrát majiteli jednoho
z objektů ve Františkánské ulici.
Na domě v historickém centru
města byla provedena očista od
nepřeberného množství reklamních
sdělení.
- ÚMA -

Dříve

Nyní
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Názory zastupitelů
Naplno do řešení
skutečných problémů

Několik slov k rozpočtu města na rok 2019

Ani opoziční lavice nám nemohou
překážet v tom, abychom v zastupitelstvu města prosazovali řešení skutečných problémů, které trápí obyvatele
Uherského Hradiště. Proto jsem na
prosincovém zastupitelstvu navrhl
dvě jasná usnesení a jsem rád, že je
podpořili nejen kolegové z opozice, ale
také koalice.
Za zásadní považuji to, že jsme jako
zastupitelé jasně vyslali signál, že už
nebudeme strkat hlavu do písku před
problémem s polétavým prachem
z uherskohradišťské teplárny CTZ.
Doposud přijatá opatření byla bohužel
neúčinná, a to včetně mlžných stěn,
které byly v roce 2018 instalovány,
aby zamezily šíření prachu. Jak ale
ukázaly hned první mrazivé dny,
k zásadnímu zlepšení situace vůbec
nedošlo. Bohužel tak stále nechráníme okolí teplárny, ale také blízkou
bytovou, vzdělávací i sportovní zónu
města před šířením prachu. Potvrzují se tak obavy, které již několik let
slyším od místních obyvatel, že mlžné
stěny problém nevyřeší a že jediným
řešením je vybudování kryté haly.
Proto jsem navrhl usnesení, které zastupitelstvo nakonec schválilo
a které ukládá vedení města, aby
v této spoluvlastněné firmě prosazovalo taková opatření, která povedou
skutečně k eliminaci šíření prachu,
ideálně právě vybudováním kryté
haly.
Kromě toho se nám podařilo v zastupitelstvu prosadit alespoň drobnou
výhodu pro obyvatele našeho města
v souvislosti s vyhláškou o poplatku
za odpad. Ti občané města, kteří zároveň vlastní rekreační chatu na území
města, už nebudou muset poplatek
za odpad platit dvakrát. Je podle mne
totiž logické, že jeden občan vyprodukuje vždy přibližně stejné množství
odpadu a je jedno, jestli se tak děje
v místě jeho trvalého bydliště nebo na
chatě třeba v Jarošově.

S příchodem nového roku si připomeňme, že Česká republika a město Uherské
Hradiště zažívá jedno z nejpříznivějších
období ve své novodobé historii. Jsme
na vrcholu dlouhého příznivého období
ekonomického růstu. Místo toho, aby
vedení města využilo skvělých podmínek, snížilo daně (z nemovitosti) a investovalo do budoucnosti našeho města,
bez rozmyslu vyhazuje peníze oknem.
Skutečný problém návrhu rozpočtu města
spočívá v nedostatku ambice, v neexistenci plánu, v úplné absenci vizí. Skutečný
problém tohoto rozpočtu spočívá v tom,
že neposouvá město Uherské Hradiště
mezi nejúspěšnější města v ČR. Rozpočet
neodráží možnosti ekonomického růstu,
nezvyšuje konkurenceschopnost města
jako celku, ani nevytváří nové příležitosti
pro lepší život občanů města Uherského
Hradiště.
Tento rozpočet je ukázkou nevelké
ochoty plnit předvolební sliby. Příkladem
může být letitý problém s parkováním.
V rozpočtu se počítá s pouhými dvěma
investičními akcemi na tento účel: Parkoviště u hřbitova (6 mil. Kč) a Parkování

Ing. Michal Dvouletý, MBA
Naplno pro Hradiště
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Štěpnice I. a II. etapa (19,5 mil. Kč).
Navenek to vypadá tak, že utracených
25,5 mil. Kč je částka docela vysoká. Jenže,
ve skutečnosti od ní musíme odečíst
14 mil. Kč, které se ve městě vyberou každý rok za parkování a mají být pak následně použity na opravu starých a úpravu
nových míst. Potom docházíme k číslu
pouhých 11,5 mil. Kč kapitálových výdajů
na parkování (5 %), což je v 836 mil. rozpočtu jen kapka v moři. Dále, město zbytečně nakupuje služby (právní poradenství, příprava zakázek aj.) od soukromých
společností a městský úřad dál bobtná
a zvětšuje se. To nechápeme.
Takových věcí je v rozpočtu víc a příslib
rozpočtových změn v průběhu roku, které
by to napravily, nebyl učiněn žádný. Proto
jsme ho nepodpořili. Během příštího roku
navrhneme v rozpočtových opatřeních
změny, které budou v souladu s předvolebními sliby. Sliby, které měli všichni ve
svých předvolebních programech.
S přáním všeho dobrého do nového
roku 2019 za nás Nestraníky.
Jan Zapletal, Ph.D.
Nestraníci pro Hradiště

Happy Line ženskou optikou
Skate park Happy Line – téma, které v zastupitelstvu rezonuje už několik měsíců
zejména díky stoupajícím nákladům,
ty se nyní vyšplhaly k 9 milionům Kč,
a také kvůli jeho umístění v těsné blízkosti
sportovní haly, která vyžaduje v blízké
době rekonstrukci.
Potřebuje město velikosti Uherského
Hradiště relativně nákladný skate park,
když je tolik jiných důležitých věcí?
Naše odpověď zní: ano, potřebuje.
Prostor pro neformální setkávání
mládeže totiž v Hradišti velmi chybí.
Odrůstající děti i mladí lidé mají sice
na výběr z rozmanité nabídky organizovaných aktivit, ale volný čas potřebují
trávit také po svém, v okruhu kamarádů,
pohybem, zábavou, soutěžením. Navazování kamarádství se vždycky odehrávalo
venku, jen se změnou životního stylu se
mění podmínky a nároky. Místo lezení

po stromech a budování bunkrů si dnes
mládež pořizuje prkna, koloběžky a BMX
kola, milují parkour a free running... Podmínky pro tyto sporty je potřeba podpořit,
pokud nechceme, aby mladí odjížděli za
zábavou do jiných měst nebo trávili čas
izolovaně u počítačů a mobilů.
Setkávání a aktivní trávení volného
času navíc přispívá ke spokojenému
dospívání.
Umístění skate parku ve sportovním
areálu v centru se nám zdá vhodné a férové zejména díky jeho snadné dostupnosti
ze všech městských částí. Pokud prostor
vznikne ve frekventované části města,
eliminujeme tak problém s šikanou nebo
užíváním návykových látek.
Čas kvapí, proto bychom s vybudováním skateparku neměli otálet.
Zuzana Vandame
TOP 09, studenti a nezávislí
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Svátek Tří králů
Svátek Tří králů (6. ledna) patří
mezi závěrečné svátky západokřesťanského vánočního oktávu. Končí
doba vánoční a začíná období masopustu. V západní církvi se oslavoval
jako připomínka příchodu a klanění
mudrců, prvních zvěstovatelů Ježíšova narození.
Počet mudrců (mágů, králů) se
postupně ustálil na třech, pravděpodobně na základě zmínky o třech
symbolických darech (zlatu, kadidlu a myrze). Od 9. do 12. století
se objevují i jména Kašpar, Melichar
a Baltazar. K rozmachu kultu svatých tří králů došlo po převozu jejich
údajných relikvií z Milána do Kolína
nad Rýnem. V českých zemích přišel
výrazný impuls pro uctívání tří králů
v roce 1372, kdy Karel IV. obdržel jako
dar část týlu svatého Baltazara.
V lidovém prostředí se tři králové
těšili zvláštní úctě jako ochránci
proti zlým silám, špatnému počasí,
nemocím dobytka i lidí a jako patroni
cestujících. Zvyk psát požehnanou
křídou na dveře domů nebo vrata
stájí i stodol písmena C+M+B a doplňovat je letopočtem (psaní tří králů)
vychází z prvních písmen latinské
prosby Christus mansionem benedicat (Kriste, žehnej tomuto obydlí).
Do liturgie svátku spadá žehnání
vody, soli, kadidla a křídy, kterým
lidé přikládali zvláštní sílu. Svěcená křída nebo voda se přidávala do
léčebných medikamentů i odvarů.
Tříkrálovou vodou se vykropoval
dům, dvůr, hospodářské budovy, pole
i vinice, uschovávala se pro různé
potřeby v kropence. Bylo zvykem
nalít jí trochu do studny, aby v ní byl

Tříkrálová obchůzka z Veselí nad Moravou zachycená malířem Antošem Frolkou v roce 1910.
Foto: archiv Slováckého muzea

dostatek zdravé vody. Tříkrálová sůl
platila jako prostředek proti očarování, uřknutí, proti nemocem i jako
ochrana před bouří.
Obchůzku tří králů původně zajišťovali tři chlapci oblečení do bílých
košil, přepásaných stuhou nebo
červeným pásem, na nějž si přivazovali dřevěnou šavli a na hlavu dali papírové koruny. Jeden z nich si sazemi
začernil obličej. Koruny si chlapci
zhotovovali z bílého tvrdého papíru
s nalepeným křížem.
V obcích na Slovácku někdy před
polovinou 20. století jednotlivé krále
označovala červená, černá a bílá koruna a každý „král“ míval vyznačen
na koruně iniciálu svého jména. Tři
králové, často představovaní ministranty, psali na dveře stavení své
znamení, zpívali koledu a skládali

do schránky peněžní příspěvky a do
šátku, košíku či sotůrku, naturální
dárky – chléb, mouku, máslo, vejce,
pečivo.
Ve městech se na tříkrálové obchůzky vypravovali žáci (studenti) a řemeslníci. Sociální kontext tříkrálových
obchůzek se v průběhu 20. století
zvýraznil. Zúčastňovaly se jich téměř
výhradně děti chudých rodin, které se
za koledou vydávaly i do vzdálenějších
obcí. Obchůzky doznívaly v šedesátých letech 20. století. Po roce 1989 se
jejich smysl posunul od individuální
koledy k sbírce pro Charitu a její sociální programy. Tříkrálová sbírka je
v současnosti největší dobrovolnickou
akcí v České republice, které se účastní každoročně až 50 000 koledníků.
Jan Káčer, etnograf Slováckého muzea

