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Úvodník města

Vážení přátelé, 

jsem velmi rád,  
že vás mohu po-
zdravit se začát-
kem jednoho z nej-
krásnějších měsíců 
v roce. Červen bude, 
jako ostatně vždy, 
doslova přeplněn 
událostmi a akce-
mi. Nejvýznamnější 
z nich je sportovní 

akce rozsahu, jaký Uherské Hradiště ještě neza-
žilo. Na Euru do 21 let, v červnu 2015, uvidí diváci 
v Uherském Hradišti některé zápasy skupiny B. 
Na Slovácku se představí týmy Anglie, Itálie, Por-
tugalska a Švédska, přičemž o zápasy zmíně-
ných fotbalových reprezentací do 21 let  se Uher-
ské Hradiště dělí s městem Olomouc. Skupina 
A (Česko, Německo, Dánsko, Srbsko) se odehra-
je v Praze. Na území města se již tradičně akce 
celorepublikového významu s mnohatisícovou 
návštěvnickou účastí konají (např. Letní filmová 
škola, Slavnosti vína a památek nebo Slovácké 
léto), proto si myslím, že jsme připraveni zajistit 
bezproblémový chod celého ME 21 2015. 
Čeká nás také ekologický festival Týká se to také 
Tebe, a to od 9. do 14. června. Festival TSTTT je 
přehlídkou angažované filmové ekologické tvor-
by. Letos v našem městě koná již 40. ročník, což 
jasně dokazuje, že TSTTT stále zůstává vyhle-
dávaným místem setkávání autorů, kteří svou 
práci věnují ekologickým tématům a snaží se 
upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se 
vyjadřují k ožehavým otázkám lidské existence 
v dnešním světě.
Ze společnsko-kulturních akcí bych rád upozor-
nil na předávání Ceny Vladimíra Boučka, které 
se uskuteční ve čtvrtek 25. května od 16.00 hodin 
ve velkém sále Reduty. Skutečnosti, že v našem 
městě udělujeme ocenění za zachování a rozvoj 
lidové umělecké výroby, si osobně mimořádně 

cením a troufnu si říci, že oceňování tohoto dru-
hu je v Česku poměrně velmi ojedinělé. 
V minulém měsíci začala sezóna selských trhů 
na Mariánském náměstí, ty červnové se usku-
teční druhou a čtvrtou sobotu v měsíci. Sobota 
13. června bude věnována uzenářské produkci 
a 27. června se představí pekaři.  
Rád bych připomněl také Svatojánský jarmark,  
který je naplánován na 20. června. Na Masary-
kově náměstí se opět objeví řemeslníci z blízka 
i okolí, abychom si mohli pořídit něco z jejich 
dílen pro radost doma, nebo koupit něco na pa-
mátku našim známým z jiných koutů světa. 
V těchto dnech dokončujeme největší investič-
ní akci posledních dvou let, s rozpočtem skoro 
24 milionů korun. Projekt revitalizace veřejné-
ho prostranství v centru města byl neobyčejně 
rozsáhlý (celkem 12 411 m2 plochy) a zahrnoval 
obnovu Jezuitské zahrady, úpravu plochy před 
Obchodní akademií a v centrální části parku, 
chodníky, regeneraci zeleně, veřejné osvětlení 
a městský mobiliář. Došlo rovněž na úpravu plo-
chy před Mateřskou školou Komenského a Ob-
chodní akademií jako plochu veřejné městské 
zeleně. Dále byla vybudována ulička mezi ZŠ 
UNESCO a MŠ Komenského. 
Úplně nového vzhledu se dočkalo Komenského 
náměstí – plocha před školou, chodníky, část 
ulice Svatováclavská; doplnili jsme nové veřejné 
osvětlení, došlo k regeneraci zeleně, předláždě-
ní stávajícího parkoviště a k osazení ploch prvky 
městského mobiliáře. Novým povrchem a mno-
ha úpravami se pyšní také ulice Svatováclavská.
Jistě nebylo jednoduché vydržet v okolí samot-
ných stavebních prací množství nejen doprav-
ních omezení, hluk a řadu dalších ústrků, ale 
výsledek určitě stojí za to. Myslím, že veškeré 
činnosti k zkvalitnění života v našem městě 
neděláme jen pro současné obyvatele města,  
ale hlavně pro budoucí generace. 

Stanislav Blaha,
starosta Uherského Hradiště
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VyzVedněte si tašky na odpad

Odbor životního prostředí městského úřadu na-
bízí občanům města Uherské Hradiště zdarma, 
jako podporu třídění, barevné tašky na tříděný 
odpad v domácnosti. Jedná se o sadu 3 ks ta-
šek na třídění papíru, skla a plastů. Tašky jsou 
k vyzvednutí na odboru životního prostředí, od-
loučené pracoviště Protzkarova 33, čtvrté patro 
vpravo, dveře č. 443, v úředních dnech pondělí 
a středa (08.00–17.00), tel. 575 525 847. Tašky 
jsou připraveny pro prvních 1.000 zájemců.

selské trhy na MariánskéM náMěstí

Červnové selské trhy se uskuteční druhou a čtvr-
tou sobotu v měsíci vždy od 7.00 do 12.00 ho-
din na Mariánském náměstí. Sobota 13. června 
bude věnována uzenářské produkci a 27. června 
se představí pekaři. Jste srdečně zváni na ukáz-
ku výroby i ochutnávku produktů, která bude 
na obou akcích. Sortiment nabízeného zboží 
bude ale mnohem širší, např. mléko a jogurty, 
různé druhy masa včetně pštrosího, ovocné šťá-
vy a džemy, ale také sazeničky zeleniny a květin 
a mnoho dalšího.
Uherskohradišťské selské trhy mají za cí l na-
bídnout obyvatelům možnost nákupu čerstvých 
tradičních regionálních zemědělských produktů. 
a výrobků na straně jedné a na straně druhé 

Krátce

umožnit místním pěstitelům, chovatelům a vý-
robcům potravin najít odbytišti pro své produkty 
a nabídnout tak prostor pro rozšiřování a vznik 
nových, třeba i rodinných firem.
Další trhy proběhnou 11. a 25. července,  
8. a 22. srpna, 5. a 19. září, a 3. a 17. ří jna.

Město Uherské hradiště 
si připoMnělo 70. Výročí osVobození 

Vzpomínkového aktu s projevem starosty měs-
ta, který se konal ve čtvrtek 30. dubna u Památ-
níku osvobození na náměstí Míru, se zúčastnili 
členové vedení města Uherské Hradiště, sta-
rosta Stanislav Blaha, místostarosta Zdeněk 
Procházka, místostarosta Ivo Frolec, člen rady 
města František Elfmark a tajemník městského 
úřadu Josef Botek. Přítomní byli rovněž členové 
rady a zastupitelstva města, členové Českého 
svazu bojovníků za svobodu, zástupci Armády 
ČR a skauti.
Program zahájila v 15 hodin svým koncertem 
dechová hudba Sadovanka, kino Hvězda pak 
u příležitosti osvobození města Uherské Hradiště 
uvedlo film Karla Kachyni Kočár do Vídně (1966). 
Už po poledni téhož dnes se starosta Stanislav 
Blaha poklonil, spolu se členy Místní komise Jaro-
šov, obětem II. světové války u Památníku padlých 
v Uherském Hradišti – Jarošově. 
 -JP-



6

Krátce

další přírodní prVky pro děti 
do zahrad Mš

Další dvě školky ve městě, MŠ Komenského 
a MŠ speciální, se dočkají vybudování chybě-
jících přírodních výukových prvků a pomůcek 
nezbytných pro environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu. „Projekt jsem rozjeli už vloni, 
usilujeme v něm o maximální využití potenciá-
lu, který zahrady se svým prostorem poskytují. 
Přírodní zahrady jsou vytvářeny se záměrem 
umožnit dětem zážitky v nejrůznějších formách 
vnímání při zapojení všech smyslů,“ řekl starosta 
města Stanislav Blaha. Zahrady budou upravo-
vány v termínu od začátku června do konce srp-
na. Náklady na každou z nich přesahují jeden 
milion korun, zakázka bude spolufinancována 
Evropskou unií, z prostředků Fondu soudržnos-
ti, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
(OPŽP).

sVatojánský jarMark

V sobotu 20. června 2015 se na Masarykově 
náměstí opět objeví řemeslníci z blízka i okolí, 
aby si široká veřejnost mohla zakoupit výrob-
ky z jejich dílen pro radost doma, nebo přivézt 
drobnost svým přátelům a kamarádům, neboť 
se blíží doba prázdnin dovolených a cestování. 
Na Svatojánském jarmarku tradičně vystoupí 

účastníci dětského folklorního festivalu Kunov-
ské léto. Dopoledne to budou zahraniční soubo-
ry z Moldávie, Slovenska, Černé Hory, Bulharska 
a Maďarska, české soubory Perníček, Škubánek, 
Lišňáček a Krušpánek. V 11.00 hodin proběhne 
finále soutěže dětských interpretů ve verbuňku. 
Jejich výkony podpoří cimbálové muziky Mladí 
Burčáci a Šmitec. Odpoledne od 13:00 do 16:00 
hodin vystoupí country skupina JE NÁS MOC 
z Uherského Hradiště. 

Cena VladiMíra boUčka

Ve čtvrtek 25. května proběhne od 16.00 hodin 
ve velkém sále Reduty předání Ceny Vladimíra 
Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké 
výroby. Během slavnostního odpoledne budou 
předány ceny paní Taťáně Malinové, která vy-
rábí slámové kraslice, a manželům Crlovým, 
výrobcům kameninových drátovaných výrobků. 
Keramik pan Antonín Moštěk převezme čestné 
uznání za celoživotní tvůrčí přínos a populari-
zaci tradiční rukodělné výroby v oblasti práce 
s hlínou.
Na slavnostní předání tohoto ocenění jste srdeč-
ně zváni. Partnerem projektu je Slovácké muzeum  
v Uherském Hradišti. -JP-
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Slavnostní přijetí

sboristy z MayenU přijal Místostarosta
Členy Děkanátního sboru města Mayen přivítal ve čtvrtek 14. května na uherskohradišťské radni-
ci místostarosta Zdeněk Procházka. Německý smíšený pěvecký sbor přijel do Uherského Hradiš-
tě na pozvání spřáteleného tělesa, místního sboru Svatopluk. Pěvci společně připravili program,  
se kterým v soboru 16. května vystoupili ve farním kostele sv. F. Xaverského. Oba soubory mezi sebou 
dlouhodobě udržují vřelé vztahy, podobně jako celá řada jiných organizací a spolků z měst Uherské 
Hradiště a Mayen. Města vloni oslavila 20 let společného partnerství.

TOP TÝDEN v Uherském Hradišti

Svůj TOP týden připravilo již potřetí v řadě město 
Uherské Hradiště – jako město oceněné titulem 
Historické město 2011 – v rámci projektu Putování  
po historických městech Čech, Moravy a Slezska. 
Od 6. do 14. června mohou všichni zájemci důvěr-
něji poznat pamětihodnosti a zajímavosti města  
a jeho okolí, ale i zažít jedinečnou atmosféru mno-
ha akcí. Naše město letos nabízí například zajímavý 
program jubilejního ročníku festivalu Týká se to také 
tebe nebo výstavu Dobývání Uherského Hradiště, 
válečné a vojenské dějiny města, která je k vidění  ve 
Slováckém muzeu. Návštěvníky určitě přiláká také 
skvělá nabídka Státního okresního archivu v rámci 
oslav Mezinárodního dne archivů. 
Zapojit se můžete i do oslav 15. výročí Městského in-
formačního centra (MIC), které pro své návštěvníky 
připravilo na čtvrtek 11. června. „hravě informační“ 
program. V případě, že se rozhodnete pro první 

Víkend památkových domků, seznámíte se neje-
nom s typickou architekturou uherskohradišťského 
venkova, ale i běžným a svátečním životem našich 
předků. Se svými bohatými zkušenostmi s pěsto-
váním a zpracováním hroznů se s vámi rádi podělí 
představitelé Šlechtitelské stanice vinařské v Polešo-
vicích v sobotu 13. června., kdy pro TOP týden plánují 
Den otevřených dveří. 
program top týdne obohatí opět i originální pro-
hlídky města s populární historičkou phdr. blan-
kou rašticovou.  po stopách černé smrti  provede 
účastníky v sobotu 6. 6., noční tajuplné hradiště 
jim přiblíží v úterý 2., 9. a 16. června a ve čtvrtek 
11. června.
Počet účastníků na prohlídce s názvem Tajuplné 
Hradiště je omezen prostorovými možnostmi interi-
érů, proto je účast možná pouze na základě rezer-
vace v MIC Uherské Hradiště.  -JP-
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Zelená pro cyklisty

V CentrU Uherského hradiště na kole

Zelená pro cyklisty v místech, kdy dříve museli 
z kola dolů. Uherské Hradiště řeší pohyb cyklistů 
v pěších zónách.
Tak jsem projel a policisty jsem naštěstí nepotkal, 
mohl si doposud při troše štěstí říci cyklista projíž-
dějící centrální částí města Uherského Hradiště. 
A že jich tam jezdí! Jízdní kolo je v srdci Slovácka 
zcela běžným dopravním prostředkem. Na kole 
zde nejezdí pouze turisté obdivující památky, kul-
turu, dobré víno a srdečnost místních lidí, ale ka-
ždý den zde šlapou do pedálů žáci a studenti, 
dělníci, učitelky, úředníci, prodavačky, lékaři, ma-
nažeři, důchodci a spousta dalších občanů nejen 
z Uherského Hradiště, ale i z okolních měst a obcí.  
Přestože v uplynulých letech město pro cyklisty 
udělalo kus dobré práce, v centru města každý cy-
klista narazil na pěší zónu a řešil dilema, zda sku-
tečně sesednout a jít kus pěšky, nebo trasu projet.  
Ano, někteří cyklisté jsou ukáznění a respektu-
jí povinnost sesednout z kola v pěší zóně. Jiní se 
rozhlédnou, zda v blízkosti není někdo v uni-
formě a pokračují v jízdě dál. Někdo to neře-
ší vůbec, nechápe, proč by měl najednou slézt 
z kola, když potřebuje projet centrem města.  
Uherskohradišťská radnice tedy stála před roz-
hodnutím, zda v rámci podpory cyklistické do-
pravy umožnit i legální průjezd cyklistů pěší 

zónou. Může se zdát, že rozhodování nebylo 
složité, protože jízda na kole je v Uherském Hra-
dišti samozřejmostí. V praxi však bylo nutné 
dát na misky vah nejen podporu cyklodopra-
vy ve městě, ale také bezpečnost těch, pro kte-
ré je pěší zóna prioritně určena, tedy chodců. 
Nakonec cyklisté dostali zelenou, i když ne všude. 
Ulice Havlíčkova a Prostřední s nejvyšší intenzitou 
pěší dopravy v relativně úzkém prostoru, zůstanou 
zatím pro průjezd cyklistů uzavřeny. Čas ukáže, 
zda se otevření pěší zóny pro cyklisty v ul. J. Stancla,  
J. Průchy, na Masarykově a Mariánském náměstí 
osvědčí. Bude-li fungovat vzájemná ohleduplnost 
mezi cyklisty a chodci, není vyloučeno, že město zprů-
jezdní pro cyklisty celou pěší zónu v centrální části.  
"Problematikou zpřístupnění pěší zóny v centru 
města pro cyklisty se zabývám již delší dobu. Zá-
sadním problémem byla bezpečnost. Velmi dlou-
ho jsme proto zvažovali argumenty pro a proti. 
Nakonec jsem prosadil alespoň částečné zpří-
stupnění. Pokud bude vzájemná ohleduplnost 
mezi cyklisty a chodci, a zejména cyklisté budou 
respektovat skutečnost, že v pěší zóně je přednost 
chodců, jsem připraven prosadit plné zpřístup-
nění centra města cyklistům," řekl místostaros-
ta města Uherské Hradiště Zdeněk Procházka. 
Bezpečnější společný pohyb chodců a cyklis-
tů v pěší zóně je podpořen i regulací zásobování 
provozoven v centrální části. Průjezd vozidel zá-
sobování zůstane v pěší zóně zachován v době 
od 17.00 do 10.00 hod. Bude však usměrněn 
tak, aby vozidla zásobování projížděla ve vyme-
zenou dobu v pěší zóně pouze jednosměrně. 
"Uherské Hradiště právem patří mezi vyspělá cykli-
stická města, ale zároveň se chlubí svou Městskou 
památkovou zónou. A zde se pěšky pohybují turis-
té i občané města – my chceme, aby se v žádném 
případě necítili ohrožováni. Proto se mezi pohybem 
chodců a cyklistů snažíme o nalezení kompromisu. 
Najít rovnováhu ale není jednoduché, hodně zále-
ží na lidech samotných. Věc bereme jako součást 
vývoje, neboť dopravu je nutné vnímat jako celek," 
přál by si starosta města Stanislav Blaha.  -JP-
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Veřejné fórum

pojMenoVané probléMy Města

Již pošesté proběhlo v pondělí 27. 4. 2015 Veřejné 
fórum o rozvoji, kde za účasti 126 místních obča-
nů bylo tzv. pojmenováno nových 10 problémů 
města v následujícím pořadí:  
1.  Komplexní řešení problematiky 
 osob bez přístřeší
2.  Málo autobusových zastávek a špatné  
 linkové vedení a bezbariérových spojů
3.  Pokračovat v rekonstrukcích školních 
 budov, zahrad a hřišť
4.–5. Aktivní role města v procesu využití 
 části areálu nemocnice 
4.–5.  Nerušit odbor životního prostředí
6.–7.  Problematika bývalé věznice
6.–7.  Rekonstrukce sportovních plácků 
 na veřejných prostranstvích
8.  Klubovna pro setkávání a rozvíjení 
 zájmových činností seniorů
9.–10.  Pěší propojení ul. Stonky – Mařatice, 
 Východ
9.–10.  Posílit personální počet strážníků

V úvodu zazněla prezentace starosty Ing. Sta-
nislava Blahy s cí lem představit, jak se řeši-
ly problémy pojmenované v loňském roce.  
Na základě dotazníkového průzkumu bylo ově-
řeno 8 problémů z 11, které byly předmětem 
prezentace. Prezentaci naleznete na webových 
stránkách města. 

