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Vážení čtenáři,
jsem rád, že vám také touto cestou mohu předat dosti významnou
informaci o rozšíření služeb v oblasti
paliativní a hospicové péče v našem
regionu. Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče PAHOP, který
funguje od roku 2016, totiž získal
na základě výběrového řízení od
ministerstva zdravotnictví oprávnění
k poskytování dlouhodobé lůžkové
péče v oboru paliativní medicíny,
a to také na Uherskohradišťsku.
V současné době je tato služba poskytována zatím jen v domácím prostředí. Uvnitř zpravodaje naleznete
rozhovor se zakladatelkou centra
PAHOP Helenou Schwarczovou, která
vás blíže seznámí se záměry a budoucí
vizí v oblasti hospicové a paliativní
péče v našem regionu.
Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že
nikdy nebude on nebo jeho blízcí potřebovat sociální služby. Abyste tedy měli
všechny dostupné informace nadosah,
aktualizovali jsme Katalog sociálních
a navazujících služeb na Uherskohradišťsku jak v tištěné, tak elektronické
podobě. Lze je samozřejmě nalézt
i na webových stránkách města.
Velmi frekventovaným slovem uplynulého měsíce byl úklid. Za pomoci
mechanizace i ručně jsme čistili ulice
po zimním období a v Uherském
Hradišti opět proběhla také akce
Ukliďme Česko. Rád bych tímto poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se
na úklidu města podíleli. Stejně jako
v předchozích letech jsme tyto úklidové akce podpořili formou dodání
rukavic, pytlů a dětem bylo poskytnuto drobné občerstvení. Za účelem
podpory legální likvidace odpadů
s cílem omezení vytváření černých
skládek, připravilo město v průběhu

měsíce dubna a května bezplatný sběr
vybraných druhů odpadu formou
velkoobjemových kontejnerů. Bližší
informace jsou uvedeny také na webových stránkách města.
V jarních měsících se opět zaměříme
na dětská hřiště. Vyměníme písek
ve všech certifikovaných pískovištích.
Všechna dětská hřiště navíc projdou
revizemi a následně budou probíhat
případné opravy. Plánovány jsou
revitalizace dětských hřišť v Sadech,
Véskách a také u ZŠ v Mařaticích.
Budeme pokračovat v postupné revitalizaci kontejnerových stání, postupně
chceme nahrazovat dřevěné konstrukce ohrádkami z kovu, který je na
rozdíl od dřeva naprosto bezúdržbový
a stálý. Ta nejbližší výměna se bude
týkat stání v ulici Pplk. Vladimíra
Štěrby.
Všem přeji hezké jarní dny.
Ing. Čestmír Bouda, místostarosta
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Krátce z města
Karel Dýnka hlavní postavou. V knize i obřadní síni
Historicky první držitel Ceny města
Uherské Hradiště Karel Dýnka, učitel
hudby, varhaník, sbormistr a dirigent,
se v dubnu dožil nejen svého významného životního jubilea 90 let, ale
dočkal se také představení publikace
S hudbou utěšitelkou a průvodkyní
životem, která je souborem rozhovorů Petra Číhala s touto výraznou

osobností uherskohradišťského
hudebního života. Pana Karla Dýnku
přijal dne 10. dubna u příležitosti jeho
narozenin starosta města Stanislav
Blaha a v obřadní síni radnice mu
poblahopřál k narozeninám, v tentýž
den byl v Cafe 21 slavnostně zahájen
prodej knihy mapující hudebníkův
život.
- JP -

Hradišťánek zamával zimě a v lidovém duchu přivítal jaro
Pradávné zvyky vítání jara si děti
z Hradišťánku připomněly v sobotu
6. dubna průvodem od Slovácké
búdy až na nábřeží Moravy, kde

zapálenou Morenu vhodily do
proudu řeky, a se zpěvem písniček
k přivolání jara přinesly starostovi
města před radnici létečko.
- JP -

Do konce května je třeba
zaplatit za odpady
Začal poslední měsíc, kdy lze uhradit
poplatek za odpady. Výše poplatku za
rok 2019 se nemění, jde o 500 korun na
osobu. Splatnost je 31. května. Povinnost
zaplatit poplatek se vztahuje na všechny
fyzické osoby od 18 do 70 let, které
mají v Uherském Hradišti trvalý pobyt,
a fyzické osoby, které mají na území
města stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.
Poplatky je možné uhradit v pokladně
městského úřadu, na poště nebo v bance
a také převodem z účtu. Ve všech případech je nutné uvádět variabilní symboly
poplatníků. V případě dotazů se obraťte
na ekonomický odbor, Masarykovo
náměstí 19, dveře č. 125, telefon 572 525
847, e-mail dana.schreierova@mesto-uh.cz. Všechny podrobnosti najdete
také na webu města.
- JP -

Protidrogový vlak na nádraží
navštívilo skoro tisíc lidí
Protidrogový vlak Revolution Train přijel na přelomu měsíců března a dubna
do Uherského Hradiště. V šesti stříbrných vagónech návštěvníci našli čtyři
kinosály a osm interaktivních místností.
V nich se takřka 500 žáků a více než
400 návštěvníků v průběhu tří návštěvních dnů seznámilo s příběhem o děsivém dopadu drog. Ohlasy byly velmi
kladné, zejména hodnocení přínosu
v protidrogové prevenci.
- JP -
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Uvítání prvního občánka
Velká událost pro rodiny Chrástkovu
a Kohelovu z Uherského Hradiště
se stala 22. března, když jejich
malá Leontýnka, narozená letos
2. ledna, byla jako první miminko
roku s trvalým pobytem v Uherském
Hradišti slavnostně přivítána mezi
občany města. Manžele Chrástkovy
s malou Leontýnkou, prarodiči

a dalšími členy obou rodin přivítal
v obřadní síni starosta Stanislav
Blaha. Rodiče prvního občánka roku
dostali od města pamětní list, dar
10 tisíc korun a drobné dárky pro
miminko. Připojujeme se ke gratulaci a Leontýnce a celé rodině přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho
štěstí ve společném životě.
- JP -

Turnikety aquaparku už prošly tři miliony návštěvníků
Paní Dana Králová z Uherského
Hradiště se v pátek 22. března stala
třímiliontým návštěvníkem místního
aquaparku. Z rukou starosty Stanislava Blahy a ředitele aquaparku
Jiřího Durďáka obdržela pravidelná
návštěvnice bazénu osobní gratulaci, pamětní list a jako dárek exkluzivní permanentku na vodní cvičení
a dokonce i dort v symbolickém tvaru
plaveckého bazénu. „Aspoň 5 let už
sem chodím na cvičení,“ přiznala
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usměvavá Hradišťanka. Díky fyzickým
aktivitám si utužuje nejen zdraví, ale
také duševní pohodu. „Setkávám se
tu s přáteli a mám to tady ráda,“ řekla
Dana Králová. Uherskohradišťský
aquapark zahájil na konci roku 2018 již
devátý rok svého provozu. Jeho obliba
se projevuje také ve statistikách
návštěvnosti, které mají vzrůstající
tendenci. Jen za rok 2018 prošlo turnikety vnitřního i venkovního areálu 393
633 návštěvníků.
- JP -

Bronz pro Uherské Hradiště
v soutěži Město pro byznys
Třetí místo z celkových třinácti ve
Zlínském kraji získalo Uherské Hradiště za loňský rok v krajském kole
srovnávacího výzkumu Město pro
byznys. Detailnímu zkoumání jsou
podrobena všechna města a obce
s rozšířenou působností v Česku.
Podle výsledků hodnocení Uherské
Hradiště v podnikatelském prostředí vyniká především nejvyšším
podílem malých a středních firem,
dále třetím nejvyšším podílem
právnických osob a čtvrtým nejvyšším růstem ekonomických subjektů.
Město má rovněž vysoký počet
studentů a učňů v odborném vzdělávání. V přístupu veřejné správy se
může pyšnit nejlepšími webovými
stránkami s podnikatelským obsahem. Boduje i s třetí nejkvalitnější
elektronickou komunikací a třetím
nejvyšším počtem úředních hodin.
„Malé a střední podniky jsou pro
rozvoj Uherského Hradiště jedním
z určujících faktorů. Když se nám
v dohledné době podaří zlepšit
infrastrukturu, zejména napojení
na rychlostní komunikace, věřím,
že poskočíme ještě výše,“ řekl starosta Stanislav Blaha.
- JP -

Kvůli opravě plynu bude
omezena doprava
Se začátkem měsíce dubna začala
v městské části Mařatice, v ulicích
Větrná, Stavařská, Na Hraničkách
a Na Nivách rekonstrukci plynovodu a přípojek. Práce potrvají až
do konce měsíce srpna.
S tím jsou spojená některá
dopravní omezení, o nichž občany
podle průběhu prací předem informuje příslušná stavební firma.
Přesto žádáme místní občany, aby
sledovali a respektovali dopravní
omezení, ke kterým v průběhu jednotlivých etap prací v uvedených
ulicích dochází. Děkujeme.
- JP -
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Pódium ovládly děti
Velký sál Klubu kultury byl v úterý
16. dubna odpoledne do posledního
místa zaplněn rodiči, prarodiči, strýci,
tetami, zkrátka všemi, kdo přišli na
III. Slováckou přehlídku mateřinek.
Přehlídku, konanou pod záštitou starosty města, zahájil místostarosta Ivo
Frolec. Na pódiu se v jedenácti vystoupeních vystřídalo více než dvě stě dětí
z jedenácti mateřských škol regionu.

Děti se představily ve vystoupeních
hudebních, tanečních i pohybových,
doprovázela je dětská hudba z filmů
i lidové písně. Pořad s humorem moderoval David Pavlíček z Klubu kultury
a jeho loutkový kamarád Jožin, kteří
spolu s dětmi několikrát roztleskali
a rozhýbali publikum. Pořadatelem je
Mateřská škola Uherské Hradiště ve
spolupráci s Klubem kultury.
- MM -

Foto: Klub kultury

Okolí památníku obětem komunismu se dočká úprav
Radnice chystá nové výsadby v okolí
památníku obětem komunismu na
Palackého náměstí. Proto bylo nutné
odstranit skupinu přestárlých tisů
za památníkem. Nevzhledné křoviny nahradí nové stromy a přibude
trvalkový záhon. Sadovnické úpravy
proběhnou ještě během jara. Bude
se jednat o novou výsadbu stromů
a celkové vylepšení okolního prostoru.
„Prostředí kolem památníku bylo
dlouhodobě neutěšené, nevzhledné
keře často nahrazovaly toalety,“
upozornil starosta města Stanislav
Blaha. Po stranách budou vysazeny
2 stromy (sakury), okolí bude osázeno
trvalkovým záhonem se sasankami,

denivkami, šalvějemi, hvězdnicemi,
dalšími kvetoucími trvalkami a také
okrasnými trávami a cibulovinami.
Cena úprav bude přibližně 130 tisíc
korun.
- JP -

V květnu bude zápis
do mateřských škol
Zápis k povinnému předškolnímu
vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště se
uskuteční od pondělí 13. května do
čtvrtku 16. května. Školské obvody
mateřských škol zřízených městem
jsou uvedeny ve vyhláškách č. 1/2017
a č. 1/2018, které najdete na webu
www.mesto-uh.cz.
Zákonný zástupce s sebou k zápisu
vezme svůj občanský průkaz a rodný
list dítěte. Více se dozvíte v jednotlivých mateřských školách a na jejich
internetových stránkách.
Mateřská škola Svatováclavská 943
sdružuje tyto školky: MŠ Svatováclavská 943, MŠ Komenského 539,
MŠ 28. října 982, MŠ 1. máje (zápis
se uskuteční v budově MŠ 28. října
982), MŠ Pod Svahy 1006, MŠ Štěpnická 1111 (včetně Montessori třídy),
MŠ Husova 838, MŠ s křesťanskou
výchovou – Husova 838, MŠ Míkovice
– U Mlýna 251, MŠ Sady – Vřesová 50.
Základní škola a Mateřská škola
Větrná 1063 sdružuje školky: MŠ
Lomená 1380, MŠ Větrná 1063.
Základní škola a Mateřská škola
Jarošov–Pivovarská 200 zahrnuje:
MŠ Jarošov–Markov 416.
- RED -

Jak se nenechat napálit
dezinformacemi
„Zvol si info“ je studentský projekt
z Masarykovy univerzity, který už dva
a půl roku objíždí Česko a Slovensko
s přednáškami a workshopy o mediálních manipulacích, dezinformacích
a fake news. Posluchače učí, jak se
jim bránit a orientovat se v mediálním světě. Nikomu nevnucují názory
a neříkají, co si lidé mají myslet, ale
jak nad médii přemýšlet. Ve čtvrtek
23. května zavítají na pozvání starosty
Stanislava Blahy i do Uherského Hradiště. Přednáška o fake news a dezinformacích bude pro veřejnost zdarma
od 18.30 v Kině Hvězda.
- JP 5
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Investice: Co se dokončuje a chystá?
květen připadá také dokončení rekonstrukce odkanalizování ulice Před Branou v Jarošově, kde se mimo výstavbu
splaškové kanalizace dělá i rekonstrukce
dešťové kanalizace a výstavba nové
komunikace a veřejného osvětlení.
V červnu bude dokončeno 188 nových
parkovacích míst ve Štěpnicích a druhá
etapa parkování u hřbitova v Mařaticích.

