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www.mesto-uh.cz a Klubu kultury: www.kkuh.cz. 
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Úvodník města

Vážení čtenáři, 
 
do rukou se vám dostává poslední letošní číslo 
Zpravodaje města Uherské Hradiště. Dovolte, 
abychom se v jeho úvodu alespoň krátce za-
mysleli nad děním v našem městě v roce 2015, 
který se pomalu chýlí ke konci. 
 
Uplynulý rok 2015 hodnotíme jako úspěšný. 
Co se týká investičních akcí, dokončili jsme ce-
lou řadu započatých projektů, přičemž největší 
z nich byla revitalizace veřejných prostranství 
v centru města, v oblasti Komenského náměs-
tí. Pokračovali jsme v dlouhodobém projektu 
přeměny bývalého vojenského cvičiště Rochus 
a jeho zpřístupnění veřejnosti. Postupně také 
zušlechťujeme jedinou Národní kulturní pa-
mátku na území města – Výšinu sv. Metoděje, 
a uskutečnili jsme velký projekt odkanalizování 
Míkovic a Vések.

Další příklady investičních akcí dokazují, že 
i mimo centrum města se jich uskutečnila celá 
řada, např. revitalizace sídliště Pod Svahy, re-
konstrukce levostranného chodníku podél ul.  

1. Máje a ul. Sadová, rekonstrukce části ulice 
Malostranská a ulic Ztracená a Spálená v měst-
ské části Sady. Opravy se dočkalo venkovní 
schodiště ke kostelu v Sadech či hasičská zbroj-
nice Jarošov. Zateplili jsme mateřskou školu 
Lomená, zrekonstruovali další 4 zahrady mateř-
ských škol a mnoho dalšího. Všechny zmíněné 
akce by daly dohromady objem mnoha desítek 
milionů korun. 
 
V měsíci prosinci už vše pomalu spěje k ne-
krásnějším svátkům v roce – k Vánocům. Také 
v Uherském Hradišti samozřejmě proběhnou 
přípravy na Vánoce, letos ještě o poznání slav-
nostněji, než kdykoliv předtím. Město bude už 
brzy slavnostně vyzdobeno zbrusu novou vý-
zdobou, původní vánoční výzdoba poputuje 
do částí města, kde dosud nebyla. Před Mikulá-
šem potom přivezeme na Masarykovo náměstí 
vánoční strom, aby byl připraven na slavnostní 
rozsvěcení při Mikulášském reji. Také letošní 
vánoční jarmark bude mít novou podobu, když 
budou letos použity nové, esteticky i funkčně 
mnohem lepší stánky, než byly dosud. 
 
Sváteční čas nám opět připomene, že bychom 
měli zklidnit své pracovní a životní tempo, poza-
stavit spěch a najít si čas na své rodiny či přátele 
i sami na sebe. Měli bychom dokázat nemyslet 
na kolotoč všedních dnů, a také se umět oprostit 
od všech nepříznivých prognóz či zpráv. Přeje-
me všem občanům města Uherské Hradiště 
pěkný předvánoční a adventní čas. 
 
Za práci v uplynulém roce děkujeme také radě 
a zastupitelstvu města, včetně jejich komisí 
a výborů. Pozornost si jistě zaslouží rovněž čin-
nost příspěvkových a neziskových organizací 
a spolků, škol a kulturních institucí. Doufáme, že 
i v roce 2016 bude pokračovat dobrá spolupráce 
mezi občany a městem. 
 
 Vaše vedení města Uherské Hradiště
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Krátce

stuDenti zazpíVali na oslaVu 
Výročí 17. listopaDu

Vzpomínková akce se uskutečnila jako každý rok 
U Rozárky na Mariánském náměstí v Uherském 
Hradišti 17. listopadu 2015, v symbolických 17 hodin 
a 17 minut. Město Uherské Hradiště ve spolupráci 
s Klubem kultury pro připomínku Dne boje za svo-
bodu a demokracii připravilo vystoupení smíšené-
ho pěveckého sboru Gymnázia Uherské Hradiště. 
S projevem, ve kterém připomenul význam 17. listo-
padu a ostře se vyhradil proti totalitním a násilným 
režimům, vystoupil starosta města Stanislav Blaha. 
Za konfederaci politických vězňů promluvila Dag-
mar Bistrá a za studenty vyzdvihla význam svátku 
Dne boje za svobodu a demokracii studentka Jana 
Vintrová z Obchodní akademie Uherské Hradiště.

obnoVa sochy panny marie s ježíškem

Město nechalo opravit již značně zanedbanou 
a neudržovanou památku před branou hřbitova 
v Sadech. Socha Panny Marie v Sadech je dato-
vána letopočtem 1936 a označena signaturou au-
tora PIŠTĚK. Je vytesána z jednoho kusu kamene 
- jemnozrnného pískovce z Hořické oblasti. Jed-
ná se o korunovanou sochu Panny Marie, oděné 
v roucho, stojící na srpku měsíce (symbol čistoty) 
s Ježíškem na levé ruce. Společně nesou v rukou 
atribut blesku. Restaurátorskou obnovu provedl 
Tomáš Kopčil, Dis., z Bílovic. Práce byly dotovány 

z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 58.000 Kč. 
Celkové náklady na restaurování dosáhly částky 
97.370 Kč.

město přeDalo Dětem Další upraVené 
zahraDy u mateřských škol

Dětem, které chodí do Mateřské školy na Komen-
ského náměstí a do Mateřské školy speciální 
na Revoluční ulici, předalo město Uherské Hradiště 
nově upravené zahrady, zrekonstruované v rámci 
projektu Úpravy školních zahrad v přírodním stylu 
II. „Zušlechťovat prostředí, ve kterém se pohybují 
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Krátce

naše děti, to považuji za velmi důležité a potřeb-
né. Zároveň přeji všem zaměstnancům a rodičům, 
ale hlavně dětem, aby jim školky sloužily tak, aby 
do nich chodily rády a aby pobyt zde byl pro ně 
v maximální možné míře příjemným,“ řekl starosta 
Stanislav Blaha. Úprava zahrad stála v obou přípa-
dech více než milion korun, stěžejní část nákladů 
pokryla dotace z Operačního programu Životní 
prostředí.

Děti reprezentoValy město V sárVáru,
DoproVoDily Delegaci města

Partnerské město Sárvár v Maďarsku navštívil 
ve dnech 22.–24. října, spolu s dalšími zástupci 
města Uherského Hradiště, starosta Stanislav Bla-
ha. Delegace přijela podpořit tým dětí z Mateřské 
školky Svatováclavská a MŠ Komenského náměstí, 
které se již podruhé účastnily Sárvárských meziná-
rodních her mateřských škol. Česká delegace se 
zde setkala také s dětmi a zástupci partnerského 
města Sonntagberg z Rakouska. Pro obě delega-

ce přichystali maďarští hostitelé pestrý program. 
Společně se zúčastnili slavnostního ceremoniálu 
kladení věnců u příležitosti 59. výročí maďarského 
povstání proti sovětské okupaci v roce 1956, navští-
vili proslulé jezerní jeskyně v Tapolce a středověký 
hrad Sümeg. Vrcholem programu byla páteční 
večerní návštěva Jarmarku ke dni Šimona a Judy, 
který má v Sárváru již více než 600letou tradici.

Veřejná setkání

V měsíci říjnu se vedení města v čele se starostou 
Stanislavem Blahou setkalo s obyvateli městských 
části Míkovice a Rybárny. „Za setkání chci všem 
občanům poděkovat,“ nechal se slyšet starosta. 
„Mohli jsme prodiskutovat věci, které je tíží. Úko-
ly jsem již zadal k prověření příslušným osobám 



7

Krátce

a jsem přesvědčen, že v dohledné době nalez-
neme oboustranně uspokojivá řešení,“ vyjádřil se.  
Starosta Blaha je s osobním setkáváním s obyvate-
li v jednotlivých částech města spokojen. „Občané 
velmi brzy zjistí, že se s nimi nechodíme přít, ale 
naopak, že si chceme vyslechnout jejich názory 
na řešení různých problémů, mnohé reakce jsou 
pro nás důležitým impulsem“.

oslaVy Vzniku samostatného 
českosloVenského státu

Vznik Československé republiky oslavilo v předve-
čer státního svátku 28. října město Uherské Hra-
diště vzpomínkovým aktem u památníku Obětem  
I. světové války na nově zrekonstruovaném Ko-
menského náměstí. Položením kytic k pomníku, 
uctili Den vzniku samostatného československého 
státu představitelé města Uherské Hradiště, členo-
vé rady a zastupitelstva města, členové Přípravné-
ho výboru bratrství Čechů a Slováků a další hosté. 
„Možná si málokdy dost důsledně uvědomujeme, 
že spolu se svými přáteli, kolegy a mnohdy také 
rodinami ze Slovenska jsme také my přímými 
pokračovateli Masarykova a Štefánikova odkazu 
a jejich úsilí o čestnou, slušnou, poctivou a zása-
dovou demokratickou politiku a o svobodný stát 
a že tyto hodnoty nesmíme nechat přijít vniveč,“ 
řekl ve svém projevu místostarosta města Uherské 
Hradiště Zdeněk Procházka. Pietní akt doprovodil 
citlivým výběrem hudebních skladeb Smíšený pě-
vecký sbor Svatopluk.

společné jeDnání raD zlínského 
kraje a města uherské hraDiště

Radní Zlínského kraje a města Uherského Hradiště 
zasedli v pondělí 26. října dopoledne za společný 
stůl ve velkém sále Reduty v Uherském Hradišti. 
Obě rady probíraly témata z oblastí územního plá-
nování, dopravy či školství. „Byli bychom rádi, kdy-
by nám Zlínský kraj byl partnerem při řešení věcí 
s širším kontextem. Nový posun cítíme jak u vývoje 
kolem rekonstrukce budovy ZUŠ na Mariánském 
náměstí, která patří městu, ale je v ní krajem zřizo-
vaná škola, tak také u bývalé věznice. Shodujeme 
se pohledem na řešení celé řady úkolů s tím spo-
jených,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. 

VýstaVa Dětských kreseb baťoVa 
kanálu obohatila prostory café 21 

Děti z 1. stupně Základní školy UNESCO se v měsíci 
září zapojily do projektu Poznej svůj Baťův kanál. 
Žáci si v projektu rozšířili své znalosti o této vzácné 
plavební cestě a dozvěděli se mnoho zajímavých 
a pro ně zcela nových informací. Své dojmy a zá-
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žitky potom děti zvěčnily také výtvarně a zapojily 
se do výtvarné soutěže, jejíž výsledky si mohli pro-
hlédnout návštěvníci Café 21 v jezuitské koleji.

na nábřeží moraVy byla 
oDhalena socha j. a. bati 

V Uherském Hradišti bylo učiněno další vyjádření 
pocty místnímu rodákovi, podnikateli Janu An-
tonínu Baťovi. V říjnu byla v místní části Rybárny, 
na břehu Moravy, odhalena jeho socha. Skulptura 
znázorňující J. A. Baťu ve věku dvanácti let je z ru-
kou sochaře Romana Bučka.

starosta města V anglii

Sedmičlenná delegace z města Uherské Hradiště 
navštívila začátkem listopadu partnerské město 
Bridgwater v Anglii u příležitosti Dne válečných 
veteránů. Starosta města Stanislav Blaha položil u 
památníku padlých dřevěný křížek se stuhou v čes-
kých barvách.

liDé mohou na raDnici platit 
kartou na Více místech

Nová obchodní místa, kde lidé nepotřebují k plat-
bám hotovost, ale mohou požít platební kartu, 
přibyla na Městském úřadě Uherské Hradiště. 
Pracoviště, kde dochází k úhradám za služby či vý-
kon a na nichž je nyní nově možné zaplatit pomocí 
platební karty, jsou na odboru dopravních a správ-
ních agend, odboru právním, dále na městské 
policii či na odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí. Samozřejmostí je již delší dobu bezhoto-
vostní platba pomocí platebních karet na terminálu 
hlavní pokladny v budově radnice, kde mohou lidé 
zaplatit všechny druhy plateb, například poplatky 
za psy, správní poplatky, vyvážení odpadu, úkony 
ve správním řízení i uložené pokuty apod.

sVatomartinské Víno 2015

Už tradičně se vína nového ročníku slavnostně ote-
vírají na svátek svatého Martina. Ve středu 11. listo-
padu patřilo také uherskohradišťské Masarykovo 
náměstí žehnání vín se značkou Svatomartinské. 
Za účasti starosty města Stanislava Blahy, vinařů 
z regionu a zaplněného náměstí požehnal vínům 
páter Jan Turko. Slavnostní obřad Žehnání sva-
tomartinského vína se koná v Uherském Hradišti 
pro širokou veřejnost od roku 2007. Obyvatelé i ná-
vštěvníci města čekají na chvíli, kdy se na náměstí 
objeví svatý Martin na bílém koni a předá víno kně-
zi k symbolickému požehnání nové úrody. Možnost 
ochutnat vzorky svatomartinského i mladého vína 
pak mají všichni ve velkokapacitním stanu.  -JP-
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Slavnostní přijetí

slaVnostní přijetí stuDentů gymnázia

Studenty uherskohradišťského gymnázia přijel dne 
12. listopadu 2015 v obřadní síni radnice starosta 
města Stanislav Blaha. Slavnostní akt se uskutečnil 
jako výraz poděkování studentům a pedagogům 
školy za pomoc při organizaci a průběhu letošního 
ročníku Dnů evropského dědictví v rámci Slovác-
kých slavností vína a otevřených památek.

na raDnici zaVítal úspěšný 
atlet zDeněk stromšík

Uherskohradišťského atleta Zdeňka Stromšíka při-
jal v pondělí 9. listopadu v obřadní síni radnice sta-
rosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.
V poslední době bylo nejvýznamnějším úspěchem 
sprintera Slovácké Slavie, stříbro na ME do 22 let 
v estonském Tallinu, které získal jako finišman re-
prezentační štafety. Unikátní ale je také jeho letošní 
domácí úlovek – titul Mistra ČR do 22 let na 100m 
trati, který Stromšík získal potřetí v řadě! „Ví, jaké to 
je, když se mu na krku třpytí cenné kovy, ale já bych 

si velmi vážil toho, kdyby si vždycky, ať bude ve světě 
kdekoliv, vzpomněl, kde jsou kořeny jeho sportovní 
kariéry a že za svůj „sportovní domov“ může pova-
žovat Uherské Hradiště,“ poznamenal při slavnostní 
chvíli na adresu Zdeňka Stromšíka starosta Blaha. 

slaVnostní přijetí účastníků 
projektu erasmus+

Pedagogy zúčastněné v projektu ERASMUS+ přijal 
dne 9. listopadu starosta města Stanislav Blaha
V projektu Erasmus+, který hostilo Gymnázium 
Uherské Hradiště, bylo zastoupeno Estonsko, 
Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, Portugalsko 
a Česká republika. Hlavním motivem projektu bylo 
veřejné zdraví. „Jsem rád, že gymnázium v našem 
městě aktivně udržuje tolik potřebný kontakt mezi 
jednotlivými školami doma i v zahraničí a aktivně 
se zapojuje do mezinárodních projektů, protože 
výměna zkušeností bývá mnohdy zásadní otázkou 
pro obě strany,“ řekl starosta Stanislav Blaha.  -JP-
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Upozornění

oDstáVka informačních systémů 
na úseku občanských průkazů 
a cestoVních DoklaDů

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se 
schválenou novelou zákona č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech nebude možné
od 15. 12. 2015 do 31. 12. 2015 podávat žádosti 
o vydání občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji a žádosti o vydání cestovního dokla-
du
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji. Také v této době nebude mož-
né si vyhotovené doklady převzít.
V tomto období si může občan pouze požádat 
o vydání občanského průkazu bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož 
vydání nebude vybírán správní poplatek. Upo-
zorňujeme, že k podání žádosti jsou potřebné 
2 fotografie. V tomto případě nemá občan po-
vinnost požádat současně o vydání občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji.
 
