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Vážení čtenáři,
možná jste zaznamenali, že na
přelomu března a dubna měl
v Uherském Hradišti zastávku
protidrogový vlak Revolution Train,
který pomáhá veřejnosti odhalovat
některá tajemství boje proti závislostem. Ovšem také v průběhu
měsíce dubna se na kolejích našeho
vlakového nádraží odehraje významná událost: do Hradiště přijede
kus slavné historie – Legiovlak.
Expozici legionářských vagónů z let
1918–1920 si budete moci prohlédnout od 23. do 28. dubna.
Rád bych připomněl, že hned na
začátku dubna, konkrétně 4. a 5.,
čeká všechny budoucí prvňáčky
zápis do školy. Přehled škol a termínů zápisu je dostupný jak na webu
města, tak také zde, v tomto čísle
Zpravodaje.
V dubnu město Uherské Hradiště
také každoročně oceňuje své vynikající pedagogické pracovníky.
Letos toto datum připadá na středu
25. dubna.
Dvě významná výročí v tomto měsíci se týkají hudebního světa a oba
oslavence bychom v dobách jejich
slávy zastihli s taktovkou v ruce.
Dne 14. dubna se dožívá 90 let pan
Karel Dýnka, dlouholetý sbormistr
pěveckého sboru Svatopluk a držitel Ceny města. S panem Dýnkou
se budete moci osobně setkat také
vy, protože 10. dubna v 16 hodin
bude v komunitní kavárně Cafe 21
představena publikace Petra Číhala
„S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem – Rozhovory s Karlem
Dýnkou“ za osobní účasti pana
sbormistra.
Druhým slavným výročím je
120 let od narození velkého českého

dirigenta, národního umělce Zdeňka
Chalabaly (18. 4. 1899 – 4. 3. 1962),
rodáka z Uherského Hradiště, který
v roce 1924 založil místní Slováckou
filharmonii. Jméno Zdeňka Chalabaly, který proslul zejména jako
operní dirigent, je až do dnešních
dnů v hudebním světě skutečně
velkým pojmem. Také proto připomínce jeho výročí věnujeme v tomto
čísle Zpravodaje článek z pera historičky Blanky Rašticové.
Přeji vám hezké jarní dny plné pohody a radosti. Krásné Velikonoce
a příjemný start do sluncem prozářených aprílových dnů.
Ivo Frolec
místostarosta
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Krátce z města
Legiovlak připomene boj za samostatné Československo

Kolem radnice vyroste lešení

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích, opět vyrazil na pouť po Česku. Ve
druhé půlce dubna přijede také do Uherského Hradiště. Legiovlak připomíná
boje československých legií za samostatný stát. Vagony jsou zrekonstruovány
tak, aby věrně odpovídaly dobovým
reáliím a návštěvníkům co nejblíže
přiblížily legionářský život. Legiovlak se
skládá ze 13 vozů, jakými se desetitisíce
legionářů přepravovaly napříč Ruskem
po transsibiřské magistrále v letech 1918
až 1920. Připomíná, že vznik Československé republiky a její první léta stály
na odvaze legionářů, kteří s myšlenkou
samostatného státu válčili na všech
bojištích první světové války a po jejím
skončení v bojích s Poláky či Maďary
o hranice nového státu, ale i s ruskými
bolševiky na daleké Sibiři. Expozice
Legiovlaku bude na nádraží v Uherském Hradišti od 23. do 28. dubna.
Přístupná je zdarma každý všední den
od 8 do 18 hodin, o víkendech od 9 do

Velmi špatný stav fasády historické
budovy radnice na Masarykově náměstí si žádá její obnovu. S tím souvisejí stavební práce, jako je repasování
oken nebo oprava střechy. Práce za
celkem 11,8 milionu budou probíhat
od 4. dubna, kdy stavební firma začne
stavbou lešení okolo historické budovy
vně objektu i ve dvoře, následovat
budou restaurátorské a zednické práce
na fasádě a repasování většiny oken.
Hotovo by mělo být do 6. září. Opravy
proběhnou za provozu úřadu. Architektonicky působivá budova z období
historismu s hodnotnými dochovanými interiéry s číslem popisným 19 byla
vystavěna v letech 1891 až 1893. - JP -

19 hodin. Komentované prohlídky pro
veřejnost začínají každý den od 14 hodin
a opakují se v pravidelných hodinových
intervalech.
- PS -

Běh Paměti národa poprvé v Hradišti. Přidáte se?
Na trasu běhu za osudy pamětníků
projektu Paměť národa se v sobotu
18. května premiérově vydají běžci
v Uherském Hradišti. Pod heslem
„za všechny, kteří to nevzdali“ chtějí
připomenout osudy pamětníků a vybrat finanční prostředky na natáčení
jejich příběhů. Běh pro Paměť národa
se v minulých letech zabydlel už v několika městech, přenést tuto aktivitu
i do srdce Slovácka se rozhodl Drahomír Hlaváč, učitel dějepisu zdejšího
gymnázia. Do organizace se zapojili

také Staroměstští šohajíci, kteří připraví trasy na 5 a 10 kilometrů, prověřené
už z minulých let Během Slováckého
léta. Součástí doprovodného programu
bude výstava příběhů Paměti národa
a řada vzdělávacích i zábavných aktivit
pro děti a dospělé. Sbírka Paměť národa uchovává a shrnuje svědectví veteránů, odbojářů, přeživších holocaustu,
bývalých politických vězňů, disidentů, ale i těch, kteří sloužili na straně
totalitních režimů. Záštitu nad během
převzal starosta Stanislav Blaha. - JP -

Starosta Stanislav Blaha
zve na setkání s občany
Besedou ve Štěpnicích začala minulý
měsíc opět pravidelná setkání starosty
Stanislava Blahy s občany. Chcete také
vy se starostou probrat věci, které
vás zajímají nebo trápí? Budete mít
možnost. Setkání s občany a místními
komisemi jednotlivých částí města
jsou naplánována takto: 3. dubna
přijde Stanislav Blaha za občany Jarošova, hned o den později se vydá do
Sadů, 8. dubna jsou na řadě Míkovice
a 9. dubna Vésky. Začátky jsou v 17 hodin. Termíny setkání v Rybárnách
a Mařaticích budou ještě upřesněny.
V případě nepředpokládané změny
termínu nebo času budete včas upozorněni na webu města, sociální síti či
na vývěsce místní části.
- JP -

Den otevřených dveří sociální služby Ergo
Den otevřených dveří pořádá Centrum služeb a podpory 15. dubna
od 9 do 16 hodin v prostorách sociální
služby Ergo na ulici Štěpnická 1156, nad
supermarketem Albert. Na programu je

prohlídka prostor, tvůrčí dílna, prodej
svíček, mýdel, keramiky a košíků. Ergo
Uherské Hradiště pomáhá dospělým
lidem s mentálním postižením, kteří se
chtějí osamostatnit.
- PS 3
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Krátce z města
Místní části ožily průvody fašankových maškar
Místní části ožily fašankovým veselím.
Ve Véskách průvod vyšel už v polovině
února, do ulic Sadů, Míkovic, Mařatic
a Jarošova se maškary vydaly počátkem
března.
- PS -

Město chce opravit ulice
Radovy a Příkrá v Míkovicích
Havarijní stav dvou na sebe navazujících ulic v Uherském Hradišti-Míkovicích si žádá rázný krok, kompletní
rekonstrukci. Do oprav za 11 milionů
se chce radnice s pomocí dotací pustit
letos na podzim. V rámci projektu
nedojde pouze k rekonstrukci samotné
cesty, ale rovněž k opravě části chodníků, vybudování nových obrubníků,
osazení nového veřejného osvětlení
a ke kompletní rekonstrukci kanalizace. Celkem půjde o opravy v délce
asi 242 metrů. Náklady jsou vyčísleny
na 11 milionů korun. Požadovaná výše
dotace může být 2,6 milionu korun.
Začátek stavebních prací se předpokládá v září 2019, realizace by měla být
ukončena do začátku letních prázdnin
2020.
- JP -

Rozhledna Rovnina láká
na krásnou scenérii Slovácka

Přidejte se a ukliďme společně naše město
Informační centrum pro mládež,
město Uherské Hradiště a Sběrné
suroviny UH zvou občany na celorepublikovou akci „Ukliďme svět.
Ukliďme Česko“. Koná se 6. dubna od
9 do 12 hodin. Sraz dobrovolníků je
u Základní a mateřské školy Větrná.
Pro účastníky jsou zajištěny pomůcky,
rukavice a pytle.
- PS 4

Rozhledna Rovnina je během sezony
volně přístupná na vlastní nebezpečí
od 1. dubna do 31. října. Stačí vystoupat 125 schodů a máte Uherské
Hradiště jako na dlani. Atraktivní
výhled z rozhledny je do údolí nivy
řeky Moravy a na masív Chřibů na
západě, Bílé Karpaty na východě, Napajedelskou bránu, Hostýnské vrchy
i Vizovickou pahorkatinu na severu.
K rozhledně se nejlépe dostanete
z Mařatic, kde necháte auto na parkovišti u hřbitova a vydáte se po cestě
značené zelenou turistickou značkou
asi 2 kilometry.
- JH -
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Uherské Hradiště opět
uspělo v soutěži Zlatý erb
v únoru doznal zásadních změn. „Celý
systém, ve kterém se lidé mohou
objednat na vyřízení občanek, pasů,
řidičských průkazů a dalších, je nyní
na jednom místě, je přehlednější a jednodušší,“ vyzdvihl Bouda.

Místostarosta Čestmír Bouda přebírá ocenění.

Foto: Jiří Balát

Uherské Hradiště získalo dvě ocenění
v soutěži Zlatý erb 2019. V rámci Zlínského kraje má druhé nejlepší internetové stránky a třetí nejlepší elektronickou službu v kategorii Smart city
– Geografický informační systém.
Ocenění zástupcům měst a obcí,
které se letos nejvýše umístily v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky a elektronickou službu, byla v pondělí 11. března slavnostně předána ve Zlíně.
Web je stále inovován
Do krajského kola soutěže Zlatý erb
bylo přihlášeno celkem 16 webových
stránek měst a obcí a 6 elektronických
služeb, které města nebo obce provozují. „Jsem potěšen, v silné konkurenci jsme s našimi webovými stránkami
obstáli na krásném druhém místě.
Odborná porota hodnotila celkový
dojem ze stránek, jejich ovladatelnost,
přehlednost, informační hodnotu
a inovativnost. Na rozvoji webových
stránek města neustále pracujeme
a stále se snažíme přinášet něco
nového,“ sdělil místostarosta Čestmír
Bouda.
Podle jeho slov je nejnovějším počinem na webových stránkách města
inovovaný rezervační systém, který

Geografický informační systém
V kategorii Nejlepší elektronická
služba a projekty Smart City byla
hodnocena užitečnost služby a inovativnost řešení. Uherské Hradiště zde
obstálo na třetím místě se službou GIS
– Geografický informační systém. Ten
umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Na městském
úřadě je využíván od roku 2004.
V lednu 2018 byl inovován a funguje
i na mobilních zařízeních.
Hlavní novinkou je zpřístupnění pozemků města a tematické pohledy na
parcely v mapové aplikaci Katastrální
mapa. Uživatelé si tak mohou prohlédnout například městský mobiliář,
lavičky, koše, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, přehled komunikací města nebo dětská hřiště.
V mapě lze nyní i kreslit, a tím je
možné vytvořit vlastní úseky, plochy
i poznámky a následně je komukoli
přeposlat. Systém umožňuje také sledovat aktuální polohu uživatele.
Loni město v soutěži o nejlepší
elektronickou službu dokonce vyhrálo
s novou internetovou encyklopedií
historie města.
Rezervace na úřad nově a lépe
Od letošního února se rezervace přes
internet, kdy se občan může na úřad
objednat na konkrétní termín a čas,
zásadně změnily. Pod záložkou „Chci
se objednat“ na hlavní stránce webu
města je občanům k dispozici sjednocený rezervační systém, ve kterém
si mohou rezervovat termín vyřízení žádostí týkajících se osobních a
cestovních dokladů, evidence vozidel
a řidičů, vydání parkovacích karet
a průkazů a vyřízení záležitostí na
oddělení registrace Živnostenského
odboru. 
Jan Pášma