Spolu s místostarostou Jaroslavem
Zatloukalem jsme se podívali, jak
se vyvíjejí některé investiční akce
ve městě, co město v dohledné době
dokončí a co chystá do budoucna.
Která akce začínající letos na jaře
je největší?
Patrně druhá etapa regenerace sídliště
28. října, jejíž náklady budou 16 milionů korun. Po první etapě regenerace
sídliště 28. října z roku 2017 se stav části
místních veřejných prostranství výrazně
zlepšil, nicméně na zbývajících místech
– některé odpočinkové plochy, zeleň
a část veřejného osvětlení, je situace stále
silně neuspokojivá.
Kdy se do této akce město pustí
a co všechno se bude dělat?
Druhá etapa regenerace by měla začít
v květnu a, jak jsem již zmínil, zaměříme

se na zlepšení zbývajícího vnějšího obytného prostředí obyvatel sídliště. Počítáme s opravami vozovky a parkovacích
stání na ulici 28. října v úseku od křižovatky s ulicí Sportovní až po mateřskou
školu, tedy podél areálu Aquaparku, dále
také s rekonstrukcí chodníků i parkovými a sadovými úpravami mezi bytovými domy. Nové bude veřejné osvětlení
a mobiliář.
Jaké jsou další investiční akce
a záměry a co se dokončuje?
Když to vezmu chronologicky, tak ještě
v minulém měsíci jsme začali s obnovou
historické budovy radnice, zejména
tedy vnějšího pláště, který byl v takřka
havarijním stavu. Na konci května
dokončíme rekonstrukci mateřské školy
v Sadech. V tomtéž měsíci se pouštíme
do celkové rekonstrukce bytového domu
č. p. 395 na Svatojiřském nábřeží. A na

Co investice do oprav škol?
Během letních prázdnin budeme pokračovat v investičních akcích zaměřených
na modernizaci učeben v základních
školách, konkrétně v Mařaticích, v Jarošově a na Větrné (podrobněji v článku
níže). Pokračovat budou i stavební práce
na ZŠ UNESCO, kde dojde k dokončení
prací započatých vloni, a to v levé části
objektu. Jedná se o rekonstrukci hygienických zařízení, elektroinstalace
a slaboproudu.
A nejbližší plány do budoucnosti?
Dále pracujeme na projektových dokumentacích na zastávky MHD nebo na
rekonstrukce prostor či ulic. Jsou to
například zastávky u Smetanových sadů,
ve Staré Tenici a na Svatojiřském nábřeží
nebo na ulici Sokolovská, pracuje se na
projektech rekonstrukce chodníku na
ulici Solná, rekonstrukce ulice Za Kovárnou a dalších. Nové projektové dokumentace vzniknou i pro rekonstrukci
dalších bytových domů, například
Hradební 522, Svatoplukova 471 a 472
nebo Všehrdova 506.
- JP -

Modernizace učeben základních škol letos pokračuje
Nutné stavební úpravy, ale i pořízení
nového vybavení – součástí projektů
modernizace učeben pro výuku takzvaných klíčových kompetencí, které
od loňska probíhají v pěti městských
základních školách, letos pokračují.
Zatímco v roce 2018 se modernizace
týkala učeben ve školách Za Alejí
a UNESCO, v tomto roce přicházejí na
řadu základní školy Větrná, T. G. Masaryka Mařatice a Jarošov.
Opravy se týkají učeben pro výuku
cizích jazyků, přírodovědných oborů,
6

technických a řemeslných dovedností
a digitálních znalostí. Součástí projektů je i budování bezbariérovosti ve
školách, zajištění konektivity i menší
úpravy prostranství v okolí. „V této
fázi budou provedeny především
stavební úpravy, vybavení učeben ve
školách budeme poté soutěžit zvlášť.
Velmi důležitým prvkem stavebních
úprav ve všech třech školách je montáž
zařízení k přepravě imobilních žáků
po schodištích,“ upřesnil místostarosta
Jaroslav Zatloukal.

Celkové náklady na tyto práce přesáhnou 4,5 milionu korun, přičemž
většina peněz půjde z dotace Evropské
unie a státního rozpočtu z Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavní díl prací proběhne ve
všech třech školách v období letních
prázdnin. „Žáci se mají učit v příjemném a moderně vybaveném prostředí.
Když je možné na to dosáhnout pomocí
dotací, bylo by velkou chybou toho
nevyužít,“ konstatoval starosta Stanislav Blaha.
- JP -
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Proměny města za 30 let
Hledají se fotografie Uherského Hradiště z doby kolem roku 1989
Město připravuje na letošní podzim
v rámci oslav třicátého výročí Sametové revoluce výstavu Proměny města
1989–2019.
Lidská paměť je velmi krátká a většina z nás si už bohužel neuvědomuje,
a ti mladší zřejmě ani netuší, v jak
žalostném stavu se město nacházelo
v roce 1989. Cílem výstavy bude formou
srovnávacích fotografií v odstupu 30 let
připomenout nejvýraznější proměny
vzhledu města.

Řadu exponovaných míst, zejména
v centru města, máme sice fotograficky zdokumentovánu, ale rozhodně
ne všechna ta, která prošla zásadní
proměnou. Ještě větší absence obrazové
dokumentace je u lokalit a míst mimo
historické jádro města.
Uvědomujeme si, že ošklivá místa
většinou nepatřila k těm oblíbeným
a fotografovaným, ale přesto přicházíme s výzvou a prosbou o zapůjčení
fotografií, které ukazují na stav

města kolem roku 1989.
Pokud nám pomůžete a dohodneme se
na způsobu použití a zveřejnění vašich
zajímavých fotografií, zapůjčenou fotografii naskenujeme a zase vám vrátíme.
Za ochotu ke spolupráci vám budeme
vděčni.
Kontakt: Město Uherské Hradiště
– Útvar městského architekta, Libuše
Hradilová, e-mail: libuse.hradilova@
mesto-uh.cz.
- ÚMA -

Názory zastupitelů
Jak velký kus EU máme u nás v UH?
Jak jistě víte, na konci května se budou
konat volby do Evropského parlamentu.
Někteří z našich spoluobčanů si myslí,
že Evropská unie je zbytečný projekt,
který nám nic nepřináší. Já si to ale
nemyslím, a to je jeden z důvodů, proč
kandiduji do Evropského parlamentu.
Evropská unie má velké množství
programů, skrze které se snaží zlepšit
život svým obyvatelům, a tedy i obyvatelům našeho města. Mezi ty nejznámější
patří OPPIK, PRV, OPŽP a především
IROP. IROP je Integrovaný regionální
operační program, který se zaměřuje
na dotace pro obce, kraje a jimi zřízené
organizace.
Vznik městského parku u ulice Štefánikova, stavební úpravy na Jana Žižky
736, Prokopa Holého 734, Šafaříkova 718,
Revoluční 742, Štěpnická 1059, Štěpnická 1185, a tak bych mohl pokračovat
mnohem déle. Modernizace učeben ZŠ
UNESCO, Větrná 1063, Za Alejí 1072,
nebo také pořízení elektrobusů a CNG
autobusů pro ČSAD Uherské Hradiště.
Peníze z EU jsou všude kolem nás
a možnosti, jak díky těmto finančním
prostředkům ještě více zlepšit život
obyvatelům našeho města také. Je jen
na schopnostech vedení každého města,
aby tyto možnosti dokázalo využít na
maximum. V našem městě zde vidím
ještě prostor pro zlepšení a věřím, že

i díky naší konstruktivní opoziční práci
v tomto volebním období se Uherské
Hradiště posune dopředu.
V Evropském parlamentu je ze Zlínského kraje, přesněji ze Zlína, již čtyři
roky kolegyně Martina Dlabajová. Bylo
by krásné, kdyby i Uherské Hradiště
mělo jednou svého zástupce, nemyslíte?
Ing. Tomáš Janča, ANO 2011

Prodej bytů obálkovou
metodou už jiná města
opustila. A proč my ne?
Moji přátelé a kolegové mi sem tam
řeknou: „Nebuď k nim furt tak kritický
a napiš někdy i něco pochvalného“.
A já na to: „Strašně moc bych rád. Ale oni
se stejně na prvních dvanácti stránkách
Zpravodaje pochválí sami. A někdo by
měl připomenout, že za naleštěnou
fasádou není vždy vše, jak by mělo
být“. Takže… Chystá se prodej pěti až
šesti obecních bytů v domě na Průmyslové ulici. V domě, kde díky vleklému
soudnímu sporu ohledně duplicitního
vlastnictví pozemků pod domem čekali
nájemníci cca 10 let než naše „skvělé
a rychlé“ soudy rozhodly a mohlo dojít
k dokončení slíbeného prodeje do soukromých rukou.
Bohužel se o tom moc nemluví. Přitom
by měl být už jenom kvůli možnému

výnosu dávno propagován v tisku, na
webu nebo v TVS. Protože do konce
dubna by měl být prodej pro stávající
nájemníky právně dořešen.
Ale proč o tom píšu. Doslova mě nadzvedla ze židle informace, že se jakési
„vedení města“ (ne volené orgány – rada
města a zastupitelstvo) rozhodlo, že
v úvodu zmiňovaných pěti až šesti bytů
se prodá obálkovou metodou. Metodou,
která v mých očích, poté, co člověk čte
a vidí, jak to probíhá v jiných městech,
nahrává k minimálně klientelistickému,
a v tom horším případě ke korupčnímu,
jednání. Mimo to, nikdy se skutečně
nedozvíme, jestli byla vítězná cenová
nabídka tou opravdu možnou nabídkou
nejvyšší.
Celé je to špatně a na hlavu. Má
proběhnout čistá veřejná soutěž. Proto
na nejbližším zastupitelstvu navrhnu
aukční prodej. Je ze všech možných řešení
naprosto ten nejpoctivější, a nejen, že je
pro všechny, co rozhodují, nejtransparentnější, ale také ukáže skutečnou hodnotu nabízených bytů a zamezí různým
spekulacím, které budou případný „obálkový prodej“ znevěrohodňovat. Po řádné
reklamní propagaci prodeje v médiích
a možnosti si nabízené byty prohlédnout
se domnívám, že město na takovém způsobu prodeje může jen a jen vydělat.
Jan Zapletal, Ph.D.,
Nestraníci pro Hradiště
7