Prosíme občany, aby se k vyřízení či převzetí 
svého osobního dokladu z tohoto důvodu do-
stavili co nejdříve.
 
 

Úřední hodiny: 
po 8.00 – 17.00 hod
út 8.00 – 13.00 hod
st 8.00 – 17.00 hod
čt 8.00 – 13.00 hod
pá 8.00 – 13.00 hod

Doporučujeme občanům také využít rezervační 
systém.
 
S případnými dotazy Vám rádi poradíme na tel. 
572 525 800-8, 572 525 818.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark 2015 
V uherském hraDišti
13.–22. 12. 2015

Nastává čas adventu, rozjímání, setkávání, ale 
i starostí, jak potěšit blízké v nejkrásnějším obdo-
bí roku. Vánoční jarmark na Masarykově náměs-
tí je každoročně těmto očekáváním nakloněný.

Již od 5. prosince, kdy proběhne Mikulášský rej 
se slavnostním rozsvícením vánočního stromu, 
bude adventní náladu ve městě  dotvářet  nová 
vánoční výzdoba a nové dřevěné prodejní stán-
ky, které budou umístěny na Masarykově ná-
městí až do prvních dnů nového roku 2016.

Od neděle 13. prosince jarmark nabídne nepře-
berné množství lidových výrobků, zajímavých 
gastronomických specialit, horkou medovinu, 
punč i svařené víno. Během desíti dnů se před-
staví na 160 výrobců, v programech v průběhu 
celého jarmarku vystoupí místní školy, domovy 
dětí, ale i senioři. Originální a atraktivní pořa-
dy jsou připraveny na stříbrnou a neděli, kdy 
např. vystoupí oblíbené kapely Melody Gentle-
men a Lucie Dobrovodská a Paka. Následující 
předvánoční sobota bude ve znamení kompo-
novaného programu s koledováním folklorních 
souborů DFS Hradišťánek, CM Dolňáci a FS Lu-
bena ze Slovenska. Dále zahrají Poutníci z Brna 
a Flash Band Břeclav. V neděli se můžeme těšit 
na koncertní koledování pro děti Majdy Reifové 
z Kouzelné školky, Svatého Pluku z Uherského 
Hradiště a Žlutá ponorka acoustic rock z Uher-
ského Hradiště.

Během jarmarku dokreslí atmosféru velký bet-
lém ze slámy, který se letos ještě rozroste a ra-
dost nejmenším návštěvníkům určitě udělají živá 
zvířata v ohrádce – ovečky s jehňátky. K navo-
zení pří jemné atmosféry, k nákupům, poslechu 
a možná i k tanci vás srdečně zve pořadatel 
město Uherské Hradiště.
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Tzv. kotlíkové dotace

K tzv. kotlíkovým dotacím se dne 16. prosince od 15 hodin uskuteční seminář pro veřejnost. 
Akce se bude konat v malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.

zlínský kraj buDe poskytoVat Dotace 
na Výměnu kotlů V Domácnostech 

základní informace k programu 
Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlín-
ského kraje bude určen pro majitele rodinných domů 
ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlast-
nicí objekt), využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pev-
ná paliva s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla 
bude moci být vyměněn za:  
  Kotel na pevná paliva 
	Plynový kondenzační kotel 
  Tepelné čerpadlo 
	 Instalace solárně termických soustav pro přitápění  
 nebo přípravu teplé vody 
  „Mikro“ energetická opatření 

Dotaci však nebude možné využít na:  
1) Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel 
spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.  
2) Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva. 
3) Výměnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vy-
tápění a není prokazatelně v provozu. (Lze tedy vyměnit 
kotel v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, 
pokud se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním zdro-
jem vytápění.)  
4) Výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl 
v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z pro-
gramů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze 
společných programů na podporu výměny kotlů (kraje 
a Ministerstva životního prostředí). Ve všech případech, 
kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotační-
ho titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle 
tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o po-
skytnutí podpory. 

Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou 
výměnu starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 
2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla bude 

splňovat požadavky na ekodesign výrobků spojených se 
spotřebou energie a bude uveden v seznamu registro-
vaných výrobků, zveřejněném na www.opzp.cz. V tomto 
případě doporučujeme případným žadatelům, aby si 
při výměně zajistili fotodokumentaci původního kotle 
napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, 
fotodokumentaci odstranění starého kotle, fotodokumen-
taci instalace nového zdroje tepla, potvrzení o likvidaci 
starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné firmy), 
faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a doklady 
o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní se-
znam dokumentů, které budou muset být přiloženy k žá-
dosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté do-
tace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu. 

Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje 
bude poskytnuta v jednotlivém případě dotace ve výši 
70 % - 85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, 
na provedení „mikro“ energetického opatření a na souvi-
sející práce. Maximální výše dotace je však dána přísluš-
ným procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento 
bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje tepla 
a místu (obci) realizace výměny. 

Předpokládáme vyhlášení programu na konci roku 2015 
s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto termíny jsou ori-
entační). Žádost o získání dotace bude muset být vypl-
něna na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn 
společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji před-
kládat osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského 
kraje. Aktuální informace sledujte na http://www.kr-zlin-
sky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-
-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html.  

Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@
kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické kontakty 
pracovníků Oddělení dotačních programů: 577 043 825 
(Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 
577 043 826 (Ing. Petr Valášek). 
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Integrovaný regionální operační program

Klub kultury zve – Divadelní pátky

poDpora zateplení bytoVých Domů

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) připravuje na prosinec letoš-
ního roku vypsání první výzvy pro specifický cíl 2.5 
„Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“. 
1.) Podpora bude směřována na tři typy aktivit:
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných 
vlastností budov (zejména zateplení, výměna a re-
konstrukce oken a dveří, pasivní vytápění a chlaze-
ní)
2.) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody 
(nové zdroje vytápění nebo zdroje tepla pro přípra-
vu teplé vody do příkonu 1 MW, využívající ekologic-
ky šetrné zdroje)
3.) Přechod na šetrné, ekologické zdroje (nízkoemis-
ní kotle na biomasu, tepelná čerpadla a konden-
zační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinova-
nou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné 
zdroje nebo zemní plyn)

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce při vyhlášení výzvy. Plá-
novaná výzva bude vyhlášena formou dotace, 
která bude určena pro vlastníky bytových domů 
a společenství vlastníků bytových jednotek u budov 
se čtyřmi a více byty, a to po celé České republice 
vyjma Prahy. Dotaci nemohou čerpat fyzické osoby 
nepodnikající. Bližší informace o tomto specifickém 
cíli jsou uvedeny v programovém dokumentu IROP, 
který je zveřejněn na stránkách www.dotaceeu/
irop. 
Kontaktní osobou pro Zlínský kraj je Ing. Lenka Ko-
lářová, kterou lze kontaktovat telefonicky na čísle 
603 565 011, či e-mailem na kolarova@crr.cz.

Své projektové záměry v programu IROP můžete již 
nyní konzultovat na jednotlivých regionálních pra-
covištích Centra pro regionální rozvoj České repub-
liky! Přehled kontaktů na všechna krajská pracoviš-
tě najdete na stránkách www.crr.cz.

Cyklus představení s názvem Divadelní pátky 
ve Véskách pořádá Klub kultury již několikátý rok. 
V prosinci nabízí poslední představení sezóny. Ten-
tokrát přijede do Kulturního domu Vésky divadelní 
soubor Jana Honsy z Karolinky s představením 
Advent. Napsal ho Martin Františák, šéf činohry 
Národního divadla v Brně, na motivy románu Jar-
mily Glazarové z roku 1939. Glazarová měla ráda 
valašský lid, oceňovala jeho úctu k tradici, vysokou 
duchovní kulturu a skromnost. Divadelní soubor 
Jana Honsy z Karolinky se s Adventem představil 
na přehlídce ve Volyni, kde byl vybrán pro postup 
do Jiráskova Hronova 2015. Získal rovněž dvě oce-
nění za vedlejší herecké role.

advent
kD Vésky, 18. 12. v 19:00 hod.
Hraje: divadelní soubor Jana Honsy z Karolinky.
Vstupné: 80,- Kč (A3V polovic)
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Zaslali nám

jazyky bez hranic
Na naší základní škole je od 1. 7. 2015 realizo-
ván projekt z Operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.00/56.0866 s názvem „jazyky bez hra-
nic“.
Škola plní z tohoto projektu tři klíčové aktivity
1. Čtenářské dílny ke zkvalitnění čtenářské gramot-
nosti
2. Zahraniční jazykové kurzy pro učitele cizích jazy-
ků pro zlepšení jejich jazykových kompetencí
3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky 
ke zlepšení jazykových kompetencí žáků.
Všechny aktivity jsou realizovány v novém školním 
roce 2015/2016.
 1. čtenářské dílny ve výuce českého jazyka a li-
teratury na prvním stupni 
Několik tříd naší základní školy se v letošním roce 
účastní aktivity „Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“.
Naším cílem je zvýšit u dětí zájem o čtení knih 
a zlepšit jejich čtenářské dovednosti.
V průběhu roku budeme výuku obohacovat Čte-
nářskými dílnami, tedy hodinami věnovanými čtení 
a následně práci s textem. Knihy si budou děti vybí-
rat buď samy, nebo jim bude nabídnutý již předem 
vybraný vhodný výběr knih pro dané téma Čtenář-
ské dílny. Do pracovních listů potom budou plnit 
zadané úkoly a budou si o knihách se spolužáky 
i učitelem povídat. V rámci projektu jsme rozšířili 
a obohatili školní knihovnu o řadu nových, zajíma-
vých knih. Žáci mají samozřejmě možnost půjčovat 
si knihy nejen v hodinách Čtenářských dílen, ale 
i mimo ně. Sami, vedeni pouze vlastním zájmem, 
se mohou četbě věnovat ve volném čase a přiroze-
nou formou si tak čtení zkvalitňovat, obohacovat si 
slovní zásobu a také rozšiřovat své znalosti. 
Třída druháků si už tři hodiny s novými knihami 
vyzkoušela. Se zadanými úkoly, ne právě lehkými, 
se všichni vypořádali opravdu výborně. V dalších 
hodinách Čtenářských dílen si budou rozvíjet do-
vednosti z předešlých hodin a také využívat nově 
získané znalosti z učiva.

2. zahraniční jazykové kurzy pro učitele cizích 
jazyků pro zlepšení jejich jazykových kompeten-
cí
Studijní pobyt učitelů jazyka anglického na Maltě 
V rámci projektu EU Zvyšování kvality ve vzdělávání 
- Podpora výuky cizích jazyků, se čtyři učitelky naší 
školy zúčastnily studijního jazykového pobytu v po-
břežním městě Sliemě na ostrově Malta ve Středo-
zemním moři. Součástí každodenního studia jazy-
ka anglického byl i mimoškolní program zaměřený 
na bohatou historii Malty, zemi maltézských rytířů, 
na nejstarší památky a historická městečka, na se-
známení s divokou přírodou a temperamentními 
Malťany. Nové poznatky budou žákům předávány 
během výuky jazyka anglického.
Studijní pobyt učitelky francouzského jazyka 
V měsíci září 2015 se vyučující jazyka francouz-
ského zúčastnila zahraničního jazykového pobytu 
ve francouzském městě Rouen. Kromě intenzivní 
výuky francouzštiny poznala také krásy Francie 
a seznámila se se studenty z jiných zemí. Získané 
dovednosti a poznatky budou uplatněny při výuce 
jazyka francouzského, který je naší škole vyučován 
jako druhý cizí jazyk. Žáci si ho mohou zvolit od 7. 
ročníku.
3. jazykově vzdělávací a poznávací pobyt žáků 
ke zlepšení jazykových kompetencí žáků - Velká 
británie 
20 starších žáků se od 24. 10. do 31. 10. 2015 zúčast-
nilo jazykově poznávacího pobytu ve Velké Británii. 
Žáci týden poznávali krásy Velké Británie, např. na-
vštívili Londýn, Chester, Blackpool, muzeum Beatles 
v Liverpoolu, procházeli se po hradbách velšských 
hradů, obdivovali malebnost přímořských měste-
ček, ochutnali místní kuchyni. Nechyběla ani výuka 
angličtiny v jazykové škole. Žáci bydleli v hostitel-
ských rodinách v Severním Walesu a některým se 
po skončení pobytu ani nechtělo zpátky domů. 
Pobyt v anglicky mluvící zemi byl velkým přínosem 
nejenom pro zúčastněné žáky, ale i pro ostatní spo-
lužáky. 

 Učitelky ZŠ a MŠ, Uherské Hradiště, Větrná 1063
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Vyhodnocení

obnoVené památky

Během roku 2015 „prokoukly“ další památky nejen 
v centru města, ale i v místních částech.  A obnova 
se dotkla nejen prohlášených kulturních památek, 
ale také některých dalších hodnotných objektů.

akce programu regenerace

Nejvýznamnější akcí byla bezesporu rekon-
zervace Morového sloupu na Mariánském 
náměstí. Kromě očištění od nánosů prachu 
a živých organismů byly umělecké prvky slou-
pu retušovány jak plasticky, tak i barevně 
a samozřejmě opatřeny ochrannou vrstvou.  
Podobně probíhalo restaurování i na dvou so-
chách v průčelí kostela sv. Františka Xaverského. 
Sochy sv. Stanislava Kostky a sv. Františka z Borgii 
byly druhou obnovenou dvojicí. Na průčelí zbývá 
ze sochařské výzdoby zrestaurovat již jen nej-
výše uloženou sochu sv. Františka Xaverského.  
Památkou, kde tentokrát došlo k obno-
vě v interiéru, je dům č.p. 35 na Masaryko-
vě náměstí – Portál. Ke své historické po-
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Vyhodnocení

době se navrátila dřevěná schodišťová 
stěna a dveře situované rovněž na schodišti.  
Dalším opraveným objektem je základní škola 
UNESCO, kde byla obnovena jižní a východ-
ní fasáda. Ministerstvo kultury v letošním roce 
přispělo na uvedené akce částkou 1,52 mil. Kč 
z Programu regenerace. 
Od Ministerstva kultury, tentokrát z programu 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností, město přijalo 
dotaci ve výši 180 tisíc korun na obnovu božích 
muk ve Vinohradské ulici. Restaurátory bylo ob-
noveno 8 figurálních maleb, bylo vyspraveno tělo 
božích muk a v jejich okolí došlo také na úpravu 
terénu.    
V Sadech u hřbitova byla zrestaurovaná socha 

Panny Marie s Ježíškem s příspěvkem z Fondu 
kultury Zlínského kraje ve výši 58 tisíc korun. 
S přispěním městského Fondu obnovy historické 
architektury byly opraveny domy č.p. 133 v Pro-
střední ulici a č.p. 468 ve Svatováclavské ulici,  
a dále fasáda kaple sv. Anežky České v Míko-
vicích. Drobným příspěvkem umožnil Fond re-
staurování dvou plastik zdobících schodiště ZŠ 
UNESCO. Celková letošní částka vydaná z Fondu 
je 311 tisíc korun. 
Obnovou s přispěním některého z dotačních titulů 
prošlo celkem 8 objektů. Celková výše dotací na 
památkové objekty z jiných zdrojů byla cca 2,3 mil. 
Kč, město na výše uvedené akce přispělo částkou 
2,5 mil. Kč. Libuše Hradilová, 
 Útvar městského architekta
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Rekonstrukce schodů ke kostelu v Sadech.