Zápis do základních škol
V dubnu proběhne zápis k povinné
školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské
Hradiště pro školní rok 2019/2020.
Prosíme rodiče (zákonné zástupce),
aby si s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Kdy a kde bude zápis?
• ZŠ UNESCO
- čtvrtek 4. a pátek 5. dubna od 14
do 17 hodin na odloučeném pracovišti v Hradební 189, více na www.
zsunesco.cz.
• ZŠ Sportovní
- čtvrtek 4. a pátek 5. dubna od 14
do 17 hodin v budově školy, více na
www.zsuhsportovni.cz.
• ZŠ a MŠ Větrná
- čtvrtek 4. a pátek 5. dubna od 14
do 17 hodin v budově školy, více na
www.zsvychod.uhedu.cz.
• ZŠ Za Alejí
- pátek 5. dubna od 13 do 17 hodin,
sobota 6. dubna od 9 do 12 hodin
v budově školy. Zápis do montessori
třídy v pátek 5. dubna od 12 do 17
hodin, sobota 6. dubna od 9 do 12
hodin, více na www.zszaaleji.cz.
• ZŠ T. G. Masaryka v Mařaticích
- čtvrtek 4. a pátek 5. dubna od 14 do
17 hodin v budově školy, ve stejném
čase je zápis do logopedické třídy,
více na www.zsmaratice.cz.
• ZŠ a MŠ Jarošov
- pátek 5. dubna od 14 do 17 hodin
v budově školy,
více na www.zsjarosov.cz.
Obvody základních škol zřízených městem
Uherské Hradiště jsou uvedeny v obecně
závazné vyhlášce č. 8/2016 a č. 1/2018,
které jsou dostupné na webu www.mesto-uh.cz. Do školy jsou přednostně přijímáni
žáci z daného obvodu, tedy žáci s místem
trvalého bydliště v tomto školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte však může
pro žáka zvolit i školu mimo příslušný
školský obvod.
- PS 5
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Ve Véskách to žije, i když jsou malé
Vésky jsou po Rybárnách druhou
nejmenší místní částí Uherského
Hradiště. Přesto se mohou pochlubit bohatým kulturním a společenským děním. Zásluhu na
tom mají především místní hasiči
a Spolek Vésky.
„I když nejsme velcí, děje se u nás
spousta akcí. Letošní rok jsme
tradičně zahájili dětským karnevalem. Karnevalu se zúčastnily
děti nejen z Vések, ale i z širšího
okolí,“ říká Michaela Tylšarová,
předsedkyně Spolku Vésky. Do her
byli zapojeni i rodiče, a každý se
tak mohl vyřádit podle věku svého
dítěte. O přípravu her a zábavu
se starala děvčata z chasy a také
DJ Radek Schütz a Petr Hoffmann.
Vydařený fašank
Další vydařenou akcí byl tradiční hasičský ples v místním kulturním domě.
„Týden na to u nás proběhl tradiční fašank. Letos byl unikátní proto, že po více
než dvaceti letech jsme měli podšabláře.
Večer nechybělo pochovávání basy s besedou u cimbálu s Cimbálovou muzikou
Slačáci,“ dodává Michaela Tylšarová. Má
radost z toho, že se do kulturního dění
místní části, pořádání fašanku a hodů,
po několikaleté odmlce opět zapojuje
místní mladá chasa.
V březnu Spolek Vésky uspořádal
přednášku o kyberšikaně určenou pro
rodiče a pedagogy. Kriminalista Pavel
Schweiner přiblížil nástrahy světa internetu, který sice přináší rychlý přístup
k informacím a zábavě, ale rozeznání
závadné komunikace pro děti nebývá
jednoduché a riziko zneužití je vysoké.
„Zjištění, jak se chovají mnohé české
děti v kyberprostoru, tedy virtuálním
počítačovém světě, bylo šokující,“ podotýká Michaela Tylšarová.
Další přednáška na stejné téma,
tentokrát určená pro děti od 10 do 16 let,
se připravuje před prázdninami, kdy
školáci zůstávají častěji sami doma.
Rovněž hasiči uspořádali přednášku pro své členy i širokou veřejnost.
Také oni si vybrali téma, které je velmi
6

přínosné a dotýká se všech – lékaři Pavel
Kacr a Lubor Hruška z Uherskohradišťské nemocnice se věnovali tomu, jak
správně poskytnout první pomoc při
záchraně života.
Fáborkový běh
Velmi oblíbenou akcí je tradiční
Fáborkový běh kolem Vések. Letos se
uskuteční už jedenáctý ročník. „Loni
startovalo přes 90 dětí z Vések i okolních dědin. Děti, které tady začínaly
jako závodníci, teď už jako odrostlejší
pomáhají při přípravách a organizaci
spolu s hasiči a členy Spolku Vésky,“
dodává Michaela Tylšarová.
„Fáborkáč“ je velký přespolní běžecký závod pro děti tří věkových kategorií. Na trase si vyzkouší fyzickou
zdatnost, manuální zručnost a jsou
připraveny i vědomostní disciplíny.
Okruh pro nejmenší děti ve věku
tři až 6 let je vhodný i pro doprovod
s rodiči nebo malými sourozenci
v kočárku. Velká trasa pro děti od 7 do
10 let a od 11 do 14 let je dlouhá asi tři
kilometry, je měřena a bodována na
jednotlivých stanovištích. Každý malý
účastník bez ohledu na umístění je
v cíli odměněn občerstvením, tričkem
s logem závodu, fidorkovou medailí,
balónkem a taškou s dárky sponzorů.
Nechybí skákací hrad, opékání špekáčků a veselý DJ.

Aktivní a úspěšní hasiči
Sportovní tým hasičů z Vések sbírá
úspěchy na soutěžích po celém kraji.
Jsou mistři okresu Uherského Hradiště
a vicemistři celého Zlínského kraje.
Není to ale jen o závodech nebo pořádání kulturních akcí, hasiči z Vések
pomáhají i se zachraňováním životů
a majetku. Během loňského roku měli
čtyři ostré zásahy jako výjezdová jednotka. Pořádají také mnoho společenských
aktivit, například nyní v dubnu především pro starší spoluobčany zájezd na
Svatý Hostýn.
„Odjakživa u nás panuje dobrá parta
a klape nám to. Rodičům se daří předávat štafetu z generace na generaci. Nyní
máme 64 dospělých členů a 14 dorostenců do osmnácti let,“ říká Roman
Prachman, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Vésky.
Přispějte do knihy o Véskách
V těchto měsících připravuje Spolek
Vésky k vydání publikaci o životě ve
Véskách. Bude věnována historii, spolkové činnosti, bude plná dobových fotografií, představí architekturu a památky, ale také běžný život lidí a kulturní
dění v obci. Připomene někdejší pravidelné výstavy, na nichž místní obyvatelé prezentovali v kulturním domě své
umění a zručnost, nebo úspěšnou účast
zdejších žen na spartakiádě.

Místní části

Vésky se mění
Dočtete se zajímavé vzpomínky ze
života pamětníků. „Kolegyně Jolana
Kodrlová chodí po starších lidech, poslouchá a zapisuje si, jak se ve Véskách
dříve žilo. Pročetla si kroniky, byla v archivu i v muzeu. To nejzajímavější jsme
ale vypátrali přímo u lidí,“ vysvětluje
Michaela Tylšarová.
Pokud má kdokoliv zájem připravovanou publikaci obohatit nějakou
zajímavou fotografií či jiným materiálem, může se obrátit přímo na Jolanu
Kodrlovou z Vések na email kodrlova.
jolana@email.cz.
-PS-

Historie a současnost
Nejstarší písemná zmínka o Véskách
pochází z roku 1463. Předtím tvořily
společnou obec se sousedními Míkovícemi na protějším břehu řeky Olšavy,
v dobových zdrojích zvanou „dvoje
Míkovice“. K Uherskému Hradišti byly
Vésky připojeny 1. července 1980. Podle
sčítání lidu v roce 2011 žije ve Véskách
604 obyvatel a nachází se zde 197 domů.

Co se chystá ve Véskách?
9. dubna	Setkání občanů se starostou města Stanislavem
Blahou
27. dubna	Zájezd na pouť na Svatý
Hostýn
8. června	Fáborkový běh kolem
Vések
29. června	Pohár starosty města
Uherské Hradiště v požárním sportu
20. června	Hasičská noc se skupinou
Kumpáni
24. a 25. srpna Tradiční hody ve Véskách
19. října	Noční soutěž v požárním
sportu
27. října	Lampionový průvod pro
děti
12. prosince
Česko zpívá koledy

Také Vésky se pomalu proměňují do
krásy. Nejvýraznější změnou ale bude
plánovaná úprava návsi.
Co se už podařilo
- rekonstrukce ulic Květinová
a Na Mrmově
- vybudování místa pro přecházení
u autobusové zastávky Vésky-horní
konec, včetně nasvětlení
- oprava chodníku podél silnice
III/05014 (ulice Zámostí a část ulice
Na Dědině)
- oprava pomníků padlých a přiléhajících chodníků, úprava okolí
(studna, lavička, nasvětlení, zeleň)
- nákup domu Na Mrmově č. p. 64
- vybudování přístřešku u hasičské
zbrojnice
- úprava kontejnerového stání v ulici
Květinová
- oprava střechy zvonice

Co se připravuje
-ú
 prava centra obce
- rekonstrukce kanalizační stoky
-o
 bnova dřevěného kříže u kaple
Sv. Anny
- r ekonstrukce dětského hřiště v ulici
Padělky
-ú
 prava veřejného prostranství
v místě domu č. p. 64
-v
 ybudování parkovacích míst v okolí
kulturního zařízení

Opravují se ulice, vznikne i moderní náves
Místní části jsou velice důležitou součástí života města Uherské Hradiště.
Mají svá specifika daná historií jejich
vývoje. Každá část je něčím zvláštní, zatímco v Míkovicích dominuje
folklor, tak k Véskám patří hlavně
společenský život zprostředkovaný
Sborem dobrovolných hasičů, kteří
tady mají dlouholetou tradici a jejich
aktivity provází společensko-kulturní
život místní části v průběhu celého
roku.
Uherské Hradiště je nesmírně kulturní, ale je to přece jen větší město.
Místní části, i když jsou oficiálně jeho
součástí, si pořád udržují – a nebo se
k ní vrací – původní tradiční lidovou kulturu. Můžeme vidět rozkvět
četných iniciativ tohoto druhu, i když
jejich nositelé jsou různí. Někde
folklorní krúžky, jinde jsou to hasiči.
Ostatně ta hasičská tradice je mnohdy
daleko starší než činnost foklorních
spolků. Například u nás ve Véskách.
V posledních letech je místním částem věnována velká pozornost, protože určitá zanedbanost infrastruktury
a komunikací z minulosti je zřejmá

a město se to snaží dávat pomalu do
pořádku. I ve Véskách už byly některé
ulice opraveny, rovněž se dávají do
pořádku autobusové zastávky a přechody, ale to hlavní nás teprve čeká –
rekonstrukce středové části obce, kde
by měla vzniknout moderní náves.
Ivo Frolec, místostarosta města, člen
Sboru dobrovolných hasičů Vésky

Tým SDH Vésky v akci.

Foto: Radek Filípek
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Co se ve městě děje na jaře
S jarním oteplením se město
pustilo do zlepšování prostředí,
ve kterém lidé žijí. Vyrostla nová
kontejnerová stání, pokračovat
se bude v zušlechťování dětských
hřišť, vysazují se květiny, město
čeká úklid po zimě. Přinášíme malý
přehled toho, co se děje.
Blokové čištění
Pravidelné blokové čištění začíná
s prvním dubnovým dnem a hotovo by
mělo být do 2. května. Zahrnuje úklid
komunikací v majetku a správě města.
Ulice je třeba zbavit špíny po zimě.
„Žádáme obyvatele, aby sledovali a respektovali přechodné označení úseků
dočasného zákazu stání a umožnili hladký průběh čištění,“ apeluje místostarosta Jaroslav Zatloukal.
Čištěna je vozovka, plochy pro parkování a chodníky přilehlé k vozovce
a parkovištím. Čistí se i přilehlá dopravní značení a zařízení.
Kdy se které části města čistí, najdete
na webu města.

Revitalizace hřišť
Letos jsou plánu revitalizace dětských
hřišť v Sadech v ulici Ztracená a ve
Véskách v ulici Padělky. Na sídlišti
Východ u školy Větrná plánuje město
rozšířit stávající hřiště o nové prvky,
především pro starší děti a mládež.

Do revitalizací hřišť plánuje v letošním roce město investovat přes 3 miliony, nezapomíná ale ani na běžnou
údržbu. „Na jaře vyměníme písek ve
všech pískovištích a provedeme důkladnou revizi všech hřišť. Poškozené
věci opravíme nebo vyměníme,“ slíbil
místostarosta Bouda.
Odpady a nová kontejnerová stání
S jarním úklidem domácností, dvorků
a zahrádek město apeluje na občany, aby
do bioodpadu nevhazovali plastové pytle
a sáčky. Každou první středu v měsíci
probíhá pytlový svoz plastů od rodinných domů. Žluté pytle jsou zdarma
k vyzvednutí na podatelně městského
úřadu, v informačním centru, v knihovně v Mařaticích a Jarošově, v hospodě
U Kovaříků v Sadech a U Slezáčků v Míkovicích, v Rybárnách v prodejně Pehal.
V březnu vznikla nová kontejnerová stání v ulici Vřesová v Sadech a ve
Véskách v ulici Květinová. Radnice také
nechala opravit kontejnerové stání
na konci ulice 28. října u „mařacké
pekárny“. Jedno stání vyjde na zhruba
120 tisíc korun. Mohlo by jich být více,
kdyby lidé nenechávali u kontejnerů
odpad, který tam nepatří. „Stále dokola
odvážíme kusy nábytku či jiné rozměrné součásti vybavení domácnosti. Za
to bychom pohodlně postavili několik
nových kontejnerových stání ročně,“
upozornil místostarosta Čestmír Bouda.
Novinky pro pejskaře
V únoru byly instalovány čtyři nové
stojany na sáčky pro psí exkrementy –
na Hliníku, ve Staré Tenici, na náměstí
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Republiky a ulici J. E. Purkyně. Město
má rovněž v plánu opravy dalšího místa
pro venčení a sportování psů. Po Jarošově a ulici Revoluční upraví město za asi
300 tisíc korun další výběh pro psy v Sadech. Na místě však nejprve bude třeba
důkladně zkultivovat terén. Proto ještě
není stanoven termín, kdy k výstavbě
psího sportoviště dojde.
Péče o zeleň
Intenzivně se pracuje na obnově a údržbě zeleně. V březnu proběhly práce na
úpravě trvalkových záhonů. Letničkové
záhony v okolí památníků budou vysazeny v květnu, jejich složení se nebude
příliš lišit od předchozích let. Použijí se
kvetoucí šalvěje, dosny, begonie a letničky okrasné listem – pelyněk či okrasná
kopřiva.
Nově město připravuje založení
letničkovotrvalkového záhonu v zeleném pásu podél části Velehradské třídy
lemujícího autobusové nádraží. Výraznější efekt však lze očekávat až v následujících letech.
Na přelomu jara a léta ke slovu přijde
občany oblíbená mobilní zeleň. V pyramidách a závěsných nádobách budou
tvořit základ povijnice se surfiniemi
a muškáty doplněné drobnějšími letničkami – bakopou a popencem. Na konec
léta město plánuje mechanizovanou
výsadbu cibulovin v pásu podél ulice
Sokolovské od křížovatky s ulicí Štefánikovou ve směru na Mařatice. Vysazena
bude směs tulipánů a krokusů, jejichž
květy by měly oživit tuto část města
v příštích letech vždy v předjaří.

