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Vážení spoluobčané,
rok 2019 se rozběhl a s ním jsou zde nové
události, výzvy a milníky. Plnou parou
běží plesová sezóna, zanedlouho osvěží
ulice masopustní průvody. Při všem tom
rychlém běhu času bych se chtěl zastavit
u jednoho problému, který trápí všechna města nejen v naší republice. Jsou to
ucpané ulice a problémy s parkováním.
Jedním z měřítek vzrůstající životní
úrovně je i to, že narůstá počet rodin,
které užívají tři i více aut. Negativním
důsledkem jsou dopravní zácpy a potíže s parkováním v centrech. Je nutné
hledat jiné formy přepravy i možnosti,
jak dopravu v centru zklidnit. Cílem
je optimálně vyvážit čtyři způsoby
dopravní mobility: individuální dopravu
autem, cyklistickou, pěší a hromadnou
dopravu.
Uherské Hradiště je proslulé svou
přívětivostí vůči cyklistům a v rámci
celé republiky je často dáváno za příklad
dobré praxe. Budování cyklostezek
a pruhů pro cyklisty bude pokračovat.
Významnou změnou prochází MHD.
První vlaštovkou v přenastavení systému byla loni nová linka 8 zajišťovaná
malými elektrobusy, která si získala
u občanů značnou oblibu. Podobným
způsobem bychom chtěli pokračovat dál
– zajistit smysluplné trasy linek v pravidelných časových intervalech, aby
lidé nemuseli stále sledovat jízdní řády.
Autobusy by také měly zajíždět hlouběji
do centra, aby sem lidé nemuseli tolik
jezdit auty. Nyní budeme vyhodnocovat
čerstvě dokončený průzkum dopravního chování obyvatelstva; jeho výstupem
by mělo být nastavení trasování linek
a časových intervalů.
Víme, že nemůžeme individuální
automobilovou dopravu ve městě zcela
vyloučit nebo radikálně omezit. V městské památkové zóně už ale není prostor

pro budování nových parkovišť. Odborníci na dopravu dokonce tvrdí, že Uherské Hradiště má, ve srovnání s městy
obdobné velikosti, v centru nadstandardní počet parkovacích ploch! Naším
cílem proto bude zkapacitnit parkování
blízko městské památkové zóny, odkud
bude centrum města snadno a rychle
dostupné pěší chůzí. Nabízí se i další
možnosti, třeba v souvislosti se zamýšlenou elektrifikací tratě ze Starého Města
do Veselí nad Moravou a směrem na
Uherský Brod. Pokud vyjdou záměry
Správy železniční dopravní cesty, otevře
se velká výzva pro naše město: vybudovat dopravní terminál s propojením
autobusové i železniční dopravy.
Doprava je velkým tématem a asi
nikdy nebude možné si říci, že je hotovo.
Přejme si, aby se dařilo naplňovat vize,
které povedou k dalšímu zvyšování kvality života v našem krásném městě.
Přeji vám vše dobré, pevné zdraví
a také alespoň kousek osobního štěstí
v roce 2019.
Jaroslav Zatloukal, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Hradišťané přispěli na charitu půl milionem korun

Památku Jana Palacha uctilo
město tichou vzpomínkou
Občané města Uherské Hradiště si dne
16. ledna tichou vzpomínkou u morového sloupu na Mariánském náměstí
připomněli památku Jana Palacha,
který se před 50 lety sebeobětoval na
protest proti okupaci Československa
armádami zemí Varšavské smlouvy
v roce 1968. Svým činem chtěl v lednu
1969 vyburcovat veřejnost z letargie,
která zavládla několik měsíců po okupaci. K pietnímu místu položili kytice
představitelé města Uherské Hradiště,
členové rady a zastupitelstva města
a desítky občanů.
- JP -

Charitou vyslaným skupinkám tří
králů, kteří v prvních dvou týdnech
roku obcházeli domácnosti s koledou při Tříkrálové sbírce, se na
celém Uherskohradišťsku podařilo
vybrat více než 2,5 milionu korun.
Jen v Uherském Hradišti a jeho
městských částech přispěli občané na

pomoc bližním takřka půl milionem
korun. Posláním sbírky je přispět na
zlepšení podmínek těch, kteří měli
v životě méně štěstí anebo jsou ve
stáří či nemoci odkázáni na pomoc
druhých. Výtěžek tedy bude určený
na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu.
- JP -

Chcete v Uherském Hradišti Rákosníčkovo hřiště?

Zeptejte se dětí, jestli by si chtěly hrát na Rákosníčkově hřišti.
Odpověď bude určitě ano. A víte,

že o tom, jestli v Hradišti Rákosníčkovo hřiště opravdu bude, rozhodnou jen vaše hlasy? Vyhraje město,
které jich bude mít nejvíc. Proto
neváhejte a během měsíce února se
zapojte do soutěže společnosti Lidl,
která Rákosníčkovo hřiště postaví
tam, kde budou lidé v hlasování nejvíce aktivní. Rozhodnutí je na vás!
Hlasy můžete posílat i opakovaně,
ale každý den nejvýše dvakrát – jednou na webu www.lidl.cz a jednou
ve facebookové aplikaci.
- JP -

Oleje z kuchyně už nemusíte
nosit do sběrného dvora
Na začátku ledna přivezla firma Eko-PF do Uherského Hradiště nádoby na
sběr použitých potravinářských olejů.
Zaměstnanci radnice je hned rozvezli
na všech 26 vytipovaných stanovišť
napříč městem. S použitým olejem
z domácností už tedy nemusíte do
sběrného dvora, jednoduše vezměte
PET láhev se šroubovacím uzávěrem,
olej do ní nalejte a láhev vhoďte do nejbližší zelené nádoby s nápisem Oleje
a tuky. Nádoby pro sběr oleje a tuku
jsou na těchto místech: Štěpnická 1165,
1136, 1038, 1089, 1055, Jana Žižky 760,
Stará Tenice 1195, Na Splávku, Dvořákova, 28. října 988, Na Rybníku, pplk.
Štěrby, Nad Špitálkami, Sadová 979,
Větrná, Družstevní, U Řeky, Na Návsi,
Louky 431, Moravní nábřeží 126, Boženy Němcové 774, Pastýrna 1723, Tůně
845, Vřesová, Květinová, Lesní. - JP 3
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Krátce z města
Prvním občánkem města v roce 2019 je malá Leontýnka
S napětím je každý rok očekáván příchod prvního občánka města. Na toho
letošního – malou Leontýnku Chrástkovou, jsme si museli počkat až do
druhého dne nového roku. Leontýnka
se narodila ve středu 2. ledna v 10.40.
Miminko při porodu vážilo 3140 gramů
a měřilo 47 centimetrů. Děvčátko se
narodilo jeden den po termínu porodu
a je prvním dítětem Elišky a Tomáše
Chrástkových. Prvního občánka města
čeká, podobně jako každý rok, přijetí
spolu s rodiči starostou města v obřadní síni radnice, které se uskuteční
v březnu. Gratulujeme a novorozené

Leontýnce a jejím šťastným rodičům
přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho
štěstí ve společném životě!
V loňském roce se v Uherskohradišťské nemocnici narodilo 1341 dětí,
což je o 14 více než v roce 2017. Nejvíce
porodů připadlo na měsíc červenec, nejslabším měsícem byl z tohoto pohledu
leden. Nejpopulárnějším dívčím jménem u dětí narozených v Uherskohradišťské nemocnici byla loni Eliška, mezi
chlapeckými jmény byl nejoblíbenější
Jakub. Mezi těmi netradičními nechyběla jména Bryan, Zoey, Andi, Ellijah
nebo Ayla.
- JP -

Skoro 60 tisíc z předvánoční sbírky si převzal azylový dům Petrklíč

Město ocení pedagogy.
Návrh může podat kdokoli

Za peníze, které věnovali lidé do předvánoční sbírky v Uherském Hradišti,
pořídí azylový dům v městské části
Vésky nové kryté pískoviště pro děti.
Při slavnostním převzetí výtěžku
loňské charitativní sbírky to řekla
ředitelka společnosti Kamila Nekolová. „Peněz je více, než jsme čekali,
třeba nám zbude ještě na nějaký menší
herní prvek,“ přála si, když z rukou
místostarosty Čestmíra Boudy částku
58 404 korun přejímala. „Občanům
města i návštěvníkům, kteří do sbírky
přispěli, patří velký dík. Je vidět, že
lidem nejsou osudy druhých, kteří
neměli tolik štěstí, lhostejné,“ vyjádřil

Myslíte si, že některý z učitelů si zaslouží ocenění za svou mimořádnou práci?
Můžete jej navrhnout na Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení a dobrovolných pracovníků
s dětmi a mládeží na území města
Uherské Hradiště v roce 2019.
Návrh je třeba podat na předepsaném
tiskopise poštou nebo osobně na odbor
kultury, školství a sportu, Protzkarova
33, 686 01 Uherské Hradiště.
Tiskopis a pravidla ocenění jsou
na webu města. Uzávěrka návrhů
je 25. února v 15 hodin. Případné dotazy zodpoví Petra Křiváčková na čísle
572 525 603.
- PST -

se místostarosta města Čestmír Bouda.
Dosud nejvyšší částku se v předvánoční sbírce podařilo vybrat v roce 2017,
kdy občané do pokladniček věnovali
na charitativní účely 70 762 korun.
Výtěžek byl předán Dětskému domovu
v Uherském Hradišti.
- JP -

Fasáda radnice prokoukne
Město plánuje obnovu fasády historické budovy radnice na Masarykově
náměstí, přičemž hotovo by mělo
být na podzim letošního roku. Podle
restaurátorského průzkumu je stav
fasády historické budovy neuspokojivý
až havarijní.
Projekt zahrnuje nejen obnovu
fasády včetně štukové výzdoby, ale
i s tím související stavební práce, jako
je oprava střechy, výměna či repase
oken v podkroví, či na uliční i dvorní
4

fasádě. Předpokládaná cena je 10,3 milionu korun, skutečná cena však bude
známa až na základe výběrového řízení
na zhotovitele.
Město má také zažádáno o dotaci
z Programu regenerace městských
památkových zón. „Vliv prací na chod
radnice předpokládáme minimální.
Pokud nějaká omezení nastanou, bude
o nich veřejnost včas informována,“
slíbil místostarosta města Jaroslav
Zatloukal.
- JP -
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Krátce z města
Bioodpad začalo Hradiště třídit jako první. Co do něj patří?

Plastové obaly do bioodpadu nepatří. Při zpracování se musí z kompostu odstranit, to je náročné a drahé.
Foto: Město Uherské Hradiště

Sběr biologicky rozložitelných odpadů
byl v Uherském Hradišti zaveden plošně
jako první v České republice už v roce
1994. Možnost odkládání biologicky
rozložitelných odpadů do speciálních
„hnědých“ popelnic dostalo téměř 60 %
obyvatel města.
Od té doby jsou takto odděleně svážené
odpady soustřeďovány v kompostárně
Buchlovice. Do bioodpadu v hnědých popelnicích jsou bohužel často vhazovány
plastové obaly a jiné nevhodné materiály.
Tyto příměsi je nezbytné z kompostu odstranit. Třídění takto znehodnocovaného
materiálu je poměrně náročné, provádí
se speciální technikou a je velmi drahé.
Plastové obaly se do bioodpadu dostávají v důsledku nekázně nebo neinformovanosti některých lidí. Proto žádáme
občany, aby důsledně dodržovali zásady
třídění odpadů a do bioodpadu vhazovali
pouze následující:
• zbytky ovoce a zeleniny,

•
•
•
•
•
•

kávové a čajové zbytky,
zbytky pečiva,
skořápky ořechů,
papírové kapesníčky, ubrousky,
zvadlé květiny, zeminu z květináčů,
zbytky vařených jídel (brambory,
těstoviny, rýže, knedlíky).
Do bioodpadu naopak nepatří:
• mikrotenové sáčky, plastové obaly
a vlhčené ubrousky,
• maso, kosti,
• oleje a tuky,
• tekuté a silně mastné potraviny,
• uhynulá zvířata,
• anorganický kočkolit.
Dodržováním uvedených podmínek
se sníží náklady na likvidaci bioodpadu
a za ušetřené peníze můžeme vybudovat
např. nové kontejnerové stání.
Při třídění plastu a papíru, prosím,
sešlapávejte plastové obaly a nápojové
kartony. Krabice rozkládejte a rozebírejte. Zvýšíte tím využití kontejneru. - JP -

Sociologický průzkum zjišťuje postoje občanů
Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN provádí až do konce
měsíce února prestižní mezinárodní
šetření Politické postoje. Tazatelé navštěvují náhodně vybrané domácnosti také v Uherském Hradišti. Dotazování probíhá osobním rozhovorem,
otázky se týkají každodenního života,

Odkanalizování ulice
Před Branou pokračuje
Na podzim loňského roku začalo
město s rekonstrukcí ulice Před Branou. Ta zahrnuje výstavbu splaškové
a dešťové kanalizace, přeložku vodovodu, rekonstrukci komunikace a nové
veřejné osvětlení. Celková cena je téměř
13 milionů korun. Stavba by měla být
dokončena do poloviny roku 2019. U komunikace v ulici Před Branou docházelo
k pronikání nedostatečně vyčištěných
splaškových vod ze septiků do kanalizace. Takto znečištěná voda poté odtékala
do potoka. Koryto potoka město vloni
nechalo důkladně vyčistit a upravit
jeho břehy, ale až vybudováním stoky
by se měl jeho stav zásadním způsobem
zlepšit.
-JP -

Nemocnice otevřela novou
budovu interny
Devatenáctiměsíční práce skončila
a Uherskohradišťská nemocnice se
chlubí zbrusu novou budovou interních
oborů. Pacienti se do ní začali stěhovat
v polovině ledna. Nemocnice slibuje větší komfort pro pacienty, lepší zázemí pro
personál, přímé napojení na diagnostická oddělení, operační sály i pracoviště
intenzivní péče. Sedmipodlažní budova
za 345 milionů korun spolu s pavilonem
chirurgických oborů zprovozněným
před čtyřmi lety tvoří srdce nemocnice.
„Díky spojovacímu krčku je nová budova
napojena na centrální objekt chirurgických oborů i na budovu plicního oddělení. Tak bude možné pacienty velmi
snadno převážet bez toho, že by museli
přes venkovní prostory,“ vyzdvihl ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr
Sládek.
- UN -

hodnot a názorů českých občanů
a nevztahují se přímo k dané obci.
Odpovědi jsou anonymní, svou účastí
ve výzkumu se domácnosti k ničemu
nezavazují. Cílem výzkumu je získat
informace o představách obyvatel
týkajících se domácí i mezinárodní
politické situace.
- JP 5
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Nominace na nejlepší sportovce,
sportovní kolektivy a trenéra za rok 2018
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za rok 2018 proběhne 15. února ve Slováckém divadle.
Nominace vyhodnocuje Komise sportovní Rady města Uherské Hradiště v kategoriích:
MLÁDEŽ DO 15 LET

1. Ondřej Buráň
15 let
TJ Slovácká Slavia –
atletika. Na MČR st. žáků
1. místo ve skoku do dálky.
Na mezistátním utkání
CZE-CRO-HUN-SVK-SLO
1. místo (686 cm – historicky
10. místo v tabulkách ČR).