Revitalizace veřejných prostranství Pod 
Svahy.

Rekonstrukce levostranného chodníku po-
dél ulice 1. Máje.

Rekonstrukce komunikace v ulici Jana Žižky. Zateplení MŠ Lomená.

Ukončení investičních akcí
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Názor zastupitele Napsali nám

Vážení spoluobčané,
město Uherské Hradiště se může pyšnit nejen 
kvalitním životním prostředím, dostupností ve-
řejných služeb, ale i širokou nabídkou vzdělání, 
kulturního a sportovního vyžití. Přesto má něko-
lik problémů, které se dlouhodobě nedaří řešit. 
Mezi jinými je to postupný úbytek obyvatel měs-
ta, stále se zhoršující demografický vývoj a také 
nedostatek služeb pro seniory.
Nyní jsem zaregistroval polemiku o možnosti 
využití pozemků v areálu Uherskohradišťské ne-
mocnice, a.s., kdy se rozhořel spor o to, zda tam 
vybudovat sídliště či rezidentní čtvrť.
Podle mého názoru je nutno nejprve zjistit aktu-
ální potřeby a požadavky občanů města, zaměřit 
se na mladé rodiny s dětmi a na základě analýzy 
opatření k zastavení negativního vývoje počtu 
obyvatel rozhodnout. Přitom je nutno mít na pa-
měti, že město může pouze regulovat budoucí 
využití 17 hektarů pozemků, které jsou ve vlast-
nictví Zlínského kraje. Takže úvahy o prodeji po-
zemků pro rodinné bydlení, jak navrhuje ANO 
2011, s pří jmem do městského rozpočtu ve výši 
150 milionů korun, je opravdu mimo mísu. To ov-
šem neznamená, že by město mělo zůstat pa-
sivní. Naopak je nutno v budoucím regulačním 
plánu zajistit potřeby občanů i města samotné-
ho. Podle názoru ČSSD je nejvhodnějším řešení 
jistý mix bydlení, které by respektovalo požadav-
ky a nároky budoucí klientely, včetně požadav-
ků na zajištění bydlení pro mladá manželství, 
mateřskou školu, domova pro seniory, výstavbu 
hospice či dalších veřejných a obchodních slu-
žeb. Nesmí se zapomenout na dopravní napoje-
ní na Průmyslovou ulici, zastávky MHD, nedílnou 
součástí musí být zachování zeleně i vybudování 
dostatek parkovacích míst. Prostě celý prostor by 
se měl zakomponovat do stávající zástavby tak, 
aby vytvořil krásnou a pro bydlení atraktivní ad-
resu. 

 Ing. Antonín Seďa
 předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

mesit inVestoVal Do noVých Dílen Ve škole 
Střední škola MESIT je největší nestátní střední školou 
ve Zlínském kraji, která se opírá o více jak šedesá-
tiletou tradici společnosti MESIT, jako jednoho z nej-
významnějších zaměstnavatelů v regionu. „Dříve 
učňovské středisko, dnes střední škola, vždy vycho-
vávala především technické strojní a elektrotechnic-
ké profese. Řada absolventů úspěšně pokračovala 
nebo pokračuje ve vysokoškolských studiích a pak se 
vrací zpět. S rozvojem průmyslu opět dochází ke zvý-
šení poptávky po zručných řemeslnících, proto jsme 
se rozhodli aktuální investice namířit do učebních 
oborů řemeslných profesí,“ představil aktuální směr 
rozvoje Střední školy MESIT generální ředitel skupiny 
MESIT Vladislav Mazúrek. Koncern MESIT investoval 
řádově 3 miliony korun do rekonstrukce dílen, ve kte-
rých probíhá praktická výuka technických oborů školy. 
„Dříve směřovaly nejvýznamnější investice do strojní-
ho vybavení dílen, které jsme dostali na vysokou úro-
veň plně odpovídající současným potřebám firem. 
Za strojním vybavením pokulhávalo prostředí dílen. 
Proto jsme při jejich rekonstrukci dbali na to, aby se 
naši žáci vzdělávali v kultivovaném prostředí, které 
je dnes standardní v drtivé většině firem, ve kterých 
budou hledat uplatnění. Zároveň jsme ale připravi-
li rekonstrukci tak, aby kopírovala reálné prostředí 
výrobních společností a procesy v nich probíhající. 
Od skladování materiálu, jeho označení a výdej, 
samotnou výrobu, až po kontrolu hotových výrobků 
a jejich měření. Prostě vytvořili jsme prostředí malé 
firmy, kde si žáci přirozeně osvojují postupy, které pak 
mohou využít v praxi. Státní orgány hledají cesty, jak 
vychovat generaci řemeslníků, kteří budou splňovat 
nároky dnešní doby. Nahlas se hovoří o vzniku škol 
při výrobních podnicích. My jsme takovou školou již 
několik desetiletí a tak máme s propojováním praxe 
a vzdělávání bohaté zkušenosti. Disponujeme eko-
nomickou silou fungujících společností naší skupiny, 
takže jsme schopni připravit absolventy školy tak, aby 
se uplatnili buď přímo v koncernu MESIT, odkud jde 
do školy poptávka po kvalitních pracovnících, anebo 
obecně na trhu práce,“ doplnil generálního ředitele, 
ředitel Střední školy MESIT František Mikulášek.
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Revitalizace sídliště

reVitalizace síDliště poD sVahy

Město zrealizovalo poslední projekt v rámci Inte-
grovaného plánu rozvoje města.
Uherské Hradiště patří mezi 41 měst v ČR, kterým 
byl schválen tzv. Integrovaný program rozvoje 
města (IPRM). Tento plán řešil revitalizaci veřej-
ných prostranství a regeneraci bytových domů 
ve vybraných – znevýhodněných - zónách na úze-
mí města. 
Město Uherské Hradiště proinvestovalo ve své 
definované zóně prostřednictvím osmi projektů 
v letech 2010–2015 přes 100 milionů korun, z nichž 
62 milionů korun pokryla dotace z IPRM prostřed-
nictvím Integrovaného operačního programu. 
Další možnosti dotací v rámci této zóny využili 
i jiní žadatelé, především společenství vlastníků 
bytových jednotek, a to do rekonstrukcí bytových 
domů.
Sídliště Pod Svahy je součástí základní sídelní 
jednotky U Stadionu, kde trvale žije cca 1700 oby-
vatel. Lokalita byla rovněž vybrána a schválena 
do IPRM, neboť splnila kritéria "deprivované zóny 
města" definované metodikou MMR.
Prostranství působilo zastaralým dojmem, stá-
vající stav komunikační sítě a zpevněných ploch 
byl i po technické stránce v nevyhovujícím stavu 
(výtluky, prosedliny, různorodost povrchů, šířko-
vé uspořádání atd.). Výrazným nedostatkem byl 
i nízký počet parkovacích míst na počet obyvatel, 
což mělo mnohdy za následek parkování vozidel 
i na chodnících. Ve špatném zdravotním a pře-
stárlém stavu byla i část veřejné zeleně, proto byla 
nahrazena novou výsadbou. Úprav se dočkalo 
i dětské hřiště, které za léta ztratilo na atraktivitě, 
došlo k modernizaci povrchu a doplnění hracích 
prvků. Lokalita byla dále vylepšena prvky nového 
mobiliáře a v neposlední řadě došlo k rekonstruk-
ci veřejného osvětlení, které bylo jednak zastaralé 
a jednak nedostatečné.
Celkem projekt přinesl cca 6 tisíc m2 nově zrevi-
talizovaných ploch (komunikace, chodníky, parko-
vací místa, dětské hřiště a zeleň) a 37 ks veřejného 

osvětlení. Prostor získal zcela moderní ráz, na je-
hož záměru se podíleli opět i místní obyvatelé, 
kteří měli během tří veřejných setkání možnost za-
nést své požadavky do projektové dokumentace.
Samotná realizace akce začala 7. 5. 2015 a ukon-
čena byla 30. 9. 2015. Dodavatelem stavebních 
prací se stala společnost PORR a.s. z Prahy 10, 
která vzešla jako vítěz veřejné zakázky. Rozpo-
čet stavby činil 16,0 mil. Kč, dotace pokryje částku 
o výši 10,6 mil. Kč.
 
 P. Hubáček,  Útvar městského architekta
 -JP-



19

Výstava ve Slováckém muzeu

léčebný ústaV muDr. masaříka

Poslední výstava Slováckého muzea v roce 2015 
zavede návštěvníky do prostředí léčebného 
ústavu MUDr. Karla Masaříka. Lékař, který se 
v Uherském Hradišti usadil v roce 1919, se narodil 
v Praze (1883), kde byl promován v oboru všeo-
becné lékařství (1910). Až v Uherském Hradišti se 
jeho ženě Anně (sňatek 1914) narodilo jediné dítě 
– dcera Věra (1920), která se později také stala 
lékařkou a dlouho působila jako obvodní lékařka 
ve Velkém Ořechově. MUDr. Masařík žil s rodi-
nou v Uherském Hradišti do roku 1962, kdy se 
přestěhoval do Uherského Brodu. Zemřel v roce 
1974.
Léčebný ústav otevřel MUDr. Masařík ve Svato-
václavské ulici č.p. 433 v Uherském Hradišti v roce 
1928 a na svou dobu nabízel moderní vybavení 
chirurgické a gynekologické ordinace s rentge-
nem, operačním sálem a pěti pokoji. Přestože 
se nedochovaly fotografie interiéru, máme po-
měrně jasnou představu o léčebných možnos-
tech díky pozůstalosti, kterou Slovácké muzeum 
koupilo v roce 2009 od praneteře lékaře. Z té-
měř tisíce kusů jsou nejpočetnější soubory léčiv 
(různé tablety, masti, ampule) a histologických 
preparátů se vzorky lidských a zvířecích tkání. 
Dále se dochovaly části rentgenu, sterilizátoru, 
nemocniční lůžka i stolky, Masaříkův psací stůl, 
věšáková stěna z čekárny nebo umělé horské 
slunce značky Hanau z 30. let minulého století. 
Pro přiblížení práce chirurga a gynekologa jsou 
však nejpodstatnější lékařské nástroje, nářadí 
a další pomůcky. Exponáty sloužící k anestezii 
zahrnují inhalátory éteru a narkotizační masky. 
Jak se éterové masky používaly, názorně ukazu-
je anglický instruktážní film pro začínající mediky 
z roku 1944. Z předmětů určených k výkonu ope-
race jsou zastoupeny kostní kleště, podvazovací 
jehly, Peánova svorka nebo trokary s broušeným 
ostřím pro vytvoření otvorů do tělních dutin. Zají-
mavostí jsou kleště na mandle a trhače mandlí. 
Vzhledem k tomu, že MUDr. Masařík byl pře-

MUDr. Karel Masařík s rodinou na balkoně 
svého domu ve Svatováclavské ulici č.p. 433. 
Konec 20. let 20. století.  Foto: archiv SM

devším gynekolog, obsahuje jeho pozůstalost 
i dnes běžně používané předměty, byť některé 
v archaičtější podobě. Jedná se například o od-
sávačky mateřského mléka, děložní pátradla, 
porodnické stetoskopy a jeden z nejtypičtějších 
exponátů – kleště pro klešťový porod. Na to, že 
ve své ordinaci MUDr. Masařík pravděpodobně 
prováděl i potraty, ukazují kyrety, potratové kleš-
tě a Naegelův lebeční perforátor.  
Vystaveno je téměř 600 exponátů z pozůsta-
losti, které byly doplněny o předměty zapůjče-
né z Muzea východních Čech v Hradci Králové 
a o jedinečný, více než sto let starý sádrový mo-
del ženské pánve ve vysokém stupni těhotenství 
z Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Hned vedle dobového 
rentgenu si mohou návštěvníci vyzkoušet roli 
lékaře a pod světlem prozkoumat několik desí-
tek rentgenových snímků. Pro menší, ale i větší je 
připraveno nástěnné dřevěné pexeso a na kon-
ci výstavy na ně čekají dvě dotykové obrazovky. 
V nich si otestují své znalosti medicíny, prohléd-
nou si množství zajímavých fotografií nebo uvidí 
archivní filmy z 30. a 40. let minulého století.
Výstava v hlavní budově Slováckého muzea potr-
vá do 14. 2. 2016.      
 Mgr. Pavel Portl
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Mariánské náměstí na počátku 20. století, vpravo domy č.p. 69 a 70.  Foto: archiv SM

