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Milí přátelé,
začaly vytoužené prázdniny a doba
dovolených, a tak vám všem přeji krásné
léto a také to, abyste si se svými rodinami a blízkými odpočinuli a strávili
spolu hezký a naplněný čas.
Uplynulé týdny byly velmi bohaté na
události. Rád připomenu nedávnou akci
ZUŠ Open, která se konala na přelomu
května a června. Projekt Nadačního
fondu Magdaleny Kožené s řadou
vystoupení v plenéru města, do kterého
se zapojily obě místní základní umělecké školy, vnímám jako vysoce přínosný, dokonce nenahraditelný. Muzicírující, tvořící či tancující děti v ulicích
byly nezapomenutelné a Hradiště může
být na své mladé umělce pyšné.
Na začátku června jsme přivítali delegace partnerských měst Mayen, Skalica,
Krosno a Sárvár, které s námi přijely
oslavit čtvrtstoletí vzájemného partnerství s německým Mayenem a první
dekádu spolupráce se Skalicí a Krosnem.
Vyvrcholením setkání a velkolepým
zážitkem byl společný koncert pěveckého sboru Svatopluk a Děkanátního
pěveckého sboru Mayen s doprovodem
Slováckého komorního orchestru.
Konala se také celá řada akcí Hradišťského kulturního léta. Ať už to bylo
sedmé pokračování Noci s Metodějem
na začátku června nebo festival Týká se
to také Tebe, jehož výstavu stále můžete
vidět v Redutě, či probíhající 12. ročník
sportovně kulturního festivalu Slovácké
léto. To v těchto dnech významně čeří
poklidnou atmosféru města přímo
v historickém centru. Vždy nám jde
o jedno: nabídnout v létě občanům
i návštěvníkům co možná nejpestřejší
paletu zábavy.
Tu s sebou ke sklonku července přinese také už 44. ročník největší tuzemské nesoutěžní filmové přehlídky Letní

filmová škola. Podle mého názoru má
festival stále rostoucí úroveň a značný,
zdaleka ne jenom umělecký, význam
pro město. V loňském roce byla připravena zcela nová programová koncepce
směřující ke zjednodušení struktury
festivalu, větší srozumitelnosti i atraktivitě pro vás, domácí diváky. Věřím, že
nejen hosté, ale i obyvatelé města, budou
s programem spokojeni také letos, kdy
se na novou koncepci navazuje.
Na závěr vám i vašim rodinám přeji,
abyste si splnili veškerá očekávání, která
do dnů volna a odpočinku vkládáte.
Není vyloženě nutné si pod pojmem
dovolená představovat jen exotické
země, věhlasné památky či pláže. I doma
je moc hezky. Sám to poznávám vyloženě za humny, když třeba na „štěrku“
chytám ryby nebo si něco spolu s rodinou a přáteli ugriluji.
Stanislav Blaha, starosta
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Krátce z města
Úžasný muzikant František Hamada oslavil 105 let
Živoucí legenda, milý člověk, poklad,
skvělý muzikant, ale také úžasný pán
– takto titulují lidé primáše Františka
Hamadu, který se na začátku června
dočkal úctyhodného věku 105 let.
František Hamada stál u zrodu souboru
a cimbálové muziky Hradišťan. V roce
1981 založil muziku Hudci Pondělníci,
která soustředila někdejší muzikanty
a zpěváky Hradišťanu. K jeho narozeninám mu kromě jeho muzikantských
přátel Pondělníků přišel popřát také
starosta Stanislav Blaha. Pan Hamada
jako vždy hýřil vtipem a elánem. Stále se
zajímá o dění kolem sebe, denně sleduje
televizi, poslouchá rádio a čte noviny.
Ráno si zacvičí a nepohrdne ani dobrým červeným vínem. „Možná i tohle
všechno je recept na dlouhý život,“
glosoval starosta. Také my přejeme
panu Hamadovi všechno dobré a hlavně
pevné zdraví!
- JP -

Chcete se seznámit s tím, jak vidí architekti budoucnost Štěpnic? Ve čtvrtek
18. července v 16 hodin bude zahájena
výstava výsledků urbanisticko-architektonické ideové soutěže Centrum
Štěpnice – Uherské Hradiště. Expozice
bude umístěna v chodbě bývalé jezuitské koleje a potrvá do 27. srpna.
- JP -

Uherské Hradiště má druhý
nejpřívětivější úřad v kraji

Děti z mateřských škol se utkaly na atletických závodech
Městský atletický stadion Dany Zátopkové patřil v úterý 4. června už 25. ročníku Uherskohradišťských sportovních
her dětí mateřských škol, které pořádá
Mateřská škola Svatováclavská. Malí
sportovci soutěžili ve třech disciplínách:

Výstava ukáže, jak může
vypadat budoucnost Štěpnic

hod míčkem, běh na 30 metrů a skok
z místa. Už šest let má tato akce mezinárodní status, a tak se i letos zúčastnily
děti z mateřských škol dvou partnerských měst – maďarského Sárváru
a slovenské Skalice.
- JP -

Druhé místo mezi městy Zlínského
kraje obsadilo Uherské Hradiště v soutěži úřadů, kterou každý rok vyhlašuje ministerstvo vnitra pod názvem
Přívětivý úřad v kategorii obcí III. typu.
„Hodnotí se dostupnost, otevřenost,
komunikativnost úřadu, on-line služby
a mnoho dalšího, včetně moderního
vybavení. Za úřady našeho typu rozhodně nezaostáváme,“ nechal se slyšet
tajemník Městského úřadu Uherské
Hradiště Josef Botek. Některé služby
úřadu podle něj přesahují standard –
například webová aplikace pro hlášení
závad Zlepši své město. Na některých
službách chce radnice naopak co
nejdříve zapracovat. Jde například
o oznámení pro občany formou takzvaného mobilního rozhlasu či dokončení
digitálního panelu s elektronickou
úřední deskou, který bude umístěn
před radnicí.
- JP -

Část ulice 28. října bude
kvůli opravě uzavřena
Kvůli stavebním pracím v ulici
28. října bude komunikace uzavřena
v úseku od křižovatky u Mateřské
školy Na Rybníku až po křížení
s ulicí Sportovní. Uzavírka potrvá do
31. srpna. V tomto úseku bude probíhat rekonstrukce povrchu, výstavba
chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení.
- PS 3
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Krátce z města
Čtvrtstoletí partnerství oslavili hudbou

Čtvrtstoletí partnerství a spolupráce
si o prvním červnovém víkendu
připomněla města Uherské Hradiště
a německý Mayen slavnostním koncertem v kostele Sv. Františka Xaverského.
Uherské Hradiště zároveň oslavilo první
dekádu partnerství s městy Krosno
a Skalica. Delegace z Německa, Polska
a Slovenska doplnili ještě hosté z Maďarska, tedy z města Sávár, se kterým
město váže nejmladší spolupráce – 7 let.
Koncert sboru Svatopluk, Děkanátního
pěveckého sboru Mayen-Mendig a Slováckého komorního orchestru byl také
připomínkou výročí 120 let od narození

dirigenta, národního umělce Zdeňka
Chalabaly. V roce 1924 v našem městě
založil Slováckou filharmonii, na kterou
navazuje dnešní orchestr pod vedením
Jiřího Pospíchala. Uherské Hradiště má
v zahraničí pět měst, se kterými byly
podepsány smlouvy o partnerství – je to
anglický Bridgwater, německý Mayen,
polské Krosno, slovenská Skalica
a maďarský Sárvár. Za léta partnerství
došlo k navázání mnohých propojení
počínaje uměleckými soubory, studenty
a sportovci, přes mateřské školy, dětské
domovy, až po vinaře, hasiče, městskou
policii či farnosti.
- JP -

Sbor Svatopluk si přivezl zlato ze soutěže ve Vyškově
Uherskohradišťský Smíšený pěvecký
sbor Svatopluk se v sobotu 8. června
zúčastnil festivalu Dr. Antonína
Tučapského ve Vyškově. Tato soutěžní
přehlídka je pořádána pravidelně
ve dvouletých intervalech k poctě
významného vyškovského rodáka –
skladatele, sbormistra a hudebního
pedagoga. Letos se účastnilo pět sborů
– Camerata Praha, Komorní sbor
Orfeus Pardubice, Luky Voice Band
4

Praha, Pěvecký sbor Antonína Tučapského Vyškov a Svatopluk.
Každý sbor musel nacvičit určenou
povinnou skladbu z autorské dílny
Tučapského a dále jednu další jeho
sborovou píseň, ostatní program byl
libovolný. Pod dirigentským vedením
Filipa Macka si uherskohradišťský sbor
vyzpíval zlaté pásmo a navíc získal cenu
za zvukově barevné provedení sborových skladeb.
- MU -

Na dětské hřiště ve Véskách
přibudou nové hrací prvky
Také letos pokračuje město Uherské Hradiště v opravách a modernizaci dětských hřišť. Nyní je na
řadě komplexní obnova dětského
hřiště v části Vésky, v ulici Padělky,
na které nechá město umístit nové
herní prvky. Revitalizace hřiště se
uskuteční v červenci a přijde město
na více než 800 tisíc korun.
Na hřišti se objeví herní prvky
z bezúdržbových a odolných materiálů – konstrukční oceli a vysoce
odolného polyetylenu, a to také
proto, že hřiště je navrženo k uspokojení potřeb různých věkových
skupin dětí.
„Pro ty úplně nejmenší je určena
vahadlová houpačka, pérovací
houpadlo a pískoviště vybavené
plachtou. Pro děti od 3 do 6 let
chystáme herní sestavu s klouzačkami a lanovými prvky a děti od
6 do 12 let zde budou mít novou
dvojhrazdu a multifunkční šplhací
sestavu,“ vypočítal místostarosta
města Čestmír Bouda. Na hřišti
bude také trojhoupačka s hnízdem
a kolotoč. Dopadová plocha herních
prvků bude z kačírku.
A nejde jen o Vésky. Zkrátka
nepřijdou ani některé další lokality
ve městě. Na letošní prázdniny je
v plánu revitalizace dětských hřišť
v Sadech na ulici Ztracená a na
sídlišti Východ u školy Větrná. Na
obou hřištích budou instalovány
vysoce odolné herní prvky pro
starší děti a mládež. U školy Větrná
je navrhnuta nová dopadová plocha
z lité pryže, která je vzhledem
k typu vybraných sestav nejbezpečnější.
Do revitalizací hřišť letos plánuje
město investovat přes 3 miliony
korun, nezapomíná ale ani na běžnou údržbu. „Na jaře jsme vyměnili
písek ve všech pískovištích a provedli důkladnou revizi všech hřišť.
Poškozené věci opravujeme, případně vyměníme za nové,“ popsal
místostarosta Bouda.
- JP -
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Do městských bytových domů přibyl Domovní řád
Město Uherské Hradiště vydalo
nový Domovní řád se základními
pravidly a pokyny pro nájemce
i ostatní uživatele městských bytů.
Domovní řád je zveřejněn na webových stránkách města (www.mesto-uh.cz) a v průběhu měsíce června
byl umístěn i ve všech bytových
domech ve vlastnictví města. Smyslem a účelem vydání řádu je konkretizace pravidel a povinností
obvyklých pro chování nájemců
a ostatních uživatelů v domě.
Domovní řád město vydalo s cílem
zachování náležitého pořádku,
zdraví a bezpečnosti.
- JP -

Víte, že také Uherské Hradiště má
své Centrum pro duševní zdraví?
Zřizovatelem je Charita Uherské Hradiště a sídlí v prostorách
Atria na Masarykově náměstí. Jde
o službu na zdravotně sociálním
pomezí zaměřenou na osoby s těžkým duševním onemocněním.
„Chceme být nápomocni nejen
samotným nemocným, ale také
veřejným opatrovníkům, osobám
blízkým a všem, kteří by rádi
pomohli lidem s danou diagnózou,“
sdělila koordinátorka centra Veronika Strapinová.
- JP -

Běžci přispěli k zaznamenání dalších příběhů pamětníků
185 registrací na běh 5 nebo 10 kilometrů, 47 na procházku po historii
města plus dobrovolné příspěvky.
To vše dalo dohromady 61 212 korun,
které lidé v Uherském Hradišti věnovali při historicky prvním místním
Běhu pro Paměť národa v sobotu
18. května. Běh odstartoval Karel
Dýnka, dlouholetý sbormistr sboru
Svatopluk, osobnost města Uherské
Hradiště. Jeho příběh patří mezi ty,
které už spolek Post Bellum zaznamenal prostřednictvím studentského

Mnozí potřebují pomoc,
ale bojí se o ni říci

projektu Příběhy našich sousedů.
„Rádi bychom poděkovali všem, kteří
se do Běhu pro Paměť národa zapojili,
ať už jako běžci, organizátoři nebo dobrovolníci. I díky nim se nám podařilo
získat částku, která pomůže uchovat
dalších 51 hodin příběhů pamětníků
20. století,“ uvedl za organizátory
Marek Pochylý.
Mezi mnohem většími městy se Uherské Hradiště zařadilo v počtu běžců
na skvělé třetí místo, hned za Prahu
a Olomouc.
- RED -