Výzva muzea: Výstavu o listopadu 1989 může obohatit každý
Slovácké muzeum letos připravuje k výročí listopadových událostí
roku 1989 výstavu „Sametová revoluce v Uherském Hradišti“. Může ji
obohatit každý, komu se zachovaly
nějaké zajímavé připomínky té doby.
Muzeum se proto obrací na všechny,
kteří mají a jsou ochotni zapůjčit

k archivaci fotografie, písemné, filmové i audio dokumenty či jiné předměty z listopadových a prosincových
událostí 1989 v Uherském Hradišti.
Děkujeme!
Kontakt: Mgr. Pavel Portl, historik,
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.
cz, telefon: 777 066 612.
- SM 13
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Toulky městem
Jak už jsme minule zmínili, v sousedství zahrady restaurace Koruna
při silnici se do poloviny 19. století
rozkládala ovocná zahrada měšťana
Franze Holla s malou hospodářskou
budovou v zadním rohu. Dál k břehu
Moravy, již za barokními valy, ležely
louky a obecní pastviny. Na těchto
pozemcích byla v blízkosti řeky postavena budova veslařského spolku
s názvem Ruderverein Moravia,
a to asi po roce 1864, kdy byl tento
spolek založen jako první v českých
zemích a druhý v Rakousku. O jejím
vzhledu nemáme žádný
doklad, ale poloha je zachycena na plánku z roku 1886,
kdy spolek žádal o povolení
stavby nového „lodního
domu“. Zatímco stará budova ležela
šikmo k břehu Moravy, nová byla
postavena rovnoběžně s nábřežím,
podle plánu stavitele Carla Traunera. Na počátku 20. století činnost
spolku stagnovala a budova chátrala,
až v roce 1905 mu město vypovědělo
nájem pozemku a nařídilo odklidit budovu. V následujícím roce se
spolek Moravia rozpadl, ale na jeho
činnost navázal v roce 1904 vytvořený Český sportovní klub, který
roku 1907 požádal město o propůjčení místa, které Ruderverein
vyklidil. O rok později však svou
žádost stáhl a zakoupil si pozemek
za gymnáziem. Téhož roku ale část
členů ze sportovního klubu vystoupila a založila Český veslařský klub,
který získal pozemek se zdemolovaným pavilónem po Rudervereinu a již v červnu 1908 zde otevřel
novou přízemní budovu podle plánů
stavitele Schaniaka. Za dobu první
světové války klubovna a loděnice
utrpěly natolik, že hrozily zřícením,
takže se členové usnesli místo oprav
postavit budovu novou. Město klubu
odprodalo část dosud pronajatého
pozemku, v roce 1927 byla klubovna přestavěna a dostala čp. 440.
Slavnostně byla otevřena 5. června
1927. Součástí budovy byla od roku
1934 prodejna či kiosek, kde František Krajča prodával cukrovinky,
limonády a pivo, od 1936 ještě mléko,

sýry a uzeniny. V roce 1949 bylo
vlastnictví objektu převedeno na
Československou obec sokolskou.
U vstupu na most bylo asi v 50. letech 20. století zbudováno veřejné
WC, dnes se tam nachází Bar Krab
s čp. 1230.
Než se vrátíme zpět k ústí Vodní
ulice, abychom prošli druhou stranu
Tyršova náměstí, je třeba doplnit, že
v době existence pevnosti vedla cesta
do Starého Města od vnitřní Vodní
brány do nynější ulice U Brány, kde
stála vnější brána v barokním opevnění a za ní
most přes
Moravu, od
něhož vedlo
za Rybárnami do Starého Města ještě několik
dřevěných mostů přes luční bažiny
a rybníčky a přes Zerzavici. Od konce
18. století probíhaly přípravy na důkladnou opravu hradišťských mostů,
v rámci nichž hrabě Leopold Berchtold navrhl kratší spojení se Starým
Městem v podstatě v trase dnešní silnice. Nový most přes Moravu i nová
silnice byly dokončeny v roce 1817
a bývalý hlavní most i vedlejší mosty
zbořeny.
V sousedství Vodní brány, přibližně
na dnešní travnaté ploše, se až do
18. století nacházel hřbitůvek, zřejmě

Tyršovo náměstí
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Budova veslařského klubu postavená v roce 1927.

patřící k protějšímu městskému
špitálu. Zmiňován je ještě v roce 1795,
ale pravděpodobně už nebyl používán. Po vybudování nové silnice od
vnitřní brány k novému mostu přes
Moravu na počátku 19. století vznikla na tomto místě malá zeleninová
zahrada v majetku města, později jen
travnatá plocha, jejíž část až v roce
1928 zabrala přízemní přístavba obchodních prostor k domu čp. 112. Od
této zahrádky podél staré hradební
zdi až za vojenský magacín, dnešní
Galerii, se rozkládalo prostranství,
využívané městem jako skladiště
dříví. Další dvě taková skladiště
ležela na samém břehu Moravy po
obou stranách mostu. Tyto pozemky,
označované také jako „vojenská pole“,
byly v 19. století majetkem armády,
později je získalo město.
Již roku 1803 byl zásluhou purkmistra Jana Entla a s výrazným
finančním příspěvkem Josefa Hally
zřízen u Vodní brány kamenný kříž,
snad jako připomínka někdejšího
hřbitova. Stával přibližně uprostřed
křižovatky proti Vodní ulici až do
20. let 20. století. Pravděpodobně při
úpravách Velehradské ulice v roce
1927 byl posunut na dnešní místo
stranou silnice.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Foto: SOkA UH

Ze života města

Na zdraví Martinu Hrbáčovi k jeho osmdesátinám!

Desátého ledna oslaví své osmdesátiny jedna z nejvýznamnějších postav
(nejen) horňáckého folkloru – primáš,
zpěvák a dobrý člověk Martin Hrbáč.
Narodil se v Hrubé Vrbce, vyrůstal
v muzikantském prostředí: „Dyž sem
otevrel hubu a oči, viděl sem naších
a počul sem první sedlácké“. Už na
měšťance založil pětičlennou hudeckou muziku. Hrál v horňácké muzice
legendárního Joženy Kubíka a v roce
1966 vznikla Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče existující (pochopitelně v jiném složení) dodnes.
Spolupracoval s mnoha významnými

Jiří Jilík představil
pověsti o Chřibech

interprety (Dušan Holý, Luboš Holý,
František Okénka a další).
Často zavítal do Uherského Hradiště, přátelil se s lidmi okolo Hradišťanu
a jeho primáši Jaroslavem V. Staňkem
a Jiřím Pavlicou, hrával s Cimbálovou muzikou Viléma Zahradníka,
s Čechovci nebo s Burčáky (s nimi se
podílel na albu „Pod perinů štyri nožky" a vystupoval ve stejnojmenném
pořadu MFF Strážnice).
Že se svojí kapelou u nás často
vystupoval (například na Festivalu
hudebních nástrojů lidových muzik nebo na slavnostech vína) není
třeba připomínat – vždy byl nadšeně
přijat. Nyní jezdí často na zkoušky Hudců Pondělníků – v červnu
2018 přijel popřát primáši Františku Hamadovi ke 104. narozeninám
(na snímku). A my jménem redakce
i čtenářů zpravodaje přejeme Martinovi vše nejlepší a hodně zdraví
– a těšíme se na další vystoupení.
Miroslav Potyka

V Jezuitské koleji se bruslí až do Velikonoc

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, pobočka Kasárna, uspořádala
6. prosince besedu na téma „Chřiby pověsti z hor i podhůří“ se spisovatelem
a novinářem (a také spolupracovníkem
redakce Zpravodaje) Jiřím Jilíkem.
Pro účastníky besedy v příjemně
zaplněném sále nejprve populární
autor uvedl knihu, podle níž byla akce
nazvána, pak celou řadu publikací
věnovaných Chřibům, na nichž se podílí
spolu se spolkem přátel (knížek už je 13)
a představil také jednotlivé žijící i nežijící autory pověstí z okolí Chřibů. Těm byl
věnován film režiséra Ivana Stříteského
podle scénáře Jiřího Jilíka, promítnutý
na závěr besedy.
- MP -

DIVADELNÍ PÁTKY
19.00 HODIN
KULTURNÍ DŮM VÉSKY

18. 1.

SLABOMYSEĽNÁ
DIVADLO 21, OPATOVÁ-TRENČÍN
Představení není vhodné pro děti.