2. Tomáš Habarta
15 let
TJ Slovácká Slavia –
atletika. Na MČR 2. místo
a na MMaS 1. místo v běhu
na 1500 m, 15. 12. 2018 zaběhl
v hale český rekord na 1500 m
(4:06,80 min.).

3. Zuzana Kamasová 14 let
1. FC Slovácko – volejbal.
Již 5 let je výrazná postava
družstva žákyň a kadetek, je
hlavní smečařkou. Od r. 2018
reprezentace U16. Tým UH je
nyní na 1. místě v 1. lize kadetek
a na 1. místě v ČP st. žákyň.

4. Karolína Mitanová 14 let
TJ Slovácká Slavia –
atletika. Na MČR 1. místo
a na MMaS 2. místo v běhu
na 300 m. Na mezistátním
utkání CZE-CRO-HUN-SVK-SLO 5. místo v běhu na 300 m.

5. Miriam Viceníková 14 let
VK Morávia – veslování.
Na MČR 5. místo a na MMaS
žactva 1. místo na skifu, na MČR
2. místo v párové čtyřce s kormidelníkem. Na Hradišťském
šestikiláku 2. místo na skifu.

3. Blanka Tomášková 18 let
TJ Slovácká Slavia – atletika.
Na MČR juniorek 2. místo ve
vrhu koulí a 4. místo v hodu
diskem, na MČR do 22 let
2. místo ve vrhu koulí a 3. místo v hodu kladivem. Na MČR
dospělých 7.místo v hodu
kladivem a ve vrhu koulí.

4. Filip Vecheta
15 let
1.FC Slovácko – fotbal. Nejlepší
střelec U15, v sezóně 2017/2018
nastřílel 44 branek. Patří mezi
nejlepší hráče reprezentace U16.
V průběhu podzimní části absolvoval stáž v Red Bull Salzburg,
Bayern Mnichov, Juventus Turín
a ve Valencii.

5. Tomáš Zajíc
17 let
TJ Slovácká Slavia – atletika.
Na MČR dorostu 1. místo v běhu
na 400 m. Na mezistátním
utkání CZE-HUN-SVK-SLO
2. místo v běhu na 400 m.
Na ME do 17 let obsadil 18. místo
na 400 m a 9. místo ve štafetě.

MLÁDEŽ NAD 15 LET A DOSPĚLÍ

1. Jakub Kunt
17 let
TJ Slovácká Slavia
– atletika. Na MČR dorostu
v hale i na dráze 1. místo
v trojskoku, na MČR dorostu
v hale i na dráze 2. místo ve
skoku vysokém. Účast na ME
U17 v trojskoku a skoku vysokém
(9. a 11. místo).

2. Karolína Teimerová 20 let
VK Morávia – veslování.
Na MČR žen lehkých vah do
23 let 2. místo na skifu, na MČR
do 23 let 1. místo na MČR na
trenažéru, 1. místo na mezinár.
regatě Ratzeburg na dvojskifu.

SPORTOVCI Z HRADIŠTĚ REPREZENTUJÍCÍ KLUBY V JINÝCH MĚSTECH
1. Matěj Kovář
18 let
MANCHESTER UNITED
– fotbal.
10 odchytaných zápasů v Premiere League 2, 5 v UEFA
Youth League, 4 za ČR U19.
Pravidelné tréninky s A týmem, zapsaný na soupisku
A týmu pro sezónu 2018/2019.
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2. Jiří Zalubil
18 let
TJ Ostrožská Nová Ves –
kanoistika. Na MS juniorů
3. místo C2 1000 m, na ME
juniorů 1. místo C2 1000 m,
trojnásobný juniorský mistr
ČR, v ČP 14x 1. místo a celkový
vítěz ČP.

Vysvětlivky:
MČR – Mistrovství České
republiky
MMaS – Mistrovství Moravy
a Slezska
ME – Mistrovství Evropy
MS – Mistrovství světa
ČP – Český pohár

Město Uherské Hradiště

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. Fotbal – U13 – 1. FC Slovácko
Mistři ČR v halové kopané – porazili Spartu, Slavii,
Brno, Opavu a Pardubice. Nejlepší hráči turnaje –
brankář Zimčík a střelec Lacko.

2. Tenis – dorost A – tenis Slovácko
Vítěz dorostenecké ligy Jihomoravského tenisového
svazu. Postup na MČR – 9. místo.

3. Volejbal – st. žákyně – TJ Slovácká Slavia
Uh. Hradiště
5. místo na MČR (z 220 klubů), celkově 5. místo v ČP.
Nyní 1. místo v 1. lize kadetek, 1. místo v ČP st. žákyň,
1. místo v KP Zl. kraje. Na mezinár. turnaji v Gdaňsku
získaly 2. místo (16 států – 30 družstev).

TRENÉŘI

1. Petr Plaček
TJ Slovácká Slavia
– volejbal . Trenér
st.žákyň a kadetek –
nejúspěšnější za posledních 20 let. V družstvu
má reprezentantky
Z. a N. Látalovou,
Z. Kamasovou, L. Šimoníkovou. TOP výsledky
jsou uvedeny výše.

2. Ivan Ressler
TJ Slovácká Slavia
– atletika.
Trenér žactva, dorostu
– O. Buráň, T. Habarta,
K. Mitanová, T. Zajíc –
jejich TOP výsledky jsou
uvedeny výše.

1. FC Slovácko ladilo formu v Turecku
Dva týdenní pobyty v Turecku si
naplánovali fotbalisté 1. FC Slovácko v rámci zimní přípravy – první
proběhl ve druhém lednovém týdnu
a v jeho průběhu sehráli dvě přátelská utkání. S předním nizozemským
celkem FC Alkmaar remizovali 1:1
(branku vstřelil Machalík) a kazašský FK Žetis porazili 3:1 (branky
Janošek, Daníček z penalty a Kalabiška). V sestavě již chyběl útočník
Kuchta (ukončené hostování) a na
zkoušku se objevili řecký záložník
Nikos Anastasopoulos, bratr Eldara
Civiče Muhar (Bosna) a srbský stoper
Nemanja Mirosavljevič. Ani jeden
však vedení Slovácka nepřesvědčil.
Po necelých dvou týdnech přípravy v domácím prostředí pak následoval další týdenní pobyt v tureckém Beleku – i zde hodlá Slovácko
zkoušet vytipované posily. Ostrý
start do jarních bojů proběhne ve
Zlíně 9. února, 16. února přijede
Karviná, 23. února nás čeká lídr ligy
pražská Slavia a 2. března přivítáme doma Mladou Boleslav. Věřme,
že Slovácko naváže na dobrý závěr
podzimní části, kdy ze čtyř utkání
třikrát zvítězilo.
- MP -

Oporou Slovácka by měl být mladý brankář Matouš
Trmal
Foto: Miroslav Potyka

Putovní výstava Jsem pěstoun zavítá do Cafe 21
Výstava popisující příběhy jedenácti pěstounů rozličných profesí má
motivovat další rodiny v péči o děti,
o které se nemohou starat jejich vlastní
rodiče, a pomoci získat pěstouny nové.
Slavnostní zahájení výstavy s následnou besedou se uskuteční ve čtvrtek
7. února 2019 v 15 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na čtení
příběhů skutečných pěstounů, promítání spotů, které namluvily známé
české osobnosti a příjemný hudební
doprovod.
Počet dětí, které jsou umísťovány
do náhradních rodin, rok od roku stoupá. Naopak ubývá dětí umísťovaných
do ústavní péče. Největší nedostatek
pěstounů je pro děti se specifickými
potřebami, sourozenecké skupiny
a děti jiných etnik. Pěstounem se může
stát jednotlivec, bezdětné páry i rodiny
s vlastními dětmi. Motivací pro přijetí

dítěte by měla být především touha
pomoci dítěti, které nemělo doposud
v životě příliš štěstí.
S příběhy skutečných pěstounů se
mohou lidé seznámit prostřednictvím výstavy v komunitní kavárně
Cafe 21 od 5. února do 7. března.
Veškeré informace vztahující se
k pěstounské péči jim zároveň poskytnou pracovnice oddělení sociálněprávní ochrany dětí Městského úřadu.
Záštitu nad výstavou převzal starosta
města Stanislav Blaha.
- OSS -
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Odhalené hradby
Za Klubem kultury vznikl nový prostor, který slouží k odpočinku i poznávání historie
Koncem loňského roku město Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci úseku starobylých městských
hradeb mezi ulicemi Hradební
a Kollárova. Významný doklad historie opevnění města, který přímo
navazuje na přilehlý bastion, je
nyní přístupný veřejnosti. Ta může
na místě vidět také část překvapivé
podoby původního zdiva, které bylo
nalezeno pod úrovní terénu.
Obnažené dějiny
To, že nevzhledná cihlová nadezdívka
za Klubem kultury stála po celé své
délce na pozůstatku městských hradeb, tušil až donedávna jen málokdo.
Na začátku roku 2018 se město Uherské Hradiště rozhodlo přiblížit tuto
důležitou součást historie občanům
i návštěvníkům města, zeď zbouralo
a hradby se zaskvěly ve své původní
podobě.
Obnova pozůstatků městského
opevnění za Klubem kultury byla

původně připravována jen v rozsahu
opravy stávajícího hradebního zdiva,
které vystupuje nad terén. Jenže to
se ještě nevědělo, co bude nalezeno
při sondáži, kterou bylo nutné udělat
pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění
hradebního zdiva.
„V hloubce půl druhého metru
pod terénem, v místě provedeného
sondážního výkopu bylo překvapivě
obnaženo hradební zdivo z přesných
obrovských kamenných bloků ve
čtyřech vrstvách, které pokračovalo
až do hloubky 3,5 metru,“ informoval
městský architekt Aleš Holý.
To, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní
podobu, se až do doby nálezu pouze
předpokládalo. „Dospěli jsme k názoru, že nález musíme ukázat lidem,
rozhodli jsme se pro vybudování
přístupových chodníků a zahloubení,
kde bude menší prostor s lavičkami,“
upřesnil starosta města Stanislav
Blaha.

Prostor před odkrytou hradební zdí byl doplněn lavičkami, kde si mohou lidé sednout a obdivovat historii města.
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Prostor k odpočinku
Při stavebních úpravách byla odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, postavená na barokních hradbách zřejmě
v době, kdy na místě současného Klubu
kultury stával městský pivovar. Došlo
k ošetření původních kamenů, některé dožité byly vyměněny. Práce dále
zahrnovaly úpravy dešťové kanalizace,
veřejného osvětlení a zpevněných ploch.
„Zejména při výstavbě zahloubení nám
dělala velké problémy spodní voda.
Museli jsme se vypořádat s tím, jak vodu
odvést, což stavbu prodražilo. Ale vznikl
tady velmi příjemný prostor k odpočinku, v bezprostřední blízkosti dokladu
historie města,“ konstatoval starosta.
Pozoruhodné nálezy
Při archeologickém výzkumu, který
v létě 2018 rekonstrukci hradeb předcházel, zaznamenali archeologové
množství velmi zajímavých nálezů.
Jedním z nich byla menší, z cihel vyzděná branka, která se nachází přibližně
ve středu zkoumaného úseku hradby.

Foto: Město Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště

Názory zastupitelů
Dobrovolně? Proč?

