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Vážení čtenáři,
vítám vás na začátku měsíce března.
Věřím, že nás čeká hezký měsíc, ale
i kdyby ne, vždycky můžeme udělat
něco pro to, abychom jen pasivně
nepřijímali běh událostí a posunuli se dál. Osobně mezi takové věci
řadím setkávání a dialog.
Přesto, že moje dveře jsou každému kdykoliv otevřené, můj kalendář
není nafukovací. Proto po loňské
přestávce způsobené volebním
rokem letos opět obnovuji sérii
setkání starosty s občany a s místními komisemi ve všech městských
částech. Začít chci 18. března ve
Štěpnicích a v následujících týdnech
budu pokračovat do dalších částí
města.
Ti z vás, kteří už na těchto setkáních někdy byli, vědí, že nejde o monolog starosty města, aby si nasbíral
„pár bodů k dobru“ a poplácal se po
ramenou, jak je všechno „super“.
Naopak, chodím za vámi proto,
abychom spolu hovořili tváří v tvář,
a hlavně, abych si vyslechl vaše
názory. Můj referát, který si pro
každou z vašich městských částí připravuji, je vždycky jenom úvodem.
Důležitá je pro mě diskuse, kdy se
společně můžeme věnovat jednotlivým tématům, která vás zajímají
a kterým přikládáte důležitost.
Neříkám, že na místě všechno
vyřešíme, časově i prakticky je to
nemožné. Ale s jistotou mohu říci,
že podněty, které nám na těchto
setkáních dáváte, jsou pro úřad
velmi důležité, dále se jim věnujeme
a snažíme se je vyřešit k oboustranné spokojenosti. Také proto se mnou
na setkání s občany chodí kolegové
z vedení města, někteří radní a zastupitelé, tajemník úřadu i mnozí

úředníci, velitel městské policie
a další lidé.
Často se na mě obracíte, když
se vám něco nelíbí nebo když dojde
k nějakým závadám ve městě.
V tomto čísle zpravodaje přinášíme článek, který vám napoví, jak
postupovat při zjištění závad, kam
se obrátit a jak řešit, když něco nefunguje. Myslím, že to je potřebné,
protože nadáváním na Facebooku
se toho moc nevyřeší. Velice si cením, když někdo naopak hledá jiné
způsoby, jak věci posouvat směrem
ke zlepšení. A právě tomu chceme
pomoci.
Tímto vás na všechna setkání
starosty města s občany srdečně zvu
a věřím, že tento čas spolu strávíme
efektivně.
Stanislav Blaha, starosta
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Krátce z města
Děti kreslily obrázky, které pomohly nemocnému Kubíkovi

Výstava Naše země očima dětí pořádaná Mateřskou školou Uherské
Hradiště ve spolupráci s Klubem
kultury se konala v podkroví Reduty
od 6. prosince loňského roku do
konce ledna. Z prodeje vystavených

obrázků děti získaly pro tříletého Kubíka z Uherského Hradiště
22 720 korun. Prostředky využijí
jeho rodiče především na Kubíkovu
rehabilitaci.
- MM -

Navrhněte osobnost na Cenu města za rok 2018

Domníváte se, že máte ve svém okolí
osobnost, která by si zasloužila být
oceněna Cenou města Uherské Hradiště? Uherskohradišťská radnice
aktuálně přijímá návrhy na udělení
Ceny města za rok 2018. Navrhovat
významné osobnosti města mohou
fyzické i právnické osoby. Návrhy,
které musí být vyhotoveny písemně,

je možné podat Útvaru kanceláře
starosty do 30. dubna. Podání musí
obsahovat jméno, příjmení a adresu
bydliště fyzické osoby, nebo název
a sídlo právnické osoby, které má
být cena udělena. Součástí návrhu
musí být také zdůvodnění, za co je
jmenovaný na ocenění nominován.
- JP -

Znečištěný vzduch?
Hlavně v únoru a listopadu
Průběh loňského roku je možné imisně
posoudit jako obdobný předchozímu,
hlavně co se týká problematických
měsíců. K největšímu počtu překročení
imisních hodnot pro polétavý prach
došlo v únoru, kdy byl limit překročen
17krát, ve druhém pololetí kraloval
vysokým imisním hodnotám listopad
se 13 překročeními hodnot. Celkově byl
limit překročen v roce 2018 dvaapadesátkrát. Ve srovnání se stejným obdobím
roku 2017 byla situace mírně lepší, neboť
v roce 2017 došlo k překročení limitní
hodnoty 59krát. Tradičně bezproblémové bylo období duben až září, kdy
všechny měřené hodnoty byly po celou
dobu v podlimitním stavu.
- JP -

Připravte se na výluky
elektrické energie
Dříve město v případě plánované
výluky dodávky elektřiny informovalo dotčené ulice písemnou formou,
například vhozením oznámení do
schránek. Nyní již z kapacitních důvodů tato oznámení roznášet nebude.
„Na roznášení informací o výlukách do jednotlivých domů nemáme personální kapacitu. Oznámení
distributora elektřiny je značné
množství, není výjimkou i několik
oznámení v jednom týdnu. Zákon
nám ukládá jen a pouze zveřejnit
informaci na úřední desce, což také
činíme,“ vyjádřil se tajemník městského úřadu Josef Botek.
Nejspolehlivější metodou, jak se
o výluce dozvědět, je nechat si od
distributora zasílat SMS či e-mail pro
konkrétní odběrné místo. Nicméně město má také v sekci Praktické
informace na svém oficiálním webu
odkaz Oznámení E.ON, kde jsou
všechna oznámení dostupná. Jsou ve
vývěsních skříňkách místních komisí, v případě většího rozsahu výluk
je hlásí obecní rozhlas v místních
částech.
- RED 3

Město Uherské Hradiště

2019 | 3

Krátce z města
Architekti navrhnou proměnu centra Štěpnic, město vyhlásí soutěž
Město Uherské Hradiště vyhlásilo
urbanisticko-architektonickou ideovou soutěž, jejímž předmětem bude
koncept ztvárnění a revitalizace centra
obytného souboru Štěpnice.
Účelem soutěže je nalézt partnery
z řad architektů, kteří by se podíleli na
řešení neutěšeného stavu centra sídliště. Výsledkem pak bude ideový návrh,
který nabídne řešení revitalizace
centra sídliště a který bude podkladem
pro zpracování územní studie.
„Tento zanedbaný veřejný prostor
je potřeba řešit koncepčně a citlivě,
protože obsahuje značný potenciál,
který musíme využít,“ sdělil starosta
Stanislav Blaha.
Město očekává především vytvoření
důstojné a přitažlivé „vstupní brány“
do obytného souboru, vhodné a kvalitní funkční a prostorové využití centra
sídliště a zvýšení intenzity, efektivity
využívání a atraktivity objektu nákupního střediska. „Neříkáme, že výsledek
bude do puntíku kopírovat vítězný
návrh, ale každopádně nám jde o vytvoření kvalitního centrálního veřejného prostoru, společensky atraktivního
prostranství,“ doplnil starosta Blaha.

V neposlední řadě bude řešena
i kultivace a revitalizace zadního zásobovacího traktu nákupního střediska
a prostředí orientovaného do Zahradní
ulice i návrh využití a řešení plochy
areálu bývalých jeslí.
Na soutěž chce město získat dotace. V listopadu 2018 totiž vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu

k podávání žádostí o dotaci z programu
Podpora architektonických a urbanistických soutěží. Město Uherské Hradiště toho chce využít a o dotaci z výše
uvedeného programu zažádalo.
Samotná soutěž je vypsána od
18. února a uzávěrka je plánována na
17. června 2019. K vyhodnocení návrhů
pak dojde 26. a 27. června.
- JP -

Která stavba se stane Domem roku?

Historické město roku?
Hradiště je krajský vítěz

Stavby, které by mohly být nominovány na čestné ocenění Dům roku
2018, hledá uherskohradišťská radnice. Titul by mohlo získat architektonické dílo nebo stavební počin, který
nejvíce obohatil naše město v uplynulém roce.
Bronzová tabulka od akademického
sochaře Jiřího Habarty, označující
novostavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci jako Dům roku či významný
stavební počin jako Stavba roku,
je dnes osazena již na dvaceti osmi
objektech nejen v centru města. Sekretářem soutěže je útvar městského
architekta, kde jsou k dispozici podmínky soutěže i přihlašovací panel.

Uherské Hradiště získalo první místo
ve Zlínském kraji v celostátní soutěži
o titul Historické město roku 2018, a tím
bylo nominováno na další postup. Titul
již město jednou získalo v roce 2012.
V přihlášce do letošního ročníku
soutěže se město mělo o co opřít. Jde
zejména o dokončení rozsáhlé a náročné
komplexní rekonstrukce budovy Základní umělecké školy na Mariánském
náměstí a o obnovu hradební zdi v ulici
Kollárova, při které se tento unikátní
doklad historie stal veřejně přístupný
veřejnosti. Mezi loňskými akcemi města
vyniká také komplexní obnova Šromovy
ulice v historickém centru či zrestaurování secesní kašny na Zelném trhu. - PS -
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„Vyzýváme projektanty, investory
a dodavatele staveb dokončených
v roce 2018, aby je nejpozději do
29. března 2019 přihlásili,“ prohlásil
hlavní architekt města Aleš Holý.
„Veřejnost pak prosíme o podněty
a tipy na architektonicky zajímavé
stavby, a to třeba i drobné, jako jsou
rodinné domky, eventuálně na jiné
významnější stavební počiny, které
by neměly naší pozornosti uniknout,“ doplnil. V loňském roce nebylo
za rok 2017 čestné ocenění uděleno.
Naposledy získal ocenění Stavba
roku za rok 2016 projekt Konverze
vojenského cvičiště s muzeem v přírodě Rochus.
- JP -
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Vyzkoušejte aplikaci Zlepši své město

Sloupy veřejného osvětlení mají štítky s kódy, pomocí kterých můžete hlásit závady a poškození.
Foto: Město Uherské Hradiště

Určitě znáte tuto situaci: jdete po městě
a všimnete si, že něco není v pořádku.
Tady někdo nechal vyhozený kus nábytku u kontejnerů, jinde je rozbitá lavička,
nesvítící světlo, poškozená průlezka pro
děti na hřišti nebo vyvrácený koš na
odpadky. Chcete na problém poukázat,
aby věc byla co nejdříve vyřešena nebo
opravena, ale nevíte jak. A přitom to je
jednoduché.
Občané mají možnost nahlásit závady,
nedostatky, poruchy, ale i návrhy na
vylepšení veřejného prostranství skrze
webovou službu Zlepši své město, kterou město Uherské Hradiště na svém
oficiálním webu zavedlo před třemi lety.
„Někteří lidé upřednostní raději polemiku na Facebooku, kde se nikdy nic nevyřeší. Přitom aplikace Zlepši své město
je jedna z účinných možností, jak docílit,
aby byl případný nedostatek nejen identifikován, ale hlavně vyřešen,“ zhodnotil
starosta Stanislav Blaha.
Aplikace Zlepši své město je přístupná
z úvodní webové stránky města. Je přizpůsobena mobilním zařízením, která
jsou připojena k internetu, takže poslat
hlášení můžete ihned, přímo z místa
a navíc i s fotografií. Proč toho tedy
nevyužít?
Jak se aplikace používá
Po otevření aplikace a zvolení možnosti
„Přidat hlášení“ nejprve lokalizujete
konkrétní místo, kde se nachází závada.
Ve formuláři pak postupně zadáte kategorii závady, stručný popis, fotografii

místa a e-mail, na který budou zasílány
zprávy o průběhu řešení. Vložené hlášení je ale v mapě viditelné až po zpracování administrátory aplikace.
Tím, že závadu vyfotíte a důkladně popíšete, ušetříte úředníkům čas
i finanční prostředky. Hlášení typu
„Opravte chodník před naším domem“
nestačí. Služba také neslouží pro dotazy,
takže otázky typu „Proč nejsou na druhé
věži kostela hodiny?“ vám zde nikdo
nezodpoví.
Hlášení je určené jen na závady a návrhy technického charakteru, problémy
související například s dodržováním pořádku a podobně je nutné hlásit přímo
na městskou policii – telefonní číslo 156.
Nesvítí lampa na ulici?
Stačí načíst kód
Novinkou v Uherském Hradišti je
komfortní a rychlá možnost nahlášení závady na veřejném osvětlení. A to
přímo od prvku, který nefunguje. Nově
jsou na sloupy, rozvodné skříně a podobně instalovány štítky s identifikačním
číslem a QR kódem.
Můžete si tak vybrat, která varianta
hlášení vám vyhovuje. Závadu nahlásíte
přes aplikaci Zlepši své město nebo mailem na adresu verejne.osvetleni@mesto-uh.cz, případně pomocí QR kódu na
prvku. Pokaždé je však nutné nahlásit
ID číslo pro přesnou lokaci poškozeného
veřejného osvětlení.
Největší komfort nabízí načtení QR
kódu mobilním telefonem. Ihned po

načtení se totiž automaticky vygeneruje e-mail s předvyplněnou adresou.
V předmětu mailu bude již vyplněné
číslo světelného bodu. Do e-mailu jen
upřesníte závadu – nesvítí, bliká, mechanické poškození – a odešlete. Zpráva
sama putuje na adresu verejne.osvetleni@mesto-uh.cz.
Město Uherské Hradiště do budoucna
zvažuje rozšiřování QR kódů i na jiný
majetek, jako jsou například herní prvky na dětských hřištích.
„Závisí na občanech města, zda budou
nové technologie aktivně využívat.
Jak QR kódy, tak aplikaci Zlepši své
město považuji za velmi přínosnou pro
všechny, kterým prostředí, ve kterém
žijeme, není lhostejné,“ uzavřel starosta
Stanislav Blaha.
- JP Jaké typy závad/hlášení
se prostřednictvím aplikace
mohou řešit?
Chodník
Dopravní značení
Světelné signalizační zařízení
Zastávka MHD
Sportoviště
Kontejner
Veřejné osvětlení
Obecní rozhlas
Mobiliář – lavička, koš
Dětské hřiště, pískoviště
Závorové systémy
Parkovací automaty
Parkoviště
Komunikace
Černá skládka, autovrak
Hřbitovy
Městské lesy
Zeleň, strom, keř
Zvířata
Návrhy na zlepšení