Nemusí mrznout, a přesto lidé v Uherském Hradišti bruslí
pod širým nebem. Na nádvoří bývalé jezuitské koleje na Masarykově náměstí si lze zajezdit na bruslích až do jara 2019.
Speciální umělá plocha opět slouží každému, kdo má
chuť si zabruslit, ať už to jsou děti, mládež či dospělí, je tedy
určena široké veřejnosti a také pro organizované skupinky ze škol, školek, zájmových organizací apod. Kluziště
o rozměrech 20,6 x 10,6 metru pokrývá syntetická plocha,
na které se bruslí pomocí klasických bruslí. Plochu kluziště
rámují mantinely.
Kluziště funguje od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin,
v neděli od 9 do 16 hodin. Je vhodné mít dobře nabroušené
brusle. Vstupné je 20 korun za osobu, v případně školních
skupin 10 korun za osobu. Cena exkluzivního pronájmu
jedním subjektem je 400 korun za hodinu. Vstupné se vybírá v kavárně Café 21, kde je možné se také občerstvit.
Toalety jsou k dispozici v areálu Jezuitské koleje, klíč u obsluhy kluziště nebo v kavárně.
- JP -

15. 2.

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
DS ČAPEK UHERSKÉ HRADIŠTĚ

15. 3.

NA ZAJÍČKA ANEB KOMU NENÍ
RADY, TOMU UCHO UTRHNI
DIVADELNÍ SOUBOR P.O.KRO.K. KROMĚŘÍŽ

12. 4.

CÉSAR A DRANA
DIVADLO BROD Z UHERSKÉHO BRODU

2019

Prodej permanentek na
lednovém představení.

Klub kultury poskytuje komerční pronájmy v objektech Reduty, Klubu kultury, Slovácké búdy,
KD Sady, KD Vésky, KD Mařatice, KD Míkovice.
www.kkuh.cz
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Inzerce

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN
Od 2. 1. do 31. 1. 2019
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.
2. – 31. 1. 2019
uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
přijme na pozici:
POMOCNÍK/POMOCNICE DO KUCHYNĚ

POŽADUJEME: zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, bezúhonnost

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ÚKLIDU
SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu
odečtena na pokladně. Slevu nelze
kombinovat s jinými slevovými akcemi
či kupony, je jednorázová a nelze ji
uplatnit dodatečně. Slevy se nesčítají.
Dále se sleva nevztahuje na kauce,
zálohy, půjčovnu nářadí, knihy, paliva,
služby, dárkové a věrnostní karty a na
objednávky on-line.

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA JVN
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

www.jvn.cz
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ A DRUŽSTEV
7. 1. 2019
LEGISLATIVNÍ NOVINKY ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY
15. 1. 2019

(pro lůžkové oddělení)
POŽADUJEME: ukončení min. základního vzdělání,
věk nad 18 let, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost
NABÍZÍME: zajímavou a různorodou práci, přátelský
kolektiv, příspěvek na stravování, zvýhodněný tarif
mobilního telefonu pro Vás a Vaše rodinné příslušníky,
výhodné ceny plynu do Vaší domácnosti, sleva
na lázeňské pobyty, sleva na internetové připojení
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

LUXUSNÍ

DÁRKOVÉ
KRABIČKY

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A OSTATNÍ
DANĚ Z PŘÍJMŮ
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018,
NOVINKY 2019.
ZMĚNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2019
DAŇ Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – SHRNUTÍ
PRAVIDEL PLUS VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
KURZ ÚČETNICTVÍ
KURZ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ
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Možnost objednání předem na: 606 168 749
nebo info@vinotekagajdusek.cz
ŠTĚPNICE – HUSOVA 760,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

www.vinotekagajdusek.cz

Inzerce

příplatek za pracovní prostředí

NEJVĚTŠÍ AUTOCENTRUM
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

WWW.AUTOUH.CZ
17
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Naše země očima dětí –
obrázky pro Kubíka
Podpořte společně s dětmi z uherskohradišťských mateřinek dobrou věc
Děti z mateřských škol z Uherského
Hradiště a blízkého okolí by rády
pomohly malému kamarádovi, 3letému Kubíčkovi z Uherského Hradiště. Namalovaly obrázky, které si
můžete zakoupit i vy. Celý výtěžek
z prodeje poputuje na rehabilitaci
tříletého Kubíka.
Výstavu výtvarných prací dětí pořádá
již několikátý rok Mateřská škola Uherské Hradiště ve spolupráci
s Klubem kultury. K vidění je několik
desítek dětských prací z dvaceti mateřských škol z Uherskohradišťska.
Vernisáž se uskutečnila v podkroví
Reduty 6. prosince v 10 hodin a na
úvod vystoupily děti z mateřské
školy v Sadech s pásmem na téma
Naše země, plným písniček, vtipných
scének a vystoupení inspirovaných
různými kouty naší republiky.
Obrázky z výstavy si můžete
zakoupit právě vy za dobrovolný
příspěvek, a pomoci tak rodičům
malého Kubíka shromáždit finanční
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prostředky na náročnou péči a rehabilitaci. „Kubík prodělal ve třech
měsících svého života krvácení do
mozku. Byl jeden měsíc v kómatu
a dlouhou dobu se léčil v nemocnici. Jeho zdravotní stav byl vážný,
ale Kubík bojoval a snaží se vrátit
do běžného života. Je však zapotřebí
dlouhodobě cvičit a rehabilitovat, což
stojí jeho rodiče nemalé prostředky.
Proto chceme, právě prostřednictvím
výstavy dětských prací, Kubíčkovi
pomoci zajistit finanční prostředky
na rehabilitaci.“ přibližuje Alena
Vrtalová z MŠ Husova, jedna z iniciátorek výstavy.
Výstavu můžete přijít navštívit do
31. 1. 2019. V tento den si také malý
Kubík s rodiči převezme z rukou
organizátorů výtěžek z benefiční
výstavy.
V případě zájmu o koupi obrázku můžete kontaktovat p. Alenu
Vrtalovou: 739488424 nebo
p. Petru Baroňovou: 777608293.

Kultura

Klub kultury

V pořadí šestým koncertem cyklu Musica
bude Novoroční koncert
s přípitkem starosty
města Stanislava Blahy.
Koncert Slováckého
komorního orchestru
je opět v dramaturgii
Kristiny a Davida
Hrubých. Koná se ve
středu 2. ledna 2019
v 19.30 hodin ve velkém
sále Reduty.

Leden – začátek kulturního
roku
Hned po vánočním odpočinku čeká
Uherské Hradiště vlna kulturních
událostí. 2. ledna můžete zahájit další
rok Novoročním koncertem s přípitkem
starosty města. Se Slováckým komorním
orchestrem se vydáte v hudebním repertoáru do minulosti a zakusíte i její ozvěny
v budoucnosti. Minulé se bude prolínat
s budoucím a naopak. Neprozradíme
ale více než to, že zazní skladby Georga
Friedricha Händela, Petera Breinera
a Edvarda Griega. Vrcholem lednového
programu bude letos už dvacátý osmý
Reprezentační ples města, který odstartuje hradišťskou plesovou sezónu. Ta pro
nás bude pokračovat i zpočátku února
pohodovým oblíbeným plesem seniorů,
který letos nese nový název – jeho devatenáctý ročník začíná éru plesů s názvem
Ples 30 plus. Jako moderátor i zpěvák
bude večerem provázet herec Zdeněk
Junák. Zváni jsou všichni milovníci tance,
zábavy a setkání s přáteli.
Děkujeme vám za přízeň a přejeme
krásný nový rok plný štěstí
a příjemných zážitků.

Ohlédnutí

Prvním Jazzem roku
2019 bude koncert
sehraného ženského
pěveckého tria Prime
Time Voice ve spojení
s instrumentálním uskupením. První jazzový
čtvrtek se bude konat
10. ledna v 19. 30 hodin
v Redutě. Účinkují: Dana
Šimíčková - soprán,
Taťána Roskovcová mezzosoprán, Marta
Marinová – alt, Jiří
Kovář – kytara, Jaroslav
Šimíček – kontrabas,
Jan Dvořák – bicí, David
Fárek – saxofon.

Programovou nabídku na měsíc leden najdete na straně 31.

Pozvání
VÝSTAVA MARIÁNA KOMÁČKA

Netradiční vernisáž v přítmí Reduty se za hudebního doprovodu autora Aleše Brunclíka uskutečnila
v závěru listopadu a výstava abstraktních obrazů
a grafik zde potrvá až do 7. ledna.

Účastníci výtvarného kurzu Akademie třetího věku
připravili každoroční výstavu svých prací. Díla
tvořili pod vedením akademického malíře Miroslava
Maliny a představili je veřejnosti 12. prosince v Galerii Vladimíra Hrocha.

Marián Komáček (vpravo).