Při průzkumu hradeb objevili archeologové Slováckého muzea mimo jiné keramickou dýmku ve tvaru
lidské hlavy.
Foto: Slovácké muzeum

Je možné, že vzhledem k použití cihel
byla do hradeb vbudována někdy v první třetině 18. století, kdy již byla část
pevnostních prvků ve východní části
města vystavěna z cihel. Se zánikem
funkce hradeb pak došlo pravděpodobně někdy na přelomu 18. a 19. století k jejímu zazdění. Branku mohou
návštěvníci také vidět – při rekonstrukci
byla ponechána ve zdivu a byl opraven
její původní tvar.
Kromě toho ale archeologové Slováckého muzea při výzkumu nalezli několik pozůstatků dřevěných konstrukcí,
nálezy úlomků keramiky, pozlacený
knoflík či keramickou dýmku ve tvaru
lidského obličeje.
Město jako pevnost
Obnova této části městských hradeb
začala v dubnu a trvala až do listopadu 2018. Úpravy přišly na 7,9 milionu
korun, z toho 1,75 milionu korun pokryl
příspěvek z ministerstva kultury.
Hradby byly po dlouhou dobu historie
města doslova stěžejním prvkem, charakter a funkci města jako pohraniční
pevnosti totiž předurčila jeho exponovaná poloha na křižovatce obchodních
cest. Funkce pevnosti byla zrušena
v roce 1782, avšak hradby začaly uvolňovat prostor stavebnímu rozvoji města
až od čtyřicátých let 19. století. Z městských hradeb se naposledy opravovala
Matyášova brána, a to v roce 2010.
Jan Pášma

Když sleduji jednání lidí ve svém okolí
a hlavně různé motivace tohoto jednání,
nabízí se mi celkem pestrá škála. Častou
a odůvodnitelnou motivací jsou peníze,
díky nimž můžeme splácet své hypotéky, zaplatit jídlo, volnočasové aktivity
dětem a těm šťastnějším zůstanou
i prostředky na koníčky, cestování a podobně. Proto může někomu připadat
nepochopitelné, setká-li se s „exotem“
zvaným dobrovolník. Cože? Zadarmo?
A kde na to bereš čas?
V lednu proběhla v Uherském Hradišti, stejně jako v ostatních městech celé
republiky, Tříkrálová sbírka Charity
ČR. Do této sbírky se jen v našem městě
a jeho částech zapojily desítky dospělých vedoucích skupin a stovky malých
králů. Dospělí mají dobrý pocit, děti
pár sladkostí. Letos občas v hustém
sněžení, s promočenými botami a často
i tříkrálovými korunami, zvoní u všech
dveří, zpívají a nabízí Boží požehnání.
Po deseti letech koledování v ulicích
Uherského Hradiště jsem se před dvěma

lety zapojila i jako místní koordinátor
sbírky. Velké díky všem, které jmenovitě
nezmíní žádný článek na webu či v novinách, ale oni o to možná ani nestojí.
Nechci ale psát jen o Tříkrálové sbírce,
která je už tak nějak hodně na očích.
Spousta dobrovolníků kolem mě totiž
pomáhá a těší nezištně a pravidelně po
celý rok. Navštěvují nemocné v Uherskohradišťské nemocnici, obyvatele
v Domově pro seniory ve Štěpnicích,
pořádají nejrůznější akce pro naši
farnost i veřejnost, nabízí své schopnosti
a dovednosti, část svého času, který by
mohli jistě využít jinak. A kde ho berou?
Prostě chtějí. Jsem velmi ráda, že kolem
mě tito lidé převládají. A Bohu díky, že je
jich v Uherském Hradišti tolik! Tímto
děkuji všem obyvatelům našeho města,
kteří dokáží myslet nejen na dobro své
a své rodiny, ale nejsou jim lhostejní ti
ostatní.
MgA. Radmila Mrázová
KDU-ČSL

Proč má koalice většinu v kontrolních orgánech zastupitelstva?
Jakou logiku má to, že vládnoucí
čtrnáctičlenná koalice má mít většinu
v kontrolních orgánech? Stále nechápeme, proč byly na popud Rady města
provedeny a na posledním zastupitelstvu prohlasovány změny v počtu
členů kontrolního a finančního výboru.
Dosud vše fungovalo tak, že opozici byl
po volbách nabídnut předseda a další
člen do výboru a koalice v něm neměla
většinu. Teď to bylo vše převálcováno.
Členů výborů je třináct (pro srovnání:
Brno s téměř 400 tisíci obyvateli jich
má devět) a ODS, KDU a KRUH mají po
dvou členech a TOPka jednoho. Takže
v orgánech, které mají v demokratickém
systému kontrolovat mimo jiné převody
pozemků, hospodaření města či zadávání veřejných zakázek je více členů
z řad „kontrolované“ koalice než z řad
opozice. Ti, co vládnou, mají většinu
v orgánech, které je mají kontrolovat.
To celé jde proti smyslu existence obou

výborů a proti duchu toho, jak to v zákoně o obcích před mnoha lety schválili
naši poslanci.
My jsme si to mezi sebou vyhodnotili
tak, že pak nemá smysl mít předsedu
výboru (který je vždy podle zvyklostí
nabídnut opozici. Proč? Předseda výboru je klíčová postava, která navrhuje
program na každé jednání. Po zkušenostech se domníváme, že budou-li
v něm kontroverzní témata a body, které
se nebudou zástupcům koalice líbit,
tak program prostě nebude schválen.
A nebo bude, ale v omezené podobě.
Předseda se pak dostane do svízelné
pozice a bude považován za neschopného... A do budoucna se sám rád vyvaruje
navrhovat kontroverzní body. V tomto
asistovat nehodláme a roli „kašpárka“
jsme rádi přenechali druhým.
Jan Zapletal, Ph.D.
Nestraníci pro Hradiště
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Svou komisi má každá městská část
Díky místním komisím se mohou lidé podílet na rozhodování o dění ve městě
Nevíte, na koho se obrátit
při řešení problému, který
vás trápí? Chcete se zapojit do
zlepšování situace ve vaší části
města, na vašem sídlišti, ve vaší
čtvrti či ulici? Máte nové podněty či nápady? Rádi bychom
připomněli, že také ve vaší části
města je vám k dispozici místní
komise.
Místní komise – poradní orgány
rady města – jsou zřízeny k tomu,
aby pomáhaly řešit problémy v části
města, ve které bydlíte. Projednávat
návrhy a připomínky občanů mají
komise ve své náplni, zabývají se
však návrhy investičních akcí v jednotlivých částech města a mají také
zajišťovat informovanost obyvatel
o projednávaných záležitostech.
Prostřednictvím místních komisí jsou občané města zapojeni
do spolurozhodování o dění ve
městě. „Město Uherské Hradiště
vnímá spolupráci s komisemi jako
významný článek propojení města s občany, jako jednu z možností
komunikace a získání zpětné vazby,“
připomněl starosta města Stanislav
Blaha. „Mnohokrát za rok se o tom
přesvědčuji nejen na schůzích rady

Nové sportoviště bylo otevřeno loni v září u školy
v Jarošově.
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Místní komise pravidelně spolupracují při organizaci setkání starosty města s občany.

města, kam chodí předsedové komisí
podávat zprávy o činnosti, ale také
na setkáních s občany, která místní
komise v jednotlivých částech města
spoluorganizují,“ doplnil.
Jak potvrzují zkušenosti samotných místních komisí, problémy se
kterými se na ně občané obracejí,
jsou si často velmi podobné a odrážejí potřeby občanů napříč celým
městem.
Nejčastěji se týkají údržby a drobných oprav, údržby zeleně, problémů s parkováním a hustotou dopravy či dětských hřišť a sportovišť.

Dále lidé často upozorňují na úklid
a okolí sběrných míst tříděného
odpadu, nedostatečný počet nádob
na odpad, černé skládky, odstavená
vozidla či nefunkční veřejné osvětlení.
Místním komisím jsou rovněž
v rozpočtu města rezervovány
finanční prostředky na případné požadavky. Objem financí se liší podle
počtu obyvatel v té které městské
části. V roce 2018 například místní
komise hospodařily s celkovou částkou přesahující 12,5 milionu korun
(spolu s úsporami z minulých let).

Moderní multifunkční hřiště ve tvaru arény vzniklo
na ulici Sadová v Mařaticích.

Prostřednictvím místních komisí lidé upozorňují
například na neutěšený stav chodníků. Město se pak
co nejdříve snaží o nápravu.
Foto na straně: Město Uherské Hradiště

Ze života města

Mnoho věcí se také díky spolupráci s místními komisemi daří uskutečnit, příklady se nabízejí samy.
Jen v uplynulých dvou letech se
významně zasadily o podporu či samotnou realizaci mnoha akcí: opravu vozovky v ulici pod Vinohrady,
předláždění části chodníku a modernizaci veřejného osvětlení v ulici
Pod Lipkami v Sadech, přístřešek
u hasičské zbrojnice ve Véskách,
výstavbu sportovní arény, opravu
autobusových zastávek a chodníků na sídlišti Východ či u Základní
školy T. G. M. v Mařaticích, dětského hřiště na Hliníku nebo dětského
hřiště v Rybárnách. Místní komise
ale spolupracovala také na vyčištění potoka, vzniku dětského parku
u školy, kontejnerových stání,
oplocení psího hřiště či opravě
chodníků v Jarošově. V Míkovicích
zase přispěla k výstavbě vodovodu
v ulici U Mlýna či při rekonstrukci
hasičské zbrojnice.
A co řeší místní komise aktuálně?
Například tu štěpnickou nejvíce
zaměstnává problematika parkování. V Sadech je zase trápením
chodník přes celou místní část podél
ulice Solná cesta plný nerovností

Ve spolupráci s komisí místní části loni vzniklo v Rybárnách nádherné nové hřiště připomínající pirátskou loď.
Foto: Město Uherské Hradiště

a úzkých míst.
Podle starosty Stanislava Blahy
město hlasům z místních komisí
naslouchá. „Díky své místní znalosti
jsou pro nás důležitým prostředníkem. Každou městskou část trápí
desítky věcí. A my uvítáme, když
se vzájemná spolupráce ještě více
rozvine, abychom mohli kvalitně
reagovat na podněty a přiřadit jim
priority,“ konstatoval starosta.
Jan Pášma

Co aktuálně řeší některé z komisí?
„Sídliště
Mojmír ve
Štěpnicích je
dopravně přetíženým prostorem s velkým
nedostatkem
parkovacích
míst. Kritická situace je
hlavně na ulici Revoluční, která se
stala bezplatným parkovištěm pro lidi
přijíždějící zvenku, ať už na nákupy
nebo každodenně do zaměstnání. Stálí
obyvatelé nemají pak kde zaparkovat.
Tento problém se už týká i Husovy
ulice.“
Marie Martykánová,
předsedkyně místní komise Štěpnice

„V Sadech je
problematický chodník
přes celou
místní část
podél ulice
Solná cesta,
plný nerovností a úzkých míst.
Lidé si ale stěžují také na rychlost
a množství aut projíždějících obcí
nebo havarijní stav komunikací
a chodníků v ulici Za Kovárnou,
Za Dědinou nebo Na Jordálce.“
Bohumil Janík,
předseda místní komise Sady

Kontakty
Bližší informace týkající se místních komisí podají jejich tajemníci. Na koho se můžete obrátit?
Štěpnice – tajemnice Mgr. Martina
Slavíková
tel. 572 525 115,
e-mail: martina.slavikova@mesto-uh.cz
Předsedkyně Mgr. Marie Martykánová
Mařatice – tajemnice Ing. Hana
Dvorníková
tel. 572 525 621,
e-mail: hana.dvornikova@mesto-uh.cz
Předseda Ing. Petr Lapčík
Jarošov – tajemnice Věra Mikulková
tel. 572 525 249,
e-mail: vera.mikulkova@mesto-uh.cz
Předseda Bc. Jan Zapletal
Vésky – tajemník Mgr. Luboš Dovrtěl
tel. 572 525 157,
e-mail: lubos.dovrtel@mesto-uh.cz
Předsedkyně Ing. Michaela Tylšarová
Míkovice – tajemnice Dagmar Vítková
tel. 572 525 841,
e-mail: dagmar.vitkova@mesto-uh.cz
Předsedkyně Mgr. Martina Dočekalová
Sady – tajemnice Ing. Pavla Zpěváková
tel. 572 525 155,
e-mail: pavla.zpevakova@mesto-uh.cz
Předseda Ing. Bohumil Janík
Rybárny – tajemnice Ing. Zdenka
Pecháčková
tel. 572 525 650,
e-mail: zdenka.pechackova@mesto-uh.cz
Předseda zatím nejmenován
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Obliba Hradiště u turistů stoupá
Turistů v Uherském Hradišti neubývá.
Statistiky přinášejí jasné důkazy právě
o opaku. Cestovní ruch u nás se dnes neomezuje jen na sezónu či akce nadregionálního charakteru, ale návštěvníci si do
Hradiště stále více nachází cestu i mimo
hlavní proudy.
Předchází tomu důkladná příprava,
propagace a prezentace, pomyslně
zahajovaná na lednových veletrzích cestovního ruchu. „Vše spolu úzce souvisí.
Chceme-li turistu motivovat k návštěvě
našeho města, musí se k němu informace nejprve dostat. K tomu využíváme
média – tištěná v podobě propagačních
materiálů, katalogů, magazínů či jiných
periodik, také rozhlas či televizi, ale stále více směřujeme propagaci do on-line
prostředí. Patří sem také nejrůznější
prezentace pro zástupce médií, cestovních kanceláří či osobní prezentace na
veletrzích cestovního ruchu,“ popisuje
Ivo Frolec, místostarosta Uherského
Hradiště. „Před tím však musíme mít
velmi dobře zpracovanou nabídku
atraktivit, akcí i služeb. Tomu navíc
předchází ještě jeden velmi důležitý fakt
– existence kvalitní nabídky a obecně
její dostatečná atraktivita pro turistu,“
dodává místostarosta.
Statistiky hovoří jasně
O tom, jak Uherské Hradiště dokáže
svého potenciálu využít, vypovídají

i oficiální statistiky Českého statistického úřadu. Od roku 2013 do 2017 vzrostla
návštěvnost města o 27 %, počet přenocování stoupl o 34 %. Rovněž stoupla
i průměrná délka přenocování na 2,1
noci.
Skladba turistů je tvořena z 82 % domácími, 9 % tvoří návštěvníci ze sousedního Slovenska a o zbylých šest procent
se ponejvíce dělí Německo, Polsko, Velká
Británie a USA. Výjimkou však nejsou
ani turisté ze Singapuru, Koreje či
Nového Zélandu. Podrobnou statistiku
domácích i zahraničních turistů si pečlivě vede Městské informační centrum,
které ročně obslouží více než 120 tisíc
návštěvníků a řadí se k absolutní špičce
v rámci celé republiky.
Prezentace regionu
Přestože je velká část propagace města
vedena v on-line prostředí prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí,
kde je nejčastěji využíván Facebook, Instagram či Youtube, existuje stále velká
část turistů dávající přednost osobním
kontaktům. Za tímto účelem využívá
město Uherské Hradiště možnost účastnit se veletrhů cestovního ruchu společně s dalšími subjekty pod hlavičkou
Regionu Slovácko. Zde se daří oslovovat
až tisíce potenciálních návštěvníků,
kteří se mohou přímo na místě zeptat na
konkrétní místa a nechat si doporučit

termín a program přímo na míru podle
vlastních požadavků.
„V cestovním ruchu platí rčení, že
štěstí přeje připraveným. Aby se k nám
turisté vraceli, musíme být připraveni
už dnes. Znamená to mít kompletně
zpracovanou nabídku nejen za město,
ale i za jeho okolí a umět ji i efektivně
prezentovat,“ říká Stanislav Blaha, starosta města a současně předseda správní
rady Regionu Slovácko.
- LD -

