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Tři městské školy se mohou pochlubit novými učebnami
Stavební úpravy, ale i pořízení nového vybavení, bezbariérovost a připojení k internetu byly součástí
modernizace učeben ve 3 městských základních školách. Zatímco v loňském roce se modernizace učeben
týkala ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, letos přišly na řadu základní školy v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích.
Celý článek 19. září 2019

Žáci poměřili síly v šesti atletických disciplínách
Atletické závody žactva "O pohár starosty města Uherské Hradiště" se uskutečnily dne 18. září na Městském
atletickém stadion Dany Zátopkové. Celkové prvenství obhájila ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, druhé místo
připadlo ZŠ Staré Město, třetí skončila ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod.
Celý článek 19. září 2019

Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO
V nejstarší uherskohradišťské základní škole, ZŠ UNESCO, skončil v září 3 měsíce trvající stavební ruch a
žáci i kantoři si oddechli. V budově školy je čeká vylepšené vnitřní prostředí, zejména co se týká
hygienického zázemí. Město zde dokončilo závěrečné dvě etapy rekonstrukce vnitřních prostor za takřka 29
milionů korun. Všechny tři etapy rekonstrukce si však vyžádaly částku mnohem vyšší - celkem 65,4 milionu
korun.
Celý článek 17. září 2019

Na lavičkách ve městě hraje hudba
Základní umělecká škola v Uherském Hradišti v poslední době už několikrát dokázala proměnit svůj záměr
přenést umění svých učitelů a žáků přímo do ulic města ve skutečnost. Nejnovějším počinem je projekt s
názvem "Hudební lavičky". Za podpory města vznikly v centru města lavičky, které lidem hrají hudbu.
Celý článek 13. září 2019
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Seniorská obálka
Také v Uherském Hradišti mohou staří lidé či osoby se zdravotním postižením využít tzv. Seniorskou
obálku. Jedná se o tiskopis, jehož účelem je pomoci při řešení případné krizové situace. Záchranáři se tak bez
zbytečného prodlení dozvědí, koho ošetřují, jaký je jeho zdravotní stav či jaké bere léky.
Celý článek 11. září 2019

Město postaví další zastávky MHD, tentokrát ve Staré Tenici
Budování obousměrné autobusové zastávky ve Staré Tenici plánuje na podzim uherskohradišťská radnice.
Práce by měly začít 1. října. Nové zastávky přijdou město na 2,6 milionu korun.
Celý článek 9. září 2019

Hradiště tančilo i v dešti
Už sedmnácté pokračování Slováckých slavností vína a otevřených památek pořádalo v sobotu 7. a v neděli
8. září 2019 město Uherské Hradiště. I přes nepřízeň počasí město zaplnili krojovaní, představily se desítky
vinařů, folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i jarmarečníků a řemeslníků. Své brány
otevřela také naprostá většina památek města, včetně těch, které jsou v průběhu roku běžně uzavřeny.
Celý článek 8. září 2019

Cena města Uherské Hradiště připadne choreografce a trenérovi v házené
Další dvě významné osobnosti města Uherské Hradiště se opět po roce dočkaly nejprestižnějšího ocenění
udělovaného městem. Cenu města Uherské Hradiště udělili dne 2. září 2019 zastupitelé města choreografce
Ladislavě Košíkové a dlouholetému trenérovi házené Jiřímu Zerzáňovi. Slavnostní předání cen se uskuteční
v neděli 13. října ve Slováckém divadle.
Celý článek 2. září 2019

Co se dělo ve školách o letních prázdninách?
Stavební úpravy, ale i pořízení nového vybavení byly součástí modernizace učeben ve 3 městských
základních školách. Kromě pokračující druhé etapy rozsáhlé obnovy ZŠ UNESCO se jednalo o nejzásadnější
změny, které se uskutečnily o letních prázdninách v uherskohradišťských školách. Zatímco v loňském roce se
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modernizace učeben týkala ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, letos přišly na řadu základní školy v Jarošově, na
Větrné a v Mařaticích.
Celý článek 30. srpen 2019

Těšíme se na vás. Roztančíme celé Hradiště!
Už sedmnácté pokračování Slováckých slavností vína a otevřených památek pořádá v sobotu 7. a v neděli 8.
září 2019 město Uherské Hradiště. Historické centrum města, ale i všechny parky, náměstí a prostranství
zaplní krojovaní z blízkého i širokého okolí. V pestrobarevném víru obou víkendových dnů se návštěvníkům
představí desítky vinařů, folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i řemeslníků. Své brány
otevřou také památky města, a to včetně těch, které jsou v průběhu roku běžně uzavřeny.
Celý článek 22. srpen 2019

Mateřská škola v Sadech se dočkala zásadní rekonstrukce
Obnovený vzhled a zbrusu novou přístavbu dostala mateřská škola v Sadech. Akce, při které město Uherské
Hradiště školku zásadním způsobem zrekonstruovalo, si vyžádala náklady přes 17 milionů korun.
Celý článek 21. srpen 2019

Konec léta stráví děti na opravených hřištích
Už jsme informovali o tom, že město pracuje na modernizaci dalších dětských hřišť - konkrétně hřiště na
Větrné ulici na Východě a ve Ztracené ulici v Sadech. Nyní už hlásíme hotovo! Od poloviny srpna už děti
mohou tato hřiště naplno využívat.
Celý článek 19. srpen 2019

Rekonstrukce kašny v Bastionu je v plném proudu
Každý, kdo ještě nedávno prošel parkem Bastion, si určitě povšiml špatného stavu místní kašny. Práce na
její obnově začaly v první polovině letních prázdnin. Kašna dozná značných technologických novinek, ale i
estetických.
Celý článek 7. srpen 2019
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První z akcí k sametové revoluci právě probíhá, další se chystají
Palackého náměstí v Uherském Hradišti zdobí v těchto dnech dvaadvacet panelů se 107 fotografiemi z
období sametové revoluce 1989. Město hostí premiérovou verzi fotografické výstavy České tiskové
kanceláře s názvem Okamžiky sametové revoluce, připravené k 30. výročí listopadových událostí. Jedná se o
první veřejnou akci města Uherské Hradiště, která se váže k oslavám, další jsou ve stádiu příprav. Podílet se
na nich mohou i sami občané města.
Celý článek 2. srpen 2019

Lavičky s USB napájením a wi-fi připojením? Nyní v Uherském Hradišti!
Chcete pohodlně chatovat pomocí bezplatného wi-fi připojení a přitom si dobíjet mobil nebo tablet přímo z
lavičky, na které sedíte? I tak mohou v budoucnu vypadat prvky městského mobiliáře. Stoličky s USB
napájením a lavičku s bezplatnou wi-fi si mohou po dobu letošní Letní filmové školy vyzkoušet obyvatelé i
návštěvníci Uherského Hradiště.
Celý článek 29. červenec 2019
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