Toulky městem

Dnes se zastavíme u domu č.p. 70, který v 19. století 
hostil také několik významných osobností. Od roku 
1846 patřil Václavu Saňařovi a po něm jeho synovi, 
zámečnickému mistru Františku Saňařovi, který ho 
v roce 1859 prodal. Po prodeji se s rodinou odstěho-
val, zůstala tu však bydlet jeho ovdovělá matka Anna 
s dalšími pěti dětmi, z nichž dva synové se v násle-
dujících letech osamostatnili, ale dcery Klára, Marie 
a Jenovéfa zůstaly svobodné, živily se jako švadleny 
a žily zde i po smrti matky. Na přelomu století zde 
zůstala už jen Jenovéfa s další sestrou, ovdovělou 
Apolonií Kopeckou. Dům od Františka Saňaře koupil 
advokát František Alois Šrom, který se v Hradišti usa-
dil v roce 1855 a brzy se vrhl do veřejného života. Stal 
se jedním ze zakladatelů staročeské Národní strany 
a prvním předsedou Rolnické záložny. V roce 1861 
byl zvolen zemským a později i říšským poslancem, 
v letech 1864–1870 byl i členem městského výboru. 
Jeho rodinu tvořila manželka Marie a synové Miloš 
a Zdenko, domácnost obstarávaly kuchařka a po-
kojská. V samostatném bytě v domě bydlel ještě 
solicitátor Šromovy advokátní kanceláře František 
Adam. Když se JUDr. Šrom v roce 1879 stal zemským 
advokátem, přesídlil trvale do Brna. Jeho advokátní 

kancelář i se solicitátorem Adamem, který nadále 
v domě bydlel, převzal olomoucký rodák Dr. Josef 
Fanderlík. Koupil také Šromův dům a nastěhoval se 
sem s manželkou Boženou, rozenou Helceletovou, 
dcerou novináře a politika, říšského a zemského po-
slance Jana Helceleta (1812–1876), a dětmi Ludmilou, 
Vandou a Vladimírem. Bydlely s nimi ještě Fander-
líkova matka Rozálie Fanderlíková, rozená Poglie-
sová, a svobodná příbuzná Anna Šaňáková. Takto 
početná rodina zaměstnávala tři služebné. Fander-
lík převzal po Šromovi nejen advokátní praxi, ale 
i vedení Národní strany, za niž byl v letech 1872–1895 
poslancem zemského sněmu a v letech 1873–1895 
také říšské rady. Vedle členství v městském výboru 
byl i předsedou zdejší Měšťanské besedy a Rolnické 
záložny. Josef Fanderlík zemřel v květnu 1895 v pou-
hých 56 letech a jeho kancelář převzal JUDr. Václav 
Pitra z Ústí nad Orlicí, který se oženil s Fanderlíkovou 
dcerou Vandou. Manželé koupili také Fanderlíkův 
dům. I Václav Pitra byl politicky činný, oproti svým 
předchůdcům však jako představitel moravské po-
krokové strany. Ve městě byl členem výboru Klubu 
českých turistů, předsedou Měšťanské besedy 
a také členem pěveckého okteta, nakrátko se v le-
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Toulky městem

tech 1905–1906 stal i starostou města. Ani jemu 
nebyl dopřán dlouhý život – zemřel jako pětačtyři-
cetiletý v březnu 1908 v tyrolském Arcu, kam odjel 
na léčení. Vdova dům vzápětí prodala majiteli dvou 
sousedních domů Vilému Galliovi, který zvýšil po-
čet bytů na pět. Kolem roku 1910 tu bydleli mj. učitel 
František Vojáček a stavitel Jan Laštovka, který tu pak 
v letech 1912–1929 měl i sídlo své živnosti. V druhé 
polovině 20. století bylo v jednopatrovém domě šest 
bytů – po třech v každém podlaží. Od devadesátých 
let zde funguje známé sklenářství. 
Celý blok dnes končí nárožním domem č.p. 1247, 
který je novostavbou z devadesátých let 20. stole-
tí. Na jeho místě stával rozlehlý dům č.p. 69, jehož 
prvním doloženým držitelem byl v roce 1603 Eliáš  
Gebauer, který ho tehdy prodal za 1050 zl. Flori-
ánu Šubovi. Jeho vdova Kuna se později provda-
la za rychtáře Martina Kurata a znovu provdaná 
Hochštulková dům držela ještě roku 1678. Z držitelů  
v 18. století můžeme jmenovat Josefa Zelnitia, který 
ho získal v roce 1754. Roku 1833 dům koupil tesařský 
mistr Josef Schaniak za 1620 zl. a do roku 1851 ho 
zhodnotil na 6086 zl. Bydlel tu s manželkou Josefou 
a dětmi Janem, který pracoval jako asistent berního 
úřadu, žákem reálky Josefem a dcerami Eleono-
rou, Vilemínou a Annou. Další tři byty pronajímal. 
Do roku 1869 již bylo bytů sedm a vedle Schaniakovy 
rodiny, teď již jen s nejmladší dcerou a synem Jose-
fem, zaměstnaným u otce, tu bydleli ještě advokátní 
koncipienti Valentin Stopka a Jan Ledvina, adjunkt 
krajského soudu Leopold Preiss s rodinou, finanční 
adjunkt Karl Frodl, suplující gymnazijní učitel August 
Komers a majitel jakési soukromé školy Josef Stern. 
V roce 1876 dům koupil řezník Vilém Gallia a do roku 
1880 zvýšil počet bytů na devět. Sám užíval jeden 
z nich s manželkou Amálií a syny Rudolfem a Hu-
gem, studenty gymnázia a obchodní školy, v dalších 
stále bydleli převážně úředníci, ale také klempířský 
mistr Josef Dittrich či speditér Jakob Fried s manžel-
kou, šesti dětmi, pomocníkem a dvěma služkami. 
Toho zde najdeme vedle majitele ještě o 10 let poz-
ději, už se sedmi dětmi a jen jednou služkou, zato 
se čtyřmi ubytovanými žáky místních škol. Dalšími 

přístavbami se počet bytů stále zvyšoval, v roce 1890 
jich bylo 15, za deset let 17 a v roce 1910 dokonce 19. 
Ty lepší z nich obývali úředníci, obchodníci či gym-
nazijní profesoři, v menších dvorních bytech bychom 
našli drobné řemeslníky či dělníky. Ještě na počátku 
20. století tu fungovala speditérská živnost, kterou 
nyní provozoval Leopold Weiner, či živnost obuvnic-
ká, bydleli tu obchodní zástupci Jakob Leopold Wo-
dak a Max Deutsch a také gymnazijní profesoři Jan 
Khéres a suplent Richard Hrzán. Vdova po profesoru 
Khéresovi v domě žila ještě v roce 1930. Kolem roku 
1910 zde bydlely také dvě opatrovnice z mateřské 
školky Kateřina Quisseková a Anni Zornová. Majitel 
domu Vilém Gallia se na konci 19. století již neživil 
řemeslem, ale vlastnictvím realit, neboť mu patři-
lo i několik sousedních domů se značným počtem 
bytů. Vedle toho vlastnil také statek v Moravském 
Písku a pronajímal pole. Po jeho smrti dům zdědil 
v roce 1927 syn Hugo Gallia, který ho však ještě té-
hož roku prodal ing. Čeňku Fránkovi. Obyvateli jeho 
domu tehdy byli např. advokát Mořic Jelínek, cej-
chmistr František Werner či řezník Jan Chajda. V le-
tech 1934–1944 tady František Neumajer provozoval 
informační kancelář a od roku 1935 František Bulla 
obchod rámy a skleněným a porcelánovým zbožím. 
Ten se v roce 1938 stal i majitelem domu. Za okupa-
ce se zapojil do ilegální činnosti v Obraně národa, 
již v roce 1940 byl ale zatčen a 1942 odsouzen na 10 
let káznice. Na pochodu smrti z Briegu do Lobau 
v Německu zemřel 31. března 1945. Ovdovělá Je-
novéfa Bullová s dětmi Františkem a Libuší v domě 
žila i v poválečných letech, kdy tu vedle pěti nájem-
ních bytů byly také dílny, krám a skladiště sklenáře 
Jana Bully, které od roku 1951 užíval národní podnik 
Sklo a porcelán a Jan Bulla se stal vedoucím jeho 
filiálky. V lednu 1979 byl vydán na dům demoliční vý-
měr a na jaře byl spolu s přilehlým č.p. 75 zbourán. 
Na jeho místě byl v roce 1980 zahájen rozsáhlý ar-
cheologický průzkum, při němž byly odkryty základy 
dvou gotických budov. V devadesátých letech pak 
byla na parcele vybudována zmíněná novostavba 
obchodního domu, tehdy s názvem Magnum.
                                                       PhDr. Jaromíra Čoupková
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Z hospodářských dějin města

Závěrečnou část krátkých statí věnovaných hos-
podářským dějinám zakončíme přehledem druž-
stevního podnikání. Družstevní organizace vznikaly 
na základě zákona z roku 1873 a byly charakteri-
zovány jako spolky s neuzavřeným počtem členů, 
jejichž účelem bylo podporovat hospodaření a vý-
dělek členů společným provozováním podniku. Ve-
dle družstev výrobních a obchodních vznikala také 
družstva bytová. 
Jedno z prvních bytových družstev v České republi-
ce bylo založeno právě v Uherském Hradišti. Stalo 
se tak v roce 1908, kdy vzniklo Úřednické stavební 
družstvo pro Uh. Hradiště a okolí v Uh. Hradišti, 
zapsané společenstvo s ručením obmezeným. 
Jeho cílem byla výstavba bytových domů, kterých 
byl ve městě kritický nedostatek. Celkový počet čle-
nů družstva při jeho založení byl 38 a na výborové 
schůzi v březnu 1910 bylo usneseno zadat stavbu ar-
chitektu Dominiku Feyovi. Dva bytové domy č.p. 314 
a 315, umístěné na jihovýchodním okraji města, byly 
vystavěny v letech 1910 a 1911 a kolaudovány o dva 
roky později. Dnes si jen těžko představíme, že pů-
vodní byty byly bez elektrického vedení i vodovodu 
a v roce 1918 se v domovním řádu uvádí, že „drůbež 
jen na vykázaném místě neb ve dřevníku v klecích 
lze držeti“. Až do roku 1922 se svítilo petrolejkami, 
teprve tehdy byla do bytových domů zavedena 
elektřina, a v roce 1926 byl vybudován i řádný vo-
dovod a kanalizace. Po těchto stavebních úpravách 
se práce zastavily a pro neutěšenou hospodářskou 
situaci v podstatě stagnovaly až do roku 1945. V po-
válečném období došlo k reorganizaci družstevnic-
tví. Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo 
v Uherském Hradišti, zapsané společenstvo s ru-
čením obmezeným (název byl užíván v letech 1913–
1947) se stalo členem Ústřední rady družstev v Pra-
ze a Svazu bytových podniků pro Čechy a Moravu. 
Koncem roku 1948 mělo družstvo 32 členů s 83 
podíly, byly vydány nové stanovy a jednací řád. Jed-
no z nejstarších bytových družstev na území České 
republiky vyvíjí svoji činnost do dnešních dnů pod 
názvem Lidové bytové družstvo Uherské Hradiště. 
V roce 1916 došlo k založení Slováckého družstva 

hospodářského v Uherském Hradišti, které záhy 
po svém vzniku získalo značný počet členstva. 
Jeho cílem bylo, aby co nejhospodárněji dodávalo 
svým členům hospodářské potřeby všeho druhu 
a prodávalo za výhodnou cenu jejich zemědělské 
produkty. Dobré hospodářské výsledky umožnily 
družstvu postavit si v roce 1921 vlastní menší zděné 
skladiště s přilehlou vlečkou v sousedství železniční 
stanice Uherské Hradiště. Po reorganizaci družstva 
v letech 1925–1926 se do čela jeho správy postavil 
Ing. Vojtěch Stancl a novému rozmachu přestaly 
stačit dosavadní prostory. Proto bylo přikročeno 
ke stavbě nového skladiště – větracího sila v kom-
binaci s půdním skladištěm, které bylo uvedeno 
do provozu v roce 1932. Silo sloužilo ke skladování 
volně sypaného obilí a jeho půdní prostory pak pro 
skladování pytlovaného obilí. Vedle sila vyrostla 
ještě administrativní budova a pomocné skladiště 
s garážemi. Počet členů družstva i tržby za prodané 

Bytové domy č.p. 314 a 315 umístěné na rohu 
ulic Jiřího z Poděbrad a Svatováclavská. Rok 
1919.  Foto: archiv SM

Netradiční pohled na budovu Slováckého 
družstva hospodářského se silem vybudova-
ným v roce 1932.  Foto: archiv SM
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Z hospodářských dějin města

zemědělské produkty měly zvyšující se tendenci, 
další rozvoj však zastavila válka a následné zná-
rodnění. Svoji činnost ukončilo družstvo v roce 1953, 
kdy bylo začleněno do Krajského výkupního podni-
ku Gottwaldov (Zlín).
Snad nejznámějším družstvem vzniklým v Uher-
ském Hradišti byl „Slovač“, národohospodářské 
družstvo v Uh. Hradišti, zapsané společenstvo 
s ručením obmezeným, které bylo vytvořeno v roce 
1936 za účelem pořádání Výstavy Slovácka 1937. 
Družstvo zajišťovalo finanční úhradu a propagaci 
výstavy, především vydávání věstníku. Ustavující 
hromada prvních 26 členů se sešla v březnu 1936 
a ve vydaných stanovách se uvádí jako účel podni-
kání společné organizování výroby a odbytu zboží 
všeho druhu, které vyráběli jeho členové. Družstvu 
se podařilo s úspěchem obnovit tradici lidové-
ho umění a v úzké spolupráci s družstvem SLUM 
(Slovácké lidové umění moravské) rozvíjelo lidovou 
uměleckou výrobu na Slovácku. Po osvobození se 

mění dosud převážně obchodní činnost družstva 
na činnost výrobní. Výrobní program družstva se 
zaměřil na výrobu krojů, podomácku vyšívaných 
a ručně tkaných látek a současně se rozvíjela i vý-
roba konfekce a aplikace výšivek. Bouřlivý rozvoj 
lidové umělecké tvořivosti v 50. letech 20. století 
znamenal nový výrobní potenciál pro družstvo – 
obnovu slováckých lidových krojů pro četné lidové 
soubory. Družstvo bylo fenoménem Slovácka a vý-
znamně přispívalo k vysoké kvalitě zpracování lido-
vých krojů v rámci celé republiky. V devadesátých 

letech 20. století jeho činnost postupně ochabova-
la, řada významných pracovníků, kteří byli nositeli 
lidových tradic, odešla do soukromé sféry a po té-
měř sedmdesáti letech zanikl název družstva, které 
bylo v roce 2005 zapsáno do obchodního rejstříku 
pod názvem R.I.T.C.O. družstvo, se sídlem v Brně. 
K úplnému zániku družstva došlo v roce 2011, kdy 
bylo vymazáno z obchodního rejstříku.
V roce 1939 vzniklo ještě jedno družstvo, které bylo 
v obchodním rejstříku zapsáno pod názvem „SLUM“ 
družstvo lidové, řemeslné a umělecké práce mo-
ravské, zapsané společenstvo s  ručením obmeze-
ným, Uh. Hradiště – Morava. Družstvo organizovalo 
výrobu i prodej lidových výrobků, zajišťovalo jejich 
výrobcům trvalý odbyt a snažilo se zdokonalovat 
nejen technickou ale i uměleckou stránku lidových 
produktů. Dodavateli výrobků byli mimo jiné kera-
mici Oldřich Úředníček z Tupes, firma Josef Stancl 
a syn z Mařatic a Heřman Lansfeld ze Strážnice. 
Vedle keramiky se uplatňovaly další výrobky jako 
kraslice, lidové výšivky ke krojům, malované ob-
rázky na sklo, tkané látky, lýkové zboží aj. Družstvo 
mělo v roce 1945 na 1 065 členů a tržby v jím provo-
zovaných obchodech dosáhly celkem 1 076 581 Kč. 
V roce 1945 byla v družstvu ustavena národní sprá-
va a v roce 1949 bylo sloučeno s družstvem „Slovač“.
 PhDr. Ludmila Hobzová

Nová budova družstva Slovač v Uherském 
Hradišti. 80. léta 20. století.  Foto: archiv SM

Prodejní prostory družstva SLUM v domě č.p. 
172 v Uherském Hradišti. [1940–1944]. 
 Foto: archiv SM
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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.

Malý sál
„Svetom, moje, Svetom…“ 
o SloveNSKýcH dráteNícícH
Výstava ze sbírek Slovenského národného múzea 
v Martine podává stručný přehled o historii 
slovenského drátenictví, od rozšíření a rozkvět 
na konci 19. století až po postupný zánik. 
výstava potrvá do 17. ledna 2016.