Veletrhy cestovního ruchu s účastí
Uherského Hradiště
Ferien Messe Vídeň, 10.–13. ledna
Regiontour Brno, 17.–20. ledna
ITF Slovakiatour, 24.–27. ledna
Holidayworld Praha, 21.–24. února
Dovolená a region Ostrava, 1.–3. března
Infotour a cykloturistika Hradec
Králové, 8.–9. března
For Bikes Praha, 29.–31. března
Region Tour Expo Trenčín,
10.–11. května

Reklamní smog ve městě mizí, přinášíme další pozitivní příklad
Dříve

Nyní

Znáte rébus „najdi 5 rozdílů“? Přesně tuhle pozorovací hru si můžete dnes zahrát díky pochopení Správy železniční dopravní cesty.
Jsme moc rádi, že alespoň na výjezdu z Uherského Hradiště je železniční most bez reklam.
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Masopust, období plesů a veselic
Masopustem nazýváme dobu od svátku
Tří králů (6. ledna) do Popeleční (Škaredé) středy, která vymezuje začátek
postní doby. Konec tohoto období je
závislý na datu Velikonoc (řídí se prvním jarním úplňkem) a končí v rozmezí
od poloviny února do začátku března.
Je to doba pozdní zimy a předjaří, jehož
konec se kryje s počátkem nového vegetačního období.
V lidovém prostředí byl masopust
obdobím tanečních zábav, bálů, rozverných obchůzek maškar a v dobách,
kdy se předlo a dralo peří, i časem
společenských setkávání na přástkách
a dračkách, jejichž konec se oslavoval
pohoštěním a zábavami. Byl to čas
zabijaček, hodování, namlouvání a svateb, ale i příprav rolníků na jarní polní
práce. Uvolněný ráz masopustu vrcholil
poslední dny před Popeleční středou,
pro které jsou charakteristické taneční
zábavy a průvody překypující bujarým
veselím, jejichž účastníci vystupují
v rozličném přestrojení, a nadměrné
požívání sytých jídel a alkoholu. Toto závěrečné veselé období je nazýváno také
končiny, ostatky, fašank (z německého
Fasching).
Původním smyslem masopustního
průvodu bylo zajištění úrody a plodnosti
v hospodářství i v rodině. Masopustní
průvody tvořily také masky a maškary.
K nejstarším patří maska medvěda,
objevovala se i další zvířata – koně,
kozy, kráva a podobně. Srst zvířete
měla přinést do hospodářství bohatství
a prosperitu.
Fašank v místních částech
Vésky – 16. února
Mařatice – 2. března
Sady – 2. března
Míkovice – 2. března
Jarošov – 2. března
Mezi starobylé a při návštěvě vážené
masky patřily slaměňáci či pohřebenáři.
Masky, jejichž obleky byly zhotovené
ze slámy, měly přinést hojnost všeho do
hospodářství. Další masky představovaly ženicha a nevěstu, smrtku, cikánku,
policajta, vojáky na koních, bábu v nůši,

Fašankový průvod v Mařaticích, 1989.

žida, kominíka, turky a další.
Mnoho maškar reagovalo na aktuální
společenské dění (zrušení roboty, zakládání JZD), a proto je přirozeně celá škála
masek tradičních doprovázena maškarami aktuálními. Vtipným jednáním,
slovem i gestem parodují a zesměšňují
lidské vlastnosti i společenské neduhy.
Hudební doprovod průvodu zajišťovala dechová nebo hudecká muzika. Kde
se nedostávalo muzikantů, stačil pouze
doprovod harmoniky a ozembouchu.
Účastníci masopustního průvodu
dostávali především obilí, uzené maso,
klobásky, peníze, alkohol, koblihy, boží
milosti, sušené ovoce a vejce, ze kterých
se pak udělala škvařenina. V dnešní
době se na organizaci podílí především místní mládež, folklorní soubory
a chasa. Fašankové obchůzky a taneční
zábava jsou příležitostmi, kdy je dovoleno v písni nebo říkání použít vtipu a slov
hrubšího zrna i lascivní tematiky.
Závěrem úterní taneční zábavy bývá
pochovávání basy, které je prováděno
jako veselý obřad s promluvami a zpěvem, napodobujícím církevní pohřební
obřady. I osoby, které při pochovávání
basy vystupují, jsou oblečeny v maškarní nápodobě obřadních církevních
rouch. Masopustní průvody obsahují
prvky lidového divadla a cirkusového

Foto: 2x archiv Slováckého muzea

představení. Scénky se odehrávají také
na večerním bálu maškar s kabaretními
výstupy.
Nejzachovalejší masopustní obchůzky
se dodnes udržely v obcích na Uherskobrodsku. Zde se průvodu účastní tanečníci obcházející s muzikou dům od domu,
kde tančí kolový mečový tanec, nazývaný místně podšable. Typickými reprezentanty těchto obchůzek jsou podšablář
ze Strání, skakún z Komně, babkovník
z Bystřice pod Lopeníkem. Přímo
v Uherském Hradišti se fašankový průvod nekoná, ale odbývá se v jednotlivých
místních částech, které byly původně
samostatnými obcemi – Jarošov, Mařatice, Míkovice, Sady, Vésky. Každoročně se
zde objevují nové masky, které humorně
parodují současné společenské dění.- JK -

Masky fašankové obchůzky v Jarošově, 2018.
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Toulky městem
Přeložením cesty do Starého Města a novou výstavbou podél ní se
posouvala také dosavadní hranice města, na níž se stále vybíralo
mýto se středověkou tradicí. Starou
mýtnici ve Vodní ulici tak kolem
poloviny 19. století nahradila nová
dál při silnici k mostu. Zpočátku to
byl malý domeček, tvořený jednou
místností a záchodem, a teprve později byl rozšířen přístavbou.
Stál na velkém pozemku, na jehož
druhém konci, již na břehu řeky,
se nacházel další městský objekt
– dlouhá přízemní budova skladiště soli. Prostor mezi nimi tvořil
rozlehlý dvůr ohrazený zdí a naproti přes silnici stála mostní váha se
zvedací závorou. Mýtný domek snad
zpočátku ani nebyl obýván a neměl
popisné číslo, až v roce 1890 je zachycen pod čp. 222. V té době v něm
bydlel mýtný Hynek Jedlička, mezi
jehož pěti dětmi byl syn Kryštof,
pozdější známý hradišťský stavitel.
Jedlička ve funkci mýtného působil
až do počátku 20. století, kdy ho
vystřídal řezník a bývalý člen městského výboru Titus Zimák. Vybírání
mýta město zájemcům pronajímalo
vždy na určité období, od roku 1916
však bylo Titu Zimákovi pronajato
až do odvolání. V roce 1920 se mýtným stal Antonín Pudelka z Mařatic, ale již v následujícím roce mýto
vybíral invalida František Sháněl,
který byl pravděpodobně posledním mýtným. Ač okolní obce již od
postavení nového železného mostu
v roce 1905 požadovaly zrušení mýta,
městský výbor na
něm trval kvůli
hrazení nákladů na stavbu mostu.
Teprve od počátku roku 1931 bylo
zdejší mýto jako poslední v republice zrušeno a v květnu téhož roku
město rozhodlo mýtnici zbořit.
Prostor od mýtnice směrem k nábřeží a do dnešní Milíčovy ulice,
tedy bezprostřední okolí někdejší
zbrojnice a pozdější pošty, byl celý
označován jako Stará pošta a všechny zdejší pozemky, původně patřící
armádě, se asi počátkem 20. století

Tyršovo náměstí na počátku 20. století. Vpravo na kraji mýtnice čp. 222.

staly majetkem města. Kromě několika bývalých vojenských objektů,
používaných poté ke skladování
různého městského majetku, nebyl téměř zastavěn, volné plochy
sloužily v 19. století za skladiště
dřeva a po roce 1909 i jako vepřové tržiště, když část původního
tržiště město darovalo Sokolu na
výstavbu tělocvičny. Jako první zde
firma Antonín Oth žádala asi v roce
1920 o stavební místo na stavbu
jednopatrového domu o dvou bytech
a skladiště stavebních hmot, uhlí
a umělých hnojiv. Město se však
zdráhalo místo odprodat právě kvůli
zmíněnému tržišti
a kromě toho tam
mělo skladiště pro své hospodářství,
tržní boudy, pohřební vozy a městskou tělocvičnu, k nimž by odprodáním ztratilo příjezd. Po zdlouhavých
jednáních však Antonín Oth místo
získal a v roce 1923 tu podle plánů
stavitele Antonína Šupky postavil
rodinný dům čp. 363, jehož první
patro pak obýval až do padesátých
let a přízemní byt pronajímal.
Za války a po ní do roku 1947 tam
bydlel penzionovaný soudce Josef

Tyršovo náměstí
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Foto: archiv Slováckého muzea

Mahrla a po něm majitel papírnictví Jan Novák. Prostory náležející
k domu pak využívaly jako sklady
a kanceláře i další stavební firmy,
např. Alois Jaroš, poté Otakar Jedlička (1927) a konečně Otakar Jaroš
(1934). Ten budovu v roce 1941 také
stavebně upravil. Ještě v sedmdesátých letech byl dům v soukromých rukou, někdy kolem roku
1980 přešel do majetku státu a byl
spojen se sousední budovou okresní
vojenské správy. Po ukončení její
činnosti v roce 2002 budovu užívala
do roku 2012 Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek a od podzimu
2014 slouží jako náhradní prostory
některým oborům Základní umělecké školy po dobu její rekonstrukce
a dostavby.
Přilehlý nárožní dům čp. 398 byl
postaven v letech 1923–1924 pro
okresní vojenské doplňovací velitelství a pozdější okresní vojenská
správa zde sídlila až do svého zrušení, s výjimkou období protektorátu,
kdy budovu užívaly německé celní
úřady Hauptzollamt a Bezirkzollkomisariat.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Fotoreportáže

Reprezentační ples města
Dámy vytáhly své nejskvostnější šaty,
pánové dobře padnoucí obleky a vyrazili na 28. Reprezentační ples města, který se konal v sobotu 19. ledna
v Klubu kultury. Ples zahájil a první
tanec s manželkou předvedl starosta
Stanislav Blaha. Své umění předvedli také členové Tanečního klubu
Rokaso. K tanci hrál soubor Cantabile
Ensemble, kapely New Street Band,
Jamr´s a ve vinném koutku dokreslovala atmosféru hudba v podání
muziky Kunovjan.
- PST -

Novoroční koncert: Slováckému komornímu orchestru aplaudovala zaplněná Reduta
Již tradičním Novoročním koncertem
s přípitkem starosty města zahájil
v Redutě Slovácký komorní orchestr ve
středu 2. ledna rok 2019. V první části
koncertu v rámci cyklu Musica zahráli
mladí umělci skladby Hornpipe z Vodní
hudby Georga Friedricha Händela a jeho
Concerto Grosso op. 6 č. 1 G dur. Následovalo úžasné Concerto Grosso č. 1 ve
stylu Händela na motivy světoznámých
songů kapely Beatles od slovenského
skladatele Petera Breinera. První půli
koncertu uzavřel novoroční proslov
starosty města Stanislava Blahy, který
poté pozval posluchače k slavnostnímu přípitku v přísálí. Po občerstvující
přestávce ještě následovala Suita Z časů
Holbergových autora Edvarda Hagerupa
Griega a skladba Issaca Albénize Sevilla

a Asturias (Leyenda). Dramaturgii koncertu vytvořili Kristina a David Hrubí
ze Slováckého komorního orchestru.
Sál Reduty byl zaplněn do posledního
místa a všichni, kteří si skvělé výkony
mladých hudebníků z předního komorního tělesa na Slovácku nenechali ujít,
rozhodně nelitovali a odměnili interprety bouřlivým potleskem.
- MM15
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2. 3. 2019 v 19.00 hodin
Klub kultury Uherské Hradiště
Předprodej Ticketstream

Informace na telefonním čísle 608123455 a www.atlanticagentura.eu.

PODŘÍZENÝ VKLAD
Rádi se potkáme na naší pobočce,
nebo přijedeme za vámi.

NEY spořitelní družstvo
VTP Triangl
Stojanova 1336
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 775 150 175
E-mail: uherskehradiste@ney.cz

s garantovanou sazbou

6 % p.a.
Jsme česká finanční instituce, založená roku 1999,
pod plným dohledem České národní banky.

WWW.NEY.CZ
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VZDĚLÁVACÍ AGENTURA JVN
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

HLEDÁ SE ST. PANÍ/VDOVA

ve městě Uh. Hradiště, nebo okolí

K UBYTOVÁNÍ A POSTARÁNÍ SE
o mého nemohoucího bratra
Zd. Bahulu (*1938)

www.jvn.cz
KURZ ÚČETNICTVÍ – 56HODIN VÝUKY

měsíčně minimálně
10.000,-kč

KURZ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ
– 30 AŽ 56HODIN, DLE VÝBĚRU

kontakt: Miroslav Bahula,
telefon: 702 881 661 / e-mail: bahumir@seznam.cz

PERSONALISTIKA – SMLOUVY, VÝMĚRY,
PAPÍROVÁ AGENDA
INTERNÍ HR MARKETING
KURZ MISTRŮ – DOVEDNOSTI V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ
ASISTENTKA – ROLE, PLÁNOVÁNÍ, ETIKETA,
ASERTIVITA, PORADA, …

ZDE

MŮŽE BÝT

JAK NEJLÉPE ZVLÁDNOUT NÁSTUP
NA MANAŽERSKOU POZICI.