Pojmenovat problematické oblasti a náměty po-
máhali účastníkům odborní garanti u 8 tematic-
kých stolů:
1. rozvoj města a hospodaření 
2. Životní prostředí a zdraví 
3. Vzdělávání, sport, kultura a cestovní ruch 
4. doprava 
5. sociální služby 
6. prevence a bezpečnost 
7. stůl mládeže
8. otevřený úřad 

Od každého stolu byly navrženy 2 nejpalčivější 
problémy, o kterých následně všichni účastní-
ci mohli hlasovat. Po sečtení hlasů bylo určeno  
tzv. 10 problémů města z celkových 16 námětů. 
Aby výsledek měl vypovídající hodnotu, proběh-
ne v červnu 2015 ověřovací anketa ve spolupráci 
se studenty Obchodní akademie, v rámci dotaz-
níkového šetření „Spokojenost občanů s místním 
společenstvím“.

Více informací Vám poskytne koordinátorka akce:
Ing. Miroslava Gajdošová
tel: 572 525 251
E-mail: miroslava.gajdosova(zavináč)mesto-uh.cz

Projekt „Společně k udržitelnému rozvoji II“ je podpořen  
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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Obnova městského prostředí

reVitalizaCe VeřejnýCh prostranstVí 
V CentrU Města Uherské hradiště 

Uherské Hradiště v těchto dnech dokončuje dal-
ší významný projekt s podporou fondů EU. Jeho 
pomocí dojde k významnému zlepšení prostředí 
ve frekventovaných lokalitách v samotném centru 
města. Tím se občanům zvětší komfort k pohybu 
i odpočinku, a také estetický vzhled exponova-
ných míst se výrazně zlepší, místa jsou doslova 
jako nová. Projekt řeší komplexní fyzickou revi-
talizaci zóny centra města, kterou tvoří jezuitská 
zahrada (park před obchodní akademií), Komen-
ského náměstí a ulice Svatováclavská (po křížení 
s ulicí Jiřího z Poděbrad). 
„Kromě ohromného estetického dopadu projekt 
přináší celkové zlepšení dopravní situace a pěší 
prostupnosti centra města, rozšíření plochy ve-
řejně přístupné zeleně a zvýšení počtu klidových 
zón,“ popsal starosta města Stanislav Blaha. Sou-
časně dochází ke znovuobnovení odpočinkově-
-klidové zóny Komenského náměstí. Mezi objekty 
mateřské školy a základní školy UNESCO byl vy-
budován průchod spojující Komenského náměstí 
s ulicí Stojanovou. Ve veřejném parku před Ob-

chodní akademií došlo k revitalizaci zeleně a re-
konstrukci stávajících a již značně nevyhovujících 
chodníků. Park a ostatní upravované plochy byly 
samozřejmě doplněny o mobiliář.
„Podobný projekt jsme měli už roce 2010, avšak 
tenkrát jsme s žádostí o dotaci ještě nebyli 
úspěšní.“ Jedná se o další úspěch v oblasti roz-
voje města, neboť konkurence uchazečů o dotaci 
mezi městy Zlínského a Olomouckého kraje byla 
vysoká, přiblížil Stanislav Blaha. Podle jeho slov 
projekt nepřímo navazuje na nedávno dokonče-
nou obnovu Jezuitské koleje - Slováckého centra 
kultury a tradic i na započatou obnovu historicky 
cenných objektů na Komenského náměstí, budov 
základní a mateřské školy.
Projekt "Revitalizace veřejných prostranství v cent-
ru města Uherské Hradiště" je realizován s finanč-
ní podporou Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Celkové uznatelné náklady pro-
jektu dosáhly 21,7 mil. Kč,  z toho dotace EU pak 
bude představovat až 85 %.  -JP-
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Novinky v IT

noVinky V inforMačníCh 
teChnologiíCh na radniCi

Co nás čeká během blízké doby za technologické 
novinky na radnici? Rozšiřování technologií a ino-
vací je přirozeně časově i finančně velmi náročné. 
„Nelze se ukvapit a pořizované komponenty nebo 
moduly musí vždy vycházet z předem promyš-
lené informační strategie,“ tvrdí radní František 
Elfmark, který má informatiku ve svém rezortu. 
Město Uherské Hradiště představuje některé 
z připravovaných novinek. 
Jednou z nich je Portál občana, který umožní vy-
řídit si své záležitosti s úřadem pomocí Internetu. 
Zpočátku by se jednalo o některé vybrané služ-
by jako například  agendy komunálního odpadu 
a evidence psů. „Po registraci se občan bude 
moci kdykoliv přihlásit na portál města a z kan-
celáře, domova či služební cesty online podat 
žádost nebo zjistit, v jakém stavu je její vyřizová-
ní, případně zjistit stav svých finančních závazků 
v dané agendě. E-mailem bude navíc automa-
ticky upozorněn na blížící se dobu splatnosti,“ 
vysvětlil Elfmark. Další služby budou následně 
přibývat podle požadavků občanů.
V další připravované aplikaci pojmenované Kli-
kací rozpočet, bude moci občan sledovat aktuální 
schválený rozpočet, včetně jeho plnění, a to ihned 
po jejich schválení. Bude možno interaktivně pro-
klikávat jednotlivými položkami s možností porov-
návání údajů v letech.
Město podalo žádost o dotaci na projekt,  

který mimo jiné umožní zajistit digitalizaci přícho-
zích listinných dokumentů a dále zvýší rozsah 
bezdrátových Wi-Fi sítí v objektech městského 
úřadu pro veřejnost. Dále bude v rámci tohoto 
projektu řešena vyšší míra bezpečnosti informač-
ních systémů městského úřadu v souladu se sou-
časnými požadavky kladenými na danou oblast 
informačních a komunikačních technologií.
V rámci zvýšení míry dostupnosti informací plá-
nujeme zavedení mobilní aplikace, která umožní 
občanům mít informace o městě ve svých mobil-
ních zařízeních (chytrých telefonech, tabletech). 
„Mobilní aplikace bude integrovat několik infor-
mačních zdrojů do jednoho prostředí,“ doplnil 
František Elfmark. Součástí tohoto řešení bude 
například i aplikace pro hlášení závad, kde občan 
může nahlásit buď závadu (poruchu) nebo návrh 
na zlepšení daného problémového místa. Uživa-
telům, kteří vyplní v příslušném formuláři emailo-
vou adresu, bude zasílána emailová notifikace 
o stavu a řešení hlášení.
Pro občany, kteří navštíví budovu městského 
úřadu na Masarykově náměstí 19, připravuje-
me umístění dotykového kiosku umístěného 
v přízemí budovy v místě podatelny. Na dotykové 
obrazovce budou k dispozici odkazy umožňující 
rychlý a pohodlný přístup k nejčastěji hledaným 
informacím v rámci úřadu.
Dále se plánuje pořízení a montáž dotykové-
ho informačního kiosku na Masarykovo náměstí,  
který plně nahradí úřední vývěsky a mimo jiné po-
slouží i jako free WI-FI hotspot.
Často diskutovaným tématem je zkvalitnění, pře-
hlednost a orientace internetových stránek měs-
ta. „Proběhlo již několik úprav, které nemusí být 
na první pohled ihned viditelné. V rámci dalšího 
rozvoje se připravují výrazné změny prostředí 
internetových stránek směřující k dosažení vyšší 
míry přitažlivosti webových stránek pro návštěvní-
ky. Osobně si myslím, že všechny chystané novin-
ky budou pro občany velkým přínosem,“ uzavřel 
radní.  
 Jan Pášma, DiS. František Elfmark
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Názor zastupitele

dopraVa, parkoVání a úpraVy VeřejnýCh
prostranstVí V UherskéM hradišti

V Uherském Hradišti je mnoha občany právem 
kritizován systém městské hromadné dopravy 
a parkování. Před komunálními volbami všechny 
strany a hnutí vyhlásily ochotu neutěšený stav ře-
šit. Staronová koalice v minulých obdobích zane-
dbávala úpravu a změny infrastruktury (na úkor 
jiných projektů) a pokud do daného stavu zasáhla,  
tak z dnešního pohledu ne úplně šťastně. Vybudo-
vaná parkoviště v ulici Na Stavidle svým nevhodným 
umístěním problémy znásobila a to až do takových 
rozměrů, že vyrazit v odpoledních hodinách na hlav-
ní třídu (Velehradská; Třída Maršála Malinovského) 
zaručeně řidiče i chodce otráví (i když každého jiným 
způsobem). Centrum města se kvůli „rozžhaveným“ 
plošně budovaným parkovištím stává v horkých let-
ních měsících neobyvatelným. Je proto nutné pro-
vést vhodné úpravy v západní části Mariánského 
náměstí (vysadit již vzrostlé stromy atd.) nebo bude 
stále náměstím „mrtvým.“ Stromy a dřeviny by měly 
být ve městech poráženy jen tehdy, pokud obyva-
tele vysloveně, prokazatelně ohrožují. Udivuje mě, 
s mnohdy jakou lehkostí, lze u nás poslat vzrost-
lý strom k zemi pod vějičkou všemocného úsloví: 
„za účelem revitalizace veřejného prostranství.“
Vzhledem ke skutečnosti, že automobilová doprava 
je dlouhodobě upřednostňována, bude naprosto 
nezbytné na tuto skutečnost konečně odpovídajícím 
způsobem reagovat a vybudovat parkovací dům 
v dosahu hlavní třídy (nabízí se oblast prostorově 
předimenzovaného autobusového nádraží), aby 
centrum nebylo provozem tak výrazně zatěžováno 
a v delším časovém horizontu paralyzováno. Ná-
vratnost takové investice by se sice dala očekávat až 
později, ovšem výrazně pozitivní, penězi těžko měři-
telný efekt, by to přineslo okamžitě.
Dále je nevyhnutelné zamyslet se nad kritickým 
stavem parkování na sídlištích Štěpnice a Východ. 
Nechceme opakovat chyby a dále prodávat volné 
městské plochy soukromým firmám pod slibem, 
že vybudují parkovací místa a poté jen čekat a sle-

dovat, jak své sliby neplní. V obou lokalitách bude 
rovněž potřeba zajistit nová napojení na stávající 
silniční síť.
Přestože na městském úřadě pracují odborníci 
na dopravu (zejména v řadách komunálních politi-
ků), minulé zastupitelstvo zadalo a schválilo vytvoře-
ní studie („Generel dopravy“) ostravské společnosti 
Udimo s.r.o. s cílem řešit dlouhodobě a koncepčně 
dopravu v souměstí Uherské Hradiště, Staré Měs-
to a Kunovice, tedy účelně propojit cca 40 tisíco-
vou aglomeraci. Je v mimořádném zájmu města,  
aby tato velmi drahá studie (1,6 mil. Kč) nabídla „ne-
průstřelná“ řešení ohledně propojení a koordinace 
ve všech oblastech dopravy (pěší, cyklo, auta, au-
tobus, vlak) a nebyla pouhou snůškou doporučení 
o několika stovkách stran textů a grafů. Jestliže tomu 
tak nebude, je na místě žádat po původcích studie 
a odpovědných politicích vyvození osobních politic-
kých důsledků.
 Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. 
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Tržnice Oprava ulice

trŽniCe zůstane předeVšíM 
pro Výpěstky, zeleninU a oVoCe 

Rada města se zabývala sortimentem prodáva-
ným na tržnici. Z podnětu občanů byl podán návrh 
na změnu tržního řádu, aby se na tržnici směly pro-
dávat i oděvy, radní ale tento sortiment na tržnici 
nechtějí. 
„Tržní řád prodej oděvů na tržnici zapovídá, nejed-
ná se o žádnou novinku. V Uherském Hradišti je trž-
nice plná, k rozšiřování sortimentu není důvod,“ řekl 
starosta města Stanislav Blaha v reakci na iniciati-
vu některých občanů, aby se na tržnici Na Stavidle 
prodávaly i oděvy. „Aktivity k rozšíření sortimentu 
nastaly poté, co jsme na tržnici nechali provést kon-
trolu, velmi důrazně ale upozorňuji, že nám nejde 
o žádné sankce či perzekuci konkrétních prodejců,“ 
zdůraznil starosta Blaha. 
Vymezení druhu prodávaného zboží a poskytova-
ných služeb na městské tržnici Na Stavidle již obsa-
hovalo Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává 
tržní řád. Dle příslušných ustanovení daného naří-
zení byly stanoveny druhy prodávaného zboží a po-
skytovaných služeb na městské tržnici Na Stavidle 
takto: „Každou třetí neděli v měsíci svod okrasných 
ptáků, v ostatních případech ovoce, zelenina, hou-
by, lesní plody, včelí produkty, krajové gastronomic-
ké speciality, vejce, živé květiny, výrobky lidových 
a uměleckých řemesel vyjma oděvů a oděvních 
doplňků, nábytku.“ Na tomto vymezení nic nezmě-
nily ani následně provedené změny, které se proje-
vily v současně platném a účinném Nařízení města  
č. 3/2015, kterým se vydává tržní řád.
Rada města se nyní přiklonila k tomu, pokračo-
vat v původní myšlence z roku 2013, a to zachovat 
městskou tržnici především pro prodej vhodného 
sezónního zboží od drobných, nejen regionálních 
pěstitelů či výrobců.
„Podle našich informací je prodejců upřednostňo-
vaného sortimentu dostatek a někdy je spíše pro-
blém, aby se na tržnici vešli. Pro prodej oděvů by 
měla sloužit především tržnice na Palackého ná-
městí,“ dodal Stanislav Blaha. 