Součástí výstavy „Svetom, moje, svetom…“ je 
doprovodný program pro MŠ, ZŠ a SŠ:
já  jSem  mAlý  dráteNíčeK – návštěvu 
je třeba domluvit u Petra Novotného, DiS., 
telefon: 734 282 498, e-mail: petr.novotny@
slovackemuzeum.cz. Další podrobnosti naleznete  
na www.slovackemuzeum.cz.

Velký sál
léčebNý úStAv mUdr. mASAříKA
Výstava z pozůstalosti MUDr. Karla Masaříka 
přibližuje, jak vypadala soukromá ordinace chirurga 
a gynekologa ve 30. a 40. letech 20. století. Více 
než tři stovky předmětů zahrnují lékařské nástroje 
a pomůcky, zařízení ordinace nebo nemocničního 
pokoje. 
výstava potrvá do 14. února 2016.

Součástí výstavy Léčebný ústav MUDr. Masaříka je 
doprovodný program pro MŠ, ZŠ a SŠ:
dAlší  proSím…  ANeb  NávštěvA  
U doKtorA – návštěvu je třeba domluvit u Petra 

Novotného, DiS., telefon: 734 282 498, e-mail: petr.
novotny@slovackemuzeum.cz. Další podrobnosti 
naleznete na www.slovackemuzeum.cz.

Galerie Slováckého muzea

Velký a malý sál 1. patro
modelovAt, mAlovAt Nebo milovAt?
Klára Klose / obrazy, sochy
Sochařka a malířka se ve své tvorbě inspiruje 
nekonečnou mnohotvárností lidského 
života ve všech podobách, pozitivních 
i negativních situací, erotického jiskření, vztahů 
a komunikací, které v odlehčeném pohledu 
posunuje do roviny sympatického humoru 
a nadsázky. Rukopis v dominantním měkce 
kubizujícím tvarosloví vytváří bohaté kompozice 
v důmyslných propojeních. Klára Klose  
je přemýšlivá, hravá i filozofující, což je výrazně 
přítomné i v jejích dílech.
výstava potrvá do 3. ledna 2016.

Přízemní sál
HeleNA zmAtlíKová, KNižNí ilUStrAce
V letošním roce si připomínáme desáté výročí 
odchodu významné ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, 
která patří do okruhu našich nejznámějších 
výtvarníků spojených s českou knižní kulturou. 
Celoživotní náplní byla pro ni převážně 
dětská literatura, kterou doprovázela svými 
nezaměnitelnými obrázky v poetickém, laskavém 
i humorném naladění. Výstava představuje soubor 
několika stovek ilustrací – originálů, a součástí je 
také dvě stě padesát knížek včetně cizojazyčných 
vydání. 
výstava potrvá do 3. ledna 2016.

Součástí výstavy je také doprovodný program 
pro žáky prvního stupně základních škol:
KAmArádi  z  KNížeK – návštěvu pro 
jednu třídu je třeba objednat u Mgr. Marie 
Martykánové, telefon: 572 552 425, mobil 
774 124 016, e-mail: marie.martykanova@
slovackemuzeum.cz. Podrobnosti naleznete 
na www.slovackemuzeum.cz
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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 Akademie třetího věku – výtvarný obor (1. 12. – 16. 12. 2015)

        sobota 5. 12.     15:00 hod. Masarykovo náměstí

MIKULÁŠSKÝ REJ
Odpoledne plné zábavy pro děti, rozsvícení vánočního stromu (17:00 hod.) a překvapení. 
Pořádá DDM Šikula.

GALERIE 
VLADIMÍRA HROCHA

FOPO 2015 – II. ročník mezinárodní fotografické soutěže 
(9. 12. – 17. 1. 2016)

       sobota 5. 12.     19:30 hod. Reduta  • vstupné: 100 Kč

MIKULÁŠSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
Hraje cimbálová muzika Ohnica.

        čtvrtek 10. 12.     19:30 hod. Reduta  • vstupné mimo předplatné: 110 Kč 

MELANIE SCHOLTZ QUARTET 
– VÁNOČNÍ TURNÉ
Speciální vánoční koncert jihoafrické zpěvačky a skladatelky Melanie Scholtz.

        sobota 26. 12.     19:30 hod. Klub kultury  • vstupné: 110 Kč

ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU S KUNOVJANEM
Pořádá CM Kunovjan.

Vánoční speciál 2015 – travesti show.

Koncert souboru basetových rohů z Bratislavy. 
Na programu skladby J. Družeckého a W. A. Mozarta. 

      neděle 13. 12.     19:30 hod. Klub kultury  • vstupné: 250, 200 a 180 Kč

SCREAMERS A TECHTLE MECHTLE

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

      úterý 15. 12.     19:30 hod. Reduta  • vstupné mimo předplatné: 110 Kč

LOTZ TRIO (SK)

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

      pátek 18. 12.     19:00 hod. Klub kultury  • vstupné: 450, 430 a 390 Kč 

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS
Nová show k 20. výročí Melody Makers s názvem „Nás to tady furt baví“. 
Pořádá Agentura Velryba.

• VSTUP ZDARMA

neděle 20. 12.     15:00 hod. Klub kultury  • vstupné: 110 Kč 

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
– VÁNOČNÍ POŘAD
Taneční program Míšy Růžičkové pro děti s tematikou Vánoc.

PODKROVÍ REDUTY Vodní svět očima dětí – výstava výtvarných prací dětí MŠ 
(9. 12. – 31. 1. 2016)
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Ohlédnutí Klubu kultury

Vernisáž Pauliny Skavové (vlevo), Jitky Nesnídalové (uprostřed) a Marka Slavíka zahájil kurátor výstavy Jan 
Melena (vpravo). O hudební doprovod se postarali muzikanti z CM Kunovjan.  Foto: archiv Klubu kultury

Výstava Ašota Arakeljana a arménských malířů proběhla 11. listopadu 2015 v Galerii Vladimíra 
Hrocha za hojné účasti návštěvníků a při hudebním doprovodu ZUŠ Uherské Hradiště. O úvodní 
slovo se postaral Martin Nevyjel. Výstava potrvá do 8. prosince 2015.  Foto: Miroslav Potyka
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Ohlédnutí Klubu kultury

Klub kultury zve

Klub kultury připravuje

• 4. 1. MUSICA: NOVOROČNÍ KONCERT: SLOVÁC-
KÝ KOMORNÍ ORCHESTR • 6. 1. LUKÁŠ MALINA – 
STORIES • 5.–8. 1. MODERNÍ TANEČNÍ: ZÁVĚREČ-
NÁ • 13. 1. NADACE SYNOT: GRANTOVÝ VEČER  
• 16. 1. XXV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA UHER-
SKÉ HRADIŠTĚ • 21. 1. JAZZ V REDUTĚ: HoTS 
• 22. 1. HRÁTKY S ČERTEM • 30. 1. I. REPREZEN-
TAČNÍ PLES MÍKOVIC

repríza VýstaVy fopo 2015 V uh. hraDišti
Již 9. prosince 2015 se do Uherského Hradiště pře-
sune výstava mezinárodní fotografické soutěže 
FOPO 2015, která byla úspěšně zahájena minulý 
měsíci v Trenčíně. Fotosoutěž uspořádal Klub kultu-
ry Uherské Hradiště ve spolupráci s Trenčianským 
osvetovým strediskom v Trenčíně. Fotografie zachy-
cující krásy přírody, kulturu a atmosféru českoslo-
venského pohraničí budou vystaveny v Galerii Vla-
dimíra Hrocha a výstava bude slavnostně zahájena 
ve středu 9. prosince 2015 v 17 hodin.

VýstaVa VýtVarného kurzu a3V
Dne 1. prosince 2015 představí účastníci výtvarné-
ho kroužku Akademie třetího věku výsledky svého 
uměleckého snažení, které vznikalo během tohoto 
roku. Pod vedením akad. mal. Miroslava Maliny 
prošli technikami malířského a kresebného umění 
a svá díla vystaví v chodbách Reduty v úterý 1. pro-
since v 15 hod. a výstava zde potrvá do 16. prosince.

VoDní sVět očima Dětí 
Jak je již zvykem v tomto předvánočním čase, i letos 

Zahájení výstavy fotografické soutěže FOPO 2015 v Trenčíně 5. 11. 2015 spojené s předáváním cen vítěz-
ným autorům (vítěz Hlavní ceny: Jan Skřipský – vpravo). Vernisáž reprízy výstavy se uskuteční 9. prosince 
2015 v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha.  Foto: archiv TNOS 

děti z mateřských škol Uherskohradišťska připravily 
obrázky pro výstavu na půdě Reduty v Uherském 
Hradišti. Tématem letošního roku je vodní svět a to 
v podobě originální dětské představivosti. Výstava 
bude slavnostně zahájena ve středu 9. prosince 
2015 v 10:00 a na úvod vystoupí děti z MŠ Pod Svahy. 
Obrázky budou zdobit podkroví Reduty až do konce 
ledna 2015 a opět poslouží dobré věci. Jak se stalo 
zvykem již v minulých letech, vybrané obrázky dětí 
budou vydraženy a i sami návštěvníci budou mít 
možnost si některá dílka zakoupit, a přispět tak těm, 
kteří to potřebují.
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

2. 12. 14:30 Reduta Jiří Tesař: TO NĚŽNÉ SLOVO MAKATEA
7. 12. 14:30 Reduta Mgr. Stanislav Ohera: VIZE ASTRONOMIE DO ROKU 2050
11. 12. 14:30 Reduta Mgr. Jiřina Velebová: VÁNOČNÍ HUDBA
15. 12. 14:30 Klub kultury, malý sál Ing. Vladimír Foltánek: STROMY V POEZII
16. 12. 15:00 Reduta - velký sál POMIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ S PROGRAMEM
17. 12. 14:30 Reduta PhDr. Vladimír Teťhal: POSTAVY KOLEM BETLÉMA HISTORICKÉHO A LIDOVÉHO

ÚŘEDNÍ HODINY: ÚT a ST 9–11, 13–15 hod.

          středa 9. 12.      19:00 hod. Reduta   • vstupné: 80 Kč

VÁNOČNÍ KONCERTY ZUŠ
Pořádá Základní umělecká škola Uherské Hradiště.

         sobota 12. 12.      9:00 hod. KD Sady   • startovné: 150 Kč/tým

PÉTANQUE – O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Halový turnaj tříčlenných družstev v pétanque. Prezence týmů od 8:30 hod. 
Pořádá Klub kultury Uherské Hradiště a PKSK Buchlovice. 

         12.–14. 12.      Klub kultury   • VSTUP ZDARMA 

JEŽÍŠKOVA DÍLNA
Výtvarná dílna pro děti. Přijďte si vyrobit vánoční dárky pro své blízké. Pořádá DDM Šikula.
So: 12. 12. (14-17:00 hod.), ne: 13. 12. (9-17:00 hod.), po: 14. 12. (8-16:00 hod.), (sobota a neděle: veřejnost, pondělí: MŠ a ZŠ).

   pondělí 14. 12.      18:00 hod. Reduta   • vstupné: dobrovolné

VÁNOČNÍ KONCERT SZUŠ SLOVÁCKO
    středa 16. 12.      10:00 hod. Klub kultury   • vstupné: 40 Kč

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS – VÁNOČNÍ HUDBA DĚTEM

Pořádá Soukromá základní umělecká škola Slovácko.

          úterý 15. 12.      19:00 hod. Klub kultury   • vstupné: 80 Kč

Výchovný pořad MŠ a první stupeň ZŠ. Účinkuje Divadlo Slunečnice. 

    pátek 18. 12.      19:00 hod. KD Vésky   • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

ADVENT 
Účinkuje Divadlo Jana Honsy - Karolinka.

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

  sobota 19. 12.      19:00 hod. KD Míkovice   • vstupné: 60 Kč

VÁNOČNÍ BESEDA
Cimbálová muzika Mladí Burčáci, ženský a mužský sbor z Míkovic, Folklorní soubor Míkovjan, 
Dětský folklorní soubor Míkovjánek I.,II., Pacholata, Děcka ze školky a další.

  úterý 29. 12.      19:30 hod. Slovácká búda   • VSTUP ZDARMA

PŘEDSILVESTROVSKÁ BESEDA S CM OHNICA
Beseda u cimbálu ve Slovácké búdě ve Smetanových sadech. Pořádá CM Ohnica.
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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.

Kulturní akce, přednášky, besedy

viděli jSme zázrAK HrozNý NA Nebi
O pozorování astronomických, geofyzikálních 
a meteorologických jevů z kronik 16. až 18. 
století v uherskohradišťském a uherskobrodském 
regionu. Přednáší Ing. Rostislav Rajchl, vedoucí 
hvězdárny v Uherském Brodě.
památník  velké  moravy,  jezuitská  1885, 
Staré město, čtvrtek 3. prosince, 17.00 hodin.  
Vstupné dle platného ceníku.

tvoříme v mUzeU!
z  těsta  čerty,  mikuláše,  pečeme  pro  děti 
vaše!
V minulosti dostávaly děti o svátku svatého 
Mikuláše jako jedinečnou pochoutku pečenou 
z kynutého těsta figurky čerta a Mikuláše 
zdobené hrozinkami a kořením. Přijďte se 
naučit tvarovat z chutného kynutého těsta 
mikulášské pečivo od Boženy Staškové a Zdeňky 
Schneiderové z Kunovic.
Hlavní  budova  Slováckého  muzea, 
Smetanovy  sady  179,  Uherské  Hradiště, 
sobota  5.  prosince,  9.00–12.00  hodin. 
Vstupné 40 korun.

Jako překvapení pro děti a třeba i jejich rodiče 
jsme současně připravili:
povídání o mikuláši, s mikulášem!
V nové expozici Slovácko bude na děti čekat 
Mikuláš, který jim povypráví legendu o svém 

životě a jak se jako biskup dostal k tomu, že 
začal obdarovávat děti. Přijďte se poučit, jak 
v minulosti i dnes chodil doprovázen družinou 
nadpřirozených bytostí po vesnicích na Slovácku. 
Pro děti bude připraven dárek i malé překvapení!
povídání  o  mikuláši,  s  mikulášem  začíná 
v hlavní budově 5. 12. v 10.00 a 11.00 hodin 
ve  stálé  národopisné  expozici  Slovácko. 
Vstupné: 20 korun.

Hrajeme a zpíváme paní Heleně zmatlíkové
Vystoupí žáci a učitelé Základní umělecké školy 
v Uh. Hradišti. 
přízemní  sál  Galerie  Slováckého  muzea, 
otakarova  103,  úterý  8.  prosince,  17.00 
hodin. Vstup volný.

rockové koledování
Rockové koledování u stromečku se Svatým 
Plukem, Janem Gajdošíkem a jeho přáteli.
Nádvoří  Galerie  Slováckého  muzea, 
otakarova  103,  čtvrtek  10.  prosince,  18.00 
hodin.  Vstup volný, při nepříznivém počasí se 
akce nekoná.