VAŠE INZERCE

SCHOPNOST A UMĚNÍ ZÍSKAT SI LIDI – VZTAHOVÉ
DOVEDNOSTI MANAŽERA.

info@kkuh.cz, 724 343 700

TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ

DYNAMICKY SE ROZRŮSTAJÍCÍ
AUTOCENTRUM NA MORAVĚ

autorizovaný
PRODEJ a SERVIS

autorizovaný
PRODEJ a SERVIS

autorizovaný
PRODEJ a SERVIS

autorizovaný
PRODEJ a SERVIS

autorizovaný
PRODEJ a SERVIS

autorizovaný
PRODEJ a SERVIS

autorizovaný
SERVIS

ARAVER CZ /
EURO CAR Zlín

ARAVER CZ

ARAVER CZ

AUTOSPOL
Uherské Hradiště

AUTO
Uherské Hradiště

Auto HYUNDAI
Uherské Hradiště

AUTO JIHLAVA

ojeté vozy

ojeté vozy

EURO CAR Zlín /
Uherské Hradiště
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INTERNET DĚLÁME MY.

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

731 441 633
www.internext.cz

PYTLOVÝ SVOZ PLASTU
Město Uherské Hradiště bude v rámci zkvalitnění služeb občanům pokračovat
v projektu pytlového svozu plastů v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady,
Vésky, Míkovice a Rybárny (s převahou zástavby rodinnými domy). Jedná se pouze
o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu. Cílem pytlového
svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství plastů
z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova.
Obyvatelé obdrží žluté pytle, do kterých patří PET láhve od nápojů, kelímky
(např. od jogurtů), plastové sáčky, tašky a fólie, obaly z plastů i polystyrénu
(např. od sušenek, těstovin, od kosmetiky apod.) a výrobky z plastů i polystyrénu
(kartáčky na zuby, jednorázové holicí strojky, hračky apod.). Je důležité plastové
lahve důkladně sešlápnout nebo zmačkat a obaly od potravin je potřeba zbavit
největšího znečištění krátkým vypláchnutím.
Do pytlů nepatří výrobky z PVC, novodurové trubky, linolea a obaly od nebezpečných
látek, jako jsou například motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.

Svoz pytlů proběhne vždy ve středu v následujících termínech:

2. 1. 2019
6. 2. 2019
6. 3. 2019
3. 4. 2019
1. 5. 2019
5. 6. 2019

3. 7. 2019
7. 8. 2019
4. 9. 2019
2. 10. 2019
6. 11. 2019
4. 12. 2019

Dobře zavázané a pokud možno maximálně naplněné pytle přichystejte večer
před uvedeným termínem nebo brzy ráno před svůj dům.
V případě dotazů se obracejte na Ing. Lenku Němečkovou,
telefon: 572 525 383, 731 690 012
e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh.cz

PODPOŘTE TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠEM MĚSTĚ
www.mesto-uh.cz
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Klub kultury
Únor nejen v číslech

Originální zpěvačka
a skladatelka, která
několik let působila
ve Spojených státech,
přijede 21. února do
Uherského Hradiště.
Spolu se špičkovými
muzikanty z projektu
Milokraj potěší jazzové
nadšence další čtvrtek
z cyklu Jazz v Redutě.

V druhém měsíci roku se odehraje
v prostorách ve správě Klubu kultury 7 plesů, 2 koncerty, 4 divadelní
představení, 2 výstavy, 1 předvýběrové kolo soutěže lidových zpěváčků, 1 fašanková zábava, 5 přednášek
Akademie třetího věku a mimoto
školení, zkoušky cimbálových muzik, dětských folklorních souborů
a další. Sezona je zkrátka v plném
proudu a my vás zveme třeba na Veselé paničky Windsorské do Kulturního domu ve Véskách. 15. února zde
zahraje Shakespearovu veselohru
uherskohradišťský Divadelní spolek
Čapek a žáci ZUŠ Uherské Hradiště.
Také připomínáme, že konec ledna
byl termínem odevzdání přihlášek
do předkola soutěže Zazpívej slavíčku pro oblast Uherskohradišťsko
a Zlínsko. Máte-li takového slavíčka
doma, neváhejte, možná ještě není
pozdě.
- MM -

44. ročník přehlídky
dětských interpretů lidových písní
ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
je tady. Předvýběrové kolo pro oblast
Uherskohradišťsko
a Zlínsko se koná
18. února 2019 v malém sále Klubu kultury. Na snímku loňské
okresní finále, které
se konalo 18. března
2018 v Uherském
Hradišti.

Programovou nabídku na měsíc
únor najdete na straně 31.

Ohlédnutí

Pozvání
JIŘÍ SIBINSKÝ – GRAFIKA & OBRAZY
zahájena ve středu 6. března v 17 hodin
a potrvá do 3. dubna.

Jiří Sibinský (1947) se narodil ve Václavovicích na Ostravsku, kde pracuje a působí dodnes. Věnuje se především grafice, digitálním tiskům a tvorbě plastik
určených zejména do veřejného prostoru. Svou tvorbu pravidelně prezentuje
od roku 1990 na samostatných i kolektivních výstavách (např. Galerie Chagal
v Ostravě, Galerie Mlejn Ostrava, Galerie
Půda Havířov, Galerie V. Wünscheho
v Havířově). V Galerii Vladimíra Hrocha
v Klubu kultury vystaví svou novou
kolekci grafik. Výstava bude slavnostně

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja
a Klub kultury Uherské Hradiště
Vás zve na výstavu
fotograﬁí členů fotoskupiny Méta

55. MÉTA
1. 2. – 20. 3. 2019
Reduta
Masarykovo náměstí 256, Uherské Hradiště

AUTOŘI

Svou tvorbu vystavil v Galerii Vladimíra Hrocha
v Klubu kultury slovenský malíř a grafik Marián
Komáček. Jeho díla zde nebyla k vidění poprvé, před
pěti lety se účastnil výstavy s generačně blízkými
výtvarníky Karolem Felixem a Igorem Bencou. Na vernisáži ve středu 16. ledna uvedl Komáčka jako důležitého představitele jeho malířské generace kurátor
výstavy, historik umění PhDr. L'ubomír Podušel CSc.
Poutavému projevu na téma hodnoty uměleckého díla
a stavu moderního umění naslouchala asi padesátka
návštěvníků. Vernisáž zpestřil známý slovenský zpěvák
Zdeno Sychra a také sám výtvarník k překvapení všech
zúčastněných soutěží o tři svá díla. Pozoruhodnou výstavu více než devadesáti grafik si budete moci v Klubu
kultury prohlédnout do konce února.

MÉTA V REDUTĚ
55. ročník výstavy fotografií fotoskupiny Méta putuje z Trenčína do
Uh. Hradiště a k vidění bude v Redutě
od 12. února (bez vernisáže). Výstavu
pořádá TNOS Trenčín a Klub kultury
Uh. Hradiště a můžete ji navštívit do
20. března.
- PB -

Július Kákoš
Lukáš Kubičina
Štefan Majtán
Jaroslav Matejček
Jozef Poláček
Jiří Skřipský

Vojtech Tichý,
in memoriam

Jan Tluka
Jiří Tomis
Jana Veresová
Eleonóra Žůrková
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Deskohrátky ve Štěpnicích. Nejde o to vyhrát, ale zahrát si!
V pobočce knihovny ve Štěpnicích
bude od 12. února dvakrát měsíčně
připraveno od 16 do 17 hodin (v případě zájmu do 18 hodin) hraní deskových společenských her. Hraní je
určeno pro děti, dospělé i seniory
– výběr her bude nastaven tak, že
první termín v měsíci bude patřit
spíše dětem, druhý termín více
dospělým, ale přijít může každý,
pokud bude mít v tyto termíny čas
a chuť si zahrát.

Děti: 12. února, 12. března, 16. dubna,
7. května a 4. června.
Dospělí: 26. února, 26. března,
23. dubna, 21. května.
Přijďte strávit příjemnou hodinku
v knihovně s deskovými hrami, nemusíte studovat pravidla, vše vám vysvětlíme a můžete rovnou hrát! Registrovaní
dospělí čtenáři (ale i děti v doprovodu
dospělého) si společenské hry mohou
zdarma zapůjčit v čítárně v hlavní budově knihovny na jeden měsíc.

TOP 10 a TOP 5 půjčovaných knih
a periodik

2. E. Tabery: Opuštěná společnost
3. M. Herman: Najděte si svého Marťana
4. V. Hela: Tajemství bohyní na Žítkové
5. E. Kiedroňová: Něžná náruč rodičů

Beletrie pro dospělé
1. P. Hartl: Okamžiky štěstí
2. A. Morštajnová: Hana
3. R. Třeštíková: Osm
4. R. Bryndza: Dívka v ledu
5. K. Tučková: Žítkovské bohyně
6. E. Boček: Poslední aristokratka
7. J. Moyes: Život po tobě
8. B. A. Paris: Za zavřenými dveřmi
9. E. Ferrante: Geniální přítelkyně
10. R. Rolland: Petr a Lucie
Naučná literatura pro dospělé
1. M. Zahradníková:
Postel, hospoda, kostel

Beletrie pro děti
1. J. Kinney: Deník malého poseroutky
2.J. Thorne: Harry Potter
a prokleté dítě
3. K. Cass: Selekce
4. D. Walliams: Babička drsňačka
5. L. Small: Zvířátka z kouzelného lesa
6. M. Groening: Simpsonovi
7. Příběhy se šťastným koncem
8. N. Astley: Příběhy o prasátku Peppě
9. J. K. Rowling: Harry Potter
10. Z. Miller: Veselá kniha o malém
krtkovi

Pozvánka

Vyprávění o bosenských
pyramidách
V úterý 19. února v 18 hodin se
v čítárně Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana uskuteční beseda s cestovatelkou a autorkou knihy Bosna
a Hercegovina a Bosenská pyramida
slunce Danielou Bohatou (na snímku). Netradiční vyprávění o zemi,
s níž nás mimo jiné pojí společné
soužití v bývalé monarchii. Vstupné
30 Kč.
- RJ Periodika
1. Právo
2. Blesk
3. Slovácký deník
4. Lidové noviny
5. Mladá fronta Dnes

V Galerii s Andělem vystavuje Drahoslava Burďáková
Až do konce března vystavuje v Galerii
s Andělem v prodejně Interier Group
v Otakarově ulici výběr obrazů a grafiky
uherskohradišťská výtvarnice Drahoslava Burďáková (ročník 1940).
Autorka se malování začala věnovat
v roce 1959, absolvovala Lidovou školu
umění v Uherském Hradišti u profesora Rudy Kubíčka a v roce 1974 se stala
členkou Výtvarné skupiny při tehdejším Sdruženém závodním klubu, která
soustředila zajímavé neprofesionální
výtvarníky regionu.
Úspěšně se zúčastňovala soutěží
20

a výstav (Můj kraj, AMO, Bienále kresby
a grafiky), doposud připravila pět
autorských výstav (2x Luhačovice,
Veselí nad Moravou, Trenčín a Olomouc
– spolu s Lenkou Jurečkovou a Janou
Horákovou). Každoročně se zúčastňuje
družebních výstav Setkání-Stretnutie
v Uherském Hradišti a Trenčíně.
Vystavená kolekce obsahuje obrazy
a grafiky od sedmdesátých let minulého
století až po současnost. Námětově se
zaměřuje především na přírodní motivy
(kytice, krajina, zátiší) a na figurální
tvorbu. Při reálnosti námětů však mají

její práce až snový charakter, nezapřou
něžně ženský rukopis a dokáží vyvolat
pocit klidu, pohody a usmíření. - MP -

Drahoslava Burďáková na vernisáži v Galerii
s Andělem.
Foto: Miroslav Potyka

Kultura

Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Na divadelní jeviště vstoupí Kosmické jaro
Na únor připravilo Slovácké divadlo
v pořadí už druhou novinku letošního roku, groteskně-nostalgickou hru
českého spisovatele, dramatika, divadelního režiséra a spoluzakladatele
legendárního pražského Činoherního
klubu Ladislava Smočka Kosmické jaro.
Režie se ujal ředitel divadla Michal Zetel.
Premiéra je naplánována na sobotu
2. února.
Hra jednoho ze tří v zahraničí nejhranějších českých dramatiků, po Václavu
Havlovi a Pavlu Kohoutovi, známého
například hrami Piknik a Podivné
odpoledne dr. Zvonka Burkeho, režiséra
a spolutvůrce poetiky pražského Činoherního klubu, nese název inspirovaný
obrazem světově významného českého
abstraktního malíře Františka Kupky.
„Podobně jako Kupkovo výtvarné dílo
ovlivněné přírodou nekopíruje skutečnost, ale tvoří na základě tvarových
analogií nejrůznějších struktur, rozpíná
Smoček strukturu své hry od samého

jádra dramatu coby zhuštěných myšlenek až po tvorbu celých myšlenkových
vesmírů,“ říká o novince dramaturgyně
divadla Iva Šulajová.
„Jedná se v podstatě o grotesku,
která k divákovi promlouvá v několika
rovinách. Autor hry Ladislav Smoček
pracuje podobně jako Čechov a Shakespeare a ve své tvorbě spojuje vysoké
s nízkým. A je to herecké divadlo. Hra
napsaná v roce 1969 byla už ve své době
velmi vizionářská. U nás byla dosud
uvedena jen dvakrát, a to vždy v Činoherním klubu v autorově režii. První
uvedení mimo její domovskou scénu
bude ve Slováckém divadle,“ upřesňuje
režisér Kosmického jara a ředitel divadla
Michal Zetel.
Výpravu k inscenaci vytvořila Zuzana
Přidalová, hudbu složil Vojtěch Dlask,
který už v minulosti s divadlem spolupracoval na inscenacích Táta, Zlatý drak
a Sám na dva šéfy.
Děj se točí kolem toho, zda bude, nebo

Novinku Kosmické jaro nastudoval se souborem režisér
a ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.
Foto: Marek Malůšek

nebude zbourán dům v oblasti, která
má být zatopena kvůli vládní těžbě.
Můžeme sledovat roztodivné, pitoreskní
snažení různých typů lidí se se situací
vyrovnat,“ dodává Iva Šulajová.
V inscenaci se představí velká část
souboru, těšit se můžete na Pavla Hromádku, Petra Čagánka, Davida Vaculíka,
Pavla Majkuse, Jitku Hlaváčovou, Davida
Macháčka, Terezu Hrabalovou, Zdeňka
Trčálka a další.
- BŠ -

Komedie Falešné našeptávání se v únoru loučí s Uherským Hradištěm
Komedie Slováckého divadla Falešné
našeptávání bude mít derniéru. Poslední představení se uskuteční v úterý
12. února.
Inscenaci se souborem nastudoval
režisér Radovan Lipus, který v minulosti na uherskohradišťské jeviště přivedl
tituly Pýcha a předsudek, Křídlo a Denní dům, noční dům. Text vypadá lehce,
ale jen na první pohled. Pod povrchem
je krutý a surový. Zobrazuje anatomii
lidské duše a krutou manipulaci s city
druhého. Láska je Marivauxovo velké
téma a ve Falešném našeptávání vidíme
manipulaci v přímém přenosu, kterou
se autor baví,“ uvedl režisér.
Hru francouzského spisovatele,
dramatika a žurnalisty Pierra de
Marivauxe z roku 1737 divadlo uvedlo
v novém překladu Daniely Jobertové.
„Je to hra, která potřebuje hereckou

akci a Marivaux v ní hercům nechává
prostor. V době jejího vzniku fungovaly ve Francii dvě divadelní tradice,
vznešené francouzské divadlo a italské

divadlo, které neslo dědictví komedie
dell´arte. Falešné našeptávání psal Marivaux právě pro italské herce,“ řekla
překladatelka.
- BŠ -

Komedie Falešné našeptávání se v lednu představila i na známém Grand Festivalu smíchu v Pardubicích.
Foto: Marek Malůšek
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Slovácké muzeum
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, info@slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
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.
Výstava končí 17. února.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
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. Výstava končí 17. března.

revolta proti přílišnému konceptualismu v současném umění.
Do 17. března.

