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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
dny letních prázdnin a dovolených
jsou za námi. Společně jsme prožili
všechny kulturní, sportovní i společenské akce léta: Slovácké léto, Letní
filmovou školu, CZ&SK Hello Jazz
weekend, Večery u Slovácké búdy,
pouť ke kapli sv. Rocha a mnohé
další. Rozeběhlo se už také hodové
veselí, které teď v září zažijí Míkovice a v říjnu Jarošov a Mařatice.
Se začátkem měsíce se také žáci
a studenti se vracejí zpět do školních lavic. Město samotné zřizuje
celkem šest základních škol. Letos
by do nich mělo nastoupit asi
248 nových prvňáčků. V některých
školách se o prázdninách čile pracovalo. V nově zmodernizovaných
odborných učebnách se budou učit
žáci základních škol v Jarošově, na
Východě a v Mařaticích. Základní
škola UNESCO pokročila přes prázdniny dál ve druhé etapě rozsáhlé
rekonstrukce, ale ani tak ještě nemá
hotovo.
Září s sebou přináší rovněž další,
už XVII. ročník Slováckých slavností
vína a otevřených památek. Doufám,
že se víkend plný folkloru, zpěvu,
tance, lidových zvyků a vína stane
časem nezapomenutelných setkání,
oslavou úrody a sklizně a živou ukázkou zvyků a tradic, které je nutné si
hýčkat.
V aktuálním čísle Zpravodaje se
dočtete o neustále se opakujícím, palčivém problému, kterým je vytváření
černých skládek u kontejnerových
stání po celém městě. Pomozte nám

s řešením tohoto problému i vy,
třeba už tím, že půjdete příkladem
a nepotřebné předměty odvezete do
sběrného dvora, kam patří. Dokud
si všichni neuvědomíme, že nepořádek kolem kontejnerů dělají lidé
kolem nás, naši sousedé, známí, lidé
z naší ulice a že je nutné o tom s nimi
komunikovat, nenaděláme nic a stále
na to budeme všichni doplácet.
Přeji vám hezké září, úspěšné překonání začátku školy, opět nezapomenutelné slavnosti a hody a pěkný
čas směřující k podzimu, který se,
doufejme, vydaří.
Čestmír Bouda, místostarosta

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Filmový svátek opět přilákal tisíce návštěvníků

Letní filmová škola na přelomu července a srpna přilákala do Uherského Hradiště přes 5400 akreditovaných návštěvníků a v rámci balíčků se prodalo
dalších 4800 vstupenek. Účastníky čekalo 486 projekcí, 89 přednášek, besed
a workshopů, 10 koncertů, 8 divadelních představení a 6 výstav. Asociace českých
filmových klubů udělila pět výročních cen, jednu z nich převzal z rukou starosty
Stanislava Blahy slovenský herec Milan Lasica. Mezi dalšími oceněnými byl
například polský režisér Lech Majewski.
- PS Foto: Marek Malůšek

Město v létě opravilo další
silnice i chodníky
Jako každý rok využilo město letní
měsíce k opravám komunikací. Za
3 miliony korun dostaly nový asfaltový
povrch úseky na ulici Štěpnická a Sportovní a část serpentiny v Mařaticích,
která je důležitou pěší a cyklistickou
spojnicí s centrem. Konkrétně šlo o úsek
od ulice Nad Rybníkem po spojovací
schodiště. Na ulici Sportovní je nově
vyasfaltována část mezi Základní školou
Sportovní a náměstím Míru. A konečně
na ulici Štěpnická opravili cestáři slepou
část podél domova pro seniory. Co se
týká dlážděných chodníku, proběhly
opravy na náměstí Míru, Palackého
náměstí, v ulici Kollárova, Na Příkopě
v Míkovicích, na sídlišti Louky, v ulicích
Lechova a Jiřího z Poděbrad.
- JP -

První akce k výročí listopadu už probíhá, další se chystají

Na Sokolovské ulici se chystá
dopravní omezení

Palackého náměstí zdobí až do 20. září dvaadvacet panelů se 107 fotografiemi
z období sametové revoluce 1989. Naše město hostí premiéru fotografické výstavy
České tiskové kanceláře Okamžiky sametové revoluce připravené ke 30. výročí
listopadových událostí. Další výstavu, doplněnou o publikaci Sametová revoluce
v Uherském Hradišti, připravuje Slovácké muzeum. Vernisáž se uskuteční 14. listopadu. Do třetice vzniká expozice Proměny města 1989–2019. Cílem výstavy,
která začne v říjnu, je připomenout v odstupu 30 let formou srovnávacích fotografií nejvýraznější proměny vzhledu města.
- JP -

U křižovatky ulic 1. máje a Sokolovská bude od 9. do 30. září z důvodu
rekonstrukce vodoměrné šachty nutné
dopravní omezení. Průjezd na ulici
Sokolovská bude zúžen na jeden pruh
a pravé odbočení z ulice 1. máje směrem na Jarošov bude uzavřeno. Vozidla
z Mařatic odbočující na Jarošov budou
tedy směřována až na okružní křižovatku. Napojení ulice Na Zápovědi bude
po celou dobu stavby funkční. Provoz
bude řízen semafory, takže je nutné
zejména ve špičkách na Sokolovské
počítat s tvorbou kolon a s časovým
zdržením.
- JP 3
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Krátce z města
Novodobá tradice dožínek v Míkovicích pokračuje

Devátý ročník dožínek v novodobé historii uspořádali v Míkovicích 3. srpna,
a to s tradičním programem. Došlo na
posvěcení dožínkového věnce v místním kostele, nechyběl slavnostní průvod se souborem Míkovjan, mužským
a ženským sborem, cimbálovou muzikou Mladí Burčáci a hosty ze Strání. Po
průvodu byl předán dožínkový věnec

hospodářům, letos se čestné funkce
ujali manželé Monika a Tomáš Snopkovi. V areálu před kulturním domem
pokračoval kulturní program zúčastněných souborů s následnou besedou
u cimbálu s Mladými Burčáky. Další
míkovické dožínky se uskuteční zase za
dva roky.
- MP Foto: Miroslav Potyka

Prostranství u hřbitova v Mařaticích září novotou
Návštěvníkům hřbitova v Mařaticích
i cestujícím městskou hromadnou
dopravou se ulevilo. Město během
léta dokončilo úpravy prostranství
prostor kolem hřbitova, vybudovalo
parkoviště i autobusovou zastávku.
První etapa investiční akce Parkování
u hřbitova v Mařaticích, která začala
v roce 2017, řešila prostor za hřbitovem. Úprava přední části prostranství
u největšího uherskohradišťského

pohřebiště začala loni na podzim.
Vybudován byl autobusový záliv
a zastávka včetně přilehlých chodníků. Zároveň vzniklo větší parkoviště pro 40 automobilů, které propojuje malý parčík s průchodem do ulice
Václava Kulíška. Součástí stavby byla
obnova a rozšíření veřejného osvětlení, došlo na sadové úpravy a doplnění mobiliáře. Náklady na obě etapy
byly 23,4 milionu.
- JP -

Rekonstrukce kašny v Bastionu je v plném proudu
Práce na obnově kašny v parku Bastion
začaly v polovině letních prázdnin.
Dno kašny s jedním středovým prvkem
nebude tak hluboké, jako to původní,
a místo jednoho středového kamene
budou nově kašnu zkrášlovat dva
rozštípnuté kameny, jejichž tvar má
vzdáleně imitovat hřbetní ploutev
4

ryby. Nové rozvody a technologie
budou splňovat nejnovější kritéria.
Vyzdvižené dno by mělo eliminovat
riziko pádu dítěte do hluboké vany.
Lem kašny bude zdobit kamenné obložení. Hotovo bude ještě v září, prvního
spuštění vody se ale lidé dočkají až na
jaře roku 2020.
- JP -

Mladí už se nastěhovali
do nových startovacích bytů
Od zavedení nově zpracované koncepce pro řešení bytové problematiky
mladých lidí a rodin uběhly sotva
dva měsíce a někteří z nich už bydlí!
Městu není situace mladých lhostejná,
proto jim chce pomoci se osamostatnit a překonat počáteční tíživou
bytovou situaci. Uzavření nájemních
smluv na první čtyři startovací byty
schválili radní v červenci. Byty jsou
určeny žadatelům od 18 do 35 let.
Nabídka nájemních startovacích bytů
o velikosti 1+1 na adrese Jana Žižky
744 a 745 se setkala s pozitivním
ohlasem i přesto, že doba nájmu je
maximálně 3 roky. Výhledově by měly
startovací byty tvořit zhruba 5 % bytového fondu města.
- JP -

Vyzkoušeli jste lavičky s USB
napájením a wi-fi připojením?
Pohodlně využít bezplatného wi-fi
připojení a přitom si dobít mobil nebo
tablet přímo z lavičky si na letošní
Letní filmové škole mohli obyvatelé
i návštěvníci Uherského Hradiště.
Před kinem Hvězda byly dvě stoličky
se vstupy USB pro napájení, největším
tahákem ale byla lavička s bezplatnou
wi-fi na Palackého náměstí. Lavička je
vybavena vlastním solárním panelem
a díky němu nezávislá na vnějších
zdrojích energie. „V názorech občanů
se střídalo nadšení s naprostým odmítnutím, kladné reakce ovšem drtivě
převažovaly,“ popsal starosta Stanislav
Blaha. Město se nabídkou na pořízení
tohoto mobiliáře bude zabývat.
- JP -
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Okolí kontejnerů hyzdí nepatřičný odpad
Někteří bezohlední lidé nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu, který
tam nemá co dělat – kusy nábytku, staré
matrace, vysloužilé elektrospotřebiče, odpad
z rekonstrukcí bytů. Spoléhají na to, že po
nich někdo nepořádek uklidí. Takový odpad
ovšem patří výhradně do sběrných dvorů.
Místa kolem nádob na odpady vypadají díky těmto občanům mimořádně
odpudivě a množí se oprávněné stížnosti
na takové jednání. Proto se na tuto věc
výrazněji zaměří strážníci městské
policie.
Problémy napříč městem
Problémy přetrvávají ve všech částech
města. Někde jsou ale prohřešky s
nadměrným ukládáním nepatřičného
odpadu častější. V poslední době se
nevhodný odpad objevil na novém
kontejnerovém stání ve Véskách nebo
na sídlišti Hliník u dětského hřiště,
problémy jsou ale také ve Štěpnicích, na
sídlišti Východ, v Sadech či Míkovicích.
Dokonce i v centru města se objevuje velkoobjemový odpad u kontejnerů téměř
nepřetržitě, například v ulici Dvořákova
u bývalých lázní. Někdo ale takový nepořádek musí uklidit a mimořádné odvozy
navíc platí všichni občané města.
„Lhostejnost a lenost některých lidí je

neuvěřitelná. Město organizuje sběry
objemného odpadu, nabízíme také možnost bezplatného uložení do sběrných
dvorů. Přesto se u kontejnerových stání
neustále objevují kusy nábytku nebo
jiné předměty z domácností. Nás potom
odvoz stojí nemalé peníze navíc,“ upozornil místostarosta Čestmír Bouda.
Roční platba za svoz odpadů se na
směsný velkoobjemový odpad nevztahuje a město za odvoz věcí, které patří
do sběrného dvora, vynakládá každý rok
kolem 150 tisíc korun navíc. Za takovou částku by se dala postavit alespoň
dvě další nová sběrná místa. Neustálý
růst nákladů na likvidaci nutí město
k důslednějšímu zjišťování původců
těchto odpadů, což je spojeno i s určitou
časovou prodlevou jejich případného
úklidu a také s řešením postihů.
Odradí přísnější postihy?
Uherské Hradiště se sice může pochlubit, jak daleko je v oblasti třídění odpadů,
renomé městu ale kazí lidé, kteří nerespektují pravidla. V případě dopadení si
však mohou sáhnout hluboko do kapsy.
Městská policie nyní věnuje vytváření
nezákonných skládek větší pozornost.
„Kontroly u sběrných míst jsme zintenzivnili. Lidé si totiž někdy ani neuvědomí, že pokud jim nezákonné ukládání

odpadů prokážeme, může se pokuta ve
správním řízení vyšplhat až na 50 tisíc
korun,“ potvrdil velitel strážníků Vlastimil Pauřík.
Na místě samotném hrozí pachateli
přestupku ze strany městské policie bloková pokuta do výše 1000 korun. „Pokud
někoho vidíte ukládat nevhodný odpad
ke kontejnerům, nerozpakujte se strážníky volat, protože jinak na tuto bezohlednost budeme dál doplácet všichni,“
apeloval na občany místostarosta Bouda.
Kam s odpadem
V Uherském Hradišti jsou dva sběrné
dvory. Patří soukromým společnostem,
které pro město smluvně zajišťují provoz. Ve dvoře na ulici Průmyslové mohou
bezplatně (do stanovených ročních
limitů na občana) odevzdávat odpady
nejen občané Uherského Hradiště, ale
i obyvatelé jiných obcí, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu.
„V třídění odpadů je Uherské Hradiště mezi městy své kategorie dlouhodobě na špici, proto je přístup některých lidí tak zarážející. Zvláště, když
uložení ve sběrném dvoře je pohodlné
a zdarma,“ vyjádřil se starosta Stanislav
Blaha. Podle něj bude město dál hledat
cesty, jak hříšníkům konání znemožnit.
- JP -
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Slovácké slavnosti vína
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Slavnosti opět roztančí celé Hradiště
Historické centrum města, všechny
parky, náměstí a prostranství Uherského Hradiště zaplní v sobotu
7.» a» v n
» eděli 8. září krojovaní z širokého
okolí. Na sedmnáctých Slováckých
slavnostech vína a otevřených památek
se představí desítky vinařů, folklorních
souborů, hudebních skupin i řemeslníků. Své brány otevřou také památky
města, včetně těch, které jsou v průběhu
roku běžně uzavřeny.
Slavnostní zahájení je už v pátek
ve 20 hodin na Masarykově náměstí,
kdy po oficiálním úvodu čeká diváky
komponovaný pořad Procházka po
Visegrádu – V4. Největším lákadlem je
ale velký sobotní průvod městem. Tvoří
jej několik tisíc krojovaných účastníků
nejen ze Slovácka, ale i z Podluží, Hané
a Valašska. Letos se v krojovaném
průvodu představí i obce mikroregionu

Bojkovsko a znovu se setkáme s krojovanými zástupci Uherského Brodu.
Velkému zájmu návštěvníků se těší
také Hradišťský jarmark, na kterém
se můžete setkat s nabídkou více než
stovky výrobců a prodejců.
Na diváky čeká ohromná nabídka
pořadů a vystoupení. Připraven bude
populární etnografický program
o krojích a zvycích, letos s názvem
Mám já pěkný kabát nový, vystoupení
dětských zpěváků v pořadu Píseň mě
unáší nebo přehlídka cimbálových
muzik, které vzešly z uherskohradišťské
ZUŠ, v pořadu Hrajte ně, husličky aneb
Od sunaru po kořalku. Tradiční koncert má v neděli připraven legendární
Hradišťan. Na slavnostech vystoupí
také Petr Bende & Band s Cimbálovou
muzikou Gromba. Maďarský soubor
Ifjú Szivek uvede představení, které

prezentuje různorodost verbuňku. A to
jsou jen střípky z nabitého víkendového
programu.
Dějištěm programu bude i Výšina
svatého Metoděje, tradičně populární
Vinohradská ulice s historickými vinnými sklepy i Park a skanzen Rochus.
V rámci Dnů evropského dědictví bude
zpřístupněno 21 památkových objektů
včetně bývalé věznice.
- JP -

Pořiďte si originální kelímek v designu Slavností vína
Slovácké slavnosti vína přichází
s novinkou. Lidé
si mohou na nápoje,
které budou při Slavnostech konzumovat,
pořídit originální kelímek
v designu Slavností vína.
„Jako pořadatelé cítíme zodpovědnost
za velkou produkci odpadu. Tento velmi
odolný kelímek lze použít opakovaně.