Místní části

2019 | 5

Míkovice – městská část s duší dědiny
Mnoho obyvatel Uherského Hradiště
ví, že do Míkovic jede autobusová linka
2 a 6 a že jsou zde krásné procházky
lesem okolo přehrady. Také jména
cimbálových muzik Burčáci a Mladí
Burčáci vykouzlí úsměv na tváři nejen
Hradišťanům. Ale to není všechno.
Vzpomínám si na údiv etnografky
z Muzea luhačovického Zálesí, když se
náhodou ocitla uprostřed stavění máje,
které si sousedi uspořádali jen tak,
protože se to tak vždycky dělávalo a protože je jim spolu dobře. A stejný údiv by
byla mohla zažít, kdyby 1. ledna byla
přišla na novoroční setkání Míkovjanů
u hrušky na Radovech. Míkovjanům
na Míkovicích opravdu záleží a velká
část obyvatel se na životě obce aktivně
podílí. Začíná to už v mateřské školce
ve folklorní skupince Bořínek. Čím vším
tedy žijí Míkovice?
Myslivecký spolek Boří Míkovice
Už dvacet sedm let se spolek aktivně
zapojuje do života obce. V letním období
pořádá u myslivecké chaty Svatohubertskou mši, na kterou navazuje dětský
den a beseda u cimbálu. V lednu se
každoročně koná myslivecký ples. Obě
akce jsou spojeny s nezapomenutelnými
kulinářskými zážitky, protože členové
spolku vždy připraví zvěřinové speciality, které by jim mohla závidět leckterá
prvotřídní restaurace. Toto je tvář
spolku, kterou znají obyvatelé Míkovic
a širokého okolí.
Spolek má však i druhou tvář, která
zůstává pro většinu obyvatel obce skrytá.
Spolek se aktivně zapojuje do údržby
a ochrany krajiny jak v katastru Míkovic,
tak v katastru obce Podolí. V honitbě,
jejíž výměra zahrnuje nejen lesní, ale
i zemědělskou půdu, travní a vodní
plochy, spolek chová zvěř a pečuje o ni,
zazvěřuje honitbu vypouštěním odchovaných bažantů a divokých králíků,

vysazuje stromy, upravuje polní cesty
a kosí travní porosty. Samozřejmostí
je také společné provádění myslivosti.
Tradičně bývají na podzim čtyři hony,
také naháňky na černou zvěř a na zvěř
škodící myslivosti jsou samozřejmostí.
Klub přátel vína Míkovice
Vinařství a vinaření má v obci pevné
kořeny. Ale až nové legislativní požadavky přinutily milovníky vína a lidi
zabývající se vinařským řemeslem
k založení spolku.
Prvořadou činností spolku je propagace vinařství našeho regionu, jež
je nedílnou součástí dědictví předků.
Nejdůležitějším počinem je každoroční
výstava vín v Míkovicích. Letos proběhl
již 33. ročník a svou velikostí se řadí do
první pětice výstav okresu Uherské Hradiště. Členové spolku se účastní přednášek a předváděcích akcí použití nových
technologií ve zpracování a výrobě vína,
účastní se odborných kurzů a školení
degustátorů, aby svá vína zpracovávali
na té nejvyšší úrovni.
Přestože se Klub přátel vína potýká
s malým zájmem nové generace, podařilo se v posledním roce členstvo mírně
omladit. Lze tedy doufat, že dovednosti
a um našich předků spolek bude i dále
předávat generacím následujícím.
Sbor dobrovolných hasičů Míkovice
Bez dobrovolných hasičů by se Míkovice neobešly. Nejen, že plní funkci
ochránců majetku před požárem a jsou
vždy připraveni pomoci při nehodách
a kalamitách všeho druhu, ale podílejí se
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také měrou vrchovatou na životě obce.
Vzpomeňme třeba fašank nebo Pivní
slavnosti. Jejich práce s dětmi a mládeží
je příkladná a je oceňována i vedením
města. Důkazem tohoto zájmu je skutečnost, že v roce 2018 město provedlo
rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Sbor dobrovolných hasičů v Míkovicích čítá 64 řádných členů. Z toho je

33 dětí ve věku od 5 do 18 let. Děti soutěží
v požárním sportu v kategoriích: mladší
žáci, starší žáci a dorost, a pravidelně se
2 až 3 krát týdně scházejí na trénincích.
Účastní se soutěží v okrese Uherské Hradiště, Zlínském a Jihomoravském kraji
a od roku 2017 se účastní halových soutěží po celé České republice. Každoročně
o prázdninách sbor pořádá dětský tábor
se zaměřením nejen na hasičský sport.
Z dospělé členské základny je 9 členů
zařazeno do zásahové jednotky a 11 členů
zastává různé funkce ve výboru Sboru
dobrovolných hasičů.
V roce 2020 uplyne 100 let od jeho
založení. Není však třeba čekat na
oslavy až do příštího roku, i letos
najdete v kalendáriu několik hasičských pozvánek.

Místní části

Mužský sbor Míkovice

V Míkovicích byla pěvecká tradice.
Chlapci dřív zpívali pro sebe po večerech na mostku před hospodou, a proto
nebylo těžké zazpívat i na jevišti. Zpěváci
k tomu ještě měli i mladou cimbálovku
Burčáci. To bylo v roce 1970. Tehdy byl
v obci založen Slovácký krúžek. V roce
1971 už chlapi zpívali na Kopaničářských slavnostech a pozvánky na různé
folklorní přehlídky se mohly počítat na
desítky; Strážnice, Vlčnov a mnoho dalších. V té době to byl ojedinělý mužský
pěvecký sbor v okrese. A zpívají stále.
Spolu s muzikanty a tanečníky z Míkovic
vyjeli i za hranice; do Slovinska, několikrát do Bavorska a mnohokrát do slovenské Očové, kde je s místními folkloristy
váže dlouhodobé přátelství.
Blíží se jim umělecká padesátka, jsou
to tedy vyzrálí zpěváci v nejlepším
věku. Je pozoruhodné, že v omlazujícím
se sboru účinkují stále tři zakládající
členové. To je důkaz, že lidová písnička je
„pramenem vody živé.“
Ženský sbor
Bylo to tak vždycky. Stačilo, aby se sešly
dvě děvčice, a už se zpívalo. Všude.
Když začali hrávat Burčáci, děvčice
vytvořily sbor a zpívaly s nimi. Pak se
členky povdávaly, staraly se o rodiny.
Znáte to. Ale když si chlapi hýčkali svůj
sbor, ženské jim nakonec nezůstaly
nic dlužny. V kronice ženského sboru
z roku 1999 je záznam rozhovoru, který
znamenal nový začátek: „Chlapi, vy furt
budete chodit zpívat a my budeme sedět
doma? Tož to né!“ – „Baby, budeme na
Vánoce také zpívat.“ Nejdříve koledy,
pak písničky, které znaly, učily se jedna
od druhé a také hledaly nové. Nyní je
jich patnáct a na repertoáru mají písně

z Dolňácka, Uherskobrodska, Luhačovska, Strání i Břeclavska.
A jak říkají: „Zpíváme tam, kam nás
pozvou – po celé republice, ale bylo
i několik vystoupení v zahraničí. Pro
nás je ale nejdůležitější radost z toho, že
jsme spolu. Zpíváme nejen „mezi námi
děvčaty“, ale i s ostatními, kteří jsou
pro Míkovice tak důležití – s mužským
sborem, s Míkovjanem, Divadelní skupinou, s hasiči, se všemi cimbálovkami,
které nás doprovázejí. U nás se pořád
něco slaví, a pokud chcete, budeme rády,
když přijdete slavit s námi. 20. výročí
založení ženského sboru za to přece
stojí.“
Folklorní soubor Míkovjan
Folklorní soubor Míkovjan už více
než 18 let svým zpěvem a tancem baví
nejen sebe, ale radost a úsměv rozdává
i ostatním.
Každé dva roky pořádá soubor v Míkovicích dožínky, které budou i letos
v srpnu. Nejdřív si chasa nechá požehnat věnec v kapli sv. Anežky České,
potom projde obcí průvod k domu
gazdů a odtud se jde ke „kulturáku“.
Tam se bude zpívat a tančit až do rána.
Spolu s Míkovjanem letos opět vystoupí
folklorní soubory z okolních obcí.
Na září Míkovjan chystá společné
vystoupení s Hradišťánkem, cimbálovými muzikami Ohnicou a Literou
i dalšími hosty ve slavnostním zahajovacím programu Slavností vína. Zde
soubor uvítá také svého hosta Folklórny
súbor Hriňovčan, který bude mít svůj
koncert i v Míkovicích.
Slovo míkovského kronikáře
Bedřicha Autraty na závěr
„Míkovjanem se člověk nemusí narodit,
ale musí se jím chtít stát. Mě tatínek
a maminka počali na Slovensku a do
Míkovic jsem přišel jako batole. Mohu
tedy říct, že Míkovice nejsou moje rodná
obec, ale místo mého srdce. Přeji všem,
kteří se do Míkovic přistěhovali, aby se
opravdu chtěli stát Míkovjany.“
Zpracovala Martina Dočekalová
z materiálů poskytnutých P. Kopuncem,
J. Snopkem, L. Ševčíkovou, P. Zpěvákem,
J. Štěrbovou a J. Trubačíkovou

Kalendárium aneb
Nezapomeňte přijít do Míkovic
7. května

Žehnání rekonstruované hasičské zbrojnice

25. května

Pohárová soutěž
v požárním sportu pro
děti a dorost

8. června

Svatohubertská mše,
dětský den a zvěřinové
speciality u myslivecké
chaty

15. června

7. ročník Pivních
slavností

3. srpna

Míkovské dožínky

6. září

Koncert FS Hriňovčan
(host FS Míkovjan)

15. a 16. září

Míkovské hody
s právem

23. listopadu

Koncert k výročí
založení ženského
sboru

Prosinec

Vánoční beseda
u cimbálu

Míkovice se mění
Co se už podařilo
• Vodovod v ulici U Mlýna
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice
• Nové vybavení hasičské zbrojnice
• Odstranění náletových dřevin
u sportovního areálu
• Odstranění náletových dřevin
v korytě potoka
• Oprava chodníků na mostě přes Olšavu
• Květinová výzdoba mostu
Co se připravuje
• Rekonstrukce ulic Radovy a Příkrá
• Oprava části chodníku v ulici
Na Příkopě
• Úprava odběrného místa vody
u hřbitova
• Oprava čerpací stanice odpadních vod
• Přechod pro chodce s úpravou
křižovatky ulic Na Příkopě a U Mlýna
• Úprava návsi a umístění nové autobusové zastávky
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Aleje na Rochusu se spojí v kříž
Pro každé město je výsadba nových
stromů jednou za zásadních otázek. Uherské Hradiště se v tomto
směru určitě nemá za co stydět.
Vždyť pro stromořadí či sad,
sestávající z mnoha set stromů,
jež postupně vznikají na Rochusu,
by mnoho jiných měst těžko hledalo
třeba jen pouhé místo. Výjimečné
je také to, že na Rochusu jsou
pěstovány i staré odrůdy ovocných
stromů, které jsou všude jinde velkou vzácností. Pojďme se podívat,
jak to vlastně se stromy v Parku
Rochus je.
Připravovaná třetí alej
Obecně prospěšná společnost Park
Rochus plánuje v následujících dvou
letech vysadit na Rochusu bezmála
sto nových stromů. Stromy budou
vysazeny v podobě aleje vedoucí od
bývalého lyžařského svahu ke kapli
sv. Rocha.
Alej o celkové délce 1 300 metrů,
tvořená původními listnatými
stromy, zpestří druhové složení
této evropsky významné lokality
a rozšíří potravní nabídku a možnosti úkrytů místním živočichům,
zejména ptákům a drobnému
hmyzu.
Připravované stromořadí navazuje na dvě již realizované aleje:
v mařatické části parku byla vysazena ovocná alej tvořená původními
starými odrůdami (vysazeno 179
stromů), v jarošovské části lokality
pak vznikla nepravidelně dvouřadá
alej (vysazeno 100 stromů) osázená
javory, duby a lípami, které jako
vzrostlé stromy budou vytvářet
zelenou bariéru oddělující centrální
část evropsky významné lokality,
chráněné jako Přírodní památka
Rochus od okolní intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Výsadba
obou krajinných prvků byla v roce
2013 podpořena z Operačního programu Životní prostředí.
Všechny tři aleje (plánovaná a dvě
již realizované) se sbíhají na vrcholu
kopce a spolu s poslední čtvrtou
zamýšlenou alejí představují ramena
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pomyslného kříže, jehož středobodem je kaple sv. Rocha, oblíbené
poutní místo a dominanta celé
lokality.
V rámci regenerace bývalého
vojenského cvičiště bylo v Parku
Rochus od roku 2010 vysazeno přes
pět set stromů.
Sad starých ovocných odrůd
V roce 2010 byl městem Uherské
Hradiště na Rochusu založen také
sad starých ovocných odrůd, ve
kterém v současnosti najdeme na
devadesát různých ovocných stromů
a keřů. Sad je zaměřen především
na vzácné odrůdy jabloní, o něco
méně zde najdeme hrušní a nezapomnělo se ani na různé druhy slivoní
(renklódy, durancie, mirabelky,
špendlíky) a jiné tradiční peckoviny
(meruňky, třešně, višně). Z těch
naopak méně známých druhů byly
vysázeny mišpule, moruše nebo
například kdouloně.
Sad představuje významný krajinotvorný prvek plnící důležité ekologické funkce. Staré ovocné odrůdy
jsou nositelkami mnoha důležitých
genů, díky nimž často dobře prosperují na méně příznivých stanovištích

a lépe odolávají nepříznivým klimatickým podmínkám, chorobám nebo
škůdcům.
V současnosti je sad veřejnosti
zpřístupněn v rámci pravidelné
podzimní akce „Stromy pro Rochus“
(ta letos připadá na sobotu 26.
října). V budoucnu, až stromy zesílí
a začnou pravidelně plodit, bude sad
veřejnosti sloužit nejen jako ukázkový, kde se návštěvníci budou moci
s jednotlivými odrůdami seznámit a vzájemně je porovnávat, ale
zároveň veřejnosti nabídne možnost
využití samotného ovoce.
V roce 2010 byl v jarošovské části
areálu založen také druhý sad,
věnovaný symbolickému stromu
Slovácka – jeřábu oskeruši. Celkem
zde bylo vysazeno 15 sazenic pocházejících z různých koutů slováckého regionu doplněných o několik
dalších ovocných stromů. Stromy
jsou vysazeny ve volném sponu,
a mají tak do budoucna zastávat roli
statných solitérů.
Výsadba obou sadů byla finančně
podpořena Ministerstvem životního
prostředí.
Michaela Odstrčilová
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Jízda králů v okolí Uherského Hradiště
Součástí každoročně se opakujících
zvyků o letnicích byly královské obyčeje
s ústřední postavou krále či královny.
Letnice, svátky přelomu jara a léta,
jsou v křesťanském kalendáři spojeny
se svátky Svatého Ducha a známy jsou
široké veřejnosti spíše jako svátky
svatodušní. Jejich termín je vázán na
Velikonoce, od kterých mají odstup
padesáti dnů. Jejich datum je tedy
pohyblivé a může připadnout na období
mezi 10. květnem a 13. červnem.
Předkřesťanské kořeny
O letnicích bylo zvykem zdobit domy
uvnitř i venku zelenými ratolestmi
a větvemi, nejčastěji lipovými, a konaly
se obchůzky či objížďky králů a královniček s jejich družinami. Tyto obřadní
obchůzky měly různé lokální názvy
a krajové zvláštnosti, ale také řadu shodných nebo příbuzných znaků. Některé
měly charakter závazného lidového

Vlčnovská jízda králů na Mariánském náměstí, 1930.