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 Mgr. Robert Janás,
PhD. Společným znakem stuckistů je

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.
Do 31. srpna.

JEZUITSKÁ KOLEJ

Kulturní akce, přednášky, besedy

Dílničky pro levé ručičky
Už jste viděli naši výstavu o lidovém
stavitelství? A vzpomínáte si, že v jedné
pohádce se stavělo i z perníku? Přijďte
si za námi o pololetních prázdninách
postavit a vyzdobit svou pohádkovou
chaloupku.
Hlavní budova Smetanovy sady,
pátek 1. února, od 10.00 do 15.00.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Loutkové divadlo v muzeu
Loutkové divadlo Emil z Hluku uvede
pohádku O perníkové chaloupce. V ceně
je i prohlídka muzea.
Hlavní budova Smetanovy sady,
sobota 2. února. První představení

Výzva muzea
V souvislosti s připravovanou výstavou „Sametová revoluce v Uherském
Hradišti“, kterou Slovácké muzeum
připravuje na podzim 2019, se obracíme na všechny, kteří mají a jsou
ochotni zapůjčit k archivaci fotografie, písemné, filmové i audiodokumenty či jiné předměty z listopadových a prosincových událostí roku
1989 v Uherském Hradišti.
Kontakt: Mgr. Pavel Portl,
pavel.portl@slovackemuzeum.cz,
777 066 612.
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14.00, druhé 15.30. Vstupné děti
40 Kč, dospělí 60 Kč.
Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Na chvíli umělcem
Cestování skřítka Zvídálka bude pokračovat třetí únorovou neděli, tentokrát
v Galerii Slováckého muzea. Zvídálek
bude mít připraveno povídání o tom,
co je to umění a umělecké dílo, z čeho
všeho může umění vzniknout a kdo jsou
to vlastně umělci. Vysvětlí dětem pojem
galerie a společně si ji i prohlédnou.
V rámci dílniček si každý může namalovat obrázek, vymodelovat malou sošku
nebo vytvořit cokoli podle fantazie.
Každý se stane na chvíli umělcem.
Galerie Slováckého muzea,
neděle 17. února, od 13.00 do 17.00.
Vstupné 100 Kč.
Výstavba čs. opevnění na jižní
Moravě a mobilizace 1938
Československé opevnění z let 1935 až
1938 je fenomén nejen pro vyznavače
vojenské historie, historiky, ale i laickou veřejnost. Proč vzniklo? V jakých
oblastech a v jaké síle bylo budováno?
Jaký mělo úkol? Nejen na to by měla
odpovědět první část přednášky Zdeňka
Hanáčka. Její druhá část bude obsahovat
dosud nezveřejněné materiály z Vojenského historického archivu o rozmístění
čs. vojska v Uherském Hradišti a jeho

širším okolí na podzim roku 1938. Situaci ve městě a okolních obcích dokreslí
úryvky z obecních a školních kronik.
Pořádají Muzejní spolek a Slovácké
muzeum.
Přednáškové centrum, Štefánikova
1285, čtvrtek 21. února, v 17.00,
vstup volný.
Jarní prázdniny ve Slováckém muzeu
Tvořivé dílničky v muzeu. Rozloučíme
se spolu se zimou, budeme vyhlížet jaro
a připravíme se na nadcházející fašankové veselí. Úterý – ponožkové zvířátko
(ponožku s sebou), středa – chňapka
na smažení koblížků, čtvrtek – barevné
girlandy a fašankové masky.
Hlavní budova Smetanovy sady,
úterý 26. až čtvrtek 28. února, od 9.00
do 15.00. Vstupné děti 40 Kč, dospělí
60 Kč.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
31. ledna až 3. února
S vízem do kina!
Díky speciálním akcím S vízem do
kina! (31. ledna do 3. února) a Prázdniny v kině (od 25. února až 3. března) přinese kino Hvězda dětem starší
filmy za zvýhodněné ceny i projekce
atraktivních novinek (mimojiné Pat
a Mat: Zimní radovánky, Asterix
a tajemství kouzelného lektvaru,
Čertí brko, Raubíř Ralf a internet, Spider-Man: Paralelní světy,
Grinch, Ledová sezona: Medvědi
jsou zpět a další). Více na webu www.
mkuh.cz.
Středa 6. února, 19.00
Ladislav Zibura
– Prázdniny v Evropě
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák
Ladislav Zibura se vrací na pódia s novým stand-upem. Tentokrát se vydal
do oblasti, která je dostupná a krásná,
přesto o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat Evropu. Přijďte se zasmát u jeho vyprávění o 14 000
kilometrů dlouhé cestě na sedadle
spolujezdce.
Čtvrtek 7. února, 19.30
Metallica – Francie na jednu noc
(Živě z Nimes)
Starořímský amfiteátr v Nimes je
jedním z nejzachovalejších kolbišť
gladiátorů. I za bílého dne a bez
lidí sálá z tohoto architektonického
monumentu genius loci. Což teprve
večer, kdy tmu prořezává palba světel
a ohňů, kdy řvoucí dav chlapů a holek
vyvolává jména „gladiátorů novodobých“. Hetfield, Hammett, Trujillo
a Ulrich vstupují do starořímské arény, kde v mystickém prostředí rozduní své prověřené metalové skladby.
Středa 13. až pátek 15. února
Svatý Valentýn – filmy o lásce
Chcete zajít na romantický film a zároveň vyhrát jeden z dárkových poukazů na ještě romantičtější večeři pro
dva v restauraci? Akce ke Svatému Valentýnu se vztahuje na úspěšné tituly
(mimo jiné Láska mezi regály, Po

čem muži touží, Zrodila se hvězda,
Léto s gentlemanem, Bohemian
Rapsody), které kino Hvězda promítá
od 13. do 15. února.
Čtvrtek 14. února, 20.30, klub Mír
Rob Tognoni
(blues-rock, Austrálie)

Nové uvedení v Opéra Royal de Wallonie v Lutychu bude událostí sezóny, již
byste si určitě neměli nechat ujít.

Australan Rob Tognoni rozpálí svou
virtuosní blues-rockovou show
v Míru (přeloženo z května 2018).
Jeho současná hudba je drsným mixem rock'n'rollu, boogie a klasického
rocku. Poslední dobou „Tasmánskému
ďáblovi“, jak je mnohými fanoušky
nazýván, statečně sekunduje tvrdá německá rytmická sekce, která
výsledný živelný dojem ještě umocňuje. Tognoni, který nahrál již 12 alb,
vystoupil před třemi lety také v Uherském Brodě.

Středa 27. února, 19.00
Zkáza Dejvického divadla
(exkluzivní předpremiéra)
Zkáza Dejvického divadla v exkluzivní předpremiéře v kině v jeden
jediný večer s jinak nedosažitelným
divadlem! Šestidílný seriál České televize vypráví o dramatickém osudu
slavné divadelní scény. Známí herci
Dejvického divadla v něm hrají sami
sebe. Obsazení: Miroslav Krobot,
Ivan Trojan, Simona Babčáková,
Lenka Krobotová, Václav Neužil,
Jaroslav Plesl, Martin Myšička,
Klára Melíšková, David Novotný,
Hynek Čermák, Martha Issová
a další.
- JO -

Čtvrtek 21. února, 20.00
Norma (záznam z Opéra Royal
de Wallonie, Lutych)
Vznik Belliniho nejslavnějšího díla byl
značně chaotický a neobešel se bez
žárlivosti a intrik. Přesto však Norma
získala slávu, a to především díky
neobyčejné kvalitě své hudby a květnatému bel cantu, jež dělají z jejích
vokálních smrští i melodií ty vůbec
nejpůvabnější a nejobtížnější zároveň.
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DDM Šikula

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

Pátek 1. února
Pololetní prázdniny v Jarošově
Tvoření s keramickou hlínou od
9.00 do 13.00 v pobočce DDM Jarošov-sídliště Louky, vedle knihovny.
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději
do 28. ledna na brona.krystova@ddmsikula.cz nebo tel. 572 551 347.
Sobota 9. února
Kurz Tvarování bonsají
První setkání praktického kurzu.
Od 14.00 do 17.00, Přírodovědné centrum Trnka v Základní škole Za Alejí.
Info: www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
Sobota 16. února
Lešetínský fašank
Výlet s Klubem cestovatelů do Zlína. Na akci je nutné se přihlásit

do 14. února. Info. www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
Úterý 19. února
Okrskové kolo recitační soutěže
Tohoto kola soutěže se zúčastní vítězové školních kol. Od 8.00 v budově
DDM (naproti nemocnice). Info:
Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.
Pondělí 25. února až pátek 1. března
Jarní prázdniny v DDM Šikula
Pondělí, od 9.00 do 13.00
Kreativní dopoledne – výroba keramických svícnů, hraní na bobotubes,
společenské hry. S sebou přezůvky,
svačinu a pití. Cena 100 Kč.
Úterý, od 8.00 do 14.00
Život koníků – výlet do Horního
Němčí. Dozvíte se, jak se starat o koně,

krmení, čištění, jízda na koních.
S sebou teplé oblečení a obutí, přilbu,
svačinu a pití. Cena 350 Kč.
Středa, od 7.00 do 14.00
Bowling na Haldě v Boršicích – prohlídka zvířecí farmy, v ceně je i oběd.
S sebou teplé oblečení, pevnou obuv
s bílou podrážkou (cvičky), svačinu
a pití. Cena 250 Kč.
Čtvrtek, od 8.30 do 13.00
Výlet do Kovozoo Staré Město – prohlídka Kovozoo, jízda vláčkem. S sebou
teplé oblečení a obutí, svačinu a pití.
Cena 160 Kč.
Pátek, od 8.00 do 13.00
Lasergame – adrenalinová hra. S sebou
spoustu energie, sportovní oblečení
a obuv, svačinu a pití. Cena 220 Kč.
Děti je nutné přihlásit nejpozději
do 15. února u Radky Turzíkové,
radka.ondrejkova@ddmsikula.cz,
605 203 063 nebo 572 551 347.
- IZ -

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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Park Rochus
Studentské nám. 1531, Uh. Hradiště, tel.: 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz, www.skanzenrochus.cz
Muzeum v přírodě ožije masopustními tradicemi – patří k nim i slovácká zabijačka
Na rok 2019 skanzen Rochus připravil
řadu zajímavých pořadů zaměřených na
tradiční lidovou kulturu a gastronomii
Slovácka, výukové programy pro školy i
velmi oblíbený příměstský tábor, který
se ve skanzenu koná v době letních
prázdnin. Těm, kdo rádi plánují dopředu, doporučujeme navštívit naše nové
webové stránky www.skanzenrochus.
cz nebo se přidat do skupiny sdílející
informace na facebookovém profilu
Park Rochus Uherské Hradiště (www.
facebook.com/Park.Rochus).
Poslední únorovou sobotu 23. února, od 11.00 do 15.00 otevřeme brány
skanzenu v rámci programu Slovácká
zabijačka. Program představí masopustní období od Tří králů do popeleční
středy, které bylo časem zábav, bujarého
veselí a hlavně časem zabijaček! Řezničtí
mistři předvedou, jak tradiční zabijačka
probíhá a co vše je k ní potřeba. Nabídnou nám také své výrobky – jitrnice,

ovarovicu a mnohé další dobroty, které
na tradiční slovácké zabijačce nesměly
chybět. Program doplní obchůzky fašančárů a jejich masopustní mečový tanec
„pod šable“.
Od 1. února mohou rodiče na internetových stránkách DDM Šikula (www.
ddmsikula.cz) přihlašovat své děti na
příměstský tábor Moje Slovácko aneb U
tetičky na dědině.
Na první jarní den připadá ve skanzenu Rochus Den otevřených dveří a
větrání peřin, od 14.00 do 17.00 si můžete popovídat s pracovníky skanzenu
a Parku Rochus o budoucnosti lokality a
chystaných záměrech.
Pro školy připravujeme velikonoční
program Od fašanku do Velikonoc, který
se uskuteční 10. až 12. dubna od 9.00
do 13.00. Bližší informace a přihlášky
na čísle 739 387 774 ráda poskytne a potvrdí programová pracovnice skanzenu
Mgr. Ivana Šišperová.
- JB -

Nejbližší akce ve skanzenu:
23. února – Slovácká zabijačka
21. března – Den otevřených dveří
a větrání peřin
10. až 12. dubna – Od fašanku do Velikonoc
(program pro školy)
13. dubna – Od fašanku do Velikonoc
(program pro veřejnost)

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
Pravidelné programy vodního světa v Aquaparku Uherské Hradiště
Pondělí, 18.30, úterý, 17.15,
čtvrtek, 18.30
Aqua Aerobic
Lekce zaměřené na zlepšení fyzické
kondice, vytrvalosti a odolnosti, na formování postavy či rehabilitace po úraze.
K tomuto cvičení se můžete připojit kdykoli, neboť nejsou stanoveny výkonnostní, věkové ani váhové kategorie.
Úterý, 18.00, čtvrtek 18.30
Aquabalanc
Zcela jedinečný způsob cvičení na nafukovacích podložkách využívá nestability vodní hladiny k rozvoji celkové
tělesné síly. Jedná se o efektivní způsob,

jak trénovat střed těla, zapojit celkové
vnitřní svaly, zlepšit svou stabilitu,
pružnost, rovnováhu a správné dýchání.
Intenzivní cvičební lekce je sestavena
z kombinací cviků plank, pilates, bosu,
TRX, fitness, strečinku a prvků jógy.
Pondělí až pátek, 12.30–13.00
Cvičení pro seniory
Pro seniory, kteří mají zájem o pohyb, je
připraven program zaměřený úměrně
jejich věku a zdravotnímu stavu. Vodní
cvičení má blahodárný vliv na páteř
a pohybový aparát, nezatěžují se klouby
a páteř, nepřetěžují se svaly a dochází
k psychickému a fyzickému uvolnění.