Jan Pášma

Město Uherské Hradiště

Názory zastupitelů
Rochus – místo,
které se jen tak zkrotit nedá!
Poutní místo kolem kaple sv. Rocha,
obklopené krajinou a vinohrady, má jedinečnou atmosféru. Poutě, které se tam za
mého dětství pořádaly, jsem vnímala jako
odměnu a vyjádření vděčnosti za úrodu,
kterou sklízíme na okolních políčkách.
Rochus pro mě symbolizoval sváteční
atmosféru i prázdniny u babičky.
Pak se mi do rukou dostal dokument,
který mnoho romantiky nevzbuzoval –
Strategický plán rozvoje Parku Rochus.
Ambicí bylo přitáhnout přes sto tisíc lidí
ročně. Časem by tam nezůstal kámen na
kameni.
Situace se ale vyvíjela pomaleji.
Vzniklo muzeum v přírodě lákající na
sympatické akce, kolem se pasou ovce,
na dvorcích zahlédneme slepice a husy,
z venkovských stavení se občas line vůně
domácích buchet. Příjemnou atmosféru
doplňují jabloňové sady a včelí úly.
Letos z obecně prospěšné společnosti
odstoupil jeden ze zakladatelů Synot Real
Estate a projekt zůstal na bedrech městu.
Rada města s ředitelem Parku Rochus
předložila plán financování na pět let.
Dočteme se, že každoročně město vloží
do projektu na provoz 5 milionů. To není
málo.
Nabízí se otázka, jak dál? Pokračovat
v maximalistické variantě nebo změnit
strategii a místo rozvíjet ve stylu moravského venkova, aby kvetlo a městu, které
nazýváme srdcem Slovácka, dodávalo
potřebný kyslík? Lákavější je druhá varianta, ta by ovšem vyžadovala vtáhnout
sem každodenní život. Například pronajmout pozemky neziskovým organizacím či malým firmám, které se zabývají
lokální produkcí a řemesly. Aby tam lidé
začali dojíždět (třeba i díky MHD) za
prací a návštěvníci si mohli vždy něco
odnést – inspiraci, nové znalosti, poctivě
vypěstovanou surovinu, ručně vytvořený
výrobek, nebo si jen odpočinout a načerpat sílu.
Rochus by měl být krajinou, která propojí naše historické zkušenosti a trvale
udržitelnou budoucnost.
Zuzana Vandame
TOP 09, studenti a nezávislí

Jak se na radnici mrhá penězi v IT
V závěru minulého roku městský úřad
vypsal zakázku „Obnova síťového prostředí města“, která je vzorem mrhání
financí na něco, co je zcela nepotřebné,
ale z pouhého rozmaru si to někdo prosadí. Vyhozených téměř 4 mil. Kč.
Politici a úředníci mají IT zakázky
rádi. Lidé tomu moc nerozumí, nechápou technické složitosti a objednavatel
vždy zdůvodní, jak nezbytné to je pro
fungování úřadu.
Oč jde? Město vypsalo zakázku na
síťové přepínače. Jedná se o obnovu
pravděpodobně všech aktivních Cisco
a HP prvků počítačové sítě úřadu, tedy
i nedávno pořízených HP. Je pravdou,
že některé síťové prvky staré 10 let
(switche) měly již nefunkční některé
připojovací porty, ale zdaleka není
třeba dělat celou obnovu. Vadný port se
nepoužije a nic se neděje. Navíc Cisco
switche mají doživotní záruku, která
viditelně nebyla uplatněna. Město to zaplatí, ale záruku pak neuplatní… Navíc
centrální přepínače HP se pořizovaly
v roce 2015 pro potřeby zapojení nových
technologií, pořízených v rámci dotační výzvy č. 22. Vše funkční (switche,
převodníky a kabely) se vyhodí, což je
neskutečné plýtvání penězi. Bude se to
obhajovat tím, že je třeba staré nahradit a vše sjednotit. Ale to je stejné, jako
tvrdit, že se musíme zbavit aut různých
značek, protože chceme mít pouze jednu, a vlastně tu nejdražší. Nic než rozmar. Výměna nic zásadního nepřinese.
Stačí dva switche ve skříni a při výpadku jimi nahradit poškozené. Problém je
v tom, že ti, co se o vše starali, z úřadu
odešli a na městě teď síťovému provozu
nerozumí.
Najme se externí firma, která poskytne správu síťového prostředí, protože
dodávkou switchů to nekončí, ale teprve
začíná. Konfigurace a následná správa.
Samozřejmě vše dobře placené a hlavně
dlouhodobě. Po zpackané organizační
změně na úřadě vládne anarchie a klíčová oblast komunikační infrastruktury
dlouhodobě není řešena.
Jan Zapletal
Nestraníci pro Hradiště

Stanovisko města k názoru
zastupitele Zapletala „Jak se
na radnici mrhá penězi v IT“
Ano, na radnici probíhá výměna všech
síťových přepínačů Cisco a HP (pořízených v letech 2008 až 2015) pouze
za přepínače jedné značky – Cisco.
Technické detaily ani důvody tohoto sjednocení by neinformovanému
čtenáři patrně nic neřekly, každý
zájemce se ale může na město obrátit
s žádostí o podrobné vysvětlení, kterého se mu samozřejmě dostane.
Technologie společnosti Cisco je na
trhu dlouhodobě bezpečná a kvalitní
a nevidíme důvod, proč by městský úřad ve městě, jako je Uherské
Hradiště, neměl mít stejně takovou
počítačovou síť.
Zcela jistě nedochází k mrhání
penězi, což jsme schopni případným
zájemcům o informace vysvětlit na
konkrétních příkladech. Nahrazené
staré funkční zařízení nebude vyhozeno, ale bude využito jiným způsobem, jak můžeme opět doložit.
Pan zastupitel ve svém textu informuje o nevyužití takzvané „doživotní záruky Cisco“. Ta se vztahuje na
životnost zařízení. Životnost zařízení
definuje výrobce – vždy určitá doba –
(v letech) od ukončení prodeje výrobku. V praxi to znamená, že společnost
Cisco na své produkty poskytuje záruku 5 let od data oznámení ukončení
výroby produktu.
V době, kdy se ještě dala uplatnit záruka po dobu životnosti zařízení, byl
reklamován a vyměněn pouze jeden
síťový přepínač. V dalších případech
došlo k poruchám až po skončení
uvedené záruky, proto již záruka nešla
uplatnit.
Ohledně kritizované spolupráce
s externími firmami uvádíme, že se
nejedná o žádnou novinku. V oblasti
správy aktivních prvků byla tato spolupráce využívána vždy a pokračujeme v ní stejně jako dříve.
Ing. Radomíra Šipková
vedoucí odboru organizační správy
a informatiky
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Velký dirigent Zdeněk Chalabala
poslán na frontu a mohl se zapsat ke
studiu na právnické fakultě, po roce
však přešel do Prahy na práva. Láska
k hudbě ho i přes otcovu nevoli v následujícím roce přivedla ke studiu na
brněnské konzervatoři, kde se věnoval hře na housle a současně navštěvoval oddělení pro skladbu a dirigování.
Během studií založil spolek Hudební svaz vysokoškolského studentstva
a tři roky byl jeho sbormistrem. Ještě
před ukončením studia, od roku 1921,
začal vyučovat na konzervatoři řízení
orchestru a korepetici. Po absolutoriu
si vzdělání rozšířil studiem kompoziční mistrovské školy Leoše Janáčka,
kde byl jeho žákem.
V dubnu si připomeneme 120. výročí
narození velkého českého dirigenta,
národního umělce Zdeňka Chalabaly.
Narodil se v Uherském Hradišti 18.
dubna roku 1899 v domě rodičů své
matky č. p. 57 v ulici Výpustková, nyní
Výpadová. Otec Antonín byl zvěrolékařem a později veterinárním radou,
matka Otýlie, rozená Schinarová,
měla umělecké nadání, byla varhanicí, klavíristkou, sbormistryní a dirigentkou.
Cesta k hudbě
Své dětství prožil Zdeněk Chalabala
v Moravských Budějovicích, kde otec
dostal místo zvěrolékaře. Po dokončení základní školy odešel Zdeněk
do Uherského Hradiště studovat na
zdejším gymnáziu, kde byl profesorem manžel jeho sestřenice Josef
Novák. Po dobu studia bydlel v domě
u Schinarů. Gymnázium zakončil
v roce 1917 maturitou. V mládí se
učil hrát nejprve na klavír, poté i na
housle. Již během studia na gymnáziu
se stal členem studentského orchestru vedeného profesorem Antonínem
Kollmannem (zakladatelem pěveckého sboru Svatopluk) a později vytvořil
se spolužáky smyčcové kvarteto.
Po maturitě narukoval do Vídně,
vzdělával se u Františka Ondříčka ve
hře na housle, řídil ženské pěvecké
sdružení a vystupoval i sólově. Díky
hudbě a zdravotním problémům nebyl
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Založení Slovácké filharmonie
Když se v roce 1923 vrátil do Uherského Hradiště, byl v prosinci pověřen komisí pro oslavy 100. výročí
Bedřicha Smetany organizací nového
orchestru a jeho vedením. Již v lednu
1924 založil Zdeněk Chalabala symfonický orchestr – Slováckou filharmonii, blízkým spolupracovníkem mu
přitom byl profesor gymnázia a historik Bohumil Fišer. První vystoupení
měla filharmonie ve Valašském Meziříčí na dvou koncertech 5. a 6. dubna
1924. Od počátku dubna do konce

června pak uspořádala 12 koncertů,
což byl výkon na amatérské těleso
skutečně mimořádný.
Filharmonii tvořilo 80 hudebníků,
kteří měli svá občanská povolání – byli
mezi nimi učitelé i studenti, úředníci,
dělníci a živnostníci z celého okolí.
Třikrát týdně se sjížděli na zkoušky
konané v budově gymnázia. Vyvrcholením úsilí byly oslavy Smetanova
génia, které se pod názvem „Smetanova tryzna“ uskutečnily 25. května 1924
ve Smetanových sadech v Uherském
Hradišti. Filharmonie pod vedením
Zdeňka Chalabaly provedla symfonickou báseň Vltava a poté na 800 pěvců
za doprovodu stodvacetičlenného orchestru zazpívalo Smetanovu Českou
píseň. Dobový tisk uvádí, že koncert
nadšeně vyslechlo 15 tisíc posluchačů.
Po odchodu Zdeňka Chalabaly do
Brna v roce 1926 se ve vedení filharmonie vystřídalo několik dirigentů,
v roce 1939 ukončila svou činnost. Na
její odkaz v roce 1943 navázal Slovácký symfonický orchestr v čele s dirigentem Oldřichem Halmou.
Světově úspěšný dirigent
Rokem 1926 započal Zdeněk Chalabala
svoji dráhu profesionálního umělce.
A byla to dráha víc než úspěšná! Svým

První veřejné vystoupení Zdeňka Chalabaly v roli dirigenta v Uherském Hradišti 25. května 1924.

Foto: archiv Slováckého muzea
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Zajímavosti
mimořádným nadáním, úžasnou pílí
a poctivou uměleckou prací dosáhl
toho, že se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů českého dirigentského umění, hlavně operního.
Během své umělecké dráhy vedl operní domy v Brně, Praze, Ostravě, v Bratislavě, ale také v Moskvě (1956–1959).
Dirigoval v Berlíně, Lipsku, Drážďanech, Záhřebu, Lublani, Benátkách,
Katovicích, Bytomi, Leningradě…
Nahrával také gramodesky s předními českými i zahraničními orchestry
a operními pěvci, jeho hudebně-dramatické umění je tak z nemalé části
zaznamenáno.
Kromě dramaturgické a dirigentské
profese se Zdeněk Chalabala věnoval
také publicistice. Byl redaktorem časopisu Národní divadlo a spolu s Josefem Hutterem redigoval knihu České
umění dramatické. V mládí také složil
několik klavírních skladeb a symfonickou báseň pro komorní orchestr
Mezi nebem a mořem.
Zdeněk Chalabala dosáhl mnoha
ocenění, k nimž patří udělení titulu
„zasloužilý umělec“ (1953) a „národní
umělec“ (1958). Odborníci o něm psali
jako o přemýšlivém, vysoce inteligentním dirigentovi skvělé manuální
techniky, vynikající citlivé hudebnosti, vlastního osobitého pojetí a dokonalého slohového podání. Jeho záběr
sahal ke všem složkám operního díla,
zvláště k čistému vokálnímu projevu,
režii a také výtvarnému řešení scény.
Návraty do Hradiště
Po celou dobu svého bohatého a umělecky náročného života udržoval styk
s naším městem, kam přijížděl nejen
za svými nejbližšími, ale živě se také
zajímal o hudební život ve městě
a spolupracoval se svým nástupcem
Oldřichem Halmou. Zdeněk Chalabala zemřel v Praze 4. března 1962 a je
pochován na Vyšehradském hřbitově.
Uherskohradišťská veřejnost na něj
vzpomene také u příležitosti koncertu
pěveckého sboru Svatopluk a Děkanátního sboru z partnerského města
Mayen v sobotu 1. června 2019.
PhDr. Blanka Rašticová

Velikonoce klepou na dveře, nalaďte se na ně v muzeu
Slovácké muzeum trochu předčasně ožije Velikonocemi. V čase před příchodem
Spasitele zajistí muzeum v Uherském
Hradišti ukázku tradic a zvyků s účastí
tvůrců výroby zvykoslovných předmětů. „Velikonoce ve Slováckém muzeu se
letos uskuteční 15. až 17. dubna a bude
to opět pestrá podívaná,“ slibuje Lenka
Vlková, etnografka a koordinátorka
akce. Pro děti z mateřských a základních
škol jsou navíc po objednání připraveny
pestré tvořivé dílničky.
Po tři dny to bude v muzeu jako v úle
a určitě se bude na co dívat. „Náhodným
návštěvníkům i dětem ze škol nabídneme pohled na šikovné ruce hned několika lidových tvůrců. Ludmila Dvořáková
a Marie Vlčková ukáží výrobu batikovaných kraslic, Hana Špalková, jak se
plete z proutí, Iva Michálková a Marie
Bilíková budou tkát z kukuřičného šustí,
Taťána Malinová předvede výrobu slámových kraslic a Libor Jurčík představí

výrobu dřevěných hraček. Každý den
vás pak muzejní kolegové Petr Číhal
a Jan Káčer naučí plést pomlázku,“
prozradila Vlková. Pro registrované
třídy jsou připravené tři stanoviště, kde
si vyrobí jarní košíček, drobnou velikonoční dekoraci do květináče a s žáky
SŠPHZ v Uherském Hradišti – obor
cukrář, upečou jidášky. Více na www.
slovackemuzeum.cz.
- PP -

Malí umělci z Hradiště se probojovali do celostátních kol
Žáci hradišťských základních uměleckých škol, kteří se probojovali do
krajského kola, se vydali 18. a 19. března
do Kroměříže, aby soutěžili v komorní
hře s převahou dechových nástrojů.
A vybojovali skvělá ocenění.
První místo s absolutně nejvyšším
počtem bodů a postupem do celostátního kola v Liberci si odvezlo v kategorii
do 10 let Trio Krteček (A. Fišerová, D.
Macháčková a M. Malůšek) ze ZUŠ
Slovácko, vyučující Andrea Pavlušová
(diplom za vynikající pedagogickou
práci), první místo v kategorii do 19 let
s postupem do celostátního kola získalo
Komorní trio (Blahová, Polách, Kallus)
ze ZUŠ Uherské Hradiště, vyučující Jana
Orechovská a Petra Foltýnová. První
místo získal dále Dodgem Kvartet (ZUŠ
Slovácko), druhé místo Komorní trio,
Flétnové kvarteto a Infinity Quartet
(ZUŠ Uherské Hradiště) a také druhé místo Spooky Chambre Trio (ZUŠ
Slovácko).