Diamantová svatba
manželů Krutišových
Další milý manželský pár oslavil
v Uherském Hradišti diamantovou
svatbu. První červnový den doprovodili
do obřadní síně radnice blízcí a rodina
manžele Krutišovy. Od příbuzných
jim patří poděkování za všechnu lásku
a péči, kterou jim po celý život dávali.
U sňatku se každý pár zavazuje ke slibu,
že spolu prožije ve vzájemné úctě a toleranci nejen chvíle radostné, ale také ty
těžké, které je třeba překonat. A manželé Krutišovi jsou hezkým dokladem
toho, že i po 60 letech společného života
je možné žít ve vztahu plném pokory
a lásky, v porozumění a úctě k druhému.
Diamantovým manželům Krutišovým
přejeme hodně zdraví, spokojenosti,
stále pevné rodinné zázemí i tu tolik
potřebnou trochu štěstí.
- JP -
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Krátce z města
Pylony kašny před Sportovní halou musely být zbourány
Tři pylony u kašny před Sportovní halou
na náměstí Míru, které symbolizují
stupně vítězů, musely být odstraněny
kvůli havarijním stavu.
Město si nechalo zpracovat odborný
stavebně statický posudek na celý objekt
kašny. Statik konstatoval, že se jedná
o velmi vážné vady a degradace bude
dále pokračovat. Havarijním stavem
jsou nejvíc zasaženy pylony, které
odstupují od vany kašny. „Konstrukce
vlastní kašny a pravděpodobně i spodní
části vertikál jsou podle posudku tak
degradované a natolik se rozpadají, že
jakákoliv sanace je nemožná. Bylo nám
doporučeno jediné řešení, kterým je
provedení demolice všech konstrukcí,“
vysvětlil starosta města Stanislav Blaha.
Město proto učinilo kroky k zabezpečení
prostoru a objednalo řízenou demolici
všech tří pylonů.
Budoucností této části náměstí Míru
se město bude dále zabývat. „Celý
prostor si rozhodně zaslouží revitalizaci
a já pevně věřím, že své místo zde do
budoucna najde i nový vodní prvek,“

řekl starosta.
Autorem kašny, která není kulturní
památkou ani není umístěna v památkové zóně, je architekt Zdeněk Michal
– autor projektu neofunkcionalistického
kina Hvězda včetně navazujícího prostranství s vodním prvkem. Na náměstí
byla umístěna v roce 1971, kdy bylo v
rámci akce Z upraveno prostranství
před Sportovní halou.
- RED -

Další z podob reklamního smogu:
Město zaplavují samolepky fanoušků
Tentokrát máme výzvu pro všechny vyznavače a oslavovatele… Vyzýváme vás, lepiče, nestyďte se za své idoly, preferované kluby, oblíbenou muziku i rostlinky a své názory. Noste
je na tričkách, čepicích, vyzdobte si svá auta, kola, koloběžky,
sdílejte to na facebooku.
Nechte ale, prosím, ladem sloupy, skřínky, koše, lavičky,
zábradlí a další vybavení a doplňky na veřejných prostranstvích. Buďte sví, ale nebuďte bezohlední.
- ÚMA -

6

S úklidem ulic pomáhá
společnost Naděje
Úklid města je nekonečná práce, která
není nikdy definitivně hotová. Také
proto je cílem města zvýšit podíl ručního
úklidu veřejných ploch. Od roku 2017
spolupracuje město v oblasti úklidu s
otrokovickou obecně prospěšnou společností Naděje. Smlouvu na ruční úklid
některých částí města letos opět o rok
prodloužilo. „Naděje zde zaměstnává
čtyři pracovníky s lehkým mentálním
postižením, kteří zajišťují ruční sběr
odpadků na chodnících a komunikacích,
úklid travnatých ploch, dětských hřišť
a kontejnerových stání. Využíváme je
hlavně na úklid veřejných prostranství
na sídlištích Mojmír, Štěpnice či Pod
Svahy, ale také pro část prostoru Kunovského lesa nebo areál bývalých kasáren
či Smetanovy sady a další místa,“ upřesnil místostarosta Čestmír Bouda. Při
úbytku pracovníků veřejně prospěšných
prací jsou lidé z Naděje vítanou pomocí.
Tato práce navíc pomáhá začleňovat
osoby s lehkým postižením do společnosti.
- JP -

Komiksová kampaň o odpadech pokračuje

Město Uherské Hradiště

Město má nový navigační systém
Když přijedete do města, kde jste nikdy
před tím nebyli, určitě uvítáte, když
si na nejbližším místě budete moci
přečíst, kde právě stojíte nebo kudy se
máte vydat, když hledáte konkrétní
místo nebo historickou památku.
Informace potřebujete ihned, přehledně a jasně. A když navíc jejich
podání lahodí oku, jistě to oceníte.
Už od konce loňského roku jste
si mohli všimnout, že především
v centru města se objevují nové prvky,
které jsou přehlednější a modernější
než staré, nevzhledné, různorodé,
a hlavně neaktuální tabulky a směrovky. Byl totiž zahájen první krok
obnovy informačního a navigačního
systému města.
Impulsem pro vytvoření zcela
nového nadčasového designu jednotlivých prvků byl vznik jednotného
vizuálního stylu města. Informační
a navigační systém s vizuálním stylem
nejen úzce souvisí, ale přispívá také
ke kvalitnímu estetickému vjemu
z veřejných prostranství. Jeho hlavním úkolem je zlepšit orientaci ve
městě a také informovanost návštěvníků, turistů i místních.
„Prvky informačního a navigačního
systému jsou jednou z prvních věcí,
kterých si návštěvníci města všimnou. My, domácí, většinou tyto věci
tolik nevnímáme, protože kolem nich
chodíme denně. Ale turista je vidí
hned. Proto musí splňovat svůj účel
na jedničku. Jednoznačně také utváří
celkový obraz města,“ zauvažoval
starosta Stanislav Blaha.
Kompletní systém je rozdělen do
tří fází, z nichž nyní je realizována
první, na kterou město získalo dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Jedná se o obnovu a pořízení nového
mobiliáře, takzvaných elementárních
prvků, bez kterých se město neobejde – rozcestníky, výlepové sloupy,
tabulky označující kulturní památky,
uvítací tabule a informační tabule
s mapou města.
Informační systém současně
přispívá i k řešení problému reklamního smogu, kterým se město
aktivně zabývá. V tomto případě se
jedná o instalaci nových, městem

spravovaných výlepových ploch, které
jsou určeny k propagaci aktivit příspěvkových organizací města.
Pro ztvárnění podoby jednotlivých
prvků bylo vybráno studio Herrmann
& Coufal v rámci designové soutěže.
Technické provedení a instalaci zajišťovala firma FAMES Tupesy.
Projekt Informační a navigační systém města Uherské Hradiště byl realizován i díky prostředkům ze státního
rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. - JP -

Informace v ulicích
• 58 tabulek označujících kulturní
památky
• 11 rozcestníků
• 7 informačních výlepových sloupů
• 4 uvítací tabule
• 3 informační tabule s mapou města
(přizpůsobené pro handicapované)
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Pestré a rozmanité Mařatice

Žádná jiná místní část Uherského Hradiště není tak rozmanitá jako Mařatice. Je také rozlohou největší. Táhne
se od řeky Moravy, od areálu bývalých kasáren přes průmyslovou zónu
Jaktáře, areál na Rochusu, malebné
vinohrady a vinařské uličky, vlastní
historické jádro kolem ulice 1. máje až
po sídliště Východ.
V povědomí lidí tato místní část proslula
nejvíce právě díky tradici pěstování
a výroby vína. Není náhodou, že právě
ze zdejší Vinohradské ulice každoročně
vychází slavnostní průvod městem při
Slováckých slavnostech vína a otevřených památek, které jsou největší akcí
v Uherském Hradišti.
Na viničních tratích Dolní hora,
Prostřední hora, Soví hora a Hlaviny
se pěstují především bílá vína, mimořádnou kvalitu zde dosahuje odrůda
Rulandské bílé. Mezi mařatskými vinařskými sklepy, které vznikaly od počátku
18. století, je hned několik památek
lidové architektury.
V Mařaticích se také nachází hlavní
uherskohradišťský hřbitov.
Folklorní život
Hlavním hybatelem kulturního dění je
občanské sdružení Mařaťané. V mařatské chase se sdružují hlavně mladí
z Mařatic, kteří usilují o udržení kulturních tradic v této místní části.
„Pozitivní vztah k tradicím předků,
hudbě i tanci považujeme za důležitou součást historie Mařatic, proto se
8

snažíme o předávání povědomí o slováckém folkloru z generace na generaci. Po
celý rok organizujeme kulturně společenské akce, zejména Slovácké hody
v polovině října, které se pyšní nejpočetnějším průvodem krojovaných mladých
párů v okolí. Neméně důležitou tradiční
akcí je Fašank, Velikonoční papučová
zábava a v neposlední řadě také Stavění a kácení májky,“ uvedl Vít Rosůlek
z občanského sdružení Mařaťané.
Chasa se účastní i společenského dění
ve spřátelených městských částech
a obcích, kterým vyjadřuje podporu
účastí na jejich folklorních zábavách.
Je nedílnou součástí krojového průvodu
na Slavnostech vína. Spolupracuje s Klubem kultury, cimbálovými muzikami
z Uherskohradišťska, dechovou hudbou
Boršičanka Antonína Koníčka a se Staroměstskou kapelou.
Dýchací přístroje pro hasiče
Kromě vinařů a hodové chasy patří
k dění v městské části neodmyslitelně
i dobrovolní hasiči. Nepořádají jen soutěže a další akce, ale vyjíždějí i k ostrým
zásahům.
Mařatická hasičská zbrojnice se
dočkala kompletní opravy před sedmi
lety. Před čtyřmi lety zdejší dobrovolní
hasiči získali od města nové auto, letos
přibylo další moderní vybavení – dva
špičkové dýchací přístroje.
Jednotka zřizovaná městem zasahuje
na území města při požárech budov
nebo polního porostu a dovybavení
dýchacími přístroji podstatně zvyšuje
její akceschopnost. Proto byly pořízeny
soupravy izolačního přetlakového
dýchacího přístroje PSS 4000 Dräger
v hodnotě přes 78 tisíc korun. Město
Uh. Hradiště aktuálně na základě požárního zákona zřizuje pět jednotek dobrovolných hasičů – Uh. Hradiště, Mařatice,
Jarošov, Míkovice a Vésky.
- RED -

Mařatice se mění
Co se už podařilo:
• Parkování, točna a úprava okolí
u hřbitova – první a druhá etapa
• Revitalizace ulice 28. října – první
etapa
• Zateplení ZŠ T. G. M.
• Přístupové chodníky k ZŠ Sportovní
• Obnova díla Čtenářka u ZŠ Sportovní
• Veřejné osvětlení v ulici U Moravy
• Oprava části serpentin
• Multifunkční aréna na sídlišti
Východ
• Památník obětem světových válek na
hřbitově
• Úpravy kontejnerových stání v ulici
Pplk. Štěrby, Sadová a 28. října
Co se realizuje:
• Modernizace učeben klíčových
dovedností ZŠ Větrná a ZŠ T. G. M.
• Revitalizace ulice 28. října – druhá
etapa
• Rekonstrukce památných hrobů
na hřbitově
Co se připravuje:
• Cyklotrasa Mařatice-Sady
• Modernizace dětského hřiště
u ZŠ Větrná
• Oprava výklenkové kapličky –
poklony u hřbitova
• Obnova sochy Pieta v ulici Sadová
• Obnova sochy sv. Rozálie v ulici
Vinohradská
• Oprava serpentin v Mařaticích –
druhá etapa
• Projektová dokumentace křižovatky
ulic Větrná a Lomená
• Projektová dokumentace zastávky
MHD na ulici Sokolovská
Historie a současnost
Nejstarší písemní zmínka o Mařaticích pochází ze srpna 1220, kdy olomoucký biskup Robert odstupuje cisterciáckému klášteru na Velehradě
deset vesnic, mezi nimi i Mařatice.
Součástí Uherského Hradiště jsou
od 1. ledna 1948. Nyní je zde necelých
1,5 tisíce domů, ve kterých žije přes
sedm tisíc obyvatel.

Místní části

Májová výstava vín, čtyřicetiletá tradice
Ctitelé vína mají ještě v dobré paměti
41. ročník regionální výstavy vín,
která se konala 1. května na Zimním
stadionu v Uherském Hradišti. Tradičním pořadatelem byl spolek Vinaři
Mařatice, kterému se podařilo zajistit celkem 788 vzorků z třiapadesáti
obcí. Výstava měla pochopitelně své
šampiony – nejlepší kolekci pěti vín
dodal Antonín Zajíc z Mařatic, nejlepším bílým vínem byl Ryzlink rýnský
2011, pozdní sběr – Vinařství Vaďura
z Polešovic (získal i zvláštní cenu
družebního města Mayen), nejlepším
červeným Zweigelttrebe 2013, pozdní
sběr Josefa Bičana z Traplic a přírodně
sladkým vínem Tramín červený 2015,
ledový – Ježovi, Mařatice.
Vynikajících vín byla spousta, a tak
si všichni návštěvníci přišli na své. Jedním z hlavních organizátorů byl Bohuslav Jež z Mařatic, který je od roku
2002 předsedou Vinařů Mařatice. Po
výstavě prohlédl archivy a zavzpomínal, aby čtenářům Zpravodaje přiblížil
historii i současnost spolku.

Vinaři Mařatice na Slováckých slavnostech vína.

Od kdy Vinaři Mařatice existují?
Oficiálně byl spolek zaregistrován
21. května 1998 a ve výboru pracovali Vojtěch Masařík, Bohuslav Jež,
Vladislav Kieryk, Vojtěch Štěrba,
Josef Hanáček, Miloslav Bečica, Karel
Chmelík, Vladislav Habarta, Stanislav Vaněk, František Damborský,
František Skryja a František Hulcký.
Historie spolku je mnohem starší,
neboť od sedmdesátých let minulého
století byl součástí Českého zahrádkářského svazu. Ve vedení se tehdy
střídali Antonín Jurásek, Jaroslav
Dobeš, František Skryja, František
Damborský a Vojtěch Masařík. Mařatické výstavy vín se ale konají už
mnohem déle.

termín, přesunuta na Zimní stadion –
k všeobecné spokojenosti pořadatelů,
vystavovatelů i návštěvníků. V současnosti se počet vzorků pohybuje
mezi 700 až 1000. Hodnocení probíhá za dohledů dvou garantů, letos
to byli prezident Svazu vinařů České
republiky Tibor Nyitrai a Vojtěch
Luža starší, vždy týden před konáním výstavy v kulturním zařízení
a v jídelně základní školy v Mařaticích. V této souvislosti musím
poděkovat sponzorům i zadavatelům
reklam, bez nichž bychom takovou velkou akci těžko organizovali.
Kromě toho úzce spolupracujeme
každoročně s městem při organizaci
výstavy vína v rámci Slováckých
slavností vína a otevřených památek
nebo při realizaci prodejních výstavních akcí jednotlivých vinařství
regionu.