Pondělí, 13.00
Cvičení pro těhotné
Pravidelný program pro nastávající maminky vede k přirozenému zvyšování
fyzické kondice v průběhu těhotenství,
odstraňování stresu, přináší fyzické
i psychické uvolnění těla, zlepšení
funkce žilního systému, harmonizaci
napětí svalstva v oblasti pánve (příprava k porodu).
Lekce jsou vedeny profesionálními instruktorkami, které dokáží předat nejen odborné
znalosti, ale také dobrou náladu a energii.
Pravidelné programy aktuálně najdete
www.aquapark-uh.cz/akce-a-novinky.
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Roztančené město
Název klubu Rokaso evokuje exotický tanec. Inspirací ale byla obyčejná sádra
Vystoupení tanečníků klubu Rokaso
Uherské Hradiště je tradiční součástí plesů, společenských a kulturních událostí. Za lehkostí, elegancí
a přesným provedením tanečních
prvků jsou hodiny tvrdé dřiny. Ti,
kteří se společenskému tanci chtějí
věnovat na soutěžní úrovni, procházejí pravidelnými kondičními
testy, stejně jako jiní sportovci. Ač
se to může zdát někomu zvláštní,
společenský tanec je sportovní
disciplína, jenom místo dresů
a kombinéz mají na sobě soutěžící
krásné šaty a místo kopaček dámy
střevíčky a pánové speciální obuv.
Tanečníci mají svůj Český svaz
tanečního sportu a vrcholná klání
ve společenském tanci vysílají sportovní televizní kanály. O aktuálním
dění v Rokasu jsme hovořili s jeho
prezidentem Jiřím Herůdkem, který navzdory svému mládí (32 let),
vede klub úspěšně již od roku 2007.
Co znamená název Rokaso?
Není to zkratka, jak si mnozí myslí.
Jedna z tanečnic, Martina Gabajová,
viceprezidentka klubu a absolventka
umělecké průmyslovky, si všimla, že
na pytlích se sádrou je název Rocaso.
To slovo se jí zalíbilo. Název se počeštil
a od roku 2001 i dokonale vžil.
Můžete Rokaso představit?
Občanské sdružení Rokaso, později
spolek, bylo založeno v roce 2001 a zabývá se výukou standardních a latinskoamerických tanců. Naše profesionální taneční páry se pravidelně a také
úspěšně účastní tanečních soutěží
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 2005 organizujeme
oblíbené moderní taneční kurzy pro
dospělé a od roku 2012 také pro mládež. V posledních letech klub připravuje pod názvem Showdance velkou
taneční show plnou světel a krásných
kostýmů v podání svých nejlepších
tanečních párů. Počínaje rokem 2008
pořádáme taneční soutěž O pohár
starosty města Uherské Hradiště a od
26

Prezident tanečního klubu Jiří Herůdek (vpravo) se svými svěřenci.

roku 2016 taneční soutěž O cenu města
Hluk. A nově jsme rozšířili svoje portfolio také o lekce latino pro ženy. Jsme
všude tam, kde se tančí.
Kolik máte členů a v jakém věkovém
rozpětí?
Nejmladší děti od tří a půl roku navštěvují přípravku. Potom následují
jednotlivé juniorské kategorie, dospělí
až po dvě kategorie seniorů. Všude na
soutěžích si naši tanečníci vedou velmi
dobře.
Jak fyzicky náročný je společenský
tanec?
Pro toho, kdo se mu chce věnovat
naplno, tak hodně. V posledních letech
nám pomohla soutěž Star Dance.
Diváci mohou sledovat, jak náročný je
trénink tanečníků a jak kila těch, co se
do soutěže zapojili, letí dolů. Pokud má
být pohyb ladný a svižný, je třeba mít
tělesnou schránku v opravdu dobré
kondici.

Foto: TK Rokaso

Sporty mají mnohdy problémy se
sháněním trenérů, jak je to u vás?
Jsme tři stálí lektoři, a aby byl zajištěn
stálý výkonnostní posun závodníků,
jezdívají k nám trénovat mistři a vicemistři republiky.
Jak je společenský tanec finančně
náročný?
Náš roční příspěvek pro soutěžní
kategorii činí 4 tisíce korun. Může se
to zdát hodně, ale ve velkých městech
se tolik platí i měsíčně. K našemu
sportu patří samozřejmě upravený
zevnějšek, krásné šaty, spolupracujeme s výbornou švadlenou, jezdíme
na soutěže po celé České republice
i do zahraničí. To všechno něco stojí.
Část financí získáváme díky vypsaným grantům, ať z města Uherské
Hradiště nebo Nadace Synot. Velkou
výhodou samozřejmě je, že můžeme
využívat díky podpoře města Kulturní dům v Sadech jako tréninkový
prostor.
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Návraty Zdeňka Junáka
Naučíte tančit každého?
Ano, talent tvoří jenom deset až patnáct procent úspěchu, převažuje píle,
vytrvalost a odhodlanost. A rozhodně
nezáleží na věku, kdy začneme. V tanci
není nikdy pozdě.
Alena Kučerová

Linda a Matyáš,
taneční želízka v ohni
Mezi největší naděje Rokasa patří taneční pár dvanáctiletá Linda
Ondrušová a stejně starý Matyáš
Grossmann. Tančí spolu od května
2018. V současné době se pilně připravují na mistrovství republiky, které
bude zvlášť pro latinské a standardní
tance.
Linda na tréninky dojíždí ze Strážnice. S tancem začínala v sedmi
letech v Hodoníně. Nejdříve tančila se
starším bratrem, ale poté, co hodně
vyrostl, bylo třeba najít nového tanečníka. Po pár pokusech se jako nejlepší
partner ukázal právě Matyáš. Tančí
rovněž od sedmi let a do Rokasa na
tréninky dojíždí z Březolup. Tanec jej
velmi baví. Spolu s Lindou věří, že na
blížících se mistrovstvích uspějí. Pilně
trénují i čtyřikrát týdně, kromě tance
i takzvanou tabatu, což je speciální
druh cvičení.
Kdo by chtěl Lindě a Matyášovi
v soutěži pomoci fanděním, příležitost
se naskýtá už 23. února, kdy se v Kongresovém centru ve Zlíně uskuteční
mistrovství republiky v latinskoamerických tancích.
- AK -

Oblíbený Ples seniorů se koná již po
devatenácté, letos ovšem pod novým
názvem – Ples 30 plus. Ples spontánní
zábavy, tance a lákavých cen se koná
v sobotu 2. února ve velkém sále Klubu
kultury. K tanci a poslechu hraje kapela Benny Q, na programu je slavnostní
předtančení studentů Gymnázia a vystoupení studentek tanečního oboru
ZUŠ Uherské Hradiště. Vrcholem večera
bude jako již tradičně losování vstupenek o lákavé ceny.
Lákadlem oblíbeného hradišťského
plesu bude jistě také moderátorská tvář
večera Zdeněk Junák. Známý herec,
nyní v angažmá Městském divadle Brno,
už před deseti lety na stejném místě
slovem provázel Ples přátel kultury.
„Tehdy mně nabídl moderování Plesu
přátel kultury ředitel Klubu kultury Antonín Mach a já jsem nabídku přijal. Potěšilo mě to. Od té doby jsme se o moderování bavili několikrát, ale časově jsme
se sešli až letos,“ říká Zdeněk Junák.
Ve stejném roce vás Hradišťané mohli
vidět a slyšet při hudebně poetickém
pořadu v Redutě. Můžeme se těšit
kromě moderování na podobné vystoupení i na plese?
To v žádném případě. Na plese si
návštěvníci chtějí zatančit, pobavit se
s přáteli a známými, se kterými se dlouho neviděli, a třeba si i zazpívat. A ne
poslouchat nějaké, byť poeticko-romantické, „pindy“. A taky dychtivě očekávají
tah tomboly. Já se na ples a moderování
už moc těším – možná při něm zazní
nějaká historka ze života, a pokud to čas
dovolí, tak třeba něco málo zarecituju do
hudby.
A chodíte si vy sám někdy zaplesat?
Zaplesat si občas s mojí ženou chodíme.
Ale je toho poskrovnu, protože divadlo
se hraje večer a pořád ještě mám takových 18 až 20 představení měsíčně.

Talentovaní mladí tanečníci Linda Ondrušová a Matyáš Grossmann.
Foto: TK Rokaso

Jste herec, moderátor, zpěvák…
Co právě teď převládá?
Jsem herec, s částečným sklonem ke
zpěvu a moderování. Takže je nasnadě,
co převládá.

Co dělá nejraději Zdeněk Junák teď
v zimě?
V zimě dělám to, co v každém ročním
období. Akorát měním oblečení. A co
konkrétně? Pokud mně to čas dovolí,
lenoším!
Vracíte se rád do Hradiště?
Do Uherského Hradiště se vracím
vždycky rád. Bydlí tu bráška se svou
rodinou a taky pár kamarádů. Navíc tu
mám pochované rodiče a svého životního kamaráda Erika Parduse. A taky svoje
místečka a moc hezké vzpomínky.
Markéta Macháčková

Kam na ples?
Sobota 2. února, Klub kultury
Ples 30 plus
Sobota 9. února, Klub kultury
XXIII. Zdravotnický ples
Sobota 9. února, Kulturní dům Vésky
Tradiční hasičský ples
Pátek 15. února, Klub kultury
Ples obchodní akademie
Sobota 16. února, Kulturní dům Sady
Ples Psohlavců
Pátek 22. února, Klub kultury
X. Reprezentační ples Fakulty
logistiky a krizového řízení UTB
Sobota 2. března, Reduta
Knihovnický taneční vínek
Sobota 9. března, Klub kultury
Ples Slováckého divadla
a Ray Service
Pátek 15. března, Klub kultury
Společenský ples s polonézou
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Odešly folklorní legendy
Koncem uplynulého roku se kulturní
veřejnost (bohužel) musela rozloučit
se třemi významnými osobnostmi
folkloru – zemřeli strážnický zpěvák
Jan Múčka, etnograf a folklorista Karel
Pavlištík ze Zlína a muzikant a zpěvák Zdeněk Ondrášek z Kunovic. Dva

Zdeněk Ondrášek, basista Hudců Pondělníků, v roce
2014 na oslavě 100 let Františka Hamady.
Foto: Miroslav Potyka

naposled jmenovaní spojili své životní
osudy i s Uherským Hradištěm a jeho
kulturním děním.
Karel Pavlištík se narodil v roce 1931
v Uherském Brodě, aktivně se zapojil
do souboru Olšava, ale stál i u zrodu
a prvních let souboru Hradišťan, se
kterým spolupracoval i v pozdějších
letech. Také s jinými folklorními
soubory na Uherskohradišťsku byl
v úzkém kontaktu, připomeňme
zejména soubor Světlovan z Bojkovic.
Působil jako lektor i člen porot. Dlouhá
léta byl po roce 1989 (po pronásledování za reformní politické postoje v roce
1968) předsedou programové rady
Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Přestože těžiště jeho
působnosti bylo na Zlínsku, zanechal
v Uherském Hradišti a okolí výraznou
stopu. Zemřel 7. prosince 2018.
Zdeněk Ondrášek se narodil v roce
1934. K lidové muzice se dostal jako
student hradišťského gymnázia,
odkud vedly jeho muzikantské kroky
do cimbálové muziky Hradišťan v éře
primáše Jaroslava V. Staňka – v muzice s menšími přestávkami hrál
v letech 1951 až 1967. Mezi tím byl
spoluzakladatelem Slováckého krúžku v Kunovicích (později Kunovjan).

V době vysokoškolských studií v Brně
hrál v několika muzikách a zpíval ve
sboru BROLN. Umístěnka ho zavála do
Českého Těšína, i zde spolupracoval
s několika cimbálovkami. V posledních letech byl sbormistrem a uměleckým vedoucím mužského sboru Old
Stars Hradišťan a na basu hrál v muzice Hudci Pondělníci primáše Františka Hamady. Občas ještě zajížděl do
Vsacanu a také upravoval lidové písně.
Byl skromným dělníkem folkloru.
Zemřel 29. prosince 2018.
Miroslav Potyka

Karel Pavlištík (vpravo) s primášem Františkem
Hamadou na oslavě šedesátého výročí Hradišťanu.