Stránecká popisující jízdu

králů z Mařatic v roce 1878
„Náš král jede od Hradišťa,
ve stati Jak hledají Svatopluka
vede sebú hrubé vojska.“ (Kunovice) v Uh. Hradišti.
obřadu, jiné formu hry. Vždy však patřily ke slavnostem, kterých se účastnila
celá obec. Královské svatodušní průvody
známe pod různými názvy – hledat
krála, honit krála (Slovácko, Haná,
hanácké Slovácko, Ždánicko), ježdění po
králoch, jezdit na krála nebo jezdit s králem (luhačovické Zálesí, jižní Haná). Pro
oblast jihovýchodní Moravy se na konci
19. století vžilo pojmenování jízda králů.
Jízda králů má své kořeny mimo jiné
v předkřesťanských iniciačních rituálech, během nichž aktér dosahuje dospělosti, také v ní nalézáme prvky magických obřadů, jež mají zajistit prosperitu
v zemědělství, a patří k výjimečným
lidovým zvykům výročního obyčejového
cyklu.
Jeden z nejstarších jejích popisů vztahující se k Uherskohradišťsku je možné
nalézt v topografické práci Gregora
Wolneho Die Markgrafschaft Mähren,
topografisch, statistisch und historisch
geschildert z roku 1838. Podobně se
o jízdě králů také zmiňují sběratelé
lidových písní František Sušil i František Bartoš nebo spisovatelka Františka

Foto: archiv Slováckého muzea

konala už v období první republiky spíše
výjimečně a podle pamětní knihy obce
Jarošov byla uspořádána v roce 1946 po
dlouhé době. Naproti tomu v Mařaticích byla jízda králů běžnou i po druhé
světové válce a přestala se jezdit v polovině padesátých let 20. století. Jedna
z posledních fotografií mařatické jízdy
králů ji zachycuje v Uherském Hradišti
u slovácké búdy v roce 1953.
Především šedesátá léta znamenala
pro jízdy králů v okolí Uherského Hradiště postupný zánik. Svou roli v tomto

Jezdilo se v mnoha obcích
Ještě v první třetině 20. století do Uherského Hradiště zajížděly jízdy králů
z Mařatic, Kunovic, Derfle, Vések, Starého Města, Mistřic a dalších okolních
obcí, ale třeba i vzdálenějšího Vlčnova.
Zajížděly sem nejen o svatodušním
pondělí, ale také při některých velkolepých slavnostech,
„Před týmto domem zastav můj koníčku,
například
abych si mohl utrhnút z muškáta voničku.“ (Sady)
u příležitosti otevření Slováckého muzea 1. června 1914,
procesu hrálo mnoho faktorů od celokdy se sem sjely jízdy králů z Boršic,
společenské situace až po nedostatek
Mařatic, Starého Města, Kněžpole, Huš- koní v obcích.
těnovic a početná skupina z Kunovic.
Do současné doby se dochovala pouze
Staroměstská jízda králů byla zvěčve čtyřech lokalitách na Slovácku (Hluk,
něna na několika snímcích už Josefem
Kunovice, Skoronice, Vlčnov) a v někoKlvaňou v roce 1892 a jezdila se běžně
lika obcích na Hané (Doloplazy, Chrov meziválečném období, kdy zachovápyně, Kojetín, Bezměrov). V každé obci
vala tradiční datum svatodušního ponmá slavnost svá specifika, ale i společné
dělí. V padesátých letech se konání přejmenovatele. Stejně tak tomu v minusunulo na svatodušní neděli, podobně
losti bylo i u jízd králů v okolí Uherského
jako v jiných lokalitách, a v roce 1969
Hradiště.
projela jízda králů Starým Městem
Marta Kondrová,
naposled. V Jarošově se jízda králů
etnografka Slováckého muzea
13
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Toulky městem
Z ulice Jana Blahoslava mezi Domem
Komenského a budovou Galerie
Slováckého muzea prochází zpět
na Tyršovo náměstí ulice Milíčova,
pojmenovaná v roce 1931 po církevním reformátorovi Janu Milíčovi
z Kroměříže. Podél staré hradební zdi,
která zde dosud tvoří i zeď někdejší
zbrojnice čili magacínu, se ještě
v první polovině 19. století nacházely
dvě dlouhé dřevěné budovy. Jedna
byla od zdi trochu vzdálena a sloužila
jako seník, druhá, ke zdi přiléhající,
byla skladištěm pro prázdné sudy.
Seník během století zanikl, ale druhá
budova byla postupně přestavěna
k potřebám města a sloužila mj.
také jako městská tělocvična, kterou využívaly místní tělovýchovné
spolky, nejprve německý Turnverein
a poté Sokol až do postavení jeho
vlastní budovy, později též TJ Orel,
Federace dělnických tělovýchovných
jednot a Makabi. Po vzniku republiky
byly v roce 1922 zmíněným spolkům
přiděleny k cvičení prostory v bývalé
německé škole ve staré radnici, jejíž
tělocvična se stala městskou.
Okolní volný prostor dnešní Milíčovy ulice sloužil v letech 1909–1928
jako vepřové tržiště. Nová ulice zde
byla vytvořena během 20. let novostavbami na obou nárožích do Tyršova
náměstí – vojenského doplňovacího
velitelství a autoprodejny R. J. Starý –
a jejich bočními křídly. Uliční křídlo
bývalé autoprodejny, dnes s prodejnou
pracovního a volnočasového oblečení, vroubí téměř celou jednu stranu
Milíčovy ulice, druhá je
tvořena kromě boční strany
bývalého doplňovacího
velitelství ještě domem čp.
467 s prodejnou počítačů a elektroniky
TS Bohemia. Tento jednopatrový dům
byl postaven stavitelem Františkem
Peprlou od října 1928 do července 1929
pro Josefa a Aloisii Doležalovy. Zámečník Josef Doležal užíval byt v patře
a v přízemí dílnu a sklad, v roce 1935
jedna místnost v přízemí sloužila jako
dílna pro niklárnu Jiřího Valy. Roku
1936 byla v téže místnosti umístěna
živnostenská škola a v období asi od
roku 1945 do října 1948 ji užíval pro

Prostor dnešní Milíčovy a Blahoslavovy ulice v roce 1904.

živnost vulkanizace Gustav Doskočil,
poté Československé stavební závody,
ale od počátku roku 1950 už dům
užívali jen Doležalovi. Až asi v polovině
90. let 20. století byla zbořena budova
někdejší městské tělocvičny, resp. její
zbylá část, což umožnilo přístavbu
domu čp. 467.
Na Svatojiřské nábřeží navazuje
v místě bývalých jatek, zbořených
v roce 2015, malé trojúhelníkové
Moravní náměstí. Právě sem bylo
v roce 1928 přemístěno vepřové
tržiště a ulice, oddělující ho od obecních nouzových domů,
dostala v roce
1931 název
Ceroniho ulice a tržiště samé bylo
nazváno Na Menclovici. Později, po
zrušení tržiště a úpravě jeho terénu,
vzniklo z ulice Ceroniho náměstí.
Pojmenování podle hradišťského
rodáka, moravského historika Jana
Petra Cerroniho platilo do roku 1961.
Do tohoto náměstíčka ústí ulice Jana
Lucemburského. Původně byla jen
krátkou ulicí podle boční ohradní
zdi Staré pošty a teprve zbořením staré hradby byla otevřena do

Milíčova ulice
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Foto: archiv Slováckého muzea

tzv. Menclovské zahrady, kterou
kolem poloviny 19. století vytvořil
měšťan František Menzel skoupením
několika dílů hradebních zahrad. Na
hranici mezi touto zahradou a městskými pozemky ležícími severně od ní
se na konci 19. století začalo vytvářet
prodloužení původní ulice od „magacínu“ až k náspům bývalého bastionu
sv. Šebestiána a Rocha. Na bastionu
se v době pevnosti nacházela budova
prachárny, vybudovaná zde – v dostatečné vzdálenosti od městské zástavby
– po neblahé zkušenosti s výbuchem
Červené věže v roce 1695. Samotná
prachárna zřejmě zanikla už počátkem 19. století, menší dřevěné stavby
v okolí však byly bourány až v průběhu nové výstavby a zcela zmizely
ve 20. letech 20. století. První domy
zde postavil stavitel Josef Schaniak
v letech 1892–1894, a to nárožní dům
čp. 228 a za ním následující čp. 229,
230, 232 a 233. Již v roce 1890 byla
vznikající ulice v celém budoucím
prodloužení pojmenována Janova,
kterýžto název byl v roce 1931 upřesněn na ulici Jana Lucemburského.
PhDr. Jaromíra Čoupková
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Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Školní rok A3V vrcholí
Vždy od září do června pořádá Klub kultury tzv. Akademii třetího věku, cyklus
volnočasových aktivit pro seniory. A3V,
to jsou především přednášky, ale také
jedno i vícedenní výlety, posezení, kurz
keramiky a výtvarný kroužek. Průkazky
na další školní rok budou ke koupi už
v druhé půli června u koordinátorky
A3V p. Ley Slováčkové (Masarykovo
nám. 21, 1. patro). Kapacita Akademie
bude 300 účastníků.
- MM -

Ve školním roce 2018/2019 se konalo 60 přednášek z oblasti fyziky, literatury, historie, cestování
i životního stylu.
Foto: Klub kultury

Dubnové vernisáže

Vernisáž tradiční výstavy Setkání-Stretnutie byla
slavnostně zahájena ve čtvrtek 4. dubna. Příjemnou
atmosféru navodila CM Kunovjan. Výstava potrvá do
6. 5. 2019.

Přemysl Hájek a Helena Hájková vystavili své obrazy,
plastiky a objekty v chodbách Reduty. Na úvod promluvil Martin Nevyjel a zahrála CM Ohnica.

Ohlédnutí

Výskající a tančící děti (především devčata)
zaplnily velký sál Klubu kultury. Populární dívčí
kapela Lollipopz to rozbalila na pódiu v neděli
14. dubna. Po koncertě následovala autogramiáda, ze které si fanynky Lary, Ely, Nikki a Páji
mohly odnést jejich podepsanou fotografii.

Čert a Káča přijeli v úterý 9. dubna
do Uh. Hradiště! Na klasickou pohádku
Boženy Němcové v podání Divadelní agentury
Praha se přišly dopoledne podívat necelé tři
stovky dětí z uherskohradišťských základních
a mateřských škol.

JAZZ & MUSICA

2019/2020

Předprodej od 20. května v pokladně Klubu kultury.