Kam hlásit jiné závady a poruchy?
Elektřina, E.ON – tel. 800 225 577
Plyn – tel. 1239
Voda, SVaK – hlášení havárií
tel. 572 552 137 nebo 572 551 608
Topení, teplá voda, CTZ, s. r. o.
– poruchy, dispečink tel. 605 285 109
5
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Aplaus pro nejlepší sportovce
Ve Slováckém divadle byly oceněny osobnosti uherskohradišťského sportu

Atleti Jakub Kunt a Tomáš Habarta
se ve svých kategoriích mezi jednotlivci stali nejlepšími sportovci města
Uherské Hradiště za rok 2018. Mezi
sportovními kolektivy zabodovaly na
nejvyšší pozici starší žákyně – volejbalistky TJ Slovácká Slavia, přičemž
trenér družstva Petr Plaček si navíc
odnesl ocenění trenér roku.
Ceny za mimořádný přínos sportu v Uherském Hradišti za rok 2018
získali Jana Hrabalová (plavání), Jiří
Němec (kulturistika) a Ludvík Hruboš
(veslování).
Vítězové byli představeni při tradičním Slavnostním vyhlášení nejlepších
sportovců města Uherské Hradiště
za rok 2018, které se konalo v pátek
15. února ve Slováckém divadle.
Ocenění nejlepších sportovců města
se letos uskutečnilo již po jednadvacáté

v řadě. Spolu s představiteli města
Uherské Hradiště v čele se starostou
Stanislavem Blahou předávaly sportovcům ocenění významné osobnosti
českého a československého sportu:
olympionik Jaroslav Bába – s kariérou
se loučil na Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v srpnu 2018
zde v Uherském Hradišti, dvacetinásobný mistr světa v kolové Jindřich
Pospíšil a olympionici Jana Komrsková,
Jan Berger a Oldřich Svojanovský.
O hudební program večera se postaral F-dur Jazzband se zpěvačkou
Zuzanou Sapárovou. V programu se
představil také vicemistr světa, Evropy
a České republiky v aerobiku Jáchym
Hanák spolu se Sabinou Vrágovou,
Zuzanou Němcovou, Terezou Sečkářovou a Erikou Ševců. Večerem provázel
moderátor Petr Salava.
- JP -

Kompletní výsledky
Kategorie mládež nad 15 let
a dospělí:
Nejlepší sportovec – Jakub Kunt
(atletika)
Ostatní ocenění – Karolína Teimerová
(veslování), Blanka Tomášková
(atletika), Filip Vecheta (fotbal),
Tomáš Zajíc (atletika)
Kategorie do 15 let:
Nejlepší sportovec – Tomáš Habarta
(atletika)
Ostatní ocenění – Ondřej Buráň
(atletika), Zuzana Kamasová (volejbal), Karolína Mitanová (atletika),
Miriam Viceníková (veslování)
Sportovci s trvalým bydlištěm
ve městě, ale reprezentující jiné
kluby:
Matěj Kovář (fotbal) a Jiří Zalubil
(kanoistika)
Sportovní kolektiv:
Nejlepší sportovní kolektiv – volejbalistky, starší žákyně TJ Slovácká Slavia
Ostatní oceněné týmy – Mužstvo U13
1. FC Slovácko, dorost A klubu Tenis
Slovácko
Trenér:
Petr Plaček (volejbal)

Trenér mladých volejbalistek Petr Plaček (uprostřed) převzal ocenění z rukou dvacetinásobného mistra světa
v kolové Jindřicha Pospíšila (vpravo) a místostarosty Jaroslava Zatloukala.

Všichni ocenění sportovci a hosté slavnostního ceremoniálu na jevišti Slováckého divadla.
Foto: 2x Marek Malůšek
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Cena za mimořádný přínos sportu:
MUDr. Jana Hrabalová,
Ludvík Hruboš, Jiří Němec
Více fotografií najdete na webu
www.mesto-uh.cz.
Přímo k článku
se dostanete
i pomocí vašeho
mobilního
telefonu
po načtení
QR kódu.

Rozhovor

Veslování je láskou na celý život
Jedním ze symbolů sportovního života v Uherském Hradišti je takzvaný
„veslák“, areál Veslařského klubu
Morávia, ležící v těsném sousedství
Moravního mostu. Veslování patří
v našem městě ke sportům, které mají
velmi dlouhou tradici – zdejší oddíl
vznikl již v roce 1863 jako v pořadí druhý
na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Jeho členové mají na svém kontě
mnoho skvělých úspěchů a Uherské
Hradiště je dodnes líhní veslařských
reprezentantů. Jedním z trenérů, který
má na zmíněných úspěších velký podíl,
je i Ludvík Hruboš, který v oddíle působí
od roku 1963. Je čerstvým nositelem
ceny za mimořádný přínos sportu
v Uherském Hradišti. V současné době
se v oddíle věnuje převážně servisu
a opravám lodí.
Kdy jste se poprvé objevil v prostorách vesláku?
Už to bude šestapadesát roků. Nastoupil
jsem do učení v Letu Kunovice, miloval
jsem letadla a lodě. Jeden ze spolužáků
mi řekl, ať to zkusím u veslařů, že jsem
dostatečně velký a mám i dobrou váhu.
Nakonec to dopadlo tak, že jsme čtyři
kamarádi utvořili „čtyřku“ leťáků. Měli
jsme velmi dobré výsledky, hlavně, když
jsme přestoupili do věkové kategorie
mužů.
Vojna vás ale z Uherského
Hradiště odvedla…
Vojnu jsem prožil v Dukle Terezín, odkud jsem se také dostal do reprezentace
ve věkové kategorii do 23 let. Po návratu
do Uherského Hradiště jsem zjistil, že
z mých kamarádů v oddíle už nikdo
není. Odešli na studia do Brna, Prahy,
Olomouce a přestoupili do tamních
oddílů. Veslování se nedá dělat na dálku
a o víkendech, musí se trénovat bezmála
každý den. To ostatně platí i dnes.
A tak se ze závodníka stal trenér…
Ano, můj život se po vojně s veslováním
propojil ještě víc. Oženil jsem se a dostal
správcovský byt v loděnici. Kromě trénování tak přibyla péče o areál. Manželka
si mě moc neužila, jezdil jsem s oddílem
na soustředění a závody, trénoval. Pořád
jsem byl v jednom kole. A pokud to šlo,

Dlouholetý člen a úspěšný trenér Veslařského klubu Morávia Ludvík Hruboš.

Foto: Pavel Stojar

brával jsem naše děti s sebou k vodě.
Člověk musí být pro to, co dělá, zapálený.
To se pak nehledí na hodiny a důležitá je
samozřejmě taky podpora rodiny. Bez ní
to nejde.

a po třech týdnech provedl zhodnocení
a závěrečné závody obou skupin. Prokázal, že i děti začátečníci při správném vedení zvládnou stabilitu na úzké závodní
lodi. Metoda se ukázala jako správná.

Jak vzpomínáte na trenérské
začátky?
V počátcích jsem měl samozřejmě pocit,
že musím z každého kluka či holky
vychovat olympijského vítěze. Po čase
člověku dojde, že je to jinak. Důležitý je
totiž sport sám o sobě. Kolem veslování
vždycky byla dobrá parta a v Uherském
Hradišti to byly doslova rodinné klany,
které do oddílu posílaly své děti: Priessnitzovi, Vrbovi, Korvasovi, Hlavačkovi
a bych mohl pokračovat ještě dlouho...

Která trenérská léta považujete
za nejúspěšnější?
Sedmdesátá a osmdesátá léta. V roce
1982 excelovali na mistrovství republiky naši junioři, porazili i závodníky
z vyhlášených pražských a olomouckých
klubů. Trenéři z klubů mimo velká sportovní centra se však musí smířit s tím,
že vychovávají po řadu let kluky a holky
v jejich začátcích a smetanu v podobě
jejich skvělých výsledků na soutěžích už
zkrátka slízne někdo jiný.

Měnily se trenérské metody?
Zásadní změnu přinesl v šedesátých
letech Ladislav Mazůrek, který v té době
končil studia na Fakultě tělesné výchovy
a sportu v Brně. Jako závěrečnou práci
dostal za úkol v praxi dokázat správnost
metody veslařského výcviku v tehdejší
Německé demokratické republice. Sám
si dovedl asi 30 žáků a žákyň ve věku
11 až 12 let a rozdělil je do dvou skupin.
První cvičil tradiční metodou, postupně
od trenažéru na suchu po závodní lodě.
Druhou skupinu cvičil přímo na závodních lodích. O všem si vedl dokumentaci

Proč by měli rodiče svého potomka
přivést právě do veslařského klubu?
Veslování má oproti jiným sportům
obrovskou výhodu v tom, že kombinuje
rychlost a vytrvalost. Taková holka či
kluk můžou být i trošku nemotorové
a mít i nějaké kilo navíc. V tréninku
je ztratí a ve sportování mohou uspět.
Každopádně s veslem v ruce najdou
partu výborných kamarádů a kamarádek a smysluplným a zdraví prospěšným
způsobem prožijí svůj volný čas.
Alena Kučerová
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Zabékáme, ochutnáme! Dojděte do Derfle
„To si na tu našu zabíjačku dycky tak
krásně zabékáme… Vlastně poprvé od
vánočních koncertů. A i když nám to občas
uletí, pašíkovi už to nevadí,“ konstatovali
chlapi z mužského sboru JMF Derfla na
svém facebooku.
Ano, tato hláška je z místní části Sady,
které však starousedlíci nijak jinak neřeknou než „Derfla“. První únorová sobota
totiž patřila tradiční zabíjačce tohoto spolku
a nutno říci, že „veselo“ bude i v následujících týdnech. První březnová sobota bude
patřit fašaňku – tradiční obchůzce podšablárů s maskami a muzikou a následnou
večerní zábavou, na které se představí
místní „břuchomelky“ a smuteční průvod
s pochováváním basy. A za čtyři týdny poté
se místní vinaři pochlubí svými produkty
a ukážou i produkty svých konkurentů
z jiných dědin.
Tož přijďte a uvidíte, uslyšíte, ucítíte,
ochutnáte, prostě zapojíte všechny své
smysly, a hlavně – určitě se dobře pobavíte!
Jaroslav Zatloukal,
umělecký vedoucí JMF Derfla,
místostarosta Uherského Hradiště

Co se chystá v Sadech?
2. března
Fašank
30. března
Výstava vín
13. dubna
Košt slivovice
25. května
Derflanské otevřené sklepy
V půlce května
(datum bude teprve stanoveno)
kosení trávy ve Svobodovém humně
8

O historii a názvu

Sady nebo Derfla?