Nominujte lidové tvůrce na Cenu Vladimíra Boučka
Podobně jako každý rok, také letos
bude město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům
Cenu Vladimíra Boučka pro zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby. Návrhy
na udělení ceny mohou předkládat
zástupci z řad odborné i laické veřejnosti. V případě, že se rozhodnete podat
návrh, je třeba jej, v souladu se schváleným Statutem Ceny Vladimíra Boučka
pro zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby, zaslat nebo podat písemnou formou na Odbor kultury, školství a sportu
Městského úřadu Uherské Hradiště,
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, a to nejpozději v termínu do 22. února 2019. Statut ceny a formulář návrhu
jsou k dispozici na webu města.
Cenu Vladimíra Boučka pro zachování
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a rozvoj lidové umělecké výroby uděluje
jednou ročně Zastupitelstvo města
Uherské Hradiště na návrh odborné
komise. Cena Vladimíra Boučka nese ve
svém názvu jméno člověka, který se stal
jedním ze zakladatelů projektu Ústředí
lidové a umělecké výroby uzákoněného
v roce 1945. Ing. Vladimír Bouček (1901
až 1985) formuloval novodobé formy
péče o tradiční lidovou kulturu a sám se
stal vedoucím
jedné z prvních dílen.
Byl významnou a lidsky
důstojnou
osobností
města.
- JH -

Prestižní Cenu Vladimíra Boučka loni získaly: Hana
Šubrtová za práci s keramikou a Anna Heliová za
práci s výšivkou.
Foto: Město Uherské Hradiště

Sport

„Dnešnímu cvičení nazdar!“
Marie Kellerová vede v Sokole cvičení rodičů s dětmi už 45 let
Touto větou zdraví už neuvěřitelných 45 let své cvičence na začátku každé cvičební lekce v oddíle
rodičů s dětmi jejich hlavní vedoucí Marie Kellerová. Spolu s ní
se nejmenším členům hradišťského Sokola v pondělních a středečních hodinách věnují i další
cvičitelky – Milena Semmlerová,
Sylvie Ševčíková, Kateřina Březinová či Andrea Krhovská. Rukama jim už prošlo několik generací
hradišťských dětí. Řada bývalých
sokolských cvičenců se po letech
vrací s vlastními dětmi a později
s vnoučaty.
Oddíl rodičů s dětmi cvičí čtyřikrát
týdně. Pondělní hodiny jsou dopolední a využívají je hlavně maminky na
mateřské dovolené či prarodiče v důchodovém věku s dvou- až tříletými
dětmi. Středeční lekce jsou na rozvrhu odpoledne – od čtyř hodin pro
mladší děti, od pěti pro předškoláky.
„Cvičební hodina má pevně danou základní strukturu, ale cvičební nářadí
a náčiní pravidelně obměňujeme, aby
to děti bavilo a zároveň se rozvíjely
jejich pohybové dovednosti,“ říká
Marie Kellerová.
Po úvodním nástupu a tradičním
pozdravu následuje rozběhání, které
malí cvičenci znají jako „potůček“.
Děti přeskakují mírně se vlnící lano.
„Vlny“ se v průběhu zvětšují a po
chvíli už se celé lano točí, takže je
nutné je v pravou chvíli podběhnout.
„Je to sice jednoduchá hra, ale pro ty
malé je to adrenalin,“ usmívá se jedna z maminek. Copatá holčička ji drží
za ruku a nedočkavě poskakuje „Teď,
mami!“ Obě vyrazí a točící se provaz
úspěšně podběhnou.
Druhým bodem cvičebního programu je rozcvička. V předškoláckém
oddělení se děti rozcvičují s hudbou
pod vedením Andrey Krhovské nebo
Mileny Semmlerové. „My máme
rozcvičku na kytičkách,“ vysvětluje

Dobrá duše uherskohradišťského Sokola Marie Kellerová přivedla ke sportu už několik generací dětí.
Foto: TJ Sokol Uherské Hradiště

tříletý Šimon z oddělení mladších.
A už si běží pro měkkou podložku
v podobě červené květiny. Na podložkách pak děti s rodiči cvičí podle jednoduchých říkanek, které se během
několika lekcí naučí. Zároveň s tělem
tak trénují i paměť a rozšiřují si slovní zásobu. „Sedí paša na trůnu, na
hlavě má korunu,“ předříkávají děti
a v tureckém sedu imitují nasazení
koruny, takže mají při cvičení vzorně
rovná záda.
Po rozcvičce nastoupí opět všichni cvičenci „na čáru“, aby se mohli
rozdělit do družstev. Ta se v následujících minutách podle pokynů
postupně vystřídají u jednotlivých
cvičebních nářadí – dnes jsou to
kruhy, průlezka s klouzačkou a velké
gymnastické míče. „Někomu tento
systém může připadat zastaralý, ale
pro malé děti je dobré, když mají
věci svůj daný řád. V jedné lekci se
nám někdy sejde i 25 párů, takže
je i z bezpečnostních důvodů při
cvičení na nářadí základní disciplína
nutná,“ vysvětluje Marie Kellerová.
O cvičení v oddíle rodičů s dětmi je
velký zájem, celkem je do čtyř lekcí
zapsáno více než 130 párů. „Cvičení
v Sokole je výjimečné využíváním
velmi široké řady cvičebního nářadí
a velkou variabilitou pohybových

aktivit,“ říká Radka Žáková, která
chodí se synem cvičit od září 2018.
„Navštěvujeme i jiná cvičení a kurzy pro děti, v žádném však není tak
rozmanitý program,“ dodává.
„Docvičit a sklidit nářadí,“ zní
poslední pokyn, když se družstva vystřídají u cvičebních stanovišť. Všichni společně odnášejí žíněnky nebo
odsouvají díly nářadí. Děti vydatně
pomáhají a i úklid je vlastně zábava.
Na závěr hodiny se opět všichni seřadí na čáru, děti se zklidní, společně si
zacvičí na poslední krátkou říkanku nebo písničku a po závěrečném
pozdravu utíkají do šatny.
I když se pravidelně doplňuje a modernizuje cvičební vybavení a cvičitelky se doškolují na vzdělávacích
kurzech, základní smysl cvičebních
hodin zůstává stejný. Děti se hýbou,
hodně nového se naučí a hlavně
stráví s rodiči hodinu, kdy mají čas
výhradně na sebe, neruší je mobily
a společné chvíle si mohou vychutnat
naplno. Možná se i tyto děti po letech
do oddílu vrátí s vlastními potomky
a s trochou nostalgie budou stejně
jako dnes odpovídat na tradiční závěrečný pozdrav: „Zdar!“
Mgr. Iva Mráčková
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Naše příroda

Kronika

Pámelník bílý, rozšířený keř obsypaný shluky bobulí

Společenské události
Jubilanti
1. 12. 1925
1. 12. 1933
6. 12. 1943
9. 12. 1943
10. 12. 1933
12. 12. 1938
14. 12. 1933
14. 12. 1938
17. 12. 1943
20. 12. 1927
20. 12. 1943
25. 12. 1927
25. 12. 1933
26. 12. 1938

Také se zájmem pozorujete keř, na němž
na podzim a v zimě rostou nápadné bílé
„práskací kuličky“? Najdeme ho ve Smetanových sadech, v zeleni městských
sídlišť i jako součást živých plotů. Svými
plody baví určitě především děti. Jmenuje se pámelník bílý, Symphoricarpos
albus. Patří k druhům u nás nepůvodním, alochtonním, doma je v západní
části Severní Ameriky od Aljašky po Kalifornii. Do Evropy byl jako okrasná a též
medonosná rostlina dovezen teprve
počátkem 20. století.
Při pohledu na něj nás zaujmou
nápadně tenké vzpřímené či při větší
výšce do oblouku prohnuté větve, jejichž zbarvení je v mládí hnědé a později hnědošedé. Podle podmínek a též
případného sestříhávání dosahují výšky
50 cm až 2 m. Listy dlouhé 2 až 6 cm jsou
postaveny vstřícně, po dvou proti sobě.
Mají krátký tenký řapík, okrouhlou či
vejčitou čepel a na zimu opadávají.
Od června až do počátku září se
na koncích větví objevují skupiny
drobných kvítků. Jsou zvonkovitého
tvaru, bílé či růžové barvy, dlouhé
jen 5 až 7 mm. Pěkně voní, a tak jsou
lákavou pastvou pro včely i další hmyz.
Po odkvětu se začnou vyvíjet plody, ony
dobře známé bílé kuličky o průměru
8 až 13 mm. Botanicky se jedná o bobule
s pevnější slupkou, uvnitř nichž najdeme dvě semena. Pokud na kuličku plodu
šlápneme na tvrdém podkladu, ozve se
výrazné lupnutí.
Z hlediska pěstování je pámelník
bílý vysloveně nenáročnou dřevinou.
Snáší všechny typy půd, nevadí mu
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plné oslunění ani stín, toleruje vysoké teploty v létě, velké zimní mrazy
i nepříliš čisté ovzduší. Pokud si ho
někam nasadíme, musíme však počítat s tím, že se výborně rozmnožuje
vegetativně, podzemními odnožemi.
Občas může nastat problém „udržet ho“
na pěstitelem zvoleném místě, brzy se
začne velmi ochotně rozrůstat do okolí.
Stejně tak jeho případná likvidace může
být náročnější, i z malých zachovaných
podzemních částí budou opakovaně vyrůstat nové větvičky. Pokud nechceme
možné šíření do okolí absolvovat, je lépe
pěstovat jiné druhy, například pámelník červenoplodý, Symphoricarpos
orbiculatus. Ten neodnožuje, navíc jeho
plody jsou velmi zajímavě růžovofialově
zbarvené. Podobně pěkně růžové bobule
má i příbuzný menší druh, dorůstající
nejvýše 80 cm, pámelník Chenaultův,
Symphoricarpos Chenaultii.
Pámelník je rostlinou slabě jedovatou.
Obsahuje saponiny, třísloviny a v plodech též malé množství jedovatého alkaloidu chelidoninu, který je typický pro
žlutě kvetoucí bylinu vlaštovičník větší,
Chelidonium majus. Požití plodů pámelníku vyvolá zvracení a další trávicí
potíže. Hrají-li si malé děti s kuličkami
pámelníku, je třeba na ně velmi dohlížet, aby ho nechtěly ochutnávat.
Odborný název pámelníku „Symphoricarpos“ vychází z řečtiny. Spojuje
slova „symforó“ – hromadím a „karpos“
– plod, protože květy i plody vyrůstají
na větvičkách ve skupinkách, shlucích.
Mgr. Hana Baroušová

Antonín Omelka
Věra Hamhalterová
Emilie Titzová
Marie Gajdošová
Marie Martináková
Eva Masaříková
Drahomíra Vaverková
Pavla Pleváková
Josef Hron
Ludmila Hurábová
Vojtěch Lysoněk
Eva Veselská
Marie Kelíšková
Stanislav Bělovský

Narodili se
Františka Zapletalová
Anna Pochylá
Jakub Chmelař
Amálie Slezáčková
Vít Klamarčík
Tomáš Dvorský
Martin Maňásek
Tereza Mazúrková
Michal Kremr
Adéla Vaculíková
Tomáš Vachůnek
Ella Bílková
Magdalena Píchová
Filip Mlčák

14. 10. 2018
5. 11. 2018
6. 11. 2018
20. 11. 2018
26. 11. 2018
30. 11. 2018
1. 12. 2018
3. 12. 2018
4. 12. 2018
8. 12. 2018
10. 12. 2018
17. 12. 2018
23. 12. 2018
28. 12. 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 vyhlašuje
výběrové řízení na funkci

VEDOUCÍ/HO ODDĚLENÍ

územního plánování, stavebního řádu
a památkové péče odboru stavebního
úřadu a životního prostředí.
Uzávěrka přihlášek
22. února ve 12.00.
Podrobnosti získáte na webu
www.mesto-uh.cz, na úřední desce
města (Masarykovo nám. 19)
a na telefonu 572 525 301.

Zábava

Kulturní tipy | Sudoku
Sobota 2. 2., 19.30 hod.

Klub kultury

PLES 30 PLUS (DŘÍVE PLES SENIORŮ)
VSTUPNÉ: 190 KČ

LEHKÉ

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

TĚŽKÉ

PLES

plus
Úterý 5. 2., 19.30 hod.

Reduta

CYKLUS MUSICA
KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE KLÁNSKÉHO
VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)

Čtvrtek 6. 2., 17.30 a 20.00 hod. Klub kultury
PARTIČKA NA VZDUCHU
VSTUPNÉ: 480 KČ

Sobota 9. 2., 20.00 hod.
HASIČSKÝ PLES
VSTUPNÉ: 100 KČ

Neděle 10. 2., 15.00 hod.

KD Vésky
Reduta

NEDĚLNÍ POHÁDKA: KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
VSTUPNÉ: 70 KČ

Pátek 15. 2., 19.00 hod.

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
VSTUPNÉ: 100 KČ (A3V POLOVIC)

Pondělí 18. 2., od 13.00 hod.

KD Vésky

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

malý sál KK

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU (PŘEDVÝBĚROVÉ KOLO)

Čtvrtek 21. 2., 19.30 hod.

Reduta

CYKLUS JAZZ
MARTA TÖPFEROVÁ & MILOKRAJ
VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)

Únorové tipy Regionu Slovácko
Sobota 2. února
Zdravé bydlení v souvislostech
13.00–18.00, Avalon
Neděle 3. února
Kašpárek princeznou
Loutkové divadlo, 15.00, TJ Sokol
Středa 6. února
Posezení u pletení
Pravidelný kurz pletení s Ludmilou
Barátovou, 13.00–17.00, Cafe 21
Čtvrtek 7. února
Jsem pěstoun

Vernisáž výstavy s promítáním
a besedou, 15.00, Cafe 21
Čtvrtek 14. února
Jazyková kavárna
Přijďte si pokecat o různých tématech
ve svém oblíbeném jazyce,
16.00–18.00, Cafe 21
Neděle 17. února
O čem král doma nevěděl
Loutkové divadlo, 15.00, TJ Sokol
Úterý 19. února
Cesty: Cesta na Nordkapp

Přednáší Rudolf
Vácha, 17.00,
Jezuitská kolej –
Felixův sál
Pátek 22. února
Hudební večer v Cafe 21
Na klavír hraje Jiří Bukvic a Tomáš
Mlýnek, 17.00, Cafe 21
Pondělí až sobota 9.00–18.00,
neděle 9.00–16.00
Bruslení v Jezuitské koleji
Pokladna v Cafe 21, vstupné 20 Kč
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