hUsoVa bUde bezbariéroVá 

Na druhý pokus uspělo město Uherské Hradiště 
se žádostí o dotaci na trasu, která má za cíl bez-
bariérově propojit sídliště Štěpnice s autobusovým 
nádražím.
Žádost o dotaci na bezbariérový chodník v ulici 
Husova byla schválena Výborem Státního fondu 
dopravní infrastruktury v polovině měsíce dubna. 
Rozpočet dle projektové dokumentace je vyčíslen 
na více než 8 milionů korun, přiznaná dotace je  
5,7 milionů, tedy 85 % ze způsobilých výdajů. 
Akce je součástí záměru, Bezbariérové trasy 2014-
2015, schváleného Řídícím výborem Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny ze dne  
27. 6. 2013. Záměr řeší první úsek úpravy komunika-
cí pro pěší v ulici Husova na sídlišti Štěpnice v Uher-
ském Hradišti a má za cíl bezbariérově propojit toto 
sídliště s autobusovým nádražím v centru města.
„Délka 1. etapy projektované trasy, tj. od začátku 
ulice Husova po tzv. „myší díru“, je 409 m po obou 
stranách silnice, o průměrné šířce 2,5 m. Práce by 
se měly uskutečnit v rozmezí srpna a listopadu 
letošního roku,“ informoval místostarosta města 
Uherské Hradiště Zdeněk Procházka. Podle jeho 
slov bude v nejbližších dnech vypsána veřejná 
zakázka na dodavatele stavebních prací, která by 
mohla celkovou cenu snížit.
„V minulosti již město v rámci bezbariérových úprav 
schválených Řídícím výborem Národního rozvojo-
vého programu mobility pro všechny realizovalo 
úpravy veřejných budov jako ZŠ Za Alejí, budovy 
radnice, polikliniky, nástupišť na autobusovém 
nádraží, či naposled v loňském roce bezbariéro-
vé úpravy Klubu kultury, které spočívaly v instalaci 
nového výtahu. V tomto trendu hodlá město pokra-
čovat. „V brzké době se pokusíme uspět s druhou 
etapou trasy od podchodu železniční trasy po auto-
busové nádraží, v dalších letech je v plánu bezba-
riérové propojení Protzkarovy ulice s ulicí Poštovní  
či vznik dvou nových autobusových zastávek na uli-
ci Sokolovská,“ řekl starosta města Uherské Hradiš-
tě Stanislav Blaha.   -JP-
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Názor zastupitele

jak je to se zelení V našeM Městě

Nedávné srovnání měst podle satelitních 
snímků dalo Uherskému Hradišti nelichotivou 
60. příčku z bývalých okresních měst. Přitom 
v roce 2012 získalo naše město cenu Měs-
to stromů. Proto se nedivím reakci tiskového 
mluvčího, který studii i žebříček zpochybnil. 
Nicméně jsem realista a proto vím, že nikdy 
není nic pouze bí lé či pouze černé. Proto je 
třeba situaci zeleně v našem městě objektivně 
posoudit a navrhnout řešení, jak zlepšit sou-
časný stav.
Revitalizace Smetanových sadů, kácení starých 
stromů kolem řeky Moravy či v centru města, 
budování parkovišť v centru města, povolování 
zástavby zeleně i další zástavby ve městě urči-
tě neslouží ke zvýšení ploch zeleně ve městě. 
A to přesto, že v řadě míst se provedla výsadba 
nových stromů a že se uvažuje o novém měst-
ském parku U Moravy. Je nutno si totiž uvědo-
mit, že jeden vzrostlý strom nenahradí jeden či 
dva nově vysázené, ale je nutno vysázet spíše 
desítky nových stromů. 
Problémem je také revitalizace Rochus parku, 
kde namísto výsadby zeleně se budují komu-
nikace a parkoviště. Přitom zde mohly být vy-

budovány nové zelené plíce města. Podobně 
je na tom stále scházející revitalizace slepých 
ramen ve městě. Osobně si myslím, že je nut-
no budovat nové parčíky s oddechovými zó-
nami pro matky s dětmi a starší spoluobčany.  
Tak jako je nutno posí lit rozpočet města na údrž-
bu zeleně, včetně obnovy dětských a sportov-
ních plácků. V úvahu je třeba brát kromě výše 
zmíněného parku Sadskou výšinu, prostor ko-
lem mařatských schodů, komunikace pod hřbi-
tovem či o plochy na sídlištích. 
Těch míst, kde schází pohled ekologa a péče 
o zeleň je však daleko více. Chápu, že naše 
město nemůže soupeřit s těmi městy, které leží 
uvnitř lesů. Nicméně je chybou, že se neustále 
snižuje plocha zeleně v centru města, že vede-
ní radnice uvažuje o zrušení odboru životního 
prostředí a že péče o zeleň je na chvostu priorit 
současné radniční koalice. Z tohoto pohledu je 
zveřejněná studie výstrahou, aby se v oblas-
ti péče o zeleň dělalo v našem městě více. 
Zmíněná dvě procenta hodnocené zeleně je 
opravdu málo a na věci nic nemění skutečnost, 
že máme zeleň v areálu nemocnice (otázkou je 
jak dlouho) či Kunovský les v dosahu Štěpnic.
 Ing. Antonín Seďa
 předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

p o z V á n k a
na veřejné setkání s Místní komisí štěpnice

v úterý 2. června 2015 od 17:00 do 18:30 hodin
v prostoru jídelny základní školy za alejí.

program:
1. Zahájení
2. Slovo starosty města Ing. Stanislava Blahy
3. Informace o činnosti MK Štěpnice
4. Plánované akce na sídlištích Štěpnice a Mojmír
5. Diskuse 
6. Závěr

k jednání zveme:
- občany
- vedení města Uherské Hradiště
- vedoucí odborů MěÚ Uh. Hradiště

 Mgr. Marie Martykánová
 předsedkyně MK Štěpnice
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Platnost občanských průkazů

pozor na platnost občanskýCh průkazů 

V letech 2005–2008 probíhala na základě naří-
zení vlády postupná výměna občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů. Občanský průkaz je 
pro občany starší 15 let vydáván s 10–letou plat-
ností, to znamená, že v roce 2015 končí platnost 
těch občanských průkazů, které byly vydány v roce 
2005. Městský úřad Uherské Hradišti v tomto roce 
vydal pro občany svého správního obvodu více 
než 20 tis. nových občanských průkazů. Prosíme, 
ověřte si, zda se tato situace netýká právě Vás 
a případně nenechávejte vyřízení nových dokladů 
na poslední chvíli. Výměna občanského průkazu 
je v tomto případě bezplatná. 
Žádost o nový občanský průkaz podáte na praco-
vištích Odboru správních agend, ul. Protzkarova 
čp. 33, Uh. Hradiště. K podání žádosti se dosta-
víte pouze s platným občanským průkazem, po-
kud již jeho platnost skončila je nutno předložit 
platný cestovní doklad nebo originál rodného 
listu. O nový občanský průkaz je možno požádat 
nejdříve 2 měsíce před skončením jeho platnosti, 
nejpozději by měla být žádost z důvodu výrobních 
a zákonných lhůt podána 30 dnů před skončením 
platnosti občanského průkazu. Žádost je možno 
podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností v ČR, místo trvalého pobytu 
občana není v tomto případě rozhodující.
K vyřízení dokladu se můžete dostavit kterýkoliv 
pracovní den, úřední hodiny jsou v pondělí a stře-
du od 8.00–17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek 
od 8.00 hod. do 13.00 hod.

V důsledku výrazného zvýšení počtu podávaných 
žádostí dochází již nyní k prodlužování čekacích 
lhůt. Doporučujeme proto občanům využít rezer-
vačního systému, který je přístupný na webových 
stránkách města Uherské Hradiště (http://www.
mesto-uh.cz/Folders/25265-1-Rezervacni+sys-
tem.aspx ) a umožňuje objednat si vyřízení do-
kladu na danou hodinu pro období následujících  
3 měsíců.
Vzhledem k blížící se sezoně dovolených vzrůs-
tá v tomto období také zájem občanů o vydání 
cestovního dokladu. Tím se doba čekání může 
ještě zvýšit. Proto Městský úřad Uherské Hradiště 
po dobu měsíce června a července r. 2015 rozší-
řil úřední hodiny pro občany v úterý až do 17.00 
hodin. 
S případnými dotazy Vám rádi poradíme na tel. 
572 525 800, 572 525 808, 572 525 818.
 
 Ing. Blanka Bartasová, Odbor správních agend

zMěna terMínU pro podáVání Žádostí 
o úVěr z fondU rozVoje bydlení

Žádosti o úvěr na opravy a rekonstrukce rodinných 
domů, bytů, bytových domů, zahrad či rekreačních 
objektů mohou v letošním roce žadatelé naposledy 
podat k 30. červnu 2015. 
Od roku 2016 se budou žádosti přijímat jedenkrát 

ročně a to v termínu od 1. 2. do 31. 3. Ostatní pod-
mínky pro poskytnutí úvěru s výhodným úrokem, 
který k 30. 12. 2014 činil 0,26 %, zůstávají nezměněny. 

podrobnější informace získáte na internetových 
stránkách www.mesto-uh.cz nebo na ekono-
mickém odboru Městského úřadu, dveře č. 333 
u ing. hájkové, tel. 572 525 211
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Region Slovácko

ME hráčů v kopané do 21 let - Fanzóna UH

Víkend oteVřenýCh paMátkoVýCh 
doMků 6.–7. 6. 2015 
Letos premiérově na první červnový víkend připra-
vuje Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního 
ruchu akci na podporu památkových domků, objek-
tů lidového stavitelství a malých (soukromých) muzeí 
na Slovácku – Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku 
„Víkend otevřených památkových domků“. 

V sobotu a v neděli 6.–7. června 2015 bude od 9 do 
17 hodin veřejnosti zpřístupněno celkem 29 objektů, 
aniž by bylo nutné prohlídku předem rezervovat:
Břestek (Památka lidové architektury dům čp. 157), Babice (Mu-
zeum Babice čp. 121), Boršice u Blatnice (Dům lidových tradic), 
Buchlovice (Muzeum Podhradí), Dolní Němčí (Muzeum Na 

Mlýně), Drslavice (Sušírna ovoce), Hluk (Soubor památkových 
domků „Na Rajčovně“), Huštěnovice (Muzeum Huštěnovice), 
Komňa (Obydlí zvěrokleštiče, Sýpka – Památník J. A. Komen-
ského), Kudlovice (Dům Strmenských), Kunovice (památkový 
domek čp. 679), Nivnice (Bartkův mlýn, Nadační dům Dr. Kach-
níka a Vychovatelská knihovna J. A. Komenského, Nivnická 
izba), Ostrožská Lhota (Lidový dům Háječek), Ostrožská Nová 
Ves (památkový domek čp. 377), Popovice (Potomákovo mu-
zeum krojů), Strání (Rolnický dům čp. 216 „Štrbákovec“), Šumi-
ce (Šerkova usedlost, Trchalíkova usedlost, Šumické muzeum), 
Topolná (Zemědělská usedlost čp. 90 a 93), Tupesy (Muzeum 
tupeské keramiky, obydlí hrnčíře), Uherské Hradiště, Rochus 
(Park Rochus, objekt stodoly), Veletiny (vinná búda – pouze  
v neděli), Vlčnov (usedlost čp. 65, čp. 739, Muzeum lidových 
pálenic), Vyškovec (Statek Ve Vlčí čp. 40). 
Více informací na informačních centrech regionu,  
na www.slovacko.cz  a na www.facebook.com/pamat-
kovedomky. akce vznikla za podpory zlínského kraje. 

V Uherském Hradiště bude na Masarykově 
náměstí v termínu 17. 6.–24. 6. 2015 otevřena 
fanouškovská zóna – fanzóna, v rámci Mist-
rovství Evropy v kopané hráčů do 21 let.
Pro všechny fotbalové nadšence jsou připra-
veny online přenosy fotbalových utkání, zábav-
né atrakce, soutěže, autogramiády fotbalistů  
1. FC Slovácko, vystoupení dětských folklorních sou-
borů v rámci festivalu Kunovské léto a koncerty 
kapel QUEENIE – WORLD QUEEN TRIBUTE BAND,  
SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A THE BEATLE HEAR-
T́ S CLUB, HAYWIRE, THE GUIDES, BANANA RAINCO-
AT, PETR BENDE & BAND, ABBA WORLD REVIVAL atd.
Pro děti i dospělé jsou připraveny skákací atrak-
ce, střelba na fotbalového brankaře, měření 
rychlosti střely a také fotbalové rodeo.
V rámci zábavného stanu můžete vyzkoušet 
unikátní novinku SNOOKER BALL – velkoformá-
tový kulečník hraný fotbalovými míči, zahrát si  
ČLOVěČE, NEZLOB SE na ploše 6 x 6 m nebo vy-
zvat protivníka na stolní fotbálek. 
Po celou dobu otevření fanzóny bude pro všech-
ny návštěvníky k dispozici velký stan s občer-
stvením, alko i nealko nápoji a gastronomickými 
specialitami. 
Vstup na všechny akce i koncerty je zdarMa.

oteVíraCí doba fanzóny:

 17. 6. 2015  15:00–23:00
 18. 6. 2015  10:00–23:00
 19. 6. 2015  10:00–23:00
 20. 6. 2015  09:00–23:00
 21. 6. 2015   14:00–23:00
 22. 6. 2015  14:00–23:00
 23. 6. 2015  14:00–23:00
 24. 6. 2015 14:00–23:00

bližší informace k programové 
skladbě fanzóny najdete v regionálním tisku 
nebo na www.mesto-uh.cz, www.kkuh.cz, 

www.fcslovacko.cz
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Taneční večer Výstava vín

čerVen V zUš V dUChU tanCe 

Svou koncertní sezonu uzavře Základní umě-
lecká škola Uherské Hradiště již tradičně ta-
nečními koncerty. Ve středu 10. 6. 2015 od 19.00 
hod. se v Klubu kultury uskuteční Taneční večer 
staroměstské pobočky. Představí se absolvent-
ky a žákyně ze třídy Jarmily Krystoňové a Jitky 
Košíkové. O týden později ve čtvrtek 18. 6. 2014 
od 19.00 hod. na tom samém místě proběhne 
Tanec, tanec, tanec…, kde můžeme vidět žáky-
ně a absolventky z Uherského Hradiště a Kuno-
vic pod vedením Jany Trubačíkové a Ladislavy 
Košíkové. Předprodej lístků na oba koncerty 
bude probíhat na Klubu kultury vždy v pondělí, 
středu a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod.  
 -lj-
 Foto: Hana Adamcová

VýstaVa Vinařů MařatiCe 
předstaVila 770 Vzorků

Tentokrát nikoli na 1. máje ale první májovou so-
botu uspořádali Vinaři Mařatice tradičně na zim-
ním stadionu již 37. ročník regionální výstavy 
vín. Téměř 800 vzorků bylo doplněno o možnost 
ochutnat i nejlepší víno Salonu vín České republi-
ky ve Valticích - Rulandské bílé 2013 výběr z hroz-
nů Zámeckého vinařství Bzenec. Nejúspěšnější 
kolekci pěti vín představilo Vinařství Vaďura z Po-
lešovic (452 bodů), v těsném závěsu skončil Alois 
Tománek z Boršic (451 bodů), třetí nejlepší kolekci 
mělo vinařství Jež a synové (450 b.). Ceny nejú-
spěšnějším kolekcím i šampionům jednotlivých 
odrůd předávali starosta města Uh. Hradiště Sta-
nislav Blaha a jeho host, starosta partnerského 
města Mayen Rolf Schumacher. K příjemné nála-
dě hrála CM Ohnica.                    -mp-

Ceny předávali starostové Stanislav Blaha 
a Rolf Schumacher na snímku vinařství Jež 
a synové.    Foto: Miroslav Potyka

Nejúspěšnější vinaři - majitelé šampionů 
jednotlivých odrůd.    Foto: Miroslav Potyka
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další úspěšná preMiéra

Na přelomu dubna a května folklorní soubor Cifra 
Lenky Kraváčkové nadělil po dva večery krásný dá-
rek ke svým patnáctinám nejen sobě, ale přede-
vším všem svým příznivcům a milovníkům folkloru. 
Pořad Zbojnické cifrování aneb Cifrácké zbojničení 
překvapil nejen svou originalitou, ale také nároč-
nou choreografií, zapojením tří generací tanečníků 
a skvělým vystoupením cimbálové muziky Ohnica. 
„Jako zbojník prožíval životní cyklus, tak i svůj život-
ní cyklus má každý soubor. A stejně jako zbojník 
jednou odejde a narodí se nový, i v souboru po-
stupně odchází zakládající generace a nahrazuje ji 
nová“, řekla vedoucí souboru a choreografka Lenka 
Kraváčková. Vyjádřila tak hlavní tematickou náplň 

Cifra Lenky Kraváčkové

pořadu, v němž byly zapojeny děti z Omladinky, ta-
nečníci ze semináře i ti dospělí ze souboru. Jednot-
livá vystoupení zahrála jak na citovou notu (mezi 
nimi vynikla dojemnost balady Doteky i zpěvnost 
Liptovského odloučení), dokázala však diváky roze-
smát Drbnami jarmarečními či přesvědčivě připo-
menout dávné časy v Robotě. Diváky až zamrazilo 
při náročných zvedačkách v Seleckém shledání, 
v němž všichni tanečníci podali úctyhodný výkon. 
Závěr druhého večera se nesl ve znamení díků, 
gratulací, ale také loučení, neboť dosavadní or-
ganizační vedoucí M. Rosůlková předala štafetu 
J. Němečkovi a své působení v souboru ukončili 
čtyři členové. Popřejme tedy souboru do dalších let 
hodně elánu a radosti a ještě mnoho tak skvělých 
premiér jako byla tato.
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PozvánkaDen matek

zš sportoVní ke sVátkU Matek

Do posledního místečka zaplněná tělocvična 
Základní školy Sportovní v Uh. Hradišti sledovala  
5. května velkou akademii, kterou škola připravila 
ke Svátku matek. V téměř dvouhodinovém pest-
rém pásmu se představili žáci všech tříd – připra-
vili si např. polonézu a další taneční pásma, re-
citaci, scénky, zpěv i ukázky sportovních disciplin. 
Odměnou všem účinkujících byl bouřlivý potlesk 
maminek i dalších rodinných příslušníků po ka-
ždém čísle. Na snímku třeťáci, kteří nastudovali 
recitační pásmo.   -mp-

okresní arChiV předstaVí sVé poklady

Poklady, tajemství, kuriozity, takové je téma le-
tošní připomínky Mezinárodního dne archivů,  
kterou již po páté připravuje Státní okresní archiv 
v Uherském Hradišti. Zájemci dostanou možnost 
podívat se do běžně nepřístupných prostor budovy 
archivu, dříve františkánského kláštera, a to včet-
ně barokního refektáře a klášterní knihovny. Ale 
to není vše! Pracovníci archivu jim představí celou 
řadu „nej“ archiválií z jeho depozitářů. K vidění 
bude třeba nejstarší archiválie, nejtlustší kniha ar-
chivu, nejmenší listina a největší zde uložený doku-
ment vůbec, ale také písemnosti s nejzajímavějším 
příběhem. Mezi ně patří například průvodní listy 
k vězeňskému transportu pachatelů sarajevského 
atentátu nebo vyšetřovací spis sebevraždy filmové 
a divadelní herečky Elisy Pleyové, který odhaluje 
po více než sedmi desítkách let tajemství její smrti.
Pro mnoho lidí je profese archiváře téměř stejně 
záhadná jako tajemství ukrytá uvnitř archivních 
depozitářů, proto bude pro zájemce také připra-
ven rychlokurz archiváře. Nečekejte však žádnou 
přednášku, záludnosti tohoto povolání budou moci 
návštěvníci všech věkových kategorií přímo zažít 
na vlastní kůži. Naučí se vázat archivní uzel, měřit 
archiválie, vyrábět listiny nebo si mohou vyzkoušet 
jízdu zručnosti s archivním vozíkem. Chcete-li tedy 
příjemnou a zajímavou formou nahlédnout „pod 
pokličku“ instituce, která již téměř sedmdesát let 
pečuje o zachování historické paměti regionu, těž-
ko najdete lepší příležitost. Archiv otevírá své dveře 
v pátek 12. června od 15 do 18 hodin a o den poz-
ději v sobotu 13. června od 10 do 16 hodin.
 Lukáš Čoupek

MLADÍ LOUTKÁŘI T. J. SOKOL U. H.

