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„Bohužel je stále spousta neukázněných občanů, 
kteří pohazují nepotřebné věci ke kontejnerům, 
místo odvozu do sběrného dvora.“
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Milí čtenáři,
přesto, že se ještě nacházíme v zimním 
období, rád bych vám úvodem poskytl 
několik informací z oblasti veřejné 
zeleně, jelikož se letos můžeme těšit na 
několik novinek. Snad vás potěší, že 
ve městě by brzy zjara měla rozkvést 
směs tulipánů, narcisů a krokusů, 
která byla na podzim vysazena do trav-
natého pásu podél komunikace v ulici 
Jiřího z Poděbrad. Nových atraktivních 
výsadeb by se na jaře měly dočkat 
kruhové objezdy na ulicích Stojanova, 
Sokolovská a Verbířská. Jejich sou-
časná úprava byla provedena už v roce 
2012 a pomalu dosluhuje, proto budou 
tyto ostrůvky zeleně nově osázeny 
s využitím dřevin, trvalek, cibulovin 
i okrasných trav.

Co se týká krajiny v okolí města, byla 
loni na podzim dokončena realizace 
interakčního prvku – pásu zeleně 
v Mařaticích a několik podobných 
opatření plánujeme na podzim v katas-
tru Jarošova.  Ve všech případech se 
bude jednat o liniové výsadby keřů 
a stromů s důrazem na využití původ-
ních dřevin. 

Samozřejmě ani letos nezůstaneme 
pozadu v obnově či opravách dětských 
hřišť. V plánu jsou opravy hřišť na 
Východě v Mařaticích, Štěpnicích, 
Míkovicích. V Tůních dojde k dopl-
nění dominantního herního prvku za 
zhruba 500 tisíc korun.  Na novinky 
se mohou těšit i děti a jejich rodiče 
v Jarošově. Dále stojí za zmínku plán 
na zbudování nového workoutového 
hřiště v parku Za Plotem. 

I letos bude pokračovat pytlový svoz 
plastů od rodinných domů, který jsme 

loni rozšířili i do centra a samozřejmě 
bude probíhat velkoobjemový svoz 
odpadů z jednotlivých místních částí. 
Informace o termínech svozů budou 
k dispozici na webu města. Dále dojde 
k opravám kontejnerových stání, kon-
krétně na Mojmíru a ve Staré Tenici. 

Na závěr si opět neodpustím ape-
lovat na zákaz odkládání odpadů na 
místa, která k tomu nejsou určena, 
například ke kontejnerům. Bohužel je 
stále spousta neukázněných občanů, 
kteří i přesto, že mají možnost odpad 
bezplatně odvézt do sběrných dvorů, 
neustále vyhazují nepotřebné věci, 
kam se dá. Kromě toho, že porušují 
vyhlášky a město po nich tento odpad 
musí na vlastní náklady odvážet, je 
to mimořádně neohleduplné k těm, 
kteří si takovou věc nedovolí udělat 
a nepotřebné věci poctivě odvážejí do 
sběrného dvora. Doufám, že se to brzy 
zlepší. 

S přáním dobrých dnů
Ing. Čestmír Bouda, místostarosta 

Pořádání akcí uvedených v tomto čísle zPravodaje je závislé
na aktuálním vývoji ePidemické situace
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Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Prvním občánkem roku 2021 je krásná holčička

Město Uherské Hradiště každý rok 
přivítá svého prvního občánka – tedy 
první dítě s trvalým pobytem v Uher-
ském Hradišti narozené v místní 
porodnici. Letos si první uhersko-
hradišťské miminko roku dalo trochu 
načas. Holčička Nela Machálková se 
narodila až v pondělí 4. ledna. 

Děvčátko po porodu vážilo 3580 
gramů a měřilo 52 centimetrů. Je 
druhým dítětem maminky Moniky 
Machálkové. Slavnostní přivítání prv-
ního občánka bývá vždycky na jaře, 
ale například vloni si kvůli epidemii 
koronaviru muselo první uherskohra-
dišťské miminko roku na svůj vstup 
mezi občany města počkat až do 12. 
června. 

Dítě a jeho rodiče čeká nejen 
slavnostní obřad – přijetí starostou 
města v obřadní síně radnice, ale také 
finanční dar města ve výši 15 tisíc 
korun. V Uherskohradišťské nemoc-
nici přišlo loni na svět 1 511 dětí, o 23 
více než o rok dříve. Nových občánků 
města se loni narodilo 214, z toho 187 
přímo v Uherském Hradišti.Nela Machálková s maminkou Monikou.  Foto: Uherskohradišťská nemocnice

Zastávka Smetanovy sady je od začátku roku v provozu 

Novou zastávku autobusu s přístřeš-
kem pro cestující postavilo město 
na třídě Maršála Malinovského 
u parku Smetanovy sady. Zastávka 
s přístřeškem, autobusový záliv na 
silnici a opravené přilehlé chodníky 
byly dokončeny a zkolaudovány na 
konci roku 2020, nyní je již zastávka 
v plném provozu.  Její vybudování 
přišlo na 3,5 milionu korun. 

„Zastavují tam nejen stávající 
linky MHD řešící dopravní obsluž-
nost Mařatic, Sadů, Vések a Míko-
vic, ale nově také linky jedoucí ze 
Štěpnic do centra města,“ přiblížil 
místostarosta Jaroslav Zatloukal. 
Z linek městské hromadné dopravy 
využívají zastávku Smetanovy sady 

autobusy 2, 3, 6 a 7. Výstavba nových 
zastávek je součástí naplňování cílů 
rozsáhlé koncepce veřejné dopravy 
v celém souměstí Uherské Hradiště-
-Staré Město-Kunovice. Město teď 
připravuje projekt zastávky na ulici 
Sokolovská za kruhovým objezdem 
směrem do centra, chystá se budo-
vání zastávky v Rybárnách ve směru 
do Starého Města a na Moravním 
náměstí ve směru od Staré Tenice.  
V přípravě je studie na zastávky 
MHD na Tyršově náměstí ve směru 
do centra a zastávka v těsné blízkosti 
Mariánského náměstí (ulice Otaka-
rova nebo Vodní), kde by zastavovala 
dnešní linka 8 jedoucí ze Štěpnic na 
autobusové nádraží.

Změna ve vydávání průkazů  
pro osoby se zdravotním 
postižením

Od nového roku 2021 došlo ke změně 
ve vydávání parkovacích průkazů 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Nově jsou tyto průkazy vydávány 
odborem stavebního úřadu a život-
ního prostředí, oddělení dopravního 
úřadu, v budově městského úřadu na 
Protzkarově ulici č. p. 33. Souběžně 
s touto změnou byly rovněž přesunuty 
veškeré agendy spojené s provozová-
ním taxislužeb a stanic měření emisí. 

Tyto agendy od 1. ledna vykonává 
odbor dopravních a správních agend, 
oddělení registru řidičů a vozidel, 
v budově na Revoluční ulici č. p. 1023.

- JP-
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Krátce z města
Tři králové trochu jinak, letos bez průvodu

Za parkování na Komenského náměstí se bude opět platit

Bez koní i tradičního průvodu městem. 
Charitní Tříkrálová sbírka se v letoš-
ním roce také v Uherském Hradišti 
uskutečnila jinak, než jak ji lidé znají. 

Tradiční tříkrálové koledování bylo 
letos kvůli pandemii zrušeno, lidé ale 
mohli přispívat jinými způsoby, a to 
dokonce po delší dobu než obvykle. 