Pozvání
VÝSTAVA DOMEČKU 166 V REDUTĚ
Dne 7. května se koná vernisáž výstavy
mařatického Domečku 166 v hradišťské
Redutě. Vystavovat své práce budou
děti a mládež z výtvarných kurzů Mgr.
Hochelové a Mgr. Kuncové, k vidění
budou návrhy oděvů a oděvních doplňků
mládeže z kurzu Mgr. Jabůrkové. Tento
kurz má připravenu módní minipřehlídku v barvě tyrkysu. Příznivce
olejomalby potěší práce kurzu dospělých
frekventantů Mgr. Dvořáka. Příjemnou
atmosféru se pokusí navodit domečkovští kytaristé interpretací populárních

uzávěrka fotosoutěže
20. 5. 2019

skladeb. Výstava bude zahájena 7. května
v 17 hodin a potrvá do 5. června.
Mgr. Simona Němečková
ČLENSKÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ
ZE SKALICE
Výstava členů Klubu výtvarníků putuje
ze slovenské Skalice do Uherského Hradiště. Představí se novou kolekcí obrazů
od různorodých výtvarníků, a to v pestré
škále technik. Výstava bude za účasti
autorů slavnostně zahájena 15. května
v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha
a potrvá do konce června.
-PB-

www.tsttt.cz
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Noc s Andersenem má světový úspěch
Knihovnice Hana Hanáčková
s kolegyní Miroslavou Čápovou
stály před dvaceti lety u zrodu Noci
s Andersenem v uherskohradišťské
knihovně. Tehdy ještě netušily, jak
obrovskou bude mít jednou jejich
nápad odezvu.
Hana Hanáčková nastoupila
do uherskohradišťské Okresní
knihovny, nyní Knihovny Bedřicha
Beneše Buchlovana, v roce 1981
po absolvování Střední knihovnické školy v Brně. Začínala ve
střediskové knihovně v Boršicích
u Buchlovic, pak pracovala na
pobočce v Mařaticích a po mateřské
nastoupila do oddělení pro děti, kde
pracuje dodnes.
„Musím říct, že práce s dětmi mě
stále baví a naplňuje. I proto mám
radost, že Noc s Andersenem nebo
Hradišťské sluníčko, akce k podpoře dětského čtení, které vznikly
v našem dětském oddělení, děti i po
tolika letech baví a přivádí je do
knihovny,“ říká knihovnice.
Vzpomínáte si, jak vás napadlo
uspořádat poprvé Noc s Andersenem?
Určitě! Na to se zapomenout nedá!
Když byla po povodních v roce 1997
znovu otevřena zrekonstruovaná
synagoga, uspořádali jsme pro uherskohradišťské knihovnice a knihovníky přednášku předního českého
psychologa Václava Mertina. Ten
zdůrazňoval, jak je důležité dětem
před spaním číst. Navíc v „nové“
synagoze přibyla v oddělení pro
děti půdička. A nápad byl na světě!
S kolegyní Mirkou jsme na sebe
mrkly a domluvily se s tehdejší paní
ředitelkou, že uspořádáme nocování
s předčítáním. Prvním vhodným
termínem byl blížící se 2. duben, což
je den narození Hanse Christiana
Andersena, ale zároveň také Mezinárodní den dětské knihy. Vyrobily
jsme plakátek, pozvaly dvacítku dětí
a kolegyně ze spřátelených knihoven a Noc jsme si všichni náramně
užili.
20

Slavnostní představení publikace k dvacátému výročí Noci s Andersenem. Zleva knihovnice
Bronislava Jakoubková, starosta Stanislav Blaha, ředitel knihovny Radovan Jančář a zakladatelky
Noci s Andersenem Hana Hanáčková a Mirka Čápová.
Foto: archiv KBBB

Jaké byly začátky, jak Hradišťáci
první ročníky přijali?
Naši čtenáři nocování v knihovně
přijali veskrze pozitivně, vždyť
komu se poštěstí strávit celou noc
mezi knížkami? Navíc s programem a s možností potkat se s osobnostmi našeho města, s herci, kteří
dětem přečtou pohádku. O přespání
v knihovně je každoročně velký
zájem a někdy musíme i losovat
mezi přihlášenými dětmi. Noc
s Andersenem je zkrátka za odměnu.
Jaký je to pocit, když vidíte, jaký
měl váš nápad úspěch a jak se
rozšířil?
Pocit je to úžasný. Víme, že nápad
s nocováním není nový, nocuje se ve
školkách, u skautů... Ale šťastnou shodou okolností se všechno v ten správný
čas potkalo a Noc s Andersenem si získala příznivce dnes už po celém světě.
Byla pro vás největší satisfakcí cena,
kterou jste dostaly v Dánsku?
Na ocenění Hans Christian Andersen
Award, kterou uděluje Výbor Hanse
Christiana Andersena v Odense, ve
městě, kde se dánský pohádkář narodil, nás nominovala dánská ambasáda.

A i když cenu máme u nás v dětském
knižním království, bereme ji jako ocenění pro všechny knihovníky, učitele,
vychovatele. Zkrátka pro ty, kteří se
k nám přidávají a Noc pořádají a rozšiřují mezi dětmi.
Máte přesný přehled o tom,
kde všude se Noc s Andersenem koná?
Jaká místa jsou nejzajímavější?
To víte, že máme, vždyť u nás v našem
počítači se schází všechny registrace.
V letošním ročníku máme zaregistrováno 21 míst z celého světa. Nocuje se
od Aše až po Košice, také na Novém
Zélandu, na Maltě, v USA, po celé
Evropě, pohádkové nocování pro české
děti uspořádala třeba česká ambasáda
v Tel-Avivu a asi tři ročníky s námi nocovali černoušci z afrického kibucu v Keni.
Jaký je váš osobní vztah k pohádkám?
A jaké dětské knížky máte nejraději?
Miluju pohádky! Nejraději mám staré
pohádkové knížky, se kterými jsem
vyrůstala – italské pohádky O moudré
Sorfarině nebo O chytré Janině si pamatuju dodnes! A z těch současných mám
ráda knížky českých autorek Ivony Březinové, Renaty Štulcové, Petry Braunové
nebo Renáty Fučíkové.
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Knihovna BBB
A když pomineme dětskou
literaturu, co čtete ráda?
Čtu úplně všechno kromě thrillerů, ty
opravdu nemusím. Nejraději mám mnohastránkové knihy, nerada se loučím se
svými knižními hrdiny. Čím víc stránek,
tím lépe.
Co myslíte, čtou dnešní děti
dostatečně? Třeba v porovnání
se situací před dvaceti lety?
Vždycky říkám, že my v knihovnách
se potkáváme s dětmi, které číst chtějí.
Ty, které nemají o knížky zájem, u nás
moc nevidíme. Navíc knížky dnes musí
soupeřit s moderními technologiemi.
Děti čtou, ale je to trošku jiné než dřív,
samozřejmě to ale není špatně.
Atmosféra uherskohradišťské
knihovny mě okouzluje, hlavně svým
výjimečným prostředím bývalé
synagogy. Jak se vám tady pracuje?
Máte pravdu, v naší synagoze je určitý
genius loci – duch místa. Lidé k nám rádi
chodí a my si toho považujeme!
Prozradíte čtenářům, co se vlastně
děje v knihovně v noci, když už tam
není žádná lidská bytost, ale přitom
tolik příběhů kolem?
Tak na to bude muset přijít každý sám.
Dějí se tu tajemné věci, to víte, stará
budova... Synagogou prý obchází starý
Žid - ale asi se mu s námi dobře žije,
neškodí nám. Pokud to budete chtít zjistit, tak za námi přijďte, třeba za rok, to
už bude 21. ročník Noci s Andersenem.
- PS -

Velehradská 714, tel. 572 551 250,
e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Dvacátou Noc s Andersenem jsme si pořádně užili
Letošní jubilejní dvacátá uherskohradišťská Noc s Andersenem začala už
v poledne, a to návštěvou samotného
Hanse Christiana Andersena, který
potěšil pacienty uherskohradišťské
nemocnice. Spolu s nimi si pak vyslechl
pohádky o neposlušných, ale i poslušných kůzlátkách.
Dětem do synagogy pak v 18 hodin ve
svém kouzelném kufru přinesl dánský
pohádkář svůj oblíbený příběh Křesadlo.
A byl to opravdu pohádkový večer!
Odměnili jsme autory vítězných prací
výtvarné soutěže Andersenova cesta
Evropou, spolu se starostou královského
města Uherské Hradiště a ředitelem
Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana jsme představili malým čtenářům zbrusu novou knihu 20 let – Noc
s Andersenem.
A pak, plni očekávání, jsme mezi námi
přivítali brněnské divadlo MALÉhRY.
Čtení a vyprávění s písničkami v podání

hereček Daniely Zbytovské, Barbory Seidlové a Nikoly Zbytovské zaujalo malé
i velké. Společnou písničku jste mohli
zaslechnout také v přímém přenosu
České televize.
Pohádkový večer vyvrcholil společně
zazpívanou gratulací a společným fotografováním. To největší dobrodružství
ale na všechny děti čekalo až v noci: soutěže, stezky odvahy, noční procházka,
a hlavně čtení pohádek – to všechno
nebralo konce. Tak zase za rok!

Herečky z divadla MALÉhRY to s dětmi
opravdu umí!
Foto: Archiv KBBB

20 let Noci s Andersenem v knižní podobě
Spolek přátel literatury a Knihovny
BBB vydal u příležitosti 20. výročí Noci
s Andersenem celobarevnou knihu,
která mapuje rok po roce unikátní akci
k rozvoji dětského čtenářství. Z původně
lokální akce se stala celosvětovou aktivitou, vždyť děti letos nocovaly např.
i v Saudské Arábii. Publikaci doplňuje
velké množství fotografií i zdravice
známých osobností z řad spisovatelů,
výtvarníků nebo herců. Vydání knihy
finančně podpořilo město Uherské

Hradiště. Knihu je možné zakoupit
v Knihovně BBB za 150 Kč.

Měli odvahu žít
Noc s Andersenem 2019: Igor Stránský v roli
slavného pohádkáře Hanse Christiana
Andersena.
Foto: archiv KBBB

Beseda s autorkou stejnojmenné
knihy Mirkou Polákovou se uskuteční v úterý 14. května v 18 hodin
v čítárně Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana. Kniha je výsledkem

téměř třicetiletého vědeckého úsilí, se
kterým se autorka věnovala získávání
primárních pramenů k problematice
odboje v politickém okrese Uherský
Brod v letech 1939 až 1945. - RJ, HH, BJ 21
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
SMETANOVY SADY
Krojové eldorádo. Národopisné
fotografie Josefa Klvani

V roce 2019 uplyne sto let od úmrtí
Josefa Klvani (1857–1919), národopisce,
pedagoga a geologa. Ve výstavě, která
chce připomenout tuto osobnost i její
význam pro dokumentaci lidové kultury, je prezentován výběr jeho známých i dosud nepublikovaných fotografií lidového oděvu z konce 19. století.
Potrvá do 30. června.
Pravěk umění. Umění pravěku
Vydejte se na procházku pradávným
uměním. 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
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mysticismu i přepych a bohatství
urozených z doby stěhování národů.
Potrvá do 22. září.
GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA
Textile Art Of Today - 5. ročník
mezinárodního trienále textilu
Výstavní projekt textilní umělecké
tvorby si už v pěti ročnících získal obdiv, uznání a respekt nejen
v zemích Visegrádské čtyřky, ale ve
výtvarných kruzích celého světa.
Představuje několik desítek autorů
z pěti kontinentů. Jejich artefakty
přinášejí svědectví o stále nových
možnostech a posunech v této specifické disciplíně.
Potrvá do 23. června,
více na www.textileartoftoday.cz
VÝSTAVY MIMO OBJEKTY
MUZEA
Uherské Hradiště v době první
republiky
Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky dokumentuje
nejen události v říjnu 1918, ale především rozvoj města v meziválečném
období. Připravilo město Uherské
Hradiště a Slovácké muzeum.
Chodba Jezuitské koleje,
Masarykovo náměstí 21.
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. Strohé archivní
dokumenty kontrastují s emotivními
vzpomínkami vězňů. Přístup do expozice není bezbariérový! Přístupná na
požádání: Městské informační centrum,
telefon 572525525, e-mail mic@uherske-hradiste.cz. Vstupné 10 Kč/osoba.
Podkroví Reduty, U Reduty 256.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Muzejní noc 2019
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
spolu s Knihovnou Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti
srdečně zvou 24. května na noc plnou
zážitků a překvapení. Přeneseme
se o tisíce let nazpět. Budeme tancovat
a tvořit jako kdysi v pravěku. Přijďte
se pobavit a něco zajímavého se dozvědět. Vstup volný, občerstvení zajištěno.
Slovácké muzeum – hlavní budova
16.30–23.59 hodin
od 16.30 aktivity a dílničky pro děti
od 17.00 čtení pro děti s Bedřichem
Benešem Buchlovanem
17.30
Kašpárek v rohlíku revirvál
od 19.00 čtení s Bedřichem Benešem
Buchlovanem
19.30
komentovaná prohlídka
výstavy Umění pravěku.
Pravěk umění
od 18.00 aktivity a dílničky pro děti
i dospělé
20.30
hudební vystoupení venku
22.00
čtení s Bedřichem Benešem
Buchlovanem a komentovaná
prohlídka s překvapením
Galerie Slováckého muzea
18.00–22.00 hodin
18.00 a 20.30 komentovaná
prohlídka výstavy
Textile Art of Today
Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana
14.00–17.00
bazar knih

- PP -
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Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Sobota 11. května, 20.30, klub Mír
Daniel De Vita, koncert – blues