Jeden z nejvýznamnějších současných
slovenských grafiků a malířů představí
svou tvorbu v Galerii Vladimíra Hrocha
v Klubu kultury. Marián Komáček (1959)
patří k předním současným tvůrcům
grafiky, malby obrazů a litografie. Věnuje
se rovněž tvorbě slovenských známek,
knižní ilustraci i exlibris. Vystudoval na
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, na oddělení grafiky a knižní
ilustrace, u prof. Albína Brunovského.
Získal celou řadu významných ocenění.
Marián Komáček se již prezentoval na

Letem světem – litografia Homage to Štefánik 2018.

více než 90 samostatných výstavách
po celém světě. Výstava grafik bude
v Uh. Hradišti slavnostně zahájena
ve středu 16. ledna 2019 v 17 hodin.
Na úvod vystoupí Zdeněk Sychra a výstava potrvá do konce února.
- PB 19
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
S knížkou do života (Bookstart) – čtenářem již od malička
Projekt Bookstart, v českém prostředí
pojmenovaný S knížkou do života, je
mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je
podpora čtenářství již od útlého věku
– knihovny se snaží o to, aby zapojily
rodiče a seznamovaly společně s nimi
ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů v ní.
Také Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana se v roce 2018 k projektu připojila a všem letos narozeným
dětem předala (nebo ještě předá) při
vítání občánků startovací balíček,
jehož součástí je také možnost přihlásit děťátko do knihovny až do jeho 6
let zcela zdarma. Vždyť čtení formuje
osobnost dítěte a podněcuje jeho vývoj. A jak dokazují současné výzkumy
čtenářství, děti, které čtou a kamarádí se s knihami, mají ve škole lepší
výsledky. Chcete-li, aby se z vašeho
dítěte stal dobrý čtenář, především mu

hodně předčítejte, úplně odmala. To
znamená předčítat denně a v průběhu
dne několikrát. Pomáhá, když si zavedete s dítětem pravidelné zvyklosti.
A co nabízí knihovna těm úplně
nejmenším? Kromě velkého výběru
leporel a knih vhodných k předčítání,
audioknih pro nejmenší či knížeček
v angličtině a jiných jazycích, také pravidelné programy pro rodiče s dětmi.
Každou poslední středu v měsíci se
můžete v roce 2019 vypravit na pobočku v Mařaticích, kde bude připraveno
hravé Dopoledne s pohádkou. Každý
měsíc jedno dopoledne jste zváni na
kreativní tvoření, občas cvičení, s těmi
nejmenšími na pobočku Kasárna.
Oddělení pro děti pak v únoru a v září
zve na Den otevřených dveří s výstavou a doporučením knih pro děti, ale
také o dětech. S malými čtenáři se jistě
potkáme také při čtených večerníčcích

na trávníčku u knihovny v červnu či
při lampiónovém Setkání broučků
v říjnu.
Milí rodiče, přijďte se do knihovny
podívat, vybrat si, vypůjčit, zkrátka
smysluplně strávit volný čas se svým
děťátkem. Těšíme se na vás!
- HH, BJ -

Jedno z prvních setkání s nejmenšími v rámci projektu
Bookstart.
Foto: Knihovna BBB

Knihovna pořádá kurz kreativity zaměřený na kresbu a psaní
Ve druhé polovině ledna 2019 nabízí
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana nový kurz pro všechny, kteří
chtějí formou psaní a kreslení rozvíjet svou kreativitu. Kurz sestává
z pěti lekcí po 60 minutách, plus
jedna lekce 120 minut.
Každá lekce obsahuje:
- nácvik relaxační techniky kreslení
zentangle,
- úkol rozvíjející kreativitu v oblasti
psaní textů.
Bonus: jedna z lekcí obsahuje malý
exkurz do grafologie.
Závěrečná práce spočívá v kresbě
obsahující vlastní či přejatý literární
text.
Kurz je určen pro účastníky ve věku
nad 13 let, horní hranice není určena,
je proto vhodný také pro aktivní seniory! Počet účastníků: 10 až 12. Kurz
vede Dagmar Vaďurová, lektorka trénování paměti, přihlášky na e-mailu
20

vadurova@knihovnabbb.cz.
Cena kurzu je 500 Kč.
Termíny: středy 23. a 30. ledna,

6., 13. a 27. února, 6. března, vždy
od 17 do 18 hodin, poslední lekce
17 až 19 hodin.
- DV -

Kultura

Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Nový divadelní rok odstartují Dva úplně nazí muži
Absurdní komedie francouzského
dramatika Sébastiena Thiéryho Dva
úplně nazí muži odstartuje 12. ledna
ve Slováckém divadle nové předplatné
na rok 2019. To se ponese tentokrát
v duchu sloganu „Přijďte na kus!“ a divákům nabídne šest nových titulů, šest
režisérských osobností i šest unikátních
zážitků.
Režie novinky se ujal Lukáš Kopecký, který bude se Slováckým divadlem
spolupracovat poprvé. „Je to v podstatě situační, nebo chcete-li absurdní
komedie. V polovině hry dojde k obratu
v žánrovém uchopení směrem k dramatu, ale jde mi o to, aby to pořád bylo vtipné,“ uvedl režisér Lukáš Kopecký, který
je v současnosti kmenovým režisérem
Českého rozhlasu Brno a spolupracuje
s divadly po celé republice.
Hra popisuje vtipnou zápletku, kdy
se úspěšný pařížský právník a věrný
manžel jednoho dne probudí nahý vedle

svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden
z nich situaci nechápe. Posléze se do děje
zapojuje právníkova žena Catherine,
která se náhle vrací domů, a také mladá
žena lehkých mravů. Podaří se za této
konstelace ubránit jejich pětadvacet let
trvající manželství? A může se to povést,
když Catherine objeví svého manžela
a jeho kolegu nahé podruhé?
„Autor čtrnáct let staré hry Sébastien Thiéry byl původně hercem bez
práce. Aby se jako herec uplatnil, začal
psát – a stal se jedním z nejuváděnějších francouzských dramatiků. Ve
svých hrách sice navazuje na tradice
absurdního divadla, uplatňuje je ovšem
v lehčích a výrazně komediálně laděných žánrech,“ doplnila dramaturgyně
novinky Markéta Špetíková.
Dva úplně nahé muže, které momentálně hraje také nové ostravské Divadlo
Mír, uvede Slovácké divadlo v překladu

Kateřiny Neveu. Hudbu složil Mario
Buzzi a scénografie se ujala Veronika
Watzková. Choreografii vytvoří Pavol
Seriš, který v minulé sezóně se Slováckým divadlem pohybově spolupracoval
na dramatu Karoliny Světlé Kříž u potoka. Diváci se mohou těšit na herecký
koncert Tomáše Šulaje a nováčka souboru Pavla Šupiny, Kláru Vojtkovou a Petru
Staňkovou.
- BŠ -

Pavel Šupina a Tomáš Šulaj budou Dva úplně nazí
muži.
Foto: Marek Malůšek

Krajčo, Štěpánková, Langmajer, Vilhelmová – exkluzivní spolupráce s hereckými hvězdami
Slovácké divadlo v lednu startuje nový
divadelní rok a návštěvníci se mohou
těšit na velké tituly, jako je muzikál
Chicago či slavný Přelet nad kukaččím
hnízdem. Předplatitele ale čeká ještě
jedna novinka, spolupráce s divadlem
Ungelt.
„Navázali jsme exkluzivní partnerství
s pražským divadlem Ungelt, které do
Hradiště v příštím roce přiveze čtyři své
nejlepší inscenace, včetně Thálií ověnčených Dešťových dnů,“ prozrazuje ředitel
uherskohradišťské scény Michal Zetel.
Majitelé předplatného nejenže budou
mít možnost koupit si lístky na pražská
představení ještě předtím, než budou ve
volném prodeji, ale budou se moci účastnit i následných autogramiád a besed se
známými herci.
„Je pro nás ctí spolupracovat s tak
vynikajícím divadlem, jakým je Slovácké divadlo, a doufáme, že společných

aktivit bude přibývat,“ potvrdil zakladatel a ředitel Ungeltu Milan Hein.
Už v lednu se diváci mohou těšit na
inscenaci Pardál s Janou Štěpánkovou
a Františkem Němcem, která už je
beznadějně vyprodaná, na duben je připraven Skleněný strop, ve kterém hlavní
role hrají Tatiana Vilhelmová a Jiří
Langmajer, před prázdninami Ungelt
přiveze komedii Život podle Jonesových

s Vandou Hybnerovou a chybět nebudou
ani Deštivé dny s Davidem Švehlíkem
a Richardem Krajčem, jenž za mimořádný výkon získal Cenu Thálie.
„Noví předplatitelé budou mít také
jedinečnou možnost sehnat v předstihu
vstupenky na Shirley Valentine, kterou
k nám po obrovském úspěchu znovu
přiveze paní Simona Stašová,“ dodává
ředitel Michal Zetel.
- BŠ -

Inscenace Pardál s Františkem Němcem a Janou Štěpánkovou zavítá do Slováckého divadla 27. ledna. Foto: Jan Malíř
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Slovácké muzeum
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, info@slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

Vánoční světlo
Výstava věnovaná symbolice světla
v době adventu a Vánoc. Přiblíží význam
rozsvěcování rorátních sloupků, symboliku svící na adventních věncích, vývoj
osvětlení vánočního stromku, význam
betlémské hvězdy i poměrně nový fenomén betlémského světla.
Potrvá do 27. ledna.

Vladimír Groš a jeho žáci
První výstava k 80. výročí založení
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti představuje
vybrané absolventy oboru Výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu ve
společnosti keramických plastik Vladimíra Groše.
Vernisáž: čtvrtek 31. ledna v 17.00.
Potrvá do 17. března.

Lidové stavby známé neznámé
Výstava prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumného úkolu etnografického oddělení zaměřeného na lidové
stavitelství, který byl řešen na území
Zlínského kraje v letech 2007–2017.
Končí 17. února.

Bude jiný – Prague Stuckists
Prague Stuckists je výtvarný projekt
orientovaný na klasické výtvarné techniky, především na malbu. Představuje
volné sdružení nezávislých umělců
mladší a střední generace z Prahy

a Brna. Jeho vznik inicioval v roce
2004 výtvarný teoretik Robert Janás.
Společným znakem stuckistů je revolta
proti přílišnému konceptualismu v současném umění.
Vernisáž: čtvrtek 31. ledna v 17.00.
Potrvá do 17. března.
JEZUITSKÁ KOLEJ
Uherské Hradiště v době
první republiky
Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky dokumentuje nejen
události v říjnu 1918, ale především
rozvoj města v meziválečném období.
Výstavu připravily město Uherské
Hradiště a Slovácké muzeum.
Končí 28. února.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Poslední komentovaná prohlídka
výstavy
O čem si rozpráva Česko, Slovensko,
Morava – kurátorka výstavy Marie
Martykánová prozradí zajímavosti
o autorech, výtvarných dílech a představí exponáty, které se do výstavy
nevešly. Galerie Slováckého muzea,
sobota 5. ledna ve 14.00. Vstupné
podle ceníku.
Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Stavitelství, to je príma!
Setkání se skřítkem Zvídálkem
v muzeu. Tentokrát se budeme bavit

o lidovém stavitelství. Jaké materiály
byly potřebné na postavení domu? Jací
řemeslníci pomáhali při stavbě? Hlavní
budova muzea, neděle 20. ledna, od
13.00 do 17.00. Vstupné 100 Kč.
Výukový program
Stálá expozice Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko
jsou výukové programy pro mateřské,
základní a střední školy: Fašanku, fašanku, už je ťa na mále aneb Masopust
na Slovácku. Rezervace: Mgr. Lenka
Vlková: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz, 734 693 528, 572 551 370.