Sbírka probíhala od 1. do 24. ledna 
a její výsledky najdete na webu www.
charita.cz. Nově byla použit princip 
on-line kasičky, dále Charita Uherské 
Hradiště jako organizátor využila 
možnosti umístit stacionární poklad-
ničky do vybraných obchodních 
center, lékáren a jiných objektů. Další 
formou příspěvků byly dárcovské SMS, 
lidé peníze posílali také bankovním 
převodem. Ani tak se Tříkrálová sbírka 
neobešla bez obětavosti stovek dobro-
volníků a vstřícnosti veřejnosti. 

„Všem, kteří se i v těchto specific-
kých podmínkách do sbírky zapojili, 
moc děkujeme,“ řekl ředitel Charity 
Uherské Hradiště Jiří Jakeš. Tříkrá-
lová sbírka je největší sbírkovou akcí 
v Česku a v celostátním měřítku pro-
bíhá od roku 2001. Výtěžek je určen na 
pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a jiným potřebným skupinám lidí a to 
především přímo v regionech, kde 
sbírka probíhá. Desetina výnosu je pak 
každoročně určena na humanitární 
pomoc v zahraničí.

Dosavadní praxe, kdy na Komenského 
náměstí a v ulici Svatováclavská 
(u hřiště ZŠ UNESCO) mohli při pou-
žití parkovacích hodin řidiči zaparko-
vat na 30 minut zdarma, se v prvním 
čtvrtletí roku 2021 změní. Nahradí 
ji možnost parkovat v těchto mís-
tech po celý den, parkování ale bude 
zpoplatněno stejně jako jinde v centru 
města. Město chystá rovněž novinku 
v podobě zavedení elektronických 
předplacených parkovacích karet. „Na 
Komenského náměstí bude parkování 
na půl hodiny za korunu, jako je tomu 
i jinde ve městě, při delším parko-
vání si už řidiči budou muset zaplatit 
běžnou taxu pro I. zónu,“ informoval 
místostarosta Jaroslav Zatloukal.  
Zpoplatnění parkování na Komen-
ského náměstí a v části ulice Svato-
václavské bylo dočasně zrušeno před 

čtyřmi lety při revitalizaci veřejných 
prostranství v této lokalitě. Jednalo se 
o dotační projekt, který nezahrnoval 
příjmy z parkovného. Po uplynutí 
udržitelnosti projektu se město vrací 
k regulaci parkování i na těchto 
zrekonstruovaných parkovištích. 
Komenského náměstí bude zahrnuto 

do I. parkovací zóny s možností zvý-
hodněného krátkodobého stání (1 Kč 
za první půlhodinu), parkovací místa 
v ulici Svatováclavská a od Komen-
ského náměstí po ulici Kollárova 
budou zahrnuta do II. parkovací zóny 
(k platbě parkovného bude sloužit 
stávající automat na ulici Kollárova). 
Město aktuálně pracuje také na 
přípravě zavedení elektronických 
předplacených rezidentních případně 
abonentních parkovacích karet, které 
výhledově mohou nahradit současné 
tištěné karty umísťované za sklo auta. 
Jejich zrušení by urychlilo vyřízení 
příslušné parkovací karty (nebude 
nutný tisk a laminování karty) a řidič 
si nebude muset hlídat její čitelné 
umístění ve vozidle. Kontrola úhrady 
parkovného bude probíhat načtením 
registrační značky vozidla.  - JP-

Lidé mohli letos přispívat přes internet nebo do pokladniček v obchodních centrech. 
 Foto: Charita Uherské Hradiště

Parkovací místa na Komenského náměstí u budovy 
Reduty.  Foto: Město Uherské Hradiště
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Krátce z města
Předvánoční sbírka vynesla skoro šedesát tisíc

Lidé v Uherském Hradišti byli štědří 
i v době pandemie koronaviru. 
Nejen do pokladničky u tradičního 
dřevěného betlému na Masarykově 
náměstí, ale také do dalších dvou, 
v Uherskohradišťské nemocnici a 
v budově městského úřadu, vho-
dili před Vánocemi skoro 60 tisíc 
korun. Město pořádá charitativně 

zaměřenou předvánoční veřejnou 
sbírku již od roku 2003. A je už 
tradicí, že peníze, které se ve sbírce 
vyberou, připadnou některému ze 
sociálních zařízení, či spolků nebo 
organizací, které pečují o děti a mlá-
dež. Vloni se předvánoční sbírka v 
Uherském uskutečnila pro Zdravotní 
ústav paliativní a hospicové péče 

PAHOP a pro Akropolis. Zdravot-
nímu ústavu PAHOP vynesla sbírka 
54,4 tisíce korun, pro Akropolis se 
podařilo vybrat přes 5 tisíc.  PAHOP 
plánuje výtěžek sbírky použít jako 
příspěvek na pořízení automobilu pro 
mobilní hospic a terénní odlehčovací 
službu. Služby nevyléčitelně nemoc-
ným a umírajícím lidem poskytuje 
organizace nepřetržitě, umožňuje jim 
důstojné a bezbolestné dožití v domá-
cím prostředí a dostatečný vozový 
park je pro zajištění dostupnosti 
služby velmi důležitý. 

„Nárůst pacientů máme obrovský, 
takže to určitě využijeme,“ potvrdila 
ředitelka ústavu Helena Schwarczová. 
Akropolis chce výtěžek sbírky použít 
na zakoupení speciálního lůžka, které 
je určeno pro program s dětmi s autis-
tickým postižením. Výtěžek předvá-
noční sbírky byl srovnatelný s před-
chozím rokem, kdy se rovněž vybrala 
částka blížící se 60 tisícům. Vloni 
peníze připadly nízkoprahovému 
zařízení TULIP. Dosavadní rekord 
sbírky padl v roce 2017, kdy výtěžek 
činil takřka 71 tisíc korun. 

Starosta Stanislav Blaha předává výtěžek vánoční sbírky Heleně Schwarczové, ředitelce ústavu paliativní 
péče PAHOP.  Foto: Město Uherské Hradiště

Lavičky v centru města se postupně opravují
Nedivte se, když někde v centru města 
chybí lavičky. Jsou v opravě. S tou se 
koncem loňského roku začalo u všech 
24 laviček na Mariánském náměstí. 
V průběhu měsíce února se potom 
postupně začnou opravovat lavičky na 
Masarykově náměstí a na závěr i na 
Zelném trhu. 

Lavičky jsou odváženy na opravu 
postupně, aby na místě vždy nějaké 
zůstaly. V „servisu“ HRATESu jsou 
rozmontovány, konstrukce a zdravá 
prkna se očistí a ošetří novými vrst-
vami barvy. Poškozená prkna budou 
nahrazena za nová. Oprava laviček na 
Mariánském náměstí bude stát kolem 
36 tisíc korun. 

„Na kolik nás přijdou ty další, to 
se teprve odvine od jejich stavu. 
Na Masarykově náměstí je jiný typ 

laviček a možná bude zapotřebí kromě 
výměny prken i oprava rámů, navíc 
se budou dávat zcela nová prkna na 
kruhových lavičkách kolem sloupů, 
které se v rámci rekonstrukce také 
natřou,“ popsal místostarosta města 
Čestmír Bouda. Harmonogram prací 

je naplánován tak, aby opravy lavi-
ček proběhly do jarní sezóny, kdy už 
počasí láká k jejich hojnějšímu využití. 
Lavičky k sezení v celém centru města 
opravuje město v průběhu roku dle 
potřeby, neboť jsou často cílem van-
dalů.  - JP-
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Sociální služby | Názor zastupitele
Víte, na koho se obrátit, když potřebujete pomoc?

Život nám často připraví situace, 
v nichž se my nebo naši blízcí oci-
táme poprvé. ne s každou se však 
dokážeme hned a bez pomoci ostat-
ních lidí či potřebných informací 
vypořádat. existuje přitom nabídka 
nejen sociálních a návazných slu-
žeb, ale také různých aplikací a pro-
jektů, které mohou životní situace 
zkvalitnit či ulehčit.