Navíc má klip, který se může připnout
za opasek, na tašku nebo třeba na kočárek. Někdo jej využije na burčák, jiný na
víno, ale radost z něj určitě budou mít
i děti. Chceme návštěvníky navést k ekologičtějšímu myšlení a zvolili jsme tuto
příjemnou formu. Kelímek sice není
vratný, ale můžou jej několikrát použít
a nechat si jej jako upomínku na Slavnosti, takový sběratelský kousek,“ uvedl
ředitel Klubu kultury Antonín Mach.

Kelímek o objemu 3 dcl je možné
použít i na horké nápoje a koupit
jej budete moci za příznivou cenu
30 Kč na několika místech ve městě
– v Café 21, na Kolejním nádvoří,
v Městském informačním centru,
při dětské zábavě Bastionu, na Mariánském náměstí, u Slovácké búdy
i v přístavišti. Kelímků je omezené
množství, takže doporučujeme si
s koupí pospíšit.
- MM -

Další slovácký kroj teď může mít doma každý. Tentokrát vlčnovský
Během loňských Slavností vína a otevřených památek spatřily světlo světa
originální vystřihovánky – krojovaný
pár ve slováckém kroji z oblasti Uherskohradišťska. Při letošní Jízdě králů ve
Vlčnově byly slavnostně pokřtěny druhé
vystřihovánky, tentokrát kroj vlčnovský.
Vystřihovánky mají název Družica
a legrút z Vlčnova. Družice jsou dívky
oblečené v obřadním kroji, který je
určený nevěstám a družičkám při
svatbách. Legrút se říkalo vojenským
odvedencům a také mládencům, kteří
tvoří družinu Jízdy králů.
6

Nápad vznikl u pracovníků Tradičního výrobku Slovácka, odbornou konzultaci poskytla etnografka
Slováckého muzea Marta Kondrová
a grafický návrh vykouzlila Yvona
Jandáková. „Papírové postavičky
pojmenovali sami Vlčnovjané, ve
veřejné anketě zvolili jména Maruška
a Jožka,“ vysvětluje Veronika Šarátková, manažerka projektu Tradiční
výrobek Slovácka.
Cílem vystřihovánek je rozšíření povědomí o slováckých krojích
mezi širokou veřejnost, ale také

podpora kreativity a manuální
zručnosti dětí.
Vystřihovánky lze
pořídit
za 89 Kč
v prodejně
Tradiční
výrobek
Slovácka v Uherském Hradišti nebo
na eshopu tradicnivyrobek.cz/shop. - LD -

Rozhovor

Co obnáší život a práce kostelníka?
Málokdo toho ví o uherskohradišťských církevních památkách
tolik jako Vladimír Kaška, kostelník z farního chrámu sv. Františka
Xaverského. O kostele umí poutavě
vyprávět, to můžete ostatně sami
posoudit třeba během Slováckých
slavností vína a otevřených památek.
O chrám, který je dominantou
Uherského Hradiště, se stará už
přes dvacet let. „Začal jsem ještě při
zaměstnání, bylo to v roce 1998. No
a po odchodu do důchodu se tomu
věnuji prakticky na plný úvazek
až dodnes. Kostelnictví ve farním
kostele je naše rodinná tradice, jsem
už třetí v pořadí,“ podotýká Vladimír
Kaška.
Už v mládí jste tušil, že budete
jednou kostelníkem?
Už v časných padesátých letech jsem
v Uherském Hradišti ministroval,
takže teď vlastně plynule pokračuji.
Ačkoliv jeden podstatný rozdíl v tom
je… Jako ministrant jsem chodil do
františkánského klášterního kostela
a tehdy existovala velmi silná rivalita mezi „farňákama“ a „klášterňákama“. Proti „farňákům“ jsme tvrdě
šli. A nakonec se ze mě stal „farňák“
kostelník.

se tu od té doby nestalo. A jinak jsem
taková děvečka pro vše. Dělám, co je
zrovna třeba, ale dělám to rád.

A co vaši potomci, budou v tradici
pokračovat?
Můj syn má příští rok 50 let, s náboženskou tematikou souzní a byl bych
rád, kdyby tradice pokračovala.
Má malého syna Matouška, který
letos půjde do první třídy. Takže ve
vzdálené perspektivě by se rýsoval už
pátý kostelník našeho jména.

Farní kostel díky opravám
v posledních letech velmi prokoukl.
Zbývá ještě něco důležitého,
co je třeba udělat?
Po stavební stránce vlastně ani ne.
Renovaci ovšem nutně potřebují varhany. Naše paní regenschori, sbormistryně Lucie Adamcová, usiluje o to, aby
se udělala, pokud možno generální,
oprava varhan. Větší zásahy se dělaly
v roce 1885 při novorenesanční úpravě
kostela. Tehdejší firma Rieger-Kloss
z Krnova provedla zásadní přestavbu
varhan, drobnější změny se udály
v roce 1949, kdy se také zavedl elektrický pohon místo šlapání. Generálka
varhan ovšem bude stát miliony korun,
vždyť jen ty nejnutnější úpravy podle
organologů vyjdou asi na 3 miliony.

Co máte na starosti? A setkáváte se
i s nějakými rizikovými situacemi,
jako jsou třeba krádeže?
Samozřejmě hlídám, aby se v kostele
neděly nepravosti. To se týká i bezpečnosti. Krátce po sametové revoluci zde byly ukradeny čtyři obrazy
z podokenních kaplí a jeden oválný
obraz nacházející se nad vstupem
do sakristie. Bylo velké štěstí, že se
vše podařilo vrátit. Nic podobného

Jak probíhají prohlídky kostela?
Když narazím na návštěvníky, kteří
mají o prohlídku opravdu zájem, procházím s nimi chrám zhruba hodinu.
Nejprve je upozorním na to, že se
v kostele prolínají tři umělecké slohy
– baroko, rokoko a novorenesance.
Postupně jdeme po červeném koberci až
se dostaneme do kaple svaté Viktorie,
eventuálně i do sakristie, kde je nádherně zrenovovaný barokní mobiliář.

Co říkáte lidem zajímavého?
Ukazuji, co je v kostele pozoruhodného a vzácného, ale také vyprávím,
kteří významní jezuité tady působili. Například Samuel Fritz, který
v Uherském Hradišti složil řeholní
slib a skončil jako misionář v Jižní
Americe, kde jako jeden z prvních
zmapoval Amazonku i s jejími
přítoky. Žil tam asi 35 let a dnes má
v peruánské Limě své muzeum, kde
v obrovské pietě uchovávají všechny
památky na něj, knihy a další předměty, které po něm zůstaly. Je to
prostě peruánský národní hrdina
českého původu. Další výjimečnou
osobností jezuitského řádu v Uherském Hradišti byl malíř Ignác Raab,
jeden z nejvýznamnějších českých
malířů 18. století.
Chystáte něco výjimečného na nadcházející Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek?
Při Noci kostelů a také během Slováckých slavností vína a otevřených
památek návštěvníci uvidí i věci jinak
neobvyklé. Dostanou se k varhanám
na kůr a v sakristii si mohou prohlédnout unikátní inkunábule, tedy
tisky knih vzniklé do roku 1500, které
máme v naší farní knihovně. Například Olomoucký misál z roku 1499.
Pavel Stojar
7
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Mladí hasiči z Míkovic dál válí

Seniorská obálka pomůže v případě nouze

Míkovice jsou pověstné tradičně kvalitní
základnou mladých hasičů. To dokázali
i v posledních závodech.
V červnu se na Městském atletickém
stadionu Dany Zátopkové konalo krajské
kolo hry Plamen 2019, kde se sešlo
12 nejlepších týmů ze Zlínského kraje.
Bojovalo se o postup na Mistrovství
České republiky. Míkovičtí sportovci
soutěžili v disciplínách štafeta CTIF
(5. místo), požární útok CTIF (4. místo)
či závod požárnické všestrannosti
(3. místo). Štafetu požárních dvojic
Míkovice vyhrály, sedmé skončily ve
štafetě 4 x 60 metrů a v požárním útoku
obsadily bronzovou příčku. Součet
těchto disciplín Míkovickým celkově
stačil na krásné 3. místo.
V krajském kole dorostu, které se
konalo také na atletickém stadionu,
postoupily Míkovice z okresního kola
s družstvem dorostenek a čtyřmi kluky,
kteří soutěžili v jednotlivcích. Dorostenky byly po třech disciplínách na
průběžném 3. místě a o celkovém pořadí
měly rozhodnout požární útoky, což se
také stalo. Holky si doběhly nejen pro
2. místo v požárním útoku, ale i celkově.
Chlapci také neudělali ostudu, když
celkově obsadili 4. místo.
Velká cena 2019 mladých hasičů
letos končila na hřišti v Kunovicích. Do
průběhu ovšem promluvila příroda – po
odběhnutí štafety požárních dvojic přišla velká bouřka a soutěž byla z důvodu
bezpečnosti dětí předčasně ukončena.
Jaké tedy byly letošní výsledky míkovických hasičů? Starší žáci vyhráli šest
z osmi soutěží a získali celkově 1. místo,
mladší žáci vynikající 2. místo v okrese
Uherské Hradiště.
- JP 8

Vážení občané, chci vás informovat
o tom, že hodláme vstoupit do projektu Seniorská obálka. Zajímá vás,
co to vlastně je a co nám to přinese?
Seniorská obálka je tiskopis, který
může pomoci řešit krizové situace.
Je určený především pro seniory
a osoby zdravotně postižené bydlící
ve svém domácím prostředí.
V podstatě se jedná o kartu pro případ
naléhavé pomoci v případě nouze,
u které se předpokládá zásah jednotek integrovaného záchranného
systému – záchranky, policie, hasičů
nebo městské policie. Tuto kartu má
osoba umístěnou na viditelném místě
ve své domácnosti. Formulář obsahuje
důležité informace o osobě, například osobní údaje, kontaktní údaje
na osoby blízké, orientační přehled
onemocnění a medikace.