Kdy začala tradice májových
výstav vín?
První výstava se konala v roce 1979,
tehdy ještě v mařatickém kulturním zařízení. Kapacita byla jen
300 vzorků a návštěvníci se tam,
vzhledem k omezenému prostoru,
necítili komfortně. Proto byla v roce
1995, již na tradiční prvomájový

Jaké jsou aktivity Vinařů Mařatice?
Pořádáme výstavy vín, degustace,
různá setkání a poznávací zájezdy
– například do špičkových vinařství, jako je Dufek, Maňák, Botur
a podobně, nebo třeba na Salon vín
České republiky do Valtic. Organizujeme semináře, i ve spolupráci
s Unií degustátorů České republiky,

Foto: Miroslav Potyka

a další odborné a společenské akce
s tematikou vinohradnictví, vinařství a gastronomie. Naši členové se
jako degustátoři a také se svými víny
zúčastňují všech regionálních výstav,
například v Kudlovicích, Sadech,
Míkovicích, Buchlovicích, Traplicích, Modré, Boršicích, Polešovicích,
Tupesích, Vážanech, Ořechově, Jalubí,
Topolné, Kněžpoli, Popovicích, Těmicích, Starém Městě, Bzenci a podobně.
Což po stránce časové i organizační
není jednoduchá záležitost.
Jaká je současná členská základna?
Máme 38 členů, výbor je jedenáctičlenný, já vykonávám funkci předsedy, jednatelem je Vladimír Graca
a pokladníkem Martin Zábranský.
Ve výboru jsou dále Martin Jež, Jan
Zábranský mladší, Jan Jurek, Karel
Chmelík, Miloslav Bečica, Antonín
Zajíc a Josef Musil. Na závěr bych jen
dodal, že vína našich členů dosáhla
v uplynulých letech spousty úspěchů
na výstavách regionálních i celostátních – připomínám alespoň zlaté
medaile v několika ročnících největší
evropské výstavy ryzlinků rýnských
– Galerii Rýnských ryzlinků v Bzenci.
Miroslav Potyka
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Třicet let od sametové revoluce
Výstava a kniha připomenou přelomové události z konce roku 1989

Takzvaná „sametová“ revoluce patří
k vrcholným okamžikům v československých dějinách 20. století. Byla součástí širšího demokratizačního hnutí
v zemích Východního bloku, které
vedlo k pádu komunistických režimů
ve střední a východní Evropě a k rozpadu Sovětského svazu. Výročí třiceti
let od těchto dramatických událostí je
možností připomenout si tuto dobu
politické a společenské turbulence,
hektické práce i zjitřených emocí.
Slovácké muzeum ve spolupráci
s městem Uherské Hradiště připravuje

výstavu Sametová revoluce v Uherském
Hradišti, jejíž vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 14. listopadu ve velkém sále
hlavní budovy Slováckého muzea. Je
určena nejen těm, kteří listopadové
a prosincové události roku 1989 sami
prožili, ale především těm, kteří je
mohou znát pouze z vyprávění svých
rodičů a prarodičů.
Výstava prostřednictvím časové osy
nejprve připomene první protirežimní
vystoupení v roce 1988 (svíčkovou
demonstraci v Bratislavě nebo vůbec
první povolenou demonstraci na
Škroupově náměstí v Praze) a postupně
všechny významné události roku
1989 – od Palachova týdne v lednu přes
zveřejnění petice Několik vět v červnu,
zásah na Národní třídě 17. listopadu až
po zvolení Václava Havla prezidentem
Československé republiky 29. prosince.
Jak probíhala sametová revoluce
v Uherském Hradišti, na to budou ve
videozáznamech vzpomínat pamětníci
a tehdejší protagonisté listopadových
a prosincových událostí – například
mluvčí uherskohradišťského Občanského fóra Igor Stránský a Jan Gogola,
programový šéf klubu UHáčko ve
Starém Městě Michal Stránský a také
Ladislav Šupka, první polistopadový
starosta Uherského Hradiště. Jejich
vzpomínky doplní fotografie Jakuba

Jekla a Ladislava Chvalkovského, kteří
svými objektivy zdokumentovali
průběh generální stávky na Masarykově náměstí 27. listopadu nebo akci
Vánoce s fórem, uskutečněnou 20.
prosince. Jejich snímky jsou jedinečným
dokumentem nejen tehdejšího dění,
ale i atmosféry radosti a naděje, která
vyzařuje z obličejů lidí demonstrujících
za svobodu.
Epilog výstavy bude věnován prvním
svobodným polistopadovým volbám,
což byl jeden ze dvou hlavních požadavků demonstrantů, spolu s vypuštěním ústavního článku o vedoucí úloze
komunistické strany ve společnosti.
Parlamentní volby se konaly v červnu
1990, avšak pozornost bude soustředěna především na komunální volby
v listopadu a jejich výsledek v Uherském Hradišti.
Současně s výstavou vydá město
publikaci o sametové revoluci. Připraví ji historik Slováckého muzea
Pavel Portl ve spolupráci s pamětníky
a protagonisty listopadových událostí.
Vedle textů bude více než stostránková
kniha obsahovat především dobové
fotografie, z nichž většina dosud nebyla
publikována, a také dokumenty (letáky
s hesly, plakáty, vtipy) z fondu Slováckého muzea, které v té době pracovníci
muzea doslova sbírali po ulicích. - PP -

Letní filmová škola je opět tady! Deset dní promítání, hudby a výstav
Tradičně v půli prázdnin od 26. července
do 4. srpna se v Uherském Hradišti
koná Letní filmová škola. Na 45. ročníku
festivalu si opět užijete skvělý filmový,
odborný a doprovodný program – divadla i koncerty.
Sekce Ikona představí díla Michaela
Hanekeho, retrospektivu festival věnuje
Williamu Wylerovi, Filmová čítanka se
zaměří na francouzskou novou vlnu.
Chybět nebude divácky nejatraktivnější
sekce Němý film s živou hudbou, která
nabídne průřez městskými symfoniemi.
Prostor dostala i loni velmi úspěšná
virtuální realita nebo nová sekce Příběh
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jednoho filmu, která diváky uvede do
milníků světové kinematografie – volba
padla na přelomový „akčňák“ Police
Story Jackieho Chana.
Dvě letní kina přinesou nejatraktivnější české novinky Ženy v běhu,
Teroristka, Úsměvy smutných mužů či
Čertí brko i zapomenuté klenoty 90. let
Návrat idiota, Kouř, Jízda nebo Postel.
V zámeckém parku v Buchlovicích se
uskuteční speciální projekce pohádky
S čerty nejsou žerty za účasti Hynka
Bočana a Ondřeje Vetchého. Na Masarykově náměstí se všichni mohou těšit
na historicky nejúspěšnější film českých

kin Bohemian Rhapsody.
Festival letos přivítá i dva významné
představitele česko-slovenské kinematografie – Hynka Bočana a Milana
Lasicu, kteří převezmou Výroční cenu
Asociace českých filmových klubů.
Vstupenky na bohatý doprovodný
program zakoupíte i v Městském
informačním centru. Nebo se můžete
vypravit na koncert kapely Monkey
Business, který se v rámci doprovodného programu koná na Masarykově
náměstí zdarma.
Více na www.lfs.cz.

- LH -
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Slovácko
u turistů boduje
Tradice sahající do dávné historie,
nápěvy lidových písní, barevnost krojů,
tóny cimbálových muzik nebo stovky
kilometrů cyklostras, památky, duchovní
odkaz Cyrila a Metoděje nebo přírodní
krásy Bílých Karpat a Chřibů, vodní
cesta Baťův kanál. To vše způsobuje, že
Slovácko je při toulkách Českem právem
na předních místech.
Oficiální údaje Českého statistického
úřadu ukazují, že mezi lety 2012 a 2018
vzrostla návštěvnost Slovácka o úctyhodných 49,2 %. Pozitivní vliv na ekonomiku regionu mají výrazněji nerezidenti
(tedy obyvatelé s trvalým bydlištěm
mimo Slovácko) a těch se podařilo za
uvedené období do regionu přilákat
o 120 % více. Lze tedy jednoznačně
usuzovat, že se daří cestovní ruch na
Slovácku dlouhodobě efektivně rozvíjet.
„Domácímu cestovnímu ruchu napomáhá celosvětový trend obavy o bezpečnost při cestách do zahraničí, zejména
u rodin s malými dětmi. Na Slovácku
zaznamenáváme široké spektrum
cílových skupin, od mladých párů, až po
skupiny seniorů. A nejedná se mnohdy
o první návštěvu, turisté se sem často
a rádi vrací,“ říká Stanislav Blaha, předseda správní rady Regionu Slovácko.
Slovácko má návštěvníkům rozhodně
co nabídnout. V celé republice nenajdete
region, kde by byly po generace tak

pečlivě zachovávány tradice, kde by se
kroje nosily s takovou hrdostí a láskou,
kde se písně zpívají v mnoha textových
i hudebních obměnách a lidové tance
se učí děti již od malička. Z nejvyšších
kopců Chřibů shlíží do údolí strážní hrad
Buchlov, pomyslnou páteř tvoří Baťův
kanál a řeka Morava, vodní cesta, která
je v letní sezóně splavná od Otrokovic
do Skalice v délce 53 kilometrů a lemuje
ji cyklostezka s minimálním převýšením vhodná i pro nenáročné cyklisty.
A výčtem atraktivit bychom mohli
pokračovat.
O rozvoj cestovního ruchu na Slovácku a o prezentaci regionu se od roku
1999 stará Region Slovácko – sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu se sídlem
v Uherském Hradišti, v posledních dvou
letech spolupráci rozšířil o partnery na
území Jihomoravského kraje. V praxi
Region Slovácko realizuje marketingové
kampaně převážně v on-line prostředí,
spravuje web www.slovacko.cz a další
domény včetně osmi facebookových
profilů a profilu na Instagramu, pořádá
workshopy, semináře, prezentuje
region na veletrzích v Česku i zahraničí,
spolupracuje s médii, pořádá významné
akce v regionu. Vytváří spolupráci mezi
veřejným, neziskovým a soukromým
sektorem.
- RS -

Charita ulehčí novými
službami pečujícím
Charita Uherské Hradiště vychází vstříc
lidem, o které je pečováno, ale i těm,
kteří o blízké pečují.
Letos v regionu vznikly dvě nové
odlehčovací služby. Ambulantní forma
Odlehčovací služby Pohoda sídlí v obci
Boršice a Terénní odlehčovací služba
sv. Hedviky má své sídlo v Uherském
Hradišti.
Obě jsou určeny všem, kteří pečují
o osobu blízkou v jejím přirozeném
domácím prostředí a potřebují v této
péči na chvíli vystřídat, odpočinout si
anebo si vyřídit osobní záležitosti.
Služba je nabízena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo tělesného postižení, žijící na území Uherskohradišťska.
Bližší informace najdete na www.
uhradiste.charita.cz.
- JR -

Maltézská pomoc
poradí rodinám s dětmi
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště, nabízí sociálně aktivizační
službu pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením nebo ohrožené sociálním
vyloučením. Služba podporuje důstojný
život rodin s dětmi do 18 let a směřuje
ke zlepšení jejich sociální situace. Je
realizována na území obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště a je
poskytována zdarma. Samozřejmostí je
individuální přístup ke každé rodině,
mlčenlivost a diskrétnost.
Jde o základní sociální poradenství,
pomoc při řešení obtížných životních
situací, pomoc rodičům při školní
přípravě dětí se specifickými potřebami
(dysgrafie, dyslexie, hyperaktivita,
autismus), nácvik vedení domácnosti,
hospodaření, pomoc při výchovných
problémech, jednání se školou, lékařem,
doprovod při vyřizování na úřadech,
pomoc dobrovolníků přímo v rodinách,
jednorázové společenské akce pro
rodiny s dětmi, pomoc se zprostředkováním zaměstnání.
Více na telefonu 736 620 803, e-mailu
uh@maltezskapomoc.cz nebo webu www.
maltezskapomoc.cz.
- RED 11
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Názory zastupitelů
Startovací byty
Ze strany veřejnosti i zastupitelů
města vnímám již delší dobu volání
po takzvaných „startovacích bytech“
v Uherském Hradišti. Jsou tím
myšleny byty zejména pro mladé
lidi, kteří začínají nebo chtějí začít
bydlet, pracovat, starat se o rodinu,
a kteří bohužel nedosáhnou na standardní bydlení.
Ve spolupráci s odborem správy
majetku města jsem podpořil vznik
pravidel pro kategorii „startovacích
bytů“. Pro tuto kategorii zatím nebyla
pravidla přesně zformulována. Nově
vzniklá pravidla platí od 21. května
2019.
Startovací byty budou přidělovány
v bytových domech na adrese Jana
Žižky č. p. 744 a 745 a Štěpnická
č. p. 1059 a 1185. Jde o bytové domy,
které jsou výší nájmu zařazeny do
nejnižší kategorie. K datu zveřejnění
záměru na pronájem startovacího
bytu musí být alespoň jeden z žadatelů ve věku 18–35 let. Při výběru
žadatelů o startovací byt může být
upřednostněn žadatel s trvalým
bydlištěm v Uherském Hradišti (to
ale neplatí pro žadatele s trvalým
bydlištěm „na radnici“).
Maximální doba nájmu u startovacích bytů bude 3 roky s tím, že první
smlouva je uzavřena na dobu určitou
– jeden rok. V případě plnění povinností nájemce plynoucích z nájemní
smlouvy a domovního řádu bude
uzavřen dodatek ke smlouvě na dobu
určitou – další 2 roky. V nájemní
smlouvě bude ujednán zákaz podnájmu. Proces zveřejnění, výběru uchazeče a uzavření nájemní smlouvy
zůstává stejný jako u standardních
bytů, tedy Komise pro bydlení doporučuje Radě města Uherské Hradiště
a Rada města následně rozhoduje
o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním uchazečem.
Pevně věřím, že se nám časem
podaří zvýšit počet startovacích bytů,
abychom přispěli více k uspokojení
poptávky po tomto druhu bydlení.
Ing. Čestmír Bouda, místostarosta
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Když se o parkovacích
místech jen mluví a mlží