Město Uherské Hradiště se ve spo-
lupráci se Zlínským krajem dlou-
hodobě věnuje plánování sociálních 
služeb na Uherskohradišťsku. 
Sociální služby se zaměřují na zacho-
vání co nejvyšší kvality a důstojnosti 
života lidí, například při pomoci 
při péči o vlastní osobu, prosazo-
vání práv a zájmů, zajištění chodu 
domácnosti, ošetřování, se zajiště-
ním ubytování, zprostředkováním 
kontaktu se společenským prostře-
dím a podobně. Trendem u služeb 
pro seniory je nastavovat služby tak, 
aby se mohli co nejdéle pohybovat ve 
svém přirozeném prostředí. Nejvíce 

se rozvíjí terénní služby, zejména 
služba pečovatelská. Důraz je kladen 
také na paliativní a hospicovou péči.

Katalog s přehledem sociálních 
a navazujících služeb pro region 
Uherskohradišťska najdete na 
odboru sociálních služeb Městského 
úřadu v Uherském Hradišti, oddělení 
plánování sociálních služeb, které 
sídlí na ulici Protzkarova č. p. 33, ve 
třetím podlaží (budova má bezbari-
érový přístup). Dostupný je samo-
zřejmě také na internetu na adrese 
socialnisluzby.mesto-uh.cz. S důvě-
rou se můžete obrátit také přímo na 
pracovnice oddělení plánování soci-
álních služeb. Rády s vámi v případě 
potřeby zkonzultují nejvhodnější 
výběr sociální služby nebo doporučí 
jiné vhodné řešení situace, například 
využití některého ze speciálních 
zařízení.

Jedním z nich je „Signál v tísni“, 
který město zajišťuje pro ty občany 
Uherského Hradiště, kteří žijí osa-
měle a díky věku či zdravotnímu 
stavu u nich existuje nebezpečí 
situace, kdy by si nemohli sami 
obvyklým způsobem přivolat pomoc. 
Pro vstup do systému je nutné mít 
pevnou telefonní linku. Oznámení 
ohrožující situace je pak vysíláno 
záchrannému systému stiskem spe-
ciálního tlačítka. 

Na podobných principech, ale už 
bez nutnosti vlastnit pevnou linku, 
funguje i řada dalších přístrojů 
a aplikací asistenčních služeb, které 
mohou být pro pocit bezpečí i včas-
nou pomoc užitečné. Jejich přehled, 
stejně jako informace o linkách 
pomoci, monitoringu bytu a pohybu 
osob, přepravě či komunikaci 
s neslyšícími či informace k dlu-
hovému poradenství, lze nalézt na 
webových stránkách úřadu, odboru 
sociálních služeb. 

Přehled sociálních služeb, fun-
gujících v  rámci Zlínského kraje 
najdete na webu www.social-
nisluzbyzk.cz, celostátních pak na 
iregistr.mpsv.cz/socreg/.  - OSS -

Výstavba nové spalovny
v nemocnici nabírá grády

Před povolením je nová spalovna 
nebezpečného zdravotnického odpadu 
v nemocnici, kde se má spalovat 
odpad z dalších krajských nemocnic. 
Město, které je účastníkem řízení a má 
možnosti celou věc zásadně ovlivnit, 
nedělá vůbec, ale vůbec nic. Úředníci si 
popilátovsku umývají ruce a odkazují 
se na rozhodnutí ministerstva a i z hra-
dišťské radnice už několikrát v médi-
ích zaznělo, že je to všechno v pořádku 
a tak bezpečné, že se nemusí nikdo 
ničeho obávat. 

O co vlastně jde: V nemocnici 
vznikne zcela nová spalovna, ve které 
se má pálit ročně asi 1000 tun odpadu 
(třikrát víc než teď) s dvoupodlažní 
skladovací halou 22 x 20 m, kterou 
úředníci nazývají „přístřeškem“ a  kde 
se bude shromažďovat zdravotnický 
odpad z celkem tří krajských nemocnic. 
Vlastní umístění spalovny je v rozporu 
s odstupovými vzdálenostmi, jež by 
podle vyhlášek a zákonů měla mít. 
Například hala na odpad bude jen 90m 
od dětského hřiště MŠ. Umístění spa-
lovny je v přímém rozporu s územním 
plánem města. Komín spalovny bude 
pouze 16 m vysoký. Návrh zcela igno-
ruje to, že ve Štěpnicích jsou osmipat-
rové domy výšky 24 m. Pro mě osobně 
je nepřijatelné, že spalovna bude kromě 
použitého nebezpečného zdravotnic-
kého materiálu spalovat i patologicko-
-anatomický odpad (části amputo-
vaných končetin, krev a ... doplňte si 
sami..). Tento odpad by se měl posuzo-
vat podle zákona o pohřebnictví a tedy 
se likvidovat v krematoriích. 

Nevěřte řečem politiků o tom, že 
spalovna zdravotnického odpadu je 
superbezpečná. Požáry a úniky zplodin 
ze spaloven a hal v posledních měsících 
nám stále připomínají, že spalování 
odpadů ve městě (na sídlišti) s sebou 
vždycky nese, i přes všemožná zabez-
pečení, velká rizika. A těch by se lidé, 
kteří o tom rozhodují a o sobě často 
tak rádi říkají, jak milují Hradiště, 
Slovácko apod., vyvarovat a nepodstu-
povat je. Jan Zapletal, Ph.D.,

Nestraníci pro Hradiště
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Město Uherské Hradiště

Pytlový svoz plastů
Město pomáhá lidem vytřídit co největší množství odpadů

Uherské Hradiště pokračuje v projektu 
pytlového svozu plastů v městských 
částech s převahou zástavby rodinnými 
domy. Jde o Mařatice, Jarošov, Sady, 
Vésky, Míkovice a Rybárny a jedná se 
pouze o doplňující aktivitu ke kontej-
nerovému sběru tříděného odpadu. 
Cílem pytlového svozu je pomoci oby-
vatelům vyseparovat co možná největší 
množství plastů z komunálního odpadu 
a umožnit jim plasty třídit v pohodlí 
domova.

Proč?
• Pro zjednodušení třídění plastů 
od občanů města, kteří mohou třídit 
z domu,
• pro uvolnění přetížených nádob kon-
tejnerových stání,
• pro snížení množství skládkovaného 
komunálního odpadu, jeho maximální 
recyklaci a energetické využití.

Co?
• PET láhve od nápojů, kelímky 
(například od jogurtů), nápojové 
plechovky, plastové sáčky, tašky a fólie, 
obaly z plastů i polystyrénu a výrobky 
z plastů i polystyrénu (kartáčky na 
zuby, jednorázové holicí strojky, hračky 
a podobně),
• do pytlů nepatří výrobky z PVC, 
novodurové trubky, linolea a obaly od 
nebezpečných látek, jako jsou napří-
klad motorové oleje, barvy a nebez-
pečné chemikálie.

Jak?
• Odpad vložit do žlutých pytlů, 
které si občané mohou vyzvednout ve 
výdejních místech uvedených na webu 
www.mesto-uh.cz,
• minimalizovat objem – sešlápnout, 
zmačkat,
• odpad zbavit nečistot – zbavit největ-
šího znečištění krátkým vypláchnutím,
• dobře zavázaný žlutý pytel, pokud 
možno maximálně naplněný, je nutné 
přichystat večer před uvedeným termí-
nem nebo brzy ráno v den svozu před 
dům.