Nedávno se soutěžilo i ve scénickém
tanci. Pouze dvě choreografie z celého
Zlínského kraje postoupily na celostátní
přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře. Jednu z těchto
nominací získala choreografie „Něco se
dívá“, kterou zaujaly odbornou porotu
žákyně Jany Trubačíkové ze ZUŠ Uherské Hradiště. Mladší žákyně si z krajské
přehlídky odnášejí ocenění za choreografii s názvem Smrtihlav. Všem dětem
i jejich učitelům gratulujeme.
- MM -

Úspěšné Trio Krteček, vyučující Andrea Pavlušová, ZUŠ Slovácko.
Foto: redakce
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Karel Dýnka devadesátiletý
V mládí chtěl být knězem. Doba tomu ale nepřála. Jeho osudem se stala hudba
a zároveň dálkově studoval obor varhany na brněnské konzervatoři.
Jeho velkým počinem je bezesporu
založení Uherskohradišťského dětského
sboru v roce 1978, který vedl až do roku
1998. Po smrti Oldřicha Halmy převzal
i vedení Smíšeného pěveckého sboru
Svatopluk (do roku 2002). Varhaníkem
farního chrámu a sbormistrem chrámového sboru v Uherském Hradišti pak
zůstal až do roku 2016. V loňském roce
byl přizván do projektu nejrozsáhlejší
veřejně přístupné pamětnické databáze
v Evropě v rámci výstavy Paměť národa
Zlínského kraje.

Karel Dýnka jako varhaník v kostele sv. Františka Xaverského.

Foto: Římskokatolická farnost Uherské Hradiště

„Neustálá touha po poznání tajů hudby a přinášení radosti všem
posluchačům a účinkujícím jejím prostřednictvím.“
Tak bychom mohli citovat životní krédo
Karla Dýnky, který se v těchto dnech
dožívá významného životního jubilea.
Předpokládám, že čtenářům je osobnost
dlouholetého pedagoga, sbormistra,
varhaníka a prvního držitele Ceny
města z roku 1997 známa. Život mu však
přinesl vinou minulého režimu mnohá
úskalí a těžkosti, se kterými se musel
vyrovnat.
Karel Dýnka, rodák z Částkova, pocházel ze čtyř dětí. Vyrůstal v katolické rodině a od dětství jej přitahovalo kněžské
povolání. Proto již od svých 11 let začal
studovat na soukromém gymnáziu salesiánského ústavu ve Fryštáku. Po válce
nastoupil do noviciátu a zároveň vstoupil do salesiánské kongregace.

životní směřování. Po pětiměsíční internaci v Oseku u Duchcova byl více jak
tři roky nasazen proti své vůli v armádě
u PTP (Pomocné technické prapory).
Především internace pro něho znamenala cestu k hudbě, neboť i přes všechny
těžkosti zdejší podmínky umožňovaly
hudební vyžití.
Poté nastoupil do stavebního podniku Moravostav do Želatovic u Přerova.
Hudba ho však stále přitahovala, a proto
nastoupil do hudební školy Žerotín
v Olomouci. Zde však vinou stálého
sledování a výslechů Státní bezpečnosti
zůstal pouze jeden školní rok, načež
začal pracovat jako skladník v Jednotě ve
Velkém Ořechově, kde byl také varhaníkem a vedl chrámový sbor.

Perzekuce od komunistů
V roce 1949 složil maturitní zkoušku na
reálném gymnáziu v Holešově a započal
tříletou pedagogickou praxi jako salesiánský asistent v Mníšku pod Brdy s výhledem budoucího studia teologie. Zde
ho však o rok později zastihla takzvaná
Akce K (nezákonná násilná likvidace
klášterů a mužských řeholních řádů),
která nuceně změnila jeho dosavadní

Příchod do Hradiště
V roce 1958 získal místo varhaníka
farního kostela sv. Františka Xaverského
v Uherském Hradišti. Toto město se mu
pak stalo novým domovem. V prvních
letech nejprve působil jako lektor při
Osvětové besedě v Podolí a Kunovicích,
kde vyučoval hru na klavír a akordeon.
V roce 1965 nastoupil do tehdejší Lidové
školy umění v Uherském Hradišti

12

Krásné vzpomínky
Je mi ctí, že mohu panu sbormistrovi
jako jeden z bývalých zpěváčků dětského sboru nejen za všechny bývalé členy
poblahopřát k životnímu jubileu! Když
jsem v listopadu loňského roku zpíval na
koncertu k 40. výročí založení Uherskohradišťského dětského sboru ve sboru
bývalých členů, při vyvolání jeho jména
na pódium se dostavily, a jak jsem mohl
pozorovat nejen u mě, silné emoce dojetí
a radosti. V hlavě se mi vybavily krásné
vzpomínky na dobu mého zpívání ve
sboru. Uvědomil jsem si, že to, co do nás
pan sbormistr kdysi před mnoha lety
vložil – lásku ke sborovému zpěvu – ani
po letech nevyprchalo a že je pro nás
(bývalé členy) jeho osoba zkrátka synonymem sborového zpívání.
V souvislosti s životním jubileem
Karla Dýnky se uskuteční také dvě akce.
První z nich proběhne ve středu 10. dubna v 16 hodin v Cafe 21 na Masarykově
náměstí. Půjde o představení zbrusu
nové publikace – knižního rozhovoru
s oslavencem pod názvem S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem. Druhou
akcí bude koncert v neděli 14. dubna
v 16 hodin v chrámu sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti, na kterém
zazpívá skladby Dýnkových oblíbených
autorů – Johanna Sebastiana Bacha, Petra Ebena, Jiřího Laburdy a Jana Slimáčka
– Smíšený pěvecký sbor Svatopluk se
svými sólisty.

Petr Číhal
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Velikonoce, oslava jara a zmrtvýchvstání
Velikonocemi rozumíme v lidové
kultuře svátky obnovy života v přelomovém období konce zimy a začátku jara,
v lidové tradici takzvaného nového léta.
Zároveň jsou křesťanskými svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Původ Velikonoc byl formován především v symbióze rolnických prací nového hospodářského roku a křesťanského
obrazu ukřižování a zmrtvýchvstání.
Ten představuje závěr předcházející
čtyřicetidenní postní doby jako přípravy na vrchol celého liturgického roku,
jímž je Svatý (Velký či Pašijový) týden,
začínající Květnou nedělí a gradující Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou
sobotou a nedělí Zmrtvýchvstání Páně.
Zatímco tedy křesťanské Velikonoce
přinesly rozměr vážného dramatu,
lidové tradice jsou charakteristické
optimismem z blížícího se příchodu jara
a hřmotem v posvátný čas, který připomíná pozůstatky nočních hlučných
koledních obchůzek, hlučení v domě
a hospodářství jako prostředek odpuzování zlých sil.
O Velikonocích se prováděly obyčeje
ochranné a blahonosné magie, jejichž
smyslem bylo zajištění hojnosti úrody,
ochrana budoucího zdraví a živobytí
rodiny. Pro tento čas jsou charakteristické lidové zvyky obřadního umývání
a modlení před východem slunce u pramene, pod stromem, kropení svěcenou
nebo pramenitou vodou, koledování se
zelenou ratolestí a šlehání jednotlivými
nebo spletenými pruty prvních jarních
výhonků vrby (nejen členů rodiny, ale
i dobytka), zastrkování svěcených ratolestí do polí a interiéru obydlí, barvení
a zdobení vajec jako symbolu nového
života (především červenou barvou jako
symbolem životadárné krve), příprava
obřadního pečiva (mazance, jidášky).
K dalším obyčejům spojeným výhradně s Velikonocemi, z nichž k některým
z nich daly podněty křesťanské obřady,
patří modlení pod stromy v zahradě,
na poli, pašijová procesí, hlídání božího
hrobu, uctívání a líbání kříže, procesí ke
Vzkříšení, hrkání chlapců a obchůzka
s Jidášem nebo zvyky s velikonočními
svěceninami.
K dodnes stále živým zvykům
v obcích na Uherskohradišťsku patří

Modlitba chlapců u božích muk během velikonoční obchůzky hrkačů. Uherské Hradiště-Rybárny, 1955.

Foto: archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti

obchůzka chlapců s klepači, řehtačkami
a trakaři, která se koná od Zeleného
čtvrtku do Bílé soboty. Skupina má svou
hierarchii, vedoucím je vždy nejstarší
chlapec či skupinka chlapců, kterým
se říká v jednotlivých lokalitách různě,
například „páni, velitelé, kapitáni“
a podobně.
V Uherském Hradišti byla obchůzka
alespoň v symbolické rovině konána za
působení P. Jana Turka trasou od farního
kostela sv. Františka Xaverského centrem města k chrámu Zvěstování Panny
Marie. V Tupesích, Břestku, Velehradě
a Modré se v současnosti koná také
obchůzka s Jidášem, kterého představuje maskovaný chlapec v kožichu nebo
režném pytli se začerněnou tváří.
V minulosti byl tento zvyk živý ve více
obcích regionu, stejně jako polévání vodou na Velký pátek. Tento obyčej se začal
v průběhu 20. století postupně vytrácet
a z terénních výzkumů Slováckého
muzea víme, že přibližně v osmdesátých
letech se ještě ojediněle v některých
obcích regionu vyskytoval, například ve
formě nabírání vody do konvičky a jejího odnesení domů. V tento den platil
kromě přísného postu obecně známý
zákaz hýbání se zemí.

Na Bílou sobotu se v Uherském Hradišti
konával průvod mládeže v kroji, členové
Orla byli oblečeni v orelském kroji a u božího hrobu stávali na stráži kromě nich
také hasiči a vojáci. První lavice v kostele
byly potaženy červeným suknem a sedávala zde místní honorace – advokáti,
lékaři a městské představenstvo.
Na Velikonoční neděli dodnes nosí lidé
do kostela k posvěcení pokrmy – především vejce a obřadní pečivo. Z neděle
na Velikonoční pondělí pak v některých
obcích bylo zvykem vynášet a shromažďovat hospodářské nářadí na veřejném
prostranství nebo při hlavní cestě. Ve
Starém Městě se tomu říkalo „rabančení“ a „výkladní skříní“ byla ulice
Zerzavice.
V Popovicích, Podolí, Véskách a Míkovicích měli zvyk vylévání chodníčků,
kdy byla většinou vápnem tajně naznačena cesta mezi domem dvou zamilovaných, čímž byl jejich vztah zveřejněn.
Velikonočním pondělím a „šlahačkou“, jejíž původní magický význam
tkvěl v přenesení životadárné jarní síly
pošleháním čerstvého vrbového proutku na ženu, se pak okruh velikonočních
obyčejů uzavřel.

Petr Číhal
13

Z historie

2019 | 4

Toulky městem
Stejně jako přilehlá část Tyršova
náměstí i prostor nábřeží byl až do
počátku 20. století téměř nezastavěný. Na někdejším bastionu sv. Jiří se
rozkládaly obecní louky a pokračovaly
podél hradby na sousední bastion
sv. Šebestiána a Rocha a k dnešní ulici
Jana Lucemburského, kde hraničily
s Menclovou zahradou. Část zbořeného
opevnění v těchto místech byla ještě
dlouho patrná jako pás hlinitého terénu, místy přecházejícího v močál jako
zbytek vnitřního vodního příkopu.
Nacházelo se tu jen několik zděných
či dřevěných staveb, patřících k staré
vojenské zbrojnici či skladišti, zvanému magacín, jako bývalá pevnostní
prachárna na okraji louky u bastionu
sv. Šebestiána a Rocha, uvnitř tohoto
bastionu dřevěná vojenská prádelna
a v blízkosti prachárny, při pozdější
ulici Jana Lucemburského, skladiště
postelí. Tyto stavby buď v průběhu
19. století zanikly, nebo byly po úpravách využívány městem většinou jako
sklady různého materiálu.
Kolem poloviny 19. století byla v blízkosti mostu postavena městská solnice
a na samém počátku 20. století, v letech 1903–1904, vyrostly na břehu Moravy nové městské jatky s jednopatrovou administrativní budovou čp. 299,
které nahradily starou porážku na dobytčím tržišti u hotelu Koruna. V roce
1942 k nim byl přistavěn nucený výsek
s přípravnou a udírnou – malá přízemní budova v rohu vedle vrat. K jatkám
patřily také dva až tři naturální byty,
z nichž jeden obvykle užíval městský
zvěrolékař, zbývající pak zaměstnanci
jatek. V roce 1910 to
byli vedle zvěrolékaře
Lva Chaloupky ještě strojník Josef Fiala
a šlachtecký Jan Válek, na konci protektorátu dělník František Kropáček
a městský veterinář Dr. Martin Janík.
První obytné domy se zde začaly
stavět až ve 20. letech 20. století,
a to záhy po skončení první světové
války, kdy bylo v prostoru někdejšího bastionu sv. Šebestiána a Rocha
mezi nábřežím, dnešním Moravním
náměstím a ulicemi Jana Blahoslava
a Jana Lucemburského v rámci akce

Pohled na Českobratrský dům Komenského z Milíčovy ulice.

budování nouzových domů k řešení
poválečné bytové tísně postaveno šest
obecních nájemních domů. O stavbě
prvních tří, čp. 371, 372 a 373, město
rozhodlo již v září 1919 a dokončeny
byly v roce 1921, zbývající čp. 395, 396
a 397 se stavěly v letech 1922–1923,
poslední byl dokončen v lednu 1924.
Při přípravě terénu pro stavbu jednoho z těchto domů byla teprve zbořena
stará budova skladiště postelí, tzv.
Bettenmagazin. V nouzových domech
bydleli převážně zaměstnanci města,
úředníci, profesoři, důstojníci a také
četníci z nedalekého okresního četnického velitelství.
Vedle již zmíněné solnice na odkoupeném obecním pozemku postavil
v roce 1928 stavitel Otakar Jedlička jednopatrový dvojdům čp. 456
a 457 pro Aloise Vadlejcha a Jakuba
Weissblütha. V levé části s čp. 456
bydleli v prvním patře majitelé
Vadlejchovi ještě na počátku 50. let,
byt v přízemí měl v té době pronajatý
technický úředník Ladislav Rubner.
Pravá část s čp. 457, kde dnes sídlí
Kancelářská technika Šopík, patřila

Svatojiřské nábřeží
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Foto: SOkA UH.