Komentovaná  prohlídka  výstavy  Heleny 
zmatlíkové 
Kurátorka Mgr. Marie Martykánová prozradí 
zajímavosti o životě a díle autorky. Dospělí 
návštěvníci si mohou přinést knížku s obrázky H. 
Z. jako vzpomínku na své dětství. 
Přízemní sál Galerie Slováckého muzea, 
Otakarova 103, sobota 19. prosince 2015 
ve 14.00 hodin. Vstupné dle platného ceníku.

vánoční strom splněných přání
V rámci výstavy Léčebný ústav MUDr. Masaříka 
bude ozdoben vánoční strom s dárky pro 
dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice. 
Pokud chcete udělat radost nemocným dětem, 
přijďte do muzea, vyberte z dárků (hračky, 
knihy, výtvarné potřeby) na pokladně hlavní 
budovy, poté zaplaťte a připište osobní věnování 
na přichystanou kartičku. Všechny dárky dětem 
předá muzejní Ježíšek.
Hlavní  budova  Slováckého  muzea,  
25. 11. – 20. 12. 2015.
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oD DětstVí k Dospělosti

Galerie ožila naivní dětskou radostí i životem a ne-
řestí dospěláků. Velmi bohatá návštěvnická účast 
při vernisáži v Galerii Slováckého muzea důstojně 
zakončuje výstavní plán letošní sezony. Galerijní 
prostory ožily tvorbou dvou žen, výtvarnic generač-
ně i programově vzdálených. Krásné vzpomínky, 
které nezmizely s jednou generací, probouzí výsta-
va ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. V prvním patře je 
pak představována umělkyně Klára Klose. 

na kole po eVropě – zážitky z cest

V zcela zaplněném sále Přednáškového centra 
Slováckého muzea se podělil o své zážitky z cest 
na kole po Evropě hradišťský farář a děkan far-
nosti Uherské Hradiště P. Mgr. Jan Turko. „Otec 
Jan velmi poutavým způsobem přiblížil společné 
chvíle na cestách,“ prozradila Blanka Rašticová, 
místopředsedkyně Muzejního spolku, který setkání 
pořádal se Slováckým muzeem. Během 12 dní čty-
řiceti tříčlenný peloton absolvoval 1500 km dlouhý 
trip převážně po hlavních cestách s cílem dorazit 
do francouzských Lurd.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Precizně připravenou prezentací umožnil Turko 
hostům také nahlédnout do zákulisí. A dokonce již 
dnes všichni vědí, že příští rok vyráží do Santiaga de 
Compostela. 

kamaráDi z knížek 

Jako první si doprovodný program Kamarádi z kní-
žek připravené k výstavě Heleny Zmatlíkové nadmí-
ru užily děti ze Základní školy Za Alejí v Uherském 
Hradišti z třídy 3. B. Podle slov kurátorky Marie Mar-
tykánové společně prožily nádherné chvíle mezi 
knížkami, které i dnešním dětem připravují nejedno 
dobrodružství. 

zelí nejen Do bečky

Seriál o vaření z dílny Slováckého muzea – Tvoříme 
v muzeu! nabídl v listopadu zvídavým kuchařkám, 
hospodyňkám a všem milovnicím tradičních slo-
váckých pokrmů řadu nových rad, receptů a hlavně 
osobní sdílení cenných zkušeností. „Téma dnešního 
dílu je: Zelný salát, čalamády, nebudeme v zimě 
hlady! Tím jasně naznačujeme, že zelí má i jiné 
varianty přípravy než tu kterou dobře známe, a to 
kysané zelí," nechala se slyšet Marta Kondrová, et-
nografka Slováckého muzea, které na pomoc přišla 
do provizorní kuchyně paní Ivana Vlková z Prakšic. 
Společnými silami s dalšími pomocníky před zra-
kem návštěvníků připravily smetanové mladé zelí, 
zelné placky a zmíněnou čalamádu a zelný salát.  
 Text: Pavel Princ, foto: Ladislav Chvalkovský



31

přeDVáDění Výroby Vánočních ozDob,
betlémoVých figurek a pečiVa 
pro širokou Veřejnost

úterý 15. 12. 2015
Božena Malinová – korálkové vánoční ozdoby 
Iveta Langová – vánoční přání, jmenovky na dár-
ky, vánoční ozdoby z papíru 
Jaroslav Martínek – keramické betlémové figurky 
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení 
perníků, lineckého pečiva, tlapek

středa 16. 12. 2015
Jana Kocábová – šperky a ozdůbky z drátu
Marie Majíčková – pečení vánočních oplatků 
Ludmila Benešíková – slámové vánoční ozdoby, 
pletení ze slámy 
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení 
perníků, lineckého pečiva, tlapek

čtvrtek 17. 12. 2015
Ester Benešová – drátování 
Marie Bilíková – figurky a ozdoby z kukuřičného 
šustí 
Ladislav Sedláček – dřevořezba
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení 
perníků, lineckého pečiva, tlapek

pátek 18. 12. 2015
Jaroslav Crla – drátování 
Petra Kučerová Brandysová – ozdoby z paličkova-
né krajky 
Zdeněk Halík – dřevořezba
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení 
perníků, lineckého pečiva, tlapek

Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy 
sady 179, Uherské Hradiště. V rámci předvádění 
můžete navštívit stálou expozici Slovácko a výsta-

Vánoce ve Slováckém muzeu

vy „Svetom, moje, svetom,“ o slovenských drátení-
cích, a Lékařský ústav MUDr. Masaříka. Vstupné 
dle platného ceníku. 

tvořivé dílny pro děti mš a zš
I letos se mohou děti MŠ a ZŠ zapojit do interak-
tivních tvůrčích dílen a odnést si z muzea vlastní 
ozdobu nebo dáreček pro své blízké. Po všechny 
dny si mohou vyzkoušet: 
zdobení perníčků, vykrajování lineckého pečiva 
a tvorbu tlapek se studenty oboru cukrář SŠPHS, 
jednoduché drátované ozdůbky, ozdoby na stro-
meček vykrajované z včelího vosku.

Vstupné na tvořivé dílny: 20 Kč/na žáka, pedago-
gický doprovod zdarma (materiál v ceně).
Termín si můžete (pro skupinu max. 30 dětí s do-
provodem) rezervovat: Mgr. Lenka Vlková, etno-
grafka, e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.
cz, telefon: 572 551 370, klapka 117.
 Foto: Mgr. Petr Číhal
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milí DiVáci!

Před měsícem jsme poprvé zveřejnili podrobný 
plán představení na dva měsíce dopředu. V této 
nové praxi hodláme pokračovat. Proto na našich 
webových stránkách www.slovackedivadlo.cz  
naleznete nejen prosincovou, ale již i lednovou 
nabídku. Poslední vstupenky si rezervujte na dvě 
hostující představení hned na začátku prosin-
ce: pro dámu na balkoně (Divadlo Bolka Polívky) 
a na Malé scéně františek blázen (Jan Horák, bý-
valý člen souboru Slováckého divadla). Připomíná-
me i nový projekt – šansonování na malé scéně 
(v prosinci na téma Zima). Vánoce si můžete s celou 
rodinou zpestřit návštěvou nezbedné pohádky 
na 2. svátek vánoční. Poslední místa lze obsadit 
i na její další reprízu – o den později dopoledne. 
Představení mezi svátky jsou již (až na několik málo 
sedadel) zaplněná. Snad jen na komedii nájemníci 
27. 12. vyberete místa nejen osamocená. I silvest-
rovská repríza komedie peklo v hotelu Westmin-
ster, jež je zároveň derniérou, nabízí poslední volná 
místa. Připomeňme, že s koncem představení není 
nutno spěchat z divadla. Pro diváky bude připraven 
raut a pro někoho může být zážitkem i setkání s her-
ci ve foyeru v poslední den v roce… rok 2016 pak 
odstartujeme nestárnoucími rychlými šípy. Hraje-
me je v úvodu ledna hned dvakrát. Především re-
príza v sobotu 2. 1. doposud hlásí dostatek volných 
míst. Ještě než uvedeme první premiéru dalšího 
roku, ze všech večerů a podvečerů zmiňme hudeb-
ní sám na dva šéfy ve čtvrtek 14. 1. a na Malé scé-
ně hru autista – moje zatracené nervy! v pátek 
15. 1. To už se ale bude hlásit první premiéra roku 
2016 – zlatý drak. Jde o hru současného němec-
kého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga, v níž 
skrze pouť jednoho vytrženého zubu odhaluje a vy-
kresluje osudy a vztahy zaměstnanců a zákazníků 
čínsko-vietnamsko-thajské restaurace Zlatý drak 
i obyvatel bytů nad ní. Každý z pěti protagonistů si 
zahraje několik rolí… Veřejné generální zkoušky 

mohou od ledna diváci navštěvovat staronově vždy 
v pátek před premiérou, v tomto případě v pátek  
15. 1. od 10.00 hodin. premiéru odehrajeme v so-
botu 16. 1. od 19.00 hodin. V závěru ledna dosáh-
ne současná hra Autista – Moje zatracené nervy! 
na Malé scéně své třicáté reprízy. Měla premiéru 
v červnu 2015, své „třicítky“ tedy dosáhne velmi 
rychle… V sobotu 30. 1. v 19.00 hodin se k titulům 
hraným na malé scéně přidá další – dalo by se říci 
sólo pro Vladimíra Doskočila. Neboť tato známá 
osobnost Slovácka ztvární hlavní roli v nově při-
pravované (místy krutě vtipné) černé komedii táta. 
V roce 2013 ji napsal mladý francouzský dramatik 
Florian Keller. (Ve stejném roce jako u nás se při-
pravuje její uvedení také na Broadwayi…). Místa 
v sále na veřejnou generální zkoušku v pátek 29. 1. 
od 10.00 hodin jsou již obsazená. Na konci ledna 
se mohou diváci těšit na komedii nájemníci. Po-
dobně jako na ni, jsou v prodeji již také vstupenky 
na v únoru plánované muzikály pokrevní bratři 
a Donaha!. Raději dlouho nečekejte a vstupenky si 
zajistěte s předstihem, dokud jsou. Podobně i na ju-
bilejní XXX. Divadelní ples! Jak vstupenky na naše 
představení, tak i na ples a rovněž i předplatné 
do Slováckého divadla na rok 2016 se mohou stát 
skvělými dárky pod stromeček. Kéž je pro vás i vaše 
blízké návštěva Slováckého divadla skutečným 
svátkem! -pah-

Autista - Moje zatracené nervy! Josef Kubá-
ník, Alžběta Kynclová, Tereza Hrabalová - 
 Foto: Marek Malůšek
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
1.12.		 út	 10.00	 š	 Lucerna (derniéra)
2.12.	 		st	 18.00	 U	 Deník Anne Frankové  
3.12.		 čt	 19.00	 J	 Pokrevní bratři
4.12.	 	 pá	 19.00	 host	Pro dámu na balkoně                  

6.12.	 	 ne	 19.00	 	 Rychlé šípy                 
7.12.			po	 10.00		š	 Nezbedná pohádka     

8.12.		 út	 18.00		T	 Deník Anne Frankové 
9.12.	 	 st	 17.00	 N	 Deník Anne Frankové
10.12.	čt	 19.00	 Q	 Pokrevní bratři
11.12.		pá	 19.00	 L	 Pokrevní bratři   
12.12.	so	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster
13.12.	ne	 19.00	 H	 Pokrevní bratři    
15.12.	út	 18.00	 S	 Deník Anne Frankové     
16.12.	st	 17.00	 M	 Deník Anne Frankové   
17.12.	čt	 19.00	 K	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem             
18.12.	pá	 19.00	 A	 Pokrevní bratři    
19.12.	so	 19.00	 G	 Pokrevní bratři
21.12.	po	 10.00	 š	 Macbeth
22.12.	út	 10.00	 š	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem

26.12.	so	 15.00	 	 Nezbedná  pohádka
27.12.	ne	 10.00	 	 Nezbedná  pohádka
27.12.	ne	 19.00	 	 Nájemníci
28.12.	po	 19.00	 	 Rychlé šípy
29.12.	út	 19.00	 	 Donaha!
30.12.	st	 19.00	 	 Sám na dva šéfy
31.12.	čt	 18.00	 	 Peklo v hotelu Westminster

den	 	 	 	čas											 												

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

3.12.		 čt	 18.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

7.12.	 	 po	 19.00  František blázen (host)
10.12.	čt	 18.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

11.12.	pá	 19.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

14.12.	po	 19.00	 	 Normální debil (host)
17.12.	čt	 18.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

18.12.	pá	 19.00  Šansonování na Malé scéně
22.12.	út	 10.00	 š	 Autista - Moje zatracené nervy!  

MALá ScéNA

Pokrevní bratři – Irena Vacková, Jiří Hejcman  
 Foto: Marek Malůšek

Pokrevní bratři – Natálie Tichánková, Barbo-
ra Vacková, Yvetta Blanarovičová, Renáta 
Mrózková Foto: Marek Malůšek

Pokrevní bratři – Tomáš Šulaj, David Vaculík
  Foto: Marek Malůšek
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Knihovna B. B. Buchlovana

cizojazyčná literatura V knihoVně

Knižní fond Knihovny BBB netvoří jenom knihy v češ-
tině. Čtenáři si mohou vypůjčit také knihy v angličti-
ně, němčině, francouzštině, ruštině a španělštině. 
Nabízíme jak originální vydání cizojazyčných knih, 
tak texty zjednodušené, přepsané pro účely jazyko-
vé výuky. Největší zájem přitahují tituly dvojjazyčné, 
které obsahují zrcadlově na jedné straně text český, 
na druhé v cizím jazyce. Takové knihy jsou často do-
provázeny i zvukovou nahrávkou textu na CD.
Pokud si troufáte, u velmi očekávaných novinek po-
pulárních světových autorů nemusíte čekat několik 
měsíců, až dokončí svou práci překladatel do češti-
ny. Snažíme se tyto tituly zakoupit ihned po vydání 
v originále nebo anglickém překladu a dát tak svým 
čtenářům šanci přečíst si nového Dana Browna, Jo 
Nesba nebo J. K. Rowlingovou ještě „zatepla“.
O čtení v cizích jazycích mají zájem středoškolští 
studenti, dospělí, ale velmi se zvýšil i zájem o ci-
zojazyčnou literaturu pro nejmenší děti. Těm jsme 
nakoupili řadu anglických leporel s říkankami, krát-
kými příběhy a nádhernými ilustracemi.

Doplňovat fond cizojazyčné literatury nám už dru-
hým rokem pomáhá grantový program Projekt 
Cizojazyčná literatura financovaný Ministerstvem 
kultury ČR, jehož cílem je podpora jazykového 
vzdělávání obyvatel. V praxi jde o možnost vybrat si 
z nabízené cizojazyčné literatury tituly v celkového 
hodnotě 30.000,- Kč ročně. Tato vskutku štědrá pří-
ležitost našim čtenářům letos přinese kromě knih 
anglických, německých, francouzských, ruských 
a španělských nově také tituly v italštině a slovenšti-
ně. Mohou se těšit např. na knihy Simona Mawera, 
Gillian Flynnové, Jojo Moyesové, Anny Gavalda, Mi-
chela Houellebecqa, Umberta Eca, Ljudmily Ulické 
či moderních slovenských autorů, prozatím nepře-
ložených do češtiny.
Díky této podpoře jsme mohli začít budovat fon-
dy cizojazyčné literatury i na našich pobočkách 
ve Štěpnicích, Mařaticích a Jarošově, největší množ-
ství knih je však pro čtenáře k dispozici v hlavní bu-
dově Knihovny BBB.
Těšíme se na Vás.
 Libuše Pavlicová
 Foto: archiv knihovny BBB

Predstaveni knihy Jiřiny Pilátové – Čarovný kraj (Žítkovské vzpomínání) v Knihovně BBB. 
 Foto: archiv Knihovny BBB
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abécassis, a.: bože, prVní Vráska
Anouschka byla až dosud se svým životem spokojená. Je vdaná, má dospívající dceru 
a zajímavé zaměstnání, píše knihy. Jednoho dne se však všechno změní a ona si náhle 
uvědomí, že je jí šestatřicet. Tedy technicky vzato, skoro čtyřicet. Co teď? Anouschka se 
rozhodne, že musí vnést do svého života trochu vzruchu, a přijme pozvání na svatbu své 
sestřenice. Netuší, že vzrušení si tedy skutečně užije!