Kde?
• Lokality se zástavbou rodinných 

domů (Uherské Hradiště, Mařa-
tice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice 
a Rybárny),
• konkrétní seznam ulic, kde bude 
prováděn pytlový svoz plastů, nalez-
nete na www.mesto-uh.cz.

Kdy?
• Svoz pytlů proběhne vždy ve středu 
v čase od 7.00 do 18.00 hodin v těchto 
dnech:
6. ledna  7. července
3. února 4. srpna
3. března 1. září
7. dubna 6. října
5. května 3. listopadu
2. června 1. prosince
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Nominace na nejlepší sportovce, 
sportovní kolektivy a trenéra za rok 2020
nominace v jednotlivých kategoriích na základě výsledků v roce 2020. vyhodnocuje sportovní komise 
rady města uherské hradiště. termín vyhlášení výsledků bude upřesněn podle vývoje epidemické situace.

Tereza Fusková, 14 let 
AC Slov. Slavia – atletika
4. místo běh 1500 m MČR žáků 
dráha, 8. místo 1500 m MČR 
žáků hala, 3. místo 1500 m MČR 
družstev dorostu, 3. místo 1500 m 
Mistrovství Moravy a Slezska 
žáků, vylepšení oddílového 
rekordu na 1500 m, členka týmu 
dorostenek – vicemistryně ČR.

Šimon Pekař, 15 let
AC Slov. Slavia – atletika
2. místo ve skoku dalekém  
a 4. místo 60 m překážky na MČR 
žáků v hale, 6. místo na 100 m 
překážky a 6. místo v dálce na 
MČR na dráze, 4. místo skok 
daleký a 5. místo 100 m překážek 
na evropských hrách 2020,  
1. místo dálka a 2. místo 100 m 
překážek na Mistrovství Moravy 
a Slezska žáků.

Markéta Prášilová, 13 let
AC Slov. Slavia – atletika
2. místo 60 m a 3. místo na 150 m  
na European Kids Athletics Ga-
mes 2020, 1. místo 60 m a 150 m 
na Mistrovství Moravy a Slezska 
ml. žáků v hale i na dráze, lídr 
českých tabulek mladších žákyň 
na 60 m a 150 m.

Denisa Tománková, 9 let
Tenis Slovácko – tenis
2. místo MČR jednotlivci a 2. 
místo MČR družstva v kategorii 
babytenis, 1. místo (zima i léto) 
Masters Sparta, 7x 1. místo a 2x 2. 
místo na jiných turnajích.

Klára Vrbová, 12 let
TJ Slovácká Slavia – judo
3. místo Ostrava Judo Open 2020 
– Český pohár, 8x 1. místo  
a 1x 2. místo na dalších turnajích. 
Bilance v roce 2020 – 32x výhra  
a jen 2x prohra.

MLÁDEŽ DO 15 LET

Tomáš Habarta, 17 let
AC Slovácká Slavia – atletika 
1. místo 2000 m překážky na MČR 
dorostu dráha (rekord MČR), 3. 
místo 1500 m na MČR do 22 let 
dráha, 1. místo 2000 m překážky 
na MČR družstev dorostu, 3. mís-
to MČR v přespolním běhu, limity 
na ME na 2000 m překážky, 1500 
m a 800 m, lídr českých tabulek 
dorostu pro rok 2020 – 2000m 
překážky a 1500 m, vylepšení 
oddílových rekordů. 

Eliška Janíková, 22 let
1. FC Slovácko – fotbal
Kapitánka žen Slovácka 4. místo 
v 1. lize žen v sezóně 2019/20, prů-
běžné 3. místo v ročníku 2020/21, 
členka ženské reprezentace ČR.

Jakub Kunt, 19 let
AC Slovácká Slavia – atletika
1. místo v trojskoku na MČR juni-
orů na dráze, 2. místo v trojskoku 
i v dálce na MČR juniorů v hale, 
reprezentant ČR a vítěz mezistát-
ního utkání juniorů v trojskoku v 
Polsku, držitel oddílového rekordu 
v dálce, trojnásobný mistr Mora-
vy a Slezska v hale (skok vysoký, 
skok daleký a trojskok).

Karolína Mitanová, 16 let 
AC Slovácká Slavia – atletika
1. místo v běhu na 400 m MČR 
dorostu dráha, 3. místo v běhu  
na 400 m MČR dorostu hala,  
1. místo v běhu na 400 m a 200 m, 
3. místo v běhu na 300m překážky 
na MČR družstev dorostu, splně-
ný limit na ME v Itálii na 400 m, 
vylepšení oddílového rekordu  
na 400 m, členka družstva doros-
tenek – vicemistryně ČR.

Jana Polášková, 16 let
AC Slovácká Slavia – atletika
1. místo MČR v trojskoku doroste-
nek v hale, 2. místo MČR ve skoku 
dalekém dorostenek v hale, 6. 
místo na MČR dospělých ve skoku 
dalekém v hale, členka družstva 
dorostenek – vicemistryně ČR.

MLÁDEŽ NAD 15 LET

Jiří Brázdil
AC Slovácká Slavia  
– atletika
Trenér reprezentantů ČR a 
medailistů z MČR Jakuba 
Kunta (mistr a vicemistr 
ČR) a Jany Poláškové (mis-
tryně a vicemistryně ČR), 

trenér družstva dorostenek – vicemistryně ČR.

Jan Horák, 
AC Slovácká Slavia 
– atletika
Trenér reprezentantky ČR 
a medailistky z MČR do 
22 let Blanky Tomáškové 
(dvojnásobná vicemistryně 
ČR) a medailistky ze žákov-

ského MČR Viktorie Staškové (3. místo vrh koulí), trenér 
družstva dorostenek – vicemistryně ČR.

Robert Sklenář
AC Slovácká Slavia  
– atletika
Trenér žákovského mistra 
ČR v hodu oštěpem Štěpána 
Šípka, trenér družstva 
dorostenek – vicemistryně 
ČR.

TRENÉŘI
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Fotbalové okénko

TJ Slovácká Slavia
Šerm – minižáci
Bronzová medaile na MČR v šermu kordem – tým 
startoval ve složení Matyáš Gajdoš, Štěpán Pavlíček, 
Kryštof Trubač a Jáchym Vydlák.

1. FC Slovácko
Fotbal – dorostenky
První místo v 1. lize dorostenek v sezóně 2019/20 (před 
Slavií i Spartou), průběžné 1. místo s bilancí 6 zápasů,
 6 výher a skóre 40:0 v sezóně 2020/21.

Jiří Zalubil, 20 let
ASC Dukla Praha 
– kanoistika
MČR 2x 2. místo, 2x 4. místo a 2x 8. místo, 
Světový Pohár Szeged 10. a 11. místo.

AC Slovácká Slavia
Atletika – dorostenky
Vicemistryně ČR a mistryně Moravy a Slezska v soutěži 
družstev.

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

SPORTOVCI Z UHERSKÉHO 
HRADIšTě PůSObÍCÍ 
V JINýCH MěSTECH

Slovácko přezimovalo na šestém místě tabulky

Fotbalisté Slovácka si k Vánocům 
naložili hezký dárek – nejprve zcela 
přesvědčivě porazili účastníka evrop-
ských pohárů a adepta na titul Viktorii 
Plzeň 4:0, když se o branky podělili 
Kalabiška, Hofmann, Sadílek a Kubala. 
Vynikající výkon podal Milan Petr-
žela, který tak oslavil 400 odehraných 
zápasů v nejvyšší soutěži – patří mezi 
šest nejaktivnějších hráčů České 
republiky.