Na katastru místní části Sady se nachází významná archeologická lokalita
Výšina sv. Metoděje – národní kulturní
památka se základy velkomoravského
kostela, kde byl pravděpodobně v roce
885 pohřben sv. Metoděj.
Sady, dříve Derfle, nebyly ve středověku samostatnou vesnicí, nýbrž jen
sídelním útvarem za řekou Olšavou,
který náležel ke Kunovicím. Plnou samostatnost získaly až v druhé polovině
15. století. V červnu 1497 byl do zemských desek vtělen zápis ve prospěch
Mikuláše z Klokočné na majetek v rozsahu „tvrz a městečko Kunovice, vsi
Vésky, Ostrožská Nová Ves, Míkovice,
dále ves Derfle náležící kunovickému
kostelu a patronát kostelů v Kunovicích
a Ostrožské Nové Vsi.“
Po druhé světové válce došlo k rozhodnutí změnit pojmenování Derfle.
Původní název byl odvozený z německého názvu Dörfel – vesnička. Mezi
navrženými jmény byly Dívkov, Děvín,
Stalinov či Mariánské údolí. 5. dubna
1950 bylo vybráno nové pojmenování
Sady – podle jedné z místních tratí, které
bylo oficiálně potvrzeno v roce 1952.
V současnosti lokální patrioti ze Sadů
někdejší jméno Derfle, dnes ovšem častěji v podobě Derfla, opět rádi užívají.
Podle sčítání lidu v roce 2011 měly Sady
1412 obyvatel a 408 domů.
- PS -

Derfle jsou už takový náš folklór.
Všichni tu používáme název Derfla,
takže je to skutečný novotvar na základě historického názvu. Proto jsem
už první otevřené sklepy pojmenoval
jako Derflanské a letos je nově přejmenovaná i výstava vín. Starší usedlíci mi vyprávěli, že Sady přišly jako
komunistický název, proto měl název
Derfla symboliku jemného odporu na
úrovni oslovení „pane“ místo „soudruhu“. Dnes už to jen dokresluje
místní atmosféru a podtrhuje náladu
našich folklórních akcí.
Jaromír Dvořáček, vinař ze Sadů
O užívání názvu Derfle/Derfla pro
městskou část Sady se v minulosti
opakovaně vedla diskuze a bylo o tom
popsáno i dost listů papíru. Pravdou
ale je, že hlavně starší generace mluví o Sadech jako o Defli, a to nejen
obyvatelé městské části... Mně osobně vůbec nevadí užívání dvou názvů,
tedy i toho historického, naopak,
považuji to za jedinečné. A při užití
názvu Defle vnímám také určitý pocit
staromilství – v tom dobrém smyslu
vědomí si vlastních kořenů.
Blanka Rašticová,
historička, členka rady města

Místní části

Co chystají vinaři v Sadech
reklamovat,“ vysvětluje Tomáš Bečica.
Chutě si vytrénujete také u druhé
degustace výběru nejlepších vzorků od
odborné poroty. „Málokdo umí víno degustovat správně, takže si s návštěvníky
zkusíme nejen popsat jednotlivé vzorky,
ale zaměříme se i na správné vnímání
všech vjemů u vína,“ říká Jaromír Dvořáček, který povede zážitkovou degustaci.
K dobrému vínu bude hrát Cimbálová
muzika Kunovjan. „I přes to všechno
štengrování mezi Kunovicemi a Derflemi
je máme rádi. Hrají také často s naším mužským pěveckým sborem JMF
Derfla,“ říká za organizátory Jaromír
Dvořáček z Vinařství Medek.
K zakoupení na místě budou domácí uzeniny a kvalitní sýry, katalog vín
a skleničky.
Začátek výstavy bude 30. března
v 16 hodin v Kulturním domě Sady.
Otevřené sklepy
Mikrovinař ze Sadů Tomáš Bečica při prezentaci
svých vín.
Foto: Vinaři Sady

K těm, kdo aktivně hýbou společenským
životem v místní části Sady, rozhodně
patří místní vinaři. Po loňském ročníku
tradiční Derflanské výstavy vín sklidili
kritická slova za příliš brzký termín,
slabší organizaci a večer bez cimbálové
muziky. Proto se chytli za nos a 30. března hodlají vše napravit, včetně prodloužení zábavy až do jedné hodiny ráno.
Výstava vín
Na výstavě si za jednotné vstupné
200 Kč můžete vychutnat stovky vzorků
vína místních vinařů. „Ročník 2018 se
projevuje jako velmi zajímavý, mnoho
vín bylo posbíráno v cukernatosti ve
výběru z hroznů a ohromný potenciál
budou mít vína červená,“ prozrazuje
Josef Medek, předseda spolku. Máme se
tedy na co těšit.
Během výstavy můžete navštívit
i řízenou degustaci nemocí a vad vína,
kterou vede zkušený mikrovinař Tomáš
Bečica. „Jde o velmi oblíbenou degustaci,
hosté se naučí přesně rozpoznat jednotlivé vady, a díky tomu budou vědět,
s jakými argumenty víno vrátit nebo

Další zajímavá akce vinařů ze Sadů se
uskuteční 25. května – Derflanské otevřené sklepy 2019. „Je nás pár mikrovinařů z městské části Sady. Většina vinaří
jen pro osobní potřebu, přesto máme
pěkné vzorky, se kterými vyhráváme
místní soutěže a také se s nimi rádi pochlubíme. V jeden den nabídneme k ochutnání svá nejlepší vína, místo k piknikování i diskuse přímo s vinaři,“ přibližuje
jarní akci Jaromír Dvořáček.
Sklepy vinařů jsou od sebe v rozmezí jednoho kilometru, takže všechny
stihnete obejít i loudavou chůzí. Piknikovat bude možné například ve Vinařství
Medek, ve sklepě u Hronů nebo u Aloise
Zatloukala.
Vinaře ze Sadů ale můžete potkat i při
jiných zajímavých událostech na Slovácku. „Naše otevřené sklepy jsme udělali
jako kontrast k masovým komerčním
akcím. Podílíme se na otevírání a zavírání cyklostezek a organizujeme vinný
stan na náměstí během Slavností vína.
Podílíme se na akcích Rochusu i strážnického skanzenu, včetně proslulého Mezinárodního folklorního festivalu. Osobně
se snažím podpořit turistiku v místním
kraji, protože po letech cestování vidím,
jak jsme tu pozadu – dokonce i za jižní
Moravou,“ dodává Jaromír Dvořáček. - PS

Sady se mění
Tak jako v jiných částech Uherského
Hradiště se i v Sadech v posledních
letech hodně buduje a opravuje.
Co se už podařilo
- rekonstrukce dětského hřiště
Pod Lipkami, včetně oplocení
- vybudování hracích prvků pro děti
v parku před mateřskou školou
- ulice Pod Vinohrady – celoplošná
oprava
- rekonstrukce chodníků na hřbitově
- rekonstrukce schodiště ke hřbitovu
- restaurování kamenného kříže
v lokalitě Cigánka
- oprava části chodníku na ulici Solná
cesta od ulice Železniční ve směru
do Uherského Hradiště
- oprava chodníku na ulici Pod Lipkami,
ochrana rodinných domů před přívalovými dešti
- veřejné osvětlení (LED technologie)
v ulici Pod Lipkami
- probíhá rekonstrukce a přístavba
mateřské školy
Co se připravuje
- vybudování chodníku spojujícího sídliště Východ a ulici Pod Lipkami
- oprava chodníku na ulici Solná cesta
a zastřešení autobusových zastávek
- rekonstrukce komunikací na ulici
za Kovárnou
- řešení kanalizace v ulici Na Jordálce
- analýza dopravní bezpečnosti na křižovatce ulic Solná cesta a Větrná
- zkulturnění sběrného místa tříděného
odpadu v parku před mateřskou školou
- zařazení rekonstrukce ulice Za Dědinou do zásobníku investičních akcí
- zkulturnění lokality Cigánka a vybudování odpočinkového místa
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Vlak proti drogám

Názor

Šest stříbrných vagónů, čtyři kinosály
a celkem osm interaktivních místností
s příběhem o tom, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je zbavit se
závislosti. Vlak Revolution Train zastaví
dne 29. března ve vlakové stanici Uherské Hradiště – hlavní nádraží a zůstane
zde až do 1. dubna. Unikátní souprava
už byla ve více než 100 městech Česka,
Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 100 tisíc lidí.
Cílem vlakového programu Revolution Train je prostřednictvím zapojení
lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním
volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká,
až do důsledků, které v životě závislého
čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout
a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Program trvá 90 minut a je určen jak
pro školní skupinky (od 12 do 17 let), tak
i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni
jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi
nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte
dlouho nemusí všimnout a nakonec
může být pozdě.

Proč platí nájemníci
městských bytů zbytečně
drahou elektřinu?

Dopolední program je rezervován pro
základní školy. Odpoledne je otevřeno
pro širokou veřejnost od 15.30 do 18
hodin. V sobotu 30. března pouze pro
veřejnost, od 10 do 18 hodin s možností
posledního vstupu v 16.30. Program
začíná každých 20 minut. Vstup bude
po uvedenou dobu zcela zdarma.
Příjezd vlaku do Uherského Hradiště
je zajištěn a hrazen z projektu Místní
akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649.
- RED -

Nová služba Charity ulehčí lidem pečujícím o blízké
Charita Uherské Hradiště nabízí novou
sociální službu, která zajišťuje pomoc
v sociální péči všem občanům, kteří se
v domácím prostředí starají o své blízké
a v této péči potřebují zastoupit nebo si
od ní odpočinout.
Ptáte se, co zajišťujeme?
• Podporu a pomoc.
• Odlehčení v každodenní sociální péči.
• Časový prostor nejen na odpočinek,
ale i k vyřízení osobních záležitostí,
například na úřadech, návštěva lékaře
a podobně.
Komu?
• Občanům se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení od 19 let
10

do vysokého seniorského věku.
• Služba nemůže být ovšem poskytována soběstačným lidem a nenahrazuje
odbornou zdravotnickou péči.
Kde?
• Působíme v rámci okresu Uherské
Hradiště.
Tuto sociální péči zajišťují kvalifikovaní
pracovníci Terénní odlehčovací služby
sv. Hedviky zřízené Charitou Uherské
Hradiště.
Bližší informace o možnostech a rozsahu
tohoto druhu péče vám sdělí vedoucí nebo
sociální pracovník na telefonních číslech
723 702 153 nebo 731 680 347 nebo je najdete
na webových stránkách Charity Uherské
Hradiště.
- CH -

Nájemníci v městských bytech už roky
úplně zbytečně platí velké částky za
spotřebovanou elektřinu ve společných
prostorech (za osvětlení chodeb, sklepů,
výtahu). Připomínám, že každý dům má
i několik odběrných míst a platí se za
každé toto odběrné místo samostatně.
Celkové náklady za jednotlivá odběrná
místa v domě se pak sečtou a rozúčtují
na oprávněného nájemníka. No a pokud
je bytový fond velký, tak se v konečném
důsledku jedná řádově o desetitisíce,
které by se daly pro všechny nájemníky
ušetřit. Většina z nás z médií ví, že zřejmě nejen (ale zejména) v letošním roce si
pořádně připlatíme za teplo, vodu, plyn
a hlavně elektrickou energii. Současně jsme neustále masírováni různými
nabídkami jak a kde ušetřit. Zatímco
vlastník nemovitosti si sjednává veškeré
podmínky dodávek energií sám, u nájemníka bytu z městského fondu tomu
tak není. A to konkrétně v dodávkách
elektrické energie do společných prostor
domu. Letmým dotazem u konkurenčních společností na trhu se dá dosáhnout
na částku o cca 20 až 30 % nižší za MWh.
Navíc je zcela běžné, že se tyto tendry
provádí na spotřebu elektrické energie v nebytových prostorech i v jiných
městech a dodavatelé se mění v závislosti
na nabídnutých podmínkách. Například
MND nabízí na rok 2019 cenu za 1 MWh
ve výši 1 325 Kč oproti podepsané smlouvě na 1 857 Kč/MWh.
Kde je péče řádného hospodáře? Kdyby
ti, co mají správu obecních prostor na
starosti, provedli redukci množství odběrných míst pro jeden dům a sdružení
plateb za všechny společné prostory ve
všech bytových domech, tak už dávno
mohli vytendrovat až o 30 % nižší cenu
za elektřinu. Ale to by se muselo chtít.
Jenže se nechce. Protože by to byla pro
někoho práce navíc. Argument radnice,
že je odběr zanedbatelný, je mimo.
Jak říkával car Petr Veliký: „Kopějka ke
kopějce dává rubl“. Řiďme se tím.
Jan Zapletal, Ph.D.
Nestraníci pro Hradiště

Město Uherské Hradiště

Nové kamery ohlídají ulice
Městská policie Uherské Hradiště chce
v letošním roce realizovat dva projekty
prevence kriminality s pomocí státního
rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva vnitra. První se týká rozšíření kamerového systému o dvě nové
kamery, druhý by měl přinést možnost
zaměstnávat po dobu dalších tří let dva
asistenty prevence kriminality.
První z nových kamer plánují strážníci umístit na boční část budovy č. p.
1243 v ulici Kollárova, kde sídlí Penzion-městské sociální centrum UH. Kamerový bod bude monitorovat situaci v nově
revitalizovaném okolí, zejména mezi
Penzionem, domem č. p. 405 a Klubem
kultury. „Cílem je prevence před narušováním veřejného pořádku, páchaného
především rušením nočního klidu v daném prostranství a blízkém okolí, které
lze předpokládat z důvodu propojení
prostranství s ulicí Hradební,“ uvedl
velitel strážníků Vlastimil Pauřík.
Ochrana hřbitova
Podle něj je už vytipováno také umístění
druhého z nových kamerových bodů,
které bude v blízkosti hřbitova v Mařaticích. „Kamera umístěná na sloupu veřejného osvětlení bude z hlediska ochrany majetku monitorovat především

místní hřbitov i dopravní situaci,
zejména v období Památky zesnulých.
Ulice 1. máje bude monitorována jako
příjezdová a odjezdová komunikace,“
upřesnil Pauřík.
Městská policie chce na projekt získat
dotaci 270 tisíc korun, které tvoří 90
procent z celkových nákladů. Zbytek
by doplatilo město Uherské Hradiště ze
svého rozpočtu.
Městský kamerový a dohlížecí systém,
který byl v roce 2016 digitalizován, aktuálně čítá celkem 33 kamerových bodů
a je průběžně doplňován v závislosti na
finančních možnostech města.
„Rozhodně není tendence protkat
město skrz naskrz kamerami, aby se člověk, kamkoliv se hne, cítil pod dozorem.
Každé nové místo pro kameru musí mít
opravdu pádný důvod prevence před
kriminalitou,“ sdělil starosta města
Stanislav Blaha.
Asistenti prevence kriminality
Projekt Asistent prevence kriminality
přímo navazuje na stejnojmenný projekt
z loňského roku. Asistenti prevence kriminality jsou „civilními“ zaměstnanci
zařazenými do městské policie. Primární náplní činnosti je dohled nad dodržováním veřejného pořádku na území

města formou hlídkové služby samostatně i společně s hlídkami městské policie.
Úkolem asistentů je v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání
informovat obecní policii a postupovat
při řešení společně. „Asistenty prevence kriminality máme u městské
policie už asi tři roky a jsou jednoznačně
přínosem. Mohou plnit úkoly, které ze
zákona o obecní policii nejsou svěřeny
výhradně strážníkům. Hlídají například bezpečnost dětí na přechodech pro
chodce, dohlížejí na pořádek na veřejných prostranstvích, v parcích nebo na
úřadech,“ sdělil starosta města.
Městská policie předloží žádost
o dotaci na projekt Asistent prevence
kriminality na léta 2019 až 2021. Celkové
náklady dosahují 1,75 milionu korun,
takřka 90 procent z této částky by měla
pokrýt dotace.
- JP -

Bývalá věznice opět otevře své brány pro veřejnost
Členská města Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska se každoročně připojují k Mezinárodnímu
dni památek a sídel akcí Brány památek dokořán. Letos bude v Uherském
Hradišti opět zpřístupněn areál věznice,
místo spojené s dramatickými momenty
našich moderních dějin.
Město Uherské Hradiště připravilo
ve spolupráci se spolkem Memoria
a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových komentované
prohlídky věznice, které se uskuteční ve
dnech 11. až 14. dubna. Čtvrtek a pátek
je určen školním kolektivům, sobota
a neděle pak veřejnosti. Začátky první
prohlídky je ve čtvrtek a pátek v 9.00,
v sobotu a neděli v 10.00. Další prohlídky následují v 9.40, 10.00, 10.40, 11.00,

11.40 a tak dále – poslední prohlídka ve
čtvrtek a pátek začíná ve 14.00, v sobotu
a neděli v 15.00. Sraz je před bránou do
věznice na ulici Politických vězňů.
Prohlídka je zdarma, z kapacitních důvodů je ale nutná rezervace, která bude
spuštěna 11. března. Rezervaci je možné
učinit pomocí formuláře na www.uherske-hradiste.cz/rezervace-veznice.

K prohlídce organizátoři doporučují návštěvu výstavy Expozice věznice Uherské Hradiště v podkroví
Reduty, která bude otevřena po dobu
akce. Vstup je taktéž zdarma.
Další informace v Městském informačním centru, tel: 572 525 525,
email: mic@uherske-hradiste.cz.
- AS 11
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Exotika a romantika za humny
V době, kdy vyjde toto číslo, bude
fašank a po většině obcí na Slovácku
se budou pohybovat průvody masek
s tanečníky kdysi rituálních tanců. Fašank je znamením, že se blíží jaro. Poznáme to i podle nabídek cestovních
kanceláří, které se předbíhají v nabídce zájezdů za exotikou. A protože
ne každý má na cesty do dálek peníze,
zdraví nebo věk, nabídnu čtenářům
trochu exotiky slovácké.
Publicisté o obřadech a zvycích
často mluví v minulém čase, jako
o něčem, co již zmizelo, bylo a není.
A pokud se začteme do materiálů
vydávaných turistickými agenturami,
zpravidla je to jen soubor chronologických dat.
Děje se v našem okolí ještě něco,
co je v nás schopno probudit emoce
a přivést nás k zamyšlení? Je toho
poskrovnu, ale děje. Zvláště v období
velikonočním. Na Smrtnou neděli
budou děvčata ve Veletinách vynášet
Mařenu. V této obci však nejde o zvyk
obnovený, ale tradovaný kontinuálně
po staletí.
Když je Mařena v podobě zapáleného víchu hozena z mostu do Olšavy,
soupeří na břehu chlapci o to, kterému se ji podaří vylovit. Pověšena
v koruně stromu vedle kaple připomíná rituální pohřby známé u některých

domorodých kmenů. Titíž kluci pak
o Velkém Pátku budou hrkat místo
zvonů, které odletěly do Říma. I jinde
se tak děje, ale jen ve Veletinách se
hrkači scházejí již po třetí hodině
v noci, a to na kopci u křížku, odkud
je výhled k východu. Tam čekají na
první ranní paprsek. Až se okraj slunce vynoří a začne probouzet krajinu,
všichni pokleknou a modlí se otčenáš.
Po modlitbě se tito malí vyznavači
kultu Slunce s hrkači v rukou spořádaně vydávají na pouť vesnicí.
Ve stejnou dobu, za svítání, se začínají trousit někteří z obyvatel Popovic
po cestě z návrší do údolí ke kapličce
Panny Marie, postavené u pramene
zázračné vody. Pak se sklánějí u tryskajícího pramene, umývají si vodou
oči a potichu se modlí: „Voděnko čistá,
ty jsi bystrá, tečeš od našeho Pána
Krista, umýváš břehy kamení, umyj
i mé hříšné stvoření…“
A jestliže tisíce lidí jezdí do Vlčnova
obdivovat jízdu králů, pak obchůzka
veletinských královniček, jsou zpravidla již jen čtyři, se pohříchu děje
bez povšimnutí veřejnosti. Zmizí-li
takový obyčej z tváře naší země, je
to jako když vyhyne druh zpěvavého
ptáčka.
Teď něco pro ctitele velkých příběhů a hospod: V nárožní, dosud

Romantika za humny – Olšava v místech, kam se dá
dojet z Hradiště pouličkou.
Foto: J. Strnad

Nošení Mařeny a létečka ve Veletinách.
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provozované hospodě v Podolí, se
v roce 1840 narodila hospodskému Ignáci Špačkovi dcera Josefina. Provdaná
Černochová se stala první českou novinářkou a vydavatelkou nejčtenějších
moravských novin Našinec. V Olomouci, kde žila, jí říkali paní Našincová.
A v hospodě v Drslavicích se v roce
1821 do rodiny Jellineků narodil v roce
1821 Aron, velký židovský učenec
a kazatel, nejvyšší vídeňský rabín.
Vedle něho je na centrálním hřbitově ve Vídni pochována jeho vnučka
Mercedes, která dala jméno slavnému
automobilu Mercedes-Benz.
Aronův mladší bratr Herman,
rovněž Drslavjan, tam s nimi neleží.
Šestadvacetiletý novinář byl v roce
1848 za svoji radikální publicistiku
odsouzen vojenským soudem k trestu
smrti a zastřelen. „Myšlenky, které
jsem uveřejnil, zastřelit nemůžete!“
řekl soudcům.
Každý fejeton měl by mít pointu.
Tak tedy: Pokud někoho nezaujalo
jaro kosmické, které nabízí Slovácké
divadlo, třeba mu přijde vhod slovácké. Cestovní mapu nabízí knížky
Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka (2018) a Zapomenuté příběhy
Poolšaví, které vyjdou do léta. Šťastnou jarní cestu!
Jiří Jilík

Foto: Monika Remešová
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Doba postní, vynášení smrti a létečko

Vynášení Mařeny v Babicích, rok 1970.

Doba postní je od nejstarších dob spojována s půstem a v křesťanském prostředí vyvrcholením přípravy katechumenů
na svatý křest. Můžeme ji označovat
jako dobu kající i svátek míru. Během
těchto 40 dnů se křesťané připravují
na největší událost církevního roku –
Velikonoce.
Předvelikonoční doba postní zpočátku zahrnovala pouze dva dny, a to
Velký pátek, den Kristovy smrti, a Bílou
sobotu. V tyto dny byl úplný půst, kdy
se nesmělo požít jídlo ani pití. Postupně
se doba rozšířila na Svatý týden a později zahrnovala celých čtyřicet dní před
Velikonocemi. Bylo zvykem jíst pouze
jednou denně, ale s nástupem humanismu a renesance přišlo zmírnění postu.
Dnes kající doba postní trvá od Popeleční středy, kdy bylo součástí tiché mše
sypání popela na hlavu věřících, do začátku mše na památku poslední večeře
Páně na Zelený čtvrtek. V dnešní době
je úplný půst pouze na Popeleční středu
a Velký pátek, to znamená, že věřící
nemají jíst maso a najedí se dosyta pouze
jednou denně. V ostatní dny postní doby
je doporučován půst zdrženlivosti, který
zakazuje konzumaci masa a masitých
výrobků, ale nejsou zakazovány tuky
živočišné, jako tomu bylo v minulosti.
Celá doba postní má být jakousi dobou
vnitřního pokání, při němž by se věřící
měli modlit, číst Bibli, darovat almužnu a vést spořádaný život. O postní
době se nesměly konat veřejné zábavy
a radovánky, oslavy ani svatby. Ženy se

Foto: Archiv Slováckého muzea

nescházely ani k večerním přástkám
a návštěvy plesu či divadla byly považovány za hřích.
Postní doba má šest nedělních dnů,
kdy každá z nedělí má svůj liturgický
obsah. Pátou neděli postní nazýváme
Smrtnou, při níž se v liturgii upomínalo na smrt Ježíše Krista. V moravském
lidovém prostředí je spojována se zvyky.
Z těch předkřesťanských i přes dřívější
církevní zákazy přetrval zvyk chození
se Smrtkou. Lidé ve vesnicích měli velký
strach z následků, které by je postihly
při nekonaném obřadu, mnohdy i větší
než z církevního zákazu. Obřad byl formou zajištění očisty domova, odvrácení
pohrom, nemocí a neúrody v hospodářství.
Hlavní postavou zvyku je figurína,
která je předobrazem smrti, jež má být
obřadem zničena. Smrtka, na Moravě
nazývaná také Smrt, Morana, Mařena či
Mořena, byla bližší vesnickému zemědělskému prostředí, kde se zvyk vynášet
Smrt udržel i přes zákazy církve.
Základem loutky je kostra ve tvaru kříže
a tělo z došku. Oblékala se do bílé košile
a ženské spodní sukně. Na hlavě měla
šátek uvázaný na babku a zdobení bylo
z pentlí či náhrdelníku z vyfouklých
vajec.
V Tupesích a Boršicích u Buchlovic,
mívala Mařena na hlavě věnec jako družička. Dříve bylo strojení Mařeny záležitostí nejmladší dívky, která měla o masopustu svatbu. Morenu nesla nejstarší
a nejsilnější dívka v čele průvodu. Dívky

při obnášení Smrtky dědinou dostávaly
naturální dary. Během průvodu bývala
Morena slovně napadána, ale také se
po ní házelo bláto a kamení. V Boršicích děti nosívaly Morenu dokonce na
márách. Mařena se vynášela za vesnici
k nejbližšímu vodnímu toku, kde se
odstrojila, zapálila a hodila do vody.
Chlapci zprvu stáli v ústraní průvodu
a prováděli pouze útoky na Mařenu, ale
postupem času se také stali hlavními
aktéry obchůzky, jelikož Mařena měla
i svou mužskou obdobu, a to Mařáka,
Marka, Smrťáka či Smrťocha. Mužská
obdoba Mařeny – Mařák byl vyroben ze
stejného materiálu. Oděv měl podobu
tuláka a na hlavě starý klobouk. Chlapci
Mařáka dodnes vynáší v Hradčovicích
a Lhotce. V posledních letech vynášení
Mařeny na Uherskohradišťsku udržují
dětské folklorní soubory – například
Hradišťánek, ale zapojují se i mateřské
a základní školy.
Šestá neděle postní, tedy Květná neděle, je prvním dnem pašijového Svatého
týdne. V tento den dívky přinášely nové
léto – krátký vršek borovice ověšený
barevnými stuhami a svatými obrázky.
Létečko nebo také májek je poselstvím
jara a symbolem hojnosti v novém roce.
Lenka Vlková

Chlapci při obchůzce s Mařákem v Huštěnovicích,
rok 1999.
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Toulky městem
Výstavbou doplňovacího vojenského velitelství na budoucím Tyršově
náměstí vzniklo jedno nároží příští
Milíčovy ulice, druhé až o několik let později zbudováním obytné
a obchodní budovy čp. 470 pro
firmu R. J. Starý a synové. Rozlehlou
budovu s garážemi a sklady nechal postavit stavitelem Otakarem
Jedličkou obchodník automobily
Rudolf J. Starý v letech 1928–1929.
Jeho firma, kterou od roku 1937
vedl syn Rudolf Starý, již od počátku 20. století zastupovala mladoboleslavskou automobilku Laurin
a Klement, později Škoda, ale kromě
aut a jiných motorových vozidel
prodávala také jízdní kola a hospodářské, šicí a psací stroje a příslušenství k nim. Provozovala rovněž
autoopravnu a benzínovou čerpací
stanici. Po znárodnění v roce 1949 se
stala součástí podniku Mototechna,
který roku 1950 převzal i benzínovou pumpu a poté zde fungoval přes
40 let. Asi v roce 1992 se původní
název firmy vrátil v podobě prodejny automobilového příslušenství
Autodíly Starý.
Ještě dříve – v roce 1924 – postavil
v sousedství mýtnice, na městském
pozemku zvaném Forota, stavitel Josef Horák prozatímní zděný ateliér
pro hluchoněmého fotografa Karla
Kovaříka. Po dvou letech byl k němu
přistavěn provizorní jednopokojový
byt, ale roku 1932 byl stávající ateliér i s bytem zbořen a stejným stavitelem vystavěn jednopatrový obytný
a obchodní dům čp.
429 s fotoateliérem.
Fotograf Kovařík
v něm pak provozoval svou živnost až do března 1951,
kdy byla začleněna do Krajského
družstva Fotografia v Gottwaldově. Pod touto firmou fungovala do
90. let 20. století a fotografická provozovna tam působí dodnes. Na přelomu 30. a 40. let 20. století bylo
v domě ještě několik dalších živností, jako obchod Boženy Haasové
čokoládou a cukrovými výrobky od
roku 1935, poté od roku 1939 realitní
kancelář Jaroslava Plevy a prodej

Tyršovo náměstí v 60. letech se starou solnicí na nábřeží.

deštníků Antonie Piškytlové, zrušený až v roce 1954. V současnosti
bychom vedle fotoateliéru v domě
našli ještě realitní kancelář a obchodní zastoupení firmy montující
plastová okna a hliníkové dveře.
Poslední a nejstarší budovou
v těchto místech byl obecní dům
čp. 394, postavený někdy kolem poloviny 19. století jako městský sklad
soli, krátce zvaný solnice nebo solárna. Číslo popisné obdržel však až
v roce 1924, kdy byl v rámci budování tzv. nouzových domů adaptován
na obytný dům se
sedmi malými byty,
tvořenými jednou
místností s kuchyní
a příslušenstvím. Jedním ze zdejších
nájemníků byl i poslední městský
mýtný František Sháněl, který sem
byl s rodinou přestěhován po zboření mýtnice. V roce 1945 byla budova
poškozena výbuchem moravního
mostu, ale opravená sloužila k bydlení ještě řadu let. Demolována byla
až mezi prosincem 1972 a březnem
1973 a po několika letech nahrazena novostavbou pětipodlažního
domu čp. 1208 pro tehdejší okresní

Tyršovo náměstí
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Foto: archiv Slováckého muzea

plemenářské středisko. Dům,
dostavěný v květnu 1989, je dnes
využíván pro kanceláře a obchody,
v přízemí od roku 1998 několik let
byla v provozu kavárna, později nahrazená Sportbarem Synot Tip.
Touto budovou jsme již dospěli
na nábřeží řeky Moravy, které se
od roku 2011 nazývá Svatojiřské
nábřeží podle pevnostního bastionu
sv. Jiří, který se zde kdysi rozkládal.
Jeho úsek od mostu k jatkám byl
prvně pojmenován teprve v roce
1931, a to Kramářovo nábřeží ke cti
jednoho z „mužů 28. října“, předsedy Národního výboru a posléze
první československé vlády Karla
Kramáře. V době německé okupace v letech 1940–1945 se nábřeží
v rámci likvidace všech připomínek
samostatné republiky nazývalo
U Mostu, po osvobození byl obnoven původní název, ale již 1. března
1946 byl změněn na Churchillovo
nábřeží. Koncem roku 1948 se stalo
nábřežím Julia Fučíka a v roce 1990
Moravním nábřežím. Toto jméno
dnes nese nábřeží v Rybárnách.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA JVN
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

www.jvn.cz
PRACOVNÍ PRÁVO

A PERSONALISTIKA

19. 3. 2019

PRO : PERSONALISTY
MZDOVÉ ÚČETNÍ
VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE
ODBOROVÉ FUNKCIONÁŘE
MAJITELE A JEDNATELE FIREM
FIREMNÍ PRÁVNÍKY A DALŠÍ

NOVELA DPH 2019
26. 3. 2019

VÝKLAD NOVELIZACE ZÁKONA O DPH PRO ROK
2019 A JEJÍ DOPAD DO PRAXE
PRO : ÚČETNÍ
EKONOMY
FINANČNÍ ŘEDITELE
VŠECHNY ZÁJEMCE, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ
ZÍSKAT INFORMACE O ZMĚNÁCH V DPH
PRO ROK 2019
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Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Jaro v kulturní sezóně

44. Zazpívej, slavíčku

Musica: Závěrečný koncert

Zimu nám ještě v březnu kromě
chladných rán připomene i posledních pár plesů v Klubu kultury
i v Redutě a pomalu se můžeme začít
těšit na venkovní akce a rozkvetlé
jaro…
To s sebou mimo jiné přináší již
pátým rokem pro milovníky vína tak
trochu jinou degustaci a oblíbenou
společenskou událost Tichá vína
Reduta. Tentokrát se bude konat
v sobotu 6. dubna v barokním prostoru Reduty a při teplém počasí i na
nádvoří. A pokud víno raději vyměníte za rockovou muziku, nenechte
si ujít 1. Jarní rockový festival, který
se koná v Klubu kultury tutéž sobotu a přinese s sebou kapely akuStyk,
Halogen, Doctor's Band a Trilobit.

Předvýběrové kolo přehlídky dětských
zpěváků Zazpívej, Slavíčku pro oblast
Uherskohradišťsko a Zlínsko se uskutečnilo v pondělí 18. února v malém
sále Klubu kultury. V odborné porotě
zasedli: Jan Káčer, Jan Maděrič, Zdeněk
Stašek a Lenka Švehlíková. Vybraným
dětem držíme palce v okresním kole,
které se uskuteční 30. března v Uherském Brodě za doprovodu cimbálové
muziky Mladí Burčáci.

Posledním z osmi koncertů této
sezóny cyklu Musica je vystoupení
Kateřiny Englichové (harfa) a Viléma Veverky (hoboj). Na koncertě
zazní mimo jiné díla Maurice Ravella a Clauda Debussyho. Uskuteční
se v úterý 19. března v 19.30 hodin
v Redutě. Již nyní pro vás máme
připraven program na sezónu příští.
Předprodej abonentek na Jazz
i Musicu zahájíme v měsíci květnu.

Programovou nabídku na měsíc
březen najdete na straně 31.

Ohlédnutí

Pozvání
Jiří Sibinský – Fragmenty krajiny

Tvorba malíře a grafika působícího na
severu Moravy bude představena ve
středu 6. března v 17 hodin v Galerii
Vladimíra Hrocha. Výstava zachycující průřez autorovou dosavadní
tvorbou potrvá do 3. dubna.
34. ročník Setkání-stretnutie započal v únoru již
tradičně v Trenčíně za hojné účasti veřejnosti. Výstava
obrazů, grafik, fotografií, kreseb a plastik se přesune
do Uherského Hradiště 4. dubna. Slavnostní vernisáž
proběhne v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha.

rád kombinuje sochařství, malířství
i keramiku. Do svých maleb s oblibou
přenáší svůj humor, nadsázku, ale
i hlubší podtext. I z toho důvodu svou
výstavu pojmenoval „Na pohůdku“
a v tomto duchu se ponese i vernisáž,
která se uskuteční v úterý 26. března
v 17 hodin. Pro nynější výstavu v Uh.
Hradišti si připravil kolekci dvou
desítek maleb, kterou doplňují plastiky. V chodbách Reduty bude výstava
k vidění do 1. května 2019.
- PB -

Výstava Přemysla Hájka v Redutě
Rodák z Uherského Hradiště (1961) je
všestranný umělec, kterému nestačí pouze jedna technika, a proto
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
V Uherském Hradišti se chystá jubilejní dvacátá Noc s Andersenem
V červenci roku 1997 zasáhla Uherské
Hradiště ničivá povodeň, která poškodila
i Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana.
V letech 1998 až 1999 proběhla nutná
rekonstrukce objektu, která změnila interiéry knihovny k nepoznání. V půdních
prostorách vzniklo zajímavě členěné oddělení pro děti a půvabná půdička přímo
vybízela k přespání v knihovně. Ale to
bychom o chloupek přeskočili čas…
Jak vznikla Noc s Andersenem
Mirka Čápová a Hana Hanáčková, obě
knihovnice dětského oddělení Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana, byly v roce
2000 hlavními organizátorkami semináře pro knihovnice jižní a severní Moravy,
který se konal v Uherském Hradišti.
Součástí programu byla i přednáška
Václava Mertina, který zasvěceně hovořil
o dětech, které nerady čtou, o vzorech,
které by jim měla dát rodina, o tom, jak
je krásné společně vyšetřit chviličku ke
společné četbě.
„A nápad byl na světě,“ popisují Mirka
a Hanka. „S chvějícím srdcem jsme vysvětlily naší paní ředitelce Oľze Marťanové, proč chceme být v knihovně i v noci
a dostaly její svolení.“ Kuriózní je vznik

názvu Noci s Andersenem, který byl
vybrán náhodou, protože slavný dánský
pohádkář měl narozeniny nejblíže k datu
akce. Klidně to mohla být i noc s Boženou
Němcovou, pokud by slavila narozeniny
ona.
Předehra k Noci s Andersenem
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
srdečně zve všechny malé i velké na loutkové divadelní představení Víti Marčíka
mladšího Malý princ. Nenechte si ujít netradiční zpracování kouzelného příběhu,
divadlo jednoho herce, který na starém
kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým princem.
Představení se bude konat v úterý
5. března v 17 hodin v čítárně knihovny.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
Program letošní Noci s Andersenem
Její dvacátý ročník pozve děti k nocování
mezi knížkami v pátek 29. března. Noc
proběhne v prostorách hlavní budovy
knihovny, ale také na pobočkách v Mařaticích a v Jarošově. Děti se mohou těšit na
scénické čtení v podání hereček Barbory
Seidlové a Daniely a Nikoly Zbytovských
z Divadla MALÉhRY.

Na účast při Noci s Andersenem je
třeba se předem přihlásit. U příležitosti
jubilejního ročníku budou dětem rozdávány samolepky s logem populárního
medvídka a představena kniha Noc s Andersenem – 20 let.
-RJZdravice osobností k jubileu
Letos slaví Noc s Andersenem dvacetiny.
A původně ryze regionální akce se rozletěla
doslova po celém světě.
„Noc s Andersenem je kouzelný projekt.
Vědomí, že vznikl zde, v Uherském
Hradišti, a rozšířil se do celého světa, mě
naplňuje nejen pýchou, ale hlavně úctou
ke všem, kteří ji vymysleli, udržují při
životě a rozvíjejí. O kladném vlivu krásné
literatury na děti v dnešním světě počítačů a mobilů nemusíme hovořit, ale Noc
s Andersenem je cenná zejména v tom, že
jde o sdílenou aktivitu, což má naprosto
nedozírnou hodnotu.“
Stanislav Blaha, starosta města
„Jubileum mi připomíná, že jako mladý
padesátník jsem byl taky u toho! Gratuluji, je to výborná akce pro děti, které čtou
a chtějí i trochu dobrodružství a zpestření. Rád bych se dožil i 30. výročí a to
přeju i Noci s Andersenem!“
Arnošt Goldflam, herec, režisér, spisovatel

Víťa Marčík mladší s Malým princem.
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Foto: archiv KBBB

„Chtěla bych vám popřát mnoho dalších let vašeho úžasného nápadu, který
jsem již mnohokrát ocenila nejen já, ale
hlavně mí dva synové, kteří se romantických a tajuplných Nocí s Andersenem
účastní se mnou.“
Lucie Seifertová,
spisovatelka a ilustrátorka

Kultura

Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Na jevišti ožije klasická ruská komedie Les. V historii divadla
už potřetí

Režisér Roman Groszmann spolupracuje se Slováckým
divadlem poprvé. Na snímku na zahajovací zkoušce.
Foto: Jan Šmach

Slovácké divadlo chystá na 23. březen
další premiéru sezóny, klasickou ruskou
komedii Les Alexandra Nikolajeviče Ostrovského. Režie se ujal Roman
Groszmann.
„Musím se přiznat, že když jsem četl
hru poprvé, nejásal jsem, ale cítil jsem,
že mě i přesto zajímá. Čím víc jsem ji
pak četl, tím víc mě to bavilo. Je to typ
hry, do které je nutné proniknout. Zjistil
jsem, že jednotlivé postavy jsou velice
zajímavé a výrazné a hra tím pádem
nabízí skvělé herecké příležitosti,“ prozradil režisér, který bude s uherskohradišťskou scénou spolupracovat poprvé.
Hořkou komedii Les napsal Alexandr

Nikolajevič Ostrovskij v roce 1871. „Poprvé byla hra uvedena v petrohradském
Alexandrinském divadle v roce 1871. Je
zajímavé, že původně byla psaná jako
rodinná komedie a až později se z ní stala i komedie sociálně-kritická,“ uvedla
dramaturgyně novinky Iva Šulajová.
Spolu s Bouří je komedie Les nejznámější a nejuváděnější hrou Ostrovského.
Na domácí půdě dosáhla v nastudování
ruského avantgardního režiséra V. E.
Mejercholda z roku 1924 tisíc tři sta
osmadvaceti repríz. „Ve Slováckém divadle byl Ostrovskij inscenován celkem
osmkrát. Konkrétně Les divadlo uvedlo
dvakrát, a to v roce 1962 v režii Františka Čecha a v roce 1970 v režii Miloše
Hynšta,“ doplnila dramaturgyně.
Slovácké divadlo uvede hru v novém
překladu Aleny Morávkové. Výpravu
vytvořil Michal Hejmovský a hudbu
složil Richard Mlynář. Dramaturgie se
ujala Iva Šulajová. Z hereckého souboru se diváci mohou těšit na Moniku
Horkou v hlavní roli bohaté statkářky
Gurmyžské, Terezu Hrabalovou, Štěpána Goiše, Vladimíra Doskočila, Zdeňka
Trčálka, Josefa Kubáníka a Jiřího Hejcmana, kteří ztvární oblastní herce. - BŠ -