Jakubu a Else Weissblüthovým, po
válce se stal jejich dědicem Albert
Drucker, ředitel Centrotexu Náchod,
a dům obývali jen nájemníci.
Dnešní ulice Jana Blahoslava,
pojmenovaná po biskupovi jednoty
bratrské, který žil v letech 1523–1571,
dostala jako nová ulice název Blahoslavova v roce 1931, v roce 1961 se však
stala částí ulice Dlouhé a teprve od
roku 1991 je opět samostatnou ulicí.
Na jejím místě, za zadním dvorním
křídlem zbrojnice, se na přelomu
18. a 19. století nacházela zhruba
půlkruhovitá zahrada magacínského
účetního, vroubená zezadu zbytkem
hradebního příkopu, jehož část ústila
až na silnici k mostu. Nyní tvoří jednu
stranu ulice dva z již zmíněných obecních bytových domů, druhou ohradní
zeď staré zbrojnice, dnešní Galerie
Slováckého muzea, a blíže k nábřeží
zahradou obklopený Českobratrský
evangelický dům J. A. Komenského
čp. 419, který pro českobratrskou
církev postavil v letech 1925–1926
stavitel Josef Horák podle projektu
architekta Josefa Hraby.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

Uherské Hradiště
Sloupského 1298
+420 774 983 314
katerina.jarosova@itsmylife.cz
www.itsmylife.cz

No
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69 Kč

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR se pro Vás v Uherském Hradišti
přestěhovala na novou adresu.
Od 15. 4. 2019 nás naleznete zde:

Klientské centrum
Uherské Hradiště
Mariánské náměstí 65
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 585 238 471

Otevírací doba:
Pondělí: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Pátek:
8.00 – 12.00

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod
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Máte právní problém?
Potřebujete právní pomoc?

vera intimo

Jsem zde pro Vás.
Vykonávám advokátní praxi ve všech oblastech práva
a jsem kdykoli připravena převzít právní zastoupení
ve Vaší kauze.

Ráda si s Vámi sjednám schůzku ve své kanceláři, kde
vše probereme a nalezneme nejvhodnější řešení.

Mgr. Jitka Rosáková
advokátka

777 684 490

jitka@akrosakova.cz

Všehrdova 487, Uherské Hradiště
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akrosakova.cz

plavek
Modelové kolekce
léta 2019!
v módních barvách
J. Stancla 153, Uh. Hradiště,
tel. 572 553 235

UH. HRADIŠTĚ

Inzerce

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN
Od 1. 4. do 30. 4. 2019
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.
1. – 30. 4. 2019
uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Akreditovaný kurz

SANITÁŘ

●
●
●
●

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Zahájení kurzu: 11. září 2019
Předpokládáné ukončení: prosinec 2019
Příjem přihlášek do: 15. srpna 2019
Cena kurzu: 6.000,- Kč

Jak kurz probíhá?

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

Během kurzu si ve 100 hodinách teorie
a 80 hodinách praxe osvojíte všechny
nezbytné znalosti a zkušenosti pro
výkon “povolání” sanitáře.
Podmínky pro přijetí do kurzu:
-

ukončené min. základní vzdělání
věk nad 18 let
dobrý zdravotní stav
očkování proti žloutence typu
B (nebo zahájení očkování)

Přihlášky zasílejte
na adresu:
Uherskohradišťská
nemocnice a. s.
Ing. Lubomír Gazdoš,
personální oddělení
J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště
email: gazdosl@nemuh.cz
tel: 572 529 411

Přihlášky najdete na: www.nemuh.cz/sanitar

Vás zve na představení nového vozu
ŠKODA SCALA
sobota 27. 4. 2019, Staré Město
(DEN ZEMĚ 2019, areál REC Group)

autouh.cz
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VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.
Kojetínská 3881, Kroměříž

přijme zaměstnance

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KOMERČNÍ PROSTORY
V POLYFUNKČNÍM DOMĚ V CENTRU KUNOVIC

OBSLUHA
SPECIÁLNÍCH
STAVEBNÍCH
STROJŮ

2
m2
246 m a 170

Výhodná cena pronájmu!
Vhodné využití jako kancelářské prostory,
drobná výroba, služby nebo pro provoz restaurace

POŽADAVKY:
řidičské oprávnění sk. B, C - výhodou
manuální zručnost

NABÍZÍME:
dobré platové podmínky 180 - 200,- Kč / hodina
zájemce o práci rádi zaučíme
Životopisy zasílat na e-mail:
vacutec@vacutec.cz
Kontakt: 573 505 201, 724 345 008
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6. DUBNA 2019
V 17.00 HODIN
REDUTA

Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Fotíte (nejen jarní) přírodu?
Přihlaste se do soutěže
Přišlo jaro, příroda se probouzí
a Klub kultury vyhlašuje již 41. ročník Fotografické soutěže Týká se
to také tebe. V těchto dnech až do
20. května mohou všichni nadšení fotografové přírody zasílat své
snímky do fotosoutěže TSTTT.
Veškeré informace najdete na
stránkách www.tsttt.cz. Témata
jsou: Chráněné prvky naší přírody,
Člověk a životní prostředí, zvláštní
cena Ekologického zemědělství pak
zahrnuje témata: život na ekologické farmě, výroba biopotravin
a další. Vybrané snímky pak budou
součástí velké výstavy v Redutě s vernisáží v sobotu 8. června
v 17 hodin. Ukažte svými snímky,
jak vidíte svět kolem sebe…
Programové tipy na duben
najdete na straně 31.

Ohlédnutí

1. Jarní rockový festival

Poslední jazzový čtvrtek

Tento „bigbít“ jarní deštíky neohrozí.
Koná se totiž ve velkém sále Klubu
kultury, a to v sobotu 6. dubna od
19.30 hodin. Hvězdami večera budou
regionální kapely, které fanoušci
rockové hudby na Slovácku dobře
znají. První dubnovou sobotu tak
zahrají kapely: akuStyk, Halogen,
Doctor‘s Band a Trilobit. A kdo ví,
možná se právě začíná tradice. Pořádají zúčastněné kapely ve spolupráci
s Klubem kultury.

Na závěr tohoto cyklu Jazz vybral dramaturg Jan Maděrič mezinárodní Tom
Smith Quartet. Ve čtvrtek 11. dubna tak
v Redutě zahraje Tom Smith, excelentní
britský jazzový saxofonista, flétnista,
klarinetista a klavírista, na saxofony
a spolu s ním se hradišťskému publiku
představí ruští jazzmani Daniel Bulatkin
na piano a Max Makagonov na kontrabas a tuzemský bubeník Petr Nohavica.
Předplatné další sezóny bude v prodeji
v pokladně KK již v květnu!

Doctor´s Band
Halogen
Pozvání
SETKÁNÍ-STRETNUTIE
Letošního ročníku tradiční výstavy Setkání-stretnutie, kterou pořádá každoročně Klub kultury Uh. Hradiště a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíně, se
zúčastnilo na čtyři desítky autorů. Návštěvníkům v našem městě se představí
opět velmi pestrá kolekce výtvarných

děl velké škály technik a námětů. Z řad
výtvarníků z našeho regionu vystavuje
16 autorů. Z Uh. Hradiště se účastní
např. D. Burďáková, M. Koníčková, V. Kovaříková, J. Marčíková, Z. Kup, M. Král.
Výstava bude slavnostně zahájena za
hudebního doprovodu CM Kunovjan
a za účasti autorů v 17 hodin v Galerii
Vladimíra Hrocha.
-PB-

uzávěrka
fotosoutěže
20. 5. 2019
Výstava velkoformátových obrazů a digitálních tisků
výtvarníka Jiřího Sibinského byla slavnostně zahájena
za hudebního doprovodu CM Cifra. Ještě do 3. dubna ji
bude možné navštívit v Galerii Vladimíra Hrocha.

www.tsttt.cz
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Středa 3. dubna v 17.00,
pobočka Mařatice
Připravte se na Velikonoce
I dospělí si mohou zpestřit blížící se
Velikonoce, pokud se přihlásí na velikonoční dílnu, která se uskuteční na
pobočce knihovny v Mařaticích. Poté se
doma potěší z vlastnoručně vyrobených
vintage kraslic. Přihlášky na telefonu
572 570 705.
Středa 10. dubna v 17.00,
čítárna knihovny
Beseda s nejčtenějším spisovatelem
Úspěšný autor historických románů
a nejčtenější český spisovatel Vlastimil
Vondruška zavítá po několika letech
do Uherského Hradiště. O jeho oblíbenosti svědčí i fakt, že na volný termín
jsme čekali téměř dva roky. Vyprávění
o tom, jak se historik dostal k psaní
beletrie, o životě spisovatele a také
o zásadách tvorby historické beletrie.
Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírá
principy středověkého soudnictví a ve

regionu. Všichni určitě znáte buchlovickou Lípu neviny nebo památné platany
ve Smetanových sadech, ale přijďte si
poslechnout příběhy možná méně známých, ale stejně pozoruhodných stromů
našeho regionu.

společnosti panoše Oty pak milostný
život našich předků. Vyprávěním se
prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života.
Čtvrtek 25. dubna v 18.00,
čítárna knihovny
Znáte památné stromy v našem
regionu?
Erudovaný vypravěč Ing. Jaroslav
Hrabec, vedoucí oddělení ochrany
přírody a krajiny Zlínského kraje, bude
přednášet o památných nebo zajímavých stromech, které rostou v našem

Máme Velkomoravského knihovníka!

Regionální organizace SKIP Velká Morava udělila 13. března řediteli Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana Mgr. Radovanu Jančářovi titul Velkomoravský
knihovník. Ocenění získal za dlouholetý přínos k rozvoji knihovnických akcí
regionu a za příkladnou inspiraci ostatních knihovníků a veřejných knihoven.
Gratulujeme!
Foto: archiv KBBB
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17. dubna v 17.00, čítárna knihovny
Poslední lekce Kurzu kreativity
Poslední lekce Kurzu kreativity, kterým
od počátku roku prošlo zatím 17 frekventantů. Účastníci rozvíjí vlastní
kresbu i psaní textů na zadaná témata.
Výstupem bude výstava prací, která se
v čítárně knihovny uskuteční v květnu
letošního roku.
16. dubna od 16.00 pro děti,
23. dubna od 16.00 pro dospělé
Deskohrátky pokračují
V pobočce knihovny ve Štěpnicích probíhají 2x za měsíc Deskohrátky – hraní
deskových her pro dospělé i děti. Přijďte
si zahrát některé zbrusu nové deskové
hry.
- RJ -

Ohlédnutí za březnovým
programem

Podvečer s Malým princem v podání
Víti Marčíka se 5. března úžasně vydařil.
Divadlo jednoho herce, který na starém
kočárku s pomocí loutek a hudby vypráví o svém setkání s Malým princem,
v knihovně zaujalo. Nadšení byli malí
i velcí diváci. 
Foto: archiv KBBB

Kultura

Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Světová premiéra: Šimon Caban uvede autorskou hru Kocourkov-Brod

Režisér a scénograf Šimon Caban.

Foto: Jan Šmach

Autorskou hru nazvanou Kocourkov-Brod právě ve Slováckém divadle připravuje režisér Šimon Caban. „Nazval
jsem to komickou operou, kde není
nikomu moc do zpěvu o věcech, kterým
by bylo nekorektní se smát,“ řekl Šimon
Caban.
Přední český filmový a divadelní tvůrce bude se Slováckým divadlem spolupracovat poprvé a na spolupráci se těší.
„S ředitelem divadla Michalem Zetelem
se známe z brněnského Buranteatru.
Vážím si nesmírně jeho rozhodnutí
a mého pozvání sem, které ale určitě

usnadnila jistota v opoře divácké obce
uherskohradišťského divadla. Důvěra ve
vedení, jeho vizi, svobodu autorského
přístupu, kvalita hereckého ansámblu
a důvěra v náročného diváka je základem,“ dodal Caban.
Satiru o tom, že společnost, kterou
kritizujeme, tvoříme my sami, napsal
Šimon Caban přímo pro uherskohradišťský soubor. „On ten text je totiž
takový příběh, který se odehrává kdysi,
kdesi, ale možná je současný a nedaleko
od nás. A není tu jasné, kdo je dobrý, kdo
zlý a vlastně teprve naší reakcí na tento
děj a postavy v něm se ukazuje, kam která společnost ve svém uvažování a chování směřuje. A v tom vidím to důležité
pro samotné představení v dnešní době,
pro dnešní diváky,“ upřesnil režisér.
Ke spolupráci přizval Šimon Caban,
který k inscenaci vytvořil i scénu, kostýmní výtvarnici Jitku Fleislebr, hudbu
složil Darek Král, se kterým režisér
a scénograf spolupracoval na inscenaci
Sexmise v královéhradeckém Klicperově
divadle. Dramaturgie se ujala Markéta
Špetíková.
Z hereckých tváří se diváci mohou
těšit na Františka Maňáka, Kláru Vojtkovou, Davida Vaculíka, Pavla Hromádku,

