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Úvodník
„Uherské Hradiště si připomene sametovou revoluci knihou
a třemi výstavami. První z nich můžete vidět už nyní
na Palackého náměstí.“
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Vážení a milí občané našeho města,
jsme právě v polovině letních prázdnin, které si jistě užíváte podle svých
představ. V těchto dnech, kdy se vám
dostává do rukou nové číslo Zpravodaje
města Uherské Hradiště, se právě koná
Letní filmová škola, a tak věřím, že také
tato skutečnost přispívá k specifické
letní atmosféře a tolik vítané zábavě
v podobě různých druhů kultury.
Jistě vám neuniklo nic důležitého
z hlavního nebo doprovodného programu Letní filmové školy, přesto vás
chci upozornit na jednu věc, která se
pojí k listopadovému 30. výročí sametové revoluce, a která má premiéru
právě při Letní filmové škole.
Když přijdete na Palackého náměstí,
najdete na chodníku blíže parkovišti
zajímavou fotografickou výstavu
s názvem Okamžiky sametové revoluce. Výstava vznikla ve spolupráci
ČTK, města Uherské Hradiště, Letní
filmové školy a Slováckého muzea
a můžete se na ní setkat se skutečně
velmi unikátními snímky. Ale to není
zdaleka jediná věc, kterou si město
30 let od převratných událostí našich
dějin připomene.
Další výstavu, doplněnou dokonce
o publikaci Sametová revoluce v Uherském Hradišti, pro vás ve spolupráci
s městem připravuje Slovácké muzeum.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
14. listopadu ve velkém sále hlavní
budovy Slováckého muzea. Výstava
bude určena především uherskohradišťským pamětníkům listopadových
a prosincových událostí roku 1989, ale
samozřejmě i těm, kteří tuto etapu dějin
nepamatují a teprve ji objevují.
Současně s výstavou vydá město
Uherské Hradiště o sametové revoluci
novou knihu. Ve spolupráci s pamětníky a protagonisty listopadových

událostí ji připravuje historik Slováckého muzea Pavel Portl. Kniha bude
mít přes sto stran plných dobových
fotografií, z nichž většina dosud nebyla
publikována, a také dobových dokumentů z fondu Slováckého muzea.
A do třetice k výročí 30 let od sametové revoluce to bude také expozice
Proměny města. Otevřena bude v říjnu
(termín upřesníme) a jejím cílem bude
připomenout v odstupu 30 let formou
srovnávacích fotografií nejvýraznější
proměny vzhledu našeho města.
Mnoho lidí si dnes už ani neuvědomuje, jak obrovský skok město od roku
1989 učinilo. A právě to chceme ukázat.
To už jsme ale daleko v podzimu,
zatímco teď nám zbývá ještě polovina
prázdnin. Do té vám přeji mnoho
radosti a štěstí a samozřejmě také
krásné letní počasí.
Ivo Frolec, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Slovácké léto 2019, deset dní plných sportu a zábavy

Foto: Kateřina Nosková

Prázdniny v Uherském Hradišti
otevřel od 28. června do 7. července
dvanáctý ročník sportovně-kulturního
festivalu Slovácké léto. Kromě tradičních večerních koncertů a sportovních
disciplín nabídl i několik novinek.
Mezi ty nejúspěšnější se zařadily
závody dračích lodí nebo cyklozávody
pro děti. Díky šesti benefičním večerům se letos vybralo 217 594 korun na
dobročinné účely.
Festival nabídl téměř dvacítku sportů
pro rekreační i profesionální sportovce, zapojilo se okolo 1300 lidí. Opět

se konaly běhy na 5, 10 a 21 kilometrů,
in-line vyjížďka, závody strongmanů
nebo turnaj v pétanque. Nechyběl
plážový fotbal, házená a samozřejmě
volejbal včetně prestižního Super
Cupu.
Největšími taháky Slováckého léta
se opět staly večerní koncerty na
Masarykově náměstí. To zcela zaplnili
Žlutý pes, Iné Kafe, Mňága & Žďorp,
Fleret nebo Mirai. Posledně jmenované
kapele sice při koncertu pršelo, ale
hudebníci ani návštěvníci se nezalekli
a vytvořili skvělou atmosféru.
- PK -

Okamžiky sametové revoluce Hradišťané uvidí jako první
V poslední červencový den začala na
Palackého náměstí výstava Okamžiky
sametové revoluce, kterou k letošnímu
30. výročí událostí roku 1989 připravila
Česká tisková kancelář. K vidění bude
do září. Vedle známých snímků z revolučního dění v Praze, které pocházejí
z obrazového archivu ČTK, jsou na

výstavě k vidění i dosud nepublikované
fotografie ze soukromých sbírek i materiály z muzejních sbírek z různých
koutů republiky. Výstava volně navazuje
na loňskou putovní výstavu Okamžiky
století, jejíž poslední krajskou zastávkou bylo na konci roku 2018 Uherské
Hradiště.
- JP -

Přechod u divadla
bude večer bezpečnější
Zvýšený večerní pohyb chodců u Slováckého divadla si vyžádal změnu
režimu světelné signalizace na
křižovatce Velehradské třídy a Vodní
ulice. Změna spočívá v prodloužení
funkčnosti semaforu u Slováckého
divadla do 22.30. Hlavním důvodem
bylo přecházení chodců přes čtyřpruhou komunikaci v době, kdy již
byly semafory přepnuty do blikavé
žluté. V době, kdy ostatní semafory
na průtahu městem přejdou do blikavé žluté, bude semafor u divadla
přepnutý do režimu stálé zelené na
hlavním tahu. Pokud budou chtít
chodci přejít Velehradskou třídu,
budou si muset zmáčknout přechodové tlačítko. Automobily vyjíždějící
z ulice Vodní dostanou zelenou po
najetí na detekční smyčku, která je
umístěná v komunikaci u stop čáry.
Město si tímto krokem slibuje větší
bezpečnost pro chodce opouštějící
večer divadlo.
- JP -

V srpnu začne aukce bytů
v Průmyslové ulici
Město dokončuje druhou vlnu prodeje
části městských bytů. Do prodeje jde
pět volných bytů v ulici Průmyslová
č. p. 911, 912 a 913. Při prodeji použije
město poprvé metodu elektronické
aukce. Aukce budou probíhat postupně
vždy ve čtvrtek, první z nich 29. srpna.
Každý týden bude dražen jeden byt.
Vždy zhruba týden před dražbou bude
možnost si konkrétní byt prohlédnout.
Termíny prohlídek jsou uvedeny ve
zveřejněných aukčních vyhláškách.
„Elektronická aukce je pro nás nová
metoda prodeje, která má perspektivu.
Dá se předpokládat, že by mohla být
používána i v budoucnu,“ vyslovil se
starosta Stanislav Blaha. Od 11. července
jsou informace k jednotlivým aukcím
vyvěšeny na úřední desce. „Doporučujeme zájemcům, aby si prostudovali
text a důsledně se jím řídili,“ zdůraznil
starosta.
- JP 3
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Vize budoucích Štěpnic

Vítězný návrh od autorů Milana Chlápka a Jana Chlápka.

Vize architektů, kteří se v první polovině roku zúčastnili urbanisticko-architektonické soutěže Centrum Štěpnice-Uherské Hradiště, jsou do 27. srpna
k vidění v chodbě Jezuitské koleje na
Masarykově náměstí.
Cílem soutěže bylo najít nejvhodnější
koncept revitalizace centra sídliště.
Sešlo se 16 ideových návrhů. Odborná
porota pod vedením Davida Mikuláška
z České komory architektů v tříkolovém
anonymním hodnocení poslala šest z
nich do užšího výběru a porota určila tři
nejlepší.
Nejvíce zaujal návrh číslo 12 od Milana
a Jana Chlápkových ze Vsetína, kteří
se mohou těšit z první ceny a odměny
140 000 korun. Splnili podle poroty
požadavek vytvoření dynamického
nástupu do centra sídliště, od kterého
plynule přechází do navazujících
prostor. Současně vhodně reagují na
stávající dvoupodlažní výstavbu v ulici
Zahradní. Autoři rozdělili stávající
nákupní středisko na dvě části s nadstavením budov o jednu úroveň, na místě
betonového parkoviště navrhli nový
polyfunkční dům s podzemním parkovištěm. „Další podzemní parkování
navrhli pod objekty na místě bývalých
jeslí,“ popsal vedoucí Útvaru městs.
architekta Aleš Holý. Celkem by tak
4

Foto: Útvar městského architekta

vzniklo skoro 300 parkovacích míst.
Druhé místo v soutěži nebylo uděleno
kvůli nesplnění podmínek ze strany
účastníka. Na třetím místě se umístil
návrh č. 8 autorek Karolíny Röschl
a Jany Kafkové z Prahy s nárokem na
odměnu 70 000 korun. Porota dále za
zvláštní přínos řešení problému doporučila čtyřem z návrhů udělit odměnu
30 000 korun.
Soutěž město vypisovalo s tím, že
vítězný koncept bude startovacím
impulsem k proměně a revitalizaci Štěpnic. „Především šlo o vytvoření důstojného a přitažlivého vstupu do obytného
souboru, vhodné a kvalitní funkční
a prostorové využití centra sídliště, ale
i komplexní přeměnu objektu nákupního střediska,“ popsal starosta Stanislav Blaha. Autoři se ale měli zaměřit mj.
také na navýšení kapacity parkování.
„Některé vize architektů, zejména ta
vítězná, se blíží našim požadavkům,
proto si ji dokážu představit jako reálný
podklad pro další postup. To samozřejmě neznamená, že podoba bude s
návrhem totožná,“ ozřejmil starosta.
Kromě výstavy město chystá
workshop se soutěžícími a odbornou
porotou a besedu pro místní komisi
a obyvatele. Termíny budou upřesněny.
- ÚMA -

Diamantová svatba
manželů Šilhavíkových

Krásných 60 let společného života
oslavili 12. července manželé Bohumila
a František Šilhavíkovi ze Sadů. Jejich
nejbližší pro ně připravili překvapení
– diamantovou svatbu v obřadní síni
městského úřadu. Pro manžele se tak
stalo výročí nezapomenutelným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. Milým manželům Šilhavíkovým
ze srdce přejeme, aby v dobrém zdraví
a spokojeném rodinném prostředí
prožili ještě dlouhá léta.
- JP -

Okolí památníku obětem
komunismu je už důstojné
Pamatujete, jak nevzhledně a zanedbaně
působilo ještě nedávno místo kolem
památníku obětem komunismu na
Palackého náměstí? Nyní je vše jinak,
pietní místo obklopují nové záhony
s trvalkami a dva mladé stromy. Dlouhodobě neuspokojivé okolí se proměnilo v upravené a příjemné místo,
odpovídající vzhledem svému pietnímu
významu. K tomu bylo nutné odstranit
přestárlé tisy a vysadit nové stromy.
Po stranách památníku pokvetou dvě
sakury, v záhonu se ukáží sasanky,
denivky, šalvěje, hvězdnice a další kvetoucí trvalky doplněné o okrasné trávy
a cibuloviny. Cena úprav okolí památníku byla 137 tisíc korun.
- JP -

Město Uherské Hradiště

Další hřiště budou jako nová
Na nové dětské herní prvky a celkově
zlepšené prostředí hřišť se mohou
těšit děti a jejich rodiče z ulice Ztracená v části Sady a na ulici Větrná na
sídlišti Východ. Město plánuje udělat
ze zastaralých plácků atraktivní
a moderní dětská hřiště. Ve Véskách
už mají nové hřiště s moderními
prvky hotové.
Na hřišti v Sadech v budoucnu
najdou děti důmyslnou lezeckou
sestavu a řetězovou houpačku,
dopadové plochy budou z kačírku.
Navržené herní prvky jsou určené
pro děti starší šesti let a jsou vyrobeny z vysoce odolných, bezpečných,
bezúdržbových materiálů.
Druhé ze zmíněných dětských
hřišť, vedle základní školy na
Východě, už nevyhovovalo normám
pro dopadové plochy na dětském
hřišti a ani jeho celkový stav neodpovídal současným požadavkům.
Na hřišti je proto naplánováno rozšíření plochy stávajícího hřiště, doplnění nových herních prvků, jako jsou
lezecká sestava, kolotoč Supernova,
žebřík či zapuštěná trampolína. Dále
se uskuteční přesun a jiné umístění
stávajících herních prvků a vysazení
dvou stromů. Zpevněná plocha hřiště
bude z lité pryže, bude sloužit i jako
dopadová plocha.
Úpravy obou dětských hřišť
si vyžádají celkem náklady přes
2,5 milionu.
Ve Véskách už je hotovo
Komplexní obnova dětského hřiště
se uskutečnila v minulých týdnech
v ulici Padělky v části Vésky. Město
na hřiště nechalo umístit nové herní
prvky za více než 800 tisíc korun.
Na rozdíl od trendů minulých let,
kdy byla dětská hřiště řešena především pomocí herních prvků ze
dřeva, využívá nyní město zejména
herní prvky z bezúdržbových a odolných materiálů – konstrukční oceli
a vysoce odolného polyethylenu.
Hřiště ve Véskách je určeno pro
různé věkové skupiny dětí.
„Pro ty úplně nejmenší děti je
zde umístěno pískoviště s plachtou, vahadlová houpačka a pérovací

Ve Véskách už na novém hřišti dovádí děti. Renovace se chystá také v Sadech (horní vizualizace) a na sídlišti
Východ.
Foto: Město Uherské Hradiště

houpadlo. Pro děti od 3 do 6 let slouží
herní sestava s klouzačkami a lanovými prvky a děti od 6 do 12 let zde
budou mít navrženou dvojhrazdu
a multifunkční šplhací sestavu,“
vypočítal místostarosta Čestmír
Bouda. Na hřišti je dále také trojhoupačka s hnízdem a kolotoč. Dopadovou plochu herních prvků tvoří
kačírek.
Dětská hřiště a sportoviště jsou
trvale v centru zájmu pozornosti
občanů a podněty k opravám hřišť
jsou velmi časté. „Opravám a úpravě
dětských hřišť či sportovišť se
věnujeme tak intenzivně, jak nám
to rozpočet dovolí. Jestli jsou někde
ve městě v tomto směru mezery,
určitě na ně dojde, jen nelze opravit
všechna hřiště najednou. V posledních dvou letech jsme z několika již
minimálně využívaných hřišť udělali

místa, kde se to dětmi jenom hemží.
A podobně budeme postupovat dál,
velký důraz budeme klást na použité
materiály,“ vysvětlil starosta Stanislav Blaha.
Město v úpravách a obnově hřišť
pokračuje v souladu se tři roky
starou koncepcí, o podrobnostech se
ale radí také s místními komisemi
v jednotlivých místních částech. - JP 5
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Čím žije Jarošov
Nejdůležitějším hybatelem spolkového dění v městské části jsou dobrovolní hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Jarošově
vznikl v roce 1905 po sérii požárů,
které měl na svědomí žhář. Ustavující valná hromada se konala 1. srpna
1905. Zakládajícími členy byli Antonín Abrhám, Tomáš Dostálek, Jan
Peprníček, Ignác a Josef Braunovi.
Žádost byla poslána do Brna a bylo jí
vyhověno 13. září 1905.
Nejnutnější výzbroj byla pořízena
v roce 1906 za 1010 K (rakousko-uherských korun) od firmy Karel
Chudain v Hlinsku. První stříkačka
byla pořízena v roce 1910. Stroj vyrobila firma Hrček a Neugebaurer za
2250 K. Mezi lety 1905 až 1924 zasahovali hasiči u 16 místních požárů
a 19 přespolních. V roce 1929 měl
sbor téměř 60 členů a sídlil v místním pivovaře. Podmínky zde nebyly
vyhovující, a proto se členové rozhodli, že si postaví novou zbrojnici.
Byla slavnostně odevzdána 3. srpna
1930 u příležitosti 25. výročí.
Požár v pivovaru
Začátkem 50. let vznikají soutěžní
družstva mladých hasičů a hasiček.
V roce 1952 sbor hasil poprvé místní
pivovar, když začalo hořet ve sladovně. Nedlouho poté byla vybudována hasičská nádrž v Trpínkách, na
místě bývalé pálenice. V té době již
sbor zajišťoval pořadatelskou činnost
při nejrůznějších akcích. Nejzajímavější byly asi motocyklové závody. Na
začátku 70. let měl sbor 74 členů.
Na začátku 90. let došlo ke generační výměně a hasiči se začali

6

Velkou událostí jsou každý rok na podzim tradiční Jarošovské hody s právem.

pravidelně účastnit soutěží v požárním útoku. Nejvíce se jarošovští hasiči
dostali do podvědomí díky rozsáhlým
povodním v roce 1997. Od roku 2002
se sbor rozrostl asi o nejvíce mladých
aktivních členů. K mužskému družstvu přibylo družstvo žen.
Během dalších let došlo k rekonstrukci zbrojnice. Z valné většiny si
ji členové opravili sami, ale někdy
se neobešli bez pomoci odborníků.
Byla opravena střecha, došlo k zateplení objektu, byla zbudována nová
kuchyňka, WC, vyměněny okna v celé
budově, proběhla výměna střechy
a plynofikace.
Kulturní život
Hasiči se podílí i na různých společenských událostech. K pouti u sv.
Rocha přibývají další akce, jako je
fašank, stavění máje, dětský den,
sběr železného odpadu a v rámci
projektu ukliďme Česko také úklid
obce od pohozených odpadků. Začínají se pořádat pravidelné bigbíty,
plesy, sportovní den, a dokonce
i hasičská soutěž v požárním sportu
na nově zbudovaném hasičském
hřišti. Jarošovští mají pro sportovní
účely nový hasičský stroj z továrny

Foto: město Uherské Hradiště

pana Poláška, se kterým hodlají
posouvat svá maxima v požárním
sportu. V roce 2018 se družstvo
mužů umístilo na 3. místě v seriálu
závodů okresu Uherské Hradiště,
což je největší úspěch sboru za jeho
existenci.
Dosud největší akce se uskutečnily
při dvou důležitých výročích – 100
a 110 let od založení sboru – v místním pivovaře.
Jarošovští hasiči pořád disponují
legendárním strojem Tatra 805,
novým dopravním automobilem
Renault Trafic a přenosnými motorovými stříkačkami. Osmým starostou
sboru je Václav Suchánek, velitelem
zásahové jednotky Jindřich Jurča.
Chod řídí devítičlenný výbor. Jednou
za rok se koná valná hromada.
Zásahovou jednotku zřizuje město
Uherské Hradiště a všech devět
jejích členů musí několikrát za rok
absolvovat různá školení s profesionálními hasiči a hasičské zkoušky.
V současnosti se počet členů SDH
Jarošov ustálil na čísle 55, několik
z nich se může pyšnit vyznamenáním od okresního sdružení hasičů.
Ing. arch. Jiří Vyoral, SDH Jarošov

Městské části

Pivovar k Jarošovu patří už přes 300 let

Základní údaje

Vznik pivovaru v Jarošově se datuje roku
1688. Výstavbě předcházel rozsáhlý
požár v Uherském Hradišti, který poničil tehdejší městský pivovar v dnešní
Hradební ulici. A tak vznikl nový pivovar v poddanské vsi Jarošov. Nacházely
se zde bohaté zdroje kvalitní pitné vody
a také řeka Morava představovala laciný
zdroj využitelné vody a ledu. Vesnice
navíc patřila městu Uherské Hradiště
a ležela v blízkosti frekventované silnice
do Napajedel.
Roku 1869 byl pivovar prodán židovskému podnikateli Salomonu Braunovi
z Uherského Ostrohu. Za zlatou éru
se považuje období druhé generace
Braunů, synů Ignáce a Josefa. Pivovar
začal vzkvétat a o čtyři roky později mu
bylo uděleno povolení používat označení
C. a k. dvorní dodavatel. Firma zpracovávala stále větší množství ječmene
a v roce 1906 zaměstnávala 140 dělníků
a vyprodukovala skoro 52 tisíc hektolitrů
piva.

Jarošov (dříve Jarošov nad Moravou)
vznikl kolem poloviny 14. století,
první písemná zmínka je z roku
1366. Leží na severovýchodním
okraji Uherského Hradiště, přibližně tři kilometry od středu města,
na soutoku řeky Moravy s potokem
Březnicí. Je zde evidováno 549 adres
a zhruba 2400 obyvatel.
Na přelomu třicátých a čtyřicátých
let 20. století byl postaven kostel
Panny Marie Růžencové. Na katastru Jarošova se nachází poutní místo
s kaplí sv. Rocha a rozhledna Rovnina vysoká 49,5 metru.

Patřil k největším na Moravě
Pivovar si vybudoval v regionu téměř
výsadní postavení a stal se jedním ze
šesti největších pivovarů na Moravě.
Problémy přišly s nedostatkem surovin
během první světové války. Zemřel také
spolumajitel Ignác Braun. Po válce se
pivovar začal opět vzmáhat. Za první
republiky vzniklo také známé logo
s šohajem vytvořeným z iniciál JP, které
vytvořil kreslíř Leo Haas.
V roce 1939 museli Braunovi kvůli
židovskému původu opustit Československo a nakonec došlo k arizaci jejich
majetku včetně pivovaru. Od roku 1948

byl zřízen národní podnik Slovácké pivovary s vedením v Jarošově. Pivo se tady
vařilo až do roku 1997, kdy se vlastník
– pivovarnická společnost Heineken –
rozhodla výrobu ukončit a areál prodat.
V roce 2013 koupil pivovar podnikatel
Radislav Vymyslický, prostory sloužily
k výrobě výtahů.
Výroba piva se do Jarošova vrátila
v roce 2015 pod taktovkou společnosti Jarošovský pivovar, už ale jinde
– v budově bývalého nábytkářského
podniku.
Nové Minimuzeum
Loni v listopadu v pivovaru otevřeli
Minimuzeum s unikátní sbírkou pivních
etiket, dobových půllitrů, tupláků i pivních láhví. Skutečnou kuriozitou je stále
plná původní pivní láhev z období první
republiky. Najdete zde reklamy, nástroje
k výrobě piva, velkoplošné panely s fotografiemi i historií Jarošovského pivovaru
a celou řada dalších předmětů odkazujících k jeho více než třistaleté existenci.
Expozice vychází především z rozsáhlé
soukromé sbírky Milana Špičáka, který
v pivovaře pracoval několik desítek let.
Mezi předměty samozřejmě nechybí
pivní láhve, bedny a sudy, sklenice, holby
a korbely. Zajímavé jsou i další exponáty
– dřevěná lednice, která bývala v každé
hospodě, pivovarské váhy nebo přístroj
na vymývání lahví.
Minimuzeum je součástí prohlídkového okruhu pivovarem. Pravidelné
exkurze probíhají každý pátek v 16
hodin, rezervace na telefonu 608 136
482 nebo e-mailu info@jarosovskypivovar.cz.
- PST -

Náš tip
Jarošovský Oktoberfest se koná na den
svatého Václava, patrona jarošovského
piva. Přijďte se pobavit, zazpívat si,
zatančit a dát si pivo z tupláku 28. září
do pivovaru v Jarošově.

Jarošov se mění
Co se už podařilo
• Rekonstrukce ulice Před Branou
• Dětský park u ZŠ Jarošov
• Rekonstrukce chodníku mezi sídlišti
Louky a Markov
• Výměna čtyř přístřešků autobusových zastávek
• Úprava výběhu pro psy
• Vyčištění koryta Jarošovského
potoka
• Veřejné osvětlení v ulici Na Loukách
• Úprava kontejnerového stání v ulici
Pivovarská
• Nákup nového vozidla pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Co se připravuje
• Modernizace učebny klíčových
dovedností v ZŠ Jarošov
• Rekonstrukce ulice Za Humny
• Nový chodník v ulici Na Svárově
• Rekonstrukce chodníku na sídlišti
Louky
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Názory zastupitelů

Informace

Převod neobsazených bytů
v ulici Průmyslová

Když „radniční parta“
investuje…

Informaci o vypnutí elektřiny
posílá přímo distributor

Město Uherské Hradiště má nyní, po
převodu bytů stávajícím nájemníkům,
ve svém vlastnictví ještě 5 neobsazených
bytů v ulici Průmyslová č. p. 911 až 913.
Ty se rozhodlo prodat a dokončit druhou
vlnu privatizace bytového fondu, která
byla zkomplikována duplicitním vlastnictvím pozemků pod bytovým domem
a táhla se od roku 2011.
Jsou různé způsoby prodeje bytů nebo
obecně nemovitostí. Jednou z tradičních
metod je obálková metoda. Byty však lze
prodat například také prostřednictvím
elektronické aukce. Po několika jednáních komise pro nakládání s majetkem
doporučila radě města prodej neobsazených bytů právě tímto způsobem.
V této věci jsme se částečně inspirovali
v jiných městech a podařilo se nám
navázat kontakt se společností AUDRA,
která se prodejem bytů formou e-aukce
profesionálně zabývá. Využívá k tomu
portál www.e-drazby.cz. Ke zveřejnění
záměru na úřední desce došlo hned na
začátku měsíce července. Na zmiňovaném portálu jsou zveřejněny všechny
podrobnosti k jednotlivým bytům, jsou
zde fotografie, technický popis, informace o případných rekonstrukcích. Jsou
zde také fotografie okolí domu, aby měl
případný zájemce komplexní informace. Zveřejnění obsahuje i údaje o tom,
kdy bude prohlídka bytu, kontakty na
zástupce společnosti AUDRA, kam se
má případný zájemce hlásit, dále datum
aukce, přesný čas a hodnota minimálního příhozu.
Zájemce o byt se musí zaregistrovat
na daném portálu, složit aukční jistotu
a v přesně stanovený den a hodinu se
zúčastnit aukce formou „příhozů“.
Vítězem aukce je ten, kdo dal nejvyšší
nabídku. Těm, kteří neuspěli, se vrací
aukční jistota.
E-aukce bude probíhat na konci srpna
a v září jednotlivě po bytech. Výsledek
předneseme na zasedání zastupitelstva v říjnu 2019, v jehož pravomoci je
konečné rozhodnutí ve věci převodu
bytů.
Ing. Čestmír Bouda, KDU-ČSL

Na posledním zastupitelstvu jsem se
dostal se starostou Blahou do křížku,
když jsem mu na několika příkladech
ukázal, jak špatně (rozuměj draze,
nekompetentně, bez rozmyslu) se tady
investuje. Že je vše předražené, lajdácky
vysoutěžené, investorsky nepřipravené.
Krásnou ukázkou může být koupě zboru
domu s narušeným nosným zdivem po
nehodě s kamionem, který již léta hyzdí
zatáčku v Rybárnách. A to úřady za ta
léta ani majitele nedonutily, aby s tou
hrůzou něco dělal.
Teď se ledy hnuly. Ale směrem, jakým
bychom ne úplně očekávali. Radniční
parta se prostě rozhodla tento zbor za
každou cenu koupit. Za nesmyslných
2 mil. Kč. Znalec sice vypočítal hodnotu
pozemku a zboru domu na cca 495 tis.
Kč. Ale ve výsledku je jeho posudek
(č. 1908/49/19) celý zmatečný (vlastní
špatný odhad ceny, kt. nevychází z předložených výpočtů) a v závěru popírá vše
předchozí. Proč? Protože cenu obvyklou
stanovil na 2 mil. Kč. A hádejte, kolik za
dům požadoval majitel? V žádosti uvedl
2 mil. Kč. To prostě nevymyslíš…
Radní sice argumentovali potřebností
pozemku, jenomže samotná koupě je
provedena jen na základě pouhé předběžné studie možného umístění autobusové zastávky. Namísto vypořádání se
s námitkami (např. posunout zastávku
o metr blíž k Moravě), a tím vyhnutí
se koupi domu, se radní rozhodli pro
odkup. Argument? Nebude možné jinak
zhotovit přechod pro chodce (bez semaforů!) v zatáčce u tohoto domu. Na dotaz,
zda už k případnému přechodu mají od
Policie ČR kladné doporučení (každý den
tudy projede 25 tis. aut; je to v nepřehledné zatáčce), nebylo odpovězeno. Jen
zaznělo přání, aby tam tedy později byly
umístěny i semafory.
Domnívám se, že koupě má být vždy provedena až úplně na závěr celého procesu
přípravy, kdy jsou probrány všechny
možnosti a je zřejmé, že bez uvedených
pozemků se neobejdeme.
Jan Zapletal, Ph.D.,
Nestraníci pro Hradiště

Nevíte, kdy nepůjde proud? Chcete se na
to připravit? Nejspolehlivější metodou,
jak se o výluce dozvědět, je nechat si od
distributora zasílat informace formou
SMS či e-mailu přímo pro konkrétní
odběrné místo. Město Uherské Hradiště
v případě plánované výluky dodávky
elektřiny již neroznáší z kapacitních
důvodů písemná oznámení. O plánovaných odstávkách informuje město,
jak mu ukládá zákonná povinnost, na
Úřední desce (fyzické i elektronické).
Dále lze informace získat na webu www.
mesto-uh.cz v sekci Praktické informace / Oznámení E.ON či ve vývěsních
skříňkách místních komisí. Nejjistější
metodou, jak se o odstávkách dozvědět
předem, je aktivovat si zasílání oznámení na webu společnosti E.ON. V případě plánované výluky přijde e-mail
nebo SMS, zákazníkům jiných dodavatelů pouze e-mail.
- RED -
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Veřejné projednání
regulačního plánu nemocnice
Veřejné projednání Regulačního plánu
RP1 – Nemocnice s odborným výkladem se uskuteční 21. srpna od 16 hodin
v komorním sále Reduty. Dokument
již projednaly orgány státní správy
a nyní je na řadě veřejné projednávání.
Do 7 dnů od něj, tedy do 28. srpna, lze
uplatnit připomínky a námitky. - RED -

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

REFERENT/KA odboru investic
(oddělení přípravy a realizace staveb)
Uzávěrka přihlášek
30. srpna ve 12.00.
Podrobnosti získáte na webu
www.mesto-uh.cz, na úřední desce
města (Masarykovo nám. 19)
a na telefonu 572 525 301.

Město Uherské Hradiště

Hravý a výstižný komiks
poutače na různých akcích. Vznikl také
sešit omalovánek, které se rozdávaly
například dětským účastníkům soutěží
na Slováckém létě 2019. Novinkou je
půvabná puzzle skládačka. A chystají se
i videoklipy.
„V soutěžích jsem nikdy neměla štěstí,
a tak mi to udělalo velkou radost. Potěšilo mě, jak se kampaň rozjela a co vše
teď vzniká. To jsem opravdu nečekala,“
říká autorka komiksu Jana Zháňalová.

Komiksová kampaň popularizující
správné třídění odpadů v Uherském
Hradišti pokračuje. Autorkou obrázků
se stylizovanou postavičkou děvčátka je studentka uherskohradišťské
Střední uměleckoprůmyslové školy
Jana Zháňalová.
Zpracovala sedm témat, které jí zadalo
město. Výsledné krátké komiksy můžete
vidět na webu města, na sociálních
sítích, u nás ve Zpravodaji nebo jako

Jak jste se k návrhu kampaně
dostala?
Střední uměleckoprůmyslová škola
s městem spolupracuje pravidelně.
A město se na školu obrátilo také
s žádostí, zda by studenti nemohli
vytvořit náměty pro kampaň zaměřenou na třídění odpadů. Takže jsme celý
ročník v oboru grafika dostali zadání
zpracovat několik témat, která se třídění
odpadů týkala. Způsob zpracování nebyl
nijak vymezený. Mohl to být plakát,
komiks, zkrátka cokoliv.
A proč jste si vybrala právě komiks?
Každý přišel s nějakým jiným nápadem,
s vlastním konceptem. Přiznám se, že
nerada tvořím plakáty. Naproti tomu
hodně čtu komiksy a mám je ráda, třeba
ty od Marvelu. Takže mi to připadalo
jako přijatelnější
varianta. Moc
jsem si s tím
tématem nevěděla rady a tohle
byla první věc,
která mě napadla.
Jak vznikla
postavička
dívky?

Mojí největší zálibou je tvořit si vlastní
charaktery postav, které mají své vlastnosti, minulost a vzhled. Podle jednoho
takového charakteru jsem vytvořila
i dívku do komiksu o odpadech. Jiné
komiksy jsem s ní zatím nekreslila, spíše
s kamarádkou píšeme různé fiktivní
příběhy s jinými postavami.
Nakreslila jste obrázky rukou nebo
vznikly na počítači?
Nakreslila jsem je. První kresby byly
tužkou v mém skicáku, který s sebou
neustále nosím. Už dříve vznikla
předloha charakteru postavy, později
samotný komiks.
Jaký je váš vztah k životnímu
prostředí?
Dříve jsem se o ekologická témata zajímala víc. Ale samozřejmě doma třídíme
odpad, snažíme se neplýtvat plasty nebo
nedělat nepořádek na ulici.
Pocházíte z Ladné u Břeclavi, to je
celkem daleko. Jak jste se dostala na
uměleckou průmyslovku do Uherského Hradiště?
Zdejší „umprumku“ mi doporučil můj
učitel výtvarník s tím, že je to jedna
z nejlepších škol v republice. Původně
jsem chtěla jít do Brna, mám to blíž
a lepší dopravní spojení. Už na dni
otevřených dveří jsem viděla, že má
pravdu. Úroveň školy v Hradišti je
nesrovnatelně lepší. Moc jsem si oblíbila
také město. O Uherské Hradiště jsem
se předtím nijak moc nezajímala, ale
o to víc se mi tady teď zalíbilo. I má
mamka říkala, že to je asi jediné město,
do kterého by byla ochotná se okamžitě
přestěhovat. Takže jsem tady velice
spokojená.
- PS -

Třídění má smysl, dokázali občané města
Velké poděkování patří všem lidem, kteří na základě kampaně města Uherské Hradiště začali lépe hospodařit s odpady.
Konkrétně město apelovalo například na to, že sáčky (a plasty
obecně) nepatří do bioodpadu. A výsledek se dostavil.
Zpracovatel bioodpadu z Uherského Hradiště – společnost
BIOKOMP hlásí, že na základě této osvěty se bioodpad co do
obsahu znatelně zlepšil. Děkujeme, že třídíte.
- JP 9

Téma
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Péče o městskou zeleň se mění
Kvůli suššímu počasí se trávníky sekají méně často, stromky zavlažují vaky s vodou

Zřejmě v Uherském Hradišti nenajdete člověka, kterému by byla
lhostejná městská zeleň. Město
kontinuálně řeší nové výsadby,
sezónně pak systém sečení či problematiku zavlažování v horkých
letních dnech. A podobně jako
v mnoha jiných českých a moravských městech, také v Uherském
Hradišti se zvažuje zavedení ekologicky vhodnějšího řešení některých ploch, tedy ponechání vyššího
travního porostu.
Budeme sekat nebo ne? A kde?
Radnice do budoucna zvažuje na
některých místech změnit systém
sečení a nechat trávu růst přirozeně.
Vyšší tráva zadržuje vodu a láká hmyz
a drobné ptactvo, jichž v posledních
letech dramaticky ubývá.
Jak je tomu se sekáním trávy teď?
Výška trávy není striktně dána, ale
odvíjí se od konkrétní lokality a aktuálního počasí. V centru města je udržován kratší travní porost než v okrajových částech. V době déletrvajícího
sucha je sečení zastaveno na celém
území města až do doby, kdy nastanou
lepší vláhové podmínky. Střed města
je sečen v nejvyšší intenzitě údržby
10

8 až 10krát ročně, lokality vzdálenější
od centra asi 6krát ročně a plochy
přecházející do krajiny 2krát ročně. To
znamená, že některé okrajové plochy
zeleně jsou již nyní sečeny v režimu
lučního porostu a v současné době
radnice zvažuje zavedení vysokých
travních porostů na některých dalších
místech.
Posečení travnatých ploch po celém
městě trvá v případě příznivého počasí
asi 15 dní. Když prší, je sečení přerušeno a celková doba se prodlužuje.
„Tak tomu bylo letos ve druhé polovině
května. Vznikly problémy s vysokou
trávou, kterou nebylo možné posekat dostatečně rychle. Navíc posečená vysoká a mokrá tráva vytváří
nevzhledné zahnívající shluky mulče.
Z tohoto důvodu uvažujeme v následujících letech realizovat některé seče
trávy se sběrem. Tento způsob by byl
využíván zejména na jaře, kdy travní
porost roste velmi bujně,“ vysvětlil
místostarosta Čestmír Bouda.
Jak to berou občané?

Stížnosti lidí na krátkou či dlouhou trávu se vyskytují velmi často.
A názory jsou hodně protichůdné.
Příznivci nízkého travního porostu
argumentují výskytem pylových
alergií, klíšťat a také tím, že vyšší
tráva vypadá „neudržovaně“. Zastánci
„lučních“ porostů oceňují ekologický
přínos – zadržování vody, rozkvetlé
rostliny vytvářející podmínky pro
výskyt hmyzu a drobného ptactva.
Město má zájem ubírat se spíše ekologickou cestou, ale zejména v centru je
nutné najít zdravý kompromis.

Zatím je tento způsob využíván ve
svahu od schodů vedoucích k ulici
Okružní podél serpentin, v části
lokality Jaktáře a na několika drobných plochách na sídlišti Pod Svahy.
V budoucnu by se mohl rozšířit na
další místa, spíše ale v okrajových
částech.
Možností, kde sázet stromy, je stále
méně
Pojďme nyní od travnatých ploch
k dřevinám. Největší problém, se
kterým se radnice potýká, je stále
se zmenšující prostor pro výsadbu
vzrostlé zeleně ve městě. Někdy jsou
slyšet názory, že radnice vše „zaleje
betonem“ a že o novou výsadbu dřevin dostatečně nedbá.
I když to na první pohled vypadá
jednoduše a laicky se může zdát, že
ve městě je ještě dost volných ploch,
kde by se daly vysadit stromy, opak
je pravdou. „Město je čím dál víc protkáno inženýrskými sítěmi. A právě
z důvodu velkého množství inženýrských sítí a jejich ochranných pásem
je stále složitější nejenom dřeviny
vysadit, ale následně také zajistit
možnost jejich perspektivního rozvoje,“ vyjádřil se starosta Stanislav
Blaha. Výsadba je pak často realizována na parcelách vzdálenějších od
centra.
U stávajících vzrostlých dřevin
bývá problém při provádění rekonstrukcí nebo umísťování nových sítí,
kdy často dochází k poškozování
dřevin z důvodu nerespektování podmínek stanovených orgánem ochrany
přírody a správou městské zeleně.
Město má zpracovánu územní
studii sídelní zeleně, která zahrnuje
hodnocení ploch zeleně a návrh opatření k ochraně významných vegetačních prvků a ploch. Z hlediska priorit
není rozhodující, o jaký typ zeleně se
jedná (parky, vnitrobloky či krajinná
zeleň), ale spíše usilujeme o komplexní návrh péče o zeleň a její rozvoj. Podle starosty by mohli být více
aktivní také samotní občané. „Zasadit
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se o dobrou věc může každý po svém,
třeba jen nebýt ignorant a neparkovat
na trávě, nevyšlapat zkratku napříč
trávníkem, abych si zkrátil cestu o pár
metrů, a podobně. Někteří neudělají naprosto nic a raději jen píší své
postřehy na sociální sítě,“ zhodnotil
Stanislav Blaha.
Velmi často se město setkává s aktivitami lidí, kteří v nejbližším okolí
svých rodinných či bytových domů
ztvárňují zejména předzahrádky.
V řadě případů jsou výsadby voleny
vhodně, a to jak z hlediska druhového
složení, tak umístění výsadeb. Častěji
se však pracovníci správy městské
zeleně setkávají s naprosto nevhodným rozmísťováním náhodně zvolených rostlin, které značně komplikují
údržbu zeleně. „V ideálním případě
s námi plánovanou výsadbu lidé
konzultují a pak může tato spolupráce
vést k oboustranné spokojenosti,“
připomněla Lenka Procházková, která
má městskou zeleň na radnici na
starosti.
Mladým stromkům pomáhají
speciální vaky
Možná jste si všimli, že některé
stromy ve městě mají u svých kmenů
připevněny speciální vaky. Jedná
se o zavlažovací vaky pro mladé
výsadby. Mají tu výhodu, že voda
nikam neodtéká a vsakuje přímo
ke kořenům stromů. Město jejich
pomocí zavlažuje například novou
výsadbu ve Štěpnicích.

Zavlažovací vak u mladého stromku.

Zalévání stromů nelze ani
v extrémních suchých a teplých
dnech řešit plošně. Už jen proto, že
by to vyžadovalo značné množství
vody. U odrostlejších a vzrostlých
stromů by jejich přežití bez nutnosti
dodatečného zalévání měla garantovat zejména vhodnost výsadby. Ale
zalévat mladé stromy je nutností.
Město v loňském roce nakoupilo
zatím 30 zavlažovacích vaků určených k závlaze stromů. Vaky mají
obsah 57 litrů a po jejich naplnění
dochází k velmi pomalému vytékání
vody, takže jejich vyprázdnění trvá
5 až 9 hodin. Nakoupené vaky jsou
určeny výhradně pro mladé stromy
s průměrem kmene do 8 cm. Jejich
použití se hodí zejména tam, kde se
v jedné lokalitě nachází početnější
nové výsadby. „Z tohoto důvodu byly
instalovány do lipové aleje, která
byla vysazena ve Štěpnicích,“ upřesnil místostarosta Čestmír Bouda.
V případě, že se použití vaků osvědčí,
bude město uvažovat o jejich instalaci k nově vysazeným stromkům ve
větším měřítku.
Městu není veřejný prostor lhostejný. Má snahu šetrně hospodařit
s vodou na svém území, ale také
zachovávat a vysazovat vzrostlou
zeleň. V podmínkách města s mnohostrannými nároky, které jsou
však výrazně limitovány omezeným
prostorem, to není jednoduché. O to
smutnější jsou pak situace, kdy je
vzrostlá zeleň ničena, poškozena

výkopovými pracemi či pojížděním
aut po travnatých plochách. „Stále je
co zlepšovat, ale přesto se domnívám,
že Uherské Hradiště má veřejné prostory a podmínky pro své obyvatele
ve stavu, za který se nemusí stydět,“
uzavřel starosta Stanislav Blaha.
-JP-

Vyschlý krátce posekaný trávník.

Čičorka pestrá v areálu bývalých kasáren.
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Naše příroda
Městské louky mají neocenitelnou roli, pomáhají udržet vláhu i biodiverzitu

Modrásek v areálu bývalých kasáren.

Od letošního jara si většina obyvatel
města všímá menší četnosti sečení trávníků. Důvodem bylo jednak nepříznivé
počasí, ale také změna přístupu v péči
o městskou zeleň. Radnice zvažuje, že
by se některé vybrané lokality mohly
postupně proměnit až na městské louky.
Typický trávník je umělým ekosystémem, někdy nazývaným „zelená poušť“.
Je záměrně tvořen pouze trávami, tedy
rostlinami z čeledi lipnicovité. Základem
bývají různé druhy rodů jílek, kostřava
a lipnice, do některých přirozenějších
typů je přidána též psárka, bojínek,
ovsík, srha či méně známá tomka a trojštět. Má-li být trávník „správným“ trávníkem, jsou další zástupci bylin, jako je
jetel, jitrocel a sedmikráska, „nevhodní“
a je „žádoucí“ jejich cílená mechanická,
a v horším případě chemická, likvidace.
Trávník vždy vyžaduje velkou péči –
pravidelné opakované sečení na výšku
kolem 5 cm. Při nynějším nedostatku
srážek začne brzy vysychat a hynout,
je třeba ho začít zavlažovat a též hnojit.
Je tedy značně náročný z hlediska nutné
práce i finančních nákladů. Proto v historii vznikaly trávníky nejdříve kolem
panských sídel (zámků), kde ukazovaly
majetnost svého držitele. Ten si mohl
dovolit plýtvat cizí pracovní silou a navíc
dával najevo, že vlastní tolik pozemků,
že část z nich může neužitečně „vyřadit“
a nemusí z nich získávat kvalitní seno
12

pro krmení hospodářských zvířat.
Na rozdíl od trávníku je louka společenstvem trav, mezi nimiž hojně rostou
a kvetou další byliny. K příkladům luk
patří louky intenzivně zemědělsky
využívané, ale také například stepi nebo
horské louky. Jejich zarůstání křovinami
a pozdější samovolné přeměně v les je
bráněno buď pastvou, nebo kosením,
které probíhá v našich podmínkách
obvykle dvakrát za rok. První je nazýváno senoseč, druhé otava. Výsledkem
je získání sena nezbytného pro chov
dobytka, koní, králíků a dalších býložravců.
Přeměna vybraných městských trávníků na louky je doporučována vědci,
odborníky z vysokých škol i ministerstva životního prostředí.
Městské louky plní několik
zásadních funkcí:
1. Zadržují vláhu, čímž výrazně ovlivňují mikroklima (teplotu, vlhkost)
v daném místě.
2. Omezují půdní erozi a tím následně
i prašnost.
3. Oproti trávníku mají mnohonásobně
vyšší biodiverzitu, tedy druhovou
pestrost.
4. V době kvetení bylin působí velmi
esteticky.
5. Květy i plody jsou výborným zdrojem
potravy pro živočichy (včely, ptáky
a další).
6. Poskytují úkryt a vytvářejí prostředí
pro život mnoha organismů.
Tyto louky jsou obvykle sekány
dvakrát až třikrát za rok, velmi vhodné
je takzvané mozaikové sečení, které probíhá postupně a umožňuje živočichům
včas vyhledat nový úkryt. Ekonomické
náklady jsou proti údržbě klasického
trávníku nižší.
Lidé, kteří mají alergii na některé
druhy pylu, se občas loukám velmi
brání. Situace je však složitější. Rostliny
mají pylová zrna různě velká a s různou
schopností přemísťovat se. Za nejlepší
„letce“ je považován pyl jehličnanů,

zejména borovic, u něhož je doložen
přenos větrem až na vzdálenost stovek
kilometrů (500 km i více). Pyl břízy
a trav létá v řádu desítek kilometrů. Pyl
tolik kritizované řepky olejky se takto
dostává jen na desítky metrů od pole.
A tak budeme-li z pylu kýchat, můžeme
jen stěží odhadnout, odkud ve skutečnosti pochází.
Asi nejhezčí uherskohradišťskou
městskou louku můžeme nyní navštěvovat v areálu bývalých kasáren. Jejím
základem jsou trávy zmíněné v úvodu
článku. Kromě nich tu ale najdete
mnoho dalších rostlin, letos v červenci
zde byly pozorovány mimo jiné čičorka
pestrá, čekanka obecná, černohlávek
obecný, chrastavec polní, chrpa luční,
jetel luční, jetel plazivý, jitrocel kopinatý,
kakost luční, kakost maličký, kakost
pyrenejský, kopretina bílá, kostival
lékařský, kozí brada luční, mochna
plazivá, popenec břečťanolistý, rozrazil rezekvítek, řebříček obecný, svízel,
šalvěj luční, štírovník růžkatý, šťovík
kyselý, tolice dětelová, tolice vojtěška,
vikev plotní, více druhů pampelišek.
Mnohé další rostou na rumištních
okrajích. Z živočichů byli na tomto místě
zaznamenáni vzácní brouci, jako majka
obecná a roháč obecný, několik druhů
motýlů a mnoho dalších druhů hmyzu.
Žijí zde také ptáci a savci.
Mgr. Hana Baroušová

Brouk vrbař v bývalých kasárnách.
Foto: Hana Baroušová

Tradice

Porciunkule a pouť ke svatému Rochu
Víra, věrské představy, lidová
zbožnost a s tím spojené dodržování
liturgického kalendáře, to vše bylo
pro člověka vždy velmi podstatnou
součástí života. Tak jako bylo důležité uctívání velkých církevních
svátků – Vánoc, Velikonoc či Svatodušních svátků, upínali se lidé
také ke svým svatým, patronům
a světcům. Podobný význam měly
také poutě a pravidelné návštěvy
poutních míst, která byla zasvěcena
právě jednotlivým světcům, Panně
Marii či některému z Božích jmen.
I když se Uherskohradišťsko
nachází v blízkosti několika větších
poutních míst, jako je Velehrad,
Svatý Antonínek či Svatý Hostýn,
a chodilo se na pouť také na Barborku, Klimentek, Provodov či do
Štípy, konaly se poutě také v samotném Uherském Hradišti.
První z nich, která každoročně připadala na 2. srpna, byla slavností na
počest sv. Františka z Assisi. Do františkánského kostela Panny Marie se
o horkém letním dnu sjížděly stovky
věřících z blízkého i vzdáleného
okolí. Porciunkule, jak se slavnost
jmenuje, je odvozena od kostelíku
Panny Marie Andělské, kterou dostal
František z Assisi od benediktýnů
darem v roce 1208. Kostelík se rozkládal na políčku, které benediktýni
nazývali malý dílek – tedy porciunkule. František zřídil vedle kostela
dům, který se stal kmenovým klášterem františkánského řádu. Starobylý
kostelík – dnes kaple, se nachází
několik kilometrů od Assisi v Umbrii
ve střední Itálii a od 17. století se stala
součástí baziliky Panny Marie Andělské a proslavila se tím, že zde 3. října
1226 svatý František zemřel.
Porciunkule je dodnes v povědomí
věřících z Uherskohradišťska, kdy
se ve františkánském kostele koná
od rána několik po sobě jdoucích
odpustkových mší svatých. Nejslavnostnější je mše v 10 hodin, kterou
přijíždí celebrovat olomoucký arcibiskup. Věřící využívají pouti a chodí
ke svaté zpovědi a svatému přijímání, aby mohli získat plnomocné

Pouť ke kapli svatého Rocha v roce 1968.

odpustky. Průvody se již několik let
nekonají, před kostelem na rohu
Mariánského náměstí již nestojí
stánky s pouťovým zbožím, ale porciunkule se dodnes slaví, i když má
podobu jen slavnostnější mše.
Druhou poutní slavností je srpnová
pouť ke svatému Rochu na Černou horu, dnes známou spíše jako
Rochus. Kaple stojící na kopci nad
Mařaticemi je připomínkou zhoubné
morové epidemie, která postihla
obyvatele Uherského Hradiště v roce
1680. Tehdy se rozhodli hradišťští
měšťané věnovat část svého majetku
na stavbu kapličky, zasvěcené patronu morové rány. Kaple byla v roce
1786 za Josefa II. odsvěcena a používána jako prachárna pro vojenskou
posádku, přesto se od roku 1875
u kaple začaly konat pravidelné
pouti. Rochus byl totiž v 19. století
považován za památné místo. 17. září
1882 se stal dějištěm mohutné manifestace za zřízení českého gymnázia
v Uherském Hradišti.
Ve 20. letech 20. století byla kaple
opravena a navrácena původnímu
účelu. V roce 1931 byla znovu vysvěcena a od té doby se zde začaly
konat pravidelné pouti. Ty byly ale

Foto: archiv Slováckého muzea

počátkem padesátých let 20. století
přerušeny a kaple svatého Rocha
znova chátrala. Až v roce 1966 byla
památka opět opravena a obnovena,
stejně jako tradice poutí. Po roce 1969
však byly poutě zakázány a definitivně byly obnoveny až po roce 1989,
kdy se poslední srpnovou neděli
v roce 1990 na Rochusu shromáždilo
na 500 lidí, kteří vykonali děkovnou
pouť ke sv. Rochu a podepsali petici
za navrácení území užívaného vojskem městu.
Obnovená tradice poutí každoročně pokračuje 1. května, kdy se
koná májová pouť. Tu pořádá Spolek
přátel kaple svatého Rocha. Velkou,
hlavní poutí je srpnová slavnost
pořádaná především věřícími z Jarošova. První neděli po svátku svatého
Rocha (16. srpna) se u kaple sejdou
věřící, někteří i ve slavnostních
krojích, a je sloužena mše svatá.
Dnes je tato církevní slavnost součástí akce organizace Park Rochus,
která o pouti pořádá doprovodné
programy v areálu skanzenu na
Rochusu.
Mgr. Gabriela Směřičková,
Slovácké muzeum
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Toulky městem
Vrátíme se nyní na nároží ulice
Jana Lucemburského s ulicí Dlouhou, která vede po vnějším obvodu
středověké hradby. Zatímco dnes je
dochována jen malá část této hradby
v krátkém úseku jižní části ulice,
před polovinou 19. století ještě vedla
hradební zeď téměř po celé její délce
a byla přerušena pouze v místě dnes
už neexistující ulice Jana Českého,
která touto průrvou umožňovala
přístup do hradebních zahrad za
zdí. Podél vnější strany hradební
zdi pak pokračovala jižním směrem
jako zužující se cesta v trase dnešní
Dlouhé ulice až k staré baště, naopak severním směrem vedla jen
hradební zeď, oddělující domovní
zahrady vnitřního města od hradebních zahrad na bývalém barokním
opevnění. V hradebních zahradách
se v těchto místech nacházel rybník
nepravidelného tvaru, vytvořený
zřejmě ze zbytku starého vodního
příkopu. Říkalo se mu Žabárna
a v zimě prý sloužil jako kluziště.
Kolem roku 1827 patřil hejtmanu
Mikuláši Brunnerovi, patrně správci
vojenského magacínu. Rybník je
zakreslen i na mapě z roku 1873
a jeho zbytek existoval ještě v roce
1890 v podobě příkopu, začínajícího
za Schaniakovými domy v Lucemburského ulici a končícího na hranici
Pražákovy zahrady v prodloužení
ulice Jana Českého. Na konci této
zahrady stála jediná stavba v tomto
prostoru – jakási zděná hospodářská
budova.
Asi již kolem poloviny
19. století se konstituovala střední část Dlouhé
ulice v úseku mezi Českého ulicí a dnešní Sojákovou, které
propojovala. Tato nejstarší část byla
v roce 1890 nazvána Bossiho podle
Baltazara Klementa de Bossiho, který
byl letech 1784–1793 hradišťským
krajským hejtmanem a zasloužil se
o úpravu města po zrušení pevnosti.
Název platil až do roku 1961. Těsně
před rokem 1890 se však již začaly
stavět první domy v hradebních
zahradách od ulice Jana Lucemburského podél likvidované staré hradby

Nejstarší domy v Dlouhé ulici.

k již vytvořené Bossiho ulici, od níž
zůstaly odděleny jen dvěma zahradami, které navazovaly na původní
domovní zahrady domů čp. 98 a 97.
Jedna patřila majiteli domu čp. 98
a z toho pak vyplynuly problémy
při napojení nově vznikající ulice
na dosavadní Bossiho. Došlo k němu
tedy až na počátku 20. století a nová
ulice byla v roce 1910 pojmenována
Vodičkova po zdejším děkanovi
a představiteli české strany Vojtěchu Vodičkovi. V roce 1961 byly obě
tyto ulice spojeny v jednu, připojena
k nim byla ještě ulice Blahoslavova
a všechny dostaly
název Dlouhá
i s nejpozději
zastavěnou jižní
částí ulice podél
dosud dochované hradební zdi až
k její baště.
V roce 1991 byla od Dlouhé ulice
znovu oddělena Blahoslavova a od
té doby Dlouhá začíná na křižovatce
s ulicí Jana Lucemburského, kde se
zastavíme u nárožního domu čp.
228. První z řady tzv. Schaniakových
domů v ulici Jana Lucemburského byl
postaven v roce 1893 a po výstavbě
zůstal majetkem Josefa Schaniaka
a později jeho dědiců. Hlavním

Dlouhá ulice
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nájemníkem zde od počátku byla
četnická stanice, která v něm sídlila
do 30. listopadu 1935, kdy se přestěhovala do nově postavené budovy
finančních úřadů ve Svatováclavské
ulici. Vedle úředních místností byly
v domě ještě tři byty, které užívali
nejen četníci, ale i civilní nájemníci,
obvykle z řad státních úředníků.
V roce 1900 tu bydleli četnický
strážmistr Leonhard Machát, poručík
Gottfried Pernanger a oficiál daňového úřadu František Pavlík, o deset
let později četnický nadporučík Teodor Barha, vdova po učiteli Karolína
Galusková s dcerou Marií, učitelkou
německé národní školy, a poštovní
kontrolor Josef Jašek. Vdova po něm
tu se svou svobodnou sestrou žila až
do 20. let 20. století. Zbývající byty
užívali okresní četnický velitel Julius
Preč a zástupce velitele s osmi podřízenými. Nejméně od počátku první
republiky až asi do roku 1948 patřil
dům Ludmile Galuskové a několika
dalším spolumajitelům. Jeden z tehdejších nájemníků Robert Rýdlo měl
v přízemí obchod smíšeným zbožím,
začleněný od roku 1949 do podniku
Slovácká svépomoc.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Inzerce

Vždy si vybíráme
jen to nejlepší.

PRESTO Půjčka
Každý může ušetřit s PRESTO Půjčkou. Při řádném splácení získáte
nejnižší splátku na trhu. Platí pro převedení úvěrů i půjčku na cokoliv.

ÚROK JEN

3,89 %
p. a.

PRO
KAŽDÉHO

UniCredit Bank Expres v Uherském Hradišti,
Palackého náměstí 175
tel.: 955 959 908 | www.unicreditbank.cz
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
P R AC OV N Í K A
Ú D R Ž BY
Nástup možný ihned.

31. 8.–1. 9.

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
Smetanovy
sady

Potkejte se
s osobnostmi
soutěže

MASTERCHEF
ČESKO

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:

jaksik@kkuh.cz, tel.: 602 464 185
16
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vera intimo

K!
VÝPRODEJ PLAVE
SLEVA 50 %
J. Stancla 153, Uh. Hradiště,
tel. 572 553 235

ZAHRADA A SAD
STŘIH OVOCNÝCH STROMŮ
SNIŽOVÁNÍ STROMŮ
ÚPRAVA ZELENĚ
KOSENÍ ZAHRAD
STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ
ÚDRŽBA ZAHRAD A TRÁVNÍKŮ
POSTŘIKY STROMŮ A RŮZNÝCH PLODIN
KÁCENÍ STROMŮ

vše
kolem
zahrady
722 535 311

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
přijme zaměstnance na pozici:
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

marian.galetka@seznam.cz

Více informací: www.nemuh.cz/kariera
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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

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
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akrosakova.cz

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA JVN
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

www.jvn.cz
AKADEMIE (MODUL I. AŽ V.)
PERSONÁLNÍ
3. 10., 6. 11., 4. 12. 2019, 22. 1., 12. 2. 2020
V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ
 DOVEDNOSTI
MISTR DĚLÁ FIRMU
URČENO MISTRŮM, VEDOUCÍM VÝROBY,
VÝROBNÍM DISPEČERŮM, TECHNOLOGŮM,
TEAM LÍDRŮM,…

ÚČETNICTVÍ
 KURZ
GARANTOVANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ-ZÁŘÍ
PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE

MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ
 KURZ
TERMÍN LISTOPAD

Kultura

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Co chystáme…
Druhý prázdninový měsíc přinese
Večery u Slovácké búdy. Po skončení
Letní filmové školy můžete strávit
sobotní večer od 17 hodin ve Smetanových sadech s uherskobrodskou
kapelou Mix band, od které uslyšíte
10. srpna hudbu s prvky country,
swingu i jazzu, 17. srpna zahraje
CM Kunovjan, která se v případě deště
přesune do Slovácké búdy. Večery uzavře 24. srpna country kapela Telegraf.
Srpen je také časem příprav Slováckých
slavností vína a otevřených památek. I letos své návštěvníky rozhodně
nezklamou a během víkendu 7. a 8. září
nabídnou nabitý, nejen folklorní, program i možnost nahlédnout do historie
města. Na www.slavnostivinauh.cz
můžete právě nahlížet první programové vlaštovky.
- MM -

Již 64. ročník Kopaničárských slavností, které programově zajišťuje Klub kultury Uh. Hradiště a TNOS Trenčín,
hostil přírodní amfiteátr ve Starém Hrozenkově. Na tradičních slavnostech se mezi malými i velkými folklorními soubory ze Slovenska, České republiky i Polska představil i Folklorní soubor Kunovjan (na fotografii vlevo).
V novém připraveném pásmu excelovali také mladí členové taneční složky za doprovodu stejnojmenné cimbálové
muziky. Region Uherskohradišťska reprezentoval o víkendu 13.–14. července na Moravských Kopanicích rovněž
Folklorní soubor Míkovjan (na fotografii vpravo) společně s cimbálovou muzikou Litera. Na velkém pódiu předvedli návštěvníkům jeho členové řadu lidových tanců uherskohradišťského dolňácka.
Foto: KKUH a TNOS

Výstavy

Roman Hudziec v Trenčíně
Absolvent SUPŠ v Uh. Hradišti a VŠUP
v Praze Roman Hudziec (1968) žije
a pracuje v Karviné a je malířem krajin.
Malířsky výborně zpracované kompozice inspirované přírodou naplňuje
vnitřním pohledem na svět. Vernisáž:
čtvrtek 22. srpna v 17 hodin, výstavní
prostory TNOS Trenčín. Výstava ve
spolupráci Klubu kultury Uh. Hradiště
a TNOS v Trenčíně potrvá do 28. září.

Reduta: Těla básní
Nonkonformní výstavu aktů spojených
s poezií představí její autoři Miloš Tancibudek a Petr Eiche v pátek 30. srpna
v 18 hodin v Redutě. Kolekci zejména
černobílých velkoformátových fotografií
můžete zhlédnout do 30. září 2019.

Expozice dějin města

Uherské Hradiště – město královské

vstup
ZDARMA

Jezuitská kolej

út–ne

9–12
13–17 hodin

Galerie V. Hrocha: Kamil Mikel
Grafik, malíř a pedagog Kamil Mikel
(1964, Zlín) žije v Jarošově a vyučuje
na hradišťské SUPŠ, kde vystudoval
obor grafika. Absolvent AVU v Praze
pravidelně vystavuje a v tvorbě tíhne
zejména ke geometrické abstrakci.
Nebojí se minimalistického pojetí a do
obrazu vstupuje prostorovými efekty
a nezvyklými postupy s využitím účinků
světla a stínu. Vernisáž: středa 4. září
v 17 hodin.
- PB19
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Minifestival Hradišťské sluníčko 2019 opět přinesl začátek léta plný knížek
I když se minifestival Hradišťské sluníčko konal v týdnu 17. až 21. června,
sluníčko nám vysvitlo už mnohem
dříve. Již ve středu 5. června jsme
odměnili v Galerii Joži Uprky ty nejlepší
psavce Zlínského kraje a o týden později, v pátek 14. června, jsme přivítali
děti z družebního slovenského města
Skalica.
V pondělí 18. června, už podevatenácté, vyhlásilo Hradišťské sluníčko
výsledky literární a výtvarné soutěže
Píšu povídky, píšu básně... a Ex-libris
2019. Téměř zaplněné kino Hvězda
tleskalo oceněným a odměnou všem
pak bylo promítání animovaného filmu
Pohádky naruby. Hradišťské sluníčko,
týdenní minifestival k podpoře dětského čtení, přineslo kromě vyhlášení
výsledků dětské literární soutěže i letos
večerníčky na trávníčku u knihovny
a pasování prvňáčků.
Po celý týden patřila dopoledne v dětském knižním království všem prvňáčkům. Královny Hana, Lívia, Miroslava,
Lenka a král Radovan společně s královskými dcerami Oldřiškou, Beátkou,
Elenkou, Rút a Veronikou přivítali
prvňáčky základních škol našeho města
mezi rytíře řádu krásného slova. Celkem bylo odpasováno 390 dětí, kromě
uherskohradišťských dětí také prvňáčci
ZŠ Josefa Bublíka v Bánově, ZŠ Jalubí,
ZŠ Nedakonice, ZŠ Polešovice a ZŠ
Mistřice. Odměnou všem byla kniha
Miroslava Tvrze Kde se nosí krky. Malí
čtenáři slíbili, že budou knížky ochraňovat jako nejvzácnější poklad a budou
rádi číst. Pasováním prvňáčků na čtenáře jsme slavnostně ukončili projekt
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Podvečery na trávníčku u knihovny
lákaly na pohádku hlavně ty nejmenší. V pondělí četla z knihy
7 návyků šťastných dětí herečka
Jitka Hlaváčová. V úterý, přesně po
patnácti letech, tentokrát s Klárou
Vojtkovou, představil David Vacke
knihu Zvířátka z Malinové paseky. Ve
středu nás trošku postrašila bouřka,
20

ale neodradila děti ani Petru Staňkovou s příběhy z knihy Bylo jednou
jedno loutkové divadlo. Svou večerníčkovskou premiéru brilantně zvládl
také Pavel Šupina. Při čtvrtečním
podvečerním čtení všechny okouzlil
a pobavil se Čtvrtkovými příběhy
o koťatech. A v pátek se četlo po roce
opět česko-anglicky, tentokrát z knihy

Nenažraná koza od Petra Horáčka.
Máme velkou radost, že večerníčky
těší nejen malé posluchače, ale také
jejich rodiče.
Jak řekla jedna maminka: „Začínají
večerníčky, už přišlo opravdu léto.“ Tak
tedy: Zase za rok a krásné léto!
Oddělení pro děti KBBB

Kultura

Noviny z celého světa v knihovně
Návštěvníci Knihovny Bedřicha
Beneše Buchlovana mohou v prostorách čítárny vidět výstavu
sběratele Karla Fialy Noviny všech
kontinentů.
Karel Fiala se sběratelské vášni
věnuje celý život. Noviny ale začal
sbírat teprve před rokem, a přesto
se mu již podařilo dát dohromady
opravdu úctyhodnou kolekci.
Ostatně můžete se přesvědčit
sami do středy 21. srpna. Výstava
je přístupná v letní otvírací době
knihovny.
Pane Fialo, návštěvníky vaší
výstavy by jistě zajímalo, jaká je
vaše profese a co vás ke sbírání
novin přivedlo?
Jsem učitelem na základní škole
v Žeravicích, kde vedle dalších
předmětů učím také zeměpis. Sbírat
noviny jsem začal vlastně proto,
že jsem aktuálně nic nesbíral. Jako
celoživotní sběratel – například
známek, nálepek od sirek, odznaků,
krabiček od cigaret, fotek, pohledů,
autogramů, ex libris, figurek z Kinder vajíček a CWG, tedy sběratelských dřevěných mincí pro hru
geocaching – jsem všeho nechal.
V současnosti se nesbírá. Vše se dá
koupit na internetu. Nevyměňuje
se, nedopisuje se a radost ze získání
jakéhokoli exponátu je podmíněna
cenou na Aukru a jiných obchodních
platformách. Nechtěl jsem již jen
kupovat a prodávat, ze sbírání jsem
neměl radost. Ale život bez sbírání
je prázdný. Každý, kdo něco sbírá,
mi dá zapravdu. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jaká má moje příští
sbírka být.
Jaká pravidla jste si stanovil?
Neměla by být komerční, měla by
poučit a mít smysl. Tím myslím,
že bude sbírkou, kterou budu chtít
sdílet, nabídnout dalším lidem, aby
i oni pochopili její smysl.
Aby to bylo něco, co nemá nic společného s komercí. O co se opravdu
musím zasloužit, abych to získal.

Co vás inspirovalo k založení
sbírky novin?
Před více než deseti lety jsem vedl
několik školních galerií – v Kyjově,
Nenkovicích a Kostelci – a tam jsem
se zkontaktoval se sběratelem novin
z Kroměříže panem Karáskem. Ke
spolupráci však nedošlo a myšlenka
na výstavu jaksi zapadla. Nyní jsem
myšlenku na sbírku obnovil. Rozhodl jsem se, že budu sbírat noviny
z celého světa.
Jak vaše sbírka vypadá, mohl
byste ji krátce popsat?
Z počátku jsem si dal pravidla:
nebudu sbírat jen státy, ale také ostrovy, enklávy a republiky ve velkých
státech v jejich oficiálních jazycích.
Také jsem nezapomněl na myšlenku, že chci sbírku sdílet, a tak
jsem se rozhodl noviny paspartovat
a doplnit je nejen názvem státu
a vlajkou, ale také krátkým textem
o poloze státu a jeho sousedech.
Nyní ještě přemýšlím nad mapou,
která ukáže polohu státu blíže.
Každý panel obsahuje minimálně
dvoje noviny, pokud je v daném
státu jeden úřední jazyk, v případě
více jazyků je novin více – Indie
má například 23 jazyků, Jihoafrická republika 11, Švýcarsko 4.

Zde vidím třeba možnost pro školy,
které mohou klidně v místnostech
s výstavou učit zeměpis či se v hodinách jazyků seznamovat s různými
jazyky a písmy.
Co bylo prvním exponátem do
sbírky?
Prvními mými novinami byly
noviny Times of Malta a ty rozhodly
o počátku mého sbírání.
Od té doby, tuším 19. srpna 2018,
jsem nasbíral kolem sta zemí, ostrovů, enkláv a republik ve zhruba
76 jazycích. Noviny získávám korespondencí s cestovateli, lidmi na
dovolených a dotazováním se všech,
kteří míří do zahraničí.
Máte někoho, kdo by na sbírce
mohl pracovat s vámi?
Ptáte se na budoucnost a mého pokračovatele. Budoucnost moc nevidím,
ale již nyní vím, že role tištěných
novin je čím dál menší, a tak se možná
stane, že jednou poslouží jako studijní
materiál na nějaké žurnalistické či
jazykové škole. Ještě chci říct, že rád
svou sbírku poskytnu dalším knihovnám, muzeím nebo školám, protože
sbírka zavřená ve skříni je mrtvá.
Dagmar Vaďurová, Knihovna BBB
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA,
SMETANOVY SADY
Green / Fotografické paměti.
Fotografie z let 1894–2010

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

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.
Prostřednictvím fotografie můžeme
nahlédnout do života společnosti
ve Švédsku na počátku 20. století,
každodenního i společenského života
Pařížanů v 50. a 60. letech minulého století i současného světa módy
a filmu.
Trvá do 8. září.
Pravěk umění. Umění pravěku
Vydejte se s námi na malou 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

Ladislav Plíhal – retrospektiva
Dřevěná auta nejenom pro malé
kluky, plastiky vznikající pomocí
trhavin, objekty, zahradní stoly
z dřevěných masivů, stolní deskové
hry, rakve, obrazy nebo minimalistická kaple a pozorovatelna krajiny
v jednom. To vše a různé další.
Trvá 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
mají hosté „filmovky“ i běžní návštěvníci možnost vidět jeho fotografie
poprvé!
Trvá do 8. září.
Břetislav Malý / Wanting colour
Poprvé se autorsky v Galerii Slováckého muzea představují práce mladého
autora 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.
Trvá do 8. září.
MUZEUM LIDOVÝCH PÁLENIC
Stálá expozice podomácké výroby
destilátů
Expozice v památkově chráněné hospodářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově
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je věnována podomácké výrobě
slivovice a ovocných destilátů a její
historii na moravsko-slovenském
pomezí.
Otevřeno pondělí až pátek 9.00–17.00
hodin (po předchozím objednání),
sobota, neděle 13.00–17.00 (bez nutnosti objednání). Kontakt na průvodce: Josef Šobáň 733 621 063, Libuše
Stloukalová 733 621 054.
VÝSTAVY MIMO OBJEKTY MUZEA
Uherské Hradiště v době první
republiky
Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky dokumentuje
nejen události v říjnu 1918, ale především rozvoj města v meziválečném
období. Výstavu připravily město
Uherské Hradiště a Slovácké muzeum.
Chodba Jezuitské koleje, Masarykovo
náměstí 21, Uherské Hradiště.
Končí 31. prosince.
Kulturní akce, přednášky, besedy

Indiánské loučení s prázdninami
Správný indián ví, že potřebuje
čelenku s pery, korálkové ozdoby,
pomalovaný obličej, totem svého
kmene a luk se zásobou šípů. To
všechno a ještě něco navíc čeká na
všechny malé i velké indiány, 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
nepříznivého počasí se akce nekoná.

Kultura

Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
7. až 11. srpna
Bring The Soul: The Movie / BTS
Dokumentární snímek, který vznikal
během veleúspěšného vystoupení BTS
World tour „Love Yourself“ na olympijském stadionu v Soulu, spojí všechny
fanoušky této celosvětově a fenomenálně
úspěšné chlapecké skupiny, aby společně vzdali v kině hold svým hudebním
idolům.
Od 8. srpna
Toy Story 4: Příběh hraček
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. Starat se a chránit
jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku,
které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu
a jeho věrným kamarádům docela nový
velký svět.
8. až 28. srpna
Výstava 50 LET L-410 Turbolet

Johanna Strausse překvapí publikum
elegantními tanečními kreacemi a rovněž
spoustou zábavy.
Od 16. srpna
Hodinářův učeň
Česká hraná pohádka. Hodinářův učeň se
vydává na dalekou cestu plnou překážek
s úkolem hledat bájné hodinky, které umí
varovat před smrtí. Láska k milované
Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má
své tři sudičky.
Od 16. srpna
Tenkrát v Hollywoodu
V devátém filmu kultovního režiséra
Quentina Tarantina se televizní herec
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit
se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu –
v roce 1969 v Los Angeles.
Od 23. srpna
Anna
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy,
pařížské top modelky, se skrývá tajemství,
díky kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými
agenty soupeřících tajných služeb. Film
Anna je strhující a nervy drásající jízda
plná překvapivých zvratů, vášnivých
vztahů a dech beroucí akce.

Od 8. srpna
Rychle a zběsile: Hobbs a Shown
Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž
se Dwayne Johnson a Jason Statham vrací
jako Luke Hobbs a Deckard Shaw.

23. srpna v 18.30
Zahajovací koncert Berlínské
filharmonie
Berlínská filharmonie poprvé vystoupí
pod vedením nového šéfdirigenta Kirila
Petrenka. Program: Alban Berg – Lulu
Suite, Ludwig van Beethoven Symphony
No. 9 in D minor. Účinkující: Marlis
Petersen – soprán, Elisabeth Kulman –
mezzo-soprán, Benjamin Bruns – tenor,
Kwangchul Youn - bass, Rundfunkchor
Berlin.

10. srpna v 17.30, 15. srpna v 18.00
André Rieu – Smím prosit?
Po předchozích mimořádně úspěšných
titulech míří do kin i letošní koncert Andrého z jeho rodného Maastrichtu. Charismatický Maestro spolu s Orchestrem

25. srpna v 16.00
Pěvecký workshop s Idou Kelarovou
– Oslava písní
Unikátní workshop s Idou Kelarovou
tentokrát naváže na workshop Každý umí
zpívat I. Přednostně je otevřen pro ty,

Výstava ve foyer kina Hvězda oslaví půl
století nejúspěšnějšího letadla kunovické
letecké továrny a celého česko-slovenského leteckého průmyslu prostřednictvím fotografií, kreseb i modelů.

kteří již nějaký workshop s Idou absolvovali, chtějí jít více do hloubky a zakončit
jej koncertem. Akce se koná v atriu kina
Hvězda, za deště ve foyer.
Od 28. srpna
Angry Birds ve filmu 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení
vepři jsou opět ve při! Když se objeví nový
nepřítel, který hrozí zničením Ptačího
i Prasečího ostrova, všichni spojí své síly.
Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel
se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
22. srpna 20.30, 24. srpna 20.30
Přes prsty
– speciální předpremiéry
Nová česká sportovní komedie se odehrává na beachvolejbalových hřištích,
ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou
parťačky, které obětují beachvolejbalu
všechno. Jenže vše nakonec zamotá
svérázný správce hřiště se zajímavou
minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
31. srpna od 14.00
Hvězdné Akrohrátky – Loučení
s prázdninami

Na poslední prázdninový víkend připravila Městská kina a rodinné centrum
Akropolis pro děti všeho věku odpoledne
plné her ve Smetanových sadech a kině
Hvězda. U kina Hvězda se objeví skákací
hrad, poníci, děti čekají hravé výtvarné
dílny s Malováskem a Akropolis, malování
na obličej, pohybové a taneční hrátky
a další zábava včetně filmové.
31. srpna 18.00
Vernisáž výstavy Panta Rhei 2019
Výsledky již 11. ročníku Mezinárodního
výtvarného sympozia budou opět k vidění
ve foyer kina Hvězda.
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Herci nezahálejí ani o prázdninách. Vyrazí do Luhačovic a Strážnice
Přestože o prázdninách většina divadel
nehraje, herci Slováckého divadla
nebudou zahálet ani v létě. V srpnu
potěší návštěvníky tradičního festivalu Divadelní Luhačovice a zavítají do
Letního kina ve Strážnici.
„Na 21. ročníku přehlídky komorní
divadelní tvorby Divadelní Luhačovice
odehrajeme naši úspěšnou komedii
Dva úplně nazí muži v režii Lukáše
Kopeckého. Návštěvníci Letního kina
ve Strážnici pak uvidí Rychlé šípy,
které už před devatenácti lety nastudoval režisér Robert Bellan,“ upřesnil
ředitel divadla Michal Zetel.
Bravurní komedii současného
francouzského dramatika a herce
Sébastiena Thiéryho Dva úplně
nazí muži uvedlo Slovácké divadlo
jako první titul roku 2019. Komedie
s Tomášem Šulajem, Pavlem Šupinou,
Klárou Vojtkovou a Petrou Staňkovou
se těší u diváků velké oblibě a inscenace je téměř neustále vyprodaná.
Na festivalu Divadelní Luhačovice ji
slováčtí divadelníci odehrají ve čtvrtek
22. srpna od 19.30.
Legendární komedii Rychlé šípy má
Slovácké divadlo v repertoáru už od

V inscenaci Dva úplně nazí muži excelují Tomáš Šulaj a Pavel Šupina.

roku 2000. Inscenace na podzim oslaví
jubilejní 500. reprízu, která se uskuteční 29. listopadu.
„Už teď vládne kolem pětisté reprízy
velké napětí, připravujeme se na
mimořádný zájem o vstupenky. I proto
jsme se domluvili na velmi přísných
pravidlech, takže diváci nemusejí mít
strach, že bychom si lístky rozdali mezi
sebou, z čehož nás občas podezřívají,“

Foto: Marek Malůšek

uklidňuje zájemce Josef Kubáník a přidává ještě jedno důležité datum. „Je to
10. září v osm hodin ráno. Právě tento
den předprodej na jubilejní reprízu
vypukne,“ dodává herec s tím, že divadelníci budou postupně představovat
celý doprovodný program.
Ve strážnickém Letním kině se
mohou diváci na Rychlé šípy těšit
v sobotu 24. srpna od 19 hodin. - BŠ -

Igor Stránský začne po prázdninách zkoušet Přelet nad kukaččím hnízdem
Slavné drama Přelet nad kukaččím
hnízdem začne na podzim ve Slováckém divadle připravovat režisér Igor
Stránský. Premiéra je naplánována
na listopad a bude posledním titulem
letošního předplatného, které se neslo
v duchu sloganu „Přijďte na kus!“
„Před pár lety, bylo to ještě v době,
kdy jsem řediteloval, jsem v nějakém
rozhovoru uvedl, že jsem nejšťastnější,
když mohu odejít z kanceláře na jeviště
a tam se věnovat pouze studované
inscenaci. Provozní problémy, a bylo
jich mnohdy až nad hlavu, musely
počkat až do konce zkoušky. Nyní jsem
volný a mohu se neomezeně věnovat
práci, kterou jsem si vybral. Dělám
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to, co chci, ne to, co musím. Na svoji
další práci ve Slováckém se těším moc,
protože každá nová inscenace je nové
a krásné dobrodružství, které prožíváte
s lidmi, které máte rád,“ uvedl režisér
a dlouholetý ředitel Slováckého divadla.
Hra Dalea Wassermana vznikla podle
románu Kena Keseyho Vyhoďme ho
z kola ven. Dílo proslavila především
dnes již kultovní filmová adaptace
Miloše Formana z roku 1975 s Jackem
Nicholsonem v hlavní roli.
Děj se odehrává v psychiatrické
léčebně, do které přichází profesionální karetní hráč Randall Patrick
McMurphy, který má soudem nařízenou léčbu. Jeho představa pokojného

života v ústavu je od začátku konfrontovaná s praktikami despotické vrchní
sestry Mildred Ratchedové, která
v součinnosti s vedoucím lékařem
svému oddělení vládne pevnou rukou.
Randall chce apatické muže probudit
k životu a vlít jim do žil trochu života,
který on sám dokáže naplno užívat.
Divadelní hra využívá motivů,
jež slavná filmová adaptace Miloše
Formana opomíjela: významněji se
navrací především k indiánskému
„náčelníku“ Bromdenovi. Ten ve svých
schizofrenických vizích přesně pojmenovává podstatu nelidského systému,
který na oddělení vytvořila sestra
Ratchedová.
- BŠ -

Z organizací

Park a skanzen Rochus
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na www.facebook.com/Park.Rochus
Nahlédněte do starých časů a vyrobte si keramiku pod dohledem hrnčíře
V neděli 18. srpna pak u příležitosti
tradiční poutě ke kapli sv. Rocha,
která bude zahájena v 10.30 slavnostní mší svatou, nabídneme
návštěvníkům prohlídky skanzenu
s oživenými expozicemi, ukázkami
výroby růženců, opracování dřeva na
soustruhu a dětskou dílničku s vytlačováním perníčků. Na prohlídku
skanzenu se v tento den od 11.00 do
14.00 můžete vydat samostatně bez
průvodce.
- PP -

Nejbližší akce na Rochusu

Muzeum v přírodě Rochus, neopakovatelný výhled do údolí řeky Moravy
i poklidná okolní krajina přenesou
návštěvníky z uspěchaného všedního dne do vzpomínek na prázdniny
u babičky, které se začnou vynořovat
v prostředí muzea představujícího
životní styl obyvatel slováckých vesnic
od poloviny 19. do poloviny 20. století.
Ve skanzenu jsou k vidění obytné domy
i hospodářské budovy, dům sedláka
i vinaře, ale i menší objekty, jako například klátové včelí úly, pec na zakuřovanou keramiku nebo dobová stodůlka
z roku 1904, kterou jsme do muzea
přenesli z nedalekých Hradčovic.
Průvodci při prohlídkách zprostředkují náhled do starých časů, povypráví
o způsobu hospodaření, o svátečních
okamžicích při výročních obyčejích
a také o tom, jak se dříve stavěly domy.
Atmosféru dokreslují hospodářská zvířata a vůně čerstvého sena. Návštěvníci
si mohou některé činnosti sami vyzkoušet a také ochutnat dozrávající ovoce.
Muzeum je o prázdninách otevřeno
od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
Prohlídky s průvodcem začínají v 9.00,
11.30, 12.00, 13.30, 15.00 a 16.00.
V srpnu bude programová nabídka
doplněna o výstavu v infocentru muzea,

která navazuje na nový výukový program Šaty rostou na louce. Výstava se
zaměřuje na tradiční materiály používané k výrobě textilního vlákna a na
jejich zpracování. Budou zde k vidění
předměty v minulosti používané ke
zpracování vláken, ale také ukázka
možností, jak v současnosti využívat
textil ekonomičtěji s ohledem na přírodu a zdraví. Výstavu můžete navštívit
v průběhu otevírací doby do konce
srpna.
I ve druhé polovině prázdnin si
můžete každou středu odpoledne
vytočit výrobek z keramiky pod dohledem zkušeného hrnčíře Igora Chrástka,
který je držitelem Ceny Vladimíra
Boučka a také nositelem značky Tradiční výrobek Slovácka. Vstup na akci je
součástí komentované prohlídky a je tak
na vás, jestli půjdete pouze za keramikem, nebo absolvujete i prohlídku
s průvodcem. Akce Středy s keramikem je součástí osvětové kampaně
Poctivě vyrobené, kterou koordinuje
ve Zlínském kraji regionální sdružení
Líska pro environmentální výchovu,
vzdělávání a osvětu. Cílem je propagovat
a podporovat místní řemeslníky, drobné
výrobce a zemědělce, a zvýšit tak zájem
o lokální výrobky a produkty.

• Červen až září, od úterý do 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, 13.00–17.00
Středy s keramikem
• 18. srpna,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 slavnosti vína a otevřených památek)
• 8. září, 9.00–17.00
Návraty k lidové tradici
ve skanzenu Rochus
(program v rámci Slováckých slavnosti vína a otevřených památek)
• 21. září, 10.00–16.00
Slovácký festival chutí a vůní
• 26. října, 14.00–17.00
Stromy pro Rochus
(každoroční podzimní sázení
stromů a keřů s doprovodným programem)
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

Aquapark Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Sportovní 1214, Uherské Hradiště

www.aquapark-uh.cz

HLEDÁME DO TÝMU
KOLEGYNI/KOLEGU NA POZICI

VEDOUCÍ ÚSEKU ÚKLIDU
NABÍZÍME:

● odpovídající finanční
ohodnocení s perspektivou
růstu
● zaměstnanecké benefity
● stabilní zázemí příspěvkové
organizace Města Uh. Hradiště
● možnost vzdělávání a účast
na školeních a seminářích
● poskytneme prostor
pro seberealizaci a jsme
otevřeni inovacím
● nástup po dohodě
Pokud Vás naše pracovní
nabídka zaujala, zašlete nám
profesní životopis na e-mail:
personalni@aquapark-uh.cz.
Vybraní zájemci budou pozváni
k osobnímu pohovoru.
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POŽADUJEME:

● organizační a komunikační
schopnosti
● smysl pro týmovou
spolupráci
● zkušenost a praxi s vedením
pracovního kolektivu
● zodpovědnost, pečlivost
a smysl pro pořádek
● ochotu zapojit se
do pracovního procesu
svého týmu
● pozitivní a iniciativní přístup
● časovou flexibilitu
● minim. středoškolské
vzdělání
● základní znalost práce na PC
● řidičský průkaz sk. B
● trestní bezúhonnost

Z organizací

Nástrahy digitální doby
Žijeme v moderní době informačních technologií a sociálních sítí,
které dokáží výrazně usnadnit naši
práci i život. Na druhou stranu přináší i rizika a nebezpečí. Z života„
v realitě“ můžeme unikat do svých
životů „virtuálních“ a za maskou
přezdívek a anonymity být někým
jiným. Tento, jistě zábavný, únik
do kyberprostoru s sebou přináší
i spoustu rizik a nebezpečí, která
si mnozí z nás možná ani neuvědomují. Nejvíce ohroženou skupinou
jsou děti a mládež. A právě pro ně
se chystají v Informačním centru
pro mládež od léta a hlavně pak
během školního roku přednášky,
konference, divadlo, hra a brožury
zaměřené na mediální gramotnost
a kyberšikanu.
Již během léta navštívíme některé
tábory s interaktivní přednáškou
z cyklu OMG – Objev Mediální
Gramotnost. Obsah přednášek je
zaměřen na bezpečnost na internetu, sociální sítě a důsledky jejich
vlivu, fake news, skrytou reklamu
a podobně. Přednášky jsou koncipovány tak, aby pomohly mládeži
získávat a prohlubovat kompetence
v oblasti mediální gramotnosti.
Řeší se v nich bezpečí na internetu
všeobecně a třeba i to, jak se chovat,
abychom co nejvíce chránili svá
data i sebe.
Zaměříme se na to, co jsou
sociální sítě a jak fungují, že příspěvky navrhuje počítač na základě
algoritmů a co je sociální bublina.
Nezapomeneme se zmínit ani
o zásadách chování a hrozbách na
internetu (závislost, kyberšikana,
kybergrooming), jak a kde hledat
pomoc a jaká je trestní odpovědnost

za nekalé jednání na internetu.
V online prostoru na uživatele
působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam)
a mnohdy jsou skryté. Součástí
dnešního internetového prostředí
jsou také falešné zprávy (fake
news), jejichž účelem je manipulace. Přednáška ukáže způsoby, jak
je poznat a představí i nové zbraně
dezinformací – deep fake videa.
Upozorníme na potřebu kritického
myšlení a jeho aktivního užívání
jako na způsob, jak se s manipulací
a dezinformací na internetu vypořádat.
Na říjen připravujeme ve spolupráci s Městskými kiny a Městem
Uherské Hradiště hned dvě akce
zaměřené na kyberšikanu. První
z nich bude 16. října a jedná se
o divadelní představení s názvem
Nebuď blbá, se kterým do Uherského Hradiště zavítá mládežnický
divadelní spolek Trouhelník s metodikem prevence Městské policie
Turnov a zároveň režisérem hry
Vladimírem Hladíkem. Jedná se
o osvětovou kampaň o chování ve
virtuálním prostředí, kterou pro
své vrstevníky připravil Parlament
mládeže města Turnova.
O týden později se uskuteční
Konference pro rodiče o rizicích
online světa s názvem Rodič v době
webové. Ta má za cíl pomoci hlavně
rodičům zorientovat se v problémech, které s sebou mohou přinést
moderní technologie, a zároveň
přinést informace o tom, jak přispět
k bezpečnějšímu a přitom svobodnému pohybu dětí a teenagerů
v nových technologiích. Na konferenci nebudou chybět ani zajímaví
hosté v podobě psycholožky, youtubera a snad i některého člena štábu
z připravovaného českého dokumentárního filmu o zneužívání dětí
na internetu V síti.
V případě zájmu o uspořádání
některé z přednášek z cyklu OMG
pro školy nebo účast na divadelním
představení Nebuď blbá, nás neváhejte kontaktovat na icm@icm.uh.cz
nebo na čísle 572 525 526.
- LK -

Nové suvenýry v Městském
informačním centru
Pro letošní sezónu připravilo Městské
informační centrum ve spolupráci
se svým provozovatelem Regionem
Slovácko, sdružením pro rozvoj cestovního ruchu, nové suvenýry. Pohledy
s hradišťskou vedutou z roku 1670, tašky
a peněženky vyrobené z použitých propagačních poutačů s motivy z regionu,
pro malé i velké sběratele je připravena
turistická vizitka zobrazující městské
opevnění a sběratelská karta Klubu českých turistů, nabídku doplňuje razítko
s logem Regionu Slovácko. Nově si lze na
„íčku“ zakoupit regionální vína, medovinu nebo piva z Jarošova. U vchodu do
infocentra najdete automat na pamětní
mince, ve kterém lze vyrazit hned dvě
verze – jednu s motivem veduty a logem
města, druhou minci s motivem krojovaného páru a novým logem Regionu
Slovácko.
- HP -

Podpořte svým hlasem
uherskohradišťské „íčko“
V loňském roce se Městské informační
centrum stalo i díky hlasům čtenářů
Zpravodaje krajským vítězem soutěže Informační centrum 2018. Letos
soutěží hradišťské „íčko“ znovu a titul
by rádo obhájilo, tento rok má soutěž
název Oblíbené informační centrum
2019. Do soutěže, kterou pro Asociaci turistických informačních center
zajišťuje společnost Kam po Česku, je
přihlášeno více než 440 informačních
center z celé republiky. Hlasovat pro
nás můžete do 31. srpna na odkazu
www.kampocesku.cz/informacni-centrum/346/mestske-informacni-centrum-uherske-hradiste.
- MIC 27
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Pozvánky a tipy
Kulinářská událost roku Garden Food Festival bude poprvé v Uherském Hradišti
Svátek dobrého jídla a pití Garden
Food Festival se letos poprvé odehraje
v Uherském Hradišti. Poslední prázdninový víkend 31. srpna a 1. září si
přijdou na své příznivci vybraných
delikates i tradiční české kuchyně.
V degustačním menu nebudou chybět
ani oblíbené regionální produkty.
„Po třech ročnících ve Zlíně jsme se
rozhodli využít nabídku z Uherského
Hradiště a uspořádat festival v krásném prostředí Smetanových sadů.
Doufáme, že naši fanoušci z regionu
změnu uvítají a do Hradiště si najdou
cestu,“ říká hlavní organizátor Pavel
Vysloužil.
„Dobré jídlo a pití bylo na Slovácku
vždycky základem, a proto premiéru
Garden Food Festivalu v Uherském
Hradišti vítám s radostí. Jsem nadšený,
že se také v našem městě představí

mistři kuchařského řemesla a ukážou, co všechno je při vaření možné
i nemožné. Akce má tedy i můj fanouškovský hlas. Přeji jí úspěch a mnoho
spokojených návštěvníků, “ říká
starosta Stanislav Blaha.
Garden Food Festival si klade za cíl

Kde chybí cyklostezky, nahradí je aplikace Cyklookruhy

Slovácko je příznivé pro cykloturistiku
a bez skupinek cyklistů projíždějících
podél Baťova kanálu, zajíždějících do
Chřibů a Bílých Karpat, si už léto ani
nedovedeme představit. Síť cyklotras
od loňského roku doplňují cyklookruhy.
Jejich trasy nejsou značeny v mapách,
ale v on-line aplikaci a jsou tvořeny
tak, aby obsáhly nejen nejzajímavější
místa regionu,ale i ta, která nejsou příliš
známá, ale určitě stojí za návštěvu.
První cyklookruhy vznikly v okolí
Napajedel, dnes je najdete i podél celého
Baťova kanálu a postupně se připojují
další místa. „V loňském roce vznikla
v Napajedlech poptávka na okruhy pro
cykloturisty v blízkém okolí. Společně
se Zbyňkem Tilšerem jsme se rozhodli
28

okruhy vytvořit pro silniční i horskou
cyklistiku. Díky příspěvku lokálních
podnikatelů jsme trasy pečlivě projeli,
zmapovali, následně vytvořili webové
stránky, mapovou aplikaci a cykloturistické mapy. Náš projekt jsme pojmenovali Napajedelské Cyklookruhy,“ uvedl
Martin Gabryš, který trasy a mapy
vytváří.
Pozitivní reakce na sebe nenechaly
dlouho čekat, proto letos vznikly cyklookruhy podél Baťova kanálu a řeky
Moravy. Čtyři prochází Uherským
Hradištěm.
Základem je on-line mapová aplikace, která je funkční na počítači
i v mobilu. Jelikož okruhy nejsou
značeny v terénu, lze se zorientovat
pomocí nástroje
pro určení
polohy, případně
si můžete mapu
vytisknout.
Více informací
a mapy najdete
na webu
www.cyklookruhy.cz.
- MIC -

ukazovat široké veřejnosti, že v daném
regionu je řada kvalitních restaurací
a kuchařů, kteří dělají svoji práci
s radostí a dobře.
Vstupenky si mohou zájemci objednat na webu gardenfoodfestival.cz.
- PK -