Den před Štědrým dnem pak Slo-
vácko odvezlo tři body i z Mladé Bole-
slavi po vítězství 3:2, branky vstřelili 
Kliment, Jurečka a Daníček z penalty. 
V obou zápasech se do branky úspěšně 
vrátil Nemrava. Zajímavý byl pohled 
na anketu deníku Sport.cz, v níž šest 
expertů volilo Jedenáctku podzimu 
– ve třech sestavách se objevil Lukáš 
Sadílek, v jedné Stanislav Hofmann 
a Marek Havlík. Sadílek navíc obsadil 
7. místo mezi všemi hráči ligy v počtu 
naběhaných kilometrů. Zajímavé 
ocenění!

Po krátkém odpočinku 3. ledna 

odjelo mužstvo (25 hráčů) na týdenní 
soustředění do chorvatského Umagu 
(bez Hellebranda, jemuž skončilo 
hostování, a Cicilia, který doléčuje 
zraněný kotník). Tady, kromě trénin-
kových dávek, absolvovalo přípravný 
zápas s nováčkem nejvyšší maďar-
ské soutěže celkem Budafoki MTE 
s výsledkem 1:1, když branku vstřelil 
Petržela a vystřídalo se celkem jedena-
dvacet hráčů.

Ligové boje Slovácko opět zahájilo 
v mrazivé sobotě 16. ledna vítězstvím 
doma nad Karvinou 2:0. Branky 
vstřelili Daníček z penalty a Kliment, 
mužstvo podržel brankář Nemrava, 
když zneškodnil penaltu. 20. ledna při-
šel triumf 1:2 v Ostravě, a po uzávěrce 
se pokračovalo 23. ledna na Bohemians 
a 30. ledna jsme hostili Budějovice.  
Od 6. února by se mělo hrát pravidelně 
každý víkend (v Jablonci, doma s Tep-
licemi, v Příbrami a 27. února doma se 
Slavií). Doufejme, že se stále udržíme 
v přední části tabulky.

- MP -

Po vítězném zápase s Plzní oslavil Milan Petržela 400 odehraných zápasů v nejvyšší soutěži.              
 Foto: Miroslav Potyka
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Úspěchy našich sportovců
Uherské Hradiště sice proslulo svou kulturou, sport ale není ani trochu pozadu

jednou z oblastí, kterou koronaviro-
vá pandemie velmi výrazně pozna-
menala, je sport. v roce 2020 byla 
zrušena řada soutěží, zkomplikovaly 
se také tréninkové možnosti. a bo-
hužel je stále více zřejmé, že omezení 
poznamenají i rok letošní. Přesto se 
především během loňského letního 
uvolnění uskutečnily mnohé sou-
těže, na nichž se blýskly také kluby 
z uherského hradiště. Při hlasování 
o nejlepší sportovce města je tedy 
i nyní z čeho vybírat.

Sportovní komise na svém úvod-
ním jednání v roce 2021 vybrala užší 
nominace a během února by měla 
rozhodnout také o konečných výsled-
cích. Toto hlasování však probíhá 
tajně, takže výsledky nebudou znát 
ani členové komise. Výsledky budou 
zveřejněny na oficiálním vyhlášení, 
které však bylo vzhledem k aktuál-
ním epidemiologickým opatřením 

odloženo na neurčito. „Vyhlášení zcela 
jistě nějakou formou proběhne, ať už 
tradičním galavečerem či v rámci jiné 
akce. Možná se uskuteční i ve venkov-
ních prostorech, ale nechci předjímat, 
uvidíme, co nám situace dovolí,“ uvedl 
starosta Stanislav Blaha.

Ani COVID je nezastaví
I když jsou podmínky pro sport slo-
žité, kluby ani samotní sportovci to 
nevzdávají. Většina oddílů se inten-
zivně vrhla do tréninků při každém 
rozvolnění opatření, což dokazuje 
velké nadšení jejich svěřenců. „Zatím 
nemáme signály o tom, že by některý 
z oddílů měl mít až existenční pro-
blémy. Pauzu určitě nikdo nevítá, pro-
tože je demotivační, na druhou stranu 
může sloužit třeba k nabrání nových 
sil, kvalitnímu plánování a přípra-
vám. Kluby mohou připravit třeba 
i nábory, aby pak mohly přitáhnout 
co nejvíce mládeže zpět ke sportu, což 

nepochybně bude potřeba,“ podotkl 
místostarosta Ivo Frolec.

Minulá sezóna byla pandemií 
ovlivněna jen okrajově, většina akcí 
a soutěží proběhla, ale třeba u kolek-
tivních sportů se zpravidla anulo-
valy výsledky. Individuální sporty si 
povětšinou své termíny našly a jejich 
velké akce se uskutečnily. Nynější 
druhá pauza, která trvá již od října, je 
však pro sportovce hodně smutná. Až 
na některé výjimky všichni „stojí“ - od 
rekreačních sportovců až po profesio-
nály. Zbyly jim pouze možnosti běhat, 
jezdit na kole či v domácích podmín-
kách posilovat a cvičit. Zimní a halové 
sporty mají prakticky rok pauzu. 
„Pevně věřím, že výkonnostní spor-
tovci i v tomto čase našli cestu, jak se 
připravovat prostřednictvím svých 
klubů na dálku. Samozřejmě, že čas 
letí, někdo svou formu a píli nemohl 
využít naplno, ale bohužel taková je 
doba a musíme doufat v brzké zlep-
šení,“ posteskl si starosta Stanislav 
Blaha.

Atletická a fotbalová tradice
Loni se opět vyznamenali atleti, kteří 
patří ke stálicím žebříčků nejlepších 
slováckých sportovců. Tento sport má 
v Uherském Hradišti dlouholetou tra-
dici a také velmi dobré zázemí včetně 
kvalitního personálního zabezpečení. 
Základem úspěchů jsou schopní 
trenéři, široká základna a také dobře 
fungující spolupráce se Základní ško-
lou Sportovní.

Potíž je ale v tom, že v Uherském 
Hradišti mnohé atletické naděje 
končí v mládežnických kategoriích, 
dál už tady nemají kam jít anebo pak 
případně pokračují jinde. „Největší 
a nejúspěšnější oddíly jsou ve velkých 
univerzitních městech. Je tam pro-
pojení univerzita – sport či armáda 
– sport. Jsou to, dá se říci profesio-
nálové a zaměstnanci, od trenérů 
až po sportovce. U nás v Uherském 
Hradišti to dělá prakticky parta 
nadšenců a nikdo z nich to nemá jako 
své zaměstnání. Nabízené podmínky, 

Loni byla v kategorii do 15 let oceněn mladá atletka Karolína Mitanová.  Foto: Město Uherské Hradiště
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finance a samotné jméno pak všechny 
talenty stahuje v ideální době při 
přesunu na vysoké školy. S trochou 
nadsázky bych to přirovnal k fotbalu. 
Jako je Sparta a Slavia ve fotbale, tak 
je také Dukla, Olymp či USK v atle-
tice. Každý chce být součástí těch 
nejslavnějších klubů,“ zamyslel se 
Pavel Rochovanský z oddělení školství 
a sportu uherskohradišťské radnice, 
který oceňování nejlepších sportovců 
města organizuje.

Dalším sportem, kterému se ve 
městě mimořádně daří, je samozřejmě 
fotbal. Místní klub dlouhodobě dosa-
huje velmi slušné výsledky v nejvyšší 
ligové soutěži a pyšnit se může také 
silnou fanouškovskou základnou. 
„Fotbal je zde opravdu sportem číslo 
jedna. Klub se aktuálně zdá být stabi-
lizovaným a zatím na jeho výsledky 
můžeme být pyšní. Doufejme, že to 
potrvá i dál. Uherské Hradiště i celé 
trojměstí patří v lize k nejmenším 

aglomeracím, kde se hraje nejvyšší 
soutěž,“ podotkl starosta Stanislav 
Blaha.