černá, j.: eliška přemysloVna (matka otce Vlasti) 
Třináctiletá princezna je otřesená smrtí svého otce a krále Václava II. Když je o rok poz-
ději v Olomouci zákeřně zavražděn její bratr a dědic trůnu Václav III., nedokáže se s kru-
tostí světa vyrovnat a obrací se k Bohu, rozhodnutá sloužit mu v hábitu jeptišky. Osud 
má však s Eliškou jiné plány. Je totiž jedinou neprovdanou dědičkou přemyslovského 
rodu. 

croWley, k.: mrcha V práci 
Ženy čas od času sní o tom, jak by byl svět dokonalým místem k životu, kdyby jej místo 
mužů řídilo něžné pohlaví. A v tom si na ni vzpomenou. Na kolegyni v práci, která 
představuje všechno, jen ne ženskou soudržnost, vřelost a schopnost spolupráce. Ze 
zaměstnání vám dělá hotové peklo. Je to prostě mrcha. Jak se bránit, když pracujete  
s opravdovou mrchou?

DrDa, a.: neznámí hrDinoVé
Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí, ať již nacistickou či ko-
munistickou, jsou mnohdy napínavější než kdejaký thriller. Některé pohnuté osudy těchto 
neznámých nebo zapomenutých hrdinů 20. století znáte z cyklu České televize, jiné nedáv-

no objevené portréty, jsou však poprvé publikovány právě v této knize.

pollack, m.: americký císař (masoVé VystěhoValectVí z haliče) 
Halič, nejchudší a nejzanedbanější region rakousko-uherské monarchie, zubožení 
Haličané sní o lepším životě za velkou louží. Začíná masový exodus do Nového světa, 
během něhož se stovky tisíc emigrantů stanou výhodným obchodním artiklem. Ne-
vzdělaným a zoufalým lidem mohou podvodníci namluvit téměř cokoli.

ekman, k.: umíráček
Román, který se odehrává na severu Švédska v 60. letech, v době bez mobilních telefonů 
a počítačů, není detektivka v pravém slova smyslu, ale spíše psychologický thriller o přá-
telství a zradě, o vině a trestu, který musí neodvratně přijít. Ukazuje, jak může jedna ne-
šťastná náhoda navždy změnit život, a z obyčejných mužů se stávají zločinci.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář

Výběr novinek Knihovny BBB 



36

Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

tipy kina hVězDy

Stejně jako se v prosinci děti těší na Ježíška 
a na dárky, které jim přinese, těší se fanoušci sci-fi 
a milovníci kultovní ságy Hvězdných válek na uve-
dení sedmé epizody s názvem Star Wars: Síla se 
probouzí. Své chvíle se dočkají přesně týden před 
Vánocemi, kdy přichází film do českých kin.
Pro ty, kteří se budou chtít v adventním čase za-
smát, je tu komedie padesátka. Krkonoše, běžky 
a režisér Vojta Kotek… Do divácky oblíbené série 
Kameňáků přibude v prosinci nový vánoční díl, 
který je dalším typem pro zasmání. A pro ty, kdo 
mají raději napětí a dobrodružství, doporučujeme 
snímek v  srdci moře, jehož předlohou se stalo 
skutečné námořní neštěstí. V zimě roku 1820 byla 
velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi ne-
uvěřitelným. Totéž neštěstí inspirovalo Hermana 
Melvilla k napsání románu Bílá velryba. A protože 
vánoční čas je tradičně čas pohádek, uvádíme jed-
nu z největších vánočních klasik  tři  oříšky  pro 
popelku. Pohádku si tak můžete opět vychutnat, 
tentokrát ale slavnostně na velkém plátně kina 
a v nové, digitálně upravené verzi. Děti a dospělí 
po celém světě znají příběh malého prince, pří-
běh o přátelství, lásce a skutečném štěstí z pera 

spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Toto slav-
né dílo přichází nově v podobě celovečerní animo-
vané adaptace od režiséra Marka Osborna. Film je 
uváděn i ve 3D.

ohléDnutí a tříkráloVý koncert 
se skupinou ponk se blíží

Neděle 3. 1. 2016 v 17:00 hodin
foyer kina Hvězda

Již 10. ročník neformálního „slováckého press 
fota“ je tu. Vyzýváme fotografy - profesionály, 
poloprofesionály, amatéry a veškeré další katego-
rie milovníků světla, kompozice a zdejšího kraje 
k účasti na dalším, tentokrát jubilejním ročníku 
Ohlédnutí 2015. Zasílat fotografie či cykly z toho-
to roku je možné od 5. listopadu do 15. prosince. 
Očekáváme snímky (nebo jejich cykly), které ne-
musí být oslavou vrcholných momentů, ale možná 
o to víc zajímavým způsobem doplňují obraz at-
mosféry našeho regionu v uplynulém roce. Bilanč-
ní výstava se koná od roku 2006 a zájem o ni stále 
roste. V loňském roce se jí zúčastnilo na 60 auto-
rů. Jejich práce hodnotil a ocenil renomovaný fo-
tograf Jindřich Štreit, host poroty. Letos je novým 
porotcovským hostem divadelník a režisér, ale 
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současně i náruživý fotograf Radovan Lipus. Verni-
sáž se uskuteční 3. ledna v 17 hodin za doprovodu 
cimbálové muziky Harafica, výstavu si pak můžete 
prohlédnout až do konce ledna 2016. Po vernisáži 
v neděli 3. 1. od 18:30 hodin proběhne tradiční 
tříkrálový koncert, který přinese zajímavý objev 
v podobě hudebního uskupení poNK i ohlédnutí 
za osobností hradišťského rodáka J.A.Bati v podo-
bě jednoho dílu šumných stop autorů radova-
na lipuse a davida vávry.
www.ohlednuti.uh.cz

už jsme Doma oslaVí tři křížky na míru

pátek 11. 12. ve 20.30 hodin
klub Mír

Kapela Už jsme doma slaví 30 let své existence. 
Za tuto dobu stihla zaujmout svým charakteris-
tickým hudebním projevem nespočet příznivců. 
Zdomácněla nejen v Čechách, ale už od devade-
sátých let koncertuje hojně i v zahraničí. Prosadila 
se díky své originalitě a lze bez nadsázky říci, že 
své fanoušky má po celém světě. Hudba UJD je již 
od počátků punkově přímočará, přitom však velmi 
rafinovaně propracovaná po kompoziční i textové 
stránce. Živá vystoupení navíc oplývají nespouta-
nou energií. Tu můžete zažít na vlastní kůži v pá-
tek 11. prosince během koncertu k novému CD 
„Tři křížky“ v klubu Mír. 

kino hVězDa Ve Vánočním čase 
zVe na balet i opery

Adventní zklidněný, ale současně i společensky 
slavnostní čas je jako stvořený pro mimořádné 
zážitky. Ty můžete zažít i v kině Hvězda, kte-
ré pokračuje v nabídce alternativního obsahu. 
ve čtvrtek 3. 12. nabízí záznam vánočního kon-
certu tři  teNoři. V červenci roku 1990 jsme 
byli svědky velkého zázraku -  Luciano Pavarotti, 
Plácido Domingo a José Carreras se sešli ke spo-
lečnému koncertu v Caracallových lázních v Římě. 
ve středu 16. 12. to pak bude baletní loUSKá-
čeK p.  i. čajkovského, který patří již od svého 
prvního provedení k nejoblíbenějším dětským 
baletům. Den nato, ve čtvrtek 17. 12. můžete 

zažít operu H. berlioze FAUStovo proKletí 
inspirovanou slavnou Goethovou tragédií Faust, 
s Jonasem Kaunasem v hlavní roli a v poslední den 
roku se do kina opět vrací berlínská filharmonie 
se svým Silvestrovským gala a s dirigentem Si-
rem Simonem Rattlem a houslistkou Anne-Sophie 
Mutter.

konec roku a silVestr (nejen) pro Děti 

neděle od 6. do 27. 12. v 15:30 hod. / kino Hvězda
čtvrtek 31. 12. v 15:30 hod. / kino Hvězda, zimní 
kino Smetanovy Sady

Již tradičně přichází Hvězda v prosinci s filmový-
mi nedělními vánočními pohádkami, letos vedle  
oblíbených pásem krátkých filmů uvede nově také 
Malého Prince nebo Tři oříšky pro Popelku. V po-
slední den pak po roce do kina i Smetanových sadů 
zavítá Silvestrovské zimní kino a Malovásek pro 
všechny. Již páté pokračování projektu svátečního 
rodinného prostoru před závěrem roku se známý-
mi postavičkami večerníčků, pohádek i krátkých 
filmů našeho dětství a dospívání. Program pro ro-
diny s dětmi i pro dospělé. Občerstvení na místě, 
ceny mírné, nálada slavnostní a přátelská! Pokud 
chcete své rodinné příslušníky či přátele obdařit 
i jinak, pak vězte, že v Městských kinech můžete 
už nyní pořídit dárkové poukazy v různých hodno-
tách a s vyzváním: „Darujte kulturu!“.



38

pavel taussig o večerníčku 8. 10. 2015
Novinář, publicista, scénárista a stálý host kina Hvězda Pavel Taussig dopoledne s žáčky školek a 1. tříd uspo-
řádal kvíz a další hry na téma 50. výročí večerníčkových pohádek.  Foto: Alžběta Medlová

slet bubeníků 17. 10. 2015
Už po čtrnácté se na pódiích rozezněly dvě tuny nástrojů – bicích souprav, činelů, mnoha etnických bubnů, 
kláves a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely. Tento pestrý globálně-hudební mix  každo-
ročně poutá pozornost odborné i laické veřejnosti a koncerty bývají nezapomenutelným hudebním zážitkem.
 Foto: Marek Malůšek

Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin
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umprum na 9 22. 10. 2015
Vernisáž výstavy studentů hradišťské Střední uměleckoprůmyslové školy proběhla za hojné účasti studentů i 
veřejnosti. Výstava představila výběr prací všech devíti oborů (Keramika, Malba, Design obuvi, Design oděvů, 
Průmyslový design, Grafický design, Kamenosochařství, Užitá fotografie, Multimédia), které se na škole vyu-
čují. Foto: Alžběta Medlová

noc na hvězdě 24. 10. 
Z pátku na sobotu 24. října proběhla první noc na Hvězdě. Na programu byla beseda v kinokavárně s Davi-
dem Vackem, hercem Slováckého divadla, děti si prohlídly kabinu, sál a celé zákulisí kina Hvězda. Na závěr 
pro ně byly připravené hry a soutěže. Po speciální projekci se děti uložily do spacáků na pódium v sále kina.
 Foto: Petr Stašek

Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin
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mojmír maDěrič buDe číst V portale

Číst ukázky z humoristické knížky Jiřího Jilíka U 
nás na Slovácku bude ve čtvrtek 3. prosince 2015 
v Domě knihy PORTAL oblíbený herec Mojmír Ma-
děrič, rodák polešovický, spjatý s Uherským Hra-
dištěm, kde absolvoval gymnázium a muzicíroval 
se svým bratrem Janem v cimbálové muzice Ja-
roslava Čecha. 
Po vystudování JAMU působil v brněnské Huse 
na provázku, odtud odešel do Prahy. Tam zakot-
vil v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, 
hrál však i v řadě dalších divadel, kupř. v Černém 
divadle Ta fantastika, Divadle Kalich, Činoherním 
klubu, Hudebním divadle v Karlíně aj. Jeho filmo-
grafie obnáší na devadesát titulů. Součástí literár-
ního odpoledne bude autogramiáda Jiřího Jilíka. 
Začátek v 17 hodin.

Pozvánka ZUŠ

přeDVánoční čas plný umění

Prosinec je každoročně plný různých koncertů, 
besídek a vystoupení, kterými chtějí děti potěšit 
své blízké, ale i širokou veřejnost. Nejinak tomu 
bude na veřejných akcích žáků uherskohradišť-
ské Základní umělecké školy. Letošními hlavními 
programy budou už tradičně dva velké koncerty. 
Vánoční koncert v Redutě ve středu 9. 12., kde se 
představí žáci hudebního a literárně-dramatické-
ho oboru a Vánoční koncert ve velkém sálu Klubu 
kultury v úterý 15. 12., který bude taneční i literární, 
ale hlavně plný hudby v podání a pěveckého sboru 
a dalších souborů hudebního oboru. Oba koncerty 
začínají v 19.00 hod.
Další pozvánka je na zajímavou akci v Galerii Slo-
váckého muzea v Otakarově ulici, kde v současné 
době probíhá výstava ilustrací dětských knih He-
leny Zmatlíkové. Dostaveníčko si zde dají v úterý  
8. prosince v 17.00 hodin mladší žáci hudební-
ho oboru, kteří mezi poutavými obrázky zazpívají 
a zahrají na dětskou vánoční notu.
Hradišťská ZUŠKA se těší na Vaši návštěvu.
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Fejeton Jana Zapletala