ZAHRAJÍ V SOKOLOVNě V 15 HOD.

pro děti od tří let 

V neděli 14. čerVna 

POHÁDKU

babiččino koření
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Toulky městem

Budova finančního úřadu dnes stojí zčásti i na mís-
tě zbouraných domů čp. 90–93, které tvořily sou-
vislou uliční řadu od nynější restaurace Net až 
na nároží Otakarovy ulice před Galerií Slováckého 
muzea. První z těchto domů, čp. 93, po víc než 150 
let patřil druhé větvi již dříve zmíněné řeznické ro-
diny Zimáků, potomkům Jana Zimáka. Získal ho 
již v roce 1794 a v roce 1799 ho svatební smlouvou 
převedl na svou druhou manželku Teklu, po níž 
ho roku 1844 zdědil jejich syn Vincenc Zimák. Vin-
cencovým jediným synem, vedle dvou dcer Anny 
a Sofie, byl Titus Zimák, přední měšťan a dlou-
holetý člen městského výboru. Jako jeho před-
kové se věnoval řeznickému řemeslu, ale v tomto 
domě jen do roku 1911, kdy zde prodával uzené 
vepřové maso a sádlo. Poté ještě pár let provozo-
val prodej ryb v čp. 109 ve Vodní ulici a na trzích,  
ale v roce 1915 živnost ukončil. Nedlouho předtím 
se s rodinou načas přestěhoval do obecního domu 
čp. 222 ve Velehradské ulici a oba byty ve svém 
přízemním domě pronajímal. Titus Zimák zemřel 
v roce 1943, jeho manželka Kristina žila v zdědě-
ném domě ještě několik let po válce, kdy si zdejší 
skladištní prostory pronajímali různí obchodníci. 
Posledním byl zámečník Hynek Neužil, který si tu 
v roce 1947 zřídil dílnu a roku 1950 se nastěhoval 
do bytu po majitelce. Během následujícího roku 
však byla jeho firma znárodněna a stala se podni-
kem Kovoslužba.
Další v řadě vesměs přízemních domků (čp. 92) 
patřil od roku 1850 Václavu a Veronice Brandej-
ským a posléze jejich dětem, z nichž se nakonec 
jedinou majitelkou stala dcera Anna Zahradníčko-
vá. Žádný z těchto majitelů tu ale nežil, ve třech ná-
jemních bytech bychom vedle drobných řemeslní-
ků a nádeníků v padesátých letech 19. století našli 
také rodinu švagra majitelky, policejního strážníka 
Jana Zahradníčka. V pozdějších desetiletích bytů 
ubylo, 1880 byly dva a 1890 jen jeden, v němž byd-
lel majitel. Byl jím klempíř a sklenář Josef Fechner 
s manželkou Julií, dvěma dětmi a samozřejmě to-
varyšem a dvěma učni. Fechner však brzy zemřel 
a vdova Julie se provdala opět za klempíře a skle-

náře Františka Synáčka, který se pak stal i majite-
lem domku. Stejnému řemeslu se vyučili i Juliini 
synové z prvního manželství. Po nich tu v třicátých 
letech provozoval zámečnictví Albín Doležal.
Vedlejší přízemní domek čp. 91 s jediným bytem 
získal v roce 1801 Jan Jarolím a po něm ho roku 1847 
zdědila dcera Josefa Pašková. Žila tu pak s man-
želem Antonínem, hřebenářem, a syny Antonínem 
a Josefem, tovaryši téhož řemesla, dvěma dcera-
mi a svobodnou sestrou Antonií Jarolímovou. Bě-
hem šedesátých let 19. století dům získal výrobce 
hudebních nástrojů František Slejžek nebo Šlejšek, 
který tu žil s rodinou až do devadesátých let. V roce 
1896 domek koupil pekař Karel Tománek a žil tady 
s manželkou Veronikou a šesti dětmi, z nichž tři 
synové a dcera byly z Veroničina prvního manžel-
ství. Všichni synové v následujících letech odešli 
z domova, přičemž nejméně dva (Silvestr a Anto-
nín) se vyučili pekaři. Antonín potom pracoval jako 
pekařský pomocník ve Vídni a nejstarší, Silvestr 
Harna, si od roku 1907 zařídil pekařskou živnost 
v Rybárnách. Karel Tománek u svého domku pro-
vedl menší úpravy už v roce 1907, kdy přístavbou 
další komory spojil dvorní křídlo s hlavní budovou, 
ale teprve ve dvacátých letech, kdy již byl majite-
lem jeho nevlastní syn Silvestr Harna s manželkou 
Annou, došlo k větším úpravám. V roce 1927 ne-
chal postavit dvě pece a dílnu a nadstavět zadní 
trakt. Silvestr Harna si nejen ponechal dosavadní 
provozovnu v Rybárnách, ale koupil ještě vedlejší 
domek čp. 92, takže v poválečných letech byly oba 
domy majetkem jeho dědiců, vdovy Anny Harnové 
a synů Karla, Františka a Vladimíra Harnových. Pe-
kařství tu stále fungovalo, po znárodnění bylo asi 
načas uzavřeno, ale v roce 1965 jako provozovna 
národního podniku znovu otevřeno a specializo-
váno na pečení chleba.
Poslední dům čp. 90 patřil od roku 1831 bednáři 
Františku Zelinkovi, který ho v roce 1843 prodal 
Martinu Čechovi. Vdova Anna Čechová, která dům 
zdědila, se pak znovu provdala za předchozího 
majitele Františka Zelinku, jehož rodina se tak vrá-
tila do svého někdejšího domku a bydlela v něm 
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Toulky městem

Ulice Jindřicha Pruchy asi v roce 1972, vpravo domy čp. 92 a 93.  Foto archiv SM

až do osmdesátých let 19. století. Domek to byl 
nevelký, zato s velikým trojúhelníkovým dvorem se 
zahrádkou, ohrazeným zdí podél ulice. Anna Ze-
linková ještě za života předala dům svému synovi 
z prvního manželství Karlu Čechovi, který u svého 
otčíma pracoval jako bednářský tovaryš. Ale již ně-
kdy v osmdesátých letech dům koupil Pavel Janík 
z Vážan a na velké části dosavadního dvora vy-
stavěl dům nový, v němž bylo 5–6 bytů. V jednom 
z nich žila rodina majitele, nájemníci ostatních byli 
většinou z chudších vrstev. V devadesátých le-
tech se majitelkou domu stala dcera Pavla Janíka 
Josefa a v roce 1897 si nechala na místě dvorku 
a dvorního traktu dosud přízemního domku vysta-
vět nový jednopatrový dům s šesti byty. Zpočátku 
jeden také užívala, ale již v roce 1910 nový majitel 
Josef Janík všechny zdejší byty pronajímal. Dlou-
hodobým nájemníkem byl úředník Adam Kotzi-
an, původně přednosta kanceláře, poté penzista, 
a jeho dcera Žofie, švadlena. Kolem roku 1900 tu 
bydlel také ovdovělý advokát JUDr. Jan Náplava 
s třemi dětmi a tchýní, v roce 1910 penzionovaný 
městský stavitel Karl Trauner s manželkou a pěti 
dětmi, z nichž syn studoval farmacii a nejstarší 
dcera pracovala jako pěstounka v mateřské ško-
le. Od přelomu století v domě najdeme i drobné 

živnostníky, jako byli krejčí Alois Polášek či Josef 
Rejnyš, dlouho zde žil a živnost provozoval obuv-
ník Antonín Kundrata (v letech 1908–1931), v letech 
1919–1935 také kloboučník Alois Vávra. V pováleč-
ných letech 1945–1949 zde Jana Šišková provozo-
vala dámské krejčovství. 
Za tímto domem v 19. století následovala už jen 
ohradní zeď jeho dvora a zahrady a pak dvora 
domu čp. 89 z Otakarovy ulice, jehož boční stěna 
tvořila nároží obou ulic. Část parcely tohoto nárož-
ního domu s jeho samostatným dvorním traktem 
byla v roce 1875 oddělena jako čp. 89b a prodána 
Richardu a Antonii Montkovským. Tento dům, ležící 
v zadní části parcely, byl někdy před rokem 1896 
zbořen a při ulici postaven nový, který dostal čp. 
257. Ve starém domku bydlela jen majitelka An-
tonia Montkovská se svými pěti dětmi, v novém 
přibyl ještě jeden byt k pronajmutí. V době kolem 
první světové války došlo ke změně majitelů, sta-
li se jimi Žofie Sedláčková a Josef Habarta. Asi 
od roku 1946 dům vlastnila Zdeňka Procházko-
vá, jejíž manžel František Procházka měl obchod 
porcelánem, sklem a nádobím naproti Sokolovně 
v čp. 117 a již neobývaný domek užíval do roku 1950 
jako skladiště. 
 PhDr. Jaromíra Čoupková
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

NárodopiSNá expozice Slovácko
Expozice s novým architektonickým řešením i 
technickým vybavením přibližuje zaměstnání, 
bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, 
obřady i zvyky rodinného a výročně-obyčejového 
cyklu na Slovácku.
Trojrozměrné předměty doplňují multimediální 
prvky v podobě animací vybraných dioramat, 
krátké filmy. Své znalosti o Slovácku můžete 
prověřit v interaktivních testech. Elektronická 
databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií, 
videozáznamů i archivní audiosnímky.
expozice získala v Národní soutěži Gloria 
musaealis druhé místo v kategorii Muzejní 
výstava roku 2014.

Velký sál
dobýváNí UHerSkéHo Hradiště / 
válečNé a vojeNSké dějiNy MěSta
Město Hradiště plnilo již od dob svého založení 
důležitou strategickou funkci při obraně 
neklidné východní hranice země. Výstava 
přibližuje nejen četné doklady jeho dobývání  
a válečných konfliktů, ale také způsob obrany 
města a jeho opevnění ve středověku a raném 
novověku, stejně jako odraz významných 
válečných událostí 19. a 20. století (včetně první  
i druhé světové války) a pobyt vojsk ve městě. 
výstava potrvá do 13. září 2015.

Malý sál
léčivé roStliNy a jejicH dvojNíci
Výstava ze sbírek Ostravského muzea 
představuje byliny nasbírané z lesních, lučních  
a polních biotopů i z rumišť. Výstavu doplňuje 
část vybavení lékárny i interaktivní pracovna pro 
zvídavé návštěvníky.
výstava potrvá do 3. června 2015.

kulturní akce, přednášky, besedy

koNcert dUcHovNí HUdby
V podání Chrámového sboru sv. Františka 
Xaverského v Uh. Hradišti zazní duchovní 
skladby pod vedením sbormistra Karla 
Dýnky. Hudební doprovod na klávesy obstará 
Lucie Adamcová. V programu zazní výběr 
duchovních skladeb od českých i zahraničních 
skladatelů. Část programu bude také věnována 
velkomoravské tematice.
památník velké Moravy, Staré Město, pátek 
5. června 2015 v 17.00 hodin. vstupné 20,-kč. 

kytičkový deN
Mezinárodní den dětí je krásnou příležitostí, 
aby galerie rozkvetla pod rukama nejmladších 
návštěvníků. Připraven je tvořivý program pro 
děti z mateřských a základních škol. Mgr. Marie 
Martykánová s dětmi vykouzlí kytičky různých 
tvarů a společně vyzdobí nádvoří galerie. 
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční 
ve výstavních sálech.
Galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
pondělí 1. června 2015 9.00–14.00 hodin. 
vstupné pro děti zš a Mš volné, ostatní dle 
platného ceníku.

koMeNtovaNá proHlídka 
výStavy plyNUtí čaSU
Výtvarně-hudební setkání s autorem výstavy 
Jurajem Oravcem a jeho přáteli.
Galerie Slováckého muzea, otakarova 
103, sobota 6. června 2015 v 14.00 hodin. 
vstupné dle platného ceníku.

koMeNtovaNá proHlídka výStavy
dobýváNí UHerSkéHo Hradiště
Historička PhDr. Blanka Rašticová provede 
zájemce výstavou a podrobně přiblíží události 
spjaté s vojenskými a válečnými dějinami města.
Hlavní budova Slováckého muzea, 
Smetanovy sady 179, čtvrtek 18. června 
2015 v 17.00 hodin. vstupné dle platného 
ceníku.
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Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
barbora lUNGová / 
NáNoSy Maškarády / obrazy
Bohatý námětový rejstřík prozrazuje, že malířka 
je bystrou pozorovatelkou života ve všech jeho 
podobách, projevech a situacích. V jejích obrazech 
najdeme také řadu skrytých poselství a významů, 
které autorka defi nuje osobitým způsobem. 
výstava potrvá do 7. června 2015.  

Velký a malý sál
jUraj oravec / plyNUtí čaSU / 
obrazy, kreSby, GraFika
Výrazný představitel současného slovenského 
umění je typem umělce, který velmi intenzivně 
prožívá impulzy okolního prostředí, vrství je ve svých 
představách a poté přenáší výtvarnými prostředky 
do svých převážně velkoformátových obrazů. 
výstava potrvá do 7. června 2015.  

památník velké Moravy ve Starém Městě

MUltiMediálNí expozice o dějiNácH 
velkoMoravSké Říše
Otevírací doba: denně 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vaMpyriSMUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města 
a Modré u Velehradu. 
výstava potrvá do 31. prosince 2015.

MUzeUM lidovýcH páleNic – vlčNov 
Stálá expozice v památkově chráněné hospodářské 
usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů a 
její historii na moravsko-slovenském pomezí. 
Vlčnov, stodola památkového objektu č. p. 65. 
Otevírací doba: červen pondělí–pátek 9.00–17.00 
hodin (po předchozím objednání), sobota, neděle 
13.00–17.00 hodin (bez předchozího objednání). 

Vstupné: děti, studenti, důchodci 30 Kč, dospělí 50 
Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí) 80 Kč, 
rodinné pasy 50 Kč.