Výjimečný ženský tým
V celorepublikovém kontextu je pak 
zcela unikátní uherskohradišťský 
ženský fotbal. Ve Slovácku už má 
také svou tradici a pozici umoc-
nil profesionalizací svých hráček 
v minulém roce. „Zmínil bych 
výjimečnou generaci dorostenek, 
které doslova válcují i pražská esa. 
Za úspěchy stojí stejně jako u mužů, 
skvělá práce fotbalové akademie. 
Kvalitní trenéři, nastavení sportov-
ních tříd a poměrně dobré podmínky 
k rozvoji hráčů. Vše je o lidech 
a správném vedení. Právě jim bych 
přál odměnu, aby ženy v tomto roce 
přitáhly do našeho města evropskou 
Ligu mistryň. A třeba nezůstanou 
s poháry pozadu ani mužští kole-
gové. Pro fotbal v Uherském Hradišti 

by to znamenalo strašně moc,“ dodal 
Pavel Rochovanský.

V posledních letech vynikají také 
volejbalistky - starší žákyně, doros-
tenky, kadetky, juniorky, které vozí 
medaile z mistrovství republiky 
a hrají nejvyšší soutěže. Bohužel 
i tady je to dlouhé roky stejné jako 
u atletiky a hráčky v určitém věku 
odcházejí do jiných klubů. Úspěchů 
dosahují i veslařské dorostenky VK 
Morávia nebo tanečníci TK Rokaso. 
Dobré výsledky mají také další 
sporty, jako jsou šerm, judo či tenis. 
Co do oblíbenosti zažili velký boom 
florbalisté.

Sečteno a podtrženo: Přestože je 
Uherské Hradiště proslulé spíše jako 
město zaslíbené kultuře, folkloru 
a tradicím, sport není ani trochu 
pozadu. Na území města funguje 
nespočet sportovních klubů i sporto-
višť, kde si každý může najít to své.  

 - PS, PR -

akropolis – aerobic sálový
Andrea Klofáčová, tel.: 608 851 095, 
andrea.klofacova@akropolis-uh.cz, 
www.akropolis-uh.cz

sport academy B2m – aerobic sálový
Bohdana Krystková, tel.: 775 625 925, 
bohdanakrystkova@sab2m.cz, 
www. sab2m.cz

klub biatlonu míkovice
Aleš Pipal, tel.: 723 256 264, a.pipal@
seznam.cz, drobny.jan@centrum.cz

aquapark uherské hradiště 
– vodní aerobic, aquabalanc
Tel.: 572 503 054, recepce@

aquapark-uh.cz, info@aquapark-uh.
cz, www.aquapark-uh.cz

atletika ac slovácká slavia
Pavel Kunt, tel.: 603 510 310, 
atletikauh@email.cz

Bridžový klub 
Michal Králík, tel.: 775 640 545, 
kralik.preklady@gmail.com

discgolf club slovácko
Ivo Vojtík, tel.: 739 296 824, 
filmaskola-vojtik@seznam.cz

sk Badminton
Martin Holčík, tel.: 724 922 222, 

info@badmintonuh.cz, 
www.badmintonuh.cz

sk Bikros míkovice
Karel Hána, tel.: 603 875 704, 
hana@jakos.cz, www.tufirteam.cz

Bodystyling t. j. sokol 
Zuzana Kohoutová, tel.: 604 870 392, 
kohoutova@sokol-uh.cz, 
www.sokol-uh.cz/cviceni/
bodystyling  

Florbal FBc slovácko
Bedřich Chromek, tel.: 602 767 061, 
fbcslovacko@gmail.com, 
www.fbcslovacko.cz

Kam za sportem
Přehled sportovních klubů působících ve městě
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Fotbalový klub Fc slovácko 
Petr Pojezný, tel.: 602 666 628, 
info@fcslovacko.cz, www.fcslovacko.cz

Fotbalový klub sk mařatice
Dalibor Jirásek, tel.: 725 520 981, 
dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz

Fotbalový klub tj slavoj jarošov
Martin Jančík, tel.: 608 044 050, 
jancik.jarosov@seznam.cz

Fc internacionálové 
slovácká slavia
Jiří Flašar, tel.: 733 292 791, 
flasarovi@seznam.cz

Golf club uherské hradiště
Renata Prchlíková, tel.: 608 666 556, 
572 501 744, prchlikova@gcuh.cz, 
www.gcuh.cz

házená tj slovácká slavia
Irena Zlatníková, tel.: 608 546 397, 
ria.severanka@centrum.cz

horolezecký oddíl
Pavel Urbánek, tel.: 732 658 094, 
horolezcizhradiste@gmail.com, 
www.horolezcizhradiste.blogspot.com

jóga aranka marášková
Tel.: 775 506 121, dyogi@dyogi.cz, 
www.dyogi.cz, arankamarasek.com

oddíl jógy tj slovácká slavia
Dana Křenová, tel.: 723 734 090, 
Dana.Krenova@centrum.cz 

judo tj slovácká slavia
Karel Krajča, tel.: 777 086 031, 
karelkrajca@centrum.cz, 
www.judo-uherskehradiste.cz

karate-do
Antonín Burďák, tel.: 736 668 722, 
a.burdak@tiscali.cz, 
www.karatedo-uh.cz

kickbox tj slovácká slavia
Zbyněk Tesařík, tel.: 728 101 743, 
asyl@seznam.cz

krav maga Fullfight club
Hošek Jaroslav, tel.: 775 734 600, 
info@fullfight.cz, www.fullfight.cz 

krasobruslení sk kraso
Svatava Mazurková, tel.: 604 506 591, 
sm@email.cz, www.krasouh.cz

kulturistika tj slovácká slavia 
Rostislav Bartas, tel.: 782 573 502, 
r.bartas@seznam.cz

lední hokej hc uherské hradiště
Miroslav Stavjaňa, tel.: 731 548 294, 
Richard Šebestů, tel.: 727 879 958, 
hcuh@hcuh.cz, www.hcuh.cz

nohejbal sk míkovice
Milan Řezníček, tel.: 607 475 267, 
milan.rez1@seznam.cz

Parkour a freerunning t. j. sokol
Lukáš Otoupalík, tel.: 777 022 967, 
otoupalik@sokol-uh.cz, www.sokol-uh.cz

Pilates
Jana Uherková, tel.: 736 732 998, info@
pilatesjana.cz, www.pilatesjana.cz

Plavecký oddíl tj slovácká slavia 
Jiří Vašica, tel.: 723 104 103, 
e-mail: pouh@email.cz
   
Plavecký klub elite swim
Jan Duda, tel.: 702 152 163, info@elite-
swim.cz, www.eliteswim.cz

Plavecká škola
Jan Duda, tel.: 731 555 001, reditel@

plaveckaskolauh.cz, 
www.plaveckaskolauh.cz
   
Plavání dětí Baby club katka 
Kateřina Konečná, tel.: 604 257 685, 
babyclub.katka@seznam.cz, 
www.babyclubkatka.cz

Plavání dětí Baby club
Jitka Slivečková, tel.: 608 863 417, 
babyclub_uh@volny.cz, 
www.babyclubuh.cz

Plavání centrum duha
Eva Hlůšková, tel.: 606 431 061, 
hluskova.eva@seznam.cz, 
www.centrumduha.cz

Požární sport sh čms - okresní 
sdružení hasičů       
Václav Holásek, tel.: 572 552 434,  
osh.uh@tiscali.cz, www.osh-uh.net

sportovní gymnastika t. j. sokol 
Pavlína Vaškůjová, tel.: 739 259 942, vas-
kujova@sokol-uh.cz, www.sokol-uh.cz
     
stolní tenis orel jednota 
Lenka Slivečková, tel.: 725 027 248, 
lenkasli@centrum.cz, www.orel-uh.cz

squash tj slovácká slavia 
Miroslav Uherka, tel.: 571 891 298, 
slovacka@tiscali.cz