Více na www.slovackemuzeum.cz
v sekci Pro školy.
Výukový program
- Památník Velké Moravy
Součástí stálé expozice o dějinách
Velkomoravské říše jsou programy
pro mateřské, základní a střední školy:
Po stopách Mojslava, Cyril a Metoděj
– Příběh dvou bratrů a Velká Morava
láká k prostřenému stolu. Rezervace:
MgA. Petra Tománková: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz, 734 282
498. Více na www.slovackemuzeum.cz
v sekci Pro školy.

Nový program Tvoříme v muzeu! odstartuje začátkem února
Po sedmi letech vaření v muzeu se
sobotní dopoledne ponese v tvořivém duchu a místo chuťových buněk
mohou návštěvníci zaměstnat šikovné
ruce. Od 2. února budou první soboty v měsíci ve znamení workshopů
s praktickými ukázkami různých rukodělných technik, jejichž základy se
budou moci návštěvníci pod vedením
zkušených lektorů naučit a pracovat na
konkrétním výrobku.
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„Cyklus odstartuje technika
výšivky na výřez, která se na Uherskohradišťsku vyskytuje na mužských košilích, v ženském kroji pak
na rukávcích i úvodních plachtách.
Vlastní výšivka se skládá z několika
typů stehů, má své zákonitosti v postupu tvorby, barevnosti i uspořádání
vzorů na ploše výšivky. Do jejích tajů
zasvětí všechny zájemce Jarmila Kraváčková z Babic,“ prozradila Marta

Kondrová, vedoucí etnografického
oddělení Slováckého muzea.
- PP -

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Sobota 5. ledna, 18.00
André Rieu – koncert ze Sydney
Po úspěšném přenosu koncertu z Maastrichtu přinese král waltzu André
Rieu a jeho Johann Strauss Orchestra
milionům fanoušků po celém světě
svůj Novoroční koncert nahraný živě
v australském Sydney. Staňte se diváky magického večera hudby a tance
se soprány světové úrovně, platinovými tenory a spoustou překvapení.
Užijte si možnost vstupu do zákulisí
a vyslechněte rozhovory s Andrém
a jeho speciálními hosty.

Neděle 6. ledna, 19.00, foyer
Ohlédnutí 2018 (vernisáž výstavy)
První neděle roku 2019 bude ve
Hvězdě patřit vernisáži již 13. ročníku neformálního „slováckého press
fota“, která se uskuteční ve foyer
kina. V kinokavárně bude vystavovat soubor svých fotografií loňská
vítězka Simona Bočková. Slavnostní
pohodu podpoří horňácká cimbálová
muzika s primášem Petrem Kubíkem
z Velké nad Veličkou. Obě části výstavy budou k vidění do konce ledna.
Více na ohlednuti.uh.cz.
Neděle 6. ledna, 18.00, foyer
Tříkrálový koncert: Duo Jitka
Šuranská – Petr Uvira + Milan Nytra
Tým kurátorů Ohlédnutí tentokrát
doplnila hudebnice Jitka Šuranská
a výtvarník a hudebník Milan Nytra
(ex-Buty). Houslistka a zpěvačka
Jitka Šuranská je bezesporu jednou
z největších osobností tuzemské
world music, ostatně je držitelkou
dvou cen Anděl v této kategorii. Kdo
byl na koncertě skupiny Petra Uvira

Ladě ví, že i česká rocková kapela
může znít naprosto nekompromisně
a přitom originálně. Petra můžete
také znát z jeho další kapely Heimat.
Jako speciální host vystoupí Milan
Nytra, který působil v kapele Buty.

Pondělí 7. ledna, 17.00
Moje století + hosté: Theodora
Remundová, František Hamada,
Pondělníci a další
Mladší z dcer Ivy Janžurové Theodora Remundová nedávno v pražské
Lucerně uvedla svůj nový dokumentární film Moje století, v němž
zaznamenala osudy 25 stoletých lidí.
Nechybí mezi nimi ani primáš a spoluzakladatel Hradišťanu František
Hamada (104 let). Mozaiku příběhů
ze století naší republiky ve vzpomínkách stoletých obyvatel uvede osobně
režisérka Remundová a zahraje na ní
František Hamada se svými Pondělníky.
Pátek 11. ledna, 16.30
PeckaFilm 10 – vyhlášení vítězů,
projekce prací
V jubilejním 10. kole dětské kreativní
soutěže PeckaFilm měly děti podle
příběhu nazvaného „Dvě minuty
v Jurském světě“ co nejlépe ztvárnit
podobu Slovácka během druhohorní
Jury formou obrázků, prostorových
objektů nebo krátkých videí. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 týmů ze
7 škol. Na vyhlášení budou vítězům
předány ceny a medaile a na velkém
plátně v sále kina si prohlédneme
všech 113 zaslaných prací, zobrazující
dinosaury a další druhohorní „příšery“. Zváni jsou soutěžící i veřejnost.
Více na peckafilm.uh.cz.

Neděle 20. ledna, 15.45
Bajadéra (živě z Bolšoj baletu,
Moskva) + ZUŠ Uherské Hradiště
Bajadéra s hudbou Ludwiga Minkuse
je dědictvím pozdního romantismu,
baletem s pohádkovým exotickým
námětem, pompézní výpravou a virtuózními tanečními výkony. Speciálním bonusem bude opět vystoupení
mladých baletek ze ZUŠ Uherské
Hradiště.

Středa 23. ledna, 20.00
Salvador Dalí – Hledání
nesmrtelnosti
Čerstvý dokument nabídne vyčerpávající pouť životem a dílem Salvadora
Dalího a také Galy, jeho múzy a spolupracovnice. Dalího rozjímání nad
sebou samým, Gala, výprava za jeho
díly, vztahy s rodinou – to vše nás,
skrze obrazy a dokumenty, z nichž
některé nebyly dříve publikovány,
přivede blíže k tomuto originálnímu
umělci. Hvězda dokument promítne
v den, kdy si svět připomene 30 let
od Dalího smrti.
V lednu se v kině Hvězda navíc můžete těšit na přehlídku filmů Best of
2018, hity Ledová sezona: Medvědi
jsou zpět, Skleněný, Úniková hra
či Ženy v běhu, BTS LOVE YOURSELF TOUR - koncert ze Soulu
2018 (26. ledna), obnovenou premiéru snímku Schindlerův seznam
(27. ledna) nebo akci S vízem do
kina! (31. ledna – 3. února).
- JO 23
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

DDM Šikula

Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, www.ddmsikula.cz

Úterý 8. ledna
Vyhodnocení soutěže „Nejhezčí
dopis Ježíškovi“
DDM Šikula v 16.00. Info: Martina
Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.
Sobota 12. ledna
Výlet cestovatelského klubu
do Kroměříže za Vládci noci
Info: www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
Středa 23. ledna
Japonskem od severu k jihu
Beseda v Přírodovědném centru Trnka v 18.00. Společně prostřednictvím
fotografií a vyprávění navštívíme
všechny čtyři hlavní ostrovy Země
vycházejícího slunce. Více na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
733 500 233, lenka.pavelcikova@
ddmsikula.cz.
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Sobota 26. ledna
Kurz tvarování bonsají
Přírodovědné centrum Trnka od
14.00. Info: www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.
Neděle 27. ledna
Zimní hrátky se zvířátky
Pobočka Jarošov, od 14.00 do 17.00.
Přijďte zjistit, co vlastně dělají zvířátka v zimě a jak jim můžeme trochu
pomoci. Na akci je třeba se předem
přihlásit do 24. ledna. Více na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
733 500 233, lenka.pavelcikova@
ddmsikula.cz.
Neděle 27. ledna
Kouzelný karneval
Klub kultury od 15.00. Na všechny
děti se těší kouzelník Jirka Hadaš, který si připravil řadu soutěží, tanečků
a písniček. Vstupné pro masky 40 Kč,

doprovod 80 Kč. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, jana.skuciusova@
ddmsikula.cz.
Pátek 1. února
Pololetní prázdniny v Jarošově
DDM Jarošov, sídliště Louky (vedle
knihovny), od 9.00 do 13.00. Tvoření
s keramickou hlínou. Na akci je nutné
se přihlásit do 28. ledna na:
brona.krystova@ddmsikula.cz,
572 551 347, 605 203 064.
- IZ -
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Skanzen Rochus
Pod Rochusem, Uherské Hradiště, tel.: 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz, www.skanzenrochus.cz
Muzeum v přírodě vstupuje do čtvrté sezony. Co chystá na letošní rok?
Muzeum v přírodě skanzen Rochus
vstupuje v roce 2019 již do své čtvrté
sezony.
Během roku k nám můžete přijít na
komentované prohlídky s průvodcem
nebo na akce (i mimo hlavní návštěvnickou sezónu) zaměřené především
na tradice a lidovou kulturu Slovácka.
Pro školy máme připravené výukové programy ve skanzenu i exkurze
v přírodní lokalitě Natura 2000 Park
Rochus.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
našim návštěvníkům, kteří v roce 2018
do skanzenu Rochus zavítali, ale také
všem spolupracovníkům, kteří nám
pomohli s realizací akcí i celé návštěvnické sezony.