Nabídka HaptickýcH proHlídek
Slovácké muzeum kromě stálé nabídky haptické 
prohlídky národopisné expozice Slovácko, v níž 
se nachází několik míst, kde si nevidomí mohou 
také sáhnout na předměty a současně si přečíst 
popisky v Braillově písmu, nabízí nově možnost 
pro nevidomé a slabozraké poznat také výstavu 
Dobývání Uherského Hradiště. Autorky výstavy 
připravily komentovanou prohlídku doplněnou
 o kolekci nejzajímavějších exponátů, které je 
možno vzít do ruky. Prohlídky je třeba objednat 
předem, kontakt: Pavel Princ, mobil: 774 124 027, 
e-mail: pavel.princ@slovackemuzeum.cz.

výstavy mimo objekty muzea

cyriloMetodějSký veleHrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, který 
patří k nejvýznamnějším poutním místům na 
Moravě. 
Římskokatolická farnost u kostela sv. cyrila 
a Metoděje brno-Židenice. vernisáž výstavy 
v neděli 28. června 2015.
Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů 
spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

MUzeUM oŽilo nočníM ŽiVoteM

Prohlídky výstavy Dobývání Uherského Hradi-
ště v dobovém oblečení, divadelní představení 
základní umělecké školy v nádvoří galerie, šer-
mířská vystoupení, ohňová show a mnohé další 
atrakce byly připraveny v rámci Muzejní noci, kte-
rou připravilo Slovácké muzeum. V prostoru stálé 
expozice Slovácko, za kterou Slovácké muzeum 
jen den před touto akcí získalo druhé místo v ce-
lorepublikové soutěži Gloria musaealis v kategorii 
Nejlepší výstava roku, se představili tři lidoví ře-
meslníci. Keramička, švadlena a výrobce růžiček 
na jízdu králů. Muzejní kavárna se proměnila ve 
stylovou hospodu Na Střelnici, v níž vojáci propí-
jeli žold a návštěvníkům se věštilo z karet. Chemici 

a lékárnici v jedné osobně Pavel a Pavel míchali 
různé variace bylinných nápojů.
Muzejní noc svým čtvrtým pokračováním vykroči-
la i přes práh hlavní budovy, neboť se tentokrát 
připojila také Knihovna BBB, v níž duch židovské-
ho obchodníka vyprávěl svůj životní osud, ale také 
historii synagogy.
 Text: Pavel Princ
 Foto: Ladislav Chvalkovský
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červen

 

2015

GALERIE V. HROCHA Peter Áč: Mokrý svet – výstava fotografií (12. 6. – 15. 7.)

VÝSTAVY  
Galerie V. Hrocha: po - st - čt  15:00 - 17:00 a v době konání kulturních akcí

Ostatní výstavní prostory jsou otevřeny v době konání akcí a na vyžádání (tel.: 605 221 504)

REDUTA PŘÍZEMÍ Absolventská výstava ZUŠ Uherské Hradiště (do 10. 6.)
37. ročník fotografické soutěže Týká se to také Tebe (13. 6. – 16. 7.)

               5. a 6. 6.      18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 120 Kč

BÁJEČNÁ LÉTA 
S HRADIŠŤÁNKEM
oslavy 60ti let dětského folklorního souboru

pořádá: Český rozhlas Brno a BROLN ve spolupráci s Klubem kultury 

 

               neděle 7. 6.     11:00 hod., Reduta  • vstupné: 50 Kč

ZPĚVÁČEK MORAVY 
A SLEZSKA 2015

 

                 9.–14. 6.      Uherské Hradiště a Uherský Brod  • vstup: ZDARMA

TÝKÁ SE TO 
TAKÉ TEBE
40. ročník mezinárodního ekologického festivalu TSTTT 2015 – promítání filmů, výstavy, koncerty, besedy, akce pro děti 
(podrobný program na samostatných plakátech)

       17.–24. 6.      Masarykovo náměstí  • vstup: ZDARMA

FUN ZONE 
– ME V KOPANÉ 21
online přenosy fotbalových utkání, zábavné atrakce, soutěže, autogramiády fotbalistů 1. FC SLOVÁCKO, vystoupení dětských folklorních 
souborů v rámci Kunovského léta a koncerty kapel (QUEENIE - WORLD QUEEN TRIBUTE BAND, SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR 
A THE BEATLE HEART´S CLUB, HAYWIRE, THE GUIDES, BANANA RAINCOAT, ABBA WORLD REVIVAL)  
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Ohlédnutí Klubu kultury

Absolventi výtvarného oboru ZUŠ ze třídy Mar-
tina Šimčíka na vernisáži.  Foto: Marek Malůšek

Vernisáž přilákala do Reduty nejen rodinné pří-
slušníky absolventů, ale i spolužáky a širokou 
veřejnost.  Foto: Marek Malůšek

Absolventky ze třídy Jany Tvrdoňové. 
 Foto: Marek Malůšek

Velmi zdařilé scénické provedení baletu 
Špalíček doplnila doprovodná výstava prací  
a fotografií žáků Základní umělecké školy Uh. 
Hradiště vázaných k tomuto tématu. V Galerii 
Vladimíra Hrocha byla v rámci programu za-
hájena 22. dubna.  Foto: Marek Malůšek

Na inscenaci Špalíček se podílely děti z taneč-
ního oboru ZUŠ pod vedením Jany Trubačíkové 
ve spolupráci s DFS Hradišťánek Gabriely Smě-
řičkové.  Foto: Marek Malůšek

absolVentská VýstaVa zUš Uh. hradiště

Vernisáž absolventských prací studentů výtvarné-
ho oboru Základní umělecké školy Uh. Hradiště 
se uskutečnila za hojné účasti návštěvníků dne  
12. května. Studenti tímto splnili podmínky k získání 
absolventských diplomů a byli na vernisáži slav-
nostně oceněni za léta strávená v ZUŠ. V letošním 
roce absolvovalo 27 studentů výtvarného oboru 
a jejich závěrečné práce můžete spatřit v chod-
bách Reduty až do 10. června.

špalíček bohUslaVa Martinů
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37. ročník fotografiCké soUtěŽe tsttt

Výstava soutěžních fotografií letošního ročníku fo-
tosoutěže Týká se to také Tebe bude představena 
v sobotu 13. června 2015 v 17 hodin v prostorách 
Reduty. Ke spatření zde bude vítězná kolekce těch 
nejlepších fotografií, kterou vybírala odborná po-
rota. Za účasti autorů, členů poroty a veřejnosti 
dojde k vyhlášení výsledků tohoto ročníku a před-
stavení vítězných snímků. Předání cen následně 
proběhne v rámci slavnostního večera (spolu se 
soutěží filmařů). Výstava v přízemí Reduty potrvá 
až do 16. července 2015.

Klub kultury informuje

Klub kultury připravuje

10.–12. 7. 55. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI – STARÝ 
HROZENKOV, 21. 7. VÍNO A JAZZ, 24. 7.–1. 8. LET-
NÍ FILMOVÁ ŠKOLA, 26. 7. XXIII. SLAVNOSTI BRA-
TRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ NA JAVORINě

aUtorská VýstaVa fotografa petra áče

Výstava fotografií nesoucí název „Mokrý svet“ se 
uskuteční v rámci letošního již 40. ročníku meziná-
rodního ekologického festivalu Týká se to také Tebe. 
Dr. Peter Áč, PhD. přírodovědec, zoolog – etholog, 
publicista a fotograf již téměř padesát let zkoumá 
život ryb, potápí se a fotografuje vodní živočichy 
a jejich životní projevy. Jako vědecký pracovník 
a vysokoškolský pedagog je autorem a spoluau-
torem více než 90 vědeckých a odborných prací 
a několika monografií. Je průkopníkem fotografo-
vání pod vodou na Slovensku. Vystavoval na více 
než třech desítkách výstav doma i v zahraničí.
S ekologickým festivalem Týká se to také Tebe 
v Uherském Hradišti je Peter Áč spojen již řadu let, 
a to především díky jeho velmi oblíbeným před-
náškám. Rovněž je důležitou postavou při výběru 
vítězných snímků ve fotografické soutěži TSTTT, kde 
je předsedou poroty. Letos se součástí progra-
mu mezinárodního ekologického festivalu stane 
i jeho vlastní autorská výstava fotografií. Zde bu-
dou mimo jiné pro veřejnost prezentovány nově 
vzniklé unikátní zimní záběry Bobra evropského 
plovoucího pod ledovou krustou. Vernisáž fotogra-
fií bude za účasti autora zahájena v Galerii Vladi-
míra Hrocha (foyer Klubu kultury) v pátek 12. června  
v 17 hodin a vzápětí na ni naváže velmi zajímavá 
přednáška „Polstoročie pod vodou“ fotografa Petra 
Áče. Vstup je volný.

Mgr. MgA. Petra Baroňová
Přednáška Petra Áče na festivalu TSTTT v roce 
2013.  Foto: archiv Klubu kultury

Vítěz loňského ročníku fotografické soutěže 
Týká se to také Tebe - Martin Grossman. 
 Foto: archiv Klubu kultury
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2015

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)
středa 10. 6.   14:30, Reduta / poplatek: 30 Kč, schůze A3V spojená s koštem vína, předáním programů a výletů na další pololetí
pondělí 15. 6.   14:30, Reduta / Mgr. Stanislav Ohera: Nejnovější průzkum naší Galaxie
úterý 16. 6.  14:30, Reduta / Věra Heidlerová: Zajímavosti ze života českých spisovatelů II.
pátek 19. 6.  14:30, Reduta / Jana Bílková: Testy a hlavolamy

Pozn. V období prázdnin úřední hodiny A3V nejsou.

            čtvrtek 4. 6.    18:00 hod., Reduta  

MAKE THE SWING DANCE
5. lekce základů swingových tanců lindy hop a charleston 40', vyučují: manželé Radek a Pavla Šůstkovi
zájemci o tanec pište na: pavlicek@kkuh.cz

koncert v rámci 6. Slovácké benefice, pořádá: INCOLO PROPERTY ve spolupráci s KK 
a pod záštitou starosty města Uherské Hradiště

původní divadelní hra, účinkují: Mario Kubec, Matouš Ruml, František Kubec; pořádá: AVALON

    pondělí 22. 6.    18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 333 Kč  

VÍKEND S BOHEM

       pátek 5. 6.    20:00 hod., Masarykovo náměstí  • vstup: zdarma 

KRISTÍNA 

     čtvrtek 18. 6.    19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 80 Kč 

ZUŠ – TANEC, TANEC, TANEC

    středa 10. 6.     19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 80 Kč   

ZUŠ – TANEČNÍ VEČER 
STARÉ MĚSTO

SWING
DANCE

make the

all your life

� � � � �

� � � � �
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Naše povídání o tom, jak fungovaly cechovní orga-
nizace, uzavřeme zmínkou o roli cechů v sociální 
oblasti. V dobách, kdy ještě neexistovalo sociální 
a zdravotní pojištění, plnily tyto funkce svým způso-
bem právě cechy. Členové cechu prostřednictvím 
své profesní organizace poskytovali finanční výpo-
moc v případě potřeby zejména svým členům, ale 
do určité míry i chudým obyvatelům města stojícím 
mimo cech. Tak například v artikulech cechu řez-
nického z 16. století je psáno, že každý, kdo chce 
vstoupit do cechu, má dát nejen 10 funtů (přibližně 
5 kg) vosku pro cech, ale také džber (asi kolem 60 
litrů) piva pro chudé do městského špitálu. 
V rámci cechů měla v této oblasti důležitou úlohu 
především tovaryšská bratrstva, která zajišťovala 
zázemí vandrujícím tovaryšům, a to nejen tím, že 
cizím příchozím starší tovaryši dojednávali práci 
a bylo jim poskytováno ubytování v cechovní hos-
podě. Vandrovní tovaryši museli při příchodu i od-
chodu z místa složit do cechovní pokladnice určitý 
obnos peněz, ze kterých pak mohli být zaopatřeni 
v případě nemoci. Některé cechy měly stanoveno, 
že tovaryš, který kvůli nemoci nemůže pracovat 
a nemá žádné zaopatření, může žádat od ce-
chů určitý obnos na týden, který pak měl, když se 
uzdravil, splácet. Když pak byla generálními ce-
chovními artikuly roku 1739 tovaryšská bratrstva 

Z hospodářských dějin města

s vlastní pokladnicí, pečetí, artikuly a shromáždě-
ními zakázána, směli se tovaryši nadále scházet 
samostatně v cechovní hospodě právě za účelem 
zaopatření chudých a nemocných tovaryšů, a to 
v přítomnosti dvou přísežných mistrů. Měli pak 
na tyto účely vybírat mezi sebou jeden krejcar týd-
ně nebo 4–7 krejcarů měsíčně.
Dále se cechy snažily zajistit pomoc a zaopatření 
také rodinám mistrů v případě jejich úmrtí. Tak 
například v artikulech hradišťského ševcovského 
cechu z počátku 17. století je stanoveno, že pokud 
zemře člen cechu nebo jeho rodinný příslušník 
(manželka nebo dítě, které již přijímá Tělo Páně), 
cech přispěje voskem na jeho pohřeb. Dále pak 
také většinou cechovní artikuly upravovaly pod-
mínky, za jakých mohla vdova pozůstalá po mis-
trovi provozovat řemeslo, aby tak mohla zabezpečit 
sebe a zejména své děti. Obvykle tak vdova nebo 
dcera mistra směla provozovat řemeslo s pomocí 
tovaryše, dokud by se nevdala. Podrobněji byla 
upravena pravidla pro řezníky vzhledem k vlast-
nictví jatek. Zde bylo stanoveno, že po smrti mistra 
mohla řemeslo provozovat jeho vdova s pachol-
kem. Pokud by se však znovu vdala za mistra, kte-
rý by nebyl řezníkem, a děti se vyučily také jinému 
řemeslu, měla jatku prodat řeznickému mistrovi. 
Pokud by však děti byly ještě malé, mohla jatku 
pronajímat, aby je z nájmu zabezpečila. 
Jak je vidět, byly cechy velmi důležitými a užiteč-
nými organizacemi, které zasahovaly prakticky 
do všech oblastí života řemeslníků. Od příštího 
dílu našeho seriálu o hospodářských dějinách se 
již posuneme do novější doby, kdy se začíná rozví-
jet průmyslové podnikání.
 Mgr. Magdalena Čoupková

Cechovní truhlička ze 17. století. 
 Foto archiv SM



30

Milí diVáCi!

V plném proudu je prodej vstupenek na Rychlé 
šípy pod širým nebem v Amfiteátru Amfík Buko-
vina ve středu a čtvrtek 1. a 2. července! Tím se 
rozloučíme se sezónou 2014/2015. I na představe-
ní v červnu je však dostatečný výběr vstupenek, 
protože těch, pro něž není třeba vlastnit předplat-
né, máme na programu opravdu hodně. Přede-
vším díky tradiční přehlídce nejúspěšnějších titu-
lů Finální smršť, v níž během týdne představíme 
divákům tu nejžádanější část repertoáru. Červen 
také přinese dvě premiéry – jednu na velké, dru-
hou na Malé scéně… Na Malé scéně v neděli  
14. 6. začne v 19.00 hodin světová premiéra sou-
časné české hry autista – Moje zatracené ner-
vy!. Autorka a dramaturgyně inscenace Alžběta 
Michalová v ní hodně čerpá z vlastních zkušenos-
tí. Kašpar je mladý muž, který žije s autismem. 
Snaží se žít normální život, ale zdánlivě běžné 
věci se pro něho stávají téměř nemožnými. To je 
někdy velmi vtipné a zároveň smutné. Nejbližším 
člověkem je mu jeho sestra, která s ním prochází 
jeho dennodenními dobrodružstvími. V režii Mi-
chala Zetela v červnu uvedeme „Autistu“ dvakrát: 
v premiéře 14. 6. a pak ještě v úterý 23. 6. od 19.00 
hodin. Vždy na Malé scéně. Další premiérou, ten-
tokrát na velkém jevišti, bude alenka v kraji divů 
a za zrcadlem, dramatizace světoznámé prózy 
britského spisovatele a matematika L. Carrolla. 
Vznikla z vyprávění, které později (1865) Carroll 
zaznamenal. Autorem dramatizace a režisérem 
našeho jevištního zpracování je Jan Antonín  
Pitínský. Účastníci veřejné generální zkoušky uvidí 
„Alenku“ poprvé ve čtvrtek 18. 6. od 10.00 hodin, 
na sobotu 20. 6. od 19.00 hodin je plánována 
premiéra. Začátkem června dostane svůj prostor 
opět komedie 1+2=6 (jeden a dvě je šest). Pro 
celé rodiny jsme na jeden z pátečních červnových 
podvečerů naplánovali klasicky pojaté zpraco-
vání pohádky Aloise Jiráska Lucerna v režii Igora 