Kytarista a zpěvák Daniel De Vita,
narozený v Buenos Aires, je již mnoho
let významnou osobností argentinské
bluesové scény. Krom toho objel také
několik zásadních latinsko-amerických
festivalů – například argentinský Buenos Aires Winter Festival nebo brazilský
Mississippi Delta Blues Festival. Daniel
působí také ve skupině South American
Kings of the Blues. V roce 2015 nahrál
své první sólové album Southside
Blues, které vyšlo v latinské Americe
i v Evropě. O dva roky později následovalo evropské turné. Mezi jednatřiceti
koncerty byla tehdy i Praha. V listopadu
2017 vychází jeho druhé album Third
World Guitars, které spojuje tradiční
blues, soul a swing. Na podporu dalšího
koncertování po Evropě vyšlo nedávno
třetí „živé“ album Live At Blues Baltica.
Neděle 12. května, od 13.00,
kino Hvězda a okolí
Dětská neděle DDM Šikula
a Městských kin
Na tradiční Dětské neděli Dům dětí
a mládeže Šikula a Městská kina
Uherské Hradiště zrekapitulují práci
svých kroužků a dílen během školního
roku 2018/2019. DDM Šikula připravuje vystoupení hudebních kroužků na
kopuli kina, tělovýchovných kroužků
v hlavním sále a prohlédnout si budete
moci i živá zvířata z přírodovědného
oddělení Trnka. Program doplní soutěž
i malé občerstvení. Městská kina se
pochlubí prezentací krátkých animací vzniklých v Animásku a Dílnách
animace. V kavárně kina bude k vidění

výstava, která ještě více přiblíží tyto
animační dílny, stejně jako výtvarně
zaměřený Malovásek. Ve foyer kina
bude navíc k vidění speciální výstava
Šikula – váš kamarád ve volném čase.
Vstup zdarma.
Neděle 19. května, 14.00–17.00,
kino Hvězda
Dílna animace
Workshop je určen všem začínajícím
animátorům a animátorkám od 8 let
(mohou se ale zúčastnit i starší zájemci
nebo rodiče), které baví trpělivě
animovat. Věnujeme se ruční technice
animace, nikoli počítačové. Dílnu zahajujeme premiérou filmečků z předchozí
dílny. Workshop nově vede Marcela
Polochová z Univerzity Tomáše Bati.
Rezervace předem na telefonu 576 514
200 nebo emailu info@mkuh.cz.
Neděle 19. května, 16.45, kino Hvězda
Carmen Suita, Petruška
(živě z Bolšoj baletu, Moskva)
Carmen, smyslný a vášnivý balet
o jednom jednání, bude uvedena spolu
s Petruškou, novou produkcí Bolšoj
baletu, která zcela vystihuje duši ruského baletu. Bonusem bude opět předprogram v podobě vystoupení baletek ze
ZUŠ Uherské Hradiště.

Čtvrtek 30. května, 20.00, klub Mír
Luboš Andršt a Energit

Koncert přeložen ze 7. března. Kytarista Luboš Andršt začal amatérsky
hrát rock v kapele Roosters už v roce
1966. Zahrál si s George & Beatovens,
Framus Five, Jazz Q, aby nakonec
v roce 1973 založil společně s Ivanem
Khuntem, Jaroslavem Erno Šedivým
a Vladimírem Padrůňkem skupinu
Energit. Během let se v kapele vystřídalo několik dalších muzikantů
(Vladimír Mišík, Anatoli Kohout, Emil
Viklický) a v roce 1980 se Energit rozpadl. V novém století byl však Energit
oživen. V dubnu roku 2017 kapela
vydala úspěšné album Time's Arrow
a při této příležitosti obnovila koncertní činnost naplno. Skupina hraje ve
hvězdném složení Andršt-KulhánekHoleček-Zelenka.
- JO -

Festival Jeden Svět v Uherském Hradišti přinesl inspirativní dokumenty, výjimečné hosty
a na závěr indonéský večer s exotickou show. Velký zájem byl tradičně především o školní projekce
se zajímavými hosty, které rychle plnily sál kina Hvězda. Celkem festival nabídl 17 veřejných
filmových projekcí (včetně pozvánkových před samotným festivalem) a 13 projekcí školních. Těchto
30 představení navštívilo celkem 2499 diváků. Další stovky diváků se zúčastnily doprovodných
akcí festivalu.
Foto: Jaromír Orel
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Rychlé šípy mají nového Štětináče. Počet repríz už atakuje magickou pětistovku
Komedie Slováckého divadla Rychlé
šípy získala krátce po své 490. repríze
novou posilu. Postavu Štětináče z Bratrstva kočičí pracky začal hrát služebně
nejmladší člen hereckého souboru František Maňák. „Všichni mi byli moc nápomocni. Do tak dobré partie se jednoduše
zapadá,“ říká herec, kterého diváci znají
už například z Fidlovačky.
Jeden z nejúspěšnějších titulů Slováckého divadla nastudoval před neuvěřitelnými devatenácti lety režisér Robert
Bellan. „Poprvé jsem o inscenaci slyšel
tuším v prvním ročníku na JAMU. Ani
nevím, jak jsme se k ní dostali, pravděpodobně o ní mluvil Pavel Šupina,
který vyrůstal v Bánově, takže Slovácké
divadlo navštěvoval dost pravidelně jako
kluk. Pověst měla dobrou, vyprávěl mi
o tom, jak se hraje již několik let, i když

herci ztvárňující mladou klučičí partu,
už úplně nejmladší klučičí partou nejsou,“ říká František Maňák.
Jen dva herci, a to David Vacke v roli
Mirka Dušína a Josef Kubáník coby
Dlouhé Bidlo odehráli všechna představení, ostatní herci byli často kvůli
nemoci nahrazováni jinými – v drtivé
většině přímo režisérem Robertem Bellanem. Několik postav ale od premiéry
v říjnu 2000 už hrají natrvalo jiní herci.
Jde hlavně o Jarku Metelku, který má
po Otto Kallusovi a Mírovi Zavičárovi
třetího představitele Petra Čagánka.
Holčičku už nehraje ani původní Iva
Bendová, ani Tereza Novotná, či Jitka
Hlaváčová, ale Petra Staňková a třetí
takovou rolí je právě Štětináč. Původně
jej hrál Karel Hoffmann ml., dále David
Macháček, Michal Zetel a nyní má

nového představitele – pětadvacetiletého Františka Maňáka.
„Těším se na to, že budu s fajn
kolektivem objíždět všelijaká divadla.
Osobně mi totiž přijde, že je inscenace
minimálně tak zábavná na jevišti jako
v hledišti, možná i lepší. Takže jsem rád,
že se mi dostalo té cti se toho účastnit,“
dodává mladý herec.
- BŠ -

Fidlovačka – František Maňák.

Herci se rozloučí se strhujícím dramatem Králova řeč
Úspěšná a divácky oblíbená inscenace
Králova řeč končí. Strhující drama
o překonávání osobní lidské slabosti
na půdorysu královského údělu patřilo
k divácky nejúspěšnějším titulům roku
2017 a nezřídka se stávalo, že publikum
herce odměnilo potleskem vestoje. Na
repertoáru se inscenace udržela více
než dva roky a se souborem ji nastudoval režisér a dlouholetý ředitel Slováckého divadla Igor Stránský. Derniéra je
naplánována na 31. květen.
„Hra mě oslovila svým hlubokým
lidským příběhem. Vůbec jsem se
nesnažil inscenovat Královu řeč jako
hru historickou. Skutečné historické
události jsou v naší inscenaci pouze
výraznou kulisou. Dominantní je zde
člověčina, kterou divák cítí i v těch
nejposlednějších řadách Slováckého
divadla,“ uvedl Igor Stránský.
Hlavní role v inscenaci ztvárnili
kolegové Pavel Hromádka a Pavel
Majkus, kteří se ujali postav koktavého krále Bertieho a jeho logopeda
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Lionela Logua, podle jehož deníkových
záznamů slavné dílo vzniklo.
„Byla to velmi kamarádská, přátelská
práce, za což jsem vděčný především
režiséru Igorovi Stránskému, protože
právě režisér atmosféru zkoušení
nastavuje. Samozřejmě taky parťákovi
Pavlovi Majkusovi, protože hledá na
jevišti souznění a chce prospět především společnému dílu. Ale všem
bych musel děkovat za pěkné chvilky,
protože nám všem šlo o totéž. Bez
ohledu na velikost role každý držel
soustředěnost a nastavenou atmosféru.
Mám rád kontakt očima, když v nich
něco je. Při Králově řeči, s kýmkoliv
jsem na jevišti, vždy je to zážitek,
protože přenos čehosi zvláštního mezi
námi probíhá. Takže i takto – děkuji,“
řekl herec a představitel Bertieho Pavel
Hromádka, který byl za svůj výkon
nominován i na prestižní Cenu Thálie.
„Byl jsem rád za herecké setkání
s mým kolegou Pavlem Hromádkou,
který hraje koktavého krále. Sedíme

vedle sebe v šatně více než patnáct let,
ale takovou příležitost ke vzájemné
spolupráci jsme ještě neměli,“ doplnil
herec Pavel Majkus.
- BŠ -

Králova řeč – Pavel Hromádka.

Fota: Marek Malůšek

Z organizací

DDM Šikula
Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, www.ddmsikula.cz
6. – 30. května
Výstava fotografií a prací
dokumentující činnost DDM Šikula
Koná se ve foyer kina Hvězda.
Info: Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.
Středa 8. května
Hradišťská rychlobrusle
5. ročník in-line bruslení ve Smetanových sadech (u kina Hvězda) pro
všechny amatéry i celé rodiny, nově také
pro jezdce s kočárky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny a diplomy. Start
od 9.00. Info: Jana Skuciusová, 605 203
065, jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
Pátek 10. a sobota 11. května
Jarní ladění
Akce pro členy výtvarných kroužků pro
dospělé. Info: Martina Dörrová, 605 203
064, martina.dorrova@ddmsikula.cz.
Sobota 11. května
Výlet s Klubem cestovatelů
Přihlášky a info: Lenka Pavelčíková,
733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz, www.trnka.xf.cz.
Sobota 11. května
Férová snídaně v Zahradě lišky
Bystroušky
Přijďte posnídat a podpořit myšlenku
spravedlivého obchodu a místních
výrobků. Ochutnejte netradiční
potraviny, férovou kávu či čaj a čokoládu. Přineste ostatním na ochutnání
svou pomazánku, domácí chléb nebo
zákusek nebo se zapojte do soutěže
o nejlepší buchtu. Můžete si mezi sebou
vyměnit recepty. Zahrada DDM Šikula,

10.00–12.00. Info: Lenka Pavelčíková,
733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz, www.trnka.xf.cz.
Neděle 12. května
Šikula ve Hvězdě
VII. ročník akce konané u příležitosti
ukončení činnosti ve školním roce,
od 13.30. Vystoupí děti ze zájmových
kroužků, prohlédnout si budete moci
výstavu výtvarných prací a fotografií
i živá zvířata z přírodovědného centra
Trnka. Na závěr se koná promítání
dětského filmu a malé občerstvení.
Info: Martina Dörrová, 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz.
Pátek 17. května
Den s Lesy ČR
Zábavně poučný den pro školní třídy
v Muzeu lesnictví Buchlov. Info: Lenka
Pavelčíková, 733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz, www.trnka.xf.cz.
Pátek 17. května
Dny včel ve Vlčnově
Vzdělávací program pro děti i dospělé
ke Světovému dni včel. Včelařská
klubovna Vlčnov, 8.00 až 13.00. Info:
Lenka Pavelčíková, 733 500 233, lenka.
pavelcikova@ddmsikula.cz,
www.trnka.xf.cz.
Sobota 18. května
II. ročník soutěže Šikula hledá talent
Hudební soutěž pro děti a mládež do
18 let z celého kraje, soutěží se ve hře
na kytaru, klávesy, flétnu, ve zpěvu
a hudební kapele. Kulturní dům Míkovice. Info: Radka Turzíková, 605 203
063, radka.turzikova@ddmsikula.cz

Neděle 19. května
Aerobic nás baví
Soutěž v aerobiku družstev, pouze pro děti
z DDM, SVČ a školní kluby. Akce proběhne
v tělocvičně Orlovna. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065,
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
Úterý 21. května
Cyklohraní
Zakončení dopravního kurzu pro děti
z mateřských škol na dopravním hřišti
ZŠ Sportovní.
Info: Radka Turzíková, 605 203 063,
radka.turzikovaa@ddmsikula.cz.
Pátek 24. května
Páteční cvičení pilates
Pobočka DDM Jarošov, od 17.00.
Info: Jana Skuciusová, 605 203 065,
jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
Pátek 31. května – sobota 1. června
Noc na Hvězdě
Příležitost podívat se, co je za oponou,
tedy za plátnem kina. Zajímavá, trošku
strašidelná noc s filmem „Jak vycvičit
draka“. Za příznivého počasí čeká děti promítání filmu i přespávání na kopuli kina.
Přihlášky do 27. května. Info::
Martina Dörrová, tel. 605 203 064,
martina.dorrova@ddmsikula.cz
Pátek 31. května
Den dětí
Soutěže, zábava, skákací hrady, malování
na obličej, poníci, dravci, simulátor Formule 1, výtvarný stan, vystoupení zpěváka
Petra Bendeho. Masarykovo náměstí, od
14.30. Info: Ivana Zůbková, 737 923 842,
ivana.zubkova@ddmsikula.cz.
- IZ -
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

Informační centrum pro mládež
I letos jsme uklízeli Česko. V Uherském Hradišti se nasbírala skoro tuna a půl odpadu
V sobotu 6. dubna se Informační centrum pro mládež již popáté zapojilo do
celorepublikové úklidové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko!“, jehož cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Stav našeho města, země,
či planety nám není lhostejný, a proto
jsme opět vyrazili do boje s odpadem.
Již tradičně byly našimi hlavními
partnery Sběrné suroviny UH a Město
Uherské Hradiště, jejich zástupci se
také aktivně do úklidu zapojili. Protože
s námi každoročně uklízí i děti, společnost Podané ruce, kontaktní centrum
v Uherském Hradišti, předem prošla
vytipovanou lokalitu a vyčistila ji od
možného infekčního odpadu.
I přesto, že nám počasí letos příliš
nepřálo a zamračené nebe pustilo i pár
kapek, nenechali jsme se odradit a do
26

boje s nepořádkem jsme vyrazili vyzbrojeni pytli, rukavicemi a oplatky, kterými
nás vybavilo Město Uherské Hradiště.
V blízkosti Základní školy Větrná se
kolem 9 hodiny sešlo přes 40 odhodlaných dobrovolníků, mezi nimiž nechybělo Myslivecké sdružení Korábek,
děcka z DDM Šikula, tváře známé, které
s námi uklízí každý rok, ale i nováčci.
Letos naše řady obohatili i nadšenci Geocachingu, pro něž nejsou takové úklidy
ničím výjimečným. CITO akce (Cache In
Trash Out) probíhají velmi často po celé
republice a ve světě.
S nápadem zapojit do akce geocaching
přišly Sběrné suroviny UH, které se
postaraly i o odvoz veškerého odpadu
a všechny účastníky odměnily drobnými dárky. Po úvodním slovu organizátora a spoluorganizátorů jsme si rozdali

reflexní vesty, pytle a rukavice a vydali
se uklízet vytipované lokality. Letos to
již tradičně bylo okolí studánky u ulice
28. října a navíc sídliště Východ. Akční
chlapi z Mysliveckého sdružení Korábek
a hasiči to vzali z gruntu a udělali pořádek v okolí Sadů a v Mařaticích směrem
k Rovnině už v pátek.
Letos se podařilo vysbírat 1450 kg
odpadu! Z toho bylo 40 kg pneumatik,
45 kg papíru, 210 kg různých druhů
kovu, 350 kg plastů a 805 kg komunálního odpadu.
- LK-

Pozvánky

Park a skanzen Rochus
Májové dny na Rochusu a nový web skanzenu

Na konci dubna jsme i u nás na Rochusu
spolu s cyklisty a pěšími turisty otevřeli
cyklostezky Uherskohradišťska, tak
se těšíme, že po nich bude v následujících měsících proudit spousta turistů
a návštěvníků. A právě proto, aby byla
široká veřejnost lépe a přehledněji informovaná o našich akcích, jsme spustili
nové webové stránky skanzenrochus.cz.
Co na ně říkáte?

placky pečené v peci, perníková srdíčka,
zpívání a muzicírování pod májkou
i polibky pod třešní. Na návštěvníky se
bude těšit i příležitostně otevřená kaple
sv. Rocha, kde se bude od 15 hodin konat
mše svatá.
Řemeslo má zlaté dno je název
edukačního programu pro školy, který
se uskuteční 30. a 31. května. Je stále
možnost se na něj přihlásit. Věříme,
že řemeslníci živící se tradiční rukodělnou výrobou zaujmou školáky svým
umem a možná i inspirují do budoucna
při volbě jejich budoucích povolání.
Skanzen Rochus bude i v letošním
roce zapojen do výjimečného projektu
Víkend památkových domků, kdy
1. a 2. června můžete navštívit téměř
50 památkových domků, objektů
lidového stavitelství a malých muzeí na
Slovácku.

Co se chystá
V první májový den zahájíme slavnostně
již devátý rok pastvy ovcí na Rochusu
a čtvrtou návštěvnickou sezonu skanzenu. Při tradiční akci Otevírání pastvin
a stavění máje ve skanzenu Rochus,
která se koná 1. května od 10 do 17 hodin,
se můžete těšit na ukázky práce s pasteveckým psem, povídání s ornitoložkou,
zábavné dílničky, minizoo hospodářských zvířat, zpracování ovčí vlny,

Prohlídky s průvodcem
Na prohlídku skanzenu Rochus můžete
zavítat v květnu a říjnu od čtvrtka do
neděle, od června do září od úterý do
neděle. Prohlídky začínají v 9.00, 10.30,
12.00, 13.30, 15.00 a 16.00. Mimo výše
uvedenou otevírací dobu lze po předchozí domluvě pro skupinu alespoň
20 osob zajistit prohlídku i v jiný termín.
Od listopadu do dubna je skanzen
Rochus otevřen během kulturních akcí.

Uherskohradišťské muzeum v přírodě si můžete projít s průvodcem,
vychutnáte si komorní atmosféru při
objevování expozic, pozdravíte naše
hospodářská zvířata a dozvíte se celou
řadu zajímavostí nejen o usedlostech.
Pro předem objednané skupiny můžeme
po domluvě zajistit po prohlídce skanzenu i košt vína s vinařem ve vinném
sklepě v jedné z usedlostí.
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na www.facebook.com/
Park.Rochus.
- JB Nejbližší akce na Rochusu
Květen až říjen
Komentované prohlídky skanzenu
1. května 10.00–17.00
Otevírání pastvin a stavění máje
ve skanzenu Rochus
30. a 31. května, 8.30–13.00
Řemeslo má zlaté dno
(program pro školy)
1. a 2. června, 9.00–17.00
Víkend památkových domků
14. června, 18.00–23.00
Rochus pod hvězdami
30. července, 19.00–23.00
Letní filmová škola na Rochusu

Partnerské město Skalica ožije velkolepým Trdlofestem
V sobotu 18. května se jistě vyplatí
udělat si výlet k našim sousedům do
slovenské Skalice. Uskuteční se zde
další ročník oblíbeného Trdlofestu. Jeho
hlavní postavou bude Skalický trdelník,
který v roce 2007 získal jako vůbec
první slovenský potravinářský výrobek
ochrannou značku Evropské unie. Aby
trdelník mohl nést označení Skalický,
musí pocházet z oblasti zahrnující
okresy Sklalica a Senica, mezi řekami
Morava, Teplica, Myjava a hranicí
s Českem. Originální Skalický trdelník
je svou skvělou chutí na hony vzdálen

napodobeninám, které se prodávají na
stáncích po celé republice.
Trdlofest začíná v 10 hodin a pořadatelé připravili tradičně bohatý kulinářský program. Ochutnávky trdelníků,
skalického vína a dalších místních specialit. Ve 13.50 se začne péct maxitrdelník,
zájemci se budou moci zapojit do soutěží
v pojídání trdelníku a fazolové polévky
nebo si z dodaného těsta na otevřeném
ohni upéct svůj vlastní trdelník.
Součástí Trdlofestu bude i bohatý
doprovodný kulturní program, kde si na
své přijdou milovníci folkloru, dechovky

a populární hudby. A samozřejmě
nebudou chybět aktivity pro nejmladší
návštěvníky. Více informací získáte na
www.trdlofest.sk.
- AK -
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„Sokolskou průkazku mám už 85 let“
Vzpomínky nejstarší uherskohradišťské sokolky Evy Möllerové
Od malička milovala pohyb a tanec. Její
rodiče i sourozenci byli členy hradišťské
sokolské jednoty, takže v roce 1934, zároveň se svým nástupem do školy, začala
chodit do Sokola i šestiletá Eva. Zažila
všesokolské slety, nacistický i komunistický zákaz Sokola, ale i jeho obnovení
po roce 1989.
Byla cvičitelkou v oddílech žen, starších
i mladších žákyň a stála u zrodu oddílu
rodičů s dětmi. I když se dnes už sportu
věnovat nemůže, je stále plná optimismu
a ve vynikající duševní kondici se v letošním roce dožila 91 let. Řeč je o čestné
člence T. J. Sokol Uherské Hradiště Evě
Möllerové.
„Jako žákyně jsme chodily cvičit v pondělky a čtvrtky. Nejvíce mě bavilo cvičení
při hudbě a s náčiním, třeba s kužely.
Když potom začala válka, Němci Sokol
zavřeli a zabavili tělocvičnu. Cvičitelka
Vlasta Fridrichová dělala pro nás děvčata
hodiny rytmiky a baletu v tělocvičně
měšťanské školy,“ vzpomíná.
Po válce byl Sokol obnoven, přestože
během okupace bylo za účast v protinacistickém odboji zavražděno téměř čtyři
tisíce sokolských členů a činovníků. Také
v Hradišti začaly oddíly znovu fungovat a mohly se vrátit do takzvané nové
sokolovny (dnešní budova Slováckého
divadla) kterou si hradišťští sokolové na
počátku 30. let postavili.
Sokolský život se rozjel nanovo.

Cvičitelský sbor žen v roce 1972. Eva Möllerová
je první zleva mezi sedícími.
Foto: archiv T. J. Sokol Uherské Hradiště

„Kromě běžného cvičení jsme organizovali i různé akce – akademie, štěpánské
věnečky, předvánoční kryšpány nebo
maškarní večírky bez mužů, kam ale
muži stejně vždycky přišli v ženském
přestrojení,“ směje se paní Eva.
Sokolové se tehdy také připravovali na
XI. všesokolský slet. Konal se v roce 1948,
několik měsíců po komunistickém převratu. Cvičení v Praze se účastnila i dvacetiletá Eva. „Byl to velice silný zážitek.
Pamatuji si na sokolský sletový průvod
Prahou, kdy na nás lidé mávali, ukazovali
nám fotografie Masaryka a Beneše a my

jsme volali: Ať žije sestra Hana Benešová!
Stáli tam však i příznivci komunistů,
kteří chtěli, abychom provolávali slávu
prezidentu Gottwaldovi. To jsme ale
neudělali,“ vzpomíná.
Sokol na XI. sletu vyjádřil jednoznačnou podporu demokratickým tradicím,
takže opět následovala jeho postupná
likvidace, dovršená roku 1952. Sokol byl
změněn na ZRTV a přišel o svou samosprávu i majetky. Část cvičitelů zůstala
a snažila se uplatňovat sokolskou myšlenku a ideály alespoň neveřejně.
K této skupině patřila i paní Eva. Díky
práci této skupiny cvičitelů vyrostla
i v totalitních podmínkách, a v podstatě
tak trochu tajně, nová sokolská generace, která se mohla po obnovení Sokola
v 90. letech začít podílet na jeho fungování. „Někteří nám tehdy vyčítali, že
jsme neodešli,“ vzpomíná Eva Möllerová.
„Ale nebýt toho, sokolská tradice by se
přerušila, a to by byla škoda,“ vysvětluje.
Se Sokolem prožila hodně pěkného,
díky cvičení se dlouho udržela v dobré
kondici a získala přátele. „Sokol je všestranný, provozují se zde různé druhy
pohybu – od gymnastiky přes míčové hry
až po turistiku. Je také dostupný lidem
v každém věku, cvičí batolata i senioři,
a to je výborné,“ uzavírá své sokolské
vzpomínání paní Eva Möllerová, jejíž
vitalita je pro hradišťský Sokol tou nejlepší reklamou.
Mgr. Iva Mráčková