Budeme rádi, když se ve skanzenu
Rochus opět setkáme i v následujícím
roce, do kterého vám přejeme vše
nejlepší, stálé zdraví a hodně osobních
i pracovních úspěchů!

Přehled akcí ve skanzenu Rochus:
Slovácká zabijačka, Den otevřených
dveří a sázení lísek, Od fašanku do
Velikonoc, velmi oblíbená akce Otevírání pastvin a stavění máje, Řemeslo
má zlaté dno, magická Muzejní noc,
příměstský tábor U tetičky na dědině, Letní filmová škola na Rochusu,
v rámci Slováckých slavností vína
a otevřených památek akce Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu, provoněný Slovácký festival chutí a vůní,
akce zaměřená na ekologii Stromy pro
Rochus, vánoční programy Adventní
čas už je tady zas, Radostná novina
a tradiční Štěpánské koledování ve
stodole.
Michal Procházka

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
Pravidelné programy saunového světa v Aquaparku Uherské Hradiště
středa 10.00–12.00
Dětské saunování
Saunování je vhodné jako ozdravná metoda pro většinu dětí, zejména pak pro děti
s opakovanými respiračními onemocněními, se sníženou obranyschopností,
s nízkou úrovní vitální energie, u dětí
neklidných a v rámci rekonvalescence po
nemocech. Program pro děti předškolního věku (od 6 měsíců), pod lékařským
dohledem MUDr. Vladimíry Obdržálkové,
pitný servis a zázemí pro děti zajištěno.
každá 1. a 3. so v měsíci, 10.00–12.00
Klub dětského saunování
Ideální příležitost, jak si užít společné
chvilky s rodinou a přitom utužovat
zdraví. Společné saunování pro rodiče
a děti od 6 měsíců do 11 let, pod lékařským
dohledem, pitný servis a zázemí pro děti
zajištěno.

středa 13.00–14.30
Saunování pro seniory
Relaxační část programu pro aktivní
seniory spojená s výhodami saunování, které přináší psychickou pohodu
a uklidnění, posílení imunity i respiračního a karidovaskulárního systému, regeneraci a fyzický odpočinek
pro tělo.
čtvrtek, pátek a neděle od 18.00
Saunové ceremoniály
Saunové ceremoniály jsou vyhledávaným saunovým zážitkem, který byste
si neměli nechat ujít. Polévání kamenů vodou s vonnou esencí, nápadité
rozhánění horkého vzduchu po sauně
ručníky a vějíři, příjemná hudba
zdokonalí a umocní vaše saunování.
Ceremoniály probíhají ve finské zážitkové sauně.

pondělí 14.00–19.00
Wellness pro ženy
Odpolední prostor pouze dámského
saunování. Můžete zapomenout na stres
a starosti a dopřát si oddech a příjemný
pocit uvolnění. S pomocí relaxační hudby
a uklidňující atmosféry vám zaručujeme,
že načerpáte novou energii a sílu.
na objednávku
Regenerační koupel MicroSilk
Koupel přirozeně regeneruje fyzické síly
po sportovním výkonu, pečuje o pokožku, hydratuje ji, prokrvuje a především
hloubkově čistí. Přírodní síla kyslíku
v podobě milionů mikrobublinek blahodárně působí na celé tělo. Vše je povýšeno
o intenzivní zážitek a uvolnění, při kterém Vám doslova odplují starosti z hlavy.
Pravidelné programy aktuálně najdete na
www.aquapark-uh.cz/akce-a-novinky.
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TOP AKCE 2019
Víte, jaké nejzajímavější akce bude
během roku hostit Uherské Hradiště? Přinášíme jejich přehled, abyste
si je už nyní mohli zaznamenat do
svých kalendářů.
LEDEN
Ohlédnutí 2018
6.–31. ledna, Kino Hvězda
www.mkuh.cz
ÚNOR
Slovácká zabijačka a jiné masopustní
tradice
23. února, Park Rochus
www.parkrochus.cz
BŘEZEN
Jeden svět – festival dokumentárních
filmů o lidských právech
25.–29. března, Kino Hvězda
www.jedensvet.cz
DUBEN
Tichá vína Reduta
6. dubna, Reduta
www.kkuh.cz
Velikonoční předváděčky
15.–17. dubna, 8.00–15.00
Hlavní budova Slováckého muzea
www.slovackemuzeum.cz
Textile Art of Today, 5. ročník mezinárodní výstavy umělecké textilní
tvorby
18. dubna – 23. června
Galerie Slováckého muzea
www.slovackemuzeum.cz
Velikonoční jarmark
19.–21. dubna
Masarykovo náměstí
www.mesto-uh.cz
Na kole vinohrady Uherskohradišťska
27. dubna
Uherské Hradiště a okolí
www.uherske-hradiste.cz
KVĚTEN
Otevírání pastvin a stavění máje
1. května, Park Rochus
www.parkrochus.cz
26

Den otevřených dveří
v Jarošovském pivovaru
1. května, Jarošovský pivovar
www.jarosovskypivovar.cz

Letní filmová škola
26. července – 4. srpna
Uherské Hradiště
www.lfs.cz

Dny slovanské kultury
22.–26. května, Uherské Hradiště,
Staré Město, Velehrad, Modrá
www.dny-slovanske-kultury.cz

ZÁŘÍ
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek
7.–8. září, Uherské Hradiště
www.slavnostivinauh.cz

Muzejní noc
24. května
Uherské Hradiště – Slovácké muzeum
www.slovackemuzeum.cz
Hradišťské piváky
25. května, Masarykovo náměstí
www.jarosovskypivovar.cz

Slovácký festival chutí a vůní
21. září, Park Rochus
www.slovackakucharka.cz
Jarošovský Oktoberfest
28. září, Jarošovský pivovar
www.jarosovskypivovar.cz

ČERVEN
Víkend památkových domků
1.–2. červen, Uherskohradišťsko,
Uherskobrodsko
www.slovacko.cz

ŘÍJEN
Na kole vinohrady Uherskohradišťska
5. října, Uherské Hradiště a okolí
www.uherske-hradiste.cz

Noc s Metodějem
7. června
Výšina svatého Metoděje
www.slovackemuzeum.cz

LISTOPAD
Žehnání svatomartinského vína
11. listopad, Masarykovo náměstí
www.uherske-hradiste.cz

Koncert Jiřího Pospíchala a hostů
16. června, 16.00
Galerie Slováckého muzea
www.slovackemuzeum.cz

Přehlídka Slovácko v tradici
16. listopad, Reduta
www.tradicnivyrobek.cz

26. ročník Mezinárodního dětského
folklorního festivalu Kunovské léto
19.–23. června
Kunovice, Uherské Hradiště
www.kunovske-leto.cz
Slovácké léto
28. června – 7. července
Masarykovo náměstí
www.slovackeleto.cz
Design day
29. června
Galerie Slováckého muzea
www.slovackemuzeum.cz
ČERVENEC/SRPEN
CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND
17.–20. července
Uherské Hradišti, Kyjov, Napajedla,
Zlín
www.jazzweekend.cz

PROSINEC
Adventní čas je tady zas
30. listopadu – 1. prosince
Park Rochus
www.parkrochus.cz
Radostná novina
14.–15. prosince, Park Rochus
www.parkrochus.cz
Více akcí najdete na
www.uherske-hradiste.cz
www.slovacko.cz

Sport

Mladé volejbalistky Slovácké Slavie válí
Volejbalový oddíl Slovácké Slavie
funguje v Uherském Hradišti pod taktovkou zkušených trenérů již několik
desítek let. Za dobu své působnosti
si na konto připsal spoustu úspěchů
a odehraných soutěží, kde hrdě reprezentuje hradišťský volejbal. Jen
namátkou: pravidelná účast v semifinále několikrát proměněná ve finále
mistrovství republiky žákyň, pravidelný start v celostátních ligových soutěžích, účast v Českém poháru, spousta
mezinárodních turnajů.
Vedoucím trenérem úspěšných dívčích
volejbalových družstev je Petr Plaček.
Trenérské práci se věnuje už sedmnáct let a za tu dobu vychoval spoustu
kvalitních hráček, z nichž se řada
úspěšně uchytila ve špičkových týmech
doma i v zahraničí. Kdyby chtěl někdo
spočítat, kolik hodin trenérské práci
nezištně věnoval, těžko by se dopracoval výsledku.
„Je třeba myslet i na ty zdánlivě malé
sporty, kde se také staráme o to, aby
nám v Uherském Hradišti vyrůstala
šikovná, zdravá a do života dobře připravená mládež. Městu se to mnohonásobně vrátí,“ říká Petr Plaček.
Dívčí volejbal zažívá skvělé roky.
Jak to začalo?
Už osmou sezonu postupně v soutěžích
stoupáme vzhůru. Neradostnou situaci
jsme před lety řešili ve školách náborem
do přípravek. To jsou děvčátka v první
třídě ve věku šesti až sedmi let. Zájem
byl a s tím, jak začaly přicházet první
úspěchy, se pochopitelně zvyšoval. Dnes
máme věkový rozptyl od výše zmíněných dívek až po padesátnice, které si
ve své kategorii také vedou velmi dobře.
Jaké jsou aktuální pozice dívčích
družstev?
Velmi dobře si vedou kadetky, to jsou
dívky ve věku čtrnáct až šestnáct let.
V soutěži vedou svou skupinu a za půl
roku ztratily v zápasech pouhých pět
setů. Starší žákyně v krajském přeboru neztratily ani jediný set. Vyhrávají
na všech palubovkách. A juniorky
(17 až 18 let) hrají celorepublikovou ligu
a z dvaceti čtyř družstev se pohybují

Trenér mladých volejbalistek Petr Plaček (nahoře uprostřed) se svými svěřenkyněmi.
Foto: Volejbalový klub Slovácké Slavie

okolo skvělého pátého místa. V rámci
kraje jsme jednoznačně nejlepší.

je i samotná koordinace turnaje, aby
všechno šlapalo, jak má.