Osobně vidím seniorskou obálku
jako potřebné opatření zejména pro
osoby, které mají nějaká zdravotní
omezení. Při náhlém zhoršení zdravotního stavu určitě urychlí orientaci
záchranným složkám na místě samém
a ušetří tolik potřebný čas.
Věcí se bude v září zabývat rada
města. Potom určitě budeme o této
věci informovat blíže také zde ve
Zpravodaji. Město by potom Seniorské
obálky distribuovalo prostřednictvím
webových stránek města, kde by tiskopisy byly ke stažení, včetně návodu,
jak je vyplnit. Distribuci papírovou
formou bychom řešili prostřednictvím
Zpravodaje, případně také možností
vyzvednout si tiskopis na vybraných
místech úřadu.
Ing. Čestmír Bouda, KDU-ČSL

Areál nemocnice a tanečky za miliardu
Před volbami jsme s nadsázkou říkali,
že v areálu bývalé nemocnice leží
miliarda. A o tu bude boj. A nebo ne
a všichni se nějak domluví. Dnes, po
tři čtvrtě roce, můžeme směle říct,
že předpověď se naplňuje a současní
radní si budou moci odškrtnout ze
seznamu další zničenou čtvrť. Hlavně,
když někdo vydělá...
Začalo to už v roce 2014 samotnou
urbanistickou soutěží. Ve zkratce šlo
o to, vytvořit takové řešení lokality
uherskohradišťské nemocnice o výměře
17 ha (cca 17 fotbalových hřišť), které
by uvolňovaný areál vhodně začlenilo
do struktury města. Jenomže... Zadání
soutěže bylo jasné. Vytvořit nové
sídliště podobné těm komunistickým.
Ne novou rezidenční čtvrť („zelené
město“), s rozumným množstvím
bytových domů (cca 800 bytů pro
2000 lidí), v kombinaci s mohutnou
výstavbou rodinných domů. Naštěstí,
brutální sídlištní varianta byla pod tlakem upravena a dostalo se nakonec i na
rodinné domy. Ale tady se to zase nějak
pokazilo, protože těch navrhovaných

67 rodinných domů má být na pidi
pozemcích a ještě k tomu nesmyslně
situovaných tak, že si obyvatelé uvidí
do svých pidi zahrádek ne ze dvou, ale
hned ze tří směrů. Prostě děs. Žádná
slibovaná zeleň. Žádná možnost postavit si osobitý dům po dohodě s vlastním
architektem, ale všichni pěkně stejně.
To už tady bylo, jak si jistě vzpomínáte...
Co s tím? Navrhuji vyměnit architektonické studio a městského architekta, pozměnit a upravit regulační
plán i za cenu zdržení. Nakoupit
radním odborné čtivo o urbanismu
a proměnách sídel, aby si udělali kvalifikovaný obraz o tom, jak vypadají
moderní čtvrti v 21. století. A ukázat
jim na příkladu západních měst, že to
lze i jinak.
Nezničme si tuto skvělou lokalitu sídlištěm, na kterém vydělají maximálně
developeři, místní zbohatlíci (skupující v Hradišti byty po desítkách),
překupníci, stavební firmy a bůhví,
kdo ještě další.
Jan Zapletal, Ph.D.,
Nestraníci pro Hradiště

Město Uherské Hradiště

Místo dětí obsadili školy řemeslníci
O prázdninách se modernizovaly další třídy. Do učeben nastoupili pracovníci v montérkách
Stavební úpravy, ale i pořízení nového
vybavení. To bylo součástí prázdninové
modernizace učeben ve třech městských
základních školách. Zatímco loni se
úpravy týkaly ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO,
letos přišly na řadu základní školy
v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích.
V Jarošově se děti dočkají nové multimediální učebny. „V nově otevřené
multimediální třídě, vybavené v souladu
s požadavky pro vzdělávání ve 21. století,
budou žákům k dispozici nové notebooky, interaktivní tabule a pro poslech
hudebních a literárních ukázek velmi
kvalitní ozvučení. Stávající žákovskou
knihovnu a hudební koutek doplní zcela
nový mobiliář,“ přiblížil ředitel jarošovské školy Pavel Jančář.
Žáky i učitele základní školy na Větrné
ulici přivítají po prázdninách tři nové
moderní učebny pro výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Zbrusu
nové dílny poslouží ke vzdělávání
v řemeslných předmětech a praktických
činnostech. Třetí ze škol, mařatická ZŠ
T. G. M., bude mít počítačovou učebnu
odpovídající dnešním technologickým
požadavkům. V Mařaticích navíc během
prázdnin u všech vchodů do budovy
osadili nový bezpečnostní vstupní systém. Primárním přístupem je čip, lze ale
dokonce využít i šablony otisku prstů.
Do rekonstrukcí škol a školek investuje město každý rok mnohamilionové
částky. Letos je předpokládaný výdaj
na stavební úpravy ve výši 27 milionů.

Největší investice směřuje do druhé
etapy obnovy ZŠ UNESCO, která
prochází v posledních letech rozsáhlou
dlouhodobou rekonstrukcí.
Na začátek školního roku se poctivě
připravovali ve všech školách. I na
Základní škole Sportovní budou
dětem k dispozici opravené učebny,
vybavené novým školním nábytkem
a vymalované. Nová malba a opravy
podlah byly provedeny také v některých chodbách. „Ve všech třech
učebnách pro prvňáky budou nové
interaktivní tabule, aby se mohly
lépe využívat interaktivní učebnice
a výukové programy. Spousta nových
pomůcek a výukových programů
je však nachystána k využívání pro
všechny žáky a třídy. Ke zlepšení

došlo také u sociálních zařízení,“
vyjmenoval ředitel školy Milan Melichárek.
O prázdninách se připravovaly také
školky. „Od nového školního roku
budeme mít celkem 730 dětí. Děti
přivítáme do tříd, které byly v průběhu
prázdnin vymalovány, doplněny novými
hračkami, interaktivními pomůckami,
v zahradách byl přidán písek do pískovišť, někde jsou i nové průlezky,“
vypočítala Ilona Močičková, ředitelka
Mateřské školy Svatováclavská, která
sdružuje celkem devět hradišťských
školek. Největších změn se dočkají děti,
které chodí do školky v Sadech, tam byla
dokončena komplexní rekonstrukce
celé budovy, která začala už v loňském
roce.
- JP -

Noc vědců se poprvé uskuteční také na fakultě v Uherském Hradišti
V prostorách Fakulty logistiky a
krizového řízení Univerzity Tomáše
Bati na Studentském náměstí se v
pátek 27. září uskuteční první ročník
Noci vědců v Uherském Hradišti.
Každá Noc vědců má své nosné
téma, to letošní zní: Šetrně k planetě. Samotný námět vědecké
noci skrývá daleko více, než se na
první pohled může zdát. „Planetu
nevnímáme pouze jako geologický
projekt, ale jako místo k životu,“

vysvětluje děkanka fakulty Zuzana
Tučková.
Na bohatém zábavném programu
pro rodiny s dětmi se spolupodílí
město Uherské Hradiště, Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje
nebo také Policie ČR. Brány fakulty
se otevřou v 16 hodin a akce potrvá
do pozdního večera. Tato celoevropská akce je velmi oblíbená, každý
rok se jí v České republice účastní
více než 80 tisíc návštěvníků. - RED 9
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Rybárny, nejmenší městská část
Každá z uherskohradišťských městských částí je něčím výjimečná. Své
osobité kouzlo mají také Rybárny,
čtvrť rodinných domků s úzkými
uličkami krčící se na břehu řeky
Moravy.
Části Rybárny je tvořena malým výběžkem katastrálního území Uherské Hradiště, které přesahuje na pravý břeh
řeky Moravy, zástavba zde plynule
přechází na území sousedního Starého
Města.
Největšího stavebního rozvoje
Rybárny dosáhly na konci 19. století.
V roce 1900 zde bylo 105 stavení se 776
obyvateli. Dnes je to 145 domů a 272
trvale žijících osob.
Ohlédnutí do historie
Rybárny jsou významná archeologická
lokalita, bylo zde nalezeno zatím nejmohutnější velkomoravské opevnění
na našem území. Deset metrů široká
hradba byla završena čelní kamennou
zdí širokou až 2 metry. Výška hradby
mohla být až 6 metrů. Kamenná zeď
byla doplněná dřevěnou konstrukcí
a palisádou z kůlů a také mohutnými
hlinitými valy. Byly zde nalezeny
i hroby a úlomky keramiky.
Počátek novodobého osídlení Rybáren sahá do 18. století, prvním zdejším
usedlíkem byl rybář Václav Mazurek.
Rybáři z Uherského Hradiště původně
žili na druhém břehu Moravy, zřejmě
někde v místech nedaleko dnešního
přístaviště na Svatojiřském nábřeží.
Když se ovšem městské opevnění rozšířilo až k samotné řece, museli na druhý
břeh a usazovali se poblíž tehdejšího
Staroměstského mostu mezi zahradami

Velkomoravská hradba v Rybárnách, jak ji
podle výsledků výzkumu nakreslil archeolog
Luděk Galuška.
Kresba: Luděk Galuška
10

Hrkání v roce 1955. Tradici někdejších obchůzek hrkačů se v posledních třech letech podařilo
úspěšně obnovit.
Foto: archiv Stanislava Strogana

uherskohradišťských měšťanů. Tak
vznikly dnešní Rybárny.
Rybárny byly známé tím, že zde vždy
působila řada řemeslníků. S ševcovskou dílnou tady začínal i Antonín Baťa
starší. Dne 7. března 1898 se v domě
č. p. 2, narodil jeho syn Jan Antonín
Baťa, který po smrti nevlastního bratra
Tomáše v roce 1932 převzal vedení
slavné firmy Baťa.
K dalším osobnostem, které se
zapsaly do dějin Rybáren, patřil stavitel
Josef Schaniak, podle nějž je pojmenována jedna ze zdejších ulic – Šaňákova.
Život s řekou
Sousedství řeky Moravy nepřinášelo
zdejším lidem jen obživu, ale někdy
také velmi dramatické okamžiky.
Například při povodních v roce 1997.
Když povodňová vlna v červenci toho
roku postupovala na jih, byly 10.
července Rybárny prvním zaplaveným
územím Uherského Hradiště. O den
později byl uzavřen most přes Moravu
a brzy nato voda zaplavila centrum
a další části města.
Vyrovnat se s následky povodní
nebylo jednoduché. Řada rodinných
domů byla poškozena a některé musely
být po verdiktu statiků srovnány se
zemí. Velká voda se ale paradoxně
stala impulsem k tomu, aby nejmenší

uherskohradišťská část nabrala nový
dech. V současnosti je z těchto několika uliček za řekou Moravou velmi
vyhledávaná lokalita a přistěhovalo se
sem mnoho nových lidí.
„V posledních letech se rozvíjí
soudržnost a přibývá aktivit, které
společně pořádáme. Od roku 2013

Do života Rybáren v roce 1997 dramaticky
zasáhly povodně. Řada domů musela být po
verdiktu statiků zbourána.
Foto: Povodí Moravy

Městské části

se pravidelně scházíme a oživujeme
Rybárny různými akcemi. Ve dnech
kolem svátku svatého Václava děláváme táborák s programem na hřišti,
letos poprvé jsme stavěli a káceli máj.
Atmosféra bývá skvělá. Scházívá se
sto i více lidí, přichází sem i rodáci,
kteří se z Rybáren už dávno odstěhovali. Zdejší starousedlík Stanislav
Strogan zase obnovil někdejší tradici
velikonočních obchůzek hrkačů,“
připomíná Marie Prokopová, která
spolu s Petrem Pehalem, Silvou

Ševčíkovou i dalšími patří k tahounům zdejšího dění.
Jistě, stále je co zlepšovat. Místní
trápí parkování, což je v husté
zástavbě a v mimořádně úzkých
ulicích velký problém. A pak je tu
rušná hlavní silnice, kde schází
bezpečný přechod nebo podchod.
Zkulturnit by si zasloužil také přístup k řece Moravě.
- PS -

Rybárny se mění

Co už se podařilo
• Revitalizace dětského hřiště
• Nová vánoční výzdoba

Boží muka na Moravním nábřeží u ústí ulice
Luční.
Foto: Pavel Stojar

Na místě, kde žila a podnikala rodina Antonína Bati, později jeho syn Jan Antonín Baťa
postavil „baťovský domek“ pro svou maminku
Ludmilu.
Foto: Pavel Stojar

Co se připravuje:
• Demolice nabouraného domu na
rohu Šaňákovy ulice
• Vybudování nové autobusové
zastávky
• Vyřešení nového místa pro přechod
přes cestu
• Instalace veřejných posilovacích
strojů

Rodina Baťů a její podnikání v Uherském Hradišti
S historií uherskohradišťských Rybáren
je neodmyslitelně spjato obuvnické
podnikání ševcovské rodiny Baťů.
Začátek působení firmy v Uherském
Hradišti se datuje do roku 1886, kdy se
Antonín Baťa starší po smrti své první
ženy Anny přestěhoval ze Zlína do
Uherského Hradiště.
Na podzim roku 1886 se Antonín oženil s o mnoho let mladší Ludmilou, vdovou po tkalci Koláříkovi z Osvětiman.
Z manželství vzešlo celkem pět dětí:
Leopold, Bohuslav, Jindřich, Magdaléna
a Jan Karel – později si na památku otce
změnil jména na Jan Antonín.
Baťovi nejprve žili v domě obuvníka
Miškéře č. p. 144 ve Františkánské
ulici, brzy si ale pořídili dům č. p. 2 ve
čtvrti Rybárny, kde si Antonín Baťa
založil dílnu. Postupem času se podnik
rozrůstal a zahrnoval i několik okolních
stavení. V domech č. p. 2, 108 a 109 byly
dílny, v domě č. p. 1 měla Baťova rodina
svůj byt.

Zpočátku se pracovalo v malém
a pro nejbližší okolí. Antonín Baťa
jezdil jen na jarmarky a trhy na
Slovácku, později ale odbytu výrazně
pomohl syn Tomáš – budoucí zakladatel zlínského obuvnického impéria. Měl velký obchodní talent a firmě
zajistit odbyt i ve větších městech
mimo region, hlavně v Praze. Nezávislost na místním trhu umožnila
rozšiřovat nejen výrobu, ale i sortiment. Svou tradiční produkci, valašské papuče a vysoké boty pro sedláky,
doplnil Antonín Baťa i výrobou tehdy
moderních otevřených střevíců, takzvaných mikád. Počet zaměstnanců
se v průběhu let zvýšil téměř na 40.
Firmu těžce zasáhl velký požár
města 17. dubna 1894, který poničil
i dílny v Rybárnách. S tím se ovšem
podnik vyrovnal, stejně jako s osamostatněním synů Tomáše, Antonína
mladšího a dcery Anny, kteří si ve
Zlíně založili vlastní firmu. Úspěšné

Baťovo obuvnické podnikání v Uherském Hradišti ovšem ukončil v polovině roku 1896 bankrot vídeňské
dodavatelské firmy Koditsch & Co.
Antonín Baťa se nevzdal a pokoušel
se podnikat i v jiných oborech. V roce
1897 zahájil výrobu sodovek a roku
1902 rozjel další živnost, tentokrát
na prodej cukrovinek a jižního ovoce.
Dřívějšího úspěchu už ale nedosáhl.
Boty šil až do své smrti 5. září
1905. Poté vedla výrobu bot jeho
žena Ludmila, nakonec ale obuvnickou dílnu v roce 1907 zrušila. Ševcovskou tradici rodiny Baťových už
v té době převzal daleko úspěšnější
podnik ve Zlíně. Vyrostl v největší
obuvnickou firmu světa a v časech
rozmachu jí šéfoval nejslavnější
rodák z Rybáren, syn Antonína
a Ludmily Baťových, Jan Antonín.
Od roku 2015 jej připomíná socha
z umělého kamene na nábřeží řeky
Moravy.
- PS 11
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Toulky městem
Další dva domy v Dlouhé ulici,
čp. 225 a 224, tvoří obě nároží odbočující Žerotínovy ulice. Postavil je asi
v roce 1890 nebo těsně před ním opět
Josef Schaniak a po výstavbě je prodal
Davidu a Moritzi Straussovým. Dům
čp. 225, dnes penzion Modrá růže,
v roce 1890 ještě nebyl obydlen a kolem
roku 1900 v něm v přízemí žil městský
úředník a zástupce pojišťovny Gustav
Haberda se svou rodinou, byt v patře
užívala Walburga Uhlová s dvěma
dětmi, služkou a podnájemníkem.
Dědici prvních majitelů se na počátku
20. století stali Moritz a Wilhelmine
Straussovi, Clotilde Seidlová, Pauline
Fürstová a Jenny Weissová, ale nikdo
z nich zde nežil. V přízemí byly dva
byty, jež užívali respicient finanční
stráže Jan Zborka a učitel Cyril Kunštátský, celé patro pak obýval rada
krajského soudu Adolf Reiter. Do roku
1921 se majitelem domu stal vysloužilý
sládek Kryštof Bauer, rodák z Bavorska, který užíval jeden ze dvou bytů,
druhý měl v té době pronajatý komisionář Ludvík Kroll. Na konci protektorátu dům patřil vdově po řediteli
záložny Alici Friedlové a Bodo Bauerovi
z Vídně a bydlelo v něm pět nájemníků.
Podle údajů majitelky to byli nejprve
Němci, kteří v dubnu odešli, po osvobození tam byli ubytováni Rumuni
a potom Rusové.
Protější dům čp. 224 byl postaven
těsně před rokem 1890 a v tomto roce
již byl obýván skladníkem v cukrovaru Alexanderem Philipowischem
a stavebním adjunktem
Františkem Sedláčkem.
Na přelomu století v něm
bydlela vdova Hermine
Morgensternová s dvěma
dětmi, služkou a podnájemníkem,
finančním koncipistou Sigmundem
Löwym. První patro užíval vedoucí
pozemkových knih Anton Herdler
s rodinou. V roce 1910 dům stále patřil
stejným spolumajitelům a bydleli
v něm majitel komisionářství a jednatelství Leopold Schulz a profesor
německého gymnázia Wilhelm
Pokorny, který se později stal jeho
majitelem. Od konce 20. let až do let
poválečných dům patřil Štěpánce

Žerotínova ulice na počátku 20. století. Na okrajích domy čp. 224 a 225.

Hudečkové, která s manželem Metodějem, vysloužilým poštovním úředníkem, užívala jeden ze dvou bytů.
Druhý měla pronajatý vdova Františka
Kročová, v září 1945 se však odstěhovala a byt převzala dcera majitelů
Danuše Sukupová s manželem, odborným učitelem Ladislavem Sukupem.
K odbočující Žerotínově ulici se vrátíme později a nyní se zaměříme na
další úsek Dlouhé ulice, kde se vedle
domu čp. 224 v roce 1890 nacházely
pouze dvě neobývané hospodářské
budovy. Zadní zděná se snad ještě
před první světovou válkou nebo brzy
po ní stala obytným domkem
čp. 364, v němž
bydlel v roce 1921
se svou rodinou
jeho majitel Metoděj Gazdík. Později
patřil Antonínu Kundratovi a v poválečných letech Marii Víchové, manželce čalouníka Adolfa Víchy.
Dál už byla ulice až do počátku
20. století přehrazena zahradou
obchodníka Františka Ryneše, přiléhající k zahradě jeho domu čp. 98,
a další zahradou za domem čp. 97 (oba
domy z ulice Jindřicha Pruchy). Až
když Rynešovu zahradu odkoupila
Gabriela Dejmalová, pro niž zde v roce

Dlouhá ulice

12

Foto: archiv Slováckého muzea

1912 stavitel Josef Horák postavil
jednopatrový dům čp. 331, bylo možno
pracovat na prodloužení Bossiho ulice
až na roh Žerotínovy. K tomu bylo
třeba zabrat kromě části Rynešovy
zahrady i několik drobných hospodářských staveb v zadní části dvora u čp.
97, ale ani v následujícím roce nebyla
podle stížnosti Gabriely Dejmalové
ulice řádně upravená. Majitelka dům
pronajímala, kolem roku 1921 byl
jediným obyvatelem účetní Jan Balaš.
Později dům patřil důchodkovému
revidentovi Janu Kostihovi a v poválečných letech jeho dětem Gabriele
Hanzelkové, Janu Kostihovi a Josefu
Kostihovi. Jan Kostiha starší doživotně
užíval jeden byt, v druhém žila jeho
dcera Gabriela, provdaná za Josefa
Hanzelku, úředníka hospodářské
služby KNV, zatímco oba synové pobývali v Praze.
V proluce mezi domy čp. 224 a 225
se na přelomu 19. a 20. století výstavbou dalších domů směrem do hloubky
zdejší hradební zahrady zv. Menclovice začala tvořit nová ulice. Zpočátku
byla považována za pokračování protější uličky Antonínské, ale asi v roce
1900 dostala název Žerotínova.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Tradice

Vinobraní, práce i slavnost
Zakládání vinohradů a pěstování vinné
révy bylo původně vázáno především
k činnosti klášterů. Během 17. století se
vinařství rozšířilo mezi rolníky tak, že
vinohrad tvořil běžnou součást každého hospodářství. Nejstarší zobrazení katastrálního území okolí města
Uherské Hradiště, kterým je I. vojenské
mapování prováděné v letech 1764 až
1768, nám zobrazuje, kde se vinohrady
rozkládaly na území dnešních městských částí Jarošov, Mařatice, Míkovice
a Sady (dříve Derfla).
V Jarošově byly vinohrady dříve
rozšířeny ve stráni nad Správou údržby
silnic (východ místní části Od lúča),
v Sadech byly situovány nad ulicí Pod
Vinohrady a Solnou cestou až ke kostelu, v Míkovicích se rozkládaly na jihozápadním svahu kopce nad přehradou
při ústí Hlubočku. Mařatické vinohrady
se rozkládaly na jihozápadních svazích
Černé hory a dělily se na části Dolní
hora, Prostřední hora, Dlouhá hora
a Soví hora.
Po změně horenské organizace v roce
1784 bylo možné svobodně zakládat
vinice a rovněž v malém šenkovat víno
své výroby. Později ve druhé polovině
19. století se v důsledku zdanění omezovala péče o vinnou révu a na různých
místech byla réva napadena a ničena
přivlečenými nemocemi. Vinařství se na
Uherskohradišťsku na konci 19. století
udrželo v 45 vinařských obcích, což bylo
nejvíce ze všech oblastí jižní Moravy.
Hotaři hlídali hrozny
S pěstováním révy bylo spojeno několik
zvyků a slavností, zejména bezprostředně před a po sklizni hroznů. Na
Uherskohradišťsku, stejně jako v jiných
vinorodých krajích, byli za stav vinice
odpovědní hotaři – hlídači. Ti se do
vinic dostavili kolem poloviny srpna.
Po svátosti v kostele a posvěcení kytice
z polních květů vztyčili ve vinici žerď
či máji, a tím zarazili horu. Jednalo se
o zamezení vstupu do vinohradu všem,
kteří tam neměli co pohledávat. Po
vinohradu se mohli pohybovat jen majitelé a hotaři, kteří měli za úkol ohlídat
vinice před zloději a špačky. Porušení
zákazu vstupu se přísně trestalo. Zákaz
se nevztahoval jen na těhotné ženy

Žena sbírající hrozny do proutěného koše při vinobraní. Polešovice, 1947.
Foto: archiv Slováckého muzea

a nemocné. Po dosažení zralosti hroznů
byla vyhlášena doba vinobraní a hora
se otevřela a začala sklizeň. Určitou
připomínku těchto tradic představují
Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek.
Sklizeň je vyvrcholením vinařovy
práce. Ještě před zahájením vinobraní
raných hroznů vinaři takzvaně urovnávají vinice. Jakmile se objeví první
znaky zrání, uklidí se uličky mezi
řádky, aby se při sbírání docílilo snazší
průchodnosti a volného přístupu k úponům, na nichž visí hrozny. Rané odrůdy
se začínají sklízet v příznivém roce
již koncem srpna, avšak hlavní nápor
sběru je soustředěn na září a říjen podle
jednotlivých odrůd. Někdy se sklizeň
protáhne až do listopadu, kdy přejde
první mrazík.
Sklizeň hroznů je nejnáročnější
období vinařova života a je nezbytné,
aby se na této činnosti podílela celá
rodina, případně další příbuzní
a pomocníci. Tradičně se réva sklízela
pomocí vinařských nožů, později práci
usnadnily nůžky. Hrozny se snášely
v dřevěných puténkách na zádech do
míst, kde byly zpracovány, nebo do vozů
tažených koňským potahem. Ty stály na
okraji vinohradů připraveny k odvezení
úrody do lisoven. Po sklizni se hrozny
shromažďovaly v dřevěných kádích, kde
se rozmělnily dřevěnou palicí mestovnicí a šlapaly se, aby vydaly sladkou
šťávu.

Dřevo ustoupilo plastům
Již ve středověkých dokladech můžeme
sledovat, že hroznová šťáva byla získávána pomocí lisů. Sebrané hrozny
byly presovány, čili lisovány, v oddělené
přední části vinného sklepa, v lisovně či
presovně. K nejstarším a nejpozoruhodnějším patřily lisy kládové, zvané také
pákové, které zabíraly velký prostor.
Jeden z nich se původně nacházel
i v mařatickém farním sklepě, dnes
sklep č. p. 369. Dřevěné šroubové či
vřetenové lisy se na Slovácku objevují
již od 16. století. S těmito lisy se můžeme
na území našeho města setkat dodnes.
Byly a jsou typické pro střední a drobné
vinaře, kteří pěstovali vinnou révu jako
doplněk k zemědělství. Dnes už se však
spíše uplatňují jako historická dekorace.
Stavbou lisů se zabývali specializovaní
tesaři, kteří na jejich výrobu používali
dubové dřevo – muselo prosychat tři až
čtyři roky. Postupně dřevěné lisy nahradily kovové présky, které byly snadnější
na obsluhu. Také tradiční vybavení
lisovny a vinného sklepa se proměnilo.
Dřevěné kádě ustoupily velkým nádobám z umělé hmoty, dřevěné putny
a jiné tradiční dřevěné nástroje nahradily kbelíky.
Šťáva získaná z révy a zpracovaná
v lisovnách byla stočena a uložena do
dubových sudů ve vinných sklepech.
Tam se o ni vinaři starali a postupně se
proměňovala ve víno.
Mgr. Jan Káčer, Slovácké muzeum
13
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cpzp.cz/bazeny

Pojďte si zaplavat s Českou průmyslovou!
Akce probíhá v měsících říjen a listopad 2019
plavání ZDARMA nebo se slevou
rozšířená doba plavání ve vybraných bazénech
nové smluvní podmínky

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz
Více informací na cpzp.cz/programy
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Inzerce

Peníze v pohodě
a bez poplatků.

U konto pro mladé
Je vám 15–26 let a chcete účet bez jakýchkoliv podmínek? Pak právě vám
je určeno naše U konto pro mladé, se kterým máte zdarma nejen vedení
účtu, ale i výběry ze všech bankomatů na světě.
Nepotřebujete žádné potvrzení o studiu a k založení účtu vám stačí jen občanský průkaz.

UniCredit Bank v Uherském Hradišti,
Palackého náměstí 175
tel.: 955 964 641 | www.unicreditbank.cz
Informace k výběrům z bankomatů – banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování poplatku informován na obrazovce bankomatu
a má možnost transakci odmítnout. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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20.08.19 18:08

15

Inzerce

2019 | 9

S l o vá c k é S l av n o S t i v í n a

S o b o ta 7. z á ř í 2 019
Mařatice – Vinohradsk á ulice
9.00
14.00

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD „Roztančíme celé Hradiště“
PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

Pa l ack ého n á Měs t í
9.00–17.00

SLOVÁCKÁ JÍDELNA

M a sa ry koVo n á Měs t í
9.00–18.00

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

9.00

DOBRÉ RÁNO S BLATNIČKOU dechová hudba

9.00– 01.00

VINNÝ STAN od 21.30 hrají CM Bálešáci

Ba s t ion
11.30–16.30

Mik ror eGion y se Př eds taV ují
11.30

BÍLÉ KARPATY Galerie Slováckého muzea

12.00

STAROMĚSTSKO nádvoří Staré radnice

12.00

BUCHLOV nádvoří a sklepy frant. kláštera

12.30

OSTROŽSKO–VESELSKO nádvoří Reduty

12.30

DOLNÍ POOLŠAVÍ Jezuitská zahrada

sMeta noV y sa dy
12.30
13.00

13.30

VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI
medailony nejen slováckých souborů

15.00

HRAJE VÁM BORŠIČANKA dechová hudba

17.00

OHNIVÉ CIFROVÁNÍ
FS Cifra Lenky Kraváčkové a CM Ohnica

16.00

18.30

PÁNI ČASU (SK) lidová a historická hudba

19.00–24.00

20.00

77 VERBUNKOV – IFJÚ SZIVEK (HU)
komponovaný pořad maďarského divadla tance

M a r i á nsk é n á Měs t í
9.00–18.00

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

12.30

MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

16.30

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA
tradiční pořad s dechovými hudbami regionu

19.00

VEČER NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ
koncert kapely AkuStyk

kolej ní n á dVoř í
10.30

TO NEJLEPŠÍ Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
navštívenky uherskohradišťských skupin

14.00

CHOR CAMERATA – WRZEŚNIA (PL)
vystoupení pěveckého sboru

14.30

LH ŠTEFANA BELKU A ŠIKOVNICE
volné hraní muziky a ženského sboru

15.30

PÍSEŇ MĚ UNÁŠÍ dětští zpěváci Uherskobrodska,
Uherskohradišťska, Kopanic a Zálesí

17.30

ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM mužské pěvecké sbory

19.00

U VÍNA A U MUZIKY CM Ohnica

sloVáck é Muzeu M
10.00–17.00
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PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL

ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI

MIKROREGION ZA MORAVÚ
HRAJTE NĚ, HUSLIČKY – OD SUNARU
PO GOŘALKU pořad o historii cimb. muzik ZUŠ
BÚDO, BUDKO, KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ?
folklorní pořad tradičně i netradičně nejen o víně
U VÍNA A U MUZIKY CM Cifra

k luB k ult ury
20.00–23.00

LIDOVÁ VESELICE hraje DH Blatnička

Př ís taV iš t ě uher sk é hr a diš t ě
12.30–17.00

MUZIKANTSKÉ LODĚ
plavby lodí Danaj, Morava a Hollandia se skupinami Frajeři, Duo Graž, Vencas´ group, Telegraf

Pa r k a sk a nze n rochus
14.00–18.00

AJ, TY SVATÝ ROCHU, DAJ NÁM VÍNA TROCHU
(kyvadlová doprava – aut. nádraží UH, č. 26)

V i n né sk lePy a da lší oBjek t y
19.00–24.00

U VÍNA A U MUZIKY zábavy u cimbálu
CM Sudovjan Hotel a restaurace Koníček
Včelaran Vinný sklep U Koruny
CM Pentla Atrium Domu U Hroznu
CM Jaroslava Čecha Vinotéka Hruška
CM Olšava Atrium Havlíčkova
CM Kunovjan Vinný sklep U Musilů

his tor ick é Pa M át koV é oBjek t y
9.00–17.00

OTEVŘENÍ VYBRANÝCH PAMÁTEK

Inzerce

n a a ot e v ř e n ýc h pa m át e k

n e d ě l e 8 . z á ř í 2 019
9.00–14.00

SLOVÁCKÁ JÍDELNA

M a sa ry koVo n á Měs t í
8.00–18.00

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

9.00–18.00

VINNÝ STAN

9.00–10.00

SNÍDÁME S DH ŠAROVEC
koncert dechové hudby z Hluku

12.00–13.30

PETR BENDE & BAND A CM GROMBA koncert

14.30–16.00

BLUDOVĚNKA koncert dechové hudby z Bludova

16.30–18.00

UTRHNU SI NÁVRATNÍČEK
vystoupení SPT Dolina ze Starého Města

18.00–20.00

PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU v Prostřední ulici

Ba s t ion
9.00–12.00

G a ler ie sloVáck ého Mu ze a
10.00–15.00

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

9.00–09.45

VÍLA FANTIGO pořad pro děti a rodiče

10.30–12.00

14.00–17.00

10.00–11.00

MŠE SVATÁ

11.15–12.00

VARHANNÍ KONCERT PRO ČTYŘI RUCE
Ondřej a Anna Muchovi

kostel zVěstoVání Panny Marie
10.30–11.30

10.30–12.00

14.00–15.00

MUSICORUM AURUM ENSEMBLE
koncert barokní hudby

r eduta a n á dVoř í
9.30–14.30

12.00–16.00

9.00–17.00

15.00

TANČÍRNA S MARTINEM výuka tanců

NÁVRATY K LIDOVÉ TRADICI
volné prohlídky skanzenu

V ýši n a s V. Metoděje
13.00–17.00

ČELÁDKA ŘEMESLNÁ
historická kuchyně, řemeslný trh, program pro děti

14.00

PŘEDNÁŠKA doc. PhDr. Luďka Galušky,
znalce období Velké Moravy

his tor ick é Pa M át koV é oBjek t y
9.00–17.00

OTEVŘENÍ VYBRANÝCH PAMÁTEK
PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA
prohlídky města s průvodcem:
9.00, 11.00, 14.00 a 16.00
sraz u Matyášovy brány (Jezuitská zahrada)

kolej ní n á dVoř í
MÁM JÁ PĚKNÝ KABÁT NOVÝ
svrchní krojové součástky ze Slovácka

MUZICÍROVÁNÍ U VODY
plavba lodí Morava,
v přístavišti country kapela Štrůdl, na lodi Děvčice

Pa r k a sk a nze n rochus

OSLAVA VÍNA V REDUTĚ
prezentace regionálních vinařství, hraje CM Cifra

13.30

MAMALÖR
koncert klezmerové kapely z Ostravy

Př ís taV iš t ě uher sk é hr a diš t ě

HRADIŠŤAN koncert CM s Jiřím Pavlicou

Fr a nt išk á nsk ý k l á š t er

STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO
program sdružení hist. šermu Memento Mori

Př ed s y n aGoGou

HUDEBNÍ SKUPINA TEMPUS
historická hudba úplně jinak – středověký rock

kos t el s V. Fr . X aV er sk ého

DĚTSKÝ ATELIÉR výtvarná dílna

sMeta noV y sa dy

M a r i á nsk é n á Měs t í
8.00–12.00

BASTION PRO DĚTI
zábavné atrakce a hry pro děti

10.00 a 14.00

Změna programu vyhrazena.

Pa l ack ého n á Měs t í

PŘEDNÁŠKA PaedDr. Jiří Jilíka
Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla,
U Zlaté koruny
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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
• Elektromechanik / kontrolor
• Elektromechanik / technolog

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

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

vera intimo

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA JVN
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
W W W. J V N . C Z

 PLÁNOVÁNÍ VÝROBY DVOUDENNÍ KURZ
 PERSONÁLNÍ AKADEMIE OD ŘÍJNA 2019
V OBLASTI VEDENÍ
 DOVEDNOSTI
LIDÍ - MISTR DĚLÁ FIRMU

a kc e
září

50UD%
ENTY

ST
SLEVA PENRTOPROD
EJNY
NA CELÝ SORTIM

ETÍHO VĚKU

TY UNIVERZITY TŘ
PLATÍ I PRO STUDEN

J. Stancla 153, Uh. Hradiště,
tel. 572 553 235
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URČENO MISTRŮM, VEDOUCÍM VÝROBY,
VÝROBNÍM DISPEČERŮM, TECHNOLOGŮM,
TEAM LÍDRŮM,…

DPH (VÍCE TERMÍNŮ A TÉMAT)
 DPH
V TUZEMSKU. AUTOMOBIL V DPH. NOVELA DPH.

 MZDY (VÍCE TERMÍNŮ A TÉMAT)
(VÍCE TERMÍNŮ A TÉMAT)
 PRÁVO
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE. VELKÁ NOVELA
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH.
SMLUVNÍ PODMÍNKY V OBCHODNÍ PRAXI.

CIZINCŮ Z POHLEDU
 ZAMĚSTNÁVÁNÍ
PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ.

Kultura

DOMÁCÍ
PRAŽÍRNA KÁVY
KUNOVICE
TRADIČNÍ ZAMĚSTNAVATEL NA SLOVÁCKU

CO NABÍZÍME

Jsme součástí nadnárodní společnosti se sídlem v USA
a špičkou na světovém trhu ve výrobě
pasivních elektronických součástek.

čerstvě praženou kávu
profesionální mletí zrna dle zvoleného
způsobu přípravy kávy

V Uherském Hradišti působíme od roku 1996
a zaměřujeme se především na výrobu výkonových
a keramických kondenzátorů.

poradenství ve výběru kávy
degustační balení velikosti 100 g

PŘIDEJ SE K NÁM DO TÝMU!

osobní odběr v centru Kunovic
nákup z pohodlí domova

V průběhu celého roku přijímáme nové kolegy a kolegyně na
pozice Operátor/ka, Seřizovač, Elektromechanik a další.

dopravu ZDARMA do 10 km
pro objednávku v hodnotě
nad 300 Kč

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na naše
personální oddělení, rádi Vás provedeme budoucím
pracovištěm.

AVX Czech Republic s.r.o.
Za Olšávkou 303, 686 01 Uherské Hradiště
e-mail: uhr@avx.com, tel. 575 757 200 (165)
www.avx.cz

Dopřejte si špičkovou čerstvou
kávu a navštivte nás na

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

PO–PÁ: 7.00–17.30
SO: 7.30–11.30

Sud 220 l
Dusíkaté
potravinářský vápno 2,5 kg
použitý 549 Kč 150 Kč

Přepravka
Koštovka
15 kg 110 Kč 210 ml 33 Kč

Pšenice
krmná
5 kg
50 Kč
Řepka
ozimá
zelené
hnojení
1 kg 39 Kč

Ceny platí do vyprodání zásob nebo do 30. 9. 2019

Sypké
granule
pro nosnice
10 kg
145 Kč

Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště
E: uherskehradiste@zempostober.cz, T: 572 556 422
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz

Neděle 8. září v 10.30
Klezmerový koncert
V neděli 8. září se na prostranství
za budovou knihovny uskuteční
tradiční klezmerové vystoupení
v rámci Slováckých slavností vína
a otevřených památek. Návštěvníci
se letos mohou těšit na ostravskou
skupinu Mamalör. Skupina Mamalör
své skladby inspirované melodiemi
potulných židovských hudebníků
z východní Evropy ozvláštňuje především vlastními autorskými texty
v podání zpěvačky a herečky ostravské Komorní scény Aréna Terezy
Cisovské. Vystoupení kapely lze
s nadsázkou, ale i s odkazem na proslulý muzikál, označit jako koncerty

20

šumařů židovské hudby. Do programu koncertů zařazuje i tradiční
písně zpívané v hebrejštině jako
Chag purim nebo Majko maš melom.

Středa 25. září v 17.00
Duševní zdraví + Slampoetry
O tom, že smích léčí, se můžete
přesvědčit při setkání s terapeutem
Jiřím Juráněm. Řeč bude o duševním zdraví, a protože Jiří je kromě
terapeuta též výborným slamerem,
můžete se těšit i na několik jeho
vlastních básní. V případě, že se na
slampoetry chystáte poprvé, zaručujeme nezapomenutelný zážitek.
Slam poetry je specifický styl básnického přednesu. Nemá sice pevná
pravidla, ale musí být živý, zábavný
a melodický, aby dosáhl většího
ohlasu v publiku. Vstupné je 50 Kč.

Úterý 17. září v 18.00
Vše o atopickém ekzému u dětí
Co je to atopický ekzém, jak vzniká,
jak ho poznat, jak správně pečovat o pokožku dítěte, proč je tolik
důležitá životospráva, kdy nasadit
léky a kdy ne, ale i jak může psychika
rodičů ovlivnit onemocnění dítěte se
dozvíte v přednášce MUDr. Terezy
Filové a maminky dvou atopiků Bc.
Jany Dibďákové. Přednáška se uskuteční v čítárně knihovny, vstup je
zdarma.

Pondělí 30. září v 18.00
Děti, peníze a hry
Ano nebo ne? Kdy a proč? Emoce vůči
vytouženému a zakázanému, vzdor
a extrém, dospělí a děti, je v tom
rozdíl? Od září zahajujeme Cyklus
pondělních besed v knihovně s Mgr.
Mirkou Šelle. Těšit se můžete na
sérii besed a na témata, která spojuje
především to, že vzbuzují zvědavost
a touhu po poznání, touhu po změně
k lepšímu. Vstupné na jednotlivé
besedy je 30 Kč.
- LV -

Kultura

Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Kříž u potoka pojede na prestižní festival a bude mít derniéru
Oceňovaný Kříž u potoka končí.
Poslední možnost vidět ve Slováckém
divadle tuto jedinečnou inscenaci je ve
středu 18. září. A s novým obsazením
v titulní roli!
„Role Evy se ujme Pavla Gajdošíková
působící v ostravském Divadle Petra
Bezruče, a nahradí tak Kláru Vojtkovou,
která odchází na mateřskou,“ upřesnil
ředitel slovácké scény Michal Zetel. Kříž
u potoka se v září ještě zúčastní 27. ročníku prestižního festivalu Divadlo
Plzeň.
Kniha z roku 1868 patří mezi pětici
románů Karoliny Světlé, které zachycují
obraz krajiny a lidí v Podještědí, kam se
autorka uchýlila po smrti jediné dcerky.
Mísí se v nich starší romantická tradice
a literární realismus.
Světlá se v Kříži u potoka nechala
inspirovat reálnou předlohou: děj
i postavy vytvářela na základě vypravování ještědských známých a vycházela ze skutečných míst, které objevila
během svých procházek krajem.
Hlavní hrdinkou je Eva, která se
snaží napravit svého sobeckého
manžela, což se jí nakonec podaří.
Muž prací v obecní samosprávě zlomí
rodové prokletí a dostane se mu všeobecného uznání.

Hra pojednává o poslední generaci
rodu Potockých. Rodu, který tíží skutky
předků. Vražda a kletba. Je možné
chmury, přízraky a temné stíny minulosti prolomit? Dokáže lidská láska
bojovat ve vztahu, kde se muž ženě před
očima mění z milujícího anděla ve zvíře?
I tyto otázky si klade divadelní adaptace
slavného vesnického románu, který
nastudoval zkušený Martin Františák.
V inscenaci se v roli Józy Potockých
objevila jako speciální host hvězda
českého divadla a filmu Drahomíra Hofmanová známá z legendárního snímku
režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968
Všichni dobří rodáci.
- BŠ -

Co řekli o Kříži u potoka
Martin Františák, režisér: „Román Karoliny Světlé má většina z nás v povědomí ještě ze základní školy. Jde o osvícenský román, naivistický pro dnešní
dobu. Obsahuje ale dva silné příběhy,
které by mohly oscilovat i s dnešním
člověkem.“
Klára Vojtková, herečka: „Román jsem
četla až teď a dobře tomu. Myslím, že
na střední bych se těžko prokousávala
jazykem i dlouhými popisy krajiny
až k samotnému akčnímu a zároveň
mystickému příběhu.“

Úspěšní absolventi uherskohradišťské ZUŠky se vrátí do Slováckého divadla
Slovácké divadlo potěší na podzim
diváky dvěma pražskými inscenacemi,
Pankrác ´45 a Královna duchů. Oba kusy
připomenou v rámci oslav 80. výročí
založení uherskohradišťské Základní
umělecké školy její úspěšné absolventy
pracující v uměleckých oborech.
„V inscenaci pražského Švandova
divadla Pankrác ´45 půjde o Evu Josefíkovou, absolventku literárně-dramatického oboru ZUŠ Uherské Hradiště.
V rámci tohoto představení proběhne
i vernisáž prací studentů výtvarného

oboru ZUŠ,“ upřesnila manažerka Slováckého divadla Jitka Honsová.
„Hru Královna duchů, mimochodem zasazenou na Slovácko, režíroval
Ondřej Škrabal, který je hradišťským
rodákem. Diváci už od něj měli možnost ve Slováckém divadle vidět inscenaci Tu noc těsně před lesy,“ upřesnila
Honsová.
V rámci oslav pozve na podzim
Slovácké divadlo i Divadlo Lampion
z Kladna s inscenací Šťastný princ,
kterou režírovali bratři Formani a kde

se v jedné z rolí objeví další absolventka
uherskohradišťské ZUŠky Eva Burešová.
Inscenace bude součástí novinkového
Pohádkového předplatného, které je
právě v prodeji.
Inscenaci Pankrác ´45 uvede Slovácké
divadlo v pondělí 21. října od 19 hodin
ve velkém sále. Královnu duchů budou
moci zájemci vidět ve čtvrtek 7. listopadu od 19 hodin na Malé scéně.
Vstupenky jsou již v prodeji
v pokladně divadla nebo on-line na
webových stránkách.
- BŠ 21
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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
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 na procházku pradávným
uměním a uvidíte jedny z nejstarší
uměleckých předmětů z našeho území,
navštívíte pravěkou jeskyni s malbami,
nahlédnete na venuši prvních zemědělců, se zatajeným dechem můžete
sledovat nápaditost a řemeslnou dovednost „šperkařů“ doby bronzové, dýchne
na vás tajemno keltského mysticismu
i přepych a bohatství urozených z doby
stěhování národů.
Trvá do 22. září.
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Ladislav Plíhal – Retrospektiva
Dřevěná auta nejenom pro malé kluky,
plastiky vznikající pomocí trhavin,
objekty, zahradní stoly z dřevěných
masivů, stolní deskové hry, rakve, ale
i obrazy v jednom. To vše a mnohé další
najdete ve výstavě, která představuje
průřez širokým pracovním záběrem
autora.
Trvá do 8. září.
Hynek Čermák / Meneither /
fotografie
22

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 vystavuje
poprvé.
Trvá do 8. září.
Břetislav Malý / Wanting colour
Poprvé se autorsky v Galerii Slováckého muzea představují práce mladého
Břetislava Malého, malíře, který se
dlouhodobě zabývá hranicemi závěsného obrazu, podstatou jeho existence,
jeho hraničními formami směrem
k objektu, optickými i materiálovými
vlastnostmi barev, důsledky, které
vyplývají z chronologických postupů
jejich nanášení.
Trvá do 8. září.

Kulturní akce, přednášky, besedy

Komentovaná prohlídka
22. září končí ve Slováckém muzeu
výstava Umění pravěku. Pravěk umění,
která poodhaluje roušku tajemství
nejstarších estetických a uměleckých
projevů v našich končinách. Autorka
výstavy Mgr. Dana Menoušková připravila dvě komentované prohlídky.
První bude speciální, haptická pro
nevidomé a slabozraké, ve středu
4. září ve 14.00. Druhá se uskuteční
ve čtvrtek 5. září od 17.00.
Hlavní budova, Smetanovy sady
179. Vstupné podle ceníku.

PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY
Velká Morava a Pražský hrad
V roce 1949 objevil archeolog Vilém
Hrubý v místech dnešního Památníku
Velké Moravy ve Starém Městě „Na
Valách“ základy velkomoravského kostela. Výstava „Velká Morava a Pražský
hrad“ ukazuje vzájemné vazby a vlivy
Moravy na rodící se přemyslovské
knížectví ve středních Čechách. Téma
Pražského hradu zpracoval specialista na tuto problematiku, archeolog
PhDr. Jan Frolík, CSc., z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze.
Od 13. září 2019 do 26. ledna 2020.
JEZUITSKÁ KOLEJ
Uherské Hradiště v době první
republiky
Výstava ke 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.
Do 31. prosince.

Program pro rodiny s dětmi
– Slavnosti vína
Do programu Slováckých slavností
vína a otevřených památek se každoročně připojuje také Slovácké muzeum
s galerií. Výtvarná dílna opět přivítá
malé výtvarníky, aby zachytili své
zážitky a společně vytvořili okouzlující výstavu nazvanou Tradice a lidová
řemesla.
Dětský ateliér Galerie Slováckého
muzea, Otakarova 103, neděle 8. září
od 10.00 do 15.00. Vstup volný.
Fotografie pro muzeum
Slovácké muzeum hledá historické
dobové fotografie týkající se okresu
Uherské Hradiště. Pokud doma ve
svém archivu nějaké máte, prosíme
vás, poskytněte je k naskenování do
muzejního foto archivu. Kontakt:
Pavel Princ, 725 099 775.
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Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Od 1. září do 30. listopadu
PeckaFilm 11: Addamsova rodina
na Buchlově

Se začátkem školního roku 2019/2020
vyhlašují Městská kina již 11. kolo dětské
kreativní soutěže PeckaFilm. Soutěž
je určena všem základním školám,
Domům dětí a dětským kroužkům Slovácka. Tentokrát se bude vše točit kolem
Addamsovy rodiny, která vyrazila na
výlet na hrad Buchlov, aby se tu setkala
s příbuznými – místními strašidly. Ty
už dlouho spí, jenže Addamsovi je rázně
znovu proberou k životu a společně
začnou řádit široko daleko. Odměnou
pro vítěze soutěže bude akční kamera,
vstupenky na hrad Buchlov a nový film
Addamsova rodina. Vítězný tým navíc
získá projekci pro celou školu (1 stupeň)
zdarma. Přijímání prací: od 1. září do
30. listopadu 2019. Více na peckafilm.
uh.cz.
Sobota 7. a neděle 8. září,
9.00–17.00
Otevřené kino Hvězda
V sobotu i v neděli budou v kině Hvězda
probíhat komentované prohlídky architektonicky zajímavé budovy z roku 1967.
Na místě budou k vidění také tematické
výstavy k historii budovy kina, k historii kinematografie ve městě i výběr
z posledních ročníků fotografického
kolektivního projektu Ohlédnutí. Vstup
zdarma.
Neděle 22. září, 14.00–17.00
Dílna animace aneb Natoč si svůj
vlastní animák
Využijte své kreativity k vytvoření
krátkého animovaného filmečku ruční
technikou animace. Dílna je určena
dětem ve věku 6–14 let (mohou se ale
zúčastnit i starší zájemci nebo rodiče).

Dílnu zahajujeme premiérou filmečků
z předchozí dílny. Dílnu animace nově
vede Marcela Polochová z Univerzity
Tomáše Bati. Rezervace předem na
telefonu 576 514 200 nebo emailu info@
mkuh.cz. Cena 150 Kč / účastník. Dětský
filmový ateliér kina Hvězda.
Čtvrtek 26. září v 16.00
„UMPRUM 80“ – Stolování
(vernisáž výstavy)
V rámci oslav výročí založení SUPŠ
Uherské Hradiště připravili učitelé
a žáci pro prostory kina Hvězda společnou výstavu s názvem Stolování.
Studenti přistoupili k různorodým
pokrmům a stolování originálním
způsobem v rámci zaměření svého
oboru. Veřejnost tak bude mít možnost
Zhlédnout díla volného (malba, socha,
volná grafika, multimediální tvorba)
i užitého umění (keramika, průmyslový
design, oděvy, obuv, užitá fotografie a média). Výstavu, která bude ve
foyer kina Hvězda k vidění celý měsíc,
slavnostně zahájí ředitel školy Mgr. Ivo
Savara a historik umění, pedagog školy
Mgr. Martin Dvořák.
Sobota 28. září ve 20.30, klub Mír
minus123minut

„Minuty“ se vrátily na scénu! Síla
této české kapely spočívá především
v živých energických koncertech, které
jsou z velké části tvořeny improvizací.
Propojují žánry jako soul, groove, jazz,
funky či world music. A protože, jak
sami říkají, nejsou porostlí mechem,
jsou otevřeni i vlivům současné hudby.
Minus123minut předtím působili

v letech 1996 až 2009, vydali pět alb
a obdrželi cenu Anděl za Objev roku
v roce 1999. Hráli na předních českých
festivalech, vyprodávali kluby u nás i na
Slovensku. Jako jedna z mála tuzemských kapel slavili úspěchy také v zahraničí. Letos vydávají nové album Les,
které představí i na koncertě v Míru.
Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě
290 Kč. Předprodejní místa: pokladna
kina Hvězda, klub Mír a Record music
Uherské Hradiště.
cykly2019-20.pdf
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Filmové cykly a slevové programy

BIJÁSEK

BABY BIO

dětský filmový
klub

projekce pro rodiče
s dětmi

ZLATÝ
FOND

BIO
SENIOR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

klenoty světové
kinematografie

projekce nejen
pro seniory

Staňte se členy filmového klubu! Průkazky na sezónu 2019/2020 s platností
od září jsou již v prodeji, můžete je
zakoupit v pokladně kina Hvězda. Ušetříte 20 i více korun na každé projekci
a za průkazku Bijásek, Baby Bio, Zlatý
fond nebo Bia Senior s platností na celou
sezónu zaplatíte jen 70 Kč. Jako dárek
obdržíte klubový odznak. Na programu
filmového klubu Bijásek jsou dětské,
rodinné, české, zahraniční filmy a filmová pásma pro nejmenší diváky. Baby
Bio nabízí projekce pro rodiče s malými
dětmi – počítá se s kočárky, přebalováním i krmením. Na výpravu za klenoty
světové kinematografie se mohou
nároční diváci vydat díky Zlatému
fondu. Oblíbené Bio Senior přináší časná
filmová odpoledne nejen pro seniory
za výhodné vstupné. Více informací na
propagačních materiálech, facebookové
stránce a webu mkuh.cz
23
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Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Divadelní pátky ve Véskách
Již více než dekádu se konají v Kulturním domě Vésky divadelní představení
v rámci tzv. Divadelních pátků. Na pár
otázek odpovídá jejich dramaturgyně
Lea Slováčková:
Cyklus je založen čistě na ochotnických divadlech?
Ano, zveme jen amatéry, i když se někdy
stalo, že s amatéry hráli i profíci. Je to
poznat, i když divák to v tu chvíli až tak
nevnímá a nehodnotí.

A bylo tomu tak vždycky?
Myslím si, že lidé se naučili na Divadelní
pátky chodit. Dávají přednost komediím
a chtějí se bavit, i proto vítají stolovou
úpravu sálu. Velkou radost mám z toho,
že se k nám vracejí nejen diváci, ale
i divadelní soubory.
- MM -

Sezónu otevře v pátek 27. září Divadelní soubor Kantoři z Mikulovic
tentokrát s komedií o mezilidských
vztazích Marca Fayeta Inteligentní
lidé. V pátek 25. října uvítáme soubor
až z Českých Budějovic. Ženský amatérský soubor Homole přijede s kabaretem
Ženské nebe. Divadelní soubor Zdeňka
Štěpánka z Napajedel přiveze v pátek
15. listopadu ztřeštěnou situační veselohru Dovolená s rizikem. Posledním
představením sezóny bude veselohra
Veselé paničky windsorské v podání
uherskohradišťského divadelního
souboru Čapek. Přijďte v pátek 13. prosince. Představení začínají v 19 hodin.
Vstupenky i permanentky si můžete
zakoupit na místě od 18.15 hodin (předplatné: 400 Kč, představení: 120 Kč,
členové A3V a děti 80 Kč).

Lukáš Kubičina se fotografování
věnuje již více než 10 let a výstava je
průřezem jeho dosavadního „hledání“. Jeho největším koníčkem je
speleologie, která je častým námětem jeho fotografií, ačkoliv fotografování v temném a mnohdy úzkém
prostoru ještě neprobádaných
jeskyní není vůbec snadné. Výstavní
kolekce představuje tři desítky
velkoformátových fotografií z jeho
života a lidí kolem něj. Jak sám říká:
„Cesta od začiatku až sem“. Výstava
bude slavnostně zahájena 2. října
v 17 hodin.

Těla básní
Výstava odvážných figurálních fotografií Miloše Tancibudka a poezie
Petra Eicheho v hradišťské Redutě
trvá do 30. září 2019. Na úvod
vystoupila CM Kunovjan a vernisáž
se nesla ve velmi veselém duchu.

Setkáváte se hlavně s pozitivními
reakcemi?
Určitě. Spousta lidí tam chodí pravidelně a jsou hlavně z Hradiště. Posledních pár let máme vždycky vyprodáno
a prodáváme i permanentky na celou
sezónu, tedy cyklus 4 představení.

Výstavy

Lukáš Kubičina v Redutě
Výstava fotografií mladého autora
z Trenčína nese název Hľadanie.
Kamil Mikel vystavuje
v Klubu kultury
Kamil Mikel (1964) pochází ze Zlína.
Jeho tvorba, osobní i profesní život je
úzce spjat s Uh. Hradištěm a Střední
uměleckoprům. školou. Výstava bude
slavnostně zahájena již v úterý 4. září
v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha.
O úvodní slovo se postará Mgr. Martin
Dvořák. Výstava potrvá do 6. října.
24
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Park a skanzen Rochus
Více informací na www.skanzenrochus.cz nebo na www.facebook.com/Park.Rochus
Muzeum v přírodě zve na výstavu a výukový program Šaty rostou na louce

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti
v letošním roce rozšíří nabídku o výukový program pro školy s názvem Šaty
rostou na louce. Program je součástí
stejnojmenného projektu, který je spolufinancován Zlínským krajem.
Cílem výukového programu, který
se odehrává v areálu Muzea v přírodě
Rochus, je představit dětem přírodní
suroviny, které se odedávna používaly
k výrobě textilu, a ukázat jim technologii výroby oděvních materiálů, jak ji
znali naši předkové. Děti se dozví, že
zdroje textilu jsou ve skutečnosti všude
kolem nás a samy si vyzkoušejí jednotlivé kroky na cestě od surového materiálu – ať už rostlinného či živočišného
– k hotovému výrobku.
V průběhu programu si mohou

prohlédnout i osahat jednotlivé materiály, vyzkoušejí si práci s různými pomůckami ke zpracování vláken, z nichž
některé jsou stoleté originály ze sbírek
muzea. Program by jim měl pomoci
zhodnotit náročnost výrobního procesu
pomocí vlastního prožitku a nabídnout
zkušenosti našich předků, jak textil nejvíce využít, aby sloužil co nejdéle.
Nedílnou součástí programu je upozornění žáků na negativní dopady současného módního průmyslu na životní
prostředí. Textilní průmysl je jedním
z největších znečišťovatelů naší planety.
K negativnímu vlivu dochází v průběhu
celého životního cyklu textilie – od
pěstování surovin až po likvidaci oděvu
na skládce.
V důsledku rychle se měnících
oděvních trendů dochází k nadměrné
produkci oděvů, která několikanásobně
převyšuje poptávku, což vede k tomu, že
se samotné výrobky často rovnou stávají
odpadem. Dochází tak k neuvěřitelnému
plýtvání přírodními zdroji a samotná
likvidace textilního odpadu přináší další
problémy. Výukový program účastníky
s těmito negativy seznamuje a zároveň jim nabízí cestu, jak se proti těmto
trendům vyhranit, a chovat se tak vůči
svému okolí šetrně a zodpovědně.
Výukový program cílí především na
žáky druhého stupně základních škol
a středoškoláky, v upravené variantě
ho však skanzen Rochus nabízí také prvnímu stupni škol a mateřským školám.

Pro velký úspěch je prodloužena
stejnojmenná výstava Šaty rostou
na louce, kterou můžete zhlédnout
v infocentru muzea. Jsou zde k vidění
předměty v minulosti používané ke
zpracování vláken a kromě vhledu do
historie s ukázkami vybraných technologií spatříte i přesah k modernímu
životu v podobě možností, jak využívat
textil ekonomičtěji s ohledem na přírodu a zdraví. Výstavu můžete navštívit
v průběhu otevírací doby muzea až do
konce října.
- PPA Nejbližší akce na Rochusu
• Červen až září 2019, od úterý do neděle
Komentované prohlídky skanzenu
• 7. září, 14.00-18.00
Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu
Folklorní program v rámci Slováckých
slavnosti vína a otevřených památek,
účinkují FS Míkovjan, CM Litera, FS
Hriňovčan.
• 8. září, 9.00–17.00
Návraty k lidové tradici ve skanzenu
Rochus
Oživené usedlosti 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.

Gastrofestival ukáže, co lze vykouzlit z brambor a zelí
Všem milovníkům poctivé kuchyně
je určen Slovácký festival chutí
a vůní, který se na Rochusu uskuteční v sobotu 21. září. Letošní
ročník bude zaměřen na brambory
a zelí.
Možná vás překvapí, co všechno
se dá z těchto tradičních surovin vykouzlit. Třeba lahodné

jednohubky, snoubené s vhodně
vybraným vínem. Nebudou chybět
ani další slané a sladké dobrůtky,
místní pivo i pálenky.
Od 10 do 16 hodin se můžete těšit
na folklorně laděný doprovodný
program, soutěže o ceny a hlavně
pohodovou atmosféru.
Více na www.slovacko.cz.
- LD 25
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Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

DDM Šikula

Výukové programy na nový
školní rok

Neděle 1. září, 14.00-17.30
Tajuplná zahrada lišky Bystroušky
Zakončení prázdnin na zahradě Domu dětí a mládeže Šikula, otvírání nové části
zahrady, tvořivá dílna v teepee, bubnování, venkovní dopravní hřiště, soutěže
a hledání pokladu, předání keramických výrobků z letních táborů na Rochusu.
Info: Lenka Pavelčíková, 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
Neděle 22. září ve 14.30
Pohádkové odpoledne v Jarošově
Cesta za pokladem, na sídlišti Jarošov-Louky 519 u Domu dětí a mládeže Šikula
(vedle knihovny).
Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, jana.skuciusova@ddmsikula.cz.
Nabídka kroužků
Pro školní rok 2019/2020 naleznete nabídku nových kroužků na www.ddmsikula.cz, kde jsou uvedeny také telefonické a e-mailové kontakty na všechny
pedagogy DDM Šikula, kteří vám rádi poskytnou bližší informace.
Přihlášky pouze elektronicky.
Další novinky a informace získáte na čísle 572 551 347 nebo na www.ddmsikula.cz.
- IZ 26

Informační centrum pro mládež
v Uherském Hradišti přes letní
prázdniny vytvořilo brožuru výukových programů, které aktuálně
nabízejí různé instituce školám
a školkám pro děti od 3 let až po žáky
středních škol. Výukové programy
jsou přehledně rozděleny podle
tématu i věkové kategorie, nechybí
ani informace o ceně za žáka a kontaktní osoba, na niž je možné se
v případě zájmu obrátit. Mezi tyto
instituce patří jak školská zařízení,
tak i příspěvkové organizace města,
případně z blízkého okolí.
Brožury vyjdou v nákladu 700 kusů
a budou počátkem září distribuovány
do škol společně s časopisem Íčko,
případně budou k vyzvednutí přímo
v Informačním centru pro mládež
v Jezuitské koleji a budou nabízeny
také v organizacích, které tyto výukové programy nabízejí.
-LK-

Ze života města

Děti si užily táborová dobrodružství
Letos se v areálu Parku Rochus
uskutečnily již počtvrté příměstské
tábory U tetičky na dědině v duchu
slováckých tradic a řemesel. Těší
se velké oblibě. Všech osm turnusů bylo beznadějně obsazeno již
pár hodin od spuštění rezervace.
Zázemí dětem poskytla boršická
chalupa. Seznámily se s životem
na vesnici, bez moderních technologií, vyzkoušely si různá řemesla
a pomáhaly s přípravou svačinek,
pekly si chleba a buchty, stloukaly máslo, vyráběly marmeládu,
hliněné cihly nebo keramiku a pak
odpočívaly na půdě v seně.
Poprvé uspořádala letní umělecký příměstský tábor Základní
umělecká škola Slovácko. Ve druhém červencovém týdnu se účastníci vydali na hudebně-výtvarně-taneční cestu kolem světa. Spolu
s pedagogy objevovali umění
jednotlivých kontinentů a muzicírovali nejen ve škole, ale i v ulicích
a parcích Uherského Hradiště.
Od 29. června do 13. července se
v obci Divoky konal již 24. tábor
3. oddílu Jeleni z uherskohradišťského střediska Psohlavci.
Tábora se zúčastnilo 47 kluků
a holek ve věku od 6 do 15 let. Zdokonalovali se ve zdravovědě, orientaci, vázaných stavbách, rozdělávání ohně, komunikaci, poznávání
přírody, stavbě stanu. Pokusili se
o jamování, výrobu mýdel a mastí
či tajemných lektvarů a v rámci
celotáborové hry hledali Meč svatého Jiří. Někteří členové oddílu
složili svůj světluškovský, vlčácký
nebo skautský slib.
Starší členové vyrazili na dvoudenní putování a ti menší se vydali
hledat raky. Počasí přálo, zážitků
bylo hodně.
Letní příměstský tábor mladých
muzejníků se uskutečnil v polovině srpna. Tentokrát byl zaměřený na téma cestování. Děti si
vyrobily svůj cestovatelský deník,
do kterého zaznamenávaly zážitky
a objevy z cest. Čekala je také celotýdenní šifrovací hra.
- RED -

Příměstský tábor mladých muzejníků byl věnován tématu cestování.

Na Rochusu děti pekly buchty.

Dobrodružství na skautském táboře.

Základní umělecká škola Slovácko letos nabídla příměstský tábor vůbec poprvé.
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Ke 110. narozeninám nová střecha
Přesně před 110 lety, v září roku 1909,
měli hradišťští sokolové velký důvod
k radosti. Po několika desetiletích
strávených v pronajatých prostorách
totiž začali konečně cvičit ve svém
– v sokolovně, kterou tehdy vedle
nedávno zakoupeného hotelu Koruna
postavil hradišťský stavitel a sokolský
činovník Josef Horák. Důvod k radosti
mají sokolové i letos – podařilo se jim
totiž získat finanční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na rekonstrukci střechy historické
sokolovny.
Tato „stará“ sokolovna zůstala hlavním působištěm hradišťských sokolů
od svého vzniku až dodnes. Přestože
byla v roce 1930 přistavena ještě
budova „nové“ sokolovny, využívala se
nejprve jako kino a od roku 1959 v ní
sídlí Slovácké divadlo, takže se stále
cvičí v tělocvičně „staré“ sokolovny.
I když mají její interiéry své historické kouzlo, rekonstrukci už nutně
potřebují. „Opravy budou trvat od září
do začátku prosince a rekonstrukci
střechy využijeme i k modernizaci
vybavení šaten a k dalším úpravám
v interiéru,“ informuje starosta
T. J. Sokol Uherské Hradiště Jaroslav Ševčík.

Stará (uprostřed) a nová sokolovna (vpravo, dnešní Slovácké divadlo) na historickém snímku. Foto: archiv T. J. Sokol

Zahájení stavebních prací v sokolovně však v žádném případě neznamená, že sokolské oddíly po dobu jejich
trvání přeruší svou činnost. „Protože
bude rekonstrukce probíhat v podzimních měsících, kdy je cvičební rok
v plném proudu, snažili jsme se podle
možností zajistit cvičení jednotlivých
oddílů v náhradních pronajatých

prostorách,“ popisuje Jaroslav Ševčík.
Podrobnější informace o zajištění
činnosti jednotlivých oddílů jsou
k nalezení na webových stránkách
www.sokol-uh.cz i na facebooku uherskohradišťského Sokola. Pokud se vše
vydaří podle plánu, vrátí se sokolové
pod novou střechu letos na Mikuláše.
Mgr. Iva Mráčková

1. FC Slovácko zdolalo v derby Zlín i favorita z Plzně
Fotbalové Slovácko je jako Jánošík. Bohatým bere a chudým dává. I když ne tak
docela: po nečekaném ale zaslouženém
vítězství na Spartě následovala porážka
doma s nováčkem z Českých Budějovic
a pak krutá prohra v Jablonci. Naštěstí
přišlo zasloužené vítězství v derby se
Zlínem 1:0, a především další senzace –
11. srpna vítězství v Plzni 2:0 brankami
Ondřeje Šašinky (přišel na hostování
z Ostravy) a Tomáše Zajíce, jemuž na
gól geniálně nahrál dlouholetý dřívější
hráč Plzně Milan Petržela. Tomu připravilo vedení Viktorie i domácí diváci
vřelé, srdečné přijetí. V utkání podalo
Slovácko bezchybný, takticky vyzrálý
kolektivní výkon. Jistotou byl brankář
Trmal (přestože moc práce neměl),
obraně dominoval Michal Kadlec, útok
na hrotu s Tomášem Zajícem podporovali
28

Michal Petržela a Jan Navrátil. Do
koncepce zapadl i urostlý útočník
Ondřej Šašinka. 17. srpna hráči po
výborném výkonu ve druhém poločase
zvítězili 2:0 nad Příbramí brankami

Děkovačka po derby se Zlínem.

nestárnoucího Milana Petržely.
V srpnu ještě hraje Slovácko v Ostravě
a doma s Mladou Boleslaví, 14. září na
Slavii, 21. září hostí Teplice a 28. září
jede do Olomouce.
- MP -

Foto: Miroslav Potyka
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Naše příroda
Konipas bílý s oblibou loví hmyz u řek. Patří k národním symbolům Lotyšska

„Třasořitko, konipásku,
poznávám tě po ocásku.
Než napaseš koníka,
stokrát se ti rozkmitá.“

Josef Lada

Pěkná dětská říkanka známého malíře
a spisovatele je věnována nezaměnitelnému ptáčku, kterého můžeme
v Uherském Hradišti poměrně běžně
pozorovat. Uvidíme ho poskakovat po
březích řeky Moravy a u jejích slepých
ramen, na sídlišti ve Štěpnicích,
v areálu bývalých kasáren, v Sadech
a Míkovicích u Olšavy i jinde.
Konipas bílý (Motacilla alba) je
pro své typické potřásání zadečkem
s dlouhým ocáskem lidově nazýván
třasořitka. Jeho oficiální slovenský
název zní trasochvost, ruský trjasoguska, stejný význam má i anglické
jméno wagtail. Ve staročeštině se
kromě jména „konipas“ objevovala
i podoba „konopas“, v lidových nářečích pak „konipásek“ a „konopásek“.
„Pase tedy koně“, vyskytuje se
v jejich blízkosti? V principu ano.
Jeho potravu představuje především
drobný hmyz, například mouchy
a komáři, kterých je v blízkosti
dobytka na pastvinách, ale také hnoje,
vždy dostatek. U vody pak loví vážky,
chrostíky, jepice, některé brouky
a mravence. Nepohrdne ani jinými
bezobratlými, např. drobnými měkkýši či pavouky.
Konipas bílý je štíhlý pták, délka
jeho těla je uváděna v rozmezí 16,5 až
19 centimetrů, hmotnost činí 19 až
27 gramů. Sameček i samička mají
podobný vzhled. Naši pozornost
upoutá bílá barva, doplněná černou
a šedou. Temeno hlavy, hrdlo a hruď
jsou zbarveny černě, čelo, tváře a břicho bíle, hřbet je šedivý. Ocas a křídla
opět zahrnují kombinaci tří výše
uvedených barev.
Tento druh se vyskytuje v Evropě,
Asii i severní Africe. V naší republice
ho můžeme pozorovat v přírodním

i městském prostředí od nížin po hory,
dokonce je doloženo jeho hnízdění na
budovách na vrcholu Sněžky v nadmořské výšce 1602 metrů.
Jedná se o ptáka tažného, naši
konipasi zimují ve Středomoří. Pouze
vzácně vydrží někteří jedinci u nás
i přes zimu, obvykle v blízkosti nezamrzající vody. Přílet nastává v první
polovině března, odlet koncem října.
Samci se objevují asi o 10 dní dříve
než samice a vybírají hnízdní teritorium. Teprve pak se tvoří ptačí páry.
Hnízda si budují na nejrůznějších
místech – v keřích, stromech a popínavých rostlinách, ve výklencích
budov, v březích potoků a řek, na
skalách, ve vhodných ptačích budkách
(takzvaných polobudkách – rehkovnících s otevřenou přední částí)
či dokonce přímo na zemi.
Samička klade 5 až 6 světle šedých
vajíček s tmavšími hnědými skvrnkami dvakrát, vzácně i třikrát ročně.
K líhnutí ptáčat dochází v průměru
po třinácti dnech, mláďata jsou
oběma rodiči krmena na hnízdě
14 dní. Ještě i po jejich vylétnutí se

o ně rodiče dalších 4 až 7 dní starají.
Celkové ztráty mláďat jsou obrovské,
první rok života přečká maximálně
15 % jedinců. Nejdelší doba dožití
u konipasa chovaného v zajetí činila
12 let a 10 měsíců.
V současnosti je v České republice
ptákem relativně hojným, odhad
počtu hnízdních párů je uváděn
v rozmezí 90 000 až 180 000. Počet
se však bohužel stejně jako u mnoha
jiných ptačích druhů trvale mírně
snižuje. Pro jeho zachování v naší
přírodě je nutné především neničení
hnízdních míst neuváženou lidskou
činností a vytváření nových hnízdišť
včetně vyvěšování vhodných budek,
zachování chovu dobytka a pastvin,
zachování a obnova vodních zdrojů
v krajině – potoků, rybníků a mokřin
a trvalé snižování chemického znečištění životního prostředí.
Konipas bílý byl v roce 1999 Českou
společností ornitologickou vyhlášen
„Ptákem roku“. Je též jedním z národních symbolů Lotyšska.
Mgr. Hana Baroušová
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Aktivní senioři

Kronika

Křížovkářská liga v Uherském
Hradišti
Na konci června proběhlo v klubovně
Klubu důchodců Uherské Hradiště slavnostní odpoledne, ve kterém se losovalo
o ceny v křížovkářské soutěži vyhlášené
v projektu Křížovkářské ligy. Zapojilo
se 30 členů Klubu důchodců, kteří rádi
luští křížovky na procvičení paměti.
Každý zájemce po zaregistrování dostal
postupně k vyluštění deset křížovek,
jejichž tajenku zapsal do obdrženého
formuláře a poté odevzdal k losování.
Na akci jsme kromě krajské radní
pro sociální oblast Michaely Blahové
a vedoucí pracovnice sociálních služeb
v Uherském Hradišti Lenky Machálkové
přivítali také Ivana Sekaninu, předsedu
mezigeneračního projektu spolku Počteníčko, který posledních sedm let věnuje
veškerý svůj volný čas seniorům.
Projekt Počteníčko s babičkou funguje
úspěšně v moravskoslezském kraji
a postupně se rozšiřuje i do kraje Zlínského. Později přišel projekt Křížovkářská liga, Hodinový vnuk a v poslední
době Klub ponožka, kdy senioři pletou
ponožky jiným seniorům.
Společnost Počteníčko se postarala
o pohoštění, ale především o ceny pro
všechny zúčastněné. Ke zpříjemnění
odpoledne přispěly členky pěveckého
kroužku Seniorky Klubu důchodců
Uherské Hradiště.
Nakonec došlo na losování o ceny,
které bravurně zvládla a ceny předala
krajská radní Michaela Blahová.
Nakonec bylo představeno šestnáct
párů různobarevných ponožek, které
upletly členky uherskohradišťského
Klubu a které budou slavnostně předány
do Domova pro seniory ve Štěpnicích,
aby sloužily uživatelům tohoto zařízení.
Druhé kolo křížovkářské soutěže bude
následovat na podzim.

Společenské události
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Cvičení ve vodním světě

Pravidelné cvičení seniorů a seniorek
připravuje pro dříve narozenou generaci již několikátou sezónu uherskohradišťský Aquapark. Aktivní cvičenci a cvičenky už v červnu vedení
Aquaparku slíbili, že „až pomyslný
zvonek v září zazvoní a po odstávce se
dveře otevřou, přijdeme a opět se prospěšnému cvičení věnovat budeme“.
Můžete se přidat také.
Senioři završili studium promocí
„Nevstupujte do kolejiště, na druhou
kolej přijíždí rychlík směr Olomouc
a dále do Prahy.“ Takové hlášení mohli
21. června slyšet posluchači Univerzity třetího věku (U3V) při Obchodní
akademii Uherské Hradiště, kteří se
sešli na vlakovém nádraží v Uherském Hradišti, aby společně se svým
doprovodem odcestovali do univerzitního města Olomouce, kde v aule
Filozofické fakulty promocí ukončili
tříleté studium. Za zvuků fanfár
předstoupili do auditoria nejvyšší
funkcionáři Univerzity Palackého
a garanti U3V. Promoce byla zahájena
státní hymnou, poté následoval úvod
a zdravice. Pak proběhlo slavnostní
předání osvědčení absolventům U3V.
Poděkování za frekventanty přednesla
paní Kovářová z U3V v Uherském
Hradišti. Celý slavnostní akt byl
ukončen studentskou hymnou. Před
odchodem z auly Filozofické fakulty
se frekventanti společně vyfotili.
Tímto momentem bylo tříleté studium
ukončeno a všichni se rozjeli do svých
domovů.
- ZD, OŠ -

2. 7. 1944
4. 7. 1939
5. 7. 1934
8. 7. 1939
1 . 7. 1944
11. 7. 1944
11. 7. 1944
12. 7. 1939
18. 7. 1928
18. 7. 1934
22. 7. 1921
22. 7. 1929
22. 7. 1934
23. 7. 1926
23. 7. 1944
24. 7. 1926
25. 7. 1944
27. 7. 1944
29. 7. 1944

Jubilanti
Anna Sklenářová
Oldřiška Zálešáková
Marie Malinová
Antonín Bachaň
Marie Pekáčová
Vladimíra Brziaková
Jaroslav Hadaš
Jiří Bureš
Ludmila Schönová
Alois Křenek
Věra Vadlejchová
Antonín Jilík
Ivan Bosák
Karla Hedvičáková
Kostadin Jordanov
Jakub Rajmic
Anna Náhlíková
Ludmila Kuželová
Antonín Pochylý
Narodili se

Elijah Šrámek
Simona Bošková
Matěj Tománek
Julie Kanderálová
Matěj Chmela
Karla Pavelková
Dominik Vávra
Matouš Straka
Jakub Ševčík
Benjamin Hagenbruch
Ema Zichová
Gita Šuráňová
Adam Zemek
Veronika Durďáková
Ema Slováčková
Mikuláš Korvas

12. 10. 2018
4. 3. 2019
6. 5. 2019
10. 5. 2019
11. 5. 2019
16. 5. 2019
18. 5. 2019
24. 5. 2019
25. 5. 2019
31. 5. 2019
12. 6. 2019
15. 7. 2019
18. 7. 2019
19. 7. 2019
20. 7. 2019
24. 7. 2019

Vážení rodiče, pokud máte zájem
o vítání dětí na radnici, je třeba
vyplnit dotazník, který získáte na
Městském úřadě.
Dotazník, který dostali poštou, musí
vyplnit a odevzdat také jubilanti,
kteří mají zájem o zveřejnění ve
Zpravodaji.
S poskytnutými informacemi město
nakládá v souladu se zákonem.

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
LEHKÉ

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

HODY V SADECH

2
2

VSTUPNÉ SOBOTA: 120 KČ

6
46

Tradiční
slovácké hody
s právem

3
3

Reduta

CYKLUS JAZZ:
ONDŘEJdomě
KABRNA
TRIO
v Kulturním
v Sadech

VSTUPNÉ: 110 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)

Uherské Hradiště

3
3

VSTUP
ZDARMA
10:30
mše svatá
Reduta
14:00 vození berana

CYKLUS MUSICA: ISHA TRIO

2
2

2
2

VSTUPNÉ:
110 KČ&(MIMO
PŘEDPLATNÉ)
hrají:
CM DOLINA
DH Blatnička

7
7
3
3

1
1

5
5
4
4

3
3
9
9

8
8
9
9
7
7
4
4

4
4

3
3

8
8

2
2
7
74

5
5
2
2

4

2
2
9
9
5
5

1
1

43
3

7 4
7 4

8
8
5
5

6
6

9
9

1
1
6
6
2 7
2 7
8
8

3
3

6
6
1
1

4
4
2
2

7
7

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

7 6 23 98 47
6 4 31 85 72
4 9 14 51 25
9 3 48 12 59
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69 15 81 32 54
93 58 16 27 49
37 86 62 78 93
71 64 25 86 37
64 71
6

1

8

3

5

1

3

9

2

5

6

61 48 25
19 81 57
98 13 74
82 35 46

52 97 83
26 78 34
67 85 42
71 53 29

34 62 18
45 27 89
57 79 93
76 94 32

89 46 75
93 62 51
34 21 16
45 19 68
8

4

7

3

6

1

7

4

8

2

7

9

73 54 28
35 41 83
56 18 34
62 87 49

19 36 74
95 62 43
56 21 39
67 14 98

18 39 75
84 92 56
49 26 61
97 65 12

23 97 51
34 78 16
48 85 62
81 53 27
2

9

5

1

3

7

5

6

1

61 39 45
19 94 58
93 47 82
35 76 21

3

8

27 76
75 69
53 98

42 81 63 96 24
27 15 39 61 43
78 52 97 14 35
86 23 74 48 51
82 17
4

8

6

9

2

4

7

83
37

21
14

46
68

96
62

51
14

83
39

92
25

57
78
5

9

5

42
25
97
74
38
89
61
13
6

6

19
96
52
21
73
35
48
87
4

3
58
83
19
95
62
21
74
46
7

9

16
91
48
64
72
87
53
25
3

2

47
24
36
73
58
65
91
89
1

1

62
16
53
25
49
34
78
97
8

4

79
47
82
98
61
26
35
13
5

8

53
85
17
31
94
79
62
46
2

VSTUPNÉ: 100 KČ (MIMO PŘEDPLATNÉ)

9
9

4
4

41 18
19 86
95 62

KD Vésky

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH:
INTELIGENTNÍ LIDÉ

1
1

1
1

7
74

9
9

5

5

pátek 27. 9., 19.00 hod.

7
7

6
6

2
2

3
3

TĚŽKÉ

5
5
1
1

2
2

7
7

2
25

7

VSTUPNÉ NEDĚLE: 120 KČ,
PONDĚLÍ: VSTUP VOLNÝ

5
5

3
3

1
1

8
8

9

HODY V MÍKOVICÍCH

1
1

9
9
4
4
7
7

5
5

5
5

6

7
76
6

18 42 59
85 27 93
52 73 34
24 39 47

KD Míkovice

8
8

8
86

6
6

7
7

4

pátek 13. až pondělí 16. 9.

4
4

7
7

45
5

1
1

6
6

1
1
5
5
2
2

3
3

6
6

7
7

3
34

4
4

2 9
2 9

1

13:30 hodová obchůzka
úterý
9., 19.30
hod.
20:0010.hodová
zábava

9
9

1
1

STŘEDNĚ TĚŽKÉ

8
8

9
9

1
1

3

PROGRAM

6
6

4
4

8

6
6

XVII. SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
PROGRAM NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH
A WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ.
Sobota
Neděle

7
71
18

9
9

4
4

8
8

7
7

6

pátek 6. až neděle 8. 9.

1
1

7
7

2
2

2
2

4
4

3 5 87 26 93
5 2 79 64 36
2 1 95 47 68
1 8 56 73 81

konané v sobotu 31.srpna a v

čtvrtek 5. 9., 19.30
nedělihod.
1. září 2019

8
8

1
1

4

1
1

8

Derfla klub a Klub Kultury Uherské Hradiště
Vás srdečně zve na
sobota 31. 8. a neděle 1. 9.
KD Sady

Misie v jednadvacátém století v srdci religiózního Slovácka?
Od 30. září do 4. října zavítá do Uherského Hradiště celosvětově uznávaný
irský kazatel, spisovatel a kněz vincentiánského řádu P. Pat Collins. Zaměřuje
se především na šíření takzvané nové
evangelizace a ve svých článcích, knihách a promluvách kombinuje psychologii a náboženství.
Během pěti dnů má veřejnost možnost zúčastnit se jeho přednášek v pondělí až čtvrtek, od 15 do 19 hodin, v kostele sv. Františka Xaverského. Mimo to

navštíví otec Collins studenty gymnázií
v Uherském Hradišti a na Velehradě
a bude přednášet kněžím našeho děkanátu a charitním zaměstnancům.
Přednášky otce Collinse jsou určeny
lidem, kteří cítí hlad po duchovnu, po
osobním vztahu s Bohem, pro ty, kteří
cítí stres a vyhoření, pro lidi hledající
smysl života.
V různých statistikách vychází
oblast Slovácka jako nejreligióznější
z republiky. Jak se to však projevuje

v běžném životě? Není přivedení
dítěte ke křtu, případně ještě k prvnímu svatému přijímání a hodinová
účast na nedělní mši svaté trochu
málo? Jak se osobní vztah k Bohu promítá do našeho každodenního života?
A jak žít svou víru v dnešním světě,
aby to vše dávalo smysl? Moc otázek.
Já na ty své přijdu hledat odpovědi na
Misie s P. Patem Collinsem.
MgA. Radmila Mrázová
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