Vánoční hoDnoty

Ve středověkém Porý-
ní byla před vchodem 
do kostelů o Svaté noci 
hrávána hra na připo-
mínku prvotního hříchu. 
Kromě Adama a Evy v ní 
hráli i Ďábel, cherubín – 
a strom, na kterém bylo 
zakázané ovoce. Bohužel 
jsme za symbol zakáza-

ného ovoce, které v Bibli není explicitně pojmeno-
váno, vybrali jablko. Z hlediska divadelní výpravy to 
byl neuvážený krok, protože vypěstovat v prosinci 
plodící jabloň, to by byl husarský kousek i pro so-
větské genetické inženýry. Trofim Děnisovič Lysenko 
sice nakonec na nějakém agronomickém koncilu 
navrhl řešení v podobě jarovizace jabloní a hruš-
ní, avšak z pohledu středověké režie to přišlo příliš 
pozdě. Nehledě na to, že teorie otužování jabloní 
byla až příliš avantgardní. A tak nezbylo, než jablka 
šikovně naaranžovat na náhradního nositele. Stále-
zelené jehličnany se k tomu hodily nejlépe. Nicmé-
ně dobře víme, že občas se používaly i jiné dřeviny, 
například zimolez. Tradice stromečků se postupně 
v šestnáctém a sedmnáctém století rozšířila do ně-
meckých domácností. To už kromě jablek nesly 
i symbol Kristova těla – hostii. 
U nás se jedná o poměrně novou tradici. Úplně 
poprvé stromeček pro své přátele nazdobil nájem-
ce a ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich 
v roce 1812 za svém zámku v Libni. V pravém slova 
smyslu se jednalo o záměrné rozšíření němec-
ké kultury do Prahy. Čeští vlastenci tuto provokaci 
správně rozpoznali, takže vánoční stromy dlouhá 
desetiletí okázale ignorovali. Není divu, vždyť Lie-
bich zakázal na prknech Stavovského divadla pro-
dukci českých divadelních her. Bez ohledu na čes-
kou přezíravost se však stromečky začaly nesměle 
šířit pražskými domácnostmi, pochopitelně vesměs 
těmi německými. Čeština dokonce dlouho neměla 
žádný výraz označující onu německou novotu. V do-

bových materiálech se můžeme potkat s označe-
ním „plodný rajský neb májový strom“. Do Uherské-
ho Hradiště se vánoční stromečky dostaly až někdy 
v 60. a 70. letech devatenáctého století (můžeme 
oprávněně spekulovat, že nejdříve do německých 
rodin). 
Stromečky jsme si osvojili, protože vypadají dobře. 
Z estetických důvodů jsme původní ozdoby nahra-
dili jinými a obsah těch původních jsme zapomněli. 
Je však poněkud zarážející, jak rádi se přitom obe-
lháváme. Prý se jedná o lidovou tradici - a přitom je 
to obyčejný kýč. Máme to asi v krvi. Trošku se to po-
dobá tradici souborového folklóru, který u nás vznikl 
zhruba v téže době, kdy akademik Lysenko sliboval 
desetinásobné zvýšení zemědělské produkce. Slo-
váčtí šohajíci rozpustile výskali na manifestačních 
průvodech konaných ve prospěch první pětiletky: 
„Jeden šohaj Lenin, druhý šohaj Stalin.“ Dnes to po-
važujeme za starobylou lidovou tradic, ke které se 
hrdě hlásíme. Jsou to přece „ty naše“ hodnoty!
Nahnuté to má hlavně Ježíšek. V roce 1863 vyšla 
v americkém magazínu Harpeŕ s Weekly karika-
tura dobráckého Santa Clause. Od té doby má 
více méně ustálenou podobu. Považujeme Santu 
Clause za symbol všeho, čím by Vánoce neměly 
být. Rodiče se snaží svým dětem vysvětlovat, že 
jednou přijde den, kdy Ježíškova pravda a lás-
ka zvítězí nad lží a nenávistí Santy Clause. Dárky 
od Ježíška prostě mají morální převahu, proto-
že jsou hodnotově obsažnější. Bohužel se to má 
s původností Ježíška podobně, jako s vánočním 
stromečkem a s folklorismem: Ježíšek je produkt 
reformace a luteránský agent. Martin Luther se 
totiž nemohl smířit s tím, že by děti měly být ob-
darovávány „papežencem“ sv. Mikulášem z Myry, 
což byla do té doby běžná praxe. Místo toho si 
vymyslel Christkinda (Ježíška) a změnil datum pro 
rozdávání dárků. Lutherovým dětem se tatínkův 
ideologický kapric vůbec nelíbil. Kvůli narůstající 
rodinné krizi nakonec Katharina Lutherová rozdala 
dětem dárky i na Mikuláše. A tak se tato spontánní 
ženská akce stala jedinou vánoční tradicí, která je 
opravdu autentická.
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Receptář - prosinec 2015

Z každé části si utvoříme 4 válečky. Pleteme prv-
ní se třetím a druhý se čtvrtým.

Obě vánočky uložíme na plech vyložený pečícím 
papírem. Vánočky s rozinkami potřeme rozmí-
chaným vejcem a necháme je ještě chvíli kynout.

Připravenou hrnkovou vánočku pečeme v pře-
dehřáté troubě na 180 °C pěkně dozlatova.

hrnkoVé linecké cukroVí

Suroviny:

1/3 hrnku hladké mouky, 3/4 hrnku moučkového 
cukru,  1 kostka másla 3 žloutky 1 balíček vanil-
kového cukru, lžička sušené citronové kůry

Postup:

Všechny suroviny smícháme a vypracujeme 
vláčné těsto. Zabalíme do fólie a necháme mini-
málně hodinu (nejlépe přes noc) odležet v ledni-
ci. Poté vyválíme přes potravinovou fólii (těsto se 
netrhá) a vykrajujeme tvary dle libosti.

Pečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova.

Vychladlé cukroví slepujeme ovocnou zavařeni-
nou a posypeme močkouvým cukrem.

 

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště

hrnkoVé perníčky

Suroviny:

2,5 hrnku hladké mouky, 1 hrnek mletého cukru, 
2 lžíce medu, 2-3 lžíce Hery, 1 vejce, 1/2 lžičky 
mleté skořice, 1 lžička perníkového koření, 1 lžič-
ka prášku do pečiva, 1 lžička jedlé sody 

Postup:

Tuk a med nahřejeme a smícháme s cukrem. 
Přidáme ostatní ingredience a zpracujeme na 
hladké těsto a necháme uležet zabalené v po-
travinové fólii do druhého dne. Těsto vyválíme 
na plát cca 3 mm a vykrajujeme různé tvary. Pe-
čeme na 200 stupňů 5-10 min. Horké perníčky 
potřeme žloutkem a necháme vychladit. 

hrnkoVá Vánočka

Suroviny:

1 ks vejce, 1 ks sušeného droždí, 1 balíček vanil-
kového cukru, 50 g másla, 2 špetky soli, 1 hrnek 
polohrubé mouky, 2 hrnky hladké mouky, 1 hrst 
rozinek, 4 lžíce cukru, 1 hrnek mléka

Postup:

Prosejeme si oba druhy mouky, přidáme sáček 
sušeného droždí, sůl, vanilkový i krupicový cukr, 
rozinky, vejce, vlažné mléko a rozpuštěné más-
lo (ne horké). Vše smícháme v těsto, které pak 
v teple necháme kynout. (Dobrým pomocníkem 
při kynutí je vyhřátá trouba asi na 30 stupňů.)

Těsto si rozdělíme na dvě části (dvě vánočky). 
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Centrum AKROPOLIS

stará tenice 1195, uh. hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

Vánoční aerobic Dance shoW
I. ročník pohybových a tanečních dovedností pro 
děti a mládež v individuálním projevu. Aerobik, 
Street dance a taneční talent v rytmu latinsko 
amerických rytmů. Po celý den 13. 12. v Kulturním 
a společenském centru ve Starém Městě. Pro-
gram obohatí vystoupení dětí z centra Akropo-
lis s Anetou Poláchovou. Odpoledne bude také 
ve znamení smyslných rytmů salsy. Více informací 
na webových stránkách.

přípraVné kurzy k příjímacím 
zkouškám na Vysokou školu
Všeobecný přehled – SCIO testy zahrnují přípravu 

z psychologie, sociologie a filozofie od zkušených 
lektorů.

bezpečně na internetu
Přednáška pro rodiče o tom, jak bezpečně pou-
žívat internet. Představeny budou bezpečnostní 
hrozby i konkrétní kroky prevence.

něžná náruč

Péče o miminko a batole do 1 roku věku s ohledem 
na jeho psychomotorický rozvoj. Jak jej správně 
chovat s ohledem na správný vývoj páteře. Jak 
cvičením podporovat prospívání. S lektorkou Ja-
nou Ondruškovou.

hrátky s kameny
5.–6. 12. 2015 se v centru Akropolis uskuteční pro-
dejní výstava KAMENŮ, kterou bude realizovat 
známý sběratel a prodejce kamenů pan Bolek 
Studzinski. Povídání o síle a léčivých účincích ka-
menů a také o tom, jak si je vybírat a následně 
o ně pečovat.

architektura V souVislostech
Proč se zastavují proluky mezi bloky? Jak jsme 
na tom v Uherském Hradišti se zelení? Jaký 
vliv má reklama na vizuální stránku města? 
Na tyto otázky odpoví v dalších přednáškách ing.
arch. Aleš Holý, každý druhý pátek od 17h.

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 prosinec

5. 12. 2015 – sobota – mikulášský rej – Ma-
sarykovo nám. v Uh. Hradišti od 15.00 hod. Děti 
čekají soutěže a zpívání s Davidem Vacke, vánoč-
ní zpívání, poníci, přijde za námi Mikuláš se svou 
družinou a slavnostně rozsvítíme vánoční strom 
města a na závěr nás čeká velké překvapení.  
Info: Dagmar Náplavová, tel. 605 203 063, email: 
dagmar.náplavová@ddmsikula.cz

5. 12. 2015 – sobota – Výlet s cestovatelským 
klubem – tentokrát vlakem do prahy   Přihlášky 
do 1. 12.  Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíko-
vá , tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

12.–14. 12. 2015 – sobota – pondělí – ježíškova 
dílna – Klub kultury Uh. Hradiště. Akce je určena 
dětem, které si zde mohou za pomoci lektorů vy-
robit vánoční dárky pro své nejbližší. 
V sobotu od 14.00–17.00 hod., v neděli od 9.00–
17.00 hod. a v pondělí od 8.00 do 16.00 hod.  
Na dopolední čas je nutné se předem přihlásit. 
Během návštěvy děti čeká také soutěž „O nejkrás-
nější dopis pro Ježíška“. 
Bližší info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

12. 12. 2015 – sobota – kurz začínáme včelařit 
od 13.00–17.00 hod. Přírodovědné centrum Trnka 
v ZŠ Za Alejí UH, druhé setkání praktického kurzu 
nejen pro začínající včelaře. Bližší informace sle-
dujete na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

17. 12. 2015 – čtvrtek – přírodovědná akade-
mie – téma: Motýli a jejich životní cyklus, ochra-

na a mapování, přednášející RNDr. Jan Uřičář 
od 18.00 hod, Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pa-
velčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

pobočka jarošoV:

22. 12. 2015 – úterý – Vánoční tvoření v jaro-
šově. Výroba drobných vánočních dárků. Cena 
30,- Kč.  
Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, email: ivana.
zubkova@ddmsikula.cz
 

Další novinky a informace získáte 
na tel. 572 551 347,  

nebo na www.ddmsikula.cz. 
 
 Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula

MLADÍ LOUTKÁŘI T. J. SOKOL 

UH. HRADIŠTĚ 

ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ 

DĚTEM OD TŘÍ LET

V NEDĚLI 20. PROSINCE 

V 15 HODIN TYTO POHÁDKY :

čert na zkušené

 a

kašpárek V pekle

Vstupné dobrovolné.
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Sport

poDání náVrhů na nejlepší sportoVce 
města uherské hraDiště za rok 2015

Návrhy na nominace může podat jakákoliv práv-
nická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se 
sídlem, příp. místem provozování činnosti či trva-
lým bydlištěm na území města Uherské Hradiště.   
Nominace   musí   být   podána   písemně   
na  standardizovaném formuláři do 15. prosin-
ce 2015 na adresu: Město Uh. Hradiště, Odbor 
kultury, školství a sportu, Masarykovo nám.  
19, Uherské Hradiště.

Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportov-
ních kolektivů města Uh. Hradiště, včetně formu-
lářů do jednotlivých kategorií najdete na www.
mesto-uh.cz

marek haVlík pomohl ke DVěma 
triumfům lVíčat

Přestože nejvyšší fotbalová soutěž měla přestáv-
ku, někteří hráči 1. FC Slovácko byli v akci. Platí to 
zejména o Marku Havlíkovi, který v kvalifikačních 
utkáních reprezentace do 21 let přispěl ke dvěma 
výhrám. Lvíčata nejprve vydřela výhru nad dosud 
suverénní Belgií a v pondělí zvítězila i v Moldav-
sku.  -deník-

jubilanti V měsíci říjnu 
 1. 10. Marie Tesařová
 3. 10. Václav Vrla
 6. 10. Helena Jurčíková
 6. 10. Ludmila Holáková
 7. 10. Eva Benešová
 9. 10. Vladislav Hanáček
 10. 10. Josef Jakšík
 11. 10. Anna Budková
 12. 10. Bohuslav Mikulka
 12. 10. Zdeňka Burešová
 12. 10. Antonín Benedík
 12. 10. Josef Krůček
 14. 10. Ludmila Remešová
 17. 10. Vladimír Bečička
 20. 10. Jiřina Vojtěchová
 21. 10. Ludmila Malásková
 21. 10. Jiří Doležal
 22. 10. Božena Hnátková
 23. 10. Jan Vlčnovský
 23. 10. Ludmila Talášková
 25. 10. Věra Šťastná
 29. 10. Věra Hlaváčková
 30. 10. Alois Tvrdoň

naroDili se 
Amálie Procházková  13. 6. 2015
Jakub Daniel Botek  15. 6. 2015
Oliver Bistrý   9. 8. 2015
Thea Matoušková  3. 9. 2015
Štěpán Trojan   5. 9. 2015
Adam Jánoš   5. 9. 2015
Erik Surý   20. 9. 2015
Julie Hoferková  6. 10. 2015
Adam Polnar   6. 10. 2015
Martin Mikulinec  7. 10. 2015
Matyáš Vyoral  14. 10. 2015
Viktor Běhávka  18. 10. 2015
Petr Nečas   22. 10. 2015
Viktorie Vlčková  22. 10. 2015

Společenská kronika

Výročí svatby
Krásných 55 let společného života oslavili 
dne 22. října 2015 manželé Libuše a Josef 
Suchánkovi z Mařatic. Smaragdovou svatbu 
s nimi společně oslavil v domácím prostředí 
i člen rady města František Elfmark.



47

Sudoku pro volnou chvíli

9 4 3

8 1 3 6

7 9 1

8 5 2 6

1 5

4 1 9 3

2 5 4

9 2 6 8

6 5 7

1 9 2

5 3 8

6 4 9 5

5 3 6 8

9 5 3

4 1 6 5

6 1 2 9

8 6 3

1 8 6

3 5 9 7 2

4 7 6 1

2 6 4

7 9

6 9

4 7

9 2 3

4 9 2 1

2 8 1 7 6

5 1 8

9 2

1 3 5 7 9

5 9 6 3

5 9

4 3 6 7

7 9 5 6 8

8 7

3 5 6

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

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

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

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



49

Aquapark Uh. Hradiště informuje
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ZPRAVODAJ MĚSTA

UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ

MUSICAAboNeNtNí 
c y K l U S

4. 1. 2016

19:30 hod.

reduta

S r d e č N ě   vá S   z v e m e   N A

NOVOROČNÍ 
KONCERT

s přípitkem starosty města 
ing. Stanislava blahy

vyStoUpí: SlovácKý KomorNí orcHeStr

Vážení čtenáři, milí předplatitelé...

děkujeme vám za přízeň, kterou jste hra-
dišťskému Zpravodaji věnovali během to-
hoto roku.

Rok 2016 přivítá Zpravodaj města Uherské 
Hradiště v novém kabátě. Zpravodaj si můžete 
zakoupit v novinových stáncích ve městě a v 
Městském informačním centru.

Můžete jím také listovat na webových strán-
kách města (www.mesto-uh.cz) a Klubu kul-
tury (www.kkuh.cz), nově také bude možné 
nechat si jej zasílat elektronicky formou novi-
nek. Zpravodaj nebude možné si předplatit.

Věříme, že i nadále budete ve Zpravodaji  
nacházet vše podstatné o svém městě.

Redakce Zpravodaje města Uherské Hradiště.
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