Kolik trenérů se na těchto úspěších
podílí?
Je nás celkem dvanáct. Velkou výhodou
je, že jsou v našem kolektivu i ženy.
Družstva standardně trénují třikrát
týdně, ale třeba starší žákyně, kde teď
máme v rámci první ligy šanci dosáhnout na některé z medailových umístění, trénují čtyřikrát týdně. To pak není
jednoduché skloubit práci a rodinu s rolí
trenérky či trenéra.

A co vás těší už nyní?
Určitě každá podpora, které se nám,
jako takzvanému malému sportu,
dostane. Za všechny můžu jmenovat
firmy Kovokon, Fonergy, Europe 1 Steel,
leteckou školu Kunovice nebo uměleckou průmyslovku, kde nám ve školní
kuchyni zajišťují výborné jídlo. A taky
hotely Koníček, Šarovec nebo ubytování
na zimním stadionu, které nám slevují
s cenou pro soutěžící družstva.

Co by vás jako trenéra nejvíce
potěšilo?
Kromě toho, že mě těší výborné výsledky našich dívek, by to byly lepší
tréninkové možnosti. Ve sportovní hale
na nás moc místa nezbývá, a tak musíme
trénovat v tělocvičně gymnázia a Základní školy v Jarošově. Stálé zázemí by
bylo mnohem lepší. Potěšil by, nejenom
mě, i stabilní sponzor, abychom mohli
zaměstnat v rámci oddílu člověka na
plný úvazek. Možná se to nezdá, ale
administrativy, vyřizování i organizování, třeba turnajů, zabere hodně času.
Například v srpnu jsme v Uherském
Hradišti pořádali mezinárodní turnaj.
Bylo potřeba zajistit pro účastnice
vhodné ubytování, stravování a náročná

Co dívkám přináší, pokud se věnují
právě volejbalu?
Jako v každém kolektivním sportu,
i tady se naučí kamarádství, disciplíně,
pořádku. Mají spoustu kamarádek po
celé republice. Jsou zdravě bojovné a nemají čas na nejrůznější negativní jevy,
které dnes kolem sebe vidíme. Radost
a uplatnění si najdou tím zdraví nejprospěšnějším způsobem – sportem.
Mají dívky před zápasem své rituály?
Určitě bych vyzdvihl pokřik, který
převzaly od předchozích generací
volejbalistek. Při příchodu na palubovku
zvolají: „S kama? Z Hradišťa!“ A soupeřky už vědí, že to nebudou mít snadné.
Alena Kučerová
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Představujeme oddíly T. J. Sokol
„Sokol je mnohem víc než jenom cvičení,“ shodují se cvičenky i vedoucí oddílu
Scházejí se pravidelně v pondělí
a ve čtvrtek v 18 hodin v hradišťské
sokolovně a věnují se většinou
sportovní gymnastice – cvičí na
kruzích, na koberci, na kladině,
na hrazdě či trampolíně, trénují
přeskok. Gymnastiku doplňují další
pohybovou průpravou, například
míčovými hrami nebo posilováním.
V létě chodí na venkovní hřiště,
kde přijde na řadu i atletika. Řeč je
o oddílu starších žákyň a dorostenek
T. J. Sokol Uherské Hradiště, v němž
cvičí dívky ve věku 12 až 18 let.
Sportovní talent není podmínkou
členství, stačí chuť cvičit. Není to
však jediný důvod, proč členky oddílu do Sokola rády chodí. „Původně
jsem sem přišla kvůli gymnastice,
abych se trochu hýbala. Dříve jsem
se věnovala baletu a tanci a hledala
jsem podobný pohyb. Sokol je ale
mnohem víc než jenom cvičení.
Myslím, že lidé tady jsou pro mě ještě důležitější. Našla jsem zde hodně
kamarádek a kamarádů a máme moc
pěkný vztah i se cvičiteli,“ vysvětluje Tereza (15), která je členkou
Sokola od roku 2012.
Hlavní vedoucí oddílu starších
žákyň a dorostenek je náčelnice
hradišťského Sokola Pavlína Vaškůjová. Je vyškolenou cvičitelkou III.
třídy všestrannosti a pobytu v přírodě, protože kromě celoročního
cvičení jezdí s dětmi pravidelně na
letní sokolské tábory. „Sokol není
jen o sportu, ale hlavně o kolektivu,
který berete spíše jako svou rodinu.
Vždyť co jiného by nás cvičitele drželo v Sokole, kde bezplatně pracujeme,
než to, že máme kolem sebe další lidi
se stejnými zájmy a smýšlením, ve
kterých máme velkou oporu,“ shoduje se Pavlína se svými cvičenkami.
Oddíl navštěvuje v současné době
36 cvičenek a na tréninku s nimi
pracují i další cvičitelé: Barbora
Ilčíková, Sylvie Ševčíková, Veronika
Hurábová nebo starosta T. J. Sokol
Uherské Hradiště Jaroslav Ševčík.
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Pavlína Vaškůjová se svými cvičenkami na letošním
všesokolském sletu v Praze(červenec 2018)

Pavlína Vaškůjová a Jaroslav Ševčík se cvičenkami
TeamGymu po úspěšné soutěži (leden 2018)

Starší žákyně a dorostenky ve cvičební hodině.

Nejlepší cvičenky připravují cvičitelé každoročně na závody všestrannosti v gymnastice, atletice, plavání
a šplhu (letos přivezli hradišťští
sokolové z celostátního kola dvě
stříbrné medaile v kategorii dorostenek a starších žáků). S družstvem
TeamGymu se účastní soutěží v akrobacii, malé trampolíně a soutěží
také s pódiovou skladbou. Z celostátního kola této soutěže přivezl starší
TeamGym v lednu 2018 bronz.
Příjemná atmosféra a dobré vztahy vedou řadu bývalých cvičenek
k tomu, že samy absolvují cvičitelské kurzy a zůstávají v některém
ze sokolských oddílů jako cvičitelky.
„V Sokole trávím pravidelně osm
hodin týdně, působím v oddělení
mladších žákyň, starších žákyň
a dorostenek, vedu malý TeamGym
a ve starším TeamGymu vypomáhám,“ říká Marijana Brajdič, která
byla ještě před nedávnem cvičenkou
dorosteneckého oddílu. Dnes je tato
studentka hradišťského gymnázia

cvičitelkou III. třídy všestrannosti
a pravidelně se doškoluje na seminářích gymnastiky, jógy a podobně.
Kromě pravidelných cvičení,
tréninků a soutěží se členky oddílu
setkávají i na sokolských akcích,
scházejí se u táboráku, většina z nich
se účastnila letošního všesokolského
sletu v Praze, některé jezdí pravidelně na tábor, atd. A jaký nezapomenutelný zážitek spojený se Sokolem si
vybavují? Je jich prý tolik, že je těžké
jeden vybrat. „Určitě letošní všesokolský slet v Praze,“ říká čtrnáctiletá
Anička. „Letní tábory jsou nezapomenutelné. A soutěže!“ ozývají
se další hlasy. Marijana vzpomíná,
jak jí její malé svěřenkyně nedávno
připravily narozeninovou oslavu. Zdá
se, že více než 150 let staré původní
sokolské ideály o zdravém těle i duchu a síle celku v hradišťském Sokole
stále žijí.
Iva Mráčková
Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště

Ze života města

Naše příroda
Každá veverka je jinak zbarvená, nenajdete dvě stejné
„Nemá peří jako ptáče, po větvích
však směle skáče. Suchá jádra vylouskává, pak si na nich pochutnává.
Kdo to je?“
Dětská hádanka nám připomíná
nesmírně půvabného, běžně známého zástupce hlodavců – veverku
obecnou (Sciurus vulgaris). Dokonce
i ve středu našeho města ji můžeme
pozorovat v parcích a zahradách,
všude tam, kde se vyskytují vzrostlé
stromy.
Veverka dorůstá velikosti
20 až 27 cm, její hmotnost činí
210 až 410 gramů. Typickým poznávacím znakem je dlouhý huňatý ocas,
který zvířátku pomáhá udržovat
rovnováhu při náročném pohybu
ve výškách. Uplatňuje se i ve spánku,
kdy napodobuje „přikrývku“, a tím
zlepšuje tepelnou pohodu daného
jedince.
Dalším nápadným znakem veverek
jsou silné zadní končetiny s prsty
opatřenými ostrými drápky. Díky
těmto uzpůsobením veverka výborně skáče, leze po kmenech i běhá po
zemi. Ve větvích předvádí doslova
akrobatické kousky, dokáže skákat
do vzdálenosti až čtyř metrů.
Velmi zajímavé je veverčí zbarvení.
Všechny mají velké tmavé oči a z hlediska srsti bílou spodní stranu tělíčka
od brady po konec trupu. Ostatní
části mohou být typicky rezavé,
světle či tmavě hnědé, šedohnědé či
černé. Objevují se i různé kombinace,
kdy jedna veverka má rezavý hřbet
a tmavě hnědý ocas, další je šedavá
s ocasem narezlým i jiné. Nenajdeme dva stejné exempláře. Zbarvení
je podmíněno geneticky, nesouvisí
například s nadmořskou výškou, jak
uváděla starší literatura. I v jednom
vrhu mláďat jsou současně veverčata
rezavá i černá.
V dětských knížkách bývá veverka
zobrazována s typickými dlouhými
štětičkami chlupů na ouškách. Toto
platí pouze v zimním období, v létě
místo štětiček pozorujeme jen krátké
hebké chloupky.