Stránského a obdivované výpravě Evy Jiřikovské. 
Věříme, že naše lucerna je pro všechny gene-
race divadelním svátkem a vhodnou příležitostí 
ke skvělému společnému rodinnému zážitku. 
Dřívější začátek (od 18.00 hodin) sebou nese i pří-
znivou cenu (150,- Kč za vstupenku). Stále je mož-
né v červnu navštívit i komedii nájemníci. A do-
stáváme se k závěru června a přehlídce finální 
smršť. Poslední možnost vidět černou komedii 
pohřbívání aneb zítra se bude pohřbívat všude 
nabídneme hned v jejím úvodu, ve středu 24. 6. 
Pokud jste „Pohřbívání“ ještě neviděli, nenechte 
si derniéru ujít! Ve čtvrtek 25. 6. bude následo-
vat fraška à la krab (krabaret), úspěšná kome-
die Milana Šotka postavená na slovním humoru 
a písničkách s hudbou Přemysla Ruta - na Malé 
scéně v režii Martiny Schlegelové. Komedie pek-
lo v hotelu Westminster dostane prostor v pátek 
26. 6. Na muzikál donaha! můžete zajít v sobotu 
27. 6. Titul Utíkej, nituško! (Mam´zelle nitouche) 
je dílem slovenského dramatika Ľubomíra Felde-
ka, který z původní proslulé operety F. Hervého, 
H. Meilhaca a A. Millauda Mam´zelle Nitouche 
z roku 1883 vytvořil hudební komedii, jež se hrá-
la již v mnoha a mnoha českých i slovenských 
divadlech a vždy je příležitostí ke skvělým komic-
kým a pěveckým kreacím, u nás v podání Kláry 
Vojtkové, Tomáše Šulaje, Martina Vrtáčka, Jiřího 
Hejcmana a dalších. „Nituška“ se vrátila do naše-
ho divadla po 25 letech! I v neděli 28. 6. zkrášlí 
večer a naladí na příjemnou notu. Komedie sám 
na dva šéfy pak v pondělí 29. 6. uzavře červnovou 
divadelní nabídku a pomyslně i oba kryté hrací 
prostory Slováckého divadla v této divadelní sezó-
ně. Ten větší z nich zůstane připraven pro případ, 
že by bylo nutné červencové Rychlé šípy v případě 
deště urychleně přesunout pod střechu. Věřme, 
že to nebude potřeba a že originální každoroční 
závěr pod širým nebem bude nezapomenutelný 
a skvěle odstartuje dobu dovolených a prázdnin! 
Přejeme vám nádherné léto! -pah-

Pozvánka do Slováckého divadla
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
1.6.	 	 po		10.00	 Š	 Nezbedná pohádka
2.6.	 		út	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka
3.6.	 	 st	 19.00	 	 Racek (host	SD)
4.6.	 		čt	 19.00	 X	 Macbeth
5.6.	 	 pá	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
6.6.	 	 so	 19.00	 G	 Deník Anne Frankové
7.6.		 	 ne	 19.00	 F	 Studna světců
9.6.	 	 út	 10.00	 Š	 Deník Anne Frankové     
11.6.		čt	 19.00	 Q	 Studna světců 
12.6.		pá	 18.00	 	 Lucerna
13.6.		 so	 19.00	 C	 Mackbeth
17.6.	 	 st	 19.00	 	 Nájemníci
18.6.		 čt	 10.00	 	 Alenka v kraji divů  
      a za zrcadlem (veř.	gen.	zk.)
18.6.		 čt	 19.00	 D	 Sám na dva šéfy
19.6.		 pá	 10.00	 S	 Alenka v kraji divů  
      a za zrcadlem (předpremiéra)

20.6.		 so	 19.00	 P	 Alenka v kraji divů  
      a za zrcadlem (premiéra)

21.6.		 ne	 19.00	 	 Letní jízda s Haraficou a SD
22.6.		 po	 19.00	 Y	 Alenka v kraji divů  
      a za zrcadlem
23.6.		 út	 10.00	 S2	 Alenka v kraji divů  
      a za zrcadlem
24.6.			st	 19.00	 	 Pohřbívání (derniéra)
26.6.		 pá	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster                             
27.6.		 so	 19.00	 	 Donaha!
28.6.		 ne	 19.00	 	 Utíkej, Nituško! (derniéra)
29.6.		 po	 19.00	 	 Sám na dva šéfy

den	 	 	 	čas											 												

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz

8.6.	 	 po	 19.00	 	 Normální debil (Divadlo PECKA)

11.6.		 čt	 18.00  Fraška à la krab (Krabaret)
14.6.		 ne	 19.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

23.6.		 út	 19.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

25.6.		 čt	 19.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)

MALá ScéNA

Pozvánka do Slováckého divadla

Deník Anne Frankové - Anna Pospíchalová, 
Alžběta Kynclová, Anne Franková, Jaroslava 
Tihelková, Monika Horká  Foto: Marek Malůšek

Deník Anne Frankové - Štěpán Goiš, Anne 
Franková, Jitka Josková

Deník Anne Frankové - Jitka Josková, Anna 
Pospíchalová, Monika Horká, Anne Franková, 
Jaroslava Tihelková, Alžběta Kynclová

Březnová premiéra 
- Deník Anne Frankové
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Výstava obrazů

toMáš Měšťánek VystaVUje 
Ve sloVáCkéM diVadle 

V sobotu 20. června 2015 bude ve Slováckém di-
vadle při příležitosti premiéry představení Alenka 
v kraji divů a za zrcadlem (v režii Jana Antonína Pi-
tínského) zahájena výstava obrazů a kreseb hradišť-
ského malíře Tomáše Měšťánka.  
Tomáš Měšťánek, malíř expresionistické orienta-
ce, který od počátku preferuje figurální téma, stále 
hledá a nalézá nový úhel pohledu na současnou 
společnost. A ten není rozhodně lichotivý. Zřejmě 
proto jeho obrazy oslovují všechny věkové kategorie, 
zejména však mladé lidi. Pro svou jasnou výpověď. 
Nepotřebují zvláštní návod ani komentář. Zpodob-
ňují věčné divadlo světa. Varují, upozorňují, občas 
burcují, někdy sarkasticky ironizují, vysmívají se i li-
tují. Zobrazují člověka, život ze všech pohledů, i těch, 
které bychom si přáli často ukrýt. S nadsázkou, iro-
nií i sebeironií, svým zvláštním reflektorem zkoumá 
prapodivné lidské „pachtění a hemžení“, a s mani-
ackou posedlostí stále zkouší malovat náš podivný 
svět a zachytit jeho odraz. Zaznamenává náhodný 
okamžik, atmosféru, soukromé katastrofy běžného 
jedince. Zobrazuje stav věcí a světa, ve kterém žije-
me své tragikomické příběhy. 
V současné době zájem o Měšťánkovu tvorbu vý-
razně stoupl. Svědčí o tom výčet samostatných vý-
stav z posledních dvou let (namátkou: Praha, Brati-
slava, Olomouc, Kolín, Ostrava, Kroměříž, Uherský 
Brod, Nový Světlov, ad.). Jaký ohlas asi vzbudí doma 
v Uherském Hradišti?  -mf-

Pozvánka

báječná léta s hradišťánkeM

60 let – je to moc, nebo málo? V životě lidském je to 
čas, kdy člověk dospěje. Může začít bilancovat. Po-
znal už radosti i strasti. Zažil úspěchy i nezdary. Váží 
si přátelství, svého poznání. V životě souborovém je 
to podobné. Jen je toho k bilancování a vzpomínání 
mnohem, mnohem víc.
V roce 1950 založil dnes již legendární primáš a cho-
reograf Jaroslav Václav Staněk soubor Hradišťan, 
který se velmi brzy stal pojmem na kulturním poli 
nejen v Uherském Hradišti, ale brzy po celé Čes-
ké republice, ba i v zahraničí. Účast na mnohých 
významných folklorních festivalech či přehlídkách 
svědčila nejen o kvalitách souboru, ale také o správ-
nosti nastoupené cesty v uvádění a jevištním zpra-
cování písní, tanců či zvyků, kterými tehdy ještě lidé 
na venkově žili. Z přirozené potřeby zapojit do tohoto 
dění i děti pak v roce 1955 Staněk založil odnož Hra-
dišťanu, dětský folklorní soubor Hradišťánek. 
Ano, letos je tomu už neuvěřitelných 60 let. Jubile-
um soubor oslaví stylově – pořadem BÁJEČNÁ LÉTA 
S HRADIŠŤÁNKEM, který bude veřejnosti představen 
ve dnech 4. a 5. června v 18:00 ve velkém sále Klubu 
kultury. Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Klu-
bu kultury, případně elektronicky na www.kkuh.cz.
A co přinesou další roky? Snad jen všechno dobré. 
Hodně nadšených dětí, ochotných a zapálených ve-
doucích, přízeň okolí a hlavně nadšení pro to, aby 
Hradišťánek rozdával radost i v dalších letech.
 Štěpánka Tománková



33

Martináč bukový, martináč habrový, marti-
náč hrušňový.                                                                                    

Příroda

Martináč hrUšňoVý nejVětší 
eVropský Motýl Žije na roChUsU

Čeleď martináčovitých je rozšířená na všech 
kontinentech, při čemž příslušníci jihoasijské-
ho rodu Attacus s křídly o rozpětí přes dvacet 
pět centimetrů patří k největším motýlům světa 
a martináč hrušňový je s patnácticentimetrový-
mi křídly největším motýlem Evropy. 
Na křídlech martináčovitých motýlů, jsou vý-
stražné kresby ve tvaru ok a v mnoha evrop-
ských jazycích jsou proto (na rozdíl od češtiny) 
pojmenováni jako noční paví oka. Latinské jmé-
no rodu Saturnia je odvozeno od přívlastku báj-
né starořímské bohyně Junony, kterou měl pro-
vázet páv. Slovensky se výstižně nazývají okáni. 
V bučinách Chřibů a Bílých Karpat můžeme čas-
to pozorovat začátkem května rezavě zbarvené 
martináče bukové poletující za dne rychlým kli-
katým letem. Křídla samečka o rozpětí asi sedm 
centimetrů zdobí tmavě modrá oka s bílou kres-
bou ve tvaru řeckého písmena,  připomenutého 
ve vědeckém jménu Aglia tau. Vzácnější je stej-
ně velký, avšak mnohem pestřeji zbarvený mar-
tináč habrový Saturnia pavonia, jehož housenky 
se dají na nízkých keřích pozorovat častěji, než 
dospělí motýli.
Martináč hrušňový Saturnia pyri  létá za květno-
vých nocí v teplejších oblastech na jihu a výcho-
dě našeho území, které navazuje na rozšíření 
druhu v Evropě. 
Zbarvení křídel je hnědé a v odstínech této bar-
vy jsou i kresby. Housenky žijí na listnatých stro-
mech, vyskytují se i v ovocných sadech a v za-
hradách. Dospělá housenka, dlouhá asi devět 
centimetrů si upřede nejčastěji u paty stromu 
pevný zámotek, v němž se promění v kuklu a ta 
přezimuje. Martináče hrušňové vábí umělé svět-
lo a vzhledem k výskytu housenek na ovocných 
stromech je poměrně častý jejich pří let na okra-
jích okolních obcí. Je-li samička po odchycení 
zavřena do krabice, obvykle tam naklade vajíč-
ka. Housenky ze získaných vajíček jsem vícekrát 

odchoval a v letech 2005, 2013 a 2014 je přenesl 
na trnkové keře a slivoně rostoucí na kopci Ro-
chus.
Dospělci našich martináčů nemají vyvinuté 
zažívací ústrojí a žijí z tukových zásob,  které 
si vytvořili jako housenky. Samečci mají velká, 
dvojitě hřebenitá tykadla opatřená citlivými che-
moreceptory a tento čichový orgán je schopný 
zachytit vůni samičích feromonů na kilometrové 
vzdálenosti. 
Mezi zkoumané skupiny hmyzu v Přírodním par-
ku Rochus byli v letošním roce zařazeni i noč-
ní motýli, kteří jsou na lokalitě lákáni ke světlu 
výbojky napojené na generátor. Do seznamu 
druhů pozorovaných zde koncem měsíce dubna 
a v květnu přibyli také martináči hrušňoví. 
Tím byl potvrzen i výskyt dospělců druhu, který 
u nás patří mezi ohrožené živočichy a housenky 
přenesené v minulých letech mohly přispět k po-
sílení jeho zdejší populace.
 Text a foto: Albert Gottwald
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Knihovna B. B. Buchlovana

hradišťské slUníčko 
se rozsVítí jiŽ po patnáCté 

V letošním roce (15. – 19. června) se uskuteční již  
15. ročník festivalu, jehož hlavním cílem je pro-
pagace a podpora dětského čtenářství. Tradiční 
akce pro děti je také neodmyslitelnou součástí 
Hradišťského kulturního léta.
Oddělení pro děti připravilo i letos celou řadu za-
jímavých pořadů, které během celého týdne roz-
svítí prostory Knihovny BBB i ulice města. Rozloučí 
se zároveň se svými čtenáři a připomene jim, že 
by měli před odchodem na prázdniny vrátit půjče-
né knihy. Zároveň chce pozvat děti, které zůstávají 
přes léto ve městě, k návštěvě knihovny i o prázd-
ninách. Vždyť prázdninový čas je tou nejlepší do-
bou ke čtení! 

a jaký je tedy letošní program hradišťského 
sluníčka?
pondělí 15. června 
Pasování prvňáčků na čtenáře (dopoledne)
Čtený večerníček na trávníčku u knihovny (18.00)
úterý 16. června
Slavnostní vyhlášení výsledků dvou tradičních 
a mezi dětmi oblíbených soutěží v kině Hvězda 
(10.00): 
- literární soutěže pro děti Píšu povídky, píšu básně, 
je mně těžko, je mi krásně, tentokrát na téma Hledá-
me židovské kořeny, naše synagoga stojí už 140. let 
- výtvarné soutěže Ex-libris 2015, do které přispě-
ly malí, ale i dospělí výtvarníci amatéři Součástí 
vyhlášení bude i doprovodný program pro děti. 
Čtený večerníček na trávníčku u knihovny (18.00)
středa 17. června
Beseda s autorem knih pro mladé čtenáře (dopo-
ledne)
Čtený večerníček na trávníčku u knihovny (18.00)
čtvrtek 18. června
Pasování prvňáčků na čtenáře (dopoledne)
Čtený večerníček na trávníčku u knihovny (18.00)

pátek 19. června
Pasování prvňáčků na čtenáře (dopoledne)
Čtený večerníček na trávníčku u knihovny (18.00)
 
Po celou dobu konání Hradišťského sluníčka již 
tradičně úderem 18.00 zazní jeden ze čtených ve-
černíčků na trávníčku u knihovny v podání herců 
Slováckého divadla, v případě deště se večerníčky 
budou číst v knihovně. V průběhu celého sluníč-
kového týdne bude odpasováno 345 prvňáčků 
nejen z Uherského Hradiště, kteří získají Knížku 
pro prvňáčka. Jejím autorem je tentokráte básník 
Jiří Žáček, ilustroval Vhrsti. V rámci festivalu bude 
také představení reedice knihy pro děti Na Holém 
kopci Bedřicha Beneše Buchlovana, kterou vydal 
Spolek přátel literatury a knihovny a převyprávěl 
Jiří Jilík. 
Zkrátka však v červnu nepřijdou ani dospělí čte-
náři, pro které je připraven tradiční Bazar knih. 
Uskuteční se ve středu 10. června v době od 14.00 
do 17.00 před zadním traktem Knihovny BBB. K za-
koupení bude krásná i naučná literatura s tradiční 
cenou 5 Kč za kus.
  Radovan Jančář, Hana Hanáčková 
 a Mirka Čápová
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 green, j.: příliš Mnoho kateřin
Když jste zázračné dítě, otvírá se před vámi zázračná budoucnost. Nebo ne? Colin právě 
maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho život skončil. 
Ještě že je tu jeho kamarád Hassan, který žádné utápění v sebelítosti nepřipouští. Ospa-
lá venkovská díra a dívka Lindsey mění hodnoty mladistvého „génia“…

dostál, f.: jdeMe na jedno 
V knize spojili síly dva velcí znalci fenoménu jménem česká hospoda – hanspaulský 
písničkář Ivan Hlas a skvělý pozorovatel světa obyčejných lidí, proslulý fotograf a fe-
jetonista František Dostál. Výsledkem je zábavná zpráva o těch, pro něž byla klasická 
„restauračka“ způsobem života i kulturním fenoménem. Poetická obrazová publikace 
je osobitým obrazem epochy, která pomalu končí.

gardner, l.: neboj se
Detektivka D. D. Warenová přišla po setmění na místo činu. Zaslechla jen zavrzání podlahy, 
odněkud se ozývala tichá ukolébavka, a na víc už si nevzpomíná. Je vážně zraněná, trpí ob-
rovskými bolestmi, není schopná pohnout levou rukou a nemůže se vrátit do práce, kterou 
tolik miluje. A taky se dozví, že ještě stihla vystřelit ze služební zbraně…

 UlryCh, p.: hana a petr UlryChoVy (půlstoletí 1964 – 2014)
V roce 2014 oslavila sourozenecká dvojice Hana a Petra Ulrychových vý-

znamné jubileum – 50 let společné umělecké činnosti. Bez nadsázky historický milník, půl-
století plné krásných písní, mapuje tato jedinečná publikace, ve které naleznete průřez hu-
dební historií, vzpomínky, glosy a texty nejznámějších skladeb, včetně notových záznamů.

tUčkoVá, k.: fabrika
Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy. Kniha vypráví 
příběh pěti generací rodu Johanna Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako 
chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nej-
významnějších textilních baronů. 

šoChoVá, a.: karMínoVý káMen
V čtenářsky přitažlivém příběhu, zasazeném na odlehlé Ašsko pobělohorské doby, sle-
dujeme osm let v životě šlechtičny Anny Dorothey Zedwitzové, vzorné manželky, matky 
a hospodyně. Zvrat v jejím životě nastává, když se zaplete se starou cikánkou, která  ví 
něco, co Anna nikomu neprozradila, a nyní věští, že se její osud rozdvojuje…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář.

Výběr novinek Knihovny BBB 
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Fotoohlédnutí za akcemi knihovny

Komponovaný pořad Pan BBB se předsta-
vuje. 

Scénické čtení Hoffmannova divadla –  
Za všechno může jablko.

Den revoluce ve stravování Food Revolution 
Day, si mohly vyzkoušet v oddělení pro děti 
Knihovny BBB děti z uherskohradišťské MŠ 
Pod svahy.

Po stopách BBB, loutkové divadlo Sokola  
Uh. Hradiště.

Klezmerový koncert RabiGabi a G. před  
Knihovnou BBB.

Příběhy staré synagogy – pořad v rámci  
Muzejní noci.  Foto: archiv Knihovny BBB
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Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

znáte praVdU o bUChloVské černé paní? 
pátek 5. 6. 20.00 hodin
Letní kino Smetanovy sady

Na hradě Buchlov, který se tyčí nad Uherským 
Hradištěm se v okamžicích, kdy se blíží smrt 
hradního pána nebo jeho blízkých, zjevuje 
černá paní. Pláče, lomí rukama, občas odhrne 
černý závoj a ukáže zarmoucenou tvář. Kdo je 
ta žena v černém? Pověst o Černé paní zauja-
la studenty Základní umělecké školy natolik, 
že o ní vytvořili divadelní představení a natočili 
dokumentární film. Pravdivý příběh o Hildegar-
dě představí ve 20.00 hodin ve Smetanových 
sadech jedna ze šesti skupin souboru Dohráli 
jsme, který působí pod vedením Hany Nemra-
vové již přes dvacet let. Ve 21.00 na inscenaci 
v Letním kině naváže vynikající krátký dokument 
Pravdivý příběh o Hildegardě, aneb Kterak hrad 
Buchlov k Černé paní přišel. Studenti film nato-
čili během workshopu na hradě Buchlov pod ve-
dením Lucie Harapátové a Marka Malůška. Jed-
nou z hvězd večera při následné besedě bude 
i buchlovský kastelán.

VýstaVy a akCe kin
Martin Vadas o Miladě horákoVé
středa 17. 6. od 18.00 hodin 
SUPŠ – velká kreslírna  
(bývalá soudní síň při hradišťské věznici)

Na pozvání spolku Memoria a Městských kin 
Uh. Hradiště přijede do Uh.Hradiště režisér 
a dokumentarista Martin Vadas, aby v roce,  
kdy si připomínáme 65. výročí procesu 
s JUDr. Miladou Horákovou a spol., který se 
konal právě na přelomu května a června 1950, 
vedl besedu s přednáškou o procesu s Miladou 
Horákovou spojenou s ukázkami z dokumentár-
ní série Proces H. Co vlastně dává takovému pro-
jektu punc jedinečnosti? Především přetrvávající 
snaha dokumentaristy Martina Vadase pojme-
novat zločin pravým jménem – a to i v době, kdy 
to není zrovna v módě. Martin Vadas říká: „Šlo 
mi především o kompletaci všech dochovaných 
archiválií, aby se občané s procesem seznámili 
a přijali velmi suše zobrazené události ve všech 
souvislostech jako součást svého národního kul-
turního kódu – odkazu, se kterým se budeme 
dlouho vyrovnávat.“
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jaroMír čejka:  jiŽní Město
výstava 26. 6.–17. 7.
foyer kina Hvězda 

Jaromír Čejka představí jeden z nejkvalitněj-
ších dokumentárních fotografických projek-
tů - pražského sídliště Jižní Město z počátku  
80. let dvacátého století, který jistě bude pro 
řadu návštěvníků silným zážitkem. Teprve nyní, 
s odstupem času, můžeme ocenit jeho univer-
zální nadčasovou platnost, obsahovou i formál-
ní kvalitu. Čejkův dlouholetý cyklus je velkým 
apelem k nezaujaté diskuzi o životě části spo-
lečnosti, která své sny a realitu odžívala v exi-
stenciálních veřejných prostorách nedokonče-
ných sídlišť na konci minulého století. dernisáž 
výstavy za osobní účasti autora a kurátora 
expozice jiřího Siostrzonka (itF opava), 
který uvede i tematickou přednášku, se 
bude konat 17. 7. v 17 hodin.

slaM poetry, hUdba a filMy V letníM
prograMU kina hVězda
červen–srpen 2015
atrium, Smetanovy sady

V červnu začíná program na kopuli a v Let-
ním kině. Zahajovací akcí bude velkolepá Slam 
poetry v pátek 12. června od 19.00 v atriu, 
které se zúčastní mistři České republiky Jan 
Jílek, Anatol Svahilec a Pavel Oškrkaný. Ostří-

lení slamisti k zápasu v živé poezii vyzýva-
jí i jednoho odvážlivce z publika. V sobotu  
13. června patří prostor kopule grind coru Bolest 
bude větší a Není úniku, s historií sahající až do  
90. let. V červenci 4. července vystoupí mla-
dá brněnská rock-pop formace z Brna Ghost 
of You a kvarteto individualit Safety First ze 
srdce Slovácka. Dernisáž výstavy Jaromíra 
Čejky 17. července zakončí koncert pís-
ničkářky Lucie Krpalové a dvojice folkařů 
Eliáš Cvek a Eugen. V prvním týdnu po Letní 
filmové škole 7. srpna se na kopuli sejde dub 
a dubstep Intuitive Lab a Eartarian. Hudební 
program zakončí 28. srpna ve Smetanových 
sadech hip hopeři ze Slovácké podobojí Crew 
společně s DJ Przemou. Kromě hudby se budou 
pořádat i otevřené hodiny jógy 5. srpna a taiči  
12. srpna. Začátky jsou vždy od 20 hodin, kro-
mě koncertu 17. července, který začne již o ho-
dinu dříve. Bohatý program čeká i příznivce 
Letního kina. Více na www.mkuh.cz. 

albUM 1980 / 2015 (zUš Uh. hradiště)
26. 6.–17. 7. 
Kinokavárna Hvězda

Výstavní projekt žáků Výtvarného oboru Základ-
ní umělecké školy Uherské Hradiště, oddělení 
Fotografie a nová média. Právě v osmdesátých 
letech byli jejich rodiče ve stejném věku. Přijďte 
se podívat, jaké proměny dostálo nejen tradiční 
rodinné album, ale i symboly doby a především 
samotné médium fotografie.
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anna franková ve filmu a divadle 7. 5. 2015
Oscary oceněný film Deník Anny Frankové, který 
jsme 7. 5. v 16.00 hodin promítali v rámci progra-
mu Zlatý fond, uvedla dramaturgyně Slováckého 
divadla Iva Šulajová.  Foto: Petr Stašek.

la grande bellezza lenky holíkové 
a franz tiška 6. 5. 2015
Ve foyer kina Hvězda vystavila průřez své tvorby 
Lenka Holíková, zakladatelka centra Řehlovice. 
Hostem jí byl sympatický Rakušan Franz Tišek s dí-
lem Pahorek. Foto: Petr Stašek

Vyhlášení vítězů 6. kola soutěže 
peckafilm 6. 5. 2015
Ve středu 6. 5. v 15.00 hodin proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů. Ve veřejném hlasování zvítězila 
dvojice chlapců z Kora studia, odborná porota 
dala svůj hlas Dětskému filmovému ateliéru. 
 Foto: Petr Janda. 

Marná opatrnost 5. 5. 2015
Baletní sezónu kina Hvězda uzavřelo veselé před-
stavení v živém vysílání z Královského Národního 
baletu v Londýně ve 20.15 hodin. Těšíme se na pří-
ští sezónu!  Foto: Petr Stašek

Fotoohlédnutí za akcemi městských kin
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Receptář - červen 2015

Chřest s opečenýM toUsteM

Suroviny:

Balíček chřestu, sůl, citron, bílý pepř, máslo, par-
mezán, 2 bobkové listy, 6 kuliček nového koření, 
1–2 lžíce třtinového cukru

Postup:

Do hrnce dáme asi 1,5 vody, kterou osolíme, opepří-
me, přidáme 4 plátky citronu, bobkový list, nové ko-
ření, cukr a plátek másla. Chřest oloupeme. Zelený 
chřest vaříme 10–15 minut, bílý 15–20 minut.
Uvařený chřest vyjmeme na talí ř, posypeme 
nastrouhaným parmezánem zalijeme rozpuště-
ným máslem. Podáváme s opečeným toustem.

poléVka z růŽičkoVé kapUsty

Suroviny:

500 g růžičkové kapusty, 1,5 litru zeleninového 
vývaru, 2 cibule, sýr Niva, 1 smetana, 2 stroužky 
česneku, sůl, pepř 

Postup:

Na troše sádla osmahneme dvě nakrájené ci-
bule. Až je cibulka hotová, přidáme nadrobno 
nakrájený česnek a necháme jen prohřát, aby 
zavoněl. Zalijeme zeleninovým vývarem. Přidáme 
kapustičky a necháme vařit. Až je kapusta téměř 
hotová, odděláme si bokem asi 4 kapustičky. Do 
polévky přidáme smetanu a trochu nastrouhané-
ho sýru Niva. Vše rozmixujeme. Kapustičky, které 
jsme si dali bokem nakrájíme na kousky a dáme 
zpět do polévky. Dle chuti dosolíme a opepříme. 
Nejlépe chutná s opečeným toustem. 

MasoVá sMěs V alobalU

Suroviny:

4 plátky vepřové kýty, 3–4 lžíce oleje, 2 lžíce 
vody, 2 cibule, 4 rajčata, 4 žampiony, sůl, pepř, 
sójová omáčka, 4 lžíce másla

Postup:

Maso naklepeme a pokrájíme na tenké nudlič-
ky, za stálého míchání je opečeme na rozehřá-
tém oleji. Poté je rozdělíme na čtyři pláty aloba-
lu a přelijeme vypečenou šťávou, kterou jsme 
naředili vodou. Cibuli pokrájíme na kolečka, 
rajčata a oloupané žampiony na plátky a rozlo-
žíme na maso. Osolíme, opepříme, pokapeme 
sójovou omáčkou a na každou porci položíme 
1 lžíci másla. Alobal uzavřeme, aby při pečení 
nevytékala šťáva. Pečeme buď na grilu nebo ve 
vyhřáté troubě.

bUdapešťská poMazánka

Suroviny:

Vanička 250 g tvarohu, 1 lžíce másla, 2 lžičky 
mleté papriky, 2 lžíce nakládané kapie, nakrá-
jené na proužky, 1 malá cibule , sůl

Postup:

Tvaroh utřeme s máslem, vmícháme papriku, 
kapie, jemně nakrájenou cibulku a osolíme.

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště
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Závody jsou zařazeny do šestidílného seriálu 
mistrovství ČR a je úvodním kláním o mistrov-
ské body ve třídě Klasik.

úspěCh zš sportoVní 
Ve štafetoVéM pohárU

Štafetový pohár – to je celostátní soutěž  
pro žáky 1. až 5. tříd základních škol. Běží se štafety  
8 x 100 m a 8 x 200 m ve dvou kategoriích  
(1. až 3. třída a 4. a 5. třída) a časy čtyř štafet se se-
čtou. Žáci ZŠ Sportovní neprve suverénně zvítězili 
v okresním kole a stejně úspěšně si vedli 12. květ-
na na Městském stadionu v Uh. Hradišti v kraj-
ském kole, kdy zvítězili ve všech čtyřech štafetách, 
v celkovém součtu časů pak před ZŠ Hutník Veselí 
nad Moravou a ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště. Dva první 
celky budou reprezentovat v celostátním finále 28. 
května v Čáslavi.
                                                                                                                                             mp

sloVáCký okrUh: 
doMáCí jezdCi slaVili dVa titUly

Dvě prvenství a celkem šest pódiových umístě-
ní vybojovali na XIII. ročníku Slováckého okruhu 
O cenu Bohumila Kováře domácí jezdci. Na nej-
vyšší stupínek se postavil Karel Matuš jun. a Pavel 
Navrátil. Ve Starém Městě padl i rekord městské-

strana byla připraVena Ve spolUpráCi s

Sport

Úspěšný kolektiv sprinterů ZŠ Sportovní.
                                       Foto: Miroslav Potyka

ho silničního okruhu, který zlomil vítěz kategorie 
TWIN Michal Dokoupil.

šanCi na překVapení Vzal sloVáCkU 
katastrofální začátek

Po dvaceti minutách se zdálo, že fotbalisté Slo-
vácka odjedou z Letné jako zpráskaní psi. Na-
konec ale, i díky tomu, že Sparta polevila, uhráli 
v předehrávce 28. kola nejvyšší soutěže ještě 
celkem přijatelný výsledek. „Naše individuální 
chyby předcházely čtyřem z pěti gólů,“ zlobil se 
trenér Slovácka Svatopluk Habanec po zápase,  
který Sparťané vyhráli 5:2.
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Fejeton Jana Zapletala

čerVnoVé sUdy

Říkává se, že pokud 
červen více suchý 
než mokrý panuje, 
dobrým vínem naše 
sudy naplňuje. Těžko 
říct, jestli se pranosti-
ka vztahuje k lokálně 
úzce vymezenému 
prostoru moravské 
vinařské oblasti a je-
jím čtyřem podob-

lastem, nebo zda měla mít od počátku celoev-
ropský přesah. Momentálně to totiž probíhá tak, 
že víno nejhorší kvality ze Španělska a Itálie se 
s podporou dotací vyveze někam mimo Evrop-
skou unii – třeba do Srbska. Tam zřejmě dojde 
k nějaké formě zázraku přepodstatnění kapalin, 
protože ze špatného španělsko-italského vína 
se stane výborný produkt, o který nesmírně stojí 
někteří moravští vinaři. Každý prázdný červnový 
sud na Slovácku se následně zaplní až po okraj; 
Bůh suď, kolik je takových právě teď v Uherském 
Hradišti. 
Druhá možnost je, že někteří moravští vinaři 
jsou obyčejní podvodníci. Laciný mošt ze Srb-
ska doputuje na Moravu zkratkou přes Moldávii 
a cestou projde řadou úprav. Tolik výborné Pá-
lavy, co je jí dnes na trhu, to nikdo nepamatuje. 
Vlastně se jí nikdy tolik ani neurodilo.
Jedna ošklivá anekdota vypráví, že starý umí-
rající vinař prozradí na smrtelné posteli svému 
synovi největší tajemství: Dobré víno se prý dá 
udělat i z hroznů. Jenomže takovému absurd-
nímu humoru tady na Slovácku nerozumíme. 
„Ta naše Moravěnka,“ říkává vlhce jeden můj 
kolega. Myslí tím vysokou kvalitu života, kterou 
dnes a denně prožíváme mezi ostatními Mora-
váky. Jsme totiž taková rasa poctivá a Slovácko 
je doslova extraktem moravanství. Těžko proto 
můžeme připustit variantu, že by se naši vinaři 
snížili k takové podlosti. Budeme proto radě-

ji předpokládat, že jsou to šikovní sedláci, kteří 
dokáží vyčarovat Pálavu i z kravského hnoje. 
(Rovněž výroba burčáku z jablek není žádný 
podvod, ale internacionální pomoc polským rol-
níkům.) Aby ta iluze byla dokonalá, uspořádáme 
si v každé vesnici soutěž v popíjení těch kravin-
ců; hlavně, aby toho bylo moc.
„Odkud máš hrozny,“ ptá se jeden druhého. 
„Metrák chilských za osm padesát a dva met-
ráky maďarských, panonských, po dvanácti,“ 
odpovídá druhý prvnímu. Člověk by si sice mohl 
myslet, že Chile a Maďarsko nespadají pod 
„Moravěnku,“ ale akční rádius některých slovác-
kých vinařů nezná hranic, ani kontinentů. Pocho-
pitelně nelze o takovém víně tvrdit, že pochází 
z Moravy, to je zákonem zakázáno, avšak lze 
o něm prohlásit, že pochází od vinaře z Moravy. 
Není to podvod, ale alternativní pravda.
Konsensuální teorie pravdy, se kterou přišel 
Charles Sanders Peirce na konci 19. století, pří-
mo předpokládá, že pravda je něco, na čem 
se shodnou kompetentní osoby. Čili prohlásí-li 
něco o něčem dostatečně velký počet odbor-
níků, měli bychom to my ostatní respektovat. 
Například špatné víno může být v oblasti alter-
nativní pravdy označeno za rozhádané. Takže 
i víno evidentně zahraniční se může stát slovác-
kým, jelikož dotyčný vinař má trvalé bydliště ně-
kde na Hradišťsku, čili jiné než slovácké víno ani 
udělat nemůže a neumí. Nepouštějme se však 
v tvorbě alternativní pravdy pří liš daleko. Nechť 
je vínem pouze to, co pochází z hroznů, jablek, 
rybízu a višní. Akceptujme ještě trošku vody, 
cukru a trestí. Rozhodně však odmítněme cokoli, 
co prošlo denaturací. Ale hlavně si nenechejme 
sáhnout na prodej sudového vína. Buďme hrdí 
na svou „Moravěnku!“
A tak se oklikou dostáváme k otázce, jaká je 
vlastně ta pravda týkající se slováckých reálií. 
Jak je to s autenticitou folklóru, s tradičními ře-
mesly, s vinařstvím, s kroji, s cimbálovkami? Je 
to pravdivé, nebo je to alternativně pravdivé?
 Jan Zapletal
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stará tenice 1195, Uh. hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

aktiVity pro děti a MládeŽ

nové kroužky s přihláškami na školní rok 
2015/2016 budou vypsány v srpnu 2015, 
sledujte stránky www.akropolis-uh.cz

aktiVity  pro  rodiče s dětMi 

Veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 měsíců  
do 3 let | út, st, čt, pá – rozděleno dle věkových 
kategorií | do konce června!
V červenci a srpnu plánujeme prázdninové ve-
selé hraní pro rodiče s dětmi 1–3 roky | st – 9.00–
10.00 hodin – cvičení na sále

aktiVity pro dospělé 

jazykové kurzy – němčina pro začátečníky, an-
gličtina pro začátečníky a mírně pokročilí, špa-
nělština pro začátečníky, ruština pro začátečníky 
konverzace, francouzština mírně pokročilí  – od-
polední kurzy - dle rozvrhu,
Cesta ze samoty – anonymní setkání a řešení 
problémů s domácím násilím | út - 2. 6. a 16. 6. 
16.00–17.45 hod.
jak si vytvořit životopis a motivační dopis  
| 3. 6., 1. 7. - možnost také  osobní konzultace                

pohyboVé aktiVity

pilates dopolední i večerní pro začátečníky a 
pokročilé | Crossfit | Core trénink | Cardio Calla-

Centrum Akropolis

netics | redukční cvičení | jóga zač.,  pokr. - ve-
černí i dopolední | salsa&zouk  | 

poradny, klUby, terapie

více infa na www.akropolis-uh.cz

příMěstské tábory

Po dobu letních prázdnin připravujeme pro děti             
ve věku od 4 let do 15 let příměstské tábory.

Máme ještě volná místa: Výtvarný ateliér s ang-
ličtinou II., Muzikál – Pomáda pro děti 10–14 let, S 
hudbou a pohádkou kolem světa, Aerobik pro děti 
11–13 let – Pomáda, Malý tvůrčí dobrodruh, Street 
dance pro děti 7–10 let a 11–15 let, Olejomalba pro 
školáky 8–15 let. 
novinkou letošního roku je pobytový tábor                 
na Žítkové Přežít ...aneb to je žůžo.., kde máme 
poslední volná místa.

na tábory se můžete přihlašovat na  
www.akropolis-uh.cz

ostatní

snoezelen – na objednávku pro jednotlivce 
i rodinu

další nabídky aktivit naleznete na novém 
webu www.akropolis-uh.cz
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důM dětí a MládeŽe, pUrkyňoVa 494, 
Uh. hradiště, tel. 572 551 347

kalendář akCí na MěsíC čerVen

1. 6. 2015 – pondělí – jarmark vědy a umění (od 
9.00–12.00 hod.) a den   dětí – Masarykovo nám. 
od 15.00 hod., moderuje David Pavlíček –soutěže, 
zábava,  poníci, výtvarný stan,bubeník Dominik 
Madzia, vystoupení kroužků DDM Šikula, …. V kině 
Hvězda budou promítat  od 15.30 hod. dětské filmy. 
Info: Zuzana Šoustková, tel. 605 203 063, email: zu-
zana.soustkova@ddmsikula.cz
2.6. 2015 – úterý – tUrnaj v petanQUe tříčlen-
ných družstev seniorů, Městská sportoviště od 
9.30 hod. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: 
jana.skuciusova@ddmsikula.cz
4. 6. 2015 – čtvrtek – prezentace v rámci akce 
dětský filmový festival zlín / Den s vůní medu / 
dopolední tvořivý program pro školy a odpoledne 
pro rodiče s dětmi . Info:  Lenka Pavelčíková, tel.  733 
500 233, email: info.trnka@seznam.cz, www.trnka.
xf.cz
5. 6. 2015 – pátek - prezentace v rámci akce den 
pro přírodu ve zlínském kraji/ hrad Malenovice / 
9.00–18.00 / Celodenní program pro školy, družiny, 
zájmové kroužky, rodiny s dětmi i veřejnost. / více 
na www.trnka.xf.cz, www.liska-evvo.cz  Info:  Lenka 
Pavelčíková, tel. 733 500 233, email: info.trnka@se-
znam.cz, www.trnka.xf.cz
5.–6. 6. 2015 – pátek-sobota – přespávání s krouž-
ky přírodovědného centra trnka 
Různé hry, noční výprava, promítání a jiná zábava 
pro letošní účastníky našich kroužků. Info:  Lenka 
Pavelčíková, tel.  733 500 233, email: info.trnka@
seznam.cz, www.trnka.xf.cz
5.–7. 6. 2015 – pátek-neděle – Víkendové tvoření 
pro dospělé pro členy výtvarných kroužků. Info: 
Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

6. 6. 2015 – sobota  – prezentace na rochusu 
v rámci akce Víkend otevřených památkových 
domků / 12.00 – 17.00 / Naučná stezka o včelkách a 
se včelkami plná úkolů i poučení. Info:  Lenka Pavel-
číková, tel.  733 500 233, email: info.trnka@seznam.
cz, www.trnka.xf.cz
6. 6. 2015 – sobota – pohádkoVý  park od 14.00 
hod. ve Smetanových sadech v UH. V našem parku 
čekají děti pohádkové postavičky a mnoho zajíma-
vostí na cestě za nimi. Info: Jana Skuciusová, 605 
203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz
13. 6. 2015 – sobota -  prezentace v rámci akce 
týká se to také tebe / 9.00 – 17.00 / Program pro 
rodiče s dětmi na nádvoří Jezuitské koleje UH na 
téma třídění odpadu a recyklace. Info:  Lenka Pavel-
číková, tel.  733 500 233, email: info.trnka@seznam.
cz, www.trnka.xf.cz
13. 6. 2015 – sobota – Výlet do popovic a opékání 
špekáčků / 8.15 – 15.00 / Závěrečný výlet v rámci 
cestovatelského klubu do okolí popovických rybní-
ků. Zpátky se vydáme přes rozhlednu na Rovnině a 
celou akci ukončíme opékáním špekáčků na DDM. 
/ Cena pro členy 90,- ; pro nečleny 110,- . / Na výlet je 
nutné se předem přihlásit do 12. 6. 2015.  Info:  Len-
ka Pavelčíková, tel.  733 500 233, email: info.trnka@
seznam.cz, www.trnka.xf.cz
19.–20. 6. 2015 – pátek-sobota  – odměna pro ví-
těze soutěže v rámci dne země – „NOČNÍ LETCI“ . 
Přespání v prostorách DDM Uh. Hradiště s progra-
mem zaměřeným na seznámení se s trampotami 
nočního života v živočišné říši. Info:  Lenka Pavelčí-
ková, tel.  733 500 233, email: info.trnka@seznam.
cz, www.trnka.xf.cz
20. 6. 2015 – sobota – turnaj MagiC. Diakonie Sta-
rá Tenice UH od 10.00 hod. Info: Martina Dörrová, 
tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsi-
kula.cz
do 15. 6. 2015 probíhá výstava fotografií a vý-
robků z celoroční činnosti ddM šikula ve foyer 
kina hvězda v Uh. hradišti. 
připraVUjeMe:
nabídku kroužků na příští školní rok, kterou zís-
káte od 1. 6. 2015 na www.ddmsikula.cz nebo 
v tištěné nabídce. Čekají vás nové aktivity a zážitky.
Další novinky a informace získáte na tel. 572 551 
347, nebo na www.ddmsikula.cz.
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jUbilanti V MěsíCi dUbnU
 1. 4. Olga Mertlová
 1. 4. Emilie Gajdorusová
 1. 4. Růžena Řičicová
 1. 1. Anna Abrahámová
 2. 4. Stanislav Šich
 2. 4. Alois Chaloupka
 3. 4. Ing. Jiří Kusák
 5. 4. Božena Kozelková
 5. 4. Mgr. Magda Hurtová
 6. 4. Blažena Ballová
 7. 4. Anna Kovaříková
 7. 4. Ludmila Slezáčková
 7. 4. Květoslava Vojtěšková
 9. 4. Marie Manová
 10. 4. Marie Grebeníčková
 11. 4. Josef Marta
 12. 4. Anna Kročová
 14. 4. Jiřina Drobná
 16. 4. Drahomíra Malinová
 17. 4. Marie Malinová
 17. 4. Růžena Žáková
 17. 4. Jaroslav Hanák
 18. 4. Emilie Hlavinková
 18. 4. Zdeněk Hubík
 18. 4. JUDr. Jaromír Křečan
 19. 4. Milada Hanáčková
 20. 4. Marie Ottová
 20. 4. Antonín Kusák
 20. 4. Věra Vajdíková
 22. 4. František Pálka
 23. 4. Jiřina Keprdová
 23. 4. Antonie Zábranová
 24. 4. Jaroslav Benedik
 24. 4. Jan Ševčík
 25. 4. Božena Sedláčková
 26. 4. Emilie Šupková
 28. 4. Marie Šopíková
 29. 4. Jaroslava Fišerová
 29. 4.  Věra Lepková
 30. 4. Milada Motlová
 30. 4. Věra Polášková
 30. 4. Milan Zámečník

Společenská kronika

narodili se
Jan Juřík   26. 11. 2014
Anna Popelková  23. 2. 2015
Tereza Kollárová  5. 3. 2015
Laura Jungmanová  17. 3. 2015
Miki Tajovský   9. 4. 2015
Lucie Tuhá   10. 4. 2015
Tobias Hána   11. 4. 2015
Ema Hrabalová  12. 4. 2015
Adina Haklová  17. 4. 2015
Eliška Juráková  18. 4. 2015
Mia Berková   30. 4. 2015
Jan Fornůsek   8. 5. 2015

Diamantové jubileum manželů Jitky a Antonína Šá-
chových připadlo na 5. února 2015. Oslava svateb-
ního výročí v kruhu rodinném v Domově důchodců, 
kde dnes žijí, byla sice kvůli chřipkové epidemii od-
ložena na pozdější dobu, přesto chceme toto výročí 
připomenout alespoň slovem a gratulací.
Kdo by v Uherském Hradišti neznal, ať už aktivně 
nebo jako posluchač a příznivec, dechovou hudbu 
Hradišťanka, swingový orchestr UH Senior Band, 
z dřívějších dob populární Stav Klub, který byl his-
toricky spjatý s hradišťskými tanečními v Redutě? 
Za vším hledejme jméno Antonína Šáchy, muzikan-
ta, kapelníka, zakladatele… V loňském roce oslavil 
85 let. Jeho manželka Jitka zároveň s ním slavila 
osmdesátiny. Po celou dobu věrně provázela man-
žela jako zpěvačka. Ostatně celá jejich rodina se 
upsala hudbě. Dcery Jitka a Michaela vystudovaly 
konzervatoř, nejmladší Lucie se věnovala folkloru, 
vnuk Jakub je významný dirigent a vnučka Terezka 
úspěšná mladá houslistka.
Srdečné blahopřání a dík za dlouholetý velký přínos 
hradišťské hudební kultuře s přáním zdraví a poho-
dy.  -ama-
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Sudoku

6 1 8 3

2 6 8

8 9 1

5 4 3 8

3 5

7 6 1 4

8 5 2

9 7 6

6 1 8 9

1 2 8

6 9 5

1 8 5 4

6 8 5 9

9 7

5 8 9 3

8 1 9 3

5 8 3

3 2 5

5 6 1

6 3 2

4 1 8 6

6 9 8

2 3 6 8 4

3 5 2

3 2 4 1

9 7 3

3 5 8

6 8 4 5 3

1 2 7

6 4 2

6 5 9

5 1

4 8 5

2 6 3

8 7 5

9 7 1 3 6

6 1 9 7 5 8 3 2 4
7 2 4 3 6 1 9 5 8
5 3 8 4 2 9 7 1 6
2 6 5 9 4 3 8 7 1
3 4 1 2 8 7 6 9 5
8 9 7 6 1 5 4 3 2
1 8 3 5 9 6 2 4 7
9 5 2 8 7 4 1 6 3
4 7 6 1 3 2 5 8 9

1 7 5 3 4 6 9 2 8
6 4 8 2 9 5 7 3 1
9 3 2 1 7 8 5 6 4
2 1 6 8 3 7 4 5 9
4 9 3 6 5 1 8 7 2
5 8 7 4 2 9 3 1 6
8 5 1 9 6 3 2 4 7
7 6 4 5 8 2 1 9 3
3 2 9 7 1 4 6 8 5

5 8 3 6 1 2 9 7 4
6 9 7 4 8 3 1 5 2
2 4 1 9 5 7 8 3 6
7 6 5 2 4 9 3 8 1
1 2 9 3 6 8 7 4 5
8 3 4 5 7 1 6 2 9
3 5 2 8 9 6 4 1 7
9 1 8 7 2 4 5 6 3
4 7 6 1 3 5 2 9 8

6 8 9 4 2 5 1 7 3
1 4 2 9 3 7 6 5 8
7 3 5 6 1 8 9 4 2
8 7 6 1 5 4 3 2 9
5 9 3 2 7 6 4 8 1
4 2 1 3 8 9 5 6 7
2 6 7 5 9 3 8 1 4
3 1 4 8 6 2 7 9 5
9 5 8 7 4 1 2 3 6
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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MIC informuje
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První strana obálky: Helena Nevyjelová
Foto: Mariánské náměstí
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hradišťské kulturní léto

Knihovna
Bedřicha 
Beneše 
Buchlovana

Bližší informace 
na samostatných plakátech.
Změna programu vyhraZena.

1. 6. masarykovo nám. den dětí

5. 6.  lk smetanovy sady   pravdivý příBěh o hildegardě - aneB kterak hrad Buchlov    
   k Černé paní přišel (divadlo) + Znáte pravdu o Buchlovské Černé paní? (film)

9.–14. 6.   týká se to také teBe - 40. roČník meZinárodního ekologického festivalu

2.–16. 6.  uh. hradiště originální prohlídky města s průvodcem

15.–19. 6.  knihovna BBB hradišťské sluníČko – festival k podpoře a propagaci dětského Čtenářství

17.-24. 6.  masarykovo nám.   me v kopané hráČů do 21 let – fanZóna   
    koncerty, ZáBavné atrakce, přímé přenosy Zápasů, autogramiády

20. 6.  masarykovo nám. svatojánský jarmark  
  
24.–29. 6.  slovácké divadlo finální smršť - přehlídka divácky nejžádanějších titulů sd

3.–12. 7.  masarykovo nám.  slovácké léto

15. 7.  kino hvěZda   opera carmen - (taormina, itálie – live)

21.–25. 7.    masarykovo nám.   cZ&sk hello jaZZ Weekend 2015

24. 7.–1. 8.  uh. hradiště   41. letní filmová škola         
     
srpen  smetanovy sady veČery u slovácké Búdy
   8. 8. cm kunovjan  22. 8. telegraf  29. 8. kalíšek

15. 8.  masarykovo nám.  slavnosti spolků v uherském hradišti

  měšťanská Beseda, Bastion Z historie měšťanské Besedy 

4. 9. výšina sv. metoděje   noc s metodějem

12.–13. 9.  uherské hradiště  slovácké slavnosti vína a otevřených památek
   
  kino hvěZda dny otevřených dveří

květen–Září  promítání v letním kině, smetanovy sady 
   (projekce rodinných a dětských filmů) 