Bez divadla si město
nedokážu představit

Začteme-li se do Akčního plánu rozvoje města pro léta 2020–2025, v sekci
„doprava a infrastruktura“ zjistíme, že do
budování cyklotras a cyklostezek hodlá
radniční koalice v příštích šesti letech
nasypat 95 milionů Kč, ale do nových
parkovacích míst pouhých 25 milionů. Což, přiznejme si, v každoročním
600 milionovém rozpočtu města činí
pouhých 5 milionů. Za málo peněz ještě
méně muziky.
Předvolební sliby zůstávají na papíře.
Ano, námitkou může být to, že se teď
ve Štěpnicích buduje cca 190 nových
parkovacích míst, jak se radní rádi
pochlubili v minulém Zpravodaji. Jenže...
To nejsou nová místa. Pouze se legalizují
místa zaužívaná, na kterých se parkuje
už více než 30 let. Je to jen hra se slovy.
Štěpnice a moje srdcovka – sídliště
Východ – jsou, co do možnosti zaparkovat
si auto u domu po 18. hodině, učiněnou
katastrofou. A děje se s tím něco? Nic.
Na Východě vůbec nic. A ve Štěpnicích?
Kromě obnovy starých míst je „vstupní
branou na sídliště“ tankodrom, na
kterém už měl podle původních smluv
s developerem MANAGem dávno stát
parkovací dům. Ale ten nestojí, protože
se koaličníci opakovaně a přes námitky
rozhodli tento závazek firmě nepochopitelně odpustit. Jako clona teď slouží další
z mnoha připravovaných, já to nazývám
„šuplíkových“ koncepcí, protože vždycky
po bombastickém uvedení v médiích se
hezky založí do šuplíku.
Ale konec ironie. Jeden zajímavý projekt parkování se rýsuje ve Staré Tenici.
Developer, který bude opravovat cca 200
bytů bývalé nemocniční ubytovny a stavět bytový dům na místě bývalé kotelny,
musí zajistit parkování. Takže uvažuje
o třípodlažním parkovacím domě. Vidím
to pro město jako ideální příležitost zapojit se do projektu. O jedno podlaží dům
ještě navýšit a celé to provést tak, aby to
i po estetické stránce odpovídalo standardu bydlení na sídlišti ve 21. století.

V období červnového zastupitelstva
se v některých médiích a na sociálních
sítích objevily informace, že město
Uherské Hradiště zvažuje řešit složitou situaci s financováním Slováckého divadla jeho zrušením. Pravda
je taková, že město nejen Slovácké
divadlo neruší, ale že dělá všechno
pro to, aby se stálá scéna ve městě
udržela. Vzápětí po zveřejnění dezinformací, že je ve hře varianta zrušení
divadla, jsem se setkal s uměleckým
souborem, abych napomohl zklidnit
vzedmuté vášně. Před herci jsem prohlásil, že se osobně postarám, aby zrušení souboru bylo navždy variantou
nula, tedy variantou nemyslitelnou.
Financovat divadlo je pro město
nesmírná zátěž (přes 25 milionů
ročně). Prudký nárůst příspěvků
Slováckému divadlu ze strany města
je v posledních letech způsoben
zejména tím, že se nařízením vlády
zvyšují mzdy zaměstnanců v kultuře. Na dlouhodobou neudržitelnost
systému město Uherské Hradiště
upozorňuje od roku 2013, kdy stát
změnil zákon o rozpočtovém určení
daní. Osobně věřím, že se nám
podaří zajistit trvalé financování
formou uzavření dohod s jinými
veřejnoprávními subjekty – státem,
krajem, dalšími obcemi. Jsou však
i další varianty řešení, podle mého
názoru i vzájemně kombinovatelné.
Čtyři pětiny návštěvníků divadla
tvoří občané regionu mimo město
Uherské Hradiště, a proto také město
opakovaně žádá Zlínský kraj o trvalou podporu Slováckého divadla ve
výši alespoň poloviny současného
provozního příspěvku. Resumé je
jednoznačné – Slovácké divadlo
ve městě chceme, jsme na divadlo
hrdí a budeme jej podporovat, jak to
nejlépe půjde. Nemůžeme na to však
zůstat sami. Proto najdeme variantu
řešení, nikoliv však takovou, že se
zavře opona a již se neotevře.

Jan Zapletal, Ph.D.,
Nestraníci pro Hradiště

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Tradice

Dožínky – odměna za tvrdou práci
Dožínky nebo dožatá představují slavnost k ukončení žní. Poslední výjezd pro
úrodu byl pro všechny velkým svátkem.
Samotná slavnost se skládala z odvážení
posledního sklizeného obilí do dvora
hospodáře, z průvodu a předání dožínkového věnce s blahopřáním majiteli
statku a z následné hostiny dělníků,
kterou jim hospodář připravil.
V minulosti znamenaly dožínky nejen
oslavu, ale i odměnu za práci, což souvisí
s dožínkovým pohoštěním zvaným aldamáš, kterým označujeme obecně ukončení kolektivní pracovní činnosti. Svou
povahou spadají dožínky do okruhu
obyčejových projevů spojených s prací
na poli, která byla pro naše předky
důležitou součástí života, protože vedle
chovu dobytka se jednalo o hlavní zdroj
Dožínky Míkovice 2017. Ty letošní můžete zažít už v sobotu 3. 8.
Foto: Miroslav Potyka
obživy. Kromě namáhavé fyzické práce
se snažili podpořit úrodnost řadou
nezbytných pověrečných úkonů.
slavností s hudebním doprovodem, do
konávaly u Nováků (Rudý dům) a pozČas žní patřil k nejdůležitějším obdoníž se zapojovala celá obec. Za první
ději v lidovém domě, kde byl v orelské
bím roku. Při dožínání se ponechala
republiky se její organizace ujaly
zahradě hospodáři předán dožínkový
poslední stébla, aby se poli neodebrala
spolky, lidová strana nebo svobodná
věnec s vinšováním.
veškerá plodivá síla a v příštím roce
chasa. V souvislosti se zemědělskou
V Kunovicích se konaly kromě
byla hojná úrody. Řada zvyků se pojila
kolektivizací a zakládáním jednotných
dožínek u hospodářů také honosnější
s posledním snopem, kterému se říkalo
zemědělských družstev slavnosti v této
panské dožínky na statku bratří Mayů,
baba nebo starý. Měl být zvlášť velký
podobě v řadě obcí zanikly a nahradily
kteří je připravovali se svými pracova těžký, aby taková
níky až do převzetí lichtenštejnského
byla i příští úroda.
velkostatku Moravskoslezskou zemí
Slavnostně byl dováv roce 1924 jako veřejného (později
„Hospodyně a hospodáři milý,
žen z pole k hospodáři.
takzvaného školního) statku. I zde se
žně sme vám dnes ukončili,
Zrno z něj vymlácené se
dožínky začaly od počátku čtyřicátých
uchovávalo do příštího
dáváme vám věnec z obilných klásků, let minulého století proměňovat ze
setí a přimíchávalo se
soukromé slavnosti v akci celoobecní.
boží úrodu – vašich polí lásku.“
do nové setby, což mělo
Patrně nejslavnější dožínky byly
představovat záruku
v Kunovicích uspořádány v letech 1945
dalšího zmnožení.
a 1946, v průvodu nechyběly alegorické
Atributem dožínkové slavnosti je
je takzvané okresní a národní dožínky,
vozy, místní muziky nebo alegorie
věnec kruhové nebo kuželovité formy
oslavná prezentace práce zemědělců
všech variant kunovického kroje.
upletený z posledních klasů a polního
a zemědělské politiky státu.
V průvodu šli ženci a žnečky s ozdobekvítí, kterými se zdobilo nářadí pouDožínková slavnost v obcích na Uhernými kosami a srpy, chasa měla nazdožívané při sklizni. Budoucí úroda na
skohradišťsku probíhala podobně. Ve
bené hrábě, kubaně a knutle. Všichni
poli i blahobyt v domě se odvozoval od
Starém Městě v období první republiky
společně se odebrali k hospodáři, kde
četnosti klásků, zrnek a kvítí ve věnci.
začala mší svatou za účasti mládeže jako byli pohoštěni. Následně nastoupili
Dožínkový věnec se uchovával u hospopoděkování za úrodu. Dožínky tehdy
na zdobený vůz i s děvčetem s velkým
dáře zavěšený v komoře nebo síni až do
pořádala lidová strana, která si zvolila
dožínkovým koláčem a v průvodu
příštích žní. Předávání věnce mladými
hospodáře. Vybírala z řad bohatších
s hudbou odjeli na sokolskou zahradu,
ženci doprovázely veršované promluvy
sedláků, pro které to byla velká čest.
kde proběhla slavnost.
a vinše, jejichž prvotním smyslem bylo
Odpoledne vyšel průvod – žnečky
V posledních letech byly dožínky
magicky působit na zdar v hospodářství. v pracovním oblečení s ozdobenými
obnoveny v Míkovicích, uskutečnily se
Z původně úzce zaměřené oslavy
srpy a ženci s nazdobenými kosami,
také Kněžpoli nebo v Jalubí.
domácího charakteru se dožínky
povoz s muzikanty a kočár s hospodápostupně staly kolektivní společenskou
řem a hospodyní. Dožínky se nejprve
Petr Číhal, etnograf Slováckého muzea
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Toulky městem
Po asi roční přestávce pokračovala
výstavba dalších domů v ulici Jana
Lucemburského, počínaje čp. 240,
kde potom bydlel jeho majitel,
advokátní solicitátor u Dr. Vysloužila Adolf Kroupa, a jako nájemník
vrchní komisař Dr. Ferdinand Frombek. Po několika letech se majitelem
stal četnický strážmistr Karel Gold,
do té doby nájemník v jednom z vedlejších domů, a druhý byt užívala
vdova po úředníkovi Terezie Tinková.
Po první světové válce již dům patřil
vdově Františce Goldové a v druhém
bytě bydlel poštovní úředník Alfréd
Ocela. Ještě během 20. let se majitelkou stala Vlasta Horáková, provdaná
Pavlová, a od roku 1945 Gustav Pavel,
důchodní tajemník žijící v Praze.
Nájemníky byli opět úředníci a příslušníci ozbrojených složek.
Naproti tomu dům čp. 241, stavěný
současně s předchozím jako jeden
celek, by bylo možno nazvat spíš
domem „učitelským“. Již před rokem
1900 ho vlastnil učitel Bohumil
Sobotka, který zde žil s manželkou
a nejprve třemi, pak čtyřmi dětmi,
matkou a služkou. Nájemníkem byl
v té době advokát Dr. Josef Seifert, o deset let později učitel Josef
Kopecký a po první světové válce
tehdy mladý učitel na měšťanské
škole chlapecké Bedřich Beneš, kterého jako významného kulturního
pracovníka s přízviskem Buchlovan
snad není ani třeba představovat.
Rodina Sobotkova vlastnila dům asi
do roku 1945,
poté jej získali
Ladislav a Filomena Koryčánkovi. Na konci
války a v letech poválečných bydlel
v prvním patře Emil Žejglic, za války
penzionovaný ředitel školy a v letech
1945–1946 první předseda ONV,
v přízemí trafikant Metoděj Majkus.
Poslední dům čp. 259 již tvoří
nároží ulice Lipové. Byl postaven
z celé řady nejpozději, ale stále ještě
v 90. letech, a patřil holiči Janu
Hájkovi, který užíval jeden ze dvou
bytů. Nájemníky druhého byli v roce
1900 státní úředník Rudolf Kuba

Pohled do ulice Jana Lucemburského od prachárny, nedatováno.

a 1910 finanční komisař Antonín
Voslář. Po roce 1908 přešlo vlastnictví
domu na ovdovělou Marii Hájkovou
a dceru Antonii, která však v pozdějších letech žila v Praze a zde si držela
jen malý byt v přízemí. Nájemníky za
protektorátu a v poválečných letech
byli převážně úředníci či policisté.
Na konci ulice Jana Lucemburského stávala do počátku 20. století
stará pevnostní prachárna, vyznačená již na plánu z poloviny 18. století. Na zahradní parcele v jejím
sousedství zřídil v roce 1920 stavitel
Antonín Šupka sklep pro lesního
důchodního Kolovrata z Buchlovic
a v následujícím roce byla v zadní
části parcely postavena pro vdovu
po finančním radovi Cecílii Frýbortovou dřevěná
hlídačská bouda
s dvěma místnostmi pro letní
bydlení. K ní měl
být potom přistavěn zděný domek
s podkrovím, ale přístavba se zřejmě
neuskutečnila, neboť ještě v poválečných letech je stavba popsána jako
přízemní dřevěný zahradní hlídací
domek. Nicméně i ten již v roce 1927
obdržel popisné číslo a stal se trvale
obytným. Cecílie Frýbortová však
žila v Brně, stejně jako majitelka
domku Olga Kolovratová a později
její dědička Adéla Kolovratová, a tak
v domku bydleli nájemníci, např.

Jana Lucemburského
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Foto: archiv Slováckého muzea

Nákres přístavby domku čp. 444 z roku 1921.
Foto: SOkA UH

vdova po městském hlídači Anastázie
Shánělová nebo povozník Antonín
Gerža a obchodní příručí Josef Raška.
Až v roce 1963 byl v přední části parcely postaven rodinný dům, na nějž
přešlo čp. 444.
Odbočující kratičká Lipová
ulice, vytvořená zpočátku jen jako
příjezd ke garážím a dvorům za
domy z Lucemburského ulice a pěší
průchod do ulice Na Baště, sleduje
zhruba linii někdejší barokní hradby
mezi bastiony sv. Šebestiána a Rocha
a sv. Antonína. Skutečnou ulicí se
zřejmě stala až někdy kolem roku
1980, kdy na její pravé straně byly
postaveny čtyři řadové rodinné domy
čp. 1173–1176.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

Vždy si vybíráme
jen to nejlepší.
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Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč • Celková výše úvěru 251 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč • Doba trvání úvěru 96 měsíců (při nesplnění podmínek řádného
splácení) • Úroková sazba 10,78 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 921 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,50 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná částka 379 041 Kč.
Při řádném splácení bude odměna realizována formou předčasné splátky bankou s tím, že doba splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a. RPSN 4,52 % a celková částka splatná
spotřebitelem 282 312 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny najdete v úvěrové smlouvě
Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO Půjčku na cokoliv pro jakoukoliv výši úvěru s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka
bankou po 60, 72 nebo 84 měsících), při řádném splácení klientem a neuskutečnění předčasného splacení celé ani části půjčky. Nejnižší splátka na trhu při splatnosti 5, 6 a 7 let.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

03610_UCB_E_Uherske_Hradiste_PRESTO_Nejnizsi_Splatka_inz_184x122_V02.indd 1

17.04.19 13:47
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přijme zaměstnance

OBSLUHA
SPECIÁLNÍCH
STAVEBNÍCH
STROJŮ

vera intimo
SLEVA
NA VŠE

40%

POŽADAVKY:

en

řidičské oprávnění sk. B, C - výhodou
manuální zručnost

ce

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

rv
če
do konce

NABÍZÍME:
dobré platové podmínky 180 - 200,- Kč / hodina
zájemce o práci rádi zaučíme

SLAVIT

PŘIJĎTE S NÁMI O

ŠÍ PRODEJNY!

A
18. NAROZENINY N

J. Stancla 153, Uh. Hradiště,
tel. 572 553 235

Životopisy zasílat na e-mail:
vacutec@vacutec.cz
Kontakt: 573 505 201, 724 345 008

PŘIJME
z

shkar.c

www.pu

V ČERVENCI
pro vás otevíráme

NOVOU RESTAURACI
V KUNOVICÍCH

Přijďte ochutnat!
16

UKLÍZEČKU/UKLÍZEČE
Nástup možný ihned.
Náplň práce:
úklidové práce
obsluha vrátnice
Nabízíme:
práce na HPP, v případě zájmu možnost
zkráceného úvazku
dobré platové ohodnocení a pracovní
podmínky + firemní benefity
práci v příjemném kolektivu v oblasti kultury
Bližší informace na:

jaksik@kkuh.cz, tel.: 602 464 185

Inzerce

Akreditovaný kurz

SANITÁŘ

●
●
●
●

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

Jak kurz probíhá?
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

DOMÁCÍ
PRAŽÍRNA KÁVY
KUNOVICE
CO NABÍZÍME
čerstvě praženou kávu
profesionální mletí zrna dle zvoleného
způsobu přípravy kávy
poradenství ve výběru kávy
degustační balení velikosti 100 g
osobní odběr v centru Kunovic
nákup z pohodlí domova
dopravu ZDARMA do 10 km
pro objednávku v hodnotě
nad 300 Kč
Dopřejte si špičkovou čerstvou
kávu a navštivte nás na

www.kusto.cz

PŘIJME
P R AC OV N Í K A
Ú D R Ž BY
Nástup možný ihned.
Požadujeme:
technickou a řemeslnou zdatnost
zkušenosti a znalosti z oblasti údržby nemovitosti
dobrou fyzickou kondici
řidičský průkaz skupiny B
časovou flexibilitu
Nabízíme:
práci na HPP
dobré platové ohodnocení a pracovní podmínky
+ firemní benefity
práci v příjemném kolektivu v oblasti kultury
Bližší informace na:

N a Ř á d k u 1 3 2 4 , K u n o v i c e 6 8 6 0 4 , t e l . 7 76 31 6 0 2 8 ,
email: info@kusto.cz

jaksik@kkuh.cz, tel.: 602 464 185
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Česká firma LAMBERT ELECTRONIC z Uherského Hradiště hledá nové kolegy,
kteří budou posilou našeho týmu v oblasti výroby elektroniky.
• Vedoucí výroby

vedení týmu, plánování výroby, tvorba technické
dokumentace komunikace s dodavateli a zákazníky
povrchová montáž, výstupní kontrola
obsluha osazovací linky SMD / plánování,
nastavování-obsluha a monitorování procesů
obsluha osazovací linky SMD
osazování (pájení) plošných spojů THT
výroba kabelových svazků

• Elektromechanik / kontrolor
• Elektromechanik / technolog
C:
M:
Y:
K:

74
2
98
0

C:
M:
Y:
K:

0
0
0
100

• Elektromechanik/čka
• Elektromechanik/čka
• Elektromechanička
Požadujeme:
Nabízíme:

Kontakt:

pracovitost, loajalitu, stálost a týmového ducha. Praxe v oborech výhodou.
příjemné prostředí, fyzicky ani psychicky nenáročnou práci, mimořádné
roční odměny, motivační odměny, závodní stravování s příspěvky,
voda-čaj-káva-zdarma, příspěvek na dopravu dohodou. Nástup možný
ihned, finanční ohodnocení dle profese. Provoz jednosměnný / ranní.
736 490 655 / personalni@lambertelectronic.com

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
přijme zaměstnance na pozici:

Máte právní problém?
Potřebujete právní pomoc?
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

18

akrosakova.cz

PRACOVNÍK ÚKLIDU LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ
POŽADUJEME: ukončení min. základního vzdělání, věk nad 18 let, dobrý zdravotní stav,
bezúhonnost
NABÍZÍME: hlavní pracovní poměr, plný úvazek, směny od 6:00 do 18:00, pracovní poměr
na 1 rok s možností prodloužení, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování,
možnost příspěvku na penzijní připojištění,
25 dní dovolené/rok a další)
KONTAKT: Uherskohradišťská nemocnice a. s.,
J. E. Purkyně 365, personální oddělení, Adéla
Valíčková, valicka@nemuh.cz, tel.: 572 529 320

Více informací: www.nemuh.cz/kariera

Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Týká se to také Tebe! Připomněl červnový festival
Hradišťská veřejnost mohla od čtvrtka
do neděle opět zažít ekologického
ducha festivalu Týká se to také Tebe.
Přes dvě stovky dětí si přišly na své na
nádvoří Reduty, kde se konaly ve čtvrtek
a v pátek ekologické dny s veselým
názvem Přijď a třiď. V třídícím stanu
Sběrných surovin se dozvěděly o zásadách třídění odpadu, pracovníci Asekolu
je poučili o elektroodpadu a čekal je
i skákací hrad, koutek s omalovánkami
i ukázka popelářského vozu.
V Jezuitské koleji navštívili milovníci
pichlavých zelených miláčků známou
prodejní výstavu kaktusů. Vrcholem
TSTTT byl však 41. ročník Fotografické
soutěže. Po jarním vyhlášení sklízela
své ovoce právě na festivalu. Výstava
čítá na 125 soutěžních fotografií
s tematikou ochrany přírody a můžete
ji v Redutě navštívit do 20. července.
Detaily soutěže i vítěze jednotl. kategorií najdete na www.tsttt.cz. Festival
pořádá Klub kultury Uh. Hradiště ve
spolupráci s městem Uh. Hradiště a dalšími partnery.
- MM-

u Sl

10. 8

Mix

swing, j

17. 8

CM

cimbálo

A co chystáme na srpen?
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

24. 8

sobota 10. 8. Mix Band, 17. 8. CM Kunovjan, 24. 8. Telegraf
vstup zdarma

Tele

country

Začáte
www.

Ohlédnutí

V rámci probíhajících akcí, vystoupení a pořadů pořádaných a g
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, mohou být pořizová
Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace nenese o

Během slavnostní vernisáže byly z rukou starosty města Stanislava Blahy, ředitele Klubu kultury
Antonína Macha a předsedy OSPKZ Jaroslava Matouška předány ceny letošního 41. ročníku mezinárodní Fotografické soutěže Týká se to také Tebe. Hlavní cenu soutěže získala Romana Plačková
z Hodonína za cyklus fotografií „Ve dvojici“ a zároveň první místo v kategorii Chráněné prvky naší
přírody. Dvě druhá místa získali Martin Grossman z Uherského Hradiště a Josef Čech z Hodonína.
Třetím místem byl oceněn Pavel Letko z Kroměříže. V druhém tematickém okruhu Člověk a životní
prostředí zvítězil Milan Marko z Prievidze a třetí cenu si převzala Eleonóra Žůrková z Trenčína.
Zvláštní cenu PRO-BIO předal Pavlu Letkovi Martin Drgáč a nově udělenou Cenu poroty získal
Viktor Vrbovský z Opavy.
- PB -

Expozice dějin města
Uherské Hradiště – město královské

vstup
ZDARMA

Jezuitská kolej

út–ne

9–12
13–17 hodin
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Ocenění mladí autoři ze Zlínského kraje převzali ceny v Galerii Joži Uprky
Slavnostní dopoledne si užila společně s rodiči, učiteli či knihovníky
třicítka mladých autorů ze Zlínského
kraje v uherskohradišťské Galerii
Joži Uprky. Právě v těchto prostorách vyvrcholila tradiční literární
soutěž pro děti do 15 let. Slavnostní
atmosféru dopoledne doplnila úžasná
vystoupení žáků ZUŠ Slovácko,
kteří představili skladby Clauda
Debussyho, Václava Mladého a Fritze
Kreislera.

Je to již přesně dvacet let, co se čtyři
knihovny Zlínského kraje dohodly, že
budou pravidelně odměňovat své nejlepší mladé literáty. A tak v roce 2000
vyšel v Knihovně Kroměřížska, kde se
první ročník soutěže konal, almanach
Svět 2000 doplněný pracemi dětí
z Jihlavy, Havířova a Rájce-Jestřebí.
Od roku 2001 se naše knihovny
v pořádání krajských přehlídek pravidelně střídají a každoročně vydávají
sborníček nejlepších prací.

Letošní ročník oslovil 631 dětí, které
zaslaly práce do regionálních kol
pořádaných Knihovnou Kroměřížska,
Masarykovou veřejnou knihovnou ve
Vsetíně, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovnou
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Do krajského kola
postoupili vždy tři nejlepší z každé
kategorie, celkem tedy 115 příspěvků.
Závěrečné sečtení bodů ukázalo, které
práce se porotě nejvíce líbily.
- LV -

Výstava v knihovně ukazuje
Noviny všech kontinentů
Deníky z Austrálie, Lichtenštejnska,
Srí Lanky, Vietnamu, Číny, Japonska
a mnoha dalších zemí. Během července a srpna mohou návštěvníci
Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana zhlédnout sbírku papírových
novin sběratele Karla Fialy. I přesto,
že v dnešní době je tištěné periodikum
pomalu vzácností, se jeho sběratelské úsilí vyplatilo a v jeho sbírce se
nachází papírové noviny z poloviny
států celého světa. Kdy autor své
sběratelské vášni propadl a jak noviny
pracně shání se dozvíte v dalším čísle
Zpravodaje, kde se sběratelem najdete
rozhovor.
- LV -

Letní otevírací doba knihovny a poboček během prázdnin
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zavřeno

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Hlavní budova

5.–6. 7.

8.00–18.00

X

12.00–17.00

8.00–18.00

8.00–16.00

Jarošov

22. 7. – 2. 8.

8.00–12.00
13.00–17.30

X

X

8.00–12.00
13.00–17.30

X

Mařatice

X

8.00–12.00
13.00–18.00

X

X

8.00–12.00
13.00–18.00

X

Štěpnice

5.–9. 8.

8.00–12.00
13.00–18.00

X

X

8.00–12.00
13.00–18.00

X

Kasárna

8. 8.

X

X

X

8.00–12.00
12.30–17.00

X

Kultura

Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Autista pojede reprezentovat Uherské Hradiště na festival do Maďarska
Úspěšná inscenace režiséra Michala
Zetela Autista – Moje zatracené nervy!
bude už brzy reprezentovat region na
divadelním festivalu v maďarském Vácu.
Na festivalu VéNégy ji slováčtí divadelníci odehrají v pátek 5. července.
„Inscenace Autista – Moje zatracené
nervy! byla pozvána do maďarského
Vácu na mezinárodní festival visegrádské čtyřky s názvem VéNégy. Na festival
se velmi těšíme. Pokaždé, když se
dozvíme, že věhlas Slováckého divadla
je znám až za hranicemi, je to pro nás
známka uznání a motivace do práce,“
říká manažerka Slováckého divadla Jitka
Honsová a prozrazuje, jaká mají divadelníci od účasti na festivalu očekávání.
„Především to bude nevšední start
prázdnin, jelikož tento festival je multižánrovým festivalem na břehu Dunaje.
A třeba nám přinese i inspiraci podobný
festival jednou zorganizovat u nás!
Poloha divadla u řeky Moravy k tomu
přímo vybízí,“ dodává Honsová.
Inscenace se hrála téměř čtyři roky
Hru přímo pro Slovácké divadlo
napsala Alžběta Michalová, která se
inspirovala příběhem vlastního bratra.
„Nezažít je, nemohla bych o nich psát.
Nejsou to totiž zážitky, které by se daly
vymyslet,“ řekla autorka.
Autistu režíroval Michal Zetel podle

skutečných událostí a Josef Kubáník za
ztvárnění titulní postavy získal cenu za
nejlepší herecký výkon Největší z pierotů.
„Bylo to zvláštní období, ještě jsem
nebyl ředitelem, ale už se vědělo, že
se jím stanu. Ve vzduchu byla spousta
očekávání a inscenace ostře sledovaná.
Já jsem si ale chtěl naposled užít zkoušení jako hostující režisér, bez jiných
povinností a problémů. Samotná práce
s herci po počátečních rozpacích, zda se
text bude líbit a bude srozumitelný, byla
velmi příjemná, až nebývale,“ zavzpomínal režisér Michal Zetel.

„V sezóně, kdy tahle hra byla nasazena, jsem neměla moc hereckých příležitostí, takže má ambiciózní stránka
prahla po herecké práci, kde si budu
moci sáhnout až na dřeň. Tato role ve
výsledku skýtala ještě víc. Nejvíc si asi
vážím informací, které jsem při zkoušení získala. A nejen o samotném tématu
autismu, ale i o lidském rozměru,
jednání či konání zúčastněných, tedy
rodinných příslušníků,“ uvedla herečka
Alžběta Mahdalová, která ztvárnila
postavu matky hlavního hrdiny.
Uherskohradišťská derniéra inscenace se konala 1. června.
- BŠ -

„Milá atmosféra a úžasná zpětná vazba diváků,“ vzpomínají herci na představení
„Při vzpomínce na Autistu se mi vybaví
velká dřina, následně nečekaně nadšené přijetí a vzápětí i velké emoce.
Ve spoustě diváků otevřela naše inscenace jejich 13. komnaty. Někteří se
rozplakali, jiní zamysleli, další si slíbili,
že se budou víc zajímat o lidi kolem sebe.
Ale hlavně nikdo snad nezůstal nezasažený. A za to jsem vděčný nejvíc,“ říká
jeden z hlavních protagonistů komedie,
herec Josef Kubáník.
Inscenaci Autista – Moje zatracené nervy! mělo Slovácké divadlo

v repertoáru od roku 2015. Dojemná
hra o autistickém chlapci Kašparovi,
kterou divadlo uvádělo na Malé scéně,
se dočkala více než 90 repríz a herci se
shodují na tom, že celý projekt se nesl
v přátelském duchu a milé atmosféře.
Divadelníci také ocenili zpětnou vazbu
od diváků, kteří se jim po představení
mnohdy svěřovali se svými pocity
a zážitky.
„Zpětná vazba diváků mě na Autistovi
vždy bavila. Třeba jak se ze začátku
představení vždy ostýchali u vtipných

situací zasmát, ale postupem večera, kdy
získávali víc a víc informací, nechávali
různorodým emocím volný průchod,“
svěřuje se herečka Alžběta Mahdalová.
„Bavilo mě samotné hraní a setkání se
skvělými kolegy. S Autistou jsme zažili
několik zajímavých besed, zájezdů
a osobních setkání, kdy za námi po
představení chodili diváci s poděkováním anebo svými zkušenostmi. Navíc už
o autismu vím o něco víc, než jsem věděl
před zkoušením této hry,“ uzavírá herec
Pavel Majkus.
- BŠ 21
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Kulturní akce,
Výstavy
přednášky, besedy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY
Green / Fotografické paměti
Fotografie z let 1894–2010
Výstava představuje výběr z více než
stoleté fotografické tvorby čtyř generací fotografů rodiny Green: Mia Green
(1870–1949), průkopnice fotožurnalistiky ve Švédsku, Lennart Green
(1913–2007), filmový fotograf a režisér,
Marika Green (*1943) a Eva Green
(*1980), herečka a modelka, tvář mnoha
luxusních značek. Můžeme nahlédnout do života společnosti ve Švédsku
na počátku 20. století, každodenního i společenského života Pařížanů
v 50. a 60. letech i současného světa
módy a filmu. Vernisáž: neděle 28. července v 17.00. Potrvá do 8. září.
Pravěk umění. Umění pravěku
Vydejte se na procházku pradávným
uměním a uvidíte jedny z nejstarší
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. Trvá do 22. září.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Ladislav Plíhal – retrospektiva
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Dřevěná auta nejen pro malé kluky, plastiky vznikající pomocí trhavin, objekty,
zahradní stoly z dřevěných masivů,
stolní deskové hry, rakve, ale i obrazy
v jednom. To vše najdete na výstavě,
která představí průřez širokým záběrem
tohoto autora. Vernisáž: 18. července
v 17.00. Potrvá do 8. září.
Hynek Čermák / Meneither /
Fotografie
Známý český herec Hynek Čermák
(*1973) se kromě herectví věnuje také
fotografování. Ve svých černobílých
fotografiích se nechává inspirovat
něžnou ženskou krásou a vytváří
působivé akty. V Uherském Hradišti
budou mít hosté „filmovky“ i běžní
návštěvníci možnost vidět jeho fotografie poprvé. Vernisáž: 28. července
v 17.00. Potrvá do 8. září.
Břetislav Malý / Wanting colour
Poprvé se autorsky v Galerii Slováckého muzea představují práce
mladého Břetislava Malého, malíře,
který se dlouhodobě zabývá hranicemi závěsného obrazu, podstatou
jeho existence, jeho hraničními formami směrem k objektu, optickými
i materiálovými vlastnostmi barev,
důsledky, které vyplývají z chronologických postupů jejich nanášení.
Vernisáž: 18. července v 17.00.
Potrvá do 8. září.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Slavnostní pravoslavná liturgie
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše)
bude sloužena přímo v základech
objeveného velkomoravského kostela,
na archeologické lokalitě v Uherském
Hradišti-Sadech. Liturgii odslouží
Mgr. Petr Kliment Koutný. Výšina
sv. Metoděje (Sadská výšina), neděle
28. července v 10.00.
Place market
Place market je událost, kde se
můžete setkat s autory lokální
designové tvorby. Nákupem se
můžete stát součástí jejich komunity,
protože zákazník zde hraje stejně
důležitou roli jako výrobce. O příjemnou atmosféru se postará DJ Alan
Wood a cimbálová muzika. Akci
pořádá síť design shopů Place store
a Slovácké muzeum. Galerie Slováckého muzea, sobota 27. července,
9.00 až 19.00. Vstup zdarma.

JEZUITSKÁ KOLEJ

Kreativní workshop
Cestou na filmovku nebo z filmovky
se zastavte v muzeu a vytvořte si něco
hezkého. Můžete si ušít jednoduchou
batikovanou sukni nebo kraťasy, vyrobit
multifunkční síťovku, budeme tvořit
brože, čelenky a jiné ozdoby. Se spoustou nápadů a kreativního materiálu se
těší lektorky Petra Tománková a Lenka
Vlková. Hlavní budova, Smetanovy
sady 179, úterý 30. července až
čtvrtek 1. srpna, od 9.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00. Více na www.slovackemuzeum.cz.

Uherské Hradiště v době první
republiky
Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky dokumentuje
nejen události v říjnu 1918, ale především rozvoj města v meziválečném
období. Výstavu připravilo město
Uherské Hradiště a Slovácké muzeum.
Chodba Jezuitské koleje, Masarykovo
náměstí 21, Uherské Hradiště.
Končí 31. srpna.

Indiánské loučení s prázdninami
Správný Indián potřebuje čelenku
s péry, korálkové ozdoby, pomalovaný obličej, totem kmene a luk se
zásobou šípů. To vše čeká na všechny,
kteří si chtějí užít tradiční galerijní
loučení s prázdninami. Nádvoří
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, sobota 24. srpna od 14.00 do
16.00. Vstup volný. V případě deště se
nekoná.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Od 3. července, kino Hvězda
Spider-Man: Daleko od domova
2D i 3D
Náš dobrý soused a superhrdina
se vydá se svými kamarády Nedem,
MJ a ostatními na prázdniny do
Evropy. Petrův plán nechat na pár
týdnů superhrdinství a užívat si
vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick
Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu
pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří elementálové.
Od 5. července, kino Hvězda
Srážka s láskou
Charlotte (Charlize Theron) je
chytrá a talentovaná diplomatka,
která kandiduje na prezidentku.
Fred je obyčejný novinář. Charlotte
byla kdysi jeho chůvou a dětskou
láskou. Při jejich náhodném setkání
o několik let později ji Fred okouzlí
svým humorem a Charlotte si ho
najme na psaní projevů. Politicky
nebezpečný románek tak může
začít.
Od 11. července, kino Hvězda
Uzly a pomeranče
Láska k dívce vonící po pomerančích,
zauzlovaný vztah k otci, síla a něha
věnovaná malé sestře a stádo koní. To
je Darkův svět, to je příběh o šťastném i bolestném dospívání v odloučenosti a kráse Lužických hor.
11. července 20.30, kino Hvězda
The Cure: Anniversary 1978–2018
Live in Hyde Park
Robert Smith a jeho spoluhráči
Simon Gallup, Jason Cooper, Roger
O'Donnell a Reeves Gabrels vzali
fanoušky na magický výlet časem
prostřednictvím nestárnoucích hitů
jako Lovesong, Lullaby, Boys Don't
Cry, Fascination Street nebo Friday
I'm In Love.
Od 12. července, kino Hvězda
Willy a kouzelná planeta 2D i 3D
Malý Willy cestuje s rodiči

Fotoohlédnutí za červnovými akcemi

Chvíli před setměním začala ve středu 5. června v atriu kina Hvězda beseda s hosty
a Rytíři filmového pásu (scenárista Jan Gogola, herečka a tanečnice Sylva Tománková
a kinaři Zora Rynešová a Vlado Leško) nazvaná Magie filmové projekce. Na ni navázala
projekce kultovního filmu Šakalí léta v Letním kině Smetanovy sady. Na snímku Jiří
Králík a Sylva Tománková. V pátek 7. června pak kino hostilo premiéru krátkého filmu Odcházení,
který vznikal v Uherském Hradišti, s debatou a vernisáží fotografií autora Lukáše Macha. Po premiéře a vernisážovém občerstvení následoval koncert tria Martina Konvičky a mladého trumpetisty
Jiřího Kotačy (na druhém snímku), které k filmu nahrálo hudbu.
Foto: Jaromír Orel

vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi
se sám v záchranné kapsli dostává
na neznámou, divokou planetu.
Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě
na ně číhá mnoho nástrah a objevů.
12. července 20.30,
atrium kina Hvězda
Lin & Will (koncert akustického dua)
Akustické duo Lin & Will z Hodonína hraje písně všech žánrů od

světových interpretů a skupin.
V jejich podání zazní největších hity
od Adele, Green Day, Lady Gaga,
Peha, Amy Winehouse, Bruno Mars,
Linkin Park a dalších. Verča (Lin)
letos vyhrála pěveckou soutěž RoadShow the Voice Česko Slovensko.
Od 13. července
Spolujízda
Dave Bautista – Drax ze Strážců
Galaxie – si zahrál policistu, který je
uprostřed honu na padoucha. Aby jej
polapil a odvedl do vazby, je zapotřebí zneužít taxikářských služeb.
Od 18. července
Lví král 2D i 3D
V polovině devadesátých let dobyl
Lví král srdce dětí i dospělých
a stal se jednou z nejoblíbenějších
disneyovek vůbec. Jon Favreau,
režisér Iron Mana a Knihy džunglí,
nyní přivádí k životu další remake
disneyovské klasiky.
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Jarošovské děti v Itálii
Na začátek června se děti ze Základní
školy a Mateřské školy Uherské
Hradiště-Jarošov moc těšily. Spolu se
svými vyučujícími se vydaly na cestu
do italských Alp. Jarošovská škola
je zapojena do dvouletého projektu
Evropské unie Erasmus+. V rámci
této akce se školy společně s dalšími
z Irska, Velké Británie, Německa,
Francie a Itálie vzájemně navštěvují
a předávají si své zkušenosti zejména
v oblasti bezpečnosti na internetu.
Cílem pobytu jarošovských dětí
bylo Piamborno v italské provincii
Brescia v Lombardii. Po pondělní
prohlídce školy se žáci z Jarošova
zapojili do výuky, naučili se pár
tanečků a během hlavní přestávky si
prohlédli i venkovní prostory školy.
Jarošovské děti začaly navazovat
první přátelství a hlavně komunikovat v angličtině. Postupně pak

přijížděly ostatní partnerské školy
z Německa, Francie a Irska. „My jsme
ostatní učili mazurku, zahráli pro ně
anglicky divadlo a připravili několik her,“ vyprávěl ředitel Základní
školy Jarošov Pavel Jančář. Italská
škola uspořádala pro všechny také
celodenní sportovní mezinárodní
klání. Děti ze všech spřátelených škol
byly rozděleny do skupin a soutěžily v týmech. Soutěže probíhaly na
místním fotbalovém hřišti i ve velké
sportovní hale.
V rámci pobytu děti s učiteli vycestovaly vlakem na výlet na ostrov
Monte Isola, ale podívaly se také do
větší školy v nedaleké Esine.
„Uvítání místních žáků bylo velkolepé. Procházeli jsme uličkou vlaječkami mávajících dětí, které poté
na flétničky zahrály kousek české,
francouzské a německé melodie. Po

prohlídce školy následovala výuka.
Pracovali jsme s tablety, naučili jsme
se upravovat fotky, vytvořit elektronickou knihu, naprogramovat
Blue-Bot robota a v rámci výuky Art
zhotovit drobné výrobky,“ přiblížil
Jančář.
Domů se děti z Jarošova vracely
plné zážitků a dojmů z nově navázaných přátelství.
- RED -

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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Park a skanzen Rochus
Léto plné tradic a zábavy. Těšit se můžete na večer Jiřího Jilíka i prázdninové středy s keramikem
Léto na Rochusu začalo muzejní nocí.
Návštěvníci si vychutnali skanzen
i otevřenou kapli svatého Rocha netradičně a v tajemnou noční dobu. Nyní
už nastal čas letních prázdnin a dovolených, který si můžete zpříjemnit
výletem na Rochus. Všechny červencové a srpnové dny kromě pondělí
totiž můžete od 9 do 17 hodin navštívit
komentovanou prohlídku skanzenu
(poslední prohlídka v 16 hodin), dozvědět se podrobné informace o usedlostech a pozdravit kozy Rózu a Lízu,
slepice, kočky, králíky a nově také
housátka.
Od 10. července si můžete přijít
každou prázdninovou středu až do 28.
srpna (včetně) vždy od 13 do 17 hodin
vyrobit hrníček, talířek či misku na
hrnčířském kruhu pod dohledem
profesionálního keramika. Výrobek z keramické hlíny pak vypálíme
a v domluvený termín si ho přijdete
vyzvednout.
Turisté, cyklisté a další výletníci se
nejen v horkých a slunečných dnech
určitě rádi zastaví během otevírací
doby na infocentru skanzenu na
chlazené nápoje, Jarošovské pivo,
kávu z pražírny Coffespot nebo víno

z Vinařství Medek či z Vinařství
Rochůz. Nově budou k zakoupení
pohlednice skanzenu a přírodního
parku.
Ve skanzenu Rochus se i v tomto
roce uskuteční doprovodný program
Letní filmové školy. Na letošní autorský literárně folklorní pořad Jiřího
Jilíka s názvem Veselosti nikdy dosti
se můžete těšit v úterý 30. července
od 19 hodin. Známý regionální spisovatel poeticky přiblíží humor v lidové
kultuře a především lidové vypravěče
ze Slovácka. Připomenuty budou osobnosti Josefa Lebánka z Vápenic, Vaška
Mlýnka z Kuželova, Jožky Šífara-Horčičky z Poštorné a vzpomenuto bude
především na spisovatele, vypravěče
a malíře Zdeňka Galušku, od jehož
úmrtí letos uplynulo 20 let. Povídání
zajímavých hostů doplní písničkou
Ženský sboreček Koňadra z Vracova
a Mužský sbor z Vápenic, hudebně vše
doprovodí cimbálová muzika Friška
z Kyjova. Od 21.30 se ve skanzenovém
letním kině promítnou vybrané díly
televizního seriálu Slovácko sa nesúdí.

Nejbližší akce:

Více informací na www.skanzenrochus.cz
a na www.facebook.com/Park.Rochus. - IŠ -

• 21. září, 10.00–16.00
Slovácký festival chutí a vůní

• červen až září, úterý až neděle
Komentované prohlídky skanzenu
• 8. července až 30. srpna
Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině
(týdenní turnusy příměstského tábora)
• 10., 17., 24., 31. července, 7., 14., 21.,
28. srpna, vždy 13.00–17.00
Středy s keramikem
• 30. července, 19.00–23.00
Veselosti nikdy dosti (literárně folklorní
večer s promítáním – doprovodný program LFŠ na Rochusu)
• 18. srpna, od 10.30
Pouť ke kapli sv. Rocha
• 7. září, 14.00–18.00
Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu
(program v rámci Slováckých slavností
vína a otevřených památek)
• 8. září, 9.00–17.00
Návraty k lidové tradici ve skanzenu
Rochus (program v rámci Slováckých
slavností vína a otevřených památek)

Děti se na příměstských táborech seznamují s tradičním životem na vesnici
Letos se v přírodním a kulturně-historickém areálu Rochus konají
již počtvrté příměstské tábory
U tetičky na dědině, které probíhají v duchu slováckých tradic
a řemesel. O tom, že se tyto tábory
těší velké oblibě, svědčí i fakt, že
všechny turnusy bývají beznadějně
obsazeny již pár hodin od spuštění
rezervace.
Během července a srpna bude
boršická chalupa poskytovat zázemí
dětem a tetičkám na osmi turnusech. A čím je tento tábor tak výjimečný? Děti se seznámí s tradičním
životem na vesnici, bez moderních
technologií, chytrých telefonů,

televize a internetu. Vyzkouší si
různá řemesla a budou pomáhat
s přípravou svačinek, péct chleba
v hliněné peci, stloukat máslo ze
smetany, vyrábět marmeládu, péct
buchty v kamnech. Těšit se mohou
i na výrobu hliněných cihel, keramiku a další rukodělné činnosti.
Chybět nebude ani odpolední siesta
na půdě v seně, převlékání do krojů,
chůze na chůdách, cvrnkání kuliček
a spousta dalších zábavných aktivit.
Tábory organizuje Region Slovácko, Park Rochus, o. p. s., Dům
dětí a mládeže Šikula a Informační
centrum pro mládež prostřednictvím Klubu přátel ICM.
- RS 25
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ZUŠ Open, umění na každém rohu
Malí umělci zaplnili celé centrum města. Muzicírovali, malovali, recitovali
Inspirativní a spontánní atmosféra
vládla třetímu ročníku uměleckého
happeningu ZUŠ Open, který pod
heslem Putování za uměním Uherským Hradištěm vyslal do ulic, náměstí
a parků v pátek 31. května desítky mladých výtvarníků, hudebníků, tanečnic
i divadelníků. Na řadě míst města tak
mohli kolemjdoucí přímo na veřejných
prostranstvích obdivovat bohatý svět
umění, který není uzavřený jen do
ateliérů a učeben uměleckých škol, ale
kterým ožívá celé město.
Výtvarníci vyrazili kreslit přímo
do parku u Obchodní akademie – do
někdejší Jezuitské zahrady. Na stejném
místě se představili i hudebníci ZUŠ
Slovácko. Malí umělci malovali také
u morového sloupu nebo na nádvoří
Galerie Slováckého muzea ztvárnili
pohádku inspirovanou čtením žáků
literárně-dramatického oboru. Divadelníci stojící na bednách přednášeli
překvapeným kolemjdoucím básně na
Masarykově náměstí. Dětský dechový
orchestr vítal vlaky na nádraží,
Uherskohradišťský dětský sbor pod
vedením Ivany Zámečníkové chodil
od kavárny ke kavárně a zpíval, jako
to dělává na ZUŠ Open již několik let.
Klávesové nástroje, kytary a houslové
duo mělo základnu v Kafe uprostřed,
trumpetové trio ozvláštnilo atmosféru
troubením z balkonu ředitelny ZUŠky
i z ochozu Staré radnice v Prostřední
ulici. Nadšené reakce vzbudilo vystoupení tanečnic na Kolejním nádvoří
a cimbálová muzika ZUŠ vítala spolu
s Hradišťánkem zahraniční delegaci
partnerských měst. Kytarové oddělení
a bicí zase muzicírovaly v oddechové
zóně u hodin na Mariánském náměstí
před budovou ZUŠ. Hrálo se i v Havlíčkově ulici. Finále patřilo společném
vystoupení hudebníků zakončené
akordeony na Kolejním nádvoří.
Vrcholem ZUŠ Open se stal večerní
koncert Orchestru budoucnosti, na
kterém zazářily za doprovodu Slováckého komorního orchestru největší
talenty i malé hvězdičky obou hradišťských ZUŠek.
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Součástí národního happeningu
ZUŠ Open byl 7. května v Klubu kultury také mimořádný koncert Malí
velcí filharmonici, v němž spojili

své síly žáci základních uměleckých škol Zlínského kraje a členové
Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín.
- MB -

Projekt Malí velcí filharmonici spojil děti a profesionální hudebníky (horní foto). Při akci ZUŠ Open výtvarníci
kreslili v parku u Obchodní akademie a na stejném místě se předvedli i mladí muzikanti ZUŠ Slovácko.
Foto: ZUŠ Uherské Hradiště a ZUŠ Slovácko

Ze života města

Hudbou a tancem ožila náměstí, ulice i parky. Trumpetové trio ZUŠ Uherské Hradiště vyhrávalo kolemjdoucím z balkonu.

Foto: ZUŠ Uherské Hradiště a ZUŠ Slovácko

Talentované děti ze Slovácka sklízely úspěchy v celostátní soutěži uměleckých škol
Žáci ZUŠ Slovácko letos zazářili
v Soutěži základních uměleckých škol,
kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
Titul absolutního vítěze v krajském
kole vybojovaly jak soubory s převahou
dechových, tak i smyčcových nástrojů
v konkurenci všech základních uměleckých škol celého Zlínského kraje.
Vybojovaly si tak postup do ústředního
celostátního finále ve svých kategoriích. A velké úspěchy sklízely i tam.
Trio Krteček ze třídy Andrey Pavlušové vybojovalo na konci dubna ve
finále komorních dechových souborů
v Liberci první místo, klavírní kvarteto
Labutě pod vedením Kristiny Hrubé
získalo ve druhé polovině května
druhé a soubor Tempus Quintet učitele
Davida Hrubého třetí místo v celostátním kole v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů v Jindřichově
Hradci.
S dětmi se ZUŠ Slovácko neloučí ani
o prázdninách. Nově chystá umělecký
příměstský tábor s názvem Cesta
kolem světa, který proběhne od 8. do
12. července.
- RED -

Vítězný hudební tým ze ZUŠ Slovácko. Na snímku zleva: klavírní pedagog Pavla Marková, Trio Krteček:
Adéla Fišerová (klavír), Matouš Marek Malůšek a Dorota Macháčková (zobcové flétny) a Andrea Pavlušová
(flétnový pedagog).
Foto: redakce
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Sokolští loutkáři oslavili stovku
Uherskohradišťští loutkáři se v květnu
tradičně zúčastnili celostátní přehlídky sokolských loutkových divadel Přerovský Kašpárek, tentokrát
s pohádkou Tajemství starého kahance
aneb Poklad skřítků. Dlouholetá principálka souboru, Marie Kellerová, si
z Přerova odvezla i ocenění za zásluhy
v oblasti loutkového divadla, Tylův
zlatý odznak. A loutkářský odbor
T. J. Sokol Uherské Hradiště má i další
důvod k oslavě – v letošním roce si totiž
připomene sté výročí svého vzniku.
Úspěch v Přerově
Loutková scéna přerovského Sokola
je moderní a téměř profesionálně
vybavená, za což vděčí místní radnici, která oceňuje přínos divadla pro
dětské diváky a sokolské loutkoherce
dlouhodobě finančně podporuje.
Ačkoli jsou hradišťští loutkáři zvyklí
pracovat v mnohem skromnějších
podmínkách, představení na velkém
jevišti zvládli skvěle. O přestávkách
zapojili děti v hledišti do tradičních
krátkých cvičení a na závěr vyšli před
oponu s dřevěnými hrdiny zahraného
příběhu. „Když se děti po představení
seběhnou a stojí frontu, aby si pohladily princeznu nebo sáhly na zlého
čaroděje, je to pro nás důkaz, že se jim
divadlo líbilo,“ popisují členové loutkářského souboru. Kulisy, rekvizity
i oblečení loutek vyrábějí a šijí svépomocí. Vyřezávané marionety pocházejí
z dílny profesionálů a pamatují začátek
minulého století, což jim však rozhodně na kouzlu neubírá.
Stavitel loutkářem
První představení sokolského loutkového divadla v Uherském Hradišti
se konala už v roce 1903 v Měšťanské
besedě a hrálo se pro děti i dospělé.
Od roku 1909 řídil hradišťské loutkáře
náčelník Sokola a hradišťský stavitel
bratr Josef Horák. Pod jeho vedením
pak v roce 1919 vznikl i samostatný
loutkářský odbor, který s několika
přestávkami, způsobenými nevlídnou
politickou atmosférou, funguje při
hradišťském Sokole dodnes a v posledních desetiletích v jeho čele stojí Marie
Kellerová. „Loutkové divadlo jsem
28

začala hrát jako žačka v roce 1945,“
vzpomínala při předávání ocenění
v Přerově. „Později jsem vedla loutkový
odbor v Sokole i loutkářský kroužek
na Základní škole UNESCO,“ dodává.
Tam pod jejím vedením absolvovala
své první krůčky s loutkou například
i dnešní profesionální loutkoherečka,
dramaturgyně, scénáristka a pedagožka Hana Volkmerová, která na
svou bývalou učitelku dodnes ráda
vzpomíná. „Paní Kellerová si ocenění
zaslouží, je to úžasný a nesmírně houževnatý člověk,“ říká Hana Volkmerová.
Tradice pokračuje
V loutkářském odboru Sokola Uherské Hradiště dnes působí dvě skupiny
mladých loutkářů a jeden dospělý
soubor. Každou druhou neděli se hraje
premiérová pohádka pro veřejnost a ve
čtvrtek dopoledne přicházejí na představení školky i první a druhé třídy
základních škol z Uherského Hradiště
a okolí.
Zájem je velký a malé hlediště
hradišťského divadélka často pro
všechny diváky nestačí. „Mám radost,
že i v době mobilů a počítačů dovede
loutkové představení děti zaujmout.
Svět za oponou má v sobě kouzlo,
rozvíjí dětskou fantazii i schopnost
udržet pozornost,“ vysvětluje Marie

Kellerová. „Děti jsou upřímní diváci,
pokud se jim představení nelíbí, dají
to hned najevo. Když ale vidíme na
tvářích malých diváků zájem, úsměv
a děti na představení aktivně reagují,
přináší nám to energii i chuť do další
práce,“ dodává.
Některé diváky okouzlí svět loutek natolik, že se ve školním věku do
sokolského divadla vracejí jako členové
hereckého souboru. Stoletá tradice tak
může pokračovat.
Mgr. Iva Mráčková
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Naše příroda
Barevný ptáček stehlík býval před staletími často chován v klecích na ozdobu
V průběhu června i července vyvádí
svá mláďata na řadě míst našeho města
nezaměnitelně barevný pták stehlík
obecný, Carduelis carduelis. V zoologickém systému je řazen do řádu pěvců,
do čeledi pěnkavovití. Dorůstá velikosti
o něco menší než vrabec, od špičky
zobáku po konec ocasních per měří od
11 do 13,5 cm, jeho průměrná hmotnost
činí 16 gramů.
Ve zbarvení dospělých jedinců nejsou
příliš patrné pohlavní rozdíly. Kolem
ostrého špičatého zobáku, na čele i na
hrdle, vyrůstají u obou pohlaví krátká
sytě červená peříčka. Ta u samiček
dosahují ze spodní strany přibližně
do úrovně svislé linie vedené středem
oka, u samečků končí až za zadní linií
oka. Tváře ptáků jsou zbarveny bíle,
vrchol hlavy a krk černě. Na hřbetní
straně převládá barva světle hnědá, na
břišní straně bílá opět v kombinaci se
světle hnědou. Křídla jsou sytě černá
s širokým nápadně žlutým páskem, na
konci křídelních per i na černém ocasu
pozorujeme bílé skvrnky. K výměně
peří, pelichání, dochází jednou ročně
v letním období.
Stehlík obecný je v naší přírodě
druhem původním, autochtonním.
S výjimkou severních oblastí žije v celé
Evropě, v Asii se vyskytuje po Bajkalské jezero a Himálaj, setkat se s ním lze
i na severu Afriky. Vyhovují mu nížiny
i horské polohy ve výšce kolem 1000
metrů nad mořem. Původně obýval
listnaté a smíšené lesy. Nyní ho kromě
těchto stanovišť najdeme v městských
parcích a zahradách, v sadech, alejích
i na hřbitovech, všude tam, kde rostou
vysoké listnaté stromy. Přibližně polovina stehlíků se u nás zdržuje celoročně, ostatní na podzim přelétají do
jižní Evropy a jsou „nahrazeni“ jedinci
ze severnějších oblastí. Zimní obyvatelé žijí ve větších skupinách a takto je
také můžeme pozorovat u krmítek.
Začátkem dubna se hejno rozletí.
Vytvářejí se páry a samička začne ve
větvích stromů ve výšce nejméně čtyř
metrů nad zemí budovat miskovité
hnízdo. Měkce je vystele a naklade do

Stehlík obecný si rád pochutnává na semínkách bodláků. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.net

něj průměrně pět bílých vajíček s drobnými červenými skvrnkami. Usedne
na ně a takto setrvá dalších 12 až 14 dní.
Po celou dobu jí sameček přináší
potravu. O vylíhlá holátka se starají
oba rodiče. Nejdříve je krmí hmyzem –
ideálním zdrojem potřebných bílkovin. Odrostlejší mláďata pak začnou
dostávat i semínka rostlin, nabobtnalá
ve voleti rodičů. Z hnízda mladí ptáci
vylétávají po 13 až 15 dnech. Zbarvením se dospělcům příliš nepodobají.
Na černých křídlech již mají výrazný
žlutý proužek, jejich hlava je však celá
šedohnědá a výrazná červená skvrna
i bílé tváře dočasně chybějí. Typický
vzhled získají až po podzimním pelichání a přepeření.
V našich podmínkách stehlíci obvykle
hnízdí dvakrát ročně. Dospělci se živí
téměř výhradně semeny, která vybírají
ze zralých plodů. Chutnají jim semena
bodláků, pcháčů, lopuchů, štětek, pampelišek, bršlice kozí nohy, olše, břízy
i dalších rostlin, které mnohdy považujeme za „zbytečné“ plevele. S potravou
souvisí i odborný název stehlíka „carduelis carduelis“. Je odvozen z latinského
názvu bodláku – „carduus“.

Stehlík obecný byl od středověku pro
svůj půvabný vzhled a příjemný zpěv
loven a chován v klecích podobně, jako
jsou dnes chováni například kanárci.
Jeho obrázky se dostaly na porcelánové nádobí, byly podle něj vyráběny
ozdobné porcelánové figurky a je
dokonce zobrazen na obraze nizozemského malíře, Rembrandtova žáka,
Carela Fabritia (1622–1654). Obraz
z roku 1654 se v českém překladu jmenuje „Stehlík“.
Doba života stehlíka obecného je
6 až 8 let, v zajetí se může dožít i 11 let.
V současnosti se jedná o ptáka v Česku
relativně hojného, je uváděno hnízdění
více než 200 000 párů. Přesto je
nezbytné věnovat pozornost především
ochraně prostředí, v němž tento ptáček
žije. Potřebuje vysoké stromy i křoviny,
méně udržovaná ruderální stanoviště
i městské „polodivoké“ louky s kvetoucími a následně plodícími bylinami. Na
uměle vytvořeném „anglickém“ trávníku bez jediné sedmikrásky, jetele či
pampelišky a sekaném na nizounkou
výšku stehlíka zcela určitě nenajdeme.
Mgr. Hana Baroušová
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Sportovní okénko

Kronika

Fotbalové Slovácko se připravuje na novou sezónu

Společenské události

Fotbalisté 1. FC absolvovali úspěšně
baráž o udržení v nejvyšší soutěži,
z pěti utkání třikrát zvítězili a dvakrát remizovali a obsadili konečnou
11. příčku. Dovolená hráčům skončila
14. června a v následné přípravě měli
naplánovány zápasy v Bratislavě
se Slovanem a ve Skalici s tamním
MFK Skalica. Poslední červnový
týden následovalo soustředění ve Slovinsku (dvě až tři utkání) a pak přijde opět Slovensko, 3. července zápas
v Senici a 6. července v Trenčíně.
Nový ročník ligy začne 12. července
a Slovácko nastoupí v nových dresech
– firmu Nike vystřídá Puma. Kdo
všechno si nové dresy obleče, to je
pochopitelně tak trochu ve hvězdách,
poněvadž přestupy se teprve rozjíždějí. Hostování pravděpodobně
skončí Dominiku Janoškovi (stahuje
si jej Plzeň), nejisté je hostování
Jaroslava Diviše (Mladá Boleslav).

O dalším angažmá uvažují Haris
Harba a Filip Hološko. Někteří mladí
hráči kádru, kteří byli na hostování,
se zapojí do přípravy.
A ještě několik zajímavostí z uplynulé sezóny... Ve věku 16 let a 100 dní
debutoval v utkání s Karvinou
útočník Slovácka Filip Vecheta jako
nejmladší hráč v nejvyšší soutěži.
Stanislav Hofmann byl šestým nejvytíženějším hráčem soutěže, Vlastimil
Daníček skončil dvanáctý. Brankář
Matouš Trmal je na sedmém místě
v počtu čistých kont (deset), přestože
nechytal celou sezónu, byl také
pozván do reprezentace U21 a zařazen do pětky objevů soutěže. A ještě
jedna rarita – proti Slovácku bylo
zapískáno daleko nejvíc penalt
(14) – na druhém místě je Karviná
(pouhých 8).
A hlavně – nezapomeňte si vyměnit
permanentky!
- MP -

4. 5. 1934
14. 5. 1934
15. 5. 1929
16. 5. 1939
18. 5. 1929
20. 5. 1939
23. 5. 1944
25. 5. 1934
25. 5. 1939
27. 5. 1944

Jubilanti
Miroslav Vycudilík
Františka Trechová
Miloslav Šíma
Marie Pochylá
Miroslav Krutiš
Zdeňka Hosnedlová
Bohumil Otáhal
Marta Mikulová
Dušan Nekarda
Jana Skryjová
Narodili se

Matěj Pospěch
Zdenek Frýza
Anežka Hrňáková
Sebastian Vašek
Jamie Gergel
Anna Cardová
Adam Kasarda
Hubert Píštěk
David Laga
Filip Sumega
Martin Zapletal
Albert Straka

29. 3. 2019
5. 4. 2019
7. 4. 2019
16. 4. 2019
23. 4. 2019
24. 4. 2019
25. 4. 2019
3. 5. 2019
16. 5. 2019
17. 5. 2019
18. 5. 2019
25. 5. 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.

Smuteční oznámení
na webu města

Kapitán Vlastimil Daníček a brankář Matouš Trmal patří k oporám 1. FC Slovácko.
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Foto: Miroslav Potyka

Město zavádí novou službu pro občany
– zveřejňování smutečních oznámení
na webových stránkách. Smuteční
oznámení budou na adrese www.
mesto-uh.cz pod záložkou Praktické
informace. Zájemce o zveřejnění zašle
naskenované parte elektronickou poštou na e-mail parte@mesto-uh.cz ve
formátu PDF (případně JPG). Parte je
možné přinést také osobně a odevzdat
na podatelně v přízemí úřadu. - RED -

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
LEHKÉ

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

6
6

VSTUP: PÁTEK ZDARMA, SOBOTA 250 KČ (130 KČ),
NEDĚLE 150 KČ (75 KČ), DVOUDENNÍ 300 KČ

5
5

1
1

PŘEDPRODEJ V MIC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND: VÍNO A JAZZ

5
5

VSTUP: 150 KČ (NA MÍSTĚ 190 KČ)

Jezuitská kolej

20. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND
HLAVNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT

7
7

9
9

ÚČINKUJÍ: DAN BÁRTA, PETER LIPA A SLOVÁCKÝ
KOMORNÍ ORCHESTR.

6
6
4
4

2
2
8
8

VSTUP: 290 KČ (NA MÍSTĚ 350 KČ)

3
3
5
5
8
8
7
7

3
3

45. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
SLEDUJTE WWW.LFS.CZ.

3
3
5
5

8
8
4
4
6
6

2
2
9
9

3
3
8
8

5
5

3
3
6
6

1
1

7
7

1
1
5
5
7
7

1
1
5
5

4
4

6
6
3
3

5
5

2
2

3
3

5
5

7
7
3
3

7
7

2
2

8
8

5
5

2
2

5
5
7
7

6
6

6
6

7
7

1
1

3
3
9
9

4
4

4
4

8
8

Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec i každý čtverec o 3×3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
7

3

9

6

2

4

5

8

1

7

3

9

7

8

5

1

3

6

4

51 84 15 36 98 62 43 27
12 46 53 64 87 29 38 71
29 67 38 45 71 93 86 14

73 21 38 59 87 42 64 16 95
35 17 84 93 71 26 42 69 58
59 76 42 34 15 68 21 97 83

35 28 71 83 59 46 14 92

87 42 93 25 68 14 36 51 79

2 9 13 64 58 46 72 95 31 87

63 92 47 78 25 14 51 89

68 54 19 72 36 91 83 25 47

5 2 71 86 35 94 17 29 43 68

86 39 64 27 42 71 95 58

26 85 71 17 43 59 98 32 64

8 5 47 18 63 29 31 72 94 56

78 53 96 12 34 87 29 65

42 98 57 61 24 35 79 83 16

3 8 94 71 46 82 53 67 29 15

47 15 29 91 63 58 72 36

14 39 65 86 92 73 57 48 21

6 3 59 27 14 78 95 36 82 41
6

5

2

1

7

9

3

8

4

1

3

6

8

9

7

5

4

2

4

1

2

9

6

5

7

3

2

4

5

91
15

78
84

95
52

49

27

79
67
36
13
41
84
8

52
15
31
63
96
9

64
36
73
27
82
8

2

63
32
86
78
97
19
51
45
4

3
87
73
58
45
64
96
19
21
2

9

25
92
51
18
87
76
64
43
3

6

41
64
13
39
92
28
87
75
5

1

53
15
36
62
28
84
49
97
7

8

94
89
47
71
15
52
23
36
6

7

62
76
29
93
34
45
58
81
1

Úterý 2. července
Vinetůůů!
Divadelní komedie na motivy knih
Karla Maye a filmů Haralda Reinla od
autora her Rychlé šípy a Normální debil
Roberta Bellana.
Kolejní nádvoří, 17.00

6
6

5
5

8

Každé úterý a čtvrtek
Ranní jóga
Pravidelná ranní jóga s Janou Drobnou
a Petrou Ogé. Cvičení se nekoná v době
Letní filmové školy. Kolejní nádvoří,
v případě deště Felixův sál, 7.00–8.00

9
9

1
1

3
3

8
8

6
6

7
7

TĚŽKÉ

8
8
4
4

8

1
1

4

Letní tipy Regionu Slovácko

4
4

3
3
8
8
4
4

1
16
2 6
2
5
5
9
9
5
5

5

Opět otevíráme
v pondělí 2. 9. 2019.

8
8

2
2

7
79
98

2

Pokladna
o prázdninách
uzavřena.

7
7

4
4

1
1

4
4
2
2

3
3
5
5

3
3

6
6
5
5
8
8

7
7

2
2

7
7

7
7

5
5

9
9
6
6

pátek 26. 7. – neděle 4. 8.

6
6

1
1

4
4

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

1
1

2
2
9
9

2
26
6

3
3

9

pátek 19. 7., 19.30 hod.

3
31
1
7
7
2
2

Jezuitská kolej

2
29
9

9
9

6

čtvrtek 18. 7., 19.30 hod.

6
6

6
6

9 4 32 45 87 63 28 51 16 79
4 7 28 53 79 31 86 14 65 92
7 1 86 39 92 15 64 48 57 23

Starý Hrozenkov

64. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI

1

pátek 12. až neděle 14. 7.

Sobota 20. července
Piknik festival
Připravte si nejen chuťové pohárky,
čeká vás také mnoho zábavy.
Smetanovy sady, 12.00–22.00
Sobota 20. července
Gospel Songs

Cafe 21, 19.00

Sobota 27. července
Place Market
Česká a slovenská designová handmade tvorba.
Galerie Slováckého muzea, 9.00–19.00
31

Letní filmová škola
Uherské Hradiště
26.07.—04.08.2019

Objevte všechny chutě filmu
Retrospektiva: William Wyler
Ikona: Michael Haneke
Francouzská nová vlna
Hosté: Hynek Bočan a Milan Lasica
Češi v zahraničí: Miroslav Ondříček
Film a živá hudba: Symfonie velkoměsta
New Queer Cinema
České a slovenské novinky
Virtuální realita

Pá 2.8. 19:00 HaDivadlo:
Maloměšťáci (Slovácké divadlo)
So 3.8. 17:00 HaDivadlo:
K antropocénu (UMPRUM)
+ literární čtení v Divadelním/
/literárním stanu
Dětský a herní program
Celodenní program v Dětském/herním
stanu ve Smetanových sadech:
→ workshopy, divadla a pohádky
pro děti
→ večery s Chytrým kvízem
a deskovými hrami pro dospělé

Koncerty
So 27.7. 20:00 Monkey Business
(zdarma, innogy letní kino
Masarykovo náměstí)
Po 29.7. 21:00 12: PIET
+ Please The Trees (klub Mír)
Út 30.7. 20:00 Bennewitzovo kvarteto
(kostel sv. Františka Xaverského)
St 31.7. 22:00 WWW (klub Mír)
Pá 2.8. 21:00 Dunaj (klub Mír)
+ DJs v klubu Mír
+ cimbálovky v Divadelním/
/literárním stanu

innogy letní kino Masarykovo náměstí
So 3.8. Bohemian Rhapsody
+ Teroristka, Ženy v běhu, Čertí brko,
Zlatý podraz, Úsměvy smutných mužů
a další české novinky
+ zapomenuté klenoty 90. let
v Letním kině Smetanovy sady
Pá 26.7. Speciální projekce pohádky
S čerty nejsou žerty za účasti režiséra
Hynka Bočana a herce Ondřeje Vetchého,
ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem (Zámecký park Buchlovice)

Divadla
Ne 28.7. 19:00 Divadlo Continuo:
Mea culpa (Divadelní/literární stan)
Út 30.7. 19:00 Divadlo Kampa:
Anna Karenina
(Divadelní/literární stan)
Čt 1.8. 20:00 Improliga: All Imp
(Divadelní/literární stan)

Pořadatel

Hlavní
partneři

Vstupenky na doprovodné akce budou
od 1. července v prodeji v Městském
informačním centru Uherské Hradiště.
Více na www.lfs.cz

Finanční
podpora

Hlavní
mediální
partneři

Regionální
mediální
partneři

Zpravodaj města Uherské Hradiště
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