Foto: Pixabay

Veverka obecná se vyskytuje
v Evropě a Asii od nížin po oblast
horských lesů. Žije samotářsky a své
teritorium si hlídá. Spatříme-li
několik veverek pohromadě, jedná
se o samici s mláďaty. K bydlení si
budují v korunách stromů dokonalá
hnízda. Jedna veverka jich má vždy
několik, nestejně pečlivě vystavěných. Mají uzavřený vejcovitý tvar
a dva vstupní otvory, podélná osa
hnízda měří 20 až 30 cm. Jejich
základem jsou propletené suché
i čerstvé větvičky, vnitřek je vystlán
mechem, trávou a listy.
Veverky mají mladé obvykle
dvakrát ročně. První páření probíhá
v lednu až únoru, druhé v dubnu až
květnu. Březost trvá 38 dní, samička rodí tři až pět mláďat. Ta jsou
holá, růžově zbarvená a slepá. Srst
se objevuje kolem 16. dne, vidět začínají veverčata po dosažení jednoho měsíce. Hnízdo na krátkou dobu
poprvé opouštějí ve věku 6 týdnů.

Až do osmi týdnů je samička kojí.
Teprve pak přejdou na typickou
veverčí stravu, která je tvořená
ořechy, semeny dřevin i bylin, občas
pupeny stromů či larvami hmyzu.
Denně potřebují 50 až 60 g potravy. Ve třech měsících jsou mláďata
plně schopná samostatného života
a matka je ze svého teritoria vyhání. Pohlavní dospělosti dosahují po
osmém měsíci věku. Doba dožití
je v přírodě kolem tří let, v zajetí
7 a výjimečně i 10 let.
Zajímavý je též vývoj jména „veverka“. Z 15. století je doložen tvar
„veverek“, z 19. století tvar „vever“,
oba v rodu mužském. K ženskému
rodu pak náleží tvar „veveřice“.
Veverka obecná patří k druhům
zákonem chráněným (zákon č.
114/1992 Sb.), ohroženým. Setkání
s ní ve městě či okolí je i proto velmi
potěšující.
Mgr. Hana Baroušová
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Expedice Mars

Kronika

Student gymnázia z Uherského Hradiště letěl na rudou planetu

Společenské události

Posádka simulované mise na Mars. Zleva Jakub Zemek, Josef Polášek, Adéla Krylová, Michal Bravanský
a Jakub Semrád.
Foto: Expedice Mars

Jakub Zemek, student posledního ročníku
Gymnázia Uherské Hradiště, se stal
jedním z pěti členů posádky, která během
stohodinové simulované mise „letěla“ na
Mars. Výběru do nejužší skupiny předcházelo několik náročných soutěžních
kol, během nichž musel dokázat nejen
své odborné znalosti, ale také dobrou psychickou a fyzickou kondici. Letu na Mars
se zúčastnil v rámci 15. ročníku soutěže
Expedice Mars.
V rámci soutěže musel nejprve projít
internetovým kolem, kde byl vybrán na
základě motivačního dopisu a vypracovaného projektu v oboru fyziky. Následovalo semifinále v Brně, kam bylo pozváno
pouze 25 účastníků, kteří v průběhu čtyř
dnů mimo jiné pracovali na odborných
experimentech.
Samotnému vyhlášení vítězné posádky
pak předcházelo třídenní finále na Slovensku a třídenní exkurze do Evropské
kosmické agentury. Těch se zúčastnilo už
pouze 11 finalistů a že tentokrát šlo opravdu do tuhého, potvrzuje i velitel Expedice
Michal Vyvlečka, který byl celému finále
přítomen.
„Snažili jsme se účastníky připravit na
náročné podmínky simulace. Na základě
jejich reakcí na nejrůznější situace jsme
potom vybírali ty, kteří si spolu budou
nejlépe rozumět, dokáží pracovat samostatně i jako tým, a hlavně budou schopni
ustát i krizové situace,“ uvedl Michal
Vyvlečka.
Výběr tedy probíhal formou nejrůznějších aktivit, díky nimž mohli organizátoři
30

lépe poznat odbornou, fyzickou a psychickou připravenost účastníků na simulovanou misi. První noc finalisté podstoupili jednu z výcvikových metod NASA.
Zhruba na půl hodiny byla celá skupina
v tiché a temné místnosti. Hned potom
následovala dvanáctihodinová simulace
pobytu na marsovské základně.
V samém závěru si organizátoři zvali
jednotlivé účastníky na pohovory, během
nichž se chtěli ujistit, že daný finalista
má o simulaci opravdu zájem, že je na
ni psychicky i fyzicky připravený a že si
dobře rozumí s případnými dalšími členy
posádky.
V rámci finále účastníci pokračovali
v práci na experimentech, které rozpracovali na semifinále. Dále přichystali gondolu, v níž budou jejich experimentální
zařízení vynesena za pomoci stratosférického balónu do třicetikilometrové výšky.
V pořadí již pátá simulovaná mise na
Mars se uskutečnila v rámci 15. ročníku
Expedice Mars od 10. do 14. prosince ve
Hvězdárně Vyškov. Jedná se o nejdelší
studentský simulovaný let na rudou
planetu v Evropě, je dlouhý 100 hodin
a jeho součástí je také výstup dvou členů
posádky na povrch Marsu.
Expedice Mars v současné době patří
mezi přední české projekty pracující s talentovanou mládeží v oblasti přírodních
a technických věd. Soutěž je organizována Dětskou tiskovou agenturou pro
studenty základních a středních škol ve
věku 13 až 18 let.
- TM -

1. 11. 1938
1. 11. 1943
6. 11. 1943
8. 11. 1943
11. 11. 1943
15. 11. 1926
16. 11. 1943
17. 11. 1943
18. 11. 1943
19. 11. 1925
19. 11. 1943
23. 11. 1943
25. 11. 1938
25. 11. 1943
26. 11. 1943
28. 11. 1943

Jubilanti

Ludmila Flašarová
Milada Kadlčíková
Vladimír Hofman
Antonína Juříková
Martin Maňásek
Štěpánka Malá
Josef Hošek
Antonín Obal
Marie Wilimová
Jaroslav Malý
Miroslav Pavlík
Josef Krajíček
Marie Pečírková
Marie Kučerová
Bohumil Omelka
Antonie Dýmalová
Narodili se
Anette Bergerová
22. 7. 2018
Zdenka Sýkorová
23. 7. 2018
Vítek Hendrych
29. 8. 2018
Zuzana Bartoňková
5. 9. 2018
Mariana Ševčíková
20. 9. 2018
Miroslav Kulich
22. 9. 2018
Eliška Zlámalová
8. 10. 2018
Karolína Taťáková
19. 10. 2018
Viktor Stodůlka
23. 10. 2018
Vít Stein
3. 11. 2018
Tereza Šulcová
19. 11. 2018

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání
dětí na radnici, je třeba vyplnit dotazník,
který získáte na Městském úřadu.
Dotazník, který dostali poštou, musí vyplnit
a odevzdat také jubilanti, kteří mají zájem
o zveřejnění ve Zpravodaji.
S poskytnutými informacemi město nakládá
v souladu se zákonem.
Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
hledá pracovnice/pracovníky na
ÚKLID
KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Jedná se o občasný zástup
na 3 hodiny denně (úklid se provádí
po ukončení pracovní doby úřadu).
Uvedené práce budou vykonávány na
základě uzavření dohody o pracovní
činnosti, odměna 80 Kč/hodina.
Více na čísle 572 525 127.

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
středa 2. 1., 19.30 hod.

CYKLUS MUSICA
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
STAROSTY MĚSTA
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SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA

4

3

8

4
6

2 018

3

8

PLES 30 PLUS
VSTUPNÉ: 190 KČ

5

Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec i každý čtverec o 3×3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.

KARNEVAL DDM
VSTUPNÉ: 30 KČ (DĚTI), 70 KČ (DOSPĚLÍ)

sobota 2. 2., 19.30 hod.

7

4

6

neděle 27. 1., 15.00 hod.

1

8

4

TELEGRAFNÍ BÁL
VSTUPNÉ: 130 KČ
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sobota 26. 1., 19.30 hod.

REPREZENTAČNÍ PLES MÍKOVIC
VSTUPNÉ: 150 KČ

1

8

XXVI. PLES STŘEDOŠKOLÁKŮ
VSTUPNÉ: 180 KČ (KE STOLU) A 150 KČ (BEZ
MÍSTA)

5

7

TĚŽKÉ

4

8

3

4

5

4

XXVIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
VSTUPNÉ: 400 KČ

pátek 25. 1., 19.30 hod.

2
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1

1

9

3

5

2

3

sobota 19. 1., 19.30 hod.

4

4

1

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
SLABOMYSEĽNÁ
VSTPNÉ: 100 KČ (A3V POLOVIC)

6

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

CYKLUS JAZZ PRIME TIME VOICE
VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATITELE)
DĚTSKÝ KARNEVAL

2

8
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