Čeká fotbalové Slovácko boj o sestup nebo o poháry?
28. kolo Fortuna:ligy pěkně zamíchalo
tabulkou – celky ohrožené sestupem
vesměs vítězily, mužstva ve střední části
tabulky body ztrácela. A tak dvě kola
před koncem hlavní části mají zejména
Slovácko a Opava šanci probojovat se
do skupiny na 7. až 10. místě, a bojovat
tak o evropský pohár. A nebo také hrát
baráž o sestup…
Slovácko po nešťastné prohře doma
s mistrovskou Plzní (přívlastek by se
vzhledem k výkonu slušel dát do uvozovek) brankou z penalty (utkání ovlivnil
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rozhodčí, v hodnocení Sportu dostal nejhorší známku) muselo zabrat v utkání
s Příbramí 13. dubna. Úvodní tlak přinesl
branku Tomáše Zajíce, další dvě tutovky
vychytal golman hostů Kočí. Druhou
branku hlavou vsítil v 52. minutě Stanislav Hoffman. Slovácko hru kontrolovalo, škoda, že další šance zůstaly
neproměněny.
Další zápasy se hrají po uzávěrce Zpravodaje, a tak budeme s napětím očekávat
výsledky z Liberce a doma s Bohemians. Teprve pak budeme vědět, v jaké

barážové pozici bude v nadstavbové
části Slovácko pokračovat.
- MP -

Střelce branky Stanislava Hofmana povzbuzoval
i jeho syn.
Foto: Miroslav Potyka

Ze života města

Naše příroda
V areálu bývalých kasáren se objevil chráněný brouk majka obecná
V jarním období se studenti uherskohradišťského gymnázia účastní akce
„Ukliďme Česko“, na jejímž úspěšném
průběhu má velký podíl odbor životního prostředí městského úřadu. Studenti se svými učiteli uklízejí ve vybraných lokalitách do desítek pytlů to, co
zoufale nevychovaní a bezohlední lidé
z lenosti odhazují kolem sebe místo do
popelnic a tříděného odpadu. K nejpodivnějším a smutným „nálezům“ letos
patří obrovská lednice, stará stavební
kolečka, obrazovka, pneumatika,
špinavé hadry, plastové lahve, hromada
zbytků cigaret...
Při procházení parkem v areálu
bývalých kasáren jsme se však potěšili zajímavým zoologickým nálezem. Jedna z dívek objevila zákonem
chráněnou majku obecnou, o jejíž
jedovatosti právě v jarním období
kolují na některých sociálních sítích
až děsivé legendy.
Majka obecná, Meloe proscarabaeus, je nápadně velký nelétavý
brouk s poměrně měkkým tělem.
První pár křídel, chitinem vyztužené krovky, je výrazně krátký
a kryje jen přední část zadečku.
Zbarvení hlavy s dlouhými článkovanými tykadly i celého těla
je černé, s namodralými odlesky.
Samičky dorůstají 35 až 40 mm,
samečkové jsou menší, měří obvykle
mezi 15 až 25 mm.
Jedná se o výrazně teplomilný
hmyz, jemuž pro život vyhovují
stepní porosty, suché trávníky,
louky a meze. Hojněji se vyskytuje
pouze na jižní a střední Moravě. Na
severní Moravě a ve velké části Čech
úplně chybí. Dospělci se živí rostlinnou potravou.
Majka obecná má zajímavý
a velmi složitý vývoj. Samička po
páření naklade dva až čtyři tisíce
vajíček. Ukládá je do několika
mělkých důlků, které si vyhloubí
v půdě. Z vajíčka se líhne první larvální stádium. Tyto první larvičky
mají na nožičkách tři drápky, proto
se jim říká triungulin. Triungulini

černé barvy měří přibližně 2 mm
a po několika hodinách až dnech
vycestují do květů. Zde čekají na své
hostitele, samotářsky žijící včely.
Známá včela medonosná jim pro
vývoj ale nevyhovuje.
Uchytí se jim na chloupcích,
nechají se přenést do jejich hnízda
a zachovají se jako značně nežádoucí návštěva: začnou hostiteli
pojídat vajíčka i malé larvy. Triungulini sílí, rostou a přemění
se do druhého larválního stádia
s krátkýma nohama. Následně se
živí produkty uloženými ve včelích
buňkách. Poté přejdou do klidového
stádia a přezimují. Na jaře se z nich
stane závěrečné beznohé stádium,
které se následně promění v kuklu.
Teprve z ní se nakonec vylíhne
dospělý jedinec.
A jak je to tedy s nebezpečností
majek? Jejich tělní tekutinou je
hemolymfa, která obsahuje jako
ochranu před predátory silně jedovatý kantaridin. Je-li majka ohrožena, vylučuje z kloubů nožiček
tělní tekutinu ven. Potřísní-li kůži
člověka, může způsobit zrudnutí,
výrazné svědění, pálení až tvorbu
obtížně se hojících puchýřů, k závažným problémům by mohlo dojít po

vnesení této látky do očí. Ke smrtelné
otravě člověka dochází při záměrné
konzumaci těchto brouků.
Účinky kantaridinu popisovali již antičtí lékaři Hippokrates
(460 až asi 370 př. n. l.) či Dioscorides (40 až 90 n. l.). Kantaridin byl
zevně používán například k odstraňování bradavic a vnitřně v podobě
prášku ze sušených brouků jako
afrodisiakum, protože způsobuje překrvení a otok močového
i pohlavního ústrojí. Toto využití
bylo značně nebezpečné, často vedlo
k těžkému poškození žaludku, střev,
k selhání ledvin či selhání činnosti
srdce. Látka byla v historii nejednou cíleně zneužívána k travičství.
Jejímu výzkumu se však věnují
i současní vědci, kteří zkoumají její
protinádorové účinky.
Najdeme-li tedy ve městě či okolí
majku obecnou, určitě je vhodné si ji
jako velmi zajímavého a půvabného
zástupce hmyzu prohlédnout a vyfotografovat. Do ruky ji raději neberme
– nejen kvůli možnému podráždění
naší kůže, ale též proto, abychom jí
neublížili, neboť se jedná o živočicha
vzácného a zákonem chráněného.
Mgr. Hana Baroušová
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Pozitivní příklady

Kronika

Reklama patří k podnikání. Kde je ale únosná mez?

Společenské události
Jubilanti

V nadcházejícím období město
začne vyzývat k dodržování nařízení o regulaci reklamy č. 2/2018
výrobní a průmyslové subjekty
sídlící na Sokolovské ulici. První
vlaštovkou se staly společnosti
podnikající na č. p. 678 a 758 (viz
fotografie), kterým bylo doporučeno přemístění reklamy a označení
provozovny na fasádu čelní budovy.
V této souvislosti jsme si položili otázku, jak je to s efektivností
reklamy ve veřejném prostoru?
Reklama je bezesporu velmi důležitým prvkem podnikání. Nabízí
se zde ale diskuze, kde je únosná
Dříve

hranice. Město a jeho veřejný
prostor by neměly trpět chaotickou
změtí pestrobarevných plachet, ale
naopak je nutné udržovat genia loci,
aby život ve městě byl stále příjemný.
Město Uherské Hradiště chce
podporovat podnikání, a tím zvýšit atraktivitu adresy pro mladou
generaci. Hledáme způsoby, jak
vyjít vstříc co nejširšímu záběru
osob a společností, aby i drobní
podnikatelé a živnostníci byli vidět
na těch správných místech, ale bez
vzájemné spolupráce a komunikace
to nepůjde.
- ÚMA -

1. 3. 1934

Jan Moštěk

4. 3. 1928

Michal Remeň

5. 3. 1927

Františka Vašíčková

5. 3. 1939

Ludmila Drápalová

6. 3. 1944

Vladimír Fridrich

7. 3. 1928

Zdenka Tesárková

9. 3. 1944

Ludmila Náplavová

1 . 3. 1929

Rostislav Zubalík

1 . 3. 1934

Josef Hanák

11. 3. 1924

Zdenka Jirská

11. 3. 1939

Anna Asszonyová

12. 3. 1939

Františka Surá

12. 3. 1944

Jiří Čerstvý

14. 3. 1934

Božena Nováková

15. 3. 1944

Josef Výkruta

19. 3. 1939

Miluše Zapletalová

22. 3. 1939

Anna Janásová

22. 3. 1939

Miloš Prokop

25. 3. 1939

Marie Vanďurková

25. 3. 1944

Božena Blahová

28. 3. 1939

Františka Bárová

Narodili se

Nyní

Julie Kotásková

11. 12. 2018

Iva Šuchtová

14. 12. 2018

Mikoláš Medek

14. 1. 2019

Jan Hořčica

30. 1. 2019

Petr Zimčík

14. 2. 2019

Adam Šimek

19. 2. 2019

Jakub Pavlica

25. 3. 2019

Vážení rodiče, pokud máte zájem
o vítání dětí na radnici, je třeba
vyplnit dotazník, který získáte na
Městském úřadě.
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.
30

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
2

5

2

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
VYPRODÁNO.
VSTUPNÉ: 450, 400 A 350 KČ

2

8

MALÍ VELCÍ FILHARMONICI
UNIKÁTNÍ ORCHESTRÁLNÍ PROJEKT
PROFESIONÁLNÍCH HUDEBNÍKŮ
A VÝJIMEČNĚ TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL, ÚČINKUJE
I DEVADESÁTIČLENNÝ SBOR A SÓLISTÉ
Z ŘAD ÚSPĚŠNÝCH ŽÁKŮ ZUŠ. POŘÁDÁ ZUŠ
UH. HRADIŠTĚ, PARTNEREM JE FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ.
VSTUPNÉ: 100 KČ

5

6

4

3
3

5
4

7

9

9

2

6

8

4

5

7

1

čtvrtek 16. a úterý 28. 5., 19.00 hod. Reduta
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Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec i každý čtverec o 3×3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
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Sběrná místa pro staré vlněné věci
najdete od 1. května do 31. srpna
v kině Hvězda, Informačním centru pro mládež, na Střední uměleckoprůmyslové škole a Základní
umělecké škole na Tyršově náměstí
363. Organizátoři děkují všem
dárcům a těší se i na jejich šikovné
ruce. Více informací na Facebooku
a stránkách pletememesto.cz.
Zuzana Šprinclová
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V říjnu budou plést a háčkovat
objekty přímo v ulicích.
Do akce se zapojí na 50 studentů
a přidat se může každý, kdo má rád
pletení a není mu lhostejné, jak
vypadá prostor, který máme denně
na očích. Na vybraných místech
budou k dispozici jehlice a vlna
a příležitost uplést nebo uháčkovat
kousek šály, která se stane součástí
pletených děl.
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Pleteme město: nepotřebné kousky oblečení najdou uplatnění
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Občané Uherského Hradiště i okolních obcí se mohou zapojit do spolupráce na projektu Pleteme město.
Přineste vlnu, přízi a také staré
nepotřebné oblečení: svetry, šály
nebo čepice, které už jen překáží
ve skříních. Vaše vyřazené kousky
najdou zase uplatnění, mladí umělci
ze Střední uměleckoprůmyslové
školy jim vdechnou nový život
a ozdobí město.
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ORCHESTR BUDOUCNOSTI IV.
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A SÓLISTÉ
Z ŘAD NEJVĚTŠÍCH TALENTŮ ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL SLOVÁCKA.
AKCE PROBÍHÁ V RÁMCI PROJEKTU ZUŠ
OPEN, POŘÁDÁ ZUŠ UH A ZUŠ SLOVÁCKO.
VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ 200, DŮCHODCI
A STUDENTI 50, DĚTI 0 KČ
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Reduta
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pátek 31. 5., 19.00 hod.
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TĚŽKÉ
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Klub kultury
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SCREAMERS: SMÍM PROSIT?
VSTUPNÉ: 290, 250 A 210 KČ
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9

4

pondělí 27. 5., 19.30 hod.
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ZUŠ UH: KONCERT ABSOLVENTŮ A SÓLISTŮ
VSTUPNÉ: 80 KČ

3

7

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

NA DĚDINĚ
PREMIÉROVÝ POŘAD DFS OMLADINKA.
VSTUPNÉ: 150 KČ
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Klub kultury

9

1

pátek 10. 5., 19.00 hod.

6

2

Klub kultury

7

6

úterý 7. 5.

1

5

Klub kultury

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

7

pondělí 6. 5., 19.00 hod.

LEHKÉ

9

Reduta

ZUŠ SLOVÁCKO: KONCERT ABSOLVENTŮ
VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ

4

čtvrtek 2. 5., 18.00 hod.

31

SLAVNOSTNÍ
KONCERT

k 25. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi městy Uherské Hradiště a Mayen

SOBOTA 1. 6. 2019
V 19.00 HOD.
farní kostel
sv. Františka Xaverského
Uh. Hradiště
vstupné dobrovolné

Antonín Dvořák
MŠE D dur, op. 86
dirigent Volker Kaufung
Účinkují:
Děkanátní pěvecký sbor Mayen – Mendig (D)
sbormistr Volker Kaufung
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk Uh. Hradiště
sbormistr Filip Macek
Slovácký komorní orchestr Uh. Hradiště
umělecký vedoucí Jiří Pospíchal
Zpravodaj města Uherské Hradiště
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