Loučí se Kříž u potoka
a Rodina Tótů
Na březen jsou ve Slováckém divadle
naplánovány dvě derniéry. „Naposledy
budou mít diváci možnost zhlédnout
drama Karoliny Světlé Kříž u potoka
a Rodinu Tótů maďarského dramatika
Istvána Örkénye,“ upřesnil mluvčí divadla a herec Josef Kubáník.
Adaptaci románu Karoliny Světlé
z roku 1868 přivedl na uherskohradišťské
jeviště režisér Martin Františák. V inscenaci se v roli Józy Potockých objevila
jako speciální host také hvězda českého
divadla a filmu Drahomíra Hofmanová
známá z legendárního snímku režiséra
Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci
z roku 1968. Poslední představení na
domácí scéně proběhne v úterý 5. března
od 18 hodin.
Sarkastickou tragikomedii Rodina Tótů
s vynikajícími hereckými příležitostmi
napsal významný maďarský dramatik
István Örkény v polovině šedesátých let
20. století. Hra je groteskním zobrazením skutečnosti a obranou humánních
hodnot proti odcizení a absurditě života.
Se souborem ji nastudoval režisér Igor
Stránský, který se v letošním roce ujme
režie dramatu Přelet nad kukaččím hnízdem. Derniéra se uskuteční ve středu
13. března od 17 hodin.
- BŠ -

Novinka roku 2019: Na kus řeči s Pavlem Šupinou

Na začátku letošního roku představilo
Slovácké divadlo zbrusu nový projekt.
Jmenuje se Na kus řeči a uvádí jej nováček souboru Pavel Šupina.
„Na kus řeči je nový besední pořad, který se koná vždy v pátek před

premiérou v kavárně Kafe Uprostřed
v Uherském Hradišti. Během večera se
snažíme přiblížit, jak vznikala inscenace, která bude mít nadcházející den
premiéru. Moderátorem je herec Pavel
Šupina, který si pokaždé zve hosty: herce, režiséra, výtvarníka nebo skladatele
a ptá se,“ představil novinku ředitel
divadla Michal Zetel.
Beseda je zdarma, kapacita je ale
omezená. Další Na kus řeči s Pavlem
Šupinou divadlo naplánovalo na pátek
22. března před premiérou komedie
Les A. N. Ostrovského v režii Romana
Groszmanna. Začátek je v 19 hodin. - BŠ -

Drama Karoliny Světlé Kříž u potoka letos reprezentovalo region na festivalech Divadelní svět Brno a Čekání
na Václava v Klicperově divadle v Hradci Králové.
Na snímku Klára Vojtková a Zdeněk Trčálek.
Foto: Marek Malůšek

21

Kultura

2019 | 3

Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY 179
Krojové eldorado. Národopisné
fotografie Josefa Klvani
V roce 2019 uplyne sto let od úmrtí
Josefa Klvani (1857–1919), národopisce,
pedagoga a geologa. Ve výstavě, která
chce připomenout tuto osobnost i její
význam pro dokumentaci lidové kultury, je prezentován výběr jeho známých
i dosud nepublikovaných fotografií
lidového oděvu z konce 19. století, který doplňují texty z Klvaňova vlastního
rukopisného životopisu
Vernisáž: čtvrtek 7. března v 17.00.
Výstava potrvá do 30. června.
GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA, OTAKAROVA 103
Vladimír Groš a jeho žáci
První výstava k 80. výročí založení
Střední uměleckoprůmyslové školy
v Uherském Hradišti představuje díla
vybraných absolventů oboru Výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu ve
společnosti keramických plastik Vladimíra Groše.
Výstava končí 17. března.

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 revolta
proti přílišnému konceptualismu
v současném umění.
Výstava končí 17. března.
JEZUITSKÁ KOLEJ,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 21
Uherské Hradiště v době první
republiky
Výstava k 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky
dokumentuje nejen události v říjnu
1918, ale především rozvoj města
v meziválečném období. Výstavu
připravily město Uherské Hradiště
a Slovácké muzeum. Výstava je instalována na chodbě bývalé Jezuitské koleje na Masarykově náměstí.
Výstava končí 31. srpna.
PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
STARÉ MĚSTO
Bulharská cyrilice
Panelová výstava Bulharská cyrilice
představí unikátní kolekci výtvarných variací předních bulharských
výtvarníků na krásu písma, které je jedním z kulturních odkazů
takzvané Preslavské literární školy
v Bulharsku. Výtvarná díla doplní
pozoruhodné informace o nejvýznamnějších bulharských knihách
psaných cyrilicí. Výstava Bulharská
cyrilice je realizována ve spolupráci
Slováckého muzea, Slovanské unie
a Bulharského kulturního institutu
v Praze.
Výstava bude zpřístupněna
ve čtvrtek 28. března a potrvá
do 1. srpna.
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Kulturní akce, přednášky, besedy

Pozemní personál 311. perutě
z okresu Uherské Hradiště
Přednáška Bc. Petra Žižky bude věnována životním osudům tří příslušníků
československého letectva ve Velké
Británii za druhé světové války, které
spojovala nejen služba u pozemního
personálu 311. perutě, ale i společný
původ z Uherskohradišťska. Jedná se
o zbrojíře Antonína Kováře z Topolné,
mechanika-drakaře Josefa Saláta ze
Slavkova, později žijícího v Traplicích,
a elektrikáře Františka Stolaříka ze
Bzové. Přestože osudy pozemního personálu zůstávají oproti letcům v ústraní, jejich životy nepostrádaly množství
zajímavých válečných a poválečných
příhod. Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum.
Přednáškové centrum, Štefánikova
1285, čtvrtek 14. března v 17.00. Vstup
volný.
Zvídálkové, vzhůru do muzea!
O malovaném hrníčku
Děti, víte, odkud se takový hrníček vzal?
Se skřítkem Zvídálkem si třetí březnovou neděli povíme, jak ho hrnčíř mohl
vyrobit. Také se dozvíte, co všechno
jste mohli v jeho dílně najít, co ke své
práci potřeboval a že toho nebylo málo.
V národopisné expozici si ukážeme tradiční výrobky hrnčířů ze Slovácka. Ve
tvořivé dílničce si vyzkoušíme výzdobné
techniky maléreček a nebudou chybět
pracovní listy a fotokoutek.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady
179, neděle 17. března, od 13.00 do
17.00. Vstupné 100 Kč.
Archeologie bojišť 1. světové války
Archeologie bojišť je novým a dynamicky se rozvíjejícím vědeckým oborem,
který nám přináší zcela nový pohled na
průběh vojenských operací. Výsledky
práce archeologů ve Východních Karpatech představí Mgr. Jakub Těsnohlídek
ze sdružení Zákopy.cz.
Přednáškové centrum Slováckého
muzea, Štefánikova 1285, čtvrtek
28. března v 17.00. Vstup volný. - PP -

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Čtvrtek 7. března, 20.00, klub Mír
45 let blues-rockového Energitu

Během svého turné k oslavě 45 let od založení zamíří česká blues-rocková legenda Energit také do Uherského Hradiště.
Kytarista Luboš Andršt začal amatérsky
hrát rock v kapele Roosters už v roce
1966. Zahrál si s George & Beatovens,
Framus Five, Jazz Q, aby nakonec v roce
1973 založil společně s Ivanem Khuntem,
Jaroslavem Erno Šedivým a Vladimírem
Padrůňkem skupinu Energit. Během let
se v kapele vystřídalo několik dalších
muzikantů (Vladimír Mišík, Anatoli
Kohout, Emil Viklický) a v roce 1980 se
Energit rozpadl. V novém století byl však
Energit oživen. V dubnu roku 2017 kapela vydala úspěšné album Time's Arrow
a při této příležitosti obnovila koncertní
činnost naplno. Skupina hraje ve hvězdném složení Andršt-Kulhánek-Holeček
-Zelenka.

Neděle 10. března, 15.45
Spící krasavice (záznam z Bolšoj
baletu, Moskva) + vystoupení ZUŠ
Nesmrtelnou pohádku o Šípkové Růžence vypráví balet Spící krasavice ve
skutku velkorysém stylu odrážejícím
balet carského dvora 19. století. Klasické nastudování s úžasnými výkony
tanečníků Bolšoj baletu v jednom
z technicky nejnáročnějších baletů
vůbec. Spící krasavice, balet typický
pro rukopis svého choreografa Mária
Petipy, je podívanou pro celou rodinu.
Bonusem bude tentokrát vystoupení
žaček ZUŠ Uherské Hradiště ze třídy
Jarmily Krystoňové z pobočky Staré
Město a žákyně Jitky Adamíkové
z Uherského Hradiště.
Čtvrtek 21. března, 19.00, Cafe Portal
Antidiskotéka Jiřího Černého:
Glen Hansard
Do České republiky Glen Hansard
zavítal v roce 2001, kdy zde odehrál
tři koncerty v Praze. Ve stejném roce
skupina odehrála koncert na hudebním festivalu Valašský špalíček ve
Valašském Meziříčí. Zde poznal Markétu Irglovou, talentovou mladou klavíristku. S Markétou začal nejdříve

vystupovat na koncertech, později
spolu natočili desku The Swell Season
a v roce 2006 vznikl film Once, díky
kterému se masově proslavili po
celém světě.
Pondělí 25. až pátek 29. března
Festival Jeden svět 2019 v Uherském
Hradišti
Festival Jeden svět v Uherském Hradišti znovu nabídne dokumentární
filmy reflektující aktuální žhavá
témata u nás i v zahraničí, která více
či méně ovlivňují náš každodenní
život. Tentokrát bude dominovat ekologie. Většina projekcí bude tradičně
doplněna o debaty s tvůrci dokumentů nebo odborníky na danou problematiku. Oficiální program festivalu
proběhne ve dnech 25. až 29. března,
bohatý předprogram odstartoval už
18. února. Jeden svět zanechá svou
stopu nejen v kině Hvězda, ale i ve
Felixově sále (Jezuitská kolej) nebo
v Cafe Portal a na Masarykově náměstí. Na závěr festivalu se mohou diváci
těšit na vystoupení indonéského
hudebně-tanečního souboru Kintari. Kompletní program na webech
jedensvet.cz a mkuh.cz.
- JO -
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Czech Virtuosi vystoupí v Redutě

Houslista Jiří Pospíchal.
Foto: archiv Jiřího Pospíchala

Orchestr Czech Virtuosi se publiku
představí pod taktovkou belgického dirigenta Erica Lederhandlera
29. března v 19 hodin v uherskohradišťské Redutě. Na housle vystoupí
sólista Jiří Pospíchal a také malá

houslistka ze ZUŠ Uherské Hradiště
Markéta Hanáčková. Na programu
budou houslové koncerty G. B. Viottiho a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a také 1. symfonie Johannese
Brahmse.
Jiří Pospíchal byl členem České
filharmonie na pozici zástupce koncertního mistra, koncertním mistrem
Pražského komorního orchestru
a Janáčkovy opery v Brně a pedagogicky působí jako profesor brněnské
konzervatoře a ředitel ZUŠ Uherské
Hradiště. Markéta Hanáčková získala
1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ
ve hře na housle a patří mezi nejlepší
ve svém věku v celém Česku.
Komorní orchestr Czech virtuosi
pod uměleckým vedením Karla Procházky zahájil svoji koncertní činnost před více než dvaceti lety. Členy
souboru jsou koncertní mistři a sólisté
orchestru Janáčkovy opery a Filharmonie Brno, jako hosté je doplňují
přední čeští i světoví instrumentalisté, pěvci či sbory. Během svého působení orchestr odehrál na 800 koncertů zahrnujících díla světových mistrů
symfonické, duchovní i operní hudby,
a to od baroka až po současnost.

Doménou orchestru i přesto zůstává
tvorba W. A. Mozarta.
Kromě řady koncertů ve Vídni,
například ve slavném Konzerthausu
či Schönbrunnu, lze Czech Virtuosi slyšet i ve vzdálenějších koutech
světa. Již třikrát absolvovali koncertní
turné po Japonsku a každoročně jsou
zváni na hudební festivaly, například
v Nizozemí, Itálii nebo Španělsku.
Vyzdvihnout lze také jejich účast na
Festivalu české hudby ve francouzském Dijonu v roce 2015.
Czech Virtuosi však nezapomínají
ani na své domácí příznivce. Jsou
zváni na tuzemské festivaly, jako je
například Svatováclavský hudební
festival, vystupují v pražském Rudolfinu nebo pořádají vlastní koncerty
v Brně. Tradicí se zde již staly Tříkrálové koncerty s charismatickým Jiřím
Pavlicou a jeho Hradišťanem v katedrále svatého Petra a Pavla.
Koncert v Redutě pořádá hudební
spolek Umíme Hrát jako mimořádný
večer koncertní sezóny. Na další recitál Jiřího Pospíchala s hosty s názvem
„Mnoho povyku pro nic“ se můžete těšit v dubnu v koncertním sále Základní umělecké školy.
- MB -

Park Rochus
Studentské nám. 1531, Uh. Hradiště, tel.: 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz, www.skanzenrochus.cz
Přivítejte jaro procházkou ve skanzenu Rochus
Březen je měsícem přícházejícího jara
a rozpuk přírody můžete pozorovat i při
procházkách v Parku Rochus ke kapli
svatého Rocha, na rozhlednu Rovnina či
po Stezce pokladnic Slovácka.
Na Den otevřených dveří a větrání
peřin ve čtvrtek 21. března od 14 do 17
hodin přivítáme první jarní den. Návštěvníci si prohlédnou skanzen, setkají
se s jeho pracovníky, dozví se o plánovaných aktivitách v muzeu i v přírodním
areálu Parku Rochus a také poznají,
jak se usedlosti i políčka připravují na
novou sezónu. Všechny pomocníky,
24

kteří přiloží ruku k dílu, rádi pozveme
na šálek čaje nebo dobré kávy z huštěnovické pražírny Coffeespot.
Poznávat interaktivně život našich
předků i život v přírodě mají možnost již
čtvrtým rokem třídy od mateřských škol
až po ty střední v nabízených výukových
programech. Přihlašování na všechny
programy, o nichž najdete podrobné informace na našich webových stránkách,
je možné již nyní na čísle 739 387 774.
Máte rádi lidovou kulturu a rádi byste
spolupracovali na akcích a dalším rozvoji skanzenu? Pokud jste si odpověděli

kladně, pošlete nám svůj životopis na
info@parkrochus.cz.
Aktuální informace o akcích najdete
na www.skanzenrochus.cz a www.
facebook.com/Park.Rochus.
- IŠ -
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Region Slovácko má nové logo
Zbrusu novou marketingovou identitu
si buduje turistická oblast Slovácko.
V průběhu roku 2019 zmodernizuje
kompletně obraz, kterým se prezentuje.
Jako první přišlo na řadu logo, jež bude
v příštích letech tento svébytný region
reprezentovat.
„Je hravé, barevné a veselé. Přesně
vystihuje charakter oblasti,“ zaznělo
nejednou při prezentacích mezi členy
obou destinačních společností působících na Slovácku, které budou logo
používat.
„Rozdělený tvar jakoby jedním tahem
vytvořené arabesky může být náznakem houslového klíče přecházejícího
do kličky ornamentu, krojové výšivky,
ale i výrazem tance,“ vysvětlila autorka
loga Yvona Jandáková některé ze skrytých významů. Barevnost i tvar arabesky má symbolizovat volnost, radost,
nespoutanost a krásu Slovácka ve všech
jeho podobách.

„Redesign loga je součástí rozsáhlých
aktivit plánovaných v rámci projektu, který budeme letos za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky realizovat. Původní logo svůj
účel za dvacet let existence jistě splnilo,
ale už nastal čas se posunout dál,“
uvedl Stanislav Blaha, starosta města
a předseda Regionu Slovácko – sdružení
v cestovním ruchu působící v Uherském Hradišti.
Slováčtí patrioti jistě ocení, že zůstal
zachován respekt k tradičním barvám
Slovácka. „Z původního loga jsem zachovala tři ze čtyř barev typických pro
oblast Slovácka,“ uvedla autorka loga,
která vypustila zelenou barvu s tím, že
ji lze použít v jednotlivých případech
například jako součást pozadí.
„Nové logo zachovalo základní znaky
toho předchozího, ale rozpracovalo je
do moderní podoby. Myslím, že je velmi
povedené,“ zhodnotil Josef Smetana,

předseda druhé destinační společnosti
regionu – Turistické asociace Slovácko
sídlící v Hodoníně.
Obě uvedené společnosti budou
logo sdílet. Obě totiž reprezentují oblast Slovácka, i když každá sídlí v jiné
části této tradiční oblasti rozdělené
státní správou mezi Zlínský a Jihomoravský kraj.
- LD -

Informační centrum pro mládež se přestěhovalo, nabízí bohatý program
Informační centrum pro mládež
v Uherském Hradišti se přestěhovalo do nových prostor v bývalé
jezuitské koleji. Najít se dá snadno
– sídlí tam, kde byl dříve dobročinný obchůdek Naděje, jen kousek od
Městského informačního centra.
Stavit se může každý, třeba jen na
chvíli odpočinku nebo počkat v teple a příjemném prostředí na autobus
či vlak. Prostory nejsou velké, ale
zato útulné, relaxační zóna s polštáři, čtecí koutek, počítače. Pro držitele karet ISIC, ITIC a ISIC Scholar je
půl hodina na počítači s internetem
zdarma.
Březen zde bude ve znamení
zodpovědného chování a udržitelné
spotřeby. Navíc se přidáváme, jako
už tradičně, k festivalu o lidských
právech Jeden svět, který opět
realizuje Kino Hvězda, proto některé z našich akcí budou probíhat
i v rámci této skvělé příležitosti.
Máme připraven kreativní
workshop pro děti a mládež Zero
Waste (Nulový odpad), rozjedeme

nový projekt s názvem Kanape, což
bude motivační setkání s mladým
podnikatelem nebo podnikatelkou
do 30 let, ideálně z našeho regionu,
které povede šikovný moderátor
z řad mládeže. Celé setkání bude
natáčeno na kameru a virálně
streamováno na facebookových
stránkách Informačního centra pro
mládež.
Nenechte si ujít ani zajímavou besedu v Cafe 21 s Helčou, která s dalšími dvěma kamarádkami založila

iniciativu Czech Zero Waste. Přijďte
zjistit, co tento přístup znamená
a získat tipy, jak na to. Navíc se
můžete těšit na promítání filmů
z festivalu Jeden svět, konkrétně jde
o filmy „Začít znovu“ a „Village of
the swimming cows“. Filmy můžete
zhlédnout ve Felixově sále a po každém promítání se těšit na následnou
besedu s hostem.
Bližší informace najdete na facebookové stránce a na webu www.
najdicestu.cz.
- LK -
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DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, www.ddmsikula.cz
Sobota 9. března
Kurz Tvarování bonsají
Lekce pro začátečníky, od 13.00 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.
Úterý 12. března
Okresní kolo recitační soutěže
Koná se v budově Reduty od 8.30. Info:
Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.

Výukové programy pro školy. Info na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
Sobota 23. března
Kurz Tvarování bonsají
Lekce pro pokročilé, od 13.00 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.

xf.cz, Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.
Sobota 30. března
Jarní malování keramické misky
Akce je určena pro dospělé, koná se v budově DDM Šikula od 9.00 do 12.00. Cena
150,- Kč. Přihlásit se nejpozději do 25.
3. Info: Broňa Krystová, tel. 572 551 347,
email: brona.krystova@ddmsikula.cz
Sobota 30. března
Aerobic nás baví
Soutěž v aerobicu družstev. Pouze pro
děti z DDM, středisek volného času
a školních klubů. Akce proběhne v tělocvičně Orlovny. Info: Jana Skuciusová,
605 203 065, jana.skuciusova@ddmsikula.cz.

Sobota 16. března
Výlet s cestovatelským klubem
Info: www.trnka.xf.cz, Lenka
Pavelčíková, 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.

Neděle 24. března
Jaro v Kněžpolském lese
Sraz účastníků ve 13.00 u DDM
pobočka Jarošov (sídliště Louky).
Odpolední vycházka pro děti a jejich
rodiče doplněná hrami a poznáváním
jarních rostlin v lese. Info: www.trnka.

Úterý 19. až pátek 22. března
Týden vody v Aquaparku

Chystáme také letní pobytové i příměstské tábory, více najdete na www.ddmsikula.cz.

Akropolis

Zveme vás na týden
otevřených dveří 17.9 – 21.9.

Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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15. březen 1939 v Uherském Hradišti

Německá vojska na Masarykově náměstí.

Stejně jako v celém Československu
bylo obsazení Uherského Hradiště
německými okupačními jednotkami
zahájeno ve středu 15. března 1939.
Již časně z rána vysílal brněnský
rozhlas zprávu o obsazení republiky
říšskoněmeckým vojskem. Středa
byla dnem tržním, a proto i přes
nepříznivé počasí bylo město od
rána zaplněno množstvím lidí, kteří
v hloučcích diskutovali o nastalé
situaci. Vyslechli rovněž hlášení
obecního zřízence, který oznamoval
příjezd německého vojska a tlumočil žádost městské rady, aby občané
zachovali klid a pořádek.
Jako první přijela z jižního směru
německá vojska 134. pěšího pluku zvaného „Vídeňský“, který se
soustředil na náměstí před radnicí.
Starostovi města Metoději Garlíkovi
bylo nařízeno, aby svolal představitele města k uvítání důstojníků
v prostorách radnice. Mezitím již
byla ve městě vylepována vyhláška, která informovala obyvatele, že
německá vojska vstoupila na naše
území, aby udržela klid, pořádek
a ochránila české obyvatele…
V odpoledních hodinách proudily do města kolony všech útvarů,

Foto: 4x archiv Slováckého muzea

oddíly motorizované pěchoty na
motocyklech a terénních vozech,
výzvědné obrněné vozy, zásobovací oddíly a další. Transporty
vojenských oddílů trvaly po celý
den a noc a naplnily prostory obou
náměstí.
Městský kronikář podrobně
zaznamenal nejen příjezd německé
armády, ale také události následujících dní. Po obsazení města byli
propuštěni čeští vojáci základní
služby, 17. března odešli všichni vojáci ze starých kasáren na dnešním
Masarykově náměstí a hned následujícího dne je obsadila německá
vojska. Kasárna byla přejmenována
na „Memel Kaserne“. Do konce března pak byli propuštěni také vojáci
nástupních termínů 1937 a 1938
a vzápětí následovala likvidace vojenských útvarů a služeb hradišťské
posádky.
Němci obsadili i nová kasárna přejmenovaná na „Danziger Kaserne“,
jako první se zde ubytoval 1. prapor
salcburského pluku horských myslivců. Při obsazování kasáren získal
wehrmacht značné množství poměrně moderní výzbroje, která byla
odvážena v druhé polovině března.

Vrchní velitel německé branné moci generál Johannes
von Blaskowitz s německými důstojníky na dnešním
Masarykově náměstí před vstupem do radnice.

Vojsko dále obsadilo řadu veřejných
budov ve městě. Tak například
v Redutě byly dočasně umístěny
zdravotní oddíly, které se později
přestěhovaly do starých kasáren,
upravených na záložní nemocnici. V živnostenské škole v dnešní
Kollárově ulici se usadilo armádní
sborové velitelství, v mateřské škole
na Komenského náměstí tajná státní
policie – Gestapo.
16. března vydal Adolf Hitler
výnos o zřízení protektorátu Čechy
a Morava na území českých zemí
zbylém po odstoupení Sudet.
PhDr. Blanka Rašticová
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Parkour je v hradišťském Sokole hitem
Už jste viděli člověka skákat z balkonu
s úsměvem na rtech? V uherskohradišťské sokolovně se s tím můžete
setkat pravidelně. Kromě toho jsou
k vidění nejrůznější salta, přeskoky, šplhání ve výškách a další prvky,
při nichž se přihlížejícímu tají dech.
Nejedná se prý o sport, ale o „umění
pohybu“ či „umění přemístění“ přes
libovolné překážky. Tato disciplína
vznikla před dvaceti lety ve Francii
a v Uherském Hradišti se jí už dva roky
věnuje jeden z oddílů Sokola. Řeč je
o parkouru a freerunningu.
„V zimě trénujeme v sokolovně, ale
v teplejších měsících se snažíme být
hlavně venku,“ říká vedoucí a zakladatel oddílu Lukáš Otoupalík, který
absolvoval cvičitelský kurz parkouru
3. třídy a nyní má v oddíle třicet svěřenců od šesti do dvaceti let. „Mladší
a začátečníci trénují v sobotu odpoledne na vedeném tréninku. Učí se zde
především přeskoky přes překážku,
takzvané vaulty, a případně základní
salta,“ vysvětluje Lukáš Otoupalík.
Starší a zkušenější parkouristé chodí
na volný trénink ve čtvrtek večer.
Nastupují po gymnastkách a jako
překážky pro své skákání také používají gymnastické nářadí, jen upravené
a naskládané trochu jiným způsobem,

než je zvykem v gymnastice – vysokou hrazdu, stahovací žebříky, koně
nebo švédskou bednu a podobně. Když
zkušeným parkouristům nářadí nestačí, poslouží balkon či nástěnný rám
kruhů. Protože se pohybují ve výškách,
je důležité správně rozprostřít a navrstvit žíněnky.
„Na činnosti v Sokole mě především
baví spolupráce se skvělým kolektivem lidí i spousta nových zkušeností,“ popisuje Lukáš Otoupalík. „Díky
vstřícnému přístupu ze strany vedení
Sokola máme také k dispozici potřebné
pomůcky na vystoupení,“ dodává.
S několika členy oddílu se zúčastnili
poslední sokolské akademie i dalších
akcí. „Dělají velké pokroky,“ komentuje
činnost tohoto „služebně nejmladšího“
oddílu starosta Sokola Jaroslav Ševčík.
Jak se můžeme dočíst na webových
stránkách T. J. Sokol Uherské Hradiště, vedoucí oddílu jsou zároveň členy
uherskohradišťské parkourové skupiny
Spring Up. Jejich parkourové „triky“ je
možné zhlédnout na serveru Youtube,
kde jsou mimo jiné k vidění i záběry
z tréninků v hradišťské sokolovně.
Parkour rozhodně není pro každého
a kromě tělesné zdatnosti vyžadují jeho
cvičební prvky i kus odvahy. Přesto je
o tento moderní způsob pohybu mezi