Šachový oddíl mařatice
Ondřej Panáček, tel.: 725 850 422, 
ondrej.panacek@gmail.com

Šerm tj slovácká slavia
Tomáš Kovařík, tel.: 739 490 458, 
kovartmeister@gmail.com, Dušan 
Pavlíček, 606 351 178, dupavlicek@
seznam.cz, www.serm-slovacka.cz

tenisový klub 
Radim Kutálek, tkuh@tk-uh.cz, 
www.tk-uh.cz

tenis slovácko
David Mišťúrik, tel.: 602 515 588, 
dmisturik@tenisslovacko.cz, 

Členové VK Slovácko při závodech na brněnské 
přehradě.
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Přehled sportovních klubů působících ve městě

v době pandemických omezení byla 
většina sportovišť uzavřená. a to 
rozhodně není pro naše tělo ani ducha 
dobře. Buďte tedy připravení, až se 
jejich brány zase otevřou. v uherském 
hradišti je nabídka opravdu bohatá.

městský sportovní areál
Atletický stadion, antukové a beachvo-
lejbalové kurty, víceúčelová hřiště 
s umělým povrchem (házená, basket-
bal, malá kopaná, volejbal, nohejbal 
a tenis), skateboardová překážková 
dráha.
Stonky 860, tel.: 572 540 543, 572 540 
588, 731 548 296-7, reditel@sportoviste-
-uh.cz, www.sportoviste-uh.cz

Workoutové hřiště
Smetanovy sady (u Slovácké búdy), 
Za Alejí 1072 (sportovní areál 
Mojmír), tel.: 572 540 588, 731 548 
296-7, reditel@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

městský fotbalový stadion 
miroslava valenty
Tréninkové fotbalové hřiště.
Stonky 566, tel.: 572 551 801, info@
fcslovacko.cz,  www.fcslovacko.cz

sportovní areál mařatice–východ
Větrná 1524, tel.: 572 540 588, 724 977 

778, reditel@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

sportovní areál mojmír
Za Alejí 1072, tel.: 572 540 543, 572 540 
588, 731 548 296-7, reditel@sportoviste-
-uh.cz, www.sportoviste-uh.cz

víceúčelové hřiště 
na Šafaříkově ulici
Tel.: 572 540 588, 737 636 805, 
reditel@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

víceúčelové hřiště na konečné ulici
Tel.: 572 540 588, 608 559 943, 
reditel@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

Fotbalové hřiště mařatice-východ
Větrná 1524, tel.: 602 666 628, 
pojezny@fcslovacko.cz

minihřiště s umělým povrchem 
– východ
Větrná 1524, tel.: 572 540 543,  724 977 
778, reditel@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

víceúčelové hřiště t. j. sokol 
(umělý povrch)
Tyršovo nám. 113, tel.: 775 611 920, 
info@sokol-uh.cz, www.sokol-uh.cz

víceúčelové hřiště zŠ unesco 
(umělý povrch)
Komenského nám. 350, 
tel.: 572 432 826, 
zsunesco@zsunesco.cz

Fotbalové hřiště jarošov
Pivovarská 102, tel.: 608 044 050, 
jancik.jarosov@seznam.cz

Fotbalové hřiště sady
Tel.: 572 551 801, 602 666 628, info@
fcslovacko.cz, www.fcslovacko.cz

víceúčelové hřiště jarošov
Louky 493, tel.: 572 540 543, 
572 540 588, 731 548 296-7, 
reditel@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

víceúčelové hřiště vésky
Vésky 6, tel.: 777 577 655, 
marek.simek@centrum.cz

víceúčelové hřiště míkovice
Malá kopaná, tenis, nohejbal, odbíjená.
Pod přehradou, tel.: 608 859 906, 
zpevakpavel@seznam.cz

Bikrosová závodní trať míkovice
Pod Přehradou, tel.: 603 875 704, 
hana@jakos.cz, 
www.tufirteam.cz

Jan Svoboda, 605866879,
jsvoboda@sportparkrybnicek.cz, 
www.tenisslovacko.cz

turistický závod junák – český 
skaut, středisko Psohlavci 
Jiří Kamas, tel.: 728 666 511, 
psohlavci.uh@seznam.cz, 
www.psohlavci.skauting.cz

klub českých turistů 
František Čevela, tel.: 720 514 032, 
frantisek.cevela@seznam.cz, 
www.turistiuh.cz

volejbal tj slovácká slavia 
Pavel Jančář, tel.: 739 488 427, jan-
carp@seznam.cz, predseda@slovac-
kaslavia.cz, www.slovackaslavia.cz

veslování vk morávia
Michaela Tomaštíková, 
tel.: 603 977 823, m.tomastikova@
seznam.cz, www.vkmoravia.cz

veslování vk slovácko
Marek Šurý, tel.: 773 330 111, 
email: mareksury@seznam.cz, 
www.vkslovacko.cz Bikros na trati v Míkovicích.
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aquapark uherské hradiště
Vnitřní areál – 25m plavecký bazén, 
dětský bazén, parní prohřívárna, 
zábavní bazén s vodními atrakcemi, 
dětské brouzdaliště, skluzavky pro děti, 
vyhřívaný bazén pod širým nebem, dva 
tobogány.

Wellness centrum – 2x finská sauna, 
balnárium, turecká lázeň, bylinná 
lázeň, ochlazovací centra, odpočívárny, 
terasa s ochlazovacím bazénkem 
a odpočinková terasa s lehátky, wellness 
procedury.

Venkovní areál: víceúčelový (plavecký 
a zábavní) bazén s vodními atrakcemi 
(skluzavky, vodní chrliče, dnové per-
ličky, masážní lavice), dětské brouzda-
liště, bazény pro lodičky a aquazorbing, 
sportovní hřiště pro plážový volejbal, 
plážový fotbal, hřiště pro nohejbal 
s umělým povrchem, stolní tenis, prolé-
zací hrad, pískoviště, houpačky.

Sportovní 1214, 572 503 054, info@
aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz

Bazén zŠ za alejí 
Za Alejí 1072, tel.: 572 432 900, vratislav.
brokl@zszaaleji.cz, www.zszaaleji.cz

zimní stadion a in-line plocha
Na Rybníku 1057, tel.: 572 570 319, 731 
548 294, zs@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

městská sportovní hala
Velký sál pro míčové hry, šermířský sál, 
squashové kurty, spinning, 2x cvičební 
sál, fitcentrum, kryokomora, wellness. 
Stonky 860, tel.: 572 540 588, 572 540 
543, 731 548 277 (vedoucí haly), 731 548 
276 (vrátnice), 603 391 021 (cycling 
centrum, squashové kurty), 732 600 937 
(fitness), sh@sportoviste-uh.cz, 
www.sportoviste-uh.cz

sportcentrum morava – squash
U Moravy 827, tel.: 572 540 408, 
www.sportcentrummorava.cz

tělocvična zŠ unesco 
Komenského 350, tel.: 572 432 826, zsu-
nesco@zsunesco.cz, www.zsunesco.cz

tělocvična a posilovna 
zŠ sportovní
Sportovní 777, tel.: 572 551 206, info@
zsuhsportovni.cz, www.zsuhsportovni.cz

tělocvična zŠ větrná 
Větrná 1063, tel.: 572 434 411, 
zsvychod@zsvychoduh.uhedu.cz, 
www.zsvychod.uhedu.cz

tělocvična zŠ jarošov
Pivovarská 200, tel.: 572 545 077, 739 
488 427, zsjarosov@zsjarosov.cz, 
www.zsjarosov.cz

tělocvična zŠ za alejí 
Za Alejí 1072, tel.: 572 432 900, vratislav.
brokl@zszaaleji.cz, www.zszaaleji.cz

tělocvična obchodní akademie 
Nádražní 22, tel.: 572 433 011, durdak@
oauh.cz, www.oauh.cz

tělocvična Gymnázium 
Velehradská 218, tel.: 572 434 111, 
botek@guh.eduzk.cz, 
www.gymnaziumuh.cz

tělocvična střední odborná 
škola technická
Revoluční 747, tel.: 572 420 211, 
info@sosgsm.cz,  www.sosgsm.cz

tělocvična t. j. sokol
Tyršovo nám. 113, tel.: 775 611 920, 
info@sokol-uh.cz,  www.sokol-uh.cz

orlovna
Mariánské nám. 78, tel.: 731 604 108, 
774 407 244, spravce@orel-uh.cz, 
www.orel-uh.cz

tělocvična střední škola průmyslová, 
hotelová a zdravotnická
Kollárova 617, tel.: 572 433 911, ssphz@
ssphz-uh.cz, www.ssphz-uh.cz