Irenu Vackovou, Davida Vackeho, Pavlínu Hejcmanovou, Kamilu Zetelovou,
Jitku Hlaváčovou a další. Premiéra je
naplánována na 13. duben.
Besední pořad Na kus řeči s Pavlem
Šupinou k chystané premiéře se uskuteční výjimečně ve středu 10. dubna od
19 hodin v Kafe Uprostřed v Uherském
Hradišti.
O čem to bude?
Kocourkov-Brod je železniční stanice,
do níž vlak nejezdí. V Kocourkově žije
dívka. Do vedlejší vesnice, kde bydlí její
nastávající, vede pouze jediná cesta –
přes brod. Jestli se snoubenci k sobě dostanou a jakou cenu za to zaplatí, o tom
rozhodnou životní zkušenosti, postoje
a názory společnosti, která se náhodně
sešla na last minute dovolené u břehů
Středozemního moře v sanatoriu pro
osoby trpící chronickým blahobytem.
K evropským břehům Středozemního
moře se ovšem snaží přebrodit také
afričtí uprchlíci. Klienty sanatoria tak
nenadále spojí společenská hra Brod.
Začíná závod o život – ale nikoli o ten
vlastní.
Satira o tom, že společnost, kterou
kritizujeme, tvoříme my sami.
- BŠ -

Na divadelním plese vyhlásili nejlepší inscenaci a herce
V uherskohradišťském Klubu kultury se 9. března konal Ples Slováckého
divadla. Letos podruhé ve spojení
s firmou Ray Service. Vrcholem večera
bylo předávání diváckých cen Slovácký
Oskar, cen odborné poroty Největší
z pierotů a Ceny komediantů.
V anketě Slovácký Oskar diváky
nejvíce oslovily výkony Kláry Vojtkové
a Tomáše Šulaje. Nejzajímavější inscenací uplynulé sezóny se stalo drama
Karoliny Světlé Kříž u potoka v režii
Martina Františáka. Stejná inscenace
zvítězila i u kritiků, kteří za nejlepší

ženský herecký výkon ocenili Kláru
Vojtkovou za její ztvárnění role Evy
v Kříži u potoka.
Nejlepším mužským výkonem zaujal
odbornou porotu Zdeněk Trčálek
v roli Majora v inscenaci režiséra Igora
Stránského Rodina Tótů a rovněž v roli
Štěpána Potockého v Kříži u potoka.
Předána byla i Cena komediantů,
kterou udělují herci Slováckého divadla ostatním nehereckým kolegům.
Získal ji Josef Fojta za původní hudbu
k pohádkovému muzikálu Anička
a bylinkové kouzlo.
- BŠ -

Herec Tomáš Šulaj získal svého osmého Slováckého
Oskara.
Foto: Jan Šmach
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY

GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA

Krojové eldorádo. Národopisné
fotografie Josefa Klvani

Textile Art Of Today – 5. ročník
mezinárodního trienále textilu
V letošní přehlídce se představuje
několik desítek autorů z pěti kontinentů. Souhrn materiálů v různých
kombinacích i zpracování poskytuje
mimořádnou příležitost k nahlédnutí do světových ateliérů, kde vznikají
zcela jedinečná díla pozoruhodného
významu.
Více na www.textileartoftoday.
Vernisáž: čtvrtek 18. dubna
v 17.00. Výstava potrvá
do 23. června.

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.
Výstava potrvá do 30. června.
Pravěk umění. Umění pravěku

Uvidíte jedny z nejstarších uměleckých
předmětů z našeho území, navštívíte
pravěkou jeskyni s malbami, nahlédnete na venuši prvních zemědělců, se
zatajeným dechem můžete sledovat
nápaditost a řemeslnou dovednost
„šperkařů“ doby bronzové, dýchne
na vás tajemno keltského mysticismu
i přepych a bohatství urozených z doby
stěhování národů.
Vernisáž: čtvrtek 11. dubna
v 17.00. Výstava potrvá
do 22. září.
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VÝSTAVY MIMO OBJEKTY
MUZEA
Uherské Hradiště v době první
republiky
Výstava k 100. výročí vzniku republiky
dokumentuje nejen události v říjnu
1918, ale především rozvoj města v meziválečném období. Výstavu připravily
město Uherské Hradiště a Slovácké
muzeum. Chodba Jezuitské koleje,
Masarykovo náměstí 21.
Výstava končí 31. srpna.
Věznice Uherské Hradiště
Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské věznice se zaměřuje na
období nacistického a komunistického režimu. Přibližuje vlastní provoz
věznice a vypráví příběhy lidí, kteří
se ocitli za jejími zdmi. Pohled do
běžně nepřístupné věznice poskytne
videozáznam, který byl pořízen na
podzim roku 2016 a který zachycuje
stav cel, samovazeb i vězeňské kaple.
Expozice zpřístupněna na požádání:
Městské informační centrum Uherské Hradiště, telefon 572 525 525,
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz.
Podkroví, U Reduty 256.
Expozice je zpřístupněna od 11.
dubna.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Tvoříme v muzeu! Pletení z pedigu
Účastníci se seznámí se základy pletení z přírodního materiálu – pedigu
po teoretické a především praktické
stránce. Pedig je přírodní pletivo, které
se k nám dováží z tropických oblastí
jihovýchodní Asie a jedná se o vnitřní
stonek ratanové palmy. Cílem kurzu je
zvládnutí základních pletacích postupů
a vytvoření si vlastního výrobku. Kurz je
určen pro úplné začátečníky. Lektorkou
je Veronika Šebková. Účastníci kurzu se
naučí uplést podložky pod hrnec. Každý
účastník si s sebou přinese kuchyňskou
houbičku, v rámci kurzu obdrží materiál na pletení, pomůcky pro zpracování
pedigu. Kapacita kurzu je 16 účastníků.
Vstupné: 300 Kč. Rezervace: Mgr. Jan
Káčer, e-mail jan.kacer@slovackemuzeum.cz, telefon 572 556 556, 572 551 370.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
sobota 6. dubna od 9.00 do 12.00. Zájemci se mohou přihlásit do 1. dubna.
Josef Klvaňa (1857–1919). Národopisný
badatel, sběratel lidového umění,
fotograf, mineralog, geolog, pedagog… a volbou moravský Slovák
PhDr. Helena Beránková představí osobnost jednoho ze zakladatelů vědecké
etnografie a pedagoga českého gymnázia, který strávil na konci 19. století
v Uherském Hradišti nejplodnější léta
svého profesního života a nejkrásnější
období života soukromého. Pořádají
Muzejní spolek a Slovácké muzeum.
Přednáškové centrum, Štefánikova
1285, čtvrtek 4. dubna v 17.00.
Vstup volný.
Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Lovci mamutů
Zvídálkova výprava se kvůli Velikonocům odkládá na čtvrtou dubnovou
neděli. Děti se můžou těšit na procházku
pravěkou jeskyní vyzdobenou prastarými malbami. Prohlédnou si umělecká
díla, která vytvořili naši předkové před
tisíci lety. Vstupné 100 Kč.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179,
neděle 28. dubna, od 13.00 do 17.00.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Úterý 2. dubna, 17.30, kino Hvězda
Den autismu v kině Hvězda
Připomenutí Světového dne porozumění autismu. Dopoledne čekají pro
mladší žáky spřátelených základních
škol dílničky a aktivity a promítání
filmu, v 17.30 hod. můžete navštívit
vernisáž výstavy autoportrétů a fotografií ze života dětí s autismem spolu
s výtvarnými pracemi na téma „Jak
si představuji autistu“, od 18.00 hod.
promítání filmu Simonův vesmír pro
veřejnost, vstup volný. Přijďte prosím
v modrém oblečení. Svojí účastí na
této akci podpoříte zvýšení povědomí
o autismu. Pořádá: ZŠ a MŠ Uherské
Hradiště, Šafaříkova ve spolupráci
s MK UH a pod záštitou starosty města Ing. Stanislavem Blahou.
Středa 3. dubna, 18.00, Cafe Portal
Aleš Palán: Raději zešílet
v divočině (beseda)

Městská kina a Knižní dům Portal
vás zvou na návštěvu šumavských
poustevníků a samotářů. Těšit se
můžete na zajímavé povídání (nejen)
o jeho úspěšné knize rozhovorů Raději zešílet v divočině. Dojde ale také
na jeho další knižní počiny (kniha
rozhovorů s Marií Svatošovou Neboj
se vrátit domů a další).
Středa 10. dubna, 20.00, kino Hvězda
La Gioconda (živě z Gran Teatre
del Liceu, Barcelona)
Nacházíme se v Benátkách 17. století, kde Enzo Grimaldo opouští
nebohou Giocondu, jejíž matka
La Cieca je obviněna z čarodějnictví.
Enzo je nyní zamilovaný do Laury,

manželky Alvise. Toto symbolické
dílo z období mezi Verdiho největší slávou a počátkem verismu, je
Ponchielliho nejznámější operou.
Vedle slavného „Tance hodin“ a árie,
již zpívá Gioconda v okamžiku
své sebevraždy, zazní v této opeře
mnoho dalších jedinečných lyrických příkladů post-romantické
citlivosti. Mezi další klíčové aspekty
patří mistrovská instrumentace
a vokální styl rolí Laury, La Ciecy,
Enza Grimalda či Barnaby. V čele
našich vynikajících umělců stane
Iréne Theorin, jež je oslavována
coby jedna z nejlepších divadelních
sopranistek současnosti a v Liceu si
vysloužila také dlouhé ovace za své
výkony ve Wagnerových operách.
Nyní se v Barceloně objeví znovu ve
své dlouho očekávané roli Giocondy.
Vstupné 220 Kč, 160 Kč pro studenty, důchodce a při koupi alespoň
čtyř titulů Kulturních delikates.
16. až 18. dubna, kino Hvězda
Febiofest 2019

Festival Febiofest je primárně zaměřen na celovečerní snímky, nabízí

divákům nejlepší filmy současné
světové kinematografie, distribuční premiéry, retrospektivy a pocty
filmovým osobnostem. Po ukončení
programu v Praze putují vybrané
snímky do dalších měst v rámci
regionálních ozvěn, letos se k těmto
městům připojuje i Uherské Hradiště. Slavnostní zahajovací večer se
koná v úterý 16. dubna.
Program regionálního programu na webu mkuh.cz nebo www.
febiofest.cz
Středa 24. dubna, 16.30, kino Hvězda
Jakub Vágner: Amazonie (beseda)

Jakub cestuje za rybami a dobrodružstvím do všech koutů světa.
Jeho expedice většinou směřují do
odlehlých, mnohdy i málo probádaných oblastí naší planety. V posledních letech se zaměřuje především
na výpravy do povodí řeky Amazonky v Jižní Americe a také na černý
kontinent, kde se věnuje průzkumu poslední perly Afriky Kongu.
Amazonský deštný prales je jedním
z nejúžasnějších a zároveň nejdrsnějších míst naší planety. Jakub Vágner dnes patří mezi největší světové
odborníky na tento úžasný ekosystém. Ve své přednášce vás zavede
do divokého pralesa pod i nad vodní
hladinou. Jakub je velkým milovníkem a ochráncem přírody a skvělým
vypravěčem. Beseda je doplněná
promítáním záběrů z jeho cest a z lovení ryb. Vstupné: 250 Kč.
23

Z organizací

2019 | 4

DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, www.ddmsikula.cz
Od 9. dubna do 5. května
Výstava fotografií z příměstských
táborů
Výstava fotografií z příměstských
táborů „U tetičky na dědině 2018“, které
probíhaly v Parku Rochus pod vedením
lektorů z DDM Šikula ve spolupráci
s ICM Uherské Hradiště, Parkem Rochus
a Regionem Slovácko. Výstava se koná
v komunitní kavárně Cafe 21.
Úterý 2. a středa 3. dubna
21. ročník soutěže „Poznej a chraň“
Oblastní kolo soutěže tříčlenných družstev žáků základních škol. Na soutěž je
nutné se přihlásit. Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233, lenka.pavelcikova@
ddmsikula.cz.

Úterý 9. dubna
Základy modelování ve 3D
Workshop pro děti od 11 let, od 16 do 17.30
hodin v ICM Uherské Hradiště, lektor
Prokop Findeis, cena 50 Kč. Rezervace
na icm@icm.uh.cz. Info: Lenka Kodrlová,
739 525 412.

Čtvrtek 4. dubna
Přehlídka dětských divadel
Krajské kolo přehlídky dětských divadel,
akce za podpory Ministerstva kultury
ČR a Zlínského kraje. Odborná porota
vybere nejlepší divadelní soubor našeho
kraje na celostátní přehlídku „Dětská
scéna“. Kulturní zařízení Vésky. Info:
Martina Dörrová, 605 203 064, martina.
dorrova@ddmsikula.cz.

Středa 10. dubna
Seminář „Objevitelská bádání
v zahradě“
Vzdělávací seminář s praktickými
ukázkami aktivit pro výuku v zahradě,
od 9 do 15.30 hodin v prostorách a na zahradě DDM. Účastníci obdrží metodické
publikace a pracovní listy. Na seminář je
nutné se přihlásit. Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233, lenka.pavelcikova@
ddmsikula.cz.

Sobota 6. dubna
Jarní muzicírování
Hraní na cajony a bobotubes od 9.30 do
12 hodin. Akce proběhne v pobočce Jarošov, Louky 519 (vedle knihovny), cena 30
Kč. Na akci je nutné se předem přihlásit
do 1. dubna. Info: Radka Turzíková, 605
203 063, radka.turzikova@ddmsikula.cz.
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Sobota 13. dubna
Výlet s Klubem cestovatelů do Strážnice
Skanzen s velikonočním programem.
Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233,
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz,
www.trnka.xf.cz.

Neděle 14. dubna
Den Země v Kunovském lese
Život, kam se podíváš. Víte, kdo se
skrývá pod kamenem? Proč se stínka
jmenuje stínka? Kolik toho sní takový
netopýr? Pokud ne, tak přijďte v neděli
odpoledne do Kunovského lesa, kde se
toho můžete dozvědět ještě mnohem
více. Nachystali jsme pro vás hravě
naučné odpoledne plné her, tvoření
a úkolů. Od 13.30 do 17.30 hodin. Info:
Lenka Pavelčíková, 733 500 233, lenka.
pavelcikova@ddmsikula.cz
Úterý 16. dubna
Recitační přehlídka
Krajské kolo recitační přehlídky dětských sólistů v Redutě. Info: Martina
Dörrová, 605 203 064, martina.dorrova@ddmsikula.cz
Čtvrtek 18. dubna
Velikonoční prázdniny
Výtvarné tvoření s tradicemi pro děti
od 9 do 13 hodin v budově DDM. Na
akci je nutné se předem přihlásit do
15. dubna. S sebou tvořivou náladu,
pracovní oděv – zástěrku, přezůvky,
svačinu a pití. Cena 120 Kč. Info: Bronislava Krystová, 572 551 347, brona.
krystova@ddmsikula.cz.
Pondělí 29. dubna
Workshop malého programátora
Workshop pro děti od 6 let, od 15 do 16
hodin v ICM Uherské Hradiště, cena
50 Kč. Rezervace na icm@icm.uh.cz.
Info: Lenka Kodrlová, 739 525 412.

Z organizací

Park a skanzen Rochus
Příroda se probouzí, v zemědělských usedlostech začíná další hospodářský rok

Příroda se pozvolna probouzí a v zemědělských usedlostech začíná další
hospodářský rok. Nastala doba půstu,
zklidnění a přípravy na velikonoční
svátky. A právě období končící zimy
a přicházejícího jara přiblíží v dubnu návštěvníkům skanzenu Rochus program
Od fašanku do Velikonoc (pro školy
10. až 12. dubna od 8.30 do 13 hodin, pro
širokou veřejnost v sobotu 13. dubna od
13 do 17 hodin).
Členové folklorního souboru Cifra
a dětského folklorního souboru Dolinečka vynesou smrtku, přinesou létečko
a předvedou velikonoční obchůzku.
Děvčata si mohou namalovat vajíčko
a třeba se při tom inspirovat u zručných
maléreček kraslic, chlapci se naučí plést
pomlázku a zjistí, proč a kdy se chodí

před Velikonocemi klepat a hrkat. Nebude chybět ukázka tradiční gastronomie
typické pro jarní období, tematické
povídání ani košt mladých vín. Akce „Od
fašanku do Velikonoc“ je spolufinancována Zlínským krajem.
Den Země, který připadá tradičně na
22. dubna, si ve skanzenu Rochus připomeneme výukovými programy pro
školy. Aby se dostalo na všechny školní
výpravy, budou programy probíhat
v průběhu celého pracovního týdne.
V rámci této akce nazvané Tý-Den Země
(23. až 26. dubna od 8.30 do 13 hodin)
žáci mimojiné poznají význam půdy jako
nezastupitelného zdroje pro život každého člověka a formou interaktivních
ukázek se seznámí s využitím půdy pro
obživu, ale třeba i pro lidové stavitelství
nebo uměleckou výrobu.
V prvomájový den se můžete těšit na
tradiční akci Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus (1. května
od 10 do 17 hodin), kdy na Rochusu slavnostně s návštěvníky zahájíme pastvu
ovcí a současně i čtvrtou návštěvnickou
sezónu našeho muzea. Mařacká chasa
a folklorní soubor Cifra postaví májku,
návštěvníci se dozvědí, jak se zpracovává

ovčí vlna, těšit se můžete také na oblíbené ukázky práce s pasteveckým psem. Po
celou dobu akce bude otevřena kaple sv.
Rocha, u níž se bude od 15 hodin konat
poutní mše svatá.
A na závěr ještě jedna malá prvomájová pozvánka: na Rochusu roste spousta
třešní. Můžete proto přijít políbit svoji
lásku pod rozkvetlý strom k nám! - JB Nejbližší akce na Rochusu
10. až 12. dubna, 8.30–13.00
Od fašanku do Velikonoc (program pro
školy)
13. dubna, 13.00–17.00
Od fašanku do Velikonoc
(pro širokou veřejnost)
23. – 26. dubna, 8.30–13.00
Tý-Den Země (program pro školy)
1. května, 10.00–17.00
Otevírání pastvin a stavění máje
30. – 31. května, 8.30–13.00
Řemeslo má zlaté dno
(program pro školy)
14. června, 18.00–23.00
Rochus pod hvězdami
Více informací na www.skanzenrochus.cz
nebo na www.facebook.com/Park.Rochus

Region Slovácko
Zahajte cyklistickou sezonu Na kole vinohrady Uherskohradišťska
Jako každý rok, i letos zve Region
Slovácko a Městské informační centrum všechny příznivce cyklistiky a pěší
turistiky na další, již 14. ročník otevírání
cyklostezek, který se uskuteční v sobotu
27. dubna. Opět budou nachystány trasy
pro cyklisty i pěší, které vás provedou
napříč naším regionem, vinnými sklípky
a zajímavými místy. Začínáme v 8.30 hod.
registracemi na Masarykově náměstí,
starty jednotlivých stezek proběhnou od
9.40 do 10 hodin. Registrační poplatek je
50 korun, děti a mládež do 15 let zdarma,
součástí poplatku je registrační páska
a brožura s rozpisem tras a mapkou.

Nebude chybět ani odpolední kulturní program, v rámci kterého zazpívají
od 15.30 hod. na Masarykově náměstí
Vlčnovské búdové umělkyně a Mužský pěvecký sbor z Kunovic. Proběhne
losování tombol a tradiční vinný trh, na
kterém bude možno zakoupit vína od
vinařů z jednotlivých tras.
Na kole vinohrady Uherskohradišťska
je zahajovací akcí projektu Krajem vína
2019, což je seriál deseti cykloturistických výletů po Moravských vinařských
stezkách.
Akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska je spolufinancována městem

Uherské Hradiště a Vinařským fondem.
Více informací podá Městské informační centrum Uherské Hradiště,
572 525 525, 572 525 529, www.uherske-hradiste.cz.
- HP-
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Tichá vína Reduta
I letos zve Klub kultury do Uherského Hradiště zástupce vybraných
vinařství, aby milovníkům vína
představili to nejlepší ze své produkce v barokním prostoru Reduty,
a to v sobotu 6. dubna v 17 hodin.
Letošní, v pořadí již pátý, ročník
exkluzivní degustace se koná opět
pod záštitou starosty města Ing. Stanislava Blahy. K ochutnání vinaři
nabídnou více než stovku vzorků
vína ze svých dvanácti vinařství.
Zúčastní se vinařství DUFEK,
GERTNER, HROZÍNEK, JAN STÁVEK,
KERN, REISTEN, SONBERK, ŠTĚPÁN
MAŇÁK, TRÁVNÍČEK A KOŘÍNEK,
VÁCLAV, VEVERKA a WINTERBERG.
Vítán je vstup ve společenském oděvu. Degustaci zpříjemní tóny klasické hudby v podání komorního souboru Con Amore. Návštěvníci obdrží
slosovatelnou vstupenku, skleničku,
katalog a originální dárek.

Vítání jara

VELIKONOČNÍ
JARMARK

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

Vítání
jara
jara
sVítání
průvodcem

TEMATICKÉ
VELIKONOČNÍ
VELIKONOČNÍ
PROHLÍDKY MĚSTA
JARMARK
JARMARK

NANA
MASARYKOVĚ
MASARYKOVĚ
NÁMĚSTÍ
NÁMĚSTÍ

Noční prohlídky

Komentované prohlídky

4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. 2019

pátek 12. července 2019

Sraz účastníků je u morového sloupu
na Mariánském náměstí ve 20.00 hodin.

Po stopách architektů
pátek 5. dubna 2019

Program:

Architektura historizujících slohů
Program:
Program:
z konce 19. a počátku 20. století

Sobota 20. 4. 2019

Neděle 21. 4. 2019

10.00 – 12.30 - DFS Světlovánek

10.00 – 12.30 - DFS Skaličánek

- FS Kuželovjan
- Kuželovské zpěvulky
13.00 – 14.30 - Fleret
14.45 – 17.00 - Country folk kapela Kanonýři

- FS Kunovjan
12.45 – 14.45 - Dechová hudba Šohajé
15.00 – 17.00 - Fatamorgana

SobotaSobota
20. 4.21.
2019
20.
4. 2019
pátek
června
2019

10.00 – 12.30
10.00
-– 12.30
DFS Světlovánek
- DFS Světlovánek
Architektura
meziválečného
období
- FS Kuželovjan
- FS Kuželovjan
- Kuželovské
- Kuželovské
zpěvulky
zpěvulky

Za památkami a historií královského města

pátek 9. srpna 2019

Po stopách krále Matyáše

pátek 20. září 2019

Po stopách morových epidemií

pátek 11. října 2019

Kostel Nanebevzetí
P. 4.
Marie
a hřbitov v Mařaticích
Neděle
Neděle
21. 4. 2019
21.
2019
Sraz účastníků
prohlídek
je před
Městským
10.00
– 12.30
10.00všech
-– 12.30
DFS
Skaličánek
- DFS
Skaličánek

informačním centrem, Masarykovo náměstí 21 v 16.00
hodin. Sraz účastníků
prohlídky
je před
- FS říjnové
Kunovjan
- FS
Kunovjan
hřbitovem v Mařaticích v 16.00 hodin.

12.45 – 14.45
12.45 –- 14.45
Dechová
- Dechová
hudba Šohajé
hudba Šohajé

Královským
městem
Uherské Hradiště Vás provede historička PhDr.
Rašticová.
Účast-naFatamorgana
prohlídkách je zdarma, avšak
13.00 – 14.30
13.00
–- 14.30
Fleret
- Fleret
15.00Blanka
– 17.00
15.00
–- 17.00
Fatamorgana

z kapacitních důvodů je nutná rezervace pomocí formuláře na www.uherske-hradiste.cz/rezervacni-system. Bližší informace

14.45 – 17.00
14.45
–- 17.00
Country
Country
folk kapela
folkKanonýři
kapela
Vám poskytnou
v-Městském
informačním
centruKanonýři
Uherské Hradiště (mic@uherske-hradiste.cz, tel. 572 525 525).

Pořádají: město Uherské Hradiště, Městské informační centrum – Region Slovácko, Knihovna B. B. Buchlovana, Římskokatolická farnost UH, Moravský zemský archiv v Brně (UH).
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Atlet Jakub Kunt chce dobýt Evropu
Sportovním králem Uherského Hradiště je osmnáctiletý atlet Jakub Kunt,
který na nedávném Mistrovství České
republiky v Praze získal v kategorii
juniorů první místo ve skoku vysokém
a skvělé druhé místo v trojskoku. V polovině února obdržel cenu města pro
nejlepšího sportovce roku 2018.
Jakubovo nezvyklé příjmení nosí
v České republice pouze 255 osob,
jméno pochází z němčiny a znamená
přibližně – známý, dobrý zákazník.
Mezi jedinci nosící jméno Kunt Google
nabízí hned několik lékařů, autora
publikací o spisové službě, jméno nese
i starosta Orlíku nad Vltavou. A samozřejmě mezi nimi už nechybí ani Jakub,
ač Staroměšťan, barvy atletického
klubu AC Slovácká Slavia úspěšně hájí
už jedenáct let. Patří k dalším tvářím
dorostenecké a juniorské hradišťské atletiky, které mají před sebou nadějnou
budoucnost i v dospělých kategoriích.
V kolika letech jste Jakube začínal
s atletikou?
Bylo to ve druhé třídě. Atletika má tu výhodu, že děti – začátečníci – se nejdříve
učí nejrůznějším pohybovým dovednostem – rychlosti, vytrvalosti, mrštnosti.
Není to tedy úzce zaměřeno, tak jako
v jiných sportech. Je víc času na to vybrat, co každému skutečně sedí, v čem
může být dobrý. Mým prvním trenérem
byl Lubomír Tomeček, který při výběru
mé budoucí specializace na skokanské
disciplíny sehrál velmi významnou roli.
Volba byla jednoznačná, nebo vás
lákaly i jiné sporty?
Ještě v mateřské školce jsem na taťkovo
přání začal chodit na fotbal, ale to mě
nebavilo a ani jsem v tom nebyl dobrý.
Proto ta výměna za atletiku. Ve třetí
třídě jsem ještě začal hrát volejbal za
VSK Staré Město, ale jak v atletice postupně přibývalo tréninků, bylo jasné,
že se budu muset rozhodnout, čemu
dám přednost. Vyhrála atletika, ale
když Staroměšťané potřebují a mám
čas, rád jim v nějakém zápase vypomůžu.

Kdy přišly vaše první úspěchy?
Docela brzo, byl jsem rychlý v běhu na
šedesát metrů, v hodech i skokových
disciplínách. To je opravdu velká výhoda
atletiky, že je tak různorodá, a proto baví.
Vaší specializací se staly skoky.
Ale přece jen – ve všech disciplínách
vám to jde, už máte definitivně jasno,
která nakonec zvítězí?
Když to vezmu podle toho, jak je mám
oblíbené, je to trojskok a skok do výšky.
Ještě pořád se nemusím rozhodnout pro
jedinou disciplínu.
Můžete popsat okamžiky soustředění
před skokem?
To je hodně důležité. Někdy je to patnáct
vteřin, někdy vyčerpám všech povolených třicet. Hodně mi pomáhá vytleskávání diváků. Pak už rozběh, skok, či tři
skoky. A když to dopadne dobře, je to
báječný okamžik štěstí.
Kolik času věnujete tréninku?
Mimo sezonu trénuji pětkrát týdně
asi po dvou hodinách. V sezonu, zimní
(halová) je od ledna do února a letní od
dubna do června, trénuji čtyřikrát týdně. K tomu je ale potřeba přidat víkendové závody.

Které nastávající závody jsou pro
vás v současné době nejdůležitější?
Určitě je to Mistrovství Evropy juniorů, které bude ve Švédsku. Tam potřebuji skočit limit 2015 cm. Věřím, že se
mi to podaří. Potom to bude mistrovství republiky, mezistátní utkání... Je
toho hodně.
A jaké máte aktuální sportovní
cíle?
Když to vezmu výkoností podle disciplín, tak je to dálka 720 cm, trojskok
15 metrů a výška 215 cm.
Když se podaří a máte volno,
čemu se rád věnujete?
Bývá to málokdy, ale určitě rád zajdu
za babičkou, s taťkou jezdíme na kolech a samozřejmě se musím věnovat
i škole. Studuji Stojanovo gymnázium na Velehradě, jsem ve druhém
ročníku, takže do maturity mám ještě
nějaký čas. Rád bych pokračoval ve
studiu v Praze na Fakultě tělovýchovy
a sportu. Snad se mi to podaří.
Děkuji za rozhovor a jistě nejen za Hradišťáky přeji hodně úspěchů nejen ve sportu.
Alena Kučerová
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Volejbal v Sokole stojí na dobré partě

Muži nebo ženy? To v sokolském oddílu Volejbal II
neřeší. 
Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště

Bývaly doby, kdy v Sokole cvičili
pouze muži. Když se pak po letech
přidaly i ženy, dělily se cvičební
oddíly striktně na mužské a ženské.
V hradišťském Sokole cvičily ženy
a muži dokonce v různé dny – muži
v úterý a v pátek, ženy v pondělí
a ve čtvrtek. Jenže doba jde kupředu a staré pořádky se mění, takže
v úterní a páteční podvečery nyní
v sokolovně potkáte ženy i muže
dohromady, a to v oddíle Volejbal II.
„Do Sokola pod vysokou síť mě
před deseti lety zlákala manželka,“

říká Zdeněk Ebner, který tento
volejbalový oddíl už druhým rokem
vede. „Náplní našich cvičebních
hodin je výhradně volejbal. Před
vlastní hrou si každý provede krátké protažení nebo se proběhne, aby
prohřál svalstvo,“ popisuje Zdeněk Ebner průběh tréninků. „Pak
už následuje nelítostný mač dvou
přátelsky naladěných týmů. Jsme
nadšeně hrající absolutní amatéři
s velkým sportovním srdcem,“ dodává s úsměvem. Během roku hrají
volejbalisté v sokolovně, v letních
měsících se stěhují na venkovní
hřiště.
I když Zdeněk Ebner aktivně sportuje celý život, volejbalu se začal
více věnovat až v Sokole, kde složil
cvičitelské zkoušky a pravidelně se
doškoluje na kurzech a školeních
pro sokolské cvičitele. Mezi členy
jeho oddílu jsou mladší dospělí
i senioři. Všichni se shodují na tom,
že je do Sokola táhne nejen potřeba
protáhnout tělo, ale i dobrá parta,
která se zde schází. „Je tu kolektiv
lidí, kteří se vzájemně respektují,
pomáhají si a vytvářejí v oddíle

příjemně přátelské prostředí,“
potvrzuje Zdeněk Ebner. Členové
oddílu společně slaví narozeniny,
v letních měsících pořádají volejbalová soustředění na Smraďavce nebo
se setkávají na sokolských společenských akcích.
Pravidelný pohyb pomáhá členům
oddílu udržovat přesně podle známého sokolského hesla zdravé tělo
i ducha až do vysokého věku. „Vzpomínám si, jak přišel na trénink Jarda Němeček s lahví vína a řekl: „Kamarádi, dnes mám osmdesát sedm
roků a končím s aktivním sportem.“
Jeho neuvěřitelnou vitalitu a nadšení pro volejbal bych přál nám všem,“
vypráví Zdeněk Ebner.
Sokolský volejbalový oddíl II je
otevřen i případným novým zájemcům o členství. Více informací
o cvičení a rozvrh tréninků všech
oddílů je k nalezení na webových
stránkách www.sokol-uh.cz. „Všechny sportuchtivé nadšence ve svých
řadách vítáme,“ uzavírá Zdeněk
Ebner.
Mgr. Iva Mráčková

Slovácko bylo dva zápasy bez trenéra a uhrálo tři remízy
Po kruté prohře na Slavii 0:4 dostal
trenér Svědík stop na dva zápasy za
nesportovní chování, a tak mužstvo
vedl asistent Šmarda. Mladou Boleslav
2. března Slovácko doma jasně přehrálo,
ale nakonec doplatilo na neproměněné
šance a ztratilo body remízou 1:1 (branku vstřelil Zajíc).
O týden později v Opavě skončilo
utkání také remízou 2:2 (branky Sadílek a Diviš), když podstatnou část zápasu hrálo o desíti. V obou zápase naskočil
do hry v závěru Filip Hološko (přestup
ze Slovanu Bratislava byl vyřízen hodinu před zápasem s Boleslaví). Zkušený
pětatřicetiletý útočník hrál v minulosti
v Liberci (mistr ligy), pak v Turecku
(Manigaspor a Besiktas Istambul)
a v Austrálii (Sydney). Za Slovan si
zahrál i Ligu mistrů a pětašedesátkrát
reprezentoval Slovensko. Další posilou
28

se stal talentovaný defenzivní záložník
devatenátiletý Umek Gozie z Nigerie,
kde prošel mládežnickými reprezentacemi. Ať se jim na Slovácku daří!

Filip Hološko po utkání s Mladou Boleslaví.

Třetí remízu si připsali fotbalisté
Slovácka na domácím hřišti 15. března
v utkání s Jabloncem, gól nevstřelil ani
jeden tým.
- MP -

Foto: Miroslav Potyka
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Naše příroda
Kvetoucí magnólie je vznešenou ozdobou jara. Její české jméno je šácholan
Duben představuje typicky jarní
měsíc, jehož základní barvou je jásavě
zelená v nejrůznějších odstínech, od
světlounkého odstínu mladých listů
dřevin až po tmavou barvu stínomilné
byliny kopytníku evropského. Nápadně roste tráva, raší pupeny stromů
a keřů, něžné květy se otevírají slunečním paprskům. Karel Čapek v knížce
Zahradníkův rok líčí jarní zázrak
slovy: „Duben, to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou do
háje milenci se svým velebením máje;
v máji stromy a květiny jenom kvetou,
ale v dubnu vyrážejí; vězte, že toto
klíčení a rašení, ty puky, pupence
a klíčky jsou největším divem
přírody.“ Některé dřeviny
však vykvétají již před
olistěním. Patří k nim
známá líska obecná,
dřín jarní, různé druhy zlatic, lidově zvané
„zlatý déšť“, a též
vznešená ozdoba jara:
magnólie – šácholan
Soulangeův (Magnolia
x soulangeana).
Šácholany představují
z hlediska evoluce jedny
z nejstarších krytosemenných
rostlin. Jejich výskyt je doložen
již v době před 100 milióny let, tedy
v období závěrečné části druhohor
křídy. Existovaly tedy současně s dinosaury. A již tehdy, stejně jako dnes,
byly opylovány hmyzem, konkrétně
brouky. V současnosti se v přírodě
vyskytují v teplých oblastech Severní
i Jižní Ameriky a hlavně v jihovýchodní Asii. Svým vědeckým jménem
Magnolia připomínají ředitele botanické zahrady v Montpelliere Pierra
Magnola (1638–1715), název šácholan
jim vytvořil zakladatel českého vědeckého názvosloví Jan Svatopluk Pressl
(1791–1849) podle zdřevnatělé šištice
(šáchu) jejich plodů.
Šácholan Soulangeův je nejčastěji
pěstovanou magnólií v parcích a zahradách. Někdy má podobu vysokého
keře, jindy nižšího stromu, dorůstající-

Detail květu a plod magnólie

ho výšky
kolem
pěti metrů.
Vznikl křížením druhů
Magnolia denudata (šácholan obnažený) a Magnolia liliiflora (šácholan
liliokvětý), vyšlechtil ho francouzský
zahradník Étienne Soulange-Bodin
v roce 1820. U nás byl poprvé vysazen
roku 1844 v Královské oboře v Praze. Na
jaře má nádherné květy tvaru širokého
kalichu, na podzim je nápadný žlutě
zbarvenými listy a zdřevnatělými plody
– měchýřky, které praskají a uvolňují
ven krásně červeně zbarvená semena
dlouhá přibližně 9 mm.
Květy dosahují velikosti i přes 10 cm,
jejich původní barva je růžová. Nyní
jsou vyšlechtěny i rostliny s květy
uvnitř bílými či z jedné či obou stran
fialovými. Projevem jejich evolučního
stáří je nerozlišení kalicha a koruny, kolísající počet lístků okvětí (obvykle 6 až
9), velké množství tyčinek s pylem i velký počet plodolistů s vajíčky. Tyčinky

Foto: Hana Baroušová

i plodolisty jsou uspořádány nikoliv do
kružnic, ale do spirály. Listové pupeny
jsou pěkně světle šedě chlupaté, listy
jsou pevné, kožovité, přibližně vejčitého
tvaru, dlouhé až 15 cm.
Pro pěstování magnóliím vyhovují
světlá místa chráněná před pozdními jarními mrazy a mírně kyselá
půda. Jejich rozmnožování semeny
či řízkováním mladých větviček je
poměrně náročné a vyžaduje speciální
postupy. Nejjednodušším způsobem
je hřížení – ohnutí mladé větvičky do
tvaru písmene U a vnoření spodní části
ohybu do vlhké půdy, kde následně
vzniknou nové kořeny. Oddělení takto
získané rostliny od mateřského jedince
je možné po dvou až třech letech.
V Uherském Hradišti roste velmi
pěkný exemplář magnólie na Palackého náměstí před hotelem Grand, další
krásný je u Slováckého muzea a mnoho
jiných stejně půvabných můžeme vidět
v mnoha soukromých zahrádkách při
procházkách městem.
Mgr. Hana Baroušová
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Sběr odpadu
Vážení spoluobčané,
na podporu legální likvidace odpadů
s cílem snižovat vytváření černých
skládek město připravilo bezplatný
sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.
Kontejnery na kompostovatelný
BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky
a Míkovice) na 7 dní. Kontejnery
jsou určeny na trávu, plodiny, listy
apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad.

Kronika
Sběr velkoobjemového (nábytek,
matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu bude probíhat
na určených místech za dohledu
proškolených pracovníků vždy
v sobotu od 8 do 13 hod. Konkrétní
umístění kontejnerů s rozpisem dnů
je specifikováno v přiložené mapce.
Do kontejnerů nepatří stavební suť,
barvy, ropné látky, autobaterie, atd.
V případě dotazů prosím pište na
e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh.cz.

Společenské události
Jubilanti
5. 2. 1944
6. 2. 1944
7. 2. 1922
7. 2. 1939
10. 2. 1934
10. 2. 1944
12. 2. 1944
14. 2. 1927
17. 2. 1939
18. 2. 1924
20. 2. 1944
21. 2. 1929
24. 2. 1944
26. 2. 1934
27. 2. 1924
27. 2. 1939
28. 2. 1944

Pavel Malečík
Věra Šuraňová
Ludmila Gottwaldová
Věra Tvrdá
Blažena Prokopová
Marie Kraváriková
Josef Varmuža
František Petlan
Marta Rubešová
Jaroslava Zajíčková
Marie Hladišová
Anna Pippalová
Božena Horáková
Ferdinand Hubáček
Marie Mikulcová
Said Krayem
Ľudovít Pongó

Narodili se
Daniel Plánka
Amálie Machalová
Vilém Machala
Filip Trávníček
František Petrů
Mia Camarda

30. 7. 2018
26. 10. 2018
26. 10. 2018
30. 10. 2018
24. 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
prodlužuje termín
pro podání přihlášek
k obsazení funkce

REFERENT/KA

odboru organizační správy
a informatiky
(oddělení organizační – asistent/ka)
Uzávěrka výběrového řízení
je dne 5. dubna 2019 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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Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
sobota 6. 4., 17.00 hod.
TICHÁ VÍNA REDUTA

sobota 6. 4., 19.30 hod.

Reduta

LEHKÉ

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

VSTUPNÉ: 100 KČ

9

Klub kultury

1. JARNÍ ROCKOVÝ FESTIVAL
AKUSTYK, HALOGEN, DOCTOR’S BAND
A TRILOBIT
VSTUPNÉ: 200 KČ

úterý 9. 4., 10.00 hod.

3

8

9

2

POHÁDKA PRO ŠKOLY: ČERT A KÁČA

VSTUPNÉ: 50 KČ

Reduta

5

1

1

8

6

9

9

5

6

úterý 16. 4., 15.00 hod.

Klub kultury

4

Klub kultury

7

SLOVÁCKÁ PŘEHLÍDKA MATEŘINEK

VSTUPNÉ: 80 KČ

4

úterý 16. 4., 19.00 hod.

5

9

1

1

3

5

2
5

1

6

6

7

8

4
7

4

8

5

2

3
7

7

5

9

1

3

4

Město Uherské Hradiště a Město
Český Uherské
svaz bojovníků
Hradiště
zaasvobodu
Český svaz
Vás bojovníků
srdečně zvou
za svobodu
na
Vás srdečně zvou na

3

1

9
8

9

2

3

1

8

4

6

9

8

3
3

4

6

6

1

HRAJE UHERSKOBRODSKÉ DIVADLO BROD.

6
6

8

3

9

8

4

2

8

4

CÉSAR A DRANA

4

8

5

1

Reduta

MARCO ČAŇO & COVER PARADISE

VSTUPNÉ: 180 KČ

6

3

4

9

6

8

TĚŽKÉ

5
VSTUPNÉ: 180 KČ
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STŘEDNĚ TĚŽKÉ

neděle 14. 4., 15.00 hod.
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DIVADELNÍ PÁTKY

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
CÉSAR A DRANA

VSTUPNÉ: 100 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)
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CYKLUS JAZZ
TOM SMITH QUARTET

VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)

pátek 12. 4., 19.00 hod.
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Klub kultury

čtvrtek 11. 4., 19.30 hod.
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Jak luštit sudoku:
Vyplňte
mřížku tak, aby každýhradiště
řádek,
každý sloupec
i každý čtverec o 3×3
políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
u příležitosti osvobození
u příležitosti
města
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uherské
města
uherské
hradiště
7

5

3

1

6

9

2

8

4

9

7

8

3

6

6

9

5

4

1

2

8

8

9

5

7

1

4

3

2

7

7

4

3

2

8

2

1

4

5

6

9

5

9

7

8

3

5

9

4

5

7

6

8

1

2

3

2
6

1
9

3
7

8
5

4
1

6
3

5
8

1

3

6

7

9

2

5

8

4

1

2

6

8

4

7

9

3

5

5 8 9 7 3 1 4 6 2
3 4 9 6 1 7 8 2 5
30. dubna 2019
30. dubna 2019
3 7 4 6 8 2 9 1 5
1 5 6 2 9 8 7 4 3
Památník osvobození – náměstí
Památník
Míru, osvobození
Uherské
Hradiště
– náměstí Míru,
Uherské Hradiště
1 2 6 4 5 9 3 8 7
2 7 8 3 4 5 6 1 9
15.00 hodin – DH Boršičanka
15.00
| 15.30
hodin
hodin
– DH
– Pietní
Boršičanka
akt | 15.30 hodin – Pietní akt

2

4

3

5

6

9

7

1

5

9

3

6

2

1

7

8

4

Klub kultury poskytuje komerční pronájmy v objektech Reduty, Klubu kultury, Slovácké búdy,
KD Sady, KD Vésky, KD Mařatice, KD Míkovice.
Prodej vstupenek a permanentek na místě.
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VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ
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