Vedoucí oddílu Lukáš Otoupalík.
Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště

mladými velký zájem, takže kapacita
sokolského parkourového oddílu je momentálně naplněná. Případné nováčky
proto bude možné přihlásit nejdříve od
září 2019.
Mgr. Iva Mráčková

Fotbalové Slovácko začalo jarní část sezóny výhrami
Zimní přípravu 1. FC Slovácko vyplnila
především dvě soustředění v Turecku.
Poslední přípravný zápas (vítězství
s ruským celkem Avantgard Kursk 2:0)
naznačil, že mužstvo je na jarní boje
dobře připraveno.
Z kádru ukončil hostování útočník
Kuchta a z Mladé Boleslavi přišli na hostování někdejší hráč Slovácka, záložník
Jaroslav Diviš, obránce Domagoj Franič
z Chorvatska a útočník Haris Harba
z Bosny.
Hned prvním zápasem 9. února bylo
ostře sledované derby na půdě Zlína,
kterému mělo Slovácko oplácet krutou
podzimní porážku 0:4. Odveta se zdařila, když po souboji s Divišem si domácí
brankář Dostál dal vlastní branku.
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Tři body bylo třeba potvrdit v následném zápase s Karvinou. Podařilo
se. Po výrazné převaze Slovácko zvítězilo 2:0 brankami kapitána Daníčka
z penalt, o něž se přičinil aktivní Diviš. Od větší porážky zachránil hosty
skvělý Berkovec. Domácí mladý talent
Matouš Trmal udržel další čisté konto.
Slovácko tak postoupilo na 8. místo
tabulky se sedmadvaceti body.
A jaký je březnový program?
2. března přivítáme Mladou Boleslav,
9. března hrajeme v Opavě, 16. března doma s Jabloncem a 30. března
v Teplicích. Tak ať se nadále pod
trenérem Martinem Svědíkem daří
– doposud je to pět vítězství ze šesti
utkání!
- MP -

Jaroslav Diviš měl podíl na třech brankách.
Foto: Miroslav Potyka
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Naše příroda
Přítomnost žížal na zahradě značí úrodnou půdu. Kypří a provzdušňují zeminu
Prvního března začíná období klimatologického jara, které trvá až do 31. května. Studené období končí, příroda se
pomalu probouzí. A spolu s ní se „budí“
také zahrádkáři. Mnozí z nich již koncem února kontrolovali a prořezávali
stromy a doma ze semínek předpěstovávali papriky. V březnu nastává ideální
čas na venkovní činnosti, na odstranění suchých listů trvalek, vyhrabání
trávníku a mělké prokypření, případně
přihnojení záhonů. Najdeme-li kdykoliv při práci s půdou žížaly, je to důvod
k velké radosti.
Žížala obecná (Lumbricus terrestris),
lidově zvaná dešťovka či rousnice, patří
k všeobecně známým, hojným a v Evropě původním živočichům. Její tělo je
pravidelně článkované, v zoologickém
systému je řazena do kmene kroužkovců. Má světle růžové až nafialovělé
zbarvení, v dospělosti dosahuje velikosti od 9 cm po více než 20 cm a hmotnosti i přes 10 gramů. Tvar těla je válcovitý,
na obou koncích zúžený. Hlavová část
je špičatější a končí citlivým hmatovým
prstíkem, zadní část těla má konec širší,
oblejší. Přibližně v přední třetině těla
je u dospělců pozorovatelné zesílené
místo zvané opasek, které se uplatňuje při rozmnožování. Tělo žížaly je
kryto tenkou jednovrstevnou pokožkou
a chráněno slizovou vrstvičkou. Ta zabraňuje ztrátám vody z těla a usnadňuje
průnik kyslíku do těla, tedy dýchání,
protože speciální dýchací orgány nejsou
vyvinuty. Kyslík se váže na červené
krevní barvivo hemoglobin, stejné, jako
mají savci včetně nás. Sliz též zmenšuje tření, čímž napomáhá spolu s osmi
štětinkami na každém článku žížalímu
pohybu. Pokožka plní i funkci hmatovou a světločivnou. Obsahuje buňky
faosomy, umožňující rozeznání světla
a tmy.
Žížala je fotofobní. Většinu života je
skryta v půdě. Sluneční paprsky jí škodí, není chráněna před UV zářením. Na
povrch půdy se vydává po silném dešti,
kdy se její chodbičky zaplavují vodou.
Potravu žížal představuje především
tlející listí, různé rozpadající se zbytky

Foto: archiv PřF UK

rostlin a též uhynulí drobní půdní
živočichové. Trus vzniklý po trávení je
velmi kvalitním hnojivem. Dost často
ho můžeme v podobě drobných mazlavých hromádek pozorovat i na povrchu
záhonků a cestiček.
Nesmírně zajímavé je žížalí rozmnožování. Žížala je hermafrodit, ve
svém těle má plně funkční jak samčí,
tak samičí pohlavní orgány. Pohlavní
buňky – vajíčka a spermie – dozrávají v různou dobu, proto nedochází
k samooplození. V teplých nocích se
dvě žížaly přilákají svými pachovými
signály a přiloží se k sobě tak, že leží
podélně vedle sebe. Hlavová část jednoho jedince směřuje ke koncové části
těla druhého jedince a oba se obalí slizem. Následně oba fungují jako samci
a vymění si své spermie. Pak se od sebe
oddělí, začnou fungovat jako samice
a vylučují vajíčka. Dochází k oplození
od partnera získanými spermiemi.
Z opasku je vyměšováno velké množství slizu, které vytvoří obal – kokon.
V něm může být až 20 oplozených
vajíček, z nichž se však obvykle vylíhne jen jedno žížalí mládě, vzhledově

již podobné dospělci. To roste, sílí
a pohlavní dospělosti dosáhne mezi
6. až 12. měsícem života. Prokazatelná
doba dožití žížal v laboratorních podmínkách se pohybuje kolem šesti let,
v přírodních podmínkách je uváděna
v rozmezí čtyř až osmi let.
U žížal je zajímavá též jejich výborná
regenerační schopnost. Při oddělení
těla v části za opaskem dojde často k plnému zhojení a ztracená část doroste.
Žížaly jsou velmi významnou součástí edafonu, tedy společenstva půdních organismů. Významně zlepšují
kvalitu půdy, kypří ji a chodbičkami
provzdušňují, svým trusem ji pomáhají hnojit. Samy jsou také důležitou
součástí potravních řetězců. Živí se
jimi především ptáci, například kosi
a drozdi, ale též ježci, krtci a některé
druhy žab i hadů. Ačkoliv žížala obecná nepatří mezi živočichy chráněné zákonem, vzhledem k jejímu významu je
nutné vytvářet vhodné podmínky pro
její život, nepoškozovat její přirozené
životní prostředí.
Mgr. Hana Baroušová
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Polepy, výlepy, přelepy… Kronika
V měsíci březnu chceme upozornit na
jednu část přestupků proti Nařízení
města, a to polepy sloupů, skříněk
a dalšího zařízení v ulicích, což považujeme za vandalismus.
Polepy těchto zařízení jsou zakázány
na území celého města. Těmi, kdo tuto
část Nařízení porušují, jsou především
pořadatelé různých akcí. Po pořadatelích pátráme, snažíme se vyřešit situaci vysvětlením a domluvou. V případě
neúspěšného vyjednávání předáváme
podnět k vyřešení Krajskému úřadu ve
Zlíně, který je k tomu kompetentní.
Apelujeme proto na všechny pořadatele, aby k propagaci svých akcí

využívali povolené plochy k výlepu
a nezamořovali město tímto způsobem.
A protože tentokrát nechválíme,
využijeme naopak slova podpory pana
PhDr. Petra Slintáka: „Rubriku o čištění Uherského Hradiště od reklamního smogu ve Zpravodaji sleduji. Je
výborné, kolik míst už bylo příkladně
vyčištěno a že se v tom dál pokračuje. Nevkusná reklama nejen škodí
estetice prostředí, ale také ničí duše
lidí. Kolem silnic to je i bezpečností
problém. V Rakousku nebo Bavorsku
to mají regulováno a člověk se tam
i proto cítí ve veřejném prostoru mnohem lépe.“
- ÚMA -

Společenské události
Jubilanti
1. 1. 1934
1. 1. 1944
4. 1. 1929
4. 1. 1944
5. 1. 1944
7. 1. 1934
9. 1. 1929
9. 1. 1944
9. 1. 1944
13. 1. 1939
14. 1. 1939
14. 1. 1944
21. 1. 1944
23. 1. 1944
24. 1. 1924
24. 1. 1927
26. 1. 1944
27. 1. 1939
28. 1. 1939
29. 1. 1944
3 . 1. 1924

Josef Buček
Eva Rosůlková
Jarmila Krajčová
Karel Chmelík
Eva Haničáková
Václav Prukner
Oldřich Bouzek
Věra Marková
Marie Bartasová
Libuše Janíková
Marie Odstrčilíková
Marta Kovaříková
Eva Hanáková
Ludmila Vintrová
Miroslav Fabián
Marie Rechtigová
Marie Fornůsková
Božena Havlíčková
František Kolečkář
Marta Hlůžová
Růžena Šrámková

Narodili se
Martin Selucký
Adina Sedláčková
Terezie Malinová
Annemarie Balogová
Sofie Dibďáková

Gymnazisté z Francie poznávali Uherské Hradiště
Čtyřicet studentů z gymnázia Sainte
Marie ve francouzském městě Cholet
přijelo v doprovodu čtyř profesorů
a ředitelky školy na týdenní výměnný
pobyt ke svým přátelům z Gymnázia
Uherské Hradiště, s nimiž si dopisují.
V rámci bohatého programu zaměřeného na poznávání naší kultury,

historie a tradic byli mladí Francouzi také oficiálně přijati na radnici
místostarostou Ivo Frolcem, navštívili
Slovácké muzeum, skanzen Modrá, ale
nahlédli i do výuky gymnázua. V květnu vyrazí hradišťští gymnazisté na
reciproční návštěvu do Cholet v regionu Pays de la Loire. Bon voyage! - EČ -

26. 8. 2018
9. 12. 2018
30. 12. 2018
18. 1. 2019
28. 1. 2019

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

REFERENT/KA

odboru organizační správy
a informatiky
(oddělení organizační – asistent/ka)
Uzávěrka přihlášek
6. března ve 12 hodin.
Podrobnosti získáte na webu
www.mesto-uh.cz, na úřední desce
města (Masarykovo nám. 19)
a na telefonu 572 525 301.
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Tipy Klubu kultury | Sudoku
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festivalu mohou zůstat dlouhé hodiny.
Navíc takový formát akce nemá obdobu
v celé republice. Na festivalu jsou také
lektoři, kteří rádi pravidla her vysvětlí,“
uvádí organizátorka Věra Stojarová. - PS -

3

9

1

5

5

6

4

2

3

2

8
2

6
8

3

1
4

4

7

9

5

3

1

4

4

9

7

2

8

3

8

9

3

5

1

6

2

7

4

4

9

8

5

5
9

5

7

6
3

6

2

5
5

1

2
1

3
6

2

několika zón podle druhu her. Zóna
logických her bude plná logických her
a společenských deskových her a jejich
zvětšenin, ale také smart her pro jednoho hráče. Stavebnicová zóna bude plná
stavebnic z nejrůznějších materiálů.
Baby zónu pak budou tvořit smyslové
hračky, obří stavebnice, logické skládačky a Montessori pomůcky.
„Edukativní hračky podporují u dětí
kreativitu, jemnou motoriku, představivost, strategické a logické myšlení. Na
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Festival IQ Play bude plný chytrých hraček, společenských her a stavebnic
V Uherském Hradišti se chystá Festival IQ Play, herna plná zajímavých her
a hraček. Na festivalu budou k vidění
a vyzkoušení hry a hračky edukativního
charakteru, smyslové hračky a logické
hry, stavebnice a Montessori pomůcky.
Nebude chybět koutek pro nejmenší
děti. Festival IQ Play se koná v sále Klubu
kultury o víkendu 23. a 24. března. Otevřeno bude od 9 do 18 hodin.
Sál Klubu kultury se promění v jednu velkou hernu a bude rozdělený do
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UMÍME HRÁT: CZECH VIRTUOSI
VSTUPNÉ: 200 KČ
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MUSICA: DUO ENGLICHOVÁ & VEVERKA
VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKL. SOUBORŮ
VSTUPNÉ: 80 KČ
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Klub kultury

SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU
VSTUPNÉ: 200, 150 A 100 KČ
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DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
NA ZAJÍČKA ANEB KOMU NENÍ RADY...
VSTUPNÉ: 100 KČ (A3V POLOVIC)
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TĚŽKÉ
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ZUŠ SLOVÁCKO:
KONCERT SÓLISTŮ A SOUBORŮ
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DĚTSKÝ KARNEVAL
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JAZZ: TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD
VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)
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Klub kultury

VSTUPNÉ: 540, 490 A 400 KČ

4

8

9

sobota 2. 3., 19.00 hod.
ČECHOMOR

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

3

FAŠANK
PÁTEK 1. 3., KD MAŘATICE
SOBOTA 2. 3., KD MÍKOVICE
SOBOTA 2. 3., KD SADY

4

pátek 1. a sobota 2. 3., 20.00 hod.
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