Poznej „hmyzáky“ a rozbzuč
Déčko se Slováckým muzeem
Skřítek Zvídálek zve o prázdninách do
Slováckého muzea. To spolu s Českou
televizí připravilo projekt Rozbzuč
Déčko, který představuje hmyzí říši.
Nemyslete si ale, že „hmyzáci“ jsou jen
škůdci. Všichni totiž mají na světě svůj
význam. V posledních letech začalo
hmyzu ubývat, proto bychom se o něm
mohli něco dozvědět.
Představíme vám několik „hmyzáků“,
které v expozici na vlastní oči nespatříte. A bylo by velmi špatné, kdyby se
nám tam rozmohli. I nejmenší zvířátko,
mnohdy neviditelné, má hlad a brání si
místo k životu. A protože z vystavených
exponátů by zbyly cáry hader, kousky
dřeva nebo jen prach, dáváme si pozor,
aby u nás svůj domov nenašli. Na sedmi
místech ve stálé expozici Slovácko se
sami představují a protože jsou malincí
i plaší, jsou nakreslení ve zvětšeninách.
Kromě unikátního kódu do soutěže
ČT Déčko, tetovaček a připínáčku, obdržíte pracovní listy s úkoly a také mini
rozhovory s „hmyzáky“, kterým skřítek
Zvídálek položil tři otázky.
- SM -

Ze života města

Hradišťští sokolové se v létě nenudí
I když jsou prázdniny v plném
proudu a pravidelná cvičení
T. J. Sokol Uherské Hradiště se
nekonají, mladí ani starší sokolové
přes léto nezahálejí. Za sportem,
turistikou i poznáním vyrážejí
v červenci a srpnu na zájezd či na
příměstské nebo pobytové tábory,
z nichž každý je zaměřen na jinou
činnost.
Ve druhém červencovém týdnu
probíhal přímo v areálu sokolovny
a přilehlého hřiště příměstský
tábor se zaměřením na „gymnastiku, hry a zábavu“. Těmito slovy
popsaly náplň pěti dnů s malými
gymnastkami ze svého oddílu
trenérky, z nichž se na týden staly
táborové vedoucí. Trénovalo se
pilně, ale zábavnou formou. A mezi
salty, stojkami či přeskoky se samozřejmě našel čas i na jinou zábavu.
„Vyráběly jsme trička a četly sokolské pohádky,“ popisují malé tábornice svou gymnastickou „dámskou
jízdu“.
Ryze „mužskou záležitostí“ bude
naopak tábor parkourového oddílu,
který v srpnu vyrazí na sedm dní do
kempu Vlčák. Tábor bude zaměřen
hlavně na rozvíjení parkourových
a freerunningových dovedností,
podle vedoucích však nebude chybět
ani celotáborová hra a spousta jiné
zábavy.
Ctitelům letní táborové klasiky
nabízí hradišťský Sokol již tradičně
čtrnáctidenní pobytový tábor, který
už deset let pořádá pod hlavičkou
Sokola oddíl Ledet. Osmdesátka
přihlášených kluků a holek zamíří
v polovině srpna do rekreačního
střediska Hájenka v Pohořelicích
u Napajedel. Pestrý program pro ně
chystá zkušený tým vyškolených
vedoucích v čele s hradišťským starostou Sokola Jaroslavem Ševčíkem.
„Snažíme se sestavit táborové hry
tak, aby byly pro děti zábavné, ale
aby je zároveň také někam posunuly.
Děti získají nové zkušenosti a zjistí,
jak dovedou být samostatné, zda se
umí rychle rozhodovat nebo třeba
někomu pomoci, když je potřeba,“

popisuje Jaroslav Ševčík. Tématem
letošního ročníku sokolského tábora
je „putování časem“ a v rámci programu nebudou chybět slavnostní
ohně, karneval či noční hra.
Letní sokolský program se však
nezaměřuje pouze na děti. Také
sokolští senioři dobře vědí, že na
„zdravém těle a zdravém duchu“ je
nutno pracovat celoročně, a proto
pravidelně každé léto vyrážejí po
vlastech českých za turistikou. Letos
jsou jejich cílem Rychlebské hory,

jejichž svahy budou zdolávat na
přelomu července a srpna. Některé
dospělé oddíly se pravidelně scházejí i přes léto a sportovní činnost
doplňují grilováním či společným
posezením na letních zahrádkách.
Volejbalisté vymění tělocvičnu za
plážový povrch, oddíl bodystylingu
plánuje letní soustředění na Smraďavce. V Sokole zkrátka není čas
na nudu v žádném věku ani ročním
období.
Mgr. Iva Mráčková
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Počátky městského velkostatku a devět poddanských vesnic

Společenské události

Doba husitských válek a následná
ekonomická a finanční krize cisterciáckého kláštera na Velehradě
dala městu Uherskému Hradišti
příležitost vytvořit si vlastní hospodářský statek. Neutěšený stav
kláštera se odrážel v tom, že nejen
město, ale i jednotliví měšťané se
stávali věřiteli a nakonec i držiteli
celých vesnic či jiného majetku
kláštera. Do zástavy města Hradiště se tak například v roce 1423
dostal Jarošov, Kněžpole a Zlechov,
v roce 1467 Popovice a Podolí, 1473
Nedakonice a v roce 1469 propustil
král Jiří z Poděbrad městu Hradišti
do zástavy i Staré Město a navíc za
90 hřiven grošů městskému písaři
Jiřímu Kyšpetrovi vsi Mařatice,
Včelary a Javorovec. Zastavené
vesnice ovšem ještě nebyly deskovým zbožím města. Teprve v roce
1482 získalo Uherské Hradiště koupí
od Mikuláše a Václava z Vojslavic
za 950 zlatých uherských část vsí
Javorovec, Mistřice a Včelary a listinou z 10. listopadu 1489, tedy před
530 lety, koupilo od Arnošta Kužela
z Žeravic a na Kvasicích zbytek
pozemků v těchto vesnicích. Touto

transakcí byl položen skutečný
základ velkostatku města.
V průběhu dalších desetiletí se
postupně majetky Uherského Hradiště zvětšovaly či obměňovaly. V roce
1530 byly do zemských desek vepsány
ve prospěch města vesnice Jarošov,
Kněžpole, Mařatice, Podolí a Popovice,
kratší dobu vlastnilo město i Břestek,
roku 1694 koupilo statek v Cetechovicích, aby mělo vlastní surovinové
zdroje na opravy městských hradeb,
kostelů, radnice a kašen, ale ten
muselo zase pro špatné hospodaření
prodat v roce 1721 Josefu Antonínu
rytíři z Maierswaldu. Velkého úspěchu však dosáhli Hradišťané smlouvou z 16. dubna 1550, kterou velehradský klášter odprodal Hradišti za
4 982 zlatých Staré Město s mlýnem,
rybníky, lesy, loukami, kostelním
podacím a veškerými dalšími požitky.
Získáním Starého Města do svého
vlastnictví se uzavřel počet devíti
poddanských vesnic hradišťského
panství, které přetrvalo až do roku
1849, část bývalé dominikální půdy
patří městu až do současnosti.
PhDr. Jiří Čoupek

2. 6. 1927
2. 6. 1928
4. 6. 1944
5. 6. 1928
5. 6. 1939
6. 6. 1939
6. 6. 1939
7. 6. 1939
8. 6. 1934
1 . 6. 1924
1 . 6. 1944
16. 6. 1939
18. 6. 1934
19. 6. 1939
21. 6. 1944
24. 6. 1939
27. 6. 1944
29. 6. 1929
29. 6. 1944

Jubilanti
Jiřina Sochorcová
Anežka Balejová
Antonie Tvrdoňová
Petr Rybka
Libuše Křivová
Ludmila Beníčková
Vladimír Horák
Marie Turčinková
Dagmar Olšáková
Ludmila Bukvicová
Josef Mikulášek
Jitka Machulková
Hedvika Rubanová
Emília Urbanovská
Alois Výstup
Bohumila Šuláková
Anna Pítrová
Vlasta Pospěchová
Bronislava Horáková
Narodili se

Ela Vrbová
Tomáš Ondruch
Tea Nestrojová
Sofie Vinklárková
Maxmilian Šurý
Jan Šebek
Dominik Prekop
Kateřina Žáčková
Jakub Chmelař
Viktorie Slezáková
Benjamin Hradil
Barbora Gabrhelová
Lukáš Jurga
Max Berka
Charlotte Rusnoková

5. 10. 2018
26. 2. 2019
16. 3. 2019
9. 4. 2019
9. 4. 2019
1. 5. 2019
11. 5. 2019
23. 5. 2019
27. 5. 2019
28. 5. 2019
29. 5. 2019
30. 5. 2019
30. 5. 2019
6. 6. 2019
23. 6. 2019

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

Listina Arnošta Kužela z Žeravic pro město Uherské Hradiště z roku 1489.
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Foto: SOkA Uherské Hradiště

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.

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku | Sport
LEHKÉ

pátek 26. 7. – neděle 4. 8.

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

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

sobota 3. 8., 17.00 hod.
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VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY
10. 8. MIX BAND, 17. 8. CM KUNOVJAN,
24. 8. TELEGRAF.
VSTUP ZDARMA
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so 10., 17. a 24. 8., 17.00 hod. Smetanovy sady
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Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec i každý čtverec o 3×3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
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se mimořádně vydařil. Slovácko zvítězilo
v Praze po vynikajícím výkonu 2:0 brankami Kalabišky a Daníčka.
O týden později však doma překvapivě podlehlo Českým Budějovicím
0:2 a 28. července hraje v Jablonci.
V srpnu jsou v plánu zápasy: 3. srpna
doma derby se Zlínem, 10. srpna v Plzni,
17. srpna doma Příbram, 24. srpna v Ostravě a 31. srpna doma Mladá Boleslav.
Víkendové termíny mohou být ještě
upraveny dle televizních přenosů. - MP -
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útočník Pavel Dvořák a přestoupili
brankář Radek Porcal (FK Varndsdorf)
a z Plzně se po třinácti letech do Uherského Hradiště vrátil exreprezentant
Milan Petržela. Vzhledem ke zranění
Tomáše Zajíce v úvodu sezóny se snaží
vedení ještě získat jednoho útočníka.
Výraznou změnou v image mužstava
jsou nové dresy a oblečení – firmu Nike
vystřídala Puma, která se stará i o reprezentaci. V úvodu Fortuna ligy vyjelo
Slovácko 14. července na Spartu a start
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V letním přípravném období sehrálo 1. FC
Slovácko celkem šest zápasů, vesměs se
silnými zahraničními kluby, mezi nimiž
nechyběli účastníci evropských soutěží.
Tři vítězství, dvě remízy a jedna porážka
– to byl sympatický výsledek.
Z kádru odešli Jaroslav Diviš, Dominik Janošek (návrat z hostování) a Filip
Hološko, na hostování byli posláni David
Machala a Filip Kubala. Naopak z hostování se vrátili Emil Tischler a Tomáš
Vasiljev, z Olomouce přišel na hostování
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Slovácko vstoupilo do ligy vítězstvím nad Spartou
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TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM V SADECH
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KD Sady
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sobota 31. 8. a neděle 1. 9.
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VSTUPNÉ: 180 KČ
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NEJKRÁSNĚJŠÍ NEAPOLSKÉ PÍSNĚ A MELODIE
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středa 28. 8., 19.00 hod.
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TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM VE VÉSKÁCH
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KD Vésky

1

sobota 24. a neděle 25. 8.

SKANZEN ROCHUS VÁS ZVE NA
PRÁZDNINOVÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
ČERVENEC A SRPEN, ÚTERÝ AŽ NEDĚLE, 9:00–17:00
STŘEDY S KERAMIKEM
ČERVENEC 10. | 17. | 24. | 31., 13:00–17:00
SRPEN 7. | 14. | 21. | 28., 13:00–17:00
POUŤ KE KAPLI SV. ROCHA 18. SRPNA, OD 10:30
AJ, TY SVATÝ ROCHU, DAJ NÁM VÍNA TROCHU 7. ZÁŘÍ, 14:00–18:00
NÁVRATY K LIDOVÉ TRADICI VE SKANZENU ROCHUS 8. ZÁŘÍ, 9:00–17:00
SLOVÁCKÝ FESTIVAL CHUTÍ A VŮNÍ 21. ZÁŘÍ, 10:00–16:00
Akce Středy s keramikem se koná v rámci osvětové kampaně
POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.
Časy prohlídek, vstupné a další informace najdete na www.skanzenrochus.cz
Muzeum v přírodě Rochus | Mařatice 1797 | Uherské Hradiště
+420 739 488 448 | info@parkrochus.cz | www.skanzenrochus.cz
Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště

Zpravodaj města Uherské Hradiště
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