Fitness Fit4life
Milíčova 470, tel.: 602 778 816, 774 033 
877, fit4lifeuh@gmail.com, 
www.fit4life.cz

my fitness
Na Vyhlídce 1370, tel.: 702 153 742, my-
-fitness@seznam.cz, www.my-fitness.cz

top Fitness
Na Rybníku 1057, tel.: 725 996 197, 
info@fitnessuh.cz, www.fitnessuh.cz

infitness     
Velehradská 1206, obchodní dům 
Centrum, tel.: 725 855 992, 
info@infitness.cz, www.infitness.cz

cross Power Fit
Tyršovo nám. 440, Martin Kužela, 
tel.: 603 232 694

madness Gym
Průmyslová 712, 725 855 992, martin-
vandirek87@gmail.com, madnessgym.
webnode.cz

Bushido Gym
Průmyslová 712, tel.: 725 956 634, info@
bushidogym.cz, www.bushidogym.cz

tenisové kurty u moravy 
U Moravy 827, tel.: 774 553 815, 
e-mail: tkuh@tk-uh.cz, www.tk-uh.cz

krytá tenisová hala mařatice–východ
Na Vyhlídce 1370, tel.: 776 007 879, 
604 782 636, info@tenisplus.eu, 
www.tenisplus.eu

Bowling v
Větrná 1391, tel.: 572 577 222, 
www.bowling-uh.cz

Bowling sportcentrum morava
U Moravy 827, tel.: 572 540 413, 
www.sportcentrummorava.cz

Nový sportovní areál u ZŠ Za Alejí.
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Z historie

Toulky městem

Poslední zahrada na ploše bývalého 
bastionu Marie Terezie, rozkládající 
se částečně i v jeho sousedství, byla 
v 70. letech 19. století rozdělena na 
několik částí různých majitelů a jed-
norázově bylo v roce 1876 všem povo-
leno postavit tam domy č. p. 196a, 196b 
a 202. Z nich posledně jmenovaný 
(č. p. 202) patřil bratřím Salomonu 
a Leopoldu Taussovým, kteří sami 
užívali dva z devíti bytů, nájemníky 
dalších pak byli jednak příslušníci tzv. 
honorace, jako rada krajského soudu 
Antonín Katlánek, soudní adjunkt Dr. 
Alois Nedopil či gymnazijní učitelé 
Franz Appelt a Josef Schellinger, ale 
také drobní řemeslníci jako švec Josef 
Machian a bednář Josef Čech, kteří 
bydleli v malých bytech dvorního 
křídla domu. Během dalšího deseti-
letí do roku 1890 ze zdejší honorace 
zůstaly pouze dvě penzistky, vdovy po 
úřednících, a jeden pomocný úředník 
na okresním hejtmanství, z řemesl-
níků tu bydleli dva ševci 
a řeznický pomocník. 
Změnil se také maji-
tel domu, jímž se stal 
František Křivák s man-
želkou Kateřinou. Tento syn domkaře 
ze Starého Města v roce 1898 ovdověl 
a v roce následujícím se jako čtyřia-
šedesátiletý znovu oženil s osmačty-
řicetiletou vdovou po dozorci vězňů 
Jenovéfou Horákovou, která měla 
z prvního manželství dvě již dospělé 
dcery Jenovéfu a Marii. Manželé 
Křivákovi nejprve bydleli v domě sami 
s pomocnicí v domácnosti, kolem roku 
1900 s nimi žily také obě dcery. Mladší 
Jenovéfa zůstala svobodná a žila tu 
trvale. Starší dceři Marii se v tomto 
domě v únoru 1900 narodil syn Karel, 
jehož otcem byl účetní poddůstojník 
81. pěšího pluku Zikmund Futter, 
rodák z Jihlavy. K otcovství se přihlásil 
a ještě téhož roku se s Marií oženil. 
Na přelomu století už mezi nájem-
níky nenajdeme žádného úředníka, 
snad kromě dozorce vězňů Františka 
Otta, nadále tu žili dva obuvníci, 
z nichž jeden pracoval jako pomocník 

u Antonína Bati v Rybárnách, a zby-
tek obyvatel tvořily starší osamělé 
ženy a jeden nádeník s manželkou. Po 
smrti Františka Křiváka v roce 1905 

se stala majitelkou domu 
vdova Jenovéfa Křiváková 
a po ní její dcery Jenovéfa 
Horáková a Marie Futte-
rová. Jenovéfa Horáková 

tu bydlela ještě po roce 1945 a mimo 
ni ještě sedm až osm nájemníků, mezi 
nimi stolař Alois Zálešák, jenž tu měl 
nejprve jen dílnu a od roku 1947 i byt. 

Jeho živnost do roku 1950 ukončila 
likvidace soukromého podnikání, 
bydlel tu však i nadále.

Zatímco k dosud popsaným domům 
patřily dlouhé parcely, kopírující tvar 
bastionu Marie Terezie, následující 
domy až po konec ulice stály již na pod-
statně kratších parcelách, vymezených 
linií původní kurtiny, spojující tento 
bastion s dalším bastionem Karel. Tato 
řada začínala výše zmíněnými domy 
č. p. 196 a 197, jimž se budeme věnovat 
příště. PhDr. Jaromíra Čoupková

Pohled na bourané domy v Hradební ulici, dům č. p. 202 stával zcela vpravo. Foto: archiv Slováckého muzea 

hradební

Situační plán dnes zbořených domů v Hradební ulici z roku 1898. Dům č. p. 202 je druhý zprava.  Foto: SOkA UH
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tel. 572 553 235,
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do konce února
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724 343 700
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Informační centrum pro mládež
Jak poznat škodlivé informace? Projektový den Nejsem oběť fejku

S informacemi je to trochu jako s jídlem. 
Internet je jeden velký supermarket, 
kde si může kdokoliv obstarat coko-
liv. Pokud si člověk dá zkažené nebo 
nezdravé jídlo, nebude mu po něm 
dobře. Pokud si ale nastaví vyvážený 
a zdravý jídelníček, rozdíl rychle pozná. 
A s informacemi na internetu je to 
podobné.

Lidé si málo uvědomují, že informace 
taky „konzumují“ a mohou být stejně 
škodlivé. Ze zkažených informací (tedy 
dezinformací) taky nebude nikomu 
dobře. Naším cílem je alespoň děti ško-
lou povinné naučit přemýšlet o infor-
macích a podstatě novinařiny stejně, 
jako se naučily přemýšlet o prospěš-
nosti a škodlivosti jednotlivých druhů 
potravin.

I přesto, že situace i nadále nