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Krásný den,
milí čtenáři Zpravodaje,
jsou to už čtyři měsíce, kdy jsem vám
na těchto řádcích přál krásné Vánoce.
Upřímně, přijde mi to jako včera.
Navzdory omezením a covidové situaci
se na mém pracovním stole život
rozhodně nezastavil. Minimálně co se
rozhodování a papírování týče. A je to
dobře, hned ze dvou důvodů. Práce je
lék na všechno. A nejlépe zabírá proti
trudnomyslnosti. Druhý důvod známe
asi všichni. Když se vše podaří tak, jak
má, nese plody, které přinášejí velkou
radost.
Tak jako koupě františkánského
kláštera. Barokní perlu v srdci Hradiště, o kterou dlouhá léta pečovali
františkáni, se nám podařilo získat
do majetku města. Čeká nás teď řada
jednání o konkrétním využití prostor.
A už nyní je na stole několik návrhů. Až
budou všechny a my budeme přesvědčeni, že dávají smysl, určitě si je nebudeme nechávat jen pro sebe a budeme
vás o nich informovat. Těším se!
Změny čekají i hlavní křižovatku
v Hradišti. Velká oprava, rozdělená do
dvou etap, startuje 6. dubna. Na konci
měsíce (konkrétně 24. dubna) by
mělo být vše hotovo. S každou z etap
se pojí jiná omezení. Vše je přehledně
vysvětleno zde ve Zpravodaji i na
webu města. Pokud můžete, věnujte
prosím těmto informacím, v duchu
hesla „kdo je připraven, není překvapen”, pár minut a podívejte se na to,
co všechno se během těchto tří týdnů
dočasně změní.

A při bilancování toho, co nás
v následujících týdnech čeká, nemůžu
zapomenout ani na to, čím teď několik
dnů Hradiště a s ním i celá země žila.
K zásahu městské policie v Havlíčkově ulici už bylo řečeno snad vše.
Dodám už jen jedno – pravidla jsou
pro všechny. A svoboda jednoho končí
tam, kde začíná svoboda druhého.
Příkopů mezi lidmi už bylo tento
rok vykopáno dost a to poslední, co
bych chtěl, je jejich prohlubování.
Chovejme se k sobě prosím s respektem a ohleduplně. Tak, abychom
Velikonoce prožili v klidu, bez hádek
a pokud možno s alespoň trochou
optimismu a víry, že následující
měsíce budou klidnější než ty, co
máme za sebou.


S přáním všeho dobrého,
váš starosta Stanislav Blaha

Pořádání akcí uvedených v tomto čísle zpravodaje je závislé
na aktuálním vývoji epidemické situace
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Krátce z města
Kruhové objezdy ozdobí nové květinové záhony

Kvetoucí záhony jsou ozdobou města. 

Nejen tradiční květinovou výzdobou
v centru města, ale také výsadbou
květinových záhonů ve veřejném
prostoru se uherskohradišťská
radnice každoročně snaží o zpříjemnění prostředí města. Po veřejností
velmi kladně přijímaných výsadbách
květinových pásů podél vybraných
komunikací bychom se letos měli
dočkat nových výsadeb trvalkových
záhonů uvnitř kruhových objezdů,
a to na ulicích Sokolovská, Verbířská
a Stojanova.
Stávající výsadby už dosluhují,
čemuž se vzhledem k datu jejich

Foto: Pavel Stojar

výsadby v roce 2013 ani nemůžeme
divit. Ačkoliv hovoříme o „trvalkách“,
životnost těchto rostlin se obecně
pohybuje od 3 do 10 let v závislosti na
zvoleném druhu, podmínkách stanoviště, povětrnostních podmínkách
a péči o výsadby.
Květinové záhony na všech třech
uvedených kruhových objezdech
projdou celkovou regenerací, ale
každý z nich bude mít trochu jiný
charakter. Záhon uvnitř kruhového
objezdu na Sokolovské bude laděn do
šedých, bílých a modrých tónů v kontrastu se žlutou barevností. Vzhledem

k podmínkám budou použity druhy
snášející sucho a plné slunce. Celá
plocha záhonu bude pokryta (mulčována) štěrkem. Kromě trvalek
a cibulovin bude nově v tomto záhonu
využito i dřevin, konkrétně sloupovitých jalovců, které spolu se zvolenými
květinami pomohou navodit „středomořskou“ atmosféru výsadby.
Záhon v kruhovém objezdu na ulici
Verbířské je navržen s ohledem na
moderní okolní výstavbu s výraznější
barevností. Laděn bude do červených
a růžových tónů v kontrastu se světle
modrou barvou. Do středu záhonu
bude umístěn zajímavý kultivar dřezovce a také tento záhon bude zamulčován štěrkem.
Poslední záhon, na kruhovém
objezdu na ulici Stojanově, bude laděn
střízlivě do zelené a bílé. Také v tomto
záhonu se kromě trvalek dočkáme
i nových dřevin. Stávající okrasná
třešeň zde zůstane a bude doplněna
několika keři nízkých bíle kvetoucích
hortenzií. Okolí výsadeb bude mulčováno kůrou a okraj záhonu pokryje
štěrk.
Práce na obnově výsadby v kruhových objezdech by měly začít
v květnu. 
-JP-

Oprava hradeb v Dlouhé ulici bude letos pokračovat
V květnu začne druhá etapa loni
zahájené obnovy městského opevnění, úseku bývalých hradeb v ulici
Dlouhá. Stavební práce budou probíhat až do konce září.
Letos jsou stavební práce zacíleny
na podzemní část hradební zdi.
Hradba bude postupně odkopána
do hloubky asi 1,2 metru. Bude
provedena kontrola stavu kamenů.
Nesoudržné budou vyměněny, podzemní zdivo bude očištěno, znovu
vyspárováno, proběhne injektáž
jádra zdiva a nakonec bude ošetřeno
přípravky pro zamezení nasákavosti

pozemní vlhkosti. Nakonec bude
upraveno okolí pro odvedení povrchové vody i zemní vlhkosti od hradební zdi a jejímu zabránění vniknutí do ní. Předpokládané náklady
na tuto etapu jsou 2,5 milionu korun.
Pozůstatky městského opevnění
Uherského Hradiště jsou dokladem
historie mimořádné hodnoty. Část
středověké vnitřní hradební zdi se
kromě Dlouhé ulice, kde původně
stávala jedna z válcových věží,
dochovala ještě u Matyášovy brány
a poslední pozůstatky zdi jsou pak
k vidění u Galerie Slováckého muzea.

V průběhu prací bude částečně
omezen i silniční provoz na ulici
Dlouhá, proto žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost.

Opravené hradby v Dlouhé ulici. 
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Krátce z města
Dotace na první pololetí jsou rozděleny, celkem 21 milionů
V prvním pololetí roku 2021 rozdělilo město Uherské Hradiště na
dotacích celkem 21 milionů korun.
V rámci vyhlášených dotačních
programů, ze kterých jdou dotace
do oblastí mládeže a vzdělávání,
sportu, kultury a cestovního ruchu,
životního prostředí či obnovy historické architektury, město v první
polovině roku 2021 podpořilo 56
projektů v celkové výši 2,4 milionu
korun. Rozhodli o tom zastupitelé

na svém zasedání dne 22. února.
Prostřednictvím individuální dotace
bylo dále podpořeno 10 projektů ve
výši 14,9 milionu korun a v rámci
dlouhodobé spolupráce byl podpořen jeden projekt dotací ve výši 3,7
milionu korun.
„Nelehká doba se projevila i na
množství žádostí o poskytnutí
podpory na realizaci projektů a akcí
pro veřejnost, v porovnání s prvním
pololetím loňského roku se počet

plánovaných akcí ve všech oblastech snížil. Přesto bych tímto chtěl
poděkovat všem spolkům a organizacím za dlouhodobou přízeň
a spolupráci. Museli jsme bohužel
upustit od osobníh setkání, která
jsme v posledních letech rádi při
příležitosti předání dotací organizovali,“ poznamenal starosta Stanislav
Blaha. Žádosti o dotace na druhé
pololetí budou přijímány od začátku
dubna do konce května.

Sčítání lidu, domů a bytů. Buď online nebo papírovým formulářem
Na celém území republiky se letos
koná sčítání lidu, domů a bytů. Zajišťuje ho Český statistický úřad, který
takzvaný census organizuje na základě
doporučení Organizace spojených
národů vždy jednou za deset let.
Požadované údaje budou občané
poskytovat zápisem do sčítacího
formuláře buď v elektronické podobě
při online sčítání od 27. března do 9.
dubna, nebo následně při terénním
došetření.
Do 9. dubna má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit

a odevzdat listinný formulář, jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické
situaci dojde k výraznému omezení
kontaktů se sčítacími komisaři, a proto
nemohou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se však
můžete obrátit na telefonickou infolinku 840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktních místech
České pošty. Odeslání je zdarma.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají trvalý pobyt (nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů) na
českém území. Sečíst se musí každá

taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců žijících v České republice, s výjimkou krátkodobého pobytu
do 90 dnů.

Ve Smetanových sadech opatrně,
opravuje se chodník

řešen kombinací nepravidelných
betonových kostek a v některých
částech žulových kostek. Jednotlivé etapy prací by měly trvat až
do druhé poloviny června. Žádáme
návštěvníky parku, aby v blízkosti
stavebních prací dbali osobní bezpečnosti.

služby či poradenství. Město Uherské
Hradiště opakovaně vytváří Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na Uherskohradišťsku. Plán je důležitý pro funkční nastavení sociálních
služeb tak, aby efektivně pokrývaly
potřeby obyvatel. K tomu bychom
potřebovali znát názor potenciálních
i stávajících uživatelů, proto bude
na webu města od 13. do 30. dubna
připravena anketa. Jejím prostřednictvím se můžete vyjádřit k využívání
služeb, jejich důležitosti a kapacitám
a uvést i vaše postřehy a názory k této
oblasti. 
- JP-

Chodník protínající Smetanovy sady
ve směru od kina Mír ke Slovácké
búdě a ulici U Stadionu je mimo provoz. Pěší, děti s rodiči a cyklisty na
něm vystřídala stavební technika.
Chodník bude kompletně zrekonstruován, stejně jako zpevněný
povrch oválu u altánu a zpevněné
plochy u Slováckého muzea a u Slovácké búdy. Součástí akce budou
také práce na veřejném osvětlení,
při kterých budou osazena tři nová
svítidla. Povrch chodníku bude
4

Město chce znát názor občanů
na sociální služby

Sociální služby jsou nedílnou součástí společnosti, patří sem například
domovy pro seniory, azylové domy,
pečovatelské služby, odlehčovací

Město Uherské Hradiště

Modré bicykly usnadní cesty po městě
Od dubna startuje v Uherském
Hradišti pilotní projekt sdílených
jízdních kol. Pro občany města
a jeho návštěvníky bude k dispozici
75 sdílených kol městského typu
provozovaných společností
Nextbike.
Kola a jejich stanoviště jistě nepřehlédnete, protože jsou v jednotném
specifickém designu. V rámci města
je vymezeno 45 stanovišť. Budete
tak mít možnost si na kterémkoli
stanovišti kolo zapůjčit a na jiném,
nebo i na původním, ho zase vrátit. Tato služba směřuje k podpoře
možnosti rychlého přesunu v rámci
města bez nutnosti užít vlastní
kolo, případně osobní vozidlo. Kolo
v mé blízkosti si jednoduše půjčím
a na určeném místě v cíli cesty zase
vrátím.
K operativnímu využití sdílených
kol je určena aplikace pro mobilní
zařízení, která je k dispozici na
stránkách společnosti Nextbike
(www.nextbikeczech.com). Registrovanému uživateli (s ověřenou
platební metodou / s aktivním
účtem) už jen postačí načíst QR kód
na sdíleném jízdním kole a může
vyrazit. Pro zájemce, kteří nebudou mít k dispozici chytrý telefon,
bude možné zapůjčení kola přes

Stanoviště sdílených kol.

Modrá kola v akci. 

Foto: 2x Nextbike

zákaznickou linku. Navíc s jedním
účtem u Nextbike můžete využít
modrá sdílená kola v dalších 15
českých městech a 27 zemích po
celém světě. S jednou aplikací se tak
můžete projet například i v Brně,
Ostravě, ale třeba i chorvatském
Splitu nebo Zadaru.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o pilotní projekt na období jednoho
roku, je možné, že se místa pro
zapůjčení kola budou časem měnit
či doplňovat. Trasy sdílených kol
budou za účelem optimalizace sítě
stanovišť monitorovány, a bude tak
možné celkem operativně optimalizovat místa, kde si lidé budou moci
kolo zapůjčit a zase vrátit.
Sdílení jízdních kol město zavádí
jako podporu udržitelné mobility.

Aby měla opravdu smysl, bude
město tuto službu spolufinancovat a prvních 15 minut jednotlivé
jízdy bude možné na sdíleném
kole absolvovat zdarma. Tato doba
může pokrýt většinu cest v rámci
města. Kolo lze samozřejmě využít
i na delší časový úsek, který bude
po čtvrt hodině jízdy zpoplatněn
sazbou 24 korun za 30 minut užívání kola. Pro pravidelné zájemce
o sdílená kola po delší časový úsek
provozovatel nabídne i zvýhodněné
měsíční (149 korun) a roční tarify
(899 korun).
Více informací o fungování sdílených kol v Uherském Hradišti
najdete na webu www.nextbikeczech.com/uherske-hradiste/.

- DP, JP -

Na kole vinohrady? Nad akcí stále visí otazník
Koncem dubna vždy společně
otevíráme na kole či pěšky vinařské cyklostezky v regionu. Za 14
let si symbolické jarní otevírání
a podzimní uzavírání oblíbily tisíce
cyklistů nejen z Uherského Hradiště
či celého Slovácka, ale pravidelně
přijíždí cyklisté z Hradce Králové,
Zábřehu či Slovenska. Letos nad formátem oblíbené akce stále visí velký
otazník.
Jarní otevírání cyklostezek je
naplánováno na sobotu 24. dubna,
s tímto termínem organizátoři
stále počítají a současně se připravují na více možných variant. A to

Start na Masarykově náměstí. Foto:  Region Slovácko

tu klasickou, tedy s hromadným
startem a zahájením na Masarykově
náměstí v Uherském Hradišti, tak
i ve volnějším formátu s individuálním startem a putováním, stejně jako
loni.
Respekt k opatření a zdraví všech
účastníků i pořadatelů je však stále
prioritou, proto pokud by se akce
opět nemohly z důvodu aktuálních opatření konat, přijde na řadu
náhradní termín.
Více se dozvíte na www.slovacko.
cz/nakolevinohrady nebo www.facebook.com/RegionSlovacko kde včas
najdete aktuální informace.
- HP 5
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Město koupí františkánský klášter
Areál v centru města je památkou obrovské hodnoty, kterou je třeba citlivě využít

Františkánský klášter.

Františkánský klášter, mimořádná
historická památka Uherského Hradiště i celé Moravy, přejde do majetku
města. O odkupu rozhodli zastupitelé
22. února. Řád františkánů komplex
před časem nabídl městu k odkoupení,
protože jej již nepotřebuje. V klášteře
sídlí státní okresní archiv, který zde
má být podle platné smlouvy v nájmu
minimálně do roku 2025.
Františkánský klášter s přilehlými
pozemky oficiálně nabídla Provincie
bratří františkánů k odkupu městu
na začátku loňského prosince. Celková cena komplexu a pozemků je 42
milionů korun. Město bude částku
splácet po dobu 10 let, přičemž k tomu
využije vlastních zdrojů.
Smyslem odkupu památky je podle
města především ochrana kulturního
dědictví a uplatnění vlivu města na
její budoucí využití a osud. „Že by
město takové nabídky nevyužilo, to
si v podstatě ani nedokážu představit. Ale rozhodování o nabytí kláštera a pozemků do majetku města
vůbec nebylo lehké. Úsudek jsme
nechali na každém členu zastupitelstva, těm jsme před rozhodováním
vyjednali možnost se do kláštera
podívat a seznámit se s nabídkou na
místě. Samozřejmě, že jsme věděli,
že se o komplex zajímali i privátní

6

Foto:  2x Město Uherské Hradiště

investoři, ale právě v tom jsme viděli
roli města, že když bude mít nad
areálem a pozemky vládu, může se,
třeba i po částech, rozhodnout o tom,
jak budou jednotlivé části funkčně
využity. Vlastnictví takové památky
v soukromých rukou samozřejmě
nemusí nutně skončit špatně, ale
jistota, že tomu tak nebude, je v případě města větší,“ prohlásil starosta
Stanislav Blaha.
O konkrétním využití prostor
kláštera a přilehlých pozemků budou
orgány města rozhodovat později.
Město nechce nic uspěchat, konkrétním návrhům na využití památky
a přilehlých pozemků bude předcházet zodpovědná koncepční příprava.
Areál kláštera si podle názoru města
zaslouží reprezentativní využití pro
významnou veřejnou instituci, která
zaručí zpřístupnění a prezentaci
architektonických a historických
hodnot památky, včetně unikátních
barokních interiérů s dochovaným
mobiliářem.
I případné využití pohledově
výrazně exponovaného pozemku
v sousedství, který je do značné
míry určující pro obraz dotčené části
města, se bude orientovat zejména
na významnou veřejnou budovu
s mimořádnou architekturou a s kvalitními veřejnými prostory.

„Převod majetku františkánů do
rukou města rozhodně neberu tak,
že město má dostatek peněz a může si
dovolit investovat 42 milionů korun.
Ale vztah k odkazu předků a povinnost města se k tomu postavit čelem
jednoznačně převládly. V tuto chvíli
opravdu nejsem schopen přesně říci,
co v areálu františkánského kláštera
může být. Přinejmenším do roku 2025
tam zůstane státní okresní archiv,
který zde má své sídlo. A my nyní
máme čas na zodpovědnou analýzu
budoucího využití. Se vší zodpovědností mohu prohlásit, že památka
bude sloužit veřejnosti a bude o ni
dobře postaráno. Co můžeme říci s jistotou, je, že areál kláštera bude využit
institucemi veřejného charakteru.
Město v žádném případě nedopustí,
aby památka byť jen částečně sloužila
jakémukoliv nedůstojnému komerčnímu využití. Ve vztahu k významu
i odkazu památky se dá předpokládat, že v první řadě bude zvažováno
využití zejména institucemi z oblasti
kultury, školství a veřejného života.
Důležitým aspektem využití by měla
být rovněž citlivá prezentace a adekvátní zpřístupnění památky turistům či zájemcům o historii
a architekturu.“
Stanislav Blaha, starosta
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K výzdobě barokní perly Uherského Hradiště byli povoláni italští mistři
Ve svém souhrnu představuje soubor
františkánského kláštera významnou
kulturní památku přesahující místní
význam. Objekt kláštera je ve velmi
dobrém stavu a do dnešních dnů o něj
bylo citlivě pečováno.

Celému souboru dominuje vysoká
klášterní věž zastřešená barokizující
bání. V přízemí je umístěna pamětní
deska připomínající zbořenou kapli
sv. Rozálie.
Vstupní průčelí kláštera – kvadratura je sevřeno mezi západní průčelí
kostela a boční průčelí činžovního
domu v ulici Františkánské. Hlavní
vchod je orámován portálkem, v jehož
tympanonu se nachází boltcová kartuše se znakem uherské františkánské
provincie.
Z jižní strany je vstup s pravoúhlým pískovcovým portálkem s nadsvětlíkem a reliéfní znak biskupa
Jana Filipce, který sem byl druhotně
umístěn. Západní i severní průčelí je
rovněž v barokním stylu. Čtvercové
nádvoří kvadratury je lemováno stěnami s vysokým pilastrovým řádem
a pětinásobnou půlkruhovou slepou
arkaturou ambitu. Celé přízemí je
zaklenuto barokními lunetovými
klenbami.
Pozoruhodný je barokní interiér
slavnostního sálu refektáře, v němž
jsou ústřední výzdobou klenby štuková oválná zrcadla s freskami Zvěstování Panny Marie a s apoteózou
sv. Františka, sv. Amanda a sv. Anny.
Plocha klenby je zaplněna těžkým
palmetovým ovocným a květinovým
štukem i medailony s reliéfními
postavami světců a andílků.

K provedení této štukové výzdoby
interiérů byl povolán italský sochař
a štukatér Baltazar Fontana a malíř
Krištof Monti. V lunetách jsou olejomalby na plátně, po stranách vestavěné barokní skříně. Severní průčelí
sálu je vyplněno obrazem Večeře
Páně. Sál se právem řadí k nejlepším
dochovaným barokním interiérům
na Moravě. Jeho restaurování bylo
dokončeno v roce 2000.
V letech 1990 až 1991 se v prostorách kláštera uskutečnil archeologický výzkum vyvolaný stavebními
úpravami. Soustředil se do prostoru
rajského dvora a do východního
a severního suterénu barokní kvadratury. Zachyceno bylo intenzivní

středohradištní osídlení, nálezy
a vrstvy středověkého stáří (od
poloviny 13. do konce 15. století). Na
nádvoří rajského dvora byl objeven
i základ středověké, zřejmě samostatně stojící, osmiboké věže v přízemí s kaplí. V ní objevené lidské
kosterní ostatky jsou hypoteticky
dávány do souvislosti se zakladatelem kláštera Janem Filipcem. Což
ovšem dosud nebylo přesvědčivě
doloženo ani vyvráceno.
K dílčím úpravám objektu došlo
zejména v důsledku požáru města
v roce 1894 a zničení horní části
věže a poškození jihovýchodní části
kláštera.
K postupné rekonstrukci, spočívající ve výměně elektroinstalace,
statickém zajištění budovy, vnitřní
úpravě pro archivní účely, restaurování refektáře a knihovny, a nové

fasádě došlo v letech 1975 až 1997.
Kolaudace proběhla 15. května 1997
a celková rekonstrukce kláštera si
vyžádala částku zhruba 52 milionů
korun. Rekonstrukce objektu byla
oceněna udělením titulu Dům roku
1996.
„Objekt františkánského kláštera
je kulturní památkou. V rámci
historického jádra města je areál
kláštera s kostelem Zvěstování Panny Marie dominantním a jedním
z nejhodnotnějších památkových
areálů. Objekt kláštera je ve velmi
dobrém stavu. Byl zásadně rekonstruován na přelomu 80. a 90. let
minulého století. Další významné
opravy a sanační zásahy prodělal
po povodních v roce 1997. I následně o něj bylo dobře pečováno. Je
plně funkční a důstojně využívaný
veřejnou institucí (Státním okresním archivem Uherské Hradiště) .
Některé náměty k využití kláštera
a pozemku pro veřejnou instituci již
máme a analyzujeme, není ale z objektivních důvodů možné, abychom
se v tak zásadním a strategickém
rozhodnutí unáhlili. Musíme věc
podrobně diskutovat s orgány památkové péče, protože jsme uvnitř
městské památkové zóny a v prostředí kulturní památky mimořádné hodnoty. Variant využití bude
více a chceme o nich diskutovat
také s veřejností. Může to být kulturní stánek regionálního významu, budova určená ke speciálnímu
vzdělávání a školství a podobně.
Nepochybně najdeme odpovídající
možnosti a předložíme je jak orgánům města, tak i veřejnosti.
Aleš Holý, vedoucí Útvaru
městského architekta
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Klášter je součástí města už 530 let
Františkáni přišli do Hradiště v roce 1491. Zasloužil se o to biskup Jan Filipec
O založení františkánského kláštera
v Uherském Hradišti se uvažovalo již
kolem roku 1334, kdy podle dochovaného písemného dokladu uložil papež
Jan XXII. olomouckému biskupu, aby
prošetřil zázrak, který se udál před
časem v tomto městě. Jednalo se o záchranu města před úplným zničením
při vpádu Matúše Čáka Trenčanského na den sv. Františka (4. října)
roku 1314.
K uskutečnění tohoto záměru tehdy
sice nedošlo, ale obliba františkánů ve
středověkých městech, kde bylo ceněno
jejich charitativní a duchovní působení
mezi městskou chudinou, přispěla
k tomu, že nakonec k uvedení řádu do
města došlo, a to roku 1491. Zásluha na
této skutečnosti je připisována Janu
Filipcovi, biskupu varadínskému
a správci moravské diecéze. Jan Filipec
tehdy na podporu „Menších bratří“
poskytl sumu 300 zlatých k zakoupení
tří městských domů se zahradami při
židovské čtvrti a později k této částce
připojil 1.000 zlatých na pořízení
mešních rouch, kalichů, knih a dalšího
inventáře.

Díky mecenášům areál vzkvétal
Život františkánského kláštera se od
svého počátku vyvíjel v úzkém sepjetí
s politickými událostmi na Moravě.
Když se v roce 1544 prosadila v dosud
katolickém Uherském Hradišti luterská strana měšťanů, museli se zdejší
františkáni uchýlit na několik desetiletí
do slovenské Skalice. Ani třicetiletá
válka nepřinesla řádu klid, neboť v roce
1643 poškodil klášterní budovu válečný
požár, 1647 prudký vítr srazil věž a štít
kostela a zkázu dovršil požár města
v roce 1681.
Teprve koncem 17. století došlo k příznivějšímu obratu, zejména když řád
našel bohatého mecenáše v Amandu
a Anně Petřvaldských z Buchlovic.
Ti společně s hrabětem Františkem
Skydniským z Bílovic a s několika
uherskohradišťskými měšťanskými
rodinami zabezpečili opravu kostela
8

Unikátní barokní skříně (nahoře) a lunetová výzdoba sálu (dole).

a novou výstavbu klášterního areálu
s barokním refektářem a knihovnou.
Úsilí příslušníků řádu se zaměřovalo
nejdříve na misijní činnosti v okolních městech a městečkách, později
na pomoc v duchovní a sociální sféře
města. V první polovině 20. století pak
byl zdejší klášter vybrán jako výchovný
ústav pro řeholní dorost na Moravě.
Františkánský řád rozvíjí svou činnost
v Uherském Hradišti i v současnosti.
Známá františkánská pouť Porciunkule
2. srpna je zdejší oblíbenou církevní
slavností, která v městském prostředí
nahrazuje tradiční venkovské výroční
svátky a je navštěvována věřícími z širokého okolí.

Osobní zkušenost archiváře

Od roku 1947 se začal františkánský
klášter proměňovat v archiv, v padesátých letech v krajský a v roce 1964 sem
byl umístěn archiv okresu Uherské
Hradiště. Když jsem do něj v létě roku
1967 poprvé vstoupil jako praktikant
při studiu archivnictví na brněnské
univerzitě, jednalo se tehdy o značně
zdevastovanou budovu, kde se nacházely nehostinné depozitáře, kanceláře
vytápěné jen lokálním topením a v okolí

Foto: 2x Město Uherské Hradiště

náletové dřeviny a staré omšelé domky
při Velehradské ulici. V části budovy
se navíc nacházela městská smuteční
obřadní síň s márnicí. Všechno je však
jen zvyk, a tak se roku 1971 stal okresní
archiv ve františkánském klášteře pro
mne a manželku nejen trvalým pracovištěm, ale dočasně i naším domovem.

Postupné stavební úpravy přinesly
zlepšení pracovního prostředí v archivu
a především zajímavá, pestrá a obohacující práce archiváře změnila život
v klášterní budově. Nejdříve sem přivedla odborné badatele a školní exkurze
a nakonec po sametové revoluci i širší
veřejnost prostřednictvím Dnů otevřených památek či koncertních vystoupení.

PhDr. Jiří Čoupek
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Regionální značky podpoří místní výrobce
Tradičním řemeslníkům i farmářům se nabízí větší možnosti propagace, pomůže jim také e-shop

Velikonočních jarmarků jsme se ani letos nedočkali.
Tradiční slovácké kraslice i další výrobky ale můžete
nakoupit přes e-shop. 	
 Foto: Region Slovácko

Regionální značky Tradiční výrobek
Slovácka a Slovácko regionální produkt
vstupují do letošního roku v novém.
A to doslova ve všech směrech.
Značka Tradiční výrobek Slovácka
byla založena v roce 2009, zaručuje především kvalitu výrobků, jejich vazbu na
vymezené území, tradici výroby a šetrnost k přírodě. Hlavní náplní značky
je prezentace regionu prostřednictvím
využití jeho specifik, podpora výrobků
a výrobců s důrazem na tradici vycházející z podstaty Slovácka. V současnosti
sdružuje více než 80 výrobců z celého

Slovácka a stále rozšiřuje řady nositelů.
Nově vzniklá značka Slovácko regionální produkt nabízí místním výrobcům a farmářům ze Slovácka nejen
možnost odlišit se od těch, kteří
dodávají zákazníkům konvenční a uniformní zboží, ale
také spoustu výhod. Společná
prezentace a propagace,
součást regionálního i celorepublikového značení, zahrnutí
do společného e-shopu, prodej
výrobků v nových prodejních místech,
možnost účastnit se společných akcí,
jako jsou jarmarky, trhy, vzdělávací
akce a další.
Jaké jsou základní podmínky pro
získání certifikátu? V prvé řadě je
nutné řádně si prostudovat a splnit
Kritéria a zásady pro udělování a užívání značky, zaslat výrobek a Žádost
o udělení značky. O udělení kterékoli
z obou značek bude poté rozhodovat
komise složená z odborníků napříč
obory. Ti budou hodnotit mimo jiná kritéria i použití místních surovin, podíl
ruční práce na výrobě a specifičnost pro
region.

V souvislosti s regionálními
značkami se můžete setkat s úplně
novými logy v červené a modré barvě.
Červené patří Tradičnímu výrobku
Slovácka a nahrazuje dřívější
logo. Modrým se prezentuje
Slovácko regionální produkt.
Obě svým motivem vycházejí ze známé arabesky loga
turistické oblasti Slovácka.
Současně se obě značky staly
členy Asociace regionálních
značek.
Obě značky se snaží maximálně
přizpůsobit stávající situaci a hlavně
chtějí podpořit lokální výrobce
a zájem o jejich výrobky. Po půlroční
práci byl během března spuštěn
nový web s e-shopem na doménách
www.tradicnivyrobek.cz a www.
slovackyprodukt.cz, plně nahradí ten
původní, kapacitně ani technologicky
již nedostačující. Nový web s e-shopem splňuje požadavky komfortního
nákupu včetně platebních bran a podstatně elegantněji si mohou zboží
objednat i lidé ze zahraničí.
	
- RS -

Výzva všem slováckým kuchařkám a kuchařům
Denně doma vaříte? Uklízíte ve
volných chvílích šuplíky, na které
nikdy nezbyl čas a objevujete dávno
zapomenuté poklady? A co třeba
poklady v podobě starých receptů?
Zavzpomínejte na dětství, na maminčinu, babiččinu kuchyni… Vonělo to
tam po patentech, milostech, trnkové
máčce? Nebo je váš oblíbený rodinný
recept úplně jiný? Pokud máte recept,
který se dědí u vás v rodině z generace
na generaci, a nechcete, aby zůstal
pouze v šuplíku, podělte se o něj!
Před lety vydal Region Slovácko dva
díly Kuchařky tradičních pokrmů na
Slovácku s téměř 300 recepty. Jsme si
však jistí, že je jich ještě další spousta
ukryta. Pokud takový recept máte,
nebo třeba i celou sbírku, ozvěte se

Slovácké domácnosti mohou ukrývat gastronomické
poklady.
Foto: Petr Salinger

nám! Pomůžeme s přepsáním a zpracováním. Nemusíte se bát, budeme se
o váš rodinný poklad starat s péčí a bez
vašeho souhlasu nebude recept nikde
zveřejněn.
Recepty můžete zaslat na e-mail
slovackakucharka@slovacko.cz nebo
poštou na adresu Region Slovácko
(Městské informační centrum),

Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště. Kromě receptu prosím
uveďte zejména vaše kontaktní údaje
– jméno a příjmení, telefon, e-mail
či adresu. Uvítáme také informace,
odkud recept pochází (například: moje
babička jej získala od své maminky
původem z Nezdenic), jak dlouho je
recept ve vaší rodině, zda existují
nějaké další varianty receptu nebo
jak se recept postupně upravoval.
Případně uveďte, čím je pro vás tento
recept důležitý (nezapomenutelná
chuť, vzpomínka na dětství, souvislost
s místem, dobou, osobou). Zasláním
receptu dáváte souhlas se zpracováním receptu.
Děkujeme a těšíme se na vaše poklady!
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V dubnu začne oprava hlavní křižovatky
Řidiči, cestující veřejnou dopravou i chodci musejí počítat s komplikacemi
Notnou dávkou trpělivosti a ohleduplnosti se musí vyzbrojit řidiči i chodci
v Uherském Hradišti. Ředitelství
silnic a dálnic ČR začne 6. dubna
s plošnou opravou hlavní křižovatky
silnice I/55 s ulicemi Sokolovská
a Všehrdova. Práce mají trvat až do 23.
dubna.
Zejména v době dopravních špiček bude nutné počítat s tvorbou
kolon a s časovým zdržením, protože
v tomto místě bude omezená doprava.
Průjezd vozidel bude redukován vždy
na dva jízdní pruhy.
Ředitelství silnic a dálnic se
rozhodlo opravit celou křižovatku
z důvodu značeného opotřebení
povrchu. Realizace opravy je plánována ve dvou etapách, kdy bude
vždy uzavřena polovina silnice

společně s napojením navazující
komunikace. V první etapě (od 6.
do 14. dubna) bude uzavřeno napojení ulice Sokolovské a v druhé
etapě (od 15. do 23. dubna) napojení
ulice Všehrdova. Objízdné trasy
budou podle místostarosty Jaroslava
Zatloukala v obou etapách prakticky
stejné. Ty, které povedou přes město,
budou moci používat pouze osobní

auta, respektive auta do 3,5 tuny
a autobusy veřejné dopravy. „Tato
trasa povede přes sídliště Východ –
u Zimního stadionu se na kruhovém
objezdu odbočí na ulici 1. Máje, pak
trasa vede přes Východ, Větrnou ulicí
a napojí se zpátky na třídu Maršála
Malinovského. Kdo se bude chtít
dostat do centra, bude muset odbočit
na křižovatce k nemocnici, tedy na
Svatoplukovu ulici, potom na ulici Na
Morávce, dále trasa povede po ulici
třídy Politických vězňů, Obchodní
ulici a Hradební ulici a u gymnázia
se řidiči dostanou zpátky na Velehradskou třídu. V druhé etapě budou
řidiči jedoucí z centra či do centra
města využívat zejména ulici Svatoplukovu a ulici Jiřího z Poděbrad,“
popsal místostarosta Zatloukal.  - JP -

ETAPA I 6.–14. dubna

Tenici a nádraží ČD k nemocnici
a do Štěpnic a zpět. Linka 9 pojede
následovně: spoje číslo 1 a 3 budou
vyjíždět ze zastávky Mařatice dolní
konec, spoj číslo 2 bude končit
v zastávce Jaktáře, spoj číslo 104
je prioritně určen pro dopravu
školáků a nyní je zrušen. Pokud by
po 6. dubnu byl obnoven provoz na
základních školách, jeho konečnou
zastávkou by byla zastávka Mařatice-dolní konec.
OBJÍZDNÁ TRASA
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5
tuny bude vedena po silnicích I/55,
III/05014, ulicí Větrná a ulicí 1. máje
přes místní část města Mařatice.
Tuto objízdnou trasu bude využívat
také autobusová doprava. Objízdná
trasa pro vozidla nad 3,5 tuny bude
vedena přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla,
Topolnou, Bílovice a místní část
Uherské Hradiště-Jarošov. Ve směru
do centra Uherského Hradiště bude
vedena po silnicích I/55, III/05013
a ulicemi Na Morávce, Politických
vězňů a Hradební.

ETAPA II 15.–23. dubna

V první etapě bude realizována
oprava povrchu na levém jízdním
pásu silnice I/55. Silnice II/497 bude
v místě křížení se silnicí I/55 úplně
uzavřena.
CHODCI
V místě křížení silnic I/55 a II/497
budou uzavřeny tři přechody.
Obchozí trasa bude vedena po stávajících chodnících podél silnice I/55.
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Linky 2, 6 a 7 pojedou beze změny.
Linka 3 pojede ze hřbitova v Mařaticích přes sídliště Východ na
Solnou cestu a po Malinovského
třídě na autobusové nádraží. Linka
5 bude opačným směrem linky
3. Linka 4 pojede z Jarošova přes
Jaktáře a MESIT, pak po objízdné
trase přes Mařatice, kde zastaví
na zastávce Mařatice-dolní konec
a Mařatice-škola. Dál pojede po
Větrné ulici na Solnou a po Malinovského třídě až na autobusové
nádraží a zpět. Linka 8 bude
vyjíždět z autobusového nádraží
přes Svatojiřské nábřeží, Starou
10

Ve druhé etapě bude realizována
oprava povrchu na pravém jízdním pásu silnice I/55. Silnice
II/497 bude v místě křížení se silnicí I/55 průjezdná, ale vozidlům
jedoucím po silnici I/55 ve směru
od Starého Města nebude odbočení
na silnici II/497 umožněno.
Stejně tak vozidlům jedoucím po
silnici II/497 ve směru od Bílovic
nebude umožněno odbočení na
Hodonín.
CHODCI
V místě křížení silnic I/55 a II/497
budou uzavřeny dva přechody.
Obchozí trasa bude vedena po stávajících chodnících podél silnice
I/55.
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Informace o provozu MHD při
druhé etapě budou včas zveřejněny. Sledujte náhradní jízdní
řády zveřejněné na webu dopravce
ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s.
OBJÍZDNÁ TRASA
Objízdná trasa je stejná jako
u první etapy.

Sport

Rozjeté fotbalisty zastavil covid
1. FC Slovácko muselo do karantény. Snad to neohrozí pozici mezi elitou ligy
Škoda jen, že nemohli povzbuzovat
diváci, kteří týmu vždy byli velkou
oporou.

Ovlivní formu
vynucená přestávka?

Radost hráčů po gólu do sítě Slavie (nahoře) a souboj před brankou Baníku (dole).

Devět únorových bodů za tři
vítězství. S Teplicemi 2:0 (branky
Kalabiška a Juroška), v Příbrami
4:1 (Hofmann, Kliment, Petržela,
Juroška) a hlavně se soupeřem na
špici tabulky v Jablonci 3:0 (Petržela, Kliment, Ciciliu). 1. FC Slovácko
se po jedenadvacátém kole usadilo
na třetím místě tabulky se 40 body
a skórem 41:21, hned za proslulými
pražskými „S“.

Foto: 2x Miroslav Potyka

slováckého klubu. Trenér Michal
Svědík postupně vytvářel pevnou
kostru mužstva, když zkušené
hráče (Kadlec, Hofmann, Reinberk,

Úspěšná polovina sezóny

Devítizápasovou šňůru bez porážky
ukončila až nešťastná prohra 3:2
se Slavií Praha. Suverénní leadr
Fortuna:Ligy a čerstvý vítěz nad anglickým Leicestrem v Evropské lize
v Hradišti dvakrát prohrával a nakonec po vyrovnaném boji těsně zvítězil – i díky brance z penalty. Branky
za Slovácko dali Sadílek a Kadlec, po
zranění v Jablonci ale chyběl nejlepší střelec Kliment. V komentářích
sdělovací prostředky hodnotily zápas
jako vyrovnaný s tím, že Slovácko si
zasloužilo minimálně bod.
První část sezóny patří bezesporu mezi nejúspěšnější v historii

Petržela, Navrátil, Kalabiška)
a borce střední generace (Havlík,
Daníček, Kliment, Juroška) průběžně doplňoval mladou generací
(Sadílek, Nemrava, Kohút, Kubala).
Mužstvo hrálo líbivý technický
fotbal (také se říká „běhavý“)
a především zlepšilo střeleckou
produktivitu. Nejlepší střelec Kliment vsítil sice „jen“ sedm branek,
ale zapojovali se i ostatní včetně
obránců. Třetí místo v tabulce
bylo výsledkem kolektivní práce.

Pak přišla 4. března nedobrá zpráva.
Po jedenadvaceti kolech se u několika
hráčů objevil pozitivní test na covid19 a hygienická stanice nařídila
karanténní opatření. Odloženy na
neurčito byly zápasy v Pardubicích
a v Olomouci.
Čtrnáctidenní karanténa postavila
před realizační tým problém, jak
udržet fyzickou kondici mužstva.
Pozitivně testovaní hráči se léčili
a museli zůstat v klidu, ostatní měli
individuální přípravu v domácích
podmínkách.
„Já jsem zrovna jeden z nenakažených, takže doma dělám cvičení,
které nám posílá kondiční trenér.
Jedná se především o posilovací cviky
a nějaké kardio v rámci možností.
Vliv na formu mužstva karanténa
nejspíš mít bude, protože nemocní
kluci nemohou dělat nic a budou se
do formy dostávat hůř. Ale snad si
s tím poradíme a budeme mít nějaký
čas na dotrénování před prvním
zápasem," podotýká obránce Stanislav Hofmann.
„Já teď cvičím doma zejména na
karimatce. Výpadek formy každopádně bude, pocítíme to jak kondičně, tak i herně. Byli jsme v rozjetém režimu, ze kterého jsme vypadli,
a nebude jednoduché znovu naskočit.
Ale nebudeme první ani poslední,
kdo si tím prochází – musíme se s tím
porvat,“ konstatuje dlouholetý kapitán mužstva Vlastimil Daníček.
Po čtrnáctidenní karanténě porazilo první jarní den (ale za vydatného sněžení) Slovácko Ostravu 2:1.
Branky vstřelili Daníček z penalty
a Kohút. Hráči odehráli výborný
první poločas, ve druhém už se síly
vytrácely. Ale tři body se cení!

Miroslav Potyka
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Názory zastupitelů
Udělejme Hradiště
krásnější

Při březnových procházkách v rámci
katastru našeho města, včetně všech
jeho městských částí, jsem si všímala
probouzející se přírody. Těším se na
zářící narcisy podél Velehradské třídy,
pestrobarevné trvalky a letničky
v zatáčce u autobusového nádraží,
stejně tak na tulipány a krokusy,
které nabízí kolemjdoucím svoji krásu
na Sokolovské ulici (naproti kinu
Hvězda) už od poloviny března.
Velmi kvituji, že by měly být v tomto
roce nově osazeny také záhony
uvnitř kruhových objezdů (v ulicích
Sokolovská, Verbířská a Stojanova)
a že je pamatováno také na odolnost
vybraných trvalek, cibulovin a dřevin
vzhledem k možným delším obdobím
sucha.
Čeho si také všímám, a určitě
nebudu jediná, jsou upravené či méně
upravené předzahrádky domů, okna
a balkony, které v tomto jarním čase
přímo vybízí k oživení květinovou
výzdobou dle vlastního vkusu. I v této
nepříliš radostné době bychom mohli
Hradiště udělat hezčí a nečekat jen na
to, jak upraví veřejné zelené plochy „ti
na radnici“. Někde přímo vyhlašují
soutěže o nejkrásnější květinovou
výzdobu a občané mohou hlasovat na
sociálních sítích či stránkách měst.
Pro mě by bylo největší odměnou
vidět, že Hradišťanům na vzhledu
města záleží kvůli sobě navzájem a že
jim není lhostejné, jak to vypadá na
chodnících, ulicích a v parcích (třeba
vyhodí drobný odpad do pár metrů
vzdáleného koše). O příkladu, který
tímto dáváme svým dětem, netřeba
mluvit.
Někdo může namítnout, že má
jiné starosti a toto není podstatné.
Je to podstatné. Všichni jsme zodpovědní za prostředí, ve kterém žijeme,
a můžeme se stát jeho spolutvůrci.
Kritizovat je velice jednoduché. Něco
zlepšit, nezištně pomoci, udělat cokoliv pro ostatní – je násobně těžší.
Přeji nám všem, aby Uherské Hradiště vzkvétalo.
MgA. Radmila Mrázová,
KDU-ČSL
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O koupi františkánského
kláštera a přilehlých pozemků

Na posledním zastupitelstvu se opět
nakupovalo. Před rokem v lednu
město koupilo budovu KB za 35 mil.,
do jejíchž oprav nasype (bůhví proč)
dalších 25 mil. No a teď po necelém
roce oťukávání a jednání s františkány obdrželo nabídku na odkoupení
františkánského kláštera a přilehlých
rozsáhlých pozemků bývalé zahrady
(sahajících až ke knihovně) za 42 mil.
Cena je to víc než slušná, ale pro koupi
jsem nehlasoval.
Proč? Už víc než 4 roky (po vyhnání
diskotéky) chátrá (i s přilehlými
objekty) stará radnice, kdy doteď
nebylo Útvarem architekta města nalezeno vhodné využití těchto rozsáhlých
prostor. A, bohužel, to stejné připustili
radní v rozpravě na jednání zastupitelstva o koupi klášterních budov
a pozemků: „Sice nevíme co s tím, ale
přesto to koupíme.“ Tak to jsme raději
ty peníze mohli využít na investice do
oprav hřišť, chodníků nebo mobiliáře.
Také se obávám, že to s klášterem
dopadne podobně jako s radnicí.
Lukrativní pozemky se po částech
rozprodají a pro budovu, poté co ji za
pár let opustí okresní archív, nebude
valného využití. A ještě si neodpustím
(jako katolík) poznámku k prodávajícím františkánům a slovům vikáře
Jurka, kdy mj. prohlásil, že už františkáni nejsou schopni budovu sami
využít pro jejich život i službu a je pro
ně spíše břemenem. Při vší úctě k nim,
zbavují se majetku, na který jim věřící
přispívali po celých 500 let, co tady
v Uherském Hradišti působí. Majetek, který v mých očích mají pouze
ve správě, a měli by dělat vše pro to,
aby sloužil k tomu, k čemu se ve své
řeholi zavázali – k pomoci potřebným
a nemohoucím. A lidé by jim za to
zatleskali a to i ti bez vyznání. V minulosti klášter sloužil k bydlení pro
studenty přilehlého gymnázia a teď by
mohl fungovat jako hospic a zároveň
i jako domov pro seniory. Tak snad
tam nakonec vznikne něco podobného
a ne další kanceláře pro úředníky.

Jan Zapletal, Ph.D.,

Nestraníci pro Hradiště

Zvláštní ticho
kolem MHD

Zprávy z města o plánech na
reformu MHD. Vzpomínáte? Už
jsou to tři roky, co jsme je čítávali a slýchávali. Už před volbami
2014 nikdo z politického spektra
nepochyboval, že síť linek, zastávek a frekvence spojů neodpovídá
velikosti našeho souměstí.
Proto také radnice nechala
vypracovat koncepci veřejné
dopravy, jejíž vznik jsem od
začátku podporoval a pro schválení
finální podoby také na zastupitelstvu v prosinci 2017 hlasoval.
Dopady koncepce byly veřejnosti
i médiím důkladně a opakovaně
prezentovány.
Máme rok 2021, a jelikož se
kolem realizace od té doby příliš
neudálo, vznesli jsme jako opoziční
Piráti na zastupitelstvu dotaz,
v jakém stavu to vše je. K našemu
překvapení jsme se dočkali od
zástupců koalice odpovědi ve
smyslu, že se ukázalo, že původní
koncepce byla příliš ambiciózní
a aktuálně probíhá de facto zpracování nové a „mírnější“. Na takovou
změnu názoru má koalice samozřejmě plné právo, ale zarážející
je, že o tomto rozhodnutí už žádná
veřejná fóra neproběhla a neobjevily se ani mediální výstupy. Když
my jako zastupitelé toto zjistíme
jen „náhodou“, jak se k informaci
měl dobrat volič?
Pomalu jde i budování zastávek.
Stará Tenice se povedla, ale Smetanovy sady jen nahrazují jinou
zastávku. A co Sokolovská? Projekt
má město už šest let a stále se nic
neděje. A stejná je situace u dalších
zastávek z koncepce, jako je Kollárova nebo UNESCO. I zde utichly
přípravy bez odůvodnění.
Přes to vše stále věříme, že
se potřebných zlepšení v MHD
dočkáme, a i z opozice nabízíme
pomoc, podporu. Jen by neškodilo
více transparentnosti a férovosti.
František Elfmark,
Jaroslav Ševčík,
Česká pirátská strana

Informace

Ještě vydržme

V březnu uplynul rok téměř nepřetržitého uzavření naší země. Málokdo
z nás čekal spoušť, která během této
doby nastane. Vzrůst napětí vnímáme
už i v bezprostřední blízkosti a emoce,
nejen na sociálních sítích, vybublávají stále častěji na povrch. A není se
vlastně čemu divit.
Za dobu jednoho roku jsme svědky
postupné devastace podnikatelů, živností, kultury. Jsme také jednou z mála
zemí, ve které si to naplno odskákaly
děti. Co s nimi rok u počítačů provedl,
se bude projevovat postupně a návrat
do škol nebude jednoduchý. Kompletní
uzávěra škol je jistě jednodušším řešením než zavádění cílených a promyšlených opatření, ale o to nešťastnějším.
Bezmoc, kterou při často nesmyslných vládních rozhodnutích cítíme,
postupně vzrůstá. Přesto je třeba
se semknout. Hodnoty soudržnosti
a spolupráce nejsou prázdná slova, ale
dovednosti, kterým se právě z nepříjemných kovidových lekcí máme učit.
Na on-line zasedáních Rady města
projednáváme nejrůznější možnosti,
jak občanům ulevit a alespoň trochu
zlepšit náladu ve městě. Jednou z nich
bylo ponechání otevřených dětských
hřišť. Snažíme se v rámci možností
také vyjít vstříc všem, kteří si pronajímají městské prostory, a řešíme, jak
v dlouhodobém horizontu podpořit
rozvoj podnikatelských komunit fungujících na sdílené ekonomice služeb
a nájmů. Život po kovidu musí nabrat
novou energii.
To vše má ale jednu důležitou
podmínku a tou je převzetí minimální
odpovědnosti. Ta spočívá v důsledné
dezinfekci a nošení respirátoru
v zastavěných oblastech, kde dochází
k mezilidským kontaktům. Bez
důslednosti v těchto „malých velkých“ věcech se totiž nemáme šanci
posunout. Pravidlo „mě se to netýká“
zvyšuje počet obětí a oddaluje světlo
na konci tunelu. Není to omezování
svobody, ale nutné zlo a minimum
respektu k druhým. Zkusme to ještě
vydržet. 

Zuzana Vandame,

TOP 09, studenti a nezávislí

Zákrok strážníků
byl přehnaný

Vlnu emocí zvedl zákrok městské
policie proti muži bez roušky. Nehájím nedodržování vládních opatření,
sám je respektuji, i přesto, že si o nich
myslím své. Na incident se dívám
především jako táta, kterého děsí
postup strážníků, ale je fakt, že bych
jako táta nikdy nedal represivním
složkám záminku k použití donucovacích prostředků. Na druhou
stranu pokládám zákrok strážníků za
absolutně přehnaný, a to především
s ohledem na malé dítě. Strážníci
situaci nezvládli, zachovali se neadekvátně k okolnostem a společenské
nebezpečnosti.
Hned druhý den ráno jsem z pozice
zastupitele požádal starostu, aby
incident důsledně prošetřil a vyvodil
důsledky. Jsem rád, že se tak stalo, že
se jménem města za chování strážníků omluvil, že je postavil mimo
službu a požádal Policii ČR o prověření případu. Pohlídám si, aby byl
případ dotažen do konce. V řetězci
událostí je totiž stále řada nejasností.
Také budu chtít znát, jaké pokyny
mají policisté a strážníci v případech,
kdy je součástí incidentu malé dítě.
Všichni cítíme, jak moc napjatá je
atmosféra ve společnosti. Nikdo to
nemá jednoduché. Ani zdravotníci,
ani živnostníci bez tržeb, ani školou povinné děti a jejich rodiče, ani
policisté a strážníci. Ale právě proto
je nutné, abychom se všichni chovali
odpovědně, ohleduplně, ale i odvážně.
A ti, kdo konají ve veřejné moci,
maximálně profesionálně, což se
v tomto případě fakt nepovedlo.
A ještě jedna poznámka. Rodiče
mne učili respektovat autority, ty
v uniformě především. Mělo by
to v normální míře platit i dnes.
Nicméně je důležité, aby stejnou váhu
jako respekt k autoritám měla i naše
svoboda veřejně poukázat na přehmaty, selhání a pochybení, kterých
se tyto „autority“ dopustí. Jinak jsme
na cestě k totalitě, obuškům a vodním
dělům.
Ing. Michal Dvouletý, MBA

Strana soukromníků ČR /

Naplno pro Hradiště

Zápisy do škol

Způsob organizace zápisu do 1. ročníků základních škol pro školní rok
2021/2022 je v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Zápisy na všech
základních školách zřízených městem Uherské Hradiště proběhnou od
1. dubna do 30. dubna 2021.
Zákonní zástupci mohou doručit
žádost těmito způsoby:
· do datové schránky školy,
· e-mailem s elektronickým
podpisem zákonného zástupce
(nelze poslat prostý e-mail),
· poštou (doporučeně, rozhodující je
datum podání na poštu),
· osobním podáním ve škole
– vhozením žádosti do poštovní
schránky školy.
Podrobné informace na webu
jednotlivých škol:
· ZŠ UNESCO, Komenského
nám. 350, www.zsunesco.cz,
· ZŠ Sportovní 777,
www.zsuhsportovni.cz,
· ZŠ a MŠ Větrná 1063,
www.zsvychod.uhedu.cz,
· ZŠ Za Alejí 1072, www.zszaaleji.cz,
· ZŠ T. G. Masaryka, Mařatice,
1. máje 55, www.zsmaratice.cz,
· ZŠ a MŠ Jarošov, Pivovarská 200,
www.zsjarosov.cz.
Jednotlivé školské obvody jsou
uvedeny ve vyhlášce č. 11/2019, která
je dostupná na webu www.mesto-uh.cz. Do škol jsou přednostně
přijímány děti , které mají v daném
obvodu trvalé bydliště. Zákonný
zástupce však může pro žáka zvolit
školu i mimo příslušný obvod.

Mateřské školy

Zápisy na všech mateřských školách
zřízených městem Uherské Hradiště
proběhnou od 2. května do 16. května
2021. Způsob doručení žádostí je
shodný se zápisy do základních škol
(datová schránka, e-mail, pošta,
poštovní schránka školy). Více na
webu www.mesto-uh.cz. 
- RED -
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Dvě historická výročí
V roce 1421 král udělil městu důležitá privilegia. Roku 1681 pustošil Hradiště velký požár

Listina Zikmunda Lucemburského z roku 1421. 

Letošní duben je spojen se
dvěma výročími, u nichž
lze bez nadsázky použít
oblíbenou frázi – jedno dobré
a druhé špatné. Tím prvním
a dobrým je 600 let uplynuvších od
roku 1421, kdy tehdejší římský a český
král Zikmund Lucemburský za svého
pobytu v Uherském Hradišti město
obdařil privilegii, která napomohla
k budoucímu hospodářskému rozvoji
města.
Nejprve 5. dubna 1421 jako odměnu za
věrné služby měšťanů osvobodil město
na pět let od všech daní a platů, což
mělo význam jen krátkodobý. Důležitější, a hlavně s dlouhodobým přínosem, však byla listina vydaná 18. dubna
1421, jíž panovník městu potvrdil
všechna dosavadní privilegia a navíc
mu udělil mílové právo na vaření
a prodej piva a usazování řemeslníků.
Tímto ustanovením zbavil město
a zde usazené řemeslníky nežádoucí
konkurence z okolních obcí a také
konkurence velehradského kláštera.
Z tohoto práva následně vyplývaly
četné spory města s klášterem o krčmy
a vaření piva, o šenkování vína a piva,
o řemeslníky a o rybáře, které museli
opakovaně řešit nejvyšší zemští úředníci nad královskými městy, moravští
14

Foto: SOkA Uherské Hradiště

podkomoří Jan z Lomnice
v roce 1489 a znovu Přemek
z Víckova na Prusínovicích
v roce 1551.
Druhým a smutnějším výročím je
340 let od velkého požáru v roce 1681.
Sedmnácté století lze v našich dějinách
bez velké nadsázky nazvat stoletím katastrof, kdy dlouholeté válečné události
střídaly přírodní pohromy a morové
rány. Pouze několik měsíců uběhlo od
skončení velkého moru, který řádil ve
městě od srpna do prosince 1680, a 23.
dubna 1681 vypukl snad nejhorší požár
v dějinách města, při němž vyhořelo
padesát domů i veřejné budovy.
Autentické líčení tohoto požáru
je zachováno na úvodních stranách
knihy přijatých měšťanů, založené
v následujícím roce po požáru městským syndikem Christianem Alexiem
Bunčem: „… začátek vezmouc na klášteře a kostele františkánským, skončil
teprva na koleji a kostela(!) Tovaryšstva Ježíšova inclusive, všecka stavení
uprostřed stojící v popel obrátivše,
mezi jinýma kostel farní co největší
záhubu pocítil, … Podnikl toho neštěstí
i rathaus s svou pěknou věží a na ní
byvšíma znamenitýma hodinami, kdež
za mnoho set nebo rači tisíc od obilí,
vlny a jiného hospodářského voratu
ztraceno jest. Ten nevlídný host ani

Titulní stránka z Knihy přijatých měšťanů z roku
1682. 
Foto: SOkA Uherské Hradiště

duchovenství na děkanství, vartu při
komendantovým quartýru, oudatnost
při panských domích nerespectýroval,
naproti tomu také tak ponížený byl, že
podobnou zdvořilostí marštale, chlívy
i tu šatlavu a jiná opovrhnutá místa jest
navštívil. Mlčím, jak mnoho z měšťanův žebráků učinil. … jak v kanceláři
na rathauzi, kde mnoho pěkný starý
památky a spisy užitečné zpopelatěly,
tak i jinudy ... aspoň mohovité věci byly
by se mohly salvirovati, kdyby všechny
tři rady a některé obzvláštní osoby
z města o tom čase při střiži a obyčejným obědě v Starém Městě na Hamberku (obecní dvůr) nebyly, ale kdož je
ten, aby budoucí příhody předvěděti
mohl.“
Líčení však končí optimisticky:
„Přesto ale všechno páni měšťané,
sousedi a obyvatelové tohoto královského města netraťte chuti vaše požáry
zase zvelebovali, nejste v tom neštěstí
první ani nebudete poslední, mnozí
před váma tak padli a hle již nyní lepší
stojí. … snad vaše neštěstí k tomu konci
přišlo, aby vaše staré grunty a domy
nový a čerstvější oděv nabyly.“ 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Z historie

Toulky městem

Hradební ulice asi v roce 1981, vlevo dům č. p. 209.

Následující tři domy do konce Hradební
ulice vznikly v letech 1880–1881. První
z nich s č. p. 207 v roce 1880 již stál, ale
nebyl dosud obydlen. Majitelem byl
štábní šikovatel na odpočinku Johann
Schwieger, který ale bydlel v kasárnách, kde také roku 1885 zemřel a dům
zdědila jeho manželka Klementina
Schwiegerová. Zdejší byty pronajímala a sama se sem nastěhovala až po
řadě let. Bydlela tu pak se svým synem
Ferdinandem, gymnazistou a později
úředníkem na finančním ředitelství.
Po její smrti v roce 1920 žil v domě sám
až do roku 1945, kdy mu byl jako Němci
zkonfiskován a stal se majetkem místního národního výboru.
Následující dům č. p. 209 byl postaven
v roce 1881 a patřil vdově po úředníkovi Amalii Palettové, která v něm žila
až do počátku 20. století. Po její smrti
se majiteli stali Vincenc a Štěpánka
Rašticovi z Buchlovic, kteří ve 20. letech
přistavěli klempířské dílny a zřídili
výklad. V roce 1939 stavitel Josef Horák
přistavěl na dosud přízemní dům
první patro s druhým bytem, v němž
pak bydlela provdaná dcera Rašticových Terezie s manželem Antonínem
Hrdličkou, zatímco její rodiče bydleli
v přízemí. Vincenc Raštica byl známý
velitel hasičů, stejně jako později jeho
syn Miroslav. Po smrti Vincence Raštici
byl dům rekonstruován a klempířská

Foto: archiv Slováckého muzea

dílna změněna na byt. Úpravy byly
dokončeny v roce 1960, ale na jaře
1982 byl dům demolován pro výstavbu
obchodního domu Centrum.
V současně postaveném domě č. p.
210 v roce 1890 bydlel penzionovaný
četnický strážmistr Josef Stolař s manželkou a podnájemníkem, kandidátem advokacie Dr. Arnoldem Adámkem.
Od přelomu století tu nejméně dvě
desetiletí bydlel majitel domu, advokátní solicitátor Antonín Janovský,
u něhož byli v roce 1900 ubytováni
dva mladí stavitelští asistenti Antonín
Šupka a Josef Peterka, zaměstnaní
u stavitele Kryštofa Jedličky. Během
20. let 20. století se majitelem přízemního domu stal úředník státních
drah Vladimír Schwarz s manželkou
Annou a bydleli zde se synem Františkem, pozdějším zahradníkem, který
v říjnu 1945 získal otcovu polovinu
domu. Jeho zahradnictví se rozkládalo
za popisovanými domy, na parcelách mezi zdí krajské věznice a nově
vybudovaným obloukem Velehradské třídy. Majitelkou poloviny domu
stále byla Anna Schwarzová až do
roku 1975, kdy zemřela a František
Schwarz, tehdy již zaměstnaný jako
topič v podniku Ton, zdědil i tuto část.
Matku však přežil jen o tři roky a poté
domek zdědila jeho manželka Marie

Schwarzová. V únoru 1982 padlo rozhodnutí o demolici a v březnu a dubnu
téhož roku byl dům zbourán.
Celý blok končil jednopatrovým
domem č. p. 192, který byl původně
postaven jako přízemní v letech
1873–1874 stavitelem Josefem Schaniakem pro obchodníka Františka Sohra
v jeho hradební zahradě. V 80. a 90.
letech 19. století byli obyvateli domu
kromě majitele výhradně úředníci
a učitelé, většinou svobodní, v roce
1900 to bylo až na jednu posluhovačku
podobné. Z šesti bytů pouze ve dvou
žily celé rodiny – majitele Františka
Sohra a profesora Zikmunda Havláka.
Do roku 1910 se však změnil majitel
domu, stal se jím penzionovaný cejchmistr František Kučera, který pak
žil s manželkou v jednom z šesti bytů.
Dům již měl tou dobou první patro,
v každém byly tři byty. Bydlel zde jen
jediný úředník, berní asistent Antonín Svoboda, další obyvatele můžeme
označit jako kategorii
námezdních pracovníků.
Od druhého desetiletí 20.
století byl majitelem domu
berní správce Josef Boček a od konce
30. let tu působilo i několik živností,
např. v letech 1937–1949 tesařství
Aloise Silného, hlídací a zamykací
ústav Františka Frýborta a naposled
asi od roku 1939 vetešnictví Marie
Skřivánkové. Kromě rodiny majitele
v domě bydlelo ještě dalších 11–13
nájemníků, ale do roku 1963 zůstaly
jen dvě bytové jednotky a ty byly prohlášeny za neobyvatelné. Od počátku
roku 1972 byly místnosti přiděleny
pro obchod n. p. Sigma, ale deset let
nato byl dům také zbořen.
Dál až k Velehradské třídě se už
nacházel jen parčík, obklopující budovu
někdejšího německého Kasina, známou jako podnik Hanačka, o níž jsme
již dříve psali. Zde – na křižovatce
Velehradské třídy a Hradební ulice – se
také uzavírá naše okružní cesta mezi
městskými hradbami, která v těchto
místech začala.
PhDr. Jaromíra Čoupková

Hradební
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Inzerce

Ve zpravodaji města
uherské hradiště
může být i VAŠE INZERCE!

ROZVOZ OBĚDŮ
Příjem objednávek
od 9.00 do 14.00
Telefon: 572 555 415
Jídla naleznete na internetu:
www.no6.cz kolonka MENU
www.menicka.cz do vyhledávaní: No.6

Info: machackova@kkuh.cz

Pro ﬁrmy individuální cena na fakturu.
Více informací: no6@toraco.cz.
Jsme plátci DPH.
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Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz
Třicítka videí, desetitisíce zhlédnutí – KKUH online
z historie, literatury, psychologie
i kultury a zaujmou nejen seniory. Co
nového se v kampani KKUH online
připravuje na další týden, zjistíte
vždy v pátek z pravidelné upoutávky.
Vysílání najdete na youtube kanále
Klubu kultury nebo na webu.  -MM-

Škola kouzel Jiřího Hadaše děti baví i učí v improvizovaném studiu na pódiu Klubu kultury.

Dveře budov a sálů zůstávají zavřené,
pódia i hlediště prázdná. Pravidelně
proto připravujeme pořady k vysílání na youtube. Sledovat je můžete
v premiéře ve 12 hodin a poté kdykoli ze svého počítače nebo telefonu
v pohodlí svého domova. Vybrat
si nyní můžete z více než třiceti
pořadů – vystoupení folklorních
souborů, zahájení Slováckých slavností vína, filmy festivalu Týká se to
také tebe, retrospektivy výstav a od
konce března i Škola kouzel s Jirkou

Hadašem. V ní se děti naučí pod
vedením toho nejpovolanějšího vždy
jeden trik, který pak mohou vyfotit
nebo natočit, a ti nejlepší získají po
odvysílání všech dílů milé ceny od
partnerů soutěže.
Velký ohlas mají online verze přednášek Akademie třetího věku. „Do
této chvíle jsme s našimi odbornými
lektory natočili již sedm videí a připravujeme další...“ říká Lea Slováčková, koordinátorka Akademie. Na
youtube kanále najdete přednášky

O záhadné jízdě králů přednáší novinář a spisovatel
Jiří Jilík.

S KKUH online se přenesete i na zahájení Slováckých
slavností vína vybraných ročníků.

43. ročník mezinárodní fotografické soutěže Týká se to také tebe 2021
I přes nepříznivé podmínky způsobené současnou pandemickou situací
vyhlašuje Klub kultury Uherské Hradiště již 43. ročník mezinárodní fotografické soutěže Týká se to také tebe
2021. Podobně složitým bylo i konání
loňského ročníku, který se i přes
zákazy shromažďování, uzavřené
služby a další obtíže podařilo uskutečnit. V loňském roce se fotosoutěže
zúčastnilo 45 autorů s 502 fotografiemi. Věříme, že bude zájem fotografů pokračovat i v následujících

letech. Soutěže se mohou zúčastnit
všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři. Přijímají se fotografie černobílé
i barevné, v tištěné i elektronické
podobě. Tematicky je fotosoutěž
rozdělena do dvou okruhů: Chráněné
prvky naší přírody a Člověk a životní
prostředí. Přihlásit se lze také do
Zvláštní ceny Ekologické zemědělství. Uzávěrka soutěže je 3. května
2021. Zašlete své fotografie (v tištěné
i elektronické podobě) a soutěžte

o velmi zajímavé finanční ocenění.
Podrobnosti, aktuality a soutěžní
podmínky naleznete
na www.tsttt.cz. 
-PB-

Vítězové 42. ročníku fotografické soutěže
na nádvoří Reduty.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2021
Informace najdete na www.tsttt.cz. Uzávěrka soutěže 3. 5. 2021
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Knihovna BBB
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
Jak funguje výdejní okénko
Knihovna momentálně funguje
v režimu výdejního okénka. Jsme
rádi, že můžeme našim čtenářům
alespoň tímto způsobem zpřístupnit knihy, časopisy, CD a deskové
hry pro ukrácení dlouhých chvil
v nouzovém stavu. Ráno, než se
naše výdejní okénko otevře, musíme
vrátit a uložit knihy z biblioboxu,
zpracovat a vyhledat všechny objednávky, které musí projít systémem,
aby se odeslalo oznámení o vyzvednutí. Nachystat stovky objednávek
zabere nějaký čas a o to víc nás mrzí,
když zůstávají delší dobu nevyzvednuté a blokují kapacitu pro další
tituly. Prosíme tímto čtenáře, aby si
objednané dokumenty vyzvedli v co
možná nejkratším termínu po obdržení zprávy.

HLAVNÍ BUDOVA:
PONDĚLÍ, STŘEDA
10.00–12.00, 13.00–17.00
ÚTERÝ, ČTVRTEK		
10.00–12.00, 13.00–15.00
PÁTEK		
10.00–12.00
POBOČKA MAŘATICE:
PONDĚLÍ, PÁTEK		
10.00–12.00, 13.00–15.00
ČTVRTEK		
10.00–12.00, 13.00–17.00
POBOČKY JAROŠOV,
KASÁRNA, ŠTĚPNICE:
PONDĚLÍ
10.00–12.00, 13.00–15.00
ČTVRTEK
10.00–12.00, 13.00–17.00

Ocenění pro Čtenáře roku
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR vyhlašuje již od roku
2011 celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku. Cílem je posilovat
společenský význam a prestiž četby
a oceňovat ty, kteří služeb knihovny
nejvíc využívají.
V desátém ročníku jsme hledali
největšího E-čtenáře. Hlavním kritériem hodnocení byl celkový počet

vypůjčených e-knih za rok 2020.
Nejpilnější čtenářkou e-knih se
v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana stala Zdeňka Klouparová
z Uherského Hradiště. V loňském
roce si u nás vypůjčila celkem 37
e-knih. Čekáme na vhodnou příležitost, abychom jí mohli předat
ocenění a dárek v podobě e-knihy
ke stažení zdarma.

Navrhni knižní značku,
tentokrát na téma
Pod rouškou
Knihovna vyhlásila soutěž Ex-libris 2021
pro děti, studenty, rodiče, prarodiče,
učitele, výtvarníky, zkrátka pro všechny
milovníky knih. Navrhněte knižní
značku, tentokrát na téma Pod rouškou.
Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy
zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu nebo pro knihovnu
či oddělení pro děti. Práce by měly být
malého formátu do velikosti A4. Zasláním příspěvku dávají autoři či jejich
zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění
a dalšímu publikování prací. Zaslané
práce nevracíme. Uzávěrka je 16. dubna.
Výsledky soutěže vyhlásíme v červnu
při festivalu Hradišťské sluníčko. Podepsané práce doručte do oddělení pro děti
Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
na Velehradské 714.

Vzpomenete si?
Na snímku dnes již neexistující vila
rodiny Braunů v Jarošově (majitelů
jarošovského pivovaru). Koncem 70. let
minulého století byla v přízemí budovy
umístěna tehdejší veřejná lidová
knihovna.

DNNT – Díla nedostupná na trhu
Knihovna uzavřela smlouvu s Národní
digitální knihovnou a připravila novou
službu DNNT (díla nedostupná na trhu).
Jedná se o digitalizované plné texty
dokumentů (knihy, časopisy, noviny)
vydané na území České republiky do
roku 1989 a o něco později až do roku
2007 (periodika do roku 2009), chráněné autorským právem (tedy neuplynulo 70 let od smrti autora), včetně
případných dalších vydání.
K dispozici je celkem 74 145

20

monografií a 2 408 titulů seriálů vydaných do roku 1989 (chráněných stále
autorským právem) a zdigitalizovaných
v Národní knihovně.
Služba je poskytována zdarma. Uživatel
má možnost čtení plného textu online
prostřednictvím vzdáleného přístupu
pod podmínkou registrace v Knihovně
Bedřicha Beneše Buchlovana.
V případě zájmu nás nejprve kontaktujte e-mailem na adrese vadurova@
knihovnabbb.cz.
- UB -



Foto: archiv Knihovny BBB
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Slovácké divadlo
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz
Divadelníci připravují romantickou situační komedii Perfect Days

Inscenační tým komedie Perfect Days.  

Poté, co dozkoušeli rockovou operu
Jesus Christ Superstar a pohádkovou gangsterku Lichožrouti, pustili
se uherskohradišťští divadelníci do
další práce. S hostujícím režisérem
Mikolášem Tycem začali připravovat novinku Perfect Days. Tu mohou
diváci znát z oblíbeného filmového
zpracování režisérky Alice Nellis pod
názvem Perfect Days – i ženy mají své
dny.
„Budeme hrát situační romantickou
komedii. A to s humorem, nadhledem
a důrazem na lidskost a detaily,“ řekl
na zahajovací zkoušce režisér, který
spolupracuje s největšími divadly po
celé republice. Do Uherského Hradiště
se vrací už podruhé. V roce 2016 na
slovácké scéně Mikoláš Tyc inscenoval
úspěšný crazy muzikál Hra o pyžama.
„Mám Perfect Days moc rád. Ukrývá
v sobě lehkost a schopnost říct –
i když se mi děje něco těžkého, není to
tragédie. A to je v dnešní době čím dál
důležitější,“ vysvětluje Mikoláš Tyc.

O čem je hra Perfect Days?

Barbara, kterou si zahraje Tereza
Novotná, je úspěšná, známá a krásná
žena, která se vypracovala v televizní hvězdu. Má vše, co by si člověk
mohl přát, ke štěstí jí však stále něco

Foto: 2x Marek Malůšek

chybí – dítě. Ale jak k němu přijít,
když muže nemá a vlastně ani nechce,
a čtyřicítka se nebezpečně blíží?
Dějem pořádně zamíchají Barbařina
bláznivá matka Sadie v podání Jaroslavy Tihelkové, nejlepší kamarádka
Irena Vacková coby Alice, homosexuální přítel Brendan, kterého ztvární
David Vaculík, bývalý manžel Dave
Josef Kubáník a krásný mladík Grant –
tuto roli přiřkl režisér Pavlovi Šupinovi.
„S panem režisérem Mikolášem
Tycem se známe z přebírání role
v muzikálu Hra o pyžama, kde ji přede
mnou hrály Ažka Kynclová a Kristýnka Daňhelová. Takže jsme se setkali
na pouhé dva dny, ale na zahajovací
zkoušce jsem měla pocit, že se známe
mnohem dýl, a myslím, že to bude
moc fajn spolupráce,“ těší se na novou
výzvu Tereza Novotná.
„Jsme teprve na začátku zkoušení,
a tak se se Sadií teprve oťukáváme.
Vidím ji jako pečující, lehce praštěnou, občas nesnesitelnou, ale milující
matku. Prostě když byly děti malé, lezly
jí někdy na nervy. Dnes leze na nervy
ona jim,“ prozradila o své roli Jaroslava
Tihelková.
Kostýmy, které budou ctít módu končících 90. let, vytvoří Aneta Grňáková,
hudbu Robin Schenk. O scénu se

Hlavní postavu Barbary ztvární Tereza Novotná.

postará Karel Čapek a o dramaturgii
Markéta Špetíková. Slováčtí divadelníci
využijí překlad Davida Drozda.
Premiéra konverzační komedie Perfect
Days je prozatím naplánovaná na
polovinu dubna. „Stále věříme, že nám
situace dovolí v tu dobu už hrát pro
naše diváky. Je však možné, že termín
premiéry budeme posouvat. O všem
budeme samozřejmě informovat,“ krčí
rameny mluvčí divadla Josef Kubáník.

Přijedou na premiéru
Chýlková s Kotkem?

Hru Perfect Days skotské autorky Liz
Lochheadové v České republice proslavil stejnojmenný film režisérky Alice
Nellis z roku 2011 s Ivanou Chýlkovou, Bobem Kleplem a Vojtou Kotkem
v hlavních rolích. A je možné, že se tito
herci objeví i na slavnostní premiéře ve
Slováckém divadle.
„Samozřejmě v tuto chvíli není
možné něco slibovat. Ale můžeme
diváky ujistit, že své pražské kolegy
na naši premiéru pozveme. A šance,
že dorazí, určitě je. Vždyť například
na premiéru hudební komedie Adéla
ještě nevečeřela přijely Květa Fialová
s Naďou Konvalinkovou,“ připomíná
Josef Kubáník.
- PK 21
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Slovácké muzeum
Aktuální informace na www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum a YouTube
Něco se chystá! V Uherském Hradišti bude odhaleno tajemství plyšových medvídků
První výskyt plyšáků hlásí Evropa
Francie hlásí vůbec první kontakt
komunity plyšových medvídků
s lidmi. Dosvědčují to fotografie
z minulého týdne pořízené v ulici
Montaigne v Paříži.

i Mexiko. Snímek je z města Tampico. I těmto medvídkům bylo
zasláno pozvání do Uherské Hradiště, i když to mají trochu z ruky.
Medvědí tajemství proniká světem
Další zemí, kde se plyšáci objevili,
je Irsko. Tamní puby vzali útokem.
Čeho se ještě dočkáme? Další nečekané tajemství 21. století se stává
skutečností.

Tajemství odhaleno i za oceánem
Mezi státy s pozitivním výskytem
plyšáků mezi lidmi se zařadilo

Plyšáci už i na Slovácku
Nemá smysl to tajit! Plyšoví medvídci jsou i v Uherském Hradišti.
S jejich zástupcem Brumbou se
setkal Pavel Portl ze Slováckého
muzea. Některé detaily z příprav
jste už možná zaregistrovali. Další
informace v květnovém zpravodaji.
Nyní se čeká na znovuotevření
muzeí a galerií. 
Brum, brum.

Jako na tobogánu
Fenomén, který zaplnil přední
stránky médií, neminul ani
Holandsko. Tamní medvídci využili
prázdnin k radovánkám v zábavním parku Efteling v Kaatsheuvelu.

Nový katalog muzejní knihovny na internetu
Prohledávání bohatého knihovního
fondu Slováckého muzea prostřednictvím online katalogu je již mnoho let
standardní službou, která v nedávné
době naznala výrazné změny. Muzejní
knihovna na sklonku loňského roku
přešla na nový knihovní systém Tritius, jehož součástí je i nový webový
katalog na adrese knihovny.zlkraj.cz/
library/slovackemuzeum/.
Vyznačuje se modernějším prostředím a jednodušším vyhledáváním, které je založeno na principu
webového prohlížeče využívajícího
fulltextu. Stačí vepsat požadované
slovo či slovní spojení do jednoho
řádku. Katalog umožňuje vyhledaná
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díla různě řadit, exportovat, sdílet
na sociálních sítích a mnoho dalšího.
Díky novým funkcím je pro uživatele
snadné rychle prohledat přes 27 tisíc
svazků odborné literatury a více než
30 tisíc článků zaměřených na archeologii, historii, dějiny umění a národopis regionu.
Další novinkou je zařazení databáze
knihovny Slováckého muzea do Katalogu knihoven paměťových institucí
Zlínského kraje (knihovny.zlkraj.
cz/), jež sdružuje katalogy knihovny
Slováckého muzea, Hvězdárny ve
Valašském Meziříčí, Muzea regionu Valašsko, Muzea Kroměřížska,
Krajské galerie výtvarného umění

a Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. Uživatelé mohou na jednom
místě prohledávat databáze všech
zapojených knihoven s okamžitým
výsledkem, zda požadovaný dokument některá z nich vlastní.
Z důvodu vládního nařízení nyní
není možná osobní návštěva muzejní
knihovny, která své fondy zpřístupňuje pouze k prezenčnímu studiu.
Badatelé ale mohou využít další
služby – nahlížení do digitalizovaných regionálních periodik Zájmy
Slovače a Slovácké noviny, které jsou
přístupné od prvního ročníku 1884 do
roku 1940. 
Iveta Mátlová,

knihovnice Slováckého muzea
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Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda
Poznamená covid budoucnost kin? A jak ovlivnil život pracovníkům kina Hvězda?
Oslovili jsme několik zaměstnanců
kina Hvězda, aby formou malé
ankety zodpověděli dvě zásadní
otázky. Každý pojal své odpovědi
po svém a ze svého úhlu pohledu.
Doufáme, že pro vás budou odpovědi
přínosné nebo vás alespoň rozesmějí (což má obzvláště dnes také
cenu zlata). Na brzkou shledanou
v otevřeném kině Hvězda u nových
neodolatelných filmových premiér
a dalších kulturních akcí!
1. Co vám covid vzal a naopak dal?
2. Jak vidíte budoucnost kin a kina
Hvězda?
Josef Korvas, ředitel
1. Přestože je onen už přes rok
trvající stav omezení našich
životů a společnosti neradostný, vzal jsem si z něj
uvědomění si skutečně
důležitých věcí. V rodině,
v zaměstnání i ve společenství lidí.
Každá krize a složitost je příležitost
jak vyrůst. A vzal mi (po počátečním jarním občanském rouškovém
semknutí) trochu iluze o naší společnosti a schopnostech těch nahoře
dávat pozitivní vzor a vizi. A dal
mi velký pocit úcty a díků lidem
ve zdravotnictví a sociálních službách. Přestože nemožnost důstojně
a osobně se rozloučit s blízkým
a zažít bezmoc spojenou s odosobněným stavem izolace je zkušenost,
kterou bych už nechtěl zažít.
2. Věřím tomu, že návštěva kin bude
nadále součástí našich životů. Že
kulturu, zábavu i poučení je třeba
sdílet společně. Už se do kina zase
těším, zejména našeho! Proto také
naše kamenné i letní kino pilujeme,
připravujeme a chystáme na start
– jen, co nás otevřou. Ale že se svět
kinematografie a obecně audiovize
promění, o tom nepochybuji. Covid
promění spoustu věcí, jen doufám,
že lidé si při těch změnách uvědomí
skutečně podstatné věci.

Petr Janda, zástupce ředitele,
správce budov
1. Vzal mi kulturu. Vzal mi filmy,
na které jsem se těšil, koncerty, které
jsme měli odehrát i spoustu slov
a zážitků, které jsem mohl sdílet s kamarády. Naopak mi dal
mi spoustu volného času, který
jsem využil pro rozvoj zájmů a koníčků.
Co se mé práce týče, tak zvelebujeme
kino, provádíme drobné i větší úpravy
a opravy. A těším se, až otevřeme.
Budova kina bez diváků a denního
frmolu je smutná, potemnělá.
2. Kino budoucnosti bude jen virtuální.
Doma v obýváku nasadíme 3D brýle
a rázem jsme v kině. Ale nejen v sále
s plátnem před námi, ale před budovou
kina. Tam potkáme kamarády, kteří
jsou ve stejné VR dimenzi, projdeme
vestibulem, koupíme vstupenku
a jdeme do sálu. Tam sedneme do
křesla, vychutnáme si film a s kamarády probereme zážitky z něj. Pak
sundáme VR brýle a jsme opět v šedi
dnešních dnů. Nééé, kecám. Kina nikdy
nezaniknou. Je to centrum kultury,
zábavy a sdílení zážitků. Stejně jako
naše kino. S přesahy, které kino Hvězda
nabízí, si najde každý to své. Kino
Hvězda slouží k potkávání se, ať už
u výstavy ve foyer, na koncertě v atriu
nebo v potemnělém sále u filmu. Kolik
z vás má doma televizi o délce skoro 11
metrů?
Jaromír Orel, mediální
a programový pracovník
1. Doba covidová mně pomohla utvrdit se v přesvědčení, že on-line svět je
špatná varianta budoucnosti. Myslím si, že teď už vynucené uzavření
ve virtuálnu vede k devalvaci
společnosti po všech stránkách.
Bez reálného společenského
a kulturního života přicházíme
o možnost diskuze, inspirace i motivace... Zůstává jen prázdnota, protože
člověk je od přírody tvor společenský.
Doufám, že se nejedná o další fázi

„vývoje“ či spíše řízeného úpadku společnosti v režii finančních elit.
2. Budoucnost kin vidím dobře. Nevěřím, že drtivá většina lidí dá přednost
sledování filmů doma před neopakovatelným zážitkem z „velké“ projekce
v kině s možností své dojmy po filmu
ihned sdílet s přáteli či klást otázky
delegaci tvůrců. To vše reálně, doopravdy! Kino není jen budova s velkým
plátnem a zvukem. Je to kulturní zařízení, jehož návštěva může, například ve
spojení s důležitým životním okamžikem, na dlouho zanechat vzpomínky
v nás. On-line podoba to nahradit
nemůže. Dobrou zprávou je také stanovisko českých filmových distributorů,
kteří i nadále chápou kamenná kina
jako svého hlavního partnera. To ovšem
neznamená, že by se kamenná kina
nemohla časem proměnit v kina hybridní, nabízející filmy v sále zastáncům
klasického přístupu a zároveň on-line
pro ty, kteří preferují individuální zážitek v pohodě domova.
Radek Seidl, technický pracovník
1. Covid mi vzal hospodu s točeným
pivem a kadeřníka. Dal mi poznání
o špíně světa a vrcholné politiky.
2. O budoucnost kin obavy
nemám, lidi mají absťák po
sdružování a jakékoliv akce,
včetně kulturních, budou hltat.
A budoucnost Hvězdy je ve hvězdách
a rukou pana ředitele.
- JO -

Opravy a investice 2020/2021

•klimatizace sálu kina Hvězda
•video-zvonek pro imobilní vchod
•reklamní poutač na náměstí
•obnova nouzových světel schodiště
sálu
•Vyčištění těžko přístupných míst sálu
•obměna zářivek na chodbách budovy
na LED
•oprava hromosvodového vedení
budovy
•věrnostní program kina Hvězda
•úprava vzhledu provozní kanceláře
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Skanzen a park Rochus
Mařatice 1797, Uherské Hradiště, tel. 739 488 448, info@parkrochus.cz, www.skanzenrochus.cz
Kdy začne návštěvnická sezóna
ve skanzenu Rochus?
Začátek letošní návštěvnické sezóny
v muzeu v přírodě Rochus je stále
nejistý. Následující týdny prozradí,
zda své brány návštěvníkům budeme
moct otevřít v plánovaném termínu
ještě v dubnu, nebo zda se uzavření
kulturních institucí protáhne do
dalších týdnů nebo měsíců. Trpělivě
však vyčkáváme na vývoj situace
a mezitím se pečlivě připravujeme na
zahájení letošní sezóny, na kterou se
všichni z Rochusu velmi těšíme. Jaro
se hlásí o slovo a, nabiti svěží energií,
společně přikládáme ruku k dílu tak,

Příprava májky.

Otevírání pastvin a stavění máje, oblíbená jarní akce.

aby bylo vše nachystáno na první
letošní komentované prohlídky a připravované akce pro veřejnost a školy.

Otevírání pastvin
a stavění máje
Prvomájovému svátku by měl být
již tradičně věnován kulturní
program Otevírání pastvin a stavění máje (1. května od 10 do 17
hodin). V prostředí jarně laděného
skanzenu Rochus panovala vždy
příjemná atmosféra umocněná

Foto: 2x Park Rochus

atraktivním programem – od
hudebního doprovodu hudeckých
kapel a mužských sborů, přes
stavění máje mařackou chasou,
které návštěvníci mohli sledovat
z vyvýšeného kopečku nad skanzenem, ochutnávkou vín uherskohradišťských vinařů a jiných
vybraných slováckých specialit,
až po environmentálně zaměřené
aktivity a ukázku práce s pasteveckým psem na louce. Minulý ročník
akce byl kvůli vládním opatřením
zrušen, uskutečnění toho letošního
je však stále s otazníkem.

Příroda Rochusu si zaslouží ohleduplnost a péči
Od roku 2019 je v přírodním areálu
Park Rochus, jehož centrální část je
vyhlášena přírodní památkou, realizován projekt Zlínského kraje za účelem rozšíření lučních porostů na úkor
rozrůstajících se náletových dřevin.
Květnaté louky jsou důležité především pro hmyz, kterému zajišťují
potravní nabídku od jara až do podzimu. Samotný hmyz je pak nepostradatelným článkem suchozemských
ekosystémů naší planety. Z rostlin se
na Rochusu kromě běžných druhů
vyskytují také druhy vzácné zákonem
chráněné. V loňském roce k dosud
známému výčtu přibyl ohrožený
hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata),
který byl v lokalitě nově zjištěn právě
v místech, kde došlo k odstranění
náletových keřů. Botanický průzkum
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Hořeček brvitý.

Foto: Dagmar Zábranská

provedla a nový druh pro Evropsky
významnou lokalitu Rochus zaznamenala RNDr. Dagmar Zábranská.
Monitoring rostlinných druhů proběhl v rámci realizace projektu Rok
se včelou, který je spolufinancován
Zlínským krajem.

Probouzející se jarní příroda láká
k častým procházkám. Je to období,
kdy všechno ožívá a kdy můžeme
z přírody nasát spoustu energie.
Návštěvníky Parku Rochus ale prosíme, aby byli při svých procházkách
v tomto období co nejvíce ohleduplní.
V tyto dny je příroda plná čerstvě
narozených bezbranných mláďat.
Žádáme vás proto, abyste měli při
svých toulkách přírodou své čtyřnohé
mazlíčky raději na vodítku a zvěř ani
jinak neplašili. Své psy nenechávejte
volně pobíhat kolem hospodářských
zvířat, která spásají travnaté plochy
v jarošovské části areálu. Děkujeme,
že nejste k přírodě lhostejní, a přejeme Vám, ať z přírody načerpáte co
nejvíce sil v této nelehké době.
- VŽ -
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Informační centrum pro mládež
Konference Rodičem v době webové se uskuteční v on-line prostředí

Lektorka Karolína Presová.

První ročník konference, který
se uskutečnil v říjnu 2019 v kině
Hvězda, byl pro Informační centrum
pro mládež další pokořenou metou.
Konečně jsme mohli také předat
rodičům skrze odborníky moudré
rady, kterak si poradit s potomky
trávícími čas v digitální džungli,
případně jak tomu zabránit.
Dalším ročníkem plánovaným
na loňský podzim jsme na to chtěli
navázat, udělat konferenci ještě
lépe, jít dál a hlouběji do témat.

Dokonce jsme se stali regionálním partnerem Národního úřadu
pro kybernetickou a informační
bezpečnost pro Festival bezpečného Internetu. Bohužel nám tuto
možnost sejít se na stejném místě
s novými hosty zhatila koronavirová
epidemie. Tak nějak jsme doufali, že
přesunem akce se přesune i virus,
což se nestalo. Nicméně, konference
bude, i když ne úplně tak, jak jsme
si plánovali.
Těšit se na vás budeme v oné
digidžungli, respektive v on-line
vysílání, které rozhodně virus
nezhatí. Ze svého domova se připojí
hosté Jan Kršňák, který se zabývá
tématem digitalizace společnosti,
intuitivní pedagogikou a inovativním školstvím; Karolína Presová,
rodačka z Vracova, lektorka digitální hygieny a autorka projektu
Replug.me; Martin Kožíšek z Akademie CZ.NIC, odborník na sociální
sítě a koordinátor projektu Safer
Internet; a Michaela Drahoňovská,
autorka edukačních her, mimo jiné
preventivní hry Městečko Kybernetov zaměřené na téma bezpečnosti

při využívání digitálních technologií pro děti od 5 do 9 let.
Má smysl bourat digitální bariéry
mezi dětmi a rodiči? Co s mozkem
dělá pasivně strávený čas na netu?
Jak moc ovlivnil vaše děti celý
rok na distanční výuce? Proč se
cítíme sami, i když máme spoustu
virtuálních přátel? Jak využít čas
strávený on-line aktivně a pozitivně? A proč je základem prevence
vybudování důvěrného vztahu
s dítětem namísto restrikcí? Tyto
a ještě mnohem více dotazů třeba
z chatu bude hostům pokládat náš
moderátor Jakub Hříbek, student
Střední odborné školy a Gymnázia
ve Starém Městě.
Konference proběhne na našem
youtube kanále Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště
ve čtvrtek 15. dubna od 18 do 20
hodin. Více informací najdete také
na našem webu www.najdicestu.cz.
Těšíme se na vás!
Akce je pořádána pod záštitou
starosty města Uherské Hradiště
Stanislava Blahy.
- JKV -

Ukliďme svět! Ukliďme Česko! Ukliďme si v Uherském Hradišti!
I letos plánujeme v Informačním centru
pro mládež vyrazit do boje s nepořádkem! Uklízet se musí, koronavirus
nekoronavirus, a teď možná ještě víc.
Všude se povalují jednorázové roušky,
respirátory, rukavice a další předměty,
které by se kolem povalovat neměly.
Spousta z těchto věcí by měla především
chránit naše zdraví, ale musí zároveň
ničit životní prostředí? Pojďme s tím
zatočit!
O co se jedná? Ukliďme Česko je
dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky
(a dokonce na pár místech mimo ni).
Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. A my se do úklidu

pravidelně zapojujeme již sedmým
rokem. Ale nejen my! Do boje s námi
pravidelně vyráží a podporují nás
i město Uherské Hradiště a Sběrné suroviny UH. Důležitou součástí toho všeho
jsou samozřejmě dobrovolníci, kteří se
nebojí a odhodlaně berou do ruky pytle
na odpad, ať prší, fouká vítr nebo řádí
covid. A to hlavně proto, abychom to tu
měli pěkné a čisté. Za to je obdivujeme
a děkujeme, že jsou a že chodí (někteří

poctivě každý rok). Bez nich by to nešlo.
Situace se sice od našeho posledního
úklidu moc nezměnila, ale zvládli
jsme to na podzim, a tak to zvládneme
zase. Letos to bude trošku jiné, protože
hromadným akcím není přáno, proto
na vybraném místě vytvoříme takzvaný
„Pytlomat“, kde si dobrovolníci můžou
vyzvednout pytel na úklid a mrknout na
jednoduchou mapku s popisem, kde je
nejvíce potřeba uklidit a kde lze zanechat sesbíraný odpad. Letos pojedeme
podle hesla každý sám, ale přitom
spolu. Akce je naplánována na 10. a 11.
dubna a všechny potřebné informace
včas zveřejníme na našem webu www.
najdicestu.cz. Přidáte se?
- LK 25
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DDM Šikula
Vydejte se s šifrovací hrou Šibal do ulic a odhalujte zajímavosti našeho města
Z důvodu epidemických opatření proti
šíření viru covid-19 nemůže Dům dětí
a mládeže Šikula pořádat žádné akce
pro děti, a tak jsme se rozhodli, že
připravíme zábavnou stopovací hru
Šibal.
Máte rádi hry? Rádi poznáváte nové
věci? Pak je naše hledačka Šibal – Šikulova hledačka právě pro vás! Zveme vás
na trochu jinou procházku Uherským
Hradištěm a okolím. Můžete vyrazit
kdykoliv a s kýmkoliv. Naše hledačky
jsou vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak
i pro starší děti, ale i zvídané a hravé
dospělé. Postupně pro vás připravíme
několik tras, na nichž budete plnit
úkoly, šifry a zjišťovat indicie, které
vám pomohou vyluštit tajenku a dovedou vás k cíli, k zasloužené odměně.
Odměnou bude vždy originální

sběratelská placka, kterou si můžete
vzít na památku. Za každou trasu
bude odlišná. Proto si z nich můžete
udělat sbírku. Témata se vždy budou
měnit jednou za měsíc. První platí do 5.
dubna, poté bude připravena další hledačka. Délka trasy se bude různit, ale
určitě nebude delší než pět kilometrů.
Takže krásný výlet na odpoledne.
Než vyrazíte na trasu, je nutné
si vytisknout hledačku se šiframi,
nápovědami a připravit vše potřebné –
například tužku. Bez toho to nepůjde.
A jaká připravujeme témata? První
nese název Oprášené stopy minulosti –
zajímavé a významné osobnosti našeho
města. Od dubna vás čekají přírodní
zajímavosti. V květnu se můžete
těšit na hradišťské legendy a pověsti
a v červnu si protáhneme těla na sportovištích města a v jeho okolí.

Tak neváhejte a vydejte se po stopách
zajímavých, významných a někdy i tak
trochu zapomenutých osobností, které
v Uherském Hradišti žily, tvořily či se
tady narodily. Dozvíte se jistě něco, co
jste ještě nevěděli a budete překvapeni,
jací lidé mají s naším městem spojené
své životy.
Na hledačce spolupracuje Dům dětí
a mládeže Šikula s ICM Uherské Hradiště. Tímto jim děkujeme za vstřícnost.
Vydejte se tedy na hledačku Šibal.
Vezměte tužku, pracovní list a dobrou
náladu. Začínáme v centru města na
Palackého náměstí.
Vše si můžete stáhnout na webu
ddmsikula.cz/index.php/1621-2/.
Bližší informace a dotazy na telefonním čísle 733 500 233.

- IZ -

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
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T. J. Sokol
Letos je vše jinak. I sokolové žijí on-line, cvičí a setkávají se na internetu

Pozvánka na on-line Šibřinky.

V únoru a březnu obvykle vrcholí
v Uherském Hradišti sokolská společenská sezóna. Pravidelně se konají dětské
šibřinky i společenský večer pro dospělé
členy jednoty. A stejně jako po celý rok
běží i v tomto období naplno cvičební
hodiny a konají se pravidelná loutková
představení. Letos je však všechno jinak,
a proto se sokolské společenské aktivity
přesunuly na internet.
„Nachystejte si doma chlebíčky, naleštěte skleničky, kupte si něco dobrého do
nich a připojte se k nám,“ hlásala facebooková pozvánka na letošní sokolský
přátelský večer, který se konal on-line
pod heslem každý sám a přitom spolu.
Tato forma večírku umožnila účast
netradičních hostů. „Byla jsem mile

překvapena, sešli se lidé z jednot napříč
celou republikou, i náčelnice a místonáčelnice České obce sokolské nás navštívily,“ popisuje své dojmy náčelnice T. J.
Sokol Uherské Hradiště Sylvie Ševčíková, která si netradiční večírek, stejně
jako několik desítek dalších účastníků,
nenechala ujít.
Virtuální formou proběhly i oblíbené
dětské šibřinky. Zatančit si v maskách
mohli účastníci sice jen doma v obýváku, bylo však možné si na dálku
zasoutěžit o nejlepší masku nebo o nejvtipnější text bubliny do fotokoutku.
Své soutěžní příspěvky a fotografie pak
účastníci zasílali na sokolský e-mail.
A členové dětských oddílů se mohli také
zapojit do tradičního vynášení Moreny.
Letos bohužel každý zvlášť, zato však
s vlastnoručně vyrobenou figurkou
Moreny. Na fotografie výrobků se organizátoři opět těšili na e-mailové adrese
a facebooku Sokola Uherské Hradiště.
Ačkoli se sokolové rádi účastní
společenských aktivit, nejvíce ze všeho
jim době covidových omezení chybí
cvičební hodiny. Česká obec sokolská
nabízí po celou dobu epidemie online
cvičení pro různé věkové kategorie
na Youtube, např. v sériích #cvicimsesokolem nebo #sesokolemdozivota,
podle nichž si může v přírodě či

doma zacvičit kdokoli. On-line však
cvičí i některé místní oddíly. Členové
Teamgymu II se mohou připojit k on-line hodinám gymnastiky s Kristýnou Brajdič, členky Zdravotní tělesné
výchovy si mají možnost zacvičit se
Sylvií Ševčíkovou prostřednictvím
youtube kanálu T. J. Sokol Uherské Hradiště a mladším i starším žákům jsou
určeny tréninkové programy na stránkách TisFit cvičitele Martina Šimůnka.
„Obvykle jednou za týden obměňuji
na stránkách tipy a aktivity,“ popisuje
Martin Šimůnek, který pro své cvičence také pořádá pravidelné čtvrteční
společné on-line rozcvičky. A pokud
hledáte nějakou zajímavou četbu na
dlouhé večery, nabízí vám Sokol Uherské Hradiště on-line kroniku, která
slovem i obrazem připomíná aktivity
roku 2020, najdete ji na webu www.
sokol-uh.cz/kroniky/kronika-2020n.
pdf.
I když moderní technika umožňuje
mnohé, osobní setkávání v pravidelných hodinách samozřejmě nenahradí.
Pomůže však členům alespoň udržovat
sociální kontakty i fyzičku, zlepšit
náladu v období izolace a přečkat do
doby, než bude zase Sokol fungovat
normálně.
Mgr. Iva Mráčková

Adventní sbírka pomohla ústavu PAHOP získat nové auto, kterým jezdí za nemocnými
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče se sídlem v Uherském Hradišti, srdečně děkuje
dárcům, kteří v adventním čase
přispěli do pokladničky u tradičního
dřevěného betlému na Masarykově
náměstí.
Našemu Zdravotnímu ústavu
PAHOP vynesla sbírka přes 54 tisíc
korun, díky kterým jsme pořídili auto,
tolik potřebné pro terénní zdravotní
a sociální službu.
O nemocné pečujeme nepřetržitě
365 dní, 24 hodin denně. Posláním

mobilního hospice je podpora a doprovázení umírajícího člověka a jeho
rodiny, aby společně a důstojně mohli

projít touto těžkou životní etapou. To
vše v domácím prostředí, nebo v rodinách nejbližších, prostě v přirozeném
prostředí.
PAHOP je nemocnice doma, která
pomáhá pacientům a podporuje jejich
blízké v každodenní péči o nemocného v částech Zlínského a Jihomoravského kraje. Aby byly naše služby
dostupnější, otevřeli jsme v loňském
roce pobočky ve Zlíně-Malenovicích
aUherském Brodě. Letos v březnu
jsme nově otevřeli pobočku i ve Veselí
nad Moravou.
- LM 27
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Základní umělecké školy
Výtvarné práce žáků ZUŠky zdobí ulice města
rok jsou naplánovány na pátek 4.
června mezi 14. a 18. hodinou. Uskuteční se v koncertním sále v ZUŠ Uherské Hradiště na Mariánském náměstí
č. p. 125.
Rezervaci času talentové zkoušky si
můžete domluvit s paní Irenou Hartlovou na telefonu 736 473 998 nebo na
e-mailu irena.hartlova@zusuh.cz.
Vzhledem k protiepidemickým
opatřením se může termín posunout.
Sledujte proto, prosím, web školy.
Na společné setkání se těší Ivana
Zámečníková, Magdalena Uhrová
a Lucie Adamcová.
- MB Instalace výstavy ve výloze pekařství.

Za výtvarným uměním nemusíte do
aukčních síní ani do galerií. Čeká na vás
i přímo v ulicích města. Svou nejnovější
výstavu zde představují žáci Základní
umělecké školy Uherské Hradiště.
Doba pandemie uzavřela provozy
muzeí, galerií i výstavních síní. Pedagogové a učitelé uherskohradišťské
ZUŠky však nevěší při distanční tvorbě
hlavu. Spojili své tvůrčí síly a připravili výstavu, která zdobí kino Hvězda,
kavárny Jiné Cafe, Kafe uprostřed
a Pekařství Svoboda Březík. Právě
v jejich výlohách potěší obyvatele
Hradiště a kolemjdoucí několik desítek
velkoplošných plakátů s výtvarnými
díly dětí. Umění se tak vrací přímo do
ulic města, kde spousta žáků nachází
pro svou tvorbu inspiraci.
„Na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti netvoříme do šuplíků,
ale povzbuzujeme děti k tomu, aby
dělaly aktivní živé umění. A tak když
nemůžete za uměním, přijde umění za
vámi. Proto připravujeme výstavu toho
nejlepšího, co vzniklo při distanční
výuce – a místo galerijních expozic
využijeme výlohy našeho veřejného
prostoru,“ upřesňuje ředitel ZUŠky Jiří
Pospíchal.
Vystavují žáci ze třídy Martina Šimčíka, Jany Bouzkové, Radmily Doskočilové, Zuzany Dubové, Hany Klinkovské,
Jitky Magdálkové, Marka Malůška,
28

Foto: 2x ZUŠ Uherské Hradiště

Gabriely Milevské, Petry Seidlové
a Jany Tvrdoňové.
Podrobnosti a fotografie z instalace
najdete na www.zusuh.cz. 
- MB -

Uherskohradišťský dětský
sbor hledá nové členy

Uherskohradišťský dětský sbor.

Uherskohradišťský dětský sbor, který
se chlubí čtyřicetiletou tradicí, hledá
zpěvačky a zpěváky od 6 let do přípravného sboru a od 10 let do staršího
sboru.
V přípravném sboru se zpívají lidové
i umělé písně přiměřené věku, repertoár hlavního sboru je velmi široký – od
lidovek přes klasiku až ke gospelům,
spirituálům a současné hudbě.
Pokud rádi a dobře zpíváte a hledáte
nové kamarády – přijďte mezi nás.
Talentové zkoušky na příští školní

ZUŠ Slovácko zve na talentové
přijímací zkoušky
Základní umělecká škola Slovácko zve
na talentové přijímací zkoušky, které
proběhnou v květnu v hlavní budově
školy – Dům Delta na Protzkarově ulici.
Termíny zkoušek:
Hudební obor – pondělí 3. května
14.00–18.00, úterý 4. května
14.00–18.00.
Výtvarný obor – pondělí 3. května
14.00–18.00.
Taneční obor – úterý 4. května
14.00–18.00.
Náhradní termíny pro všechny obory
budou v týdnu 31. května až 4. června.
Talentové zkoušky na pobočkách školy
v okolních obcích (Velehrad, Traplice,
Jarošov, Nedakonice, Boršice, Polešovice) se budou konat v týdnu od 17. do
21. května, konkrétní termíny budou
ještě zveřejněny.
ZUŠ Slovácko připravila na svých
webových stránkách Den otevřených
dveří on-line, kde je možné seznámit se
s výukou jednotlivých oborů a hudebních nástrojů.
Online přihlášku a více informací
lze nalézt na www.zusslovacko.cz. Na
základě přihlášky zájemci obdrží bližší
informace k talentovým zkouškám
spolu s odkazem na rezervační systém.

- DH -

Ze života města

Naše příroda
Dřín jarní má drobné žluté kvítky. Plody nazývané dřínky jsou bohaté na vitamin C
Dřín jarní (svída dřín, dřín obecný,
Cornus mas) představuje dřevinu,
jejíž něžné kvítky můžeme pozorovat
v teplých letech už od konce února,
v chladnějších je uvidíme až do konce
dubna.
Obvykle má vzhled rozložitého
keře, méně často nízkokmenného
stromku, jeho výška se pohybuje
od dvou do šesti metrů. Jedná
se o druh u nás původní.
Vyhovují mu teplé oblasti
nížin a pahorkatin,
nad 600 metrů nad
mořem se objevuje
spíše vzácně. Vyhledává suchá místa
s dostatkem světla
a provzdušněnou
neutrální či zásaditou půdou se středním množstvím živin,
najdeme ho na křovinatých
kamenitých stráních a náspech,
na lesních okrajích i ve světlých
řídkých dubových a dubo-habrových
lesích. Relativně hojně roste na celé
jižní a jihovýchodní Moravě, v Českém krasu, Českém středohoří a při
dolním toku Vltavy. Na světě jeho
areál výskytu zahrnuje teplé části
Evropy a jihozápadní Asie – východní
polovinu Francie, část střední Evropy,
Itálii a Balkán, pobřežní část Malé
Asie a oblast Zakavkazska.
Pro dřín jarní je typická hnědá až
šedohnědá tenká mělce praskající
kůra, která se může olupovat v drobných šupinách. Listy měří kolem
10 cm, jsou řapíkaté, na větvičkách
vyrůstají vstřícně. Jejich čepel je
vejčitá, protažená do špičky. Na čepeli
vždy uvidíme nápadné žilky a pod
lupou bychom spatřili i drobné bílé
chloupky. Listy na podzim opadávají,
nové raší koncem dubna.
Ještě před jarním olistěním se objeví
květy. Jsou droboučké, umístěné na
4 až 9 mm dlouhých tenkých žlutavých stopkách. Každý jednotlivý
kvítek se skládá ze žlutého kalicha
a žluté čtyřcípé koruny o průměru

do 2,5 mm. Uvnitř vyrůstají čtyři
tyčinky a jeden pestík. Kvítky jsou
po osmnácti až třiceti seskupeny do
květenství, jemuž botanikové říkají
lichookolík. Vypadá jako žlutá kulička
o průměru 1,5 cm a láká hmyz.
Po opylení a oplození vajíčka
vzniká plod. Nejčastěji je sytě červený a lesklý, jedná se o peckovici
s protáhlým semenem uvnitř.
V závislosti na odrůdě je
plod oválný, válcovitý
či dokonce mírně
hruškovitý, má délku
1 až 3 cm a běžně se
mu říká „dřínek“.
Dřínky představují
zajímavé ovoce se
sladkokyselou chutí.
K odrůdám často
pěstovaným v zahradách náleží například
Devín, Titus, Jolico nebo
Macrocarpa.
Plody dozrávají od srpna do října,
sklízí se plně vyzrálé, ale ještě tvrdé,
setřepávají se do plachty rozprostřené
na zemi. Obsahují cukry, fialová
barviva antokyany, organické
kyseliny (například
jablečnou a vinnou),
mírně trpké taniny
(třísloviny), pektiny, minerální
látky draslík,
hořčík a jiné. Pro
člověka je v nich
důležitý také obsah
kyseliny askorbové,
tedy vitamínu C. 100
gramů čerstvých plodů
ho obsahuje 31 až 112 miligramů. Pro srovnání – doporučená
denní dávka pro dospělého je uváděna
kolem 100 mg, citrusy obsahují ve 100
gramech od 32 mg (mandarinky) po
51 mg (pomeranče).
Dřínky se dají jíst syrové, lze je
přidat do kaší či jogurtu, vaří se z nich
kompot, sirup a marmeláda a po
vypeckování je možné je sušit. Na
Slovácku může následovat při jejich

velké úrodě i speciální využití, po
vypálení se z 20 až 30 kg plodů, což
je přibližně výnos ze dvou středně
velkých šlechtěných keřů ve věku
nad sedm let, získá jeden litr „dřínkovice“. U nás je její konzumace spíše
výjimečná, zato v oblasti Balkánu je
údajně zcela běžná.
K dalším významům dřínu patří
především zpevňování půdy před
erozí, dále umožňuje jarní pastvu včel, poskytuje úkryt, hnízdní
možnosti a potravu živočichům. Pro
člověka se jedná též o rostlinu léčivou.
Kvalitní tvrdé dřínové dřevo bylo
využíváno k výrobě násad nářadí,
bylo součástí tkalcovských stavů,
využívalo se v řezbářství i pro výrobu
holí. Třísloviny z kůry se v dřívějších
dobách uplatňovaly při zpracování
kůží.
Dřín má v době kvetení a dozrávání
plodů také značný význam estetický,
běžně je vysazován do okrasných
zahrad včetně zámeckých (na Moravě
například Buchlovice, Lednice, též
botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity Brno,
v Čechách Průhonice, Kačina,
Hluboká, Velké Březno
a mnohé jiné). Uplatňuje
se jako solitérní dřevina, může však být
též součástí živých
plotů, zde ale při
výrazném tvarování
málo kvete.
V přírodě patří dřín
jarní mezi rostliny
zákonem chráněné,
ohrožené, trhání jeho kvetoucích větviček, sběr plodů
či jiné poškozování je vyloučeno.
V Uherském Hradišti najdeme
dřín jarní především v soukromých
zahradách. Nádherný velký exemplář
můžeme pozorovat u plotu mateřské
školy na ulici J. E. Purkyně (č. p. 838).
V roce 2010 byly dříny vysazeny též
v Parku Rochus do sadu starých ovocných odrůd.

Mgr. Hana Baroušová
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Kronika
Společenské události
Jubilanti

3. 2. 1946
Blažena Daňhelová
7. 2. 1922
Ludmila Gottwaldová
23. 2. 1929
Alois Šesták
25. 2. 1931 	 Zdislava Michalcová
27. 2. 1930
Františka Jakubčíková
27. 2. 1924
Marie Mikulcová
27. 2. 1946
Josef Antoš
Narodili se

21. 12. 2020
28. 12. 2020
16. 1. 2021 
22. 1. 2021 
30. 1. 2021 
30. 1. 2021 
4. 2. 2021 
11. 2. 2021 

Jakub Švachula
Matyáš Juřík
Mikuláš Měrka
Natálie Podškubková
Darina Vaverková
Josef Antoš
Rozárie Pytlová
Filip Snopek

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

Nabídka práce
Město Uherské Hradiště
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

REFERENT/KA
odboru investic
(oddělení přípravy
a realizace staveb)

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna
ve 12 hodin.
Podrobnosti získáte na webu
www.mesto-uh.cz, na úřední desce
na Masarykově nám. 19 a na telefonu
572 525 301.
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Oznámení a zábava

Tipy | Sudoku
Hasiči na novém webu radí,
co dělat v krizové situaci

Hasičský záchranný sbor České
republiky spustil webové stránky
tvhasici.cz, které slouží jako virtuální
asistenční centrum pomoci. S ohledem
na současné dění věnuje pozornost
především epidemii nemoci covid-19.
Cílem je podpořit občany v aktivním
zvládání situace, v běžných denních
starostech, ale i v nejtěžších chvílích.
Obsahem jsou textové a audiovizuální
materiály (videa, podcasty), na kterých
se podílejí odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny.
Najdete zde strukturované informace
o tom, jak funguje lidská psychika ve
stresu, a postupy, jak zvládat nepříjemné stavy. Rovněž je srozumitelně
vysvětleno, jak se náš organismus chová
po napadení virem a jak působí očkování. Postupně jsou přidávána další
aktuální témata. 
- HZS -

lEhké

2

Dubnová výzva 10 000 kroků.
Zkuste to a vyhrajete.

Uherské Hradiště se připojuje k národní
výzvě 10 000 kroků, která je postavena
na pravidelné denní chůzi a do které
se může zapojit každý. Projekt spolku
Partnerství pro městskou mobilitu si
klade za cíl motivovat veřejnost k chůzi
jako základní lidské aktivitě při pohybu
ve městě, ale i mimo ně. Snaží se vrátit
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Besedy pro budoucí
maminky na internetu

Čekáte potomka a chybí vám možnost
poradit se, konzultovat své problémy?
Uherskohradišťská dětská lékařka
Tereza Filová přesunula své přednášky a besedy pro rodiče na internet. Jaká vyšetření čekají miminko
v porodnici? Jakou výbavičku mu
pořídit? Jak poznám, že prospívá?
Jak probíhají prohlídky a jak vybrat
praktického lékaře pro dítě? Co když
nejde kojení? Jak je to s očkováním? Na
tyto i spoustu dalších otázek najdete
odpovědi v online besedách, které se
konají jednou měsíčně a jsou bezplatné. Nejbližší se koná 12. dubna od
20 hodin. Přihlášení na emailu tereza.
filova@seznam.cz.
- RED -
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Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec i každý čtverec o 3×3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
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nejpřirozenější lidský pohyb zpět do
našich životů, ať už za účelem dopravy
nebo trávení volného času.
Přihlášení dospělí zájemci se mohou
účastnit samostatně nebo v týmu.
Nachozené nebo naběhané kilometry
jsou následně bodově ohodnoceny.
Vykonané aktivity je možné zaznamenávat na libovolném zařízení
(mobilní aplikace, chytré hodinky)
a následně je do svého profilu na www.
desettisickroku.cz nahrát. Hlavním
cílem a odměnou zároveň je upevnění
našeho zdraví, ale pro ty nejzdatnější
jsou připraveny i zajímavé ceny.

Podívejte se kolem sebe, kolik míst
našeho krásného města míjíte bez
povšimnutí nebo je znáte jen z fotografií. Uherské Hradiště je navíc
zasazené v krásné přírodě a lemované řekou Moravou, takže pěší
výlety za hranice města vám otevřou
netušené možnosti. A máte-li soutěžního ducha, můžete se poměřit
s ostatními.
K výzvě 10 000 kroků se lze připojit
na www.desettisickroku.cz/uherske-hradiste. Zde najdete i příklady
pěších tras plných zajímavostí, památek či přírodních krás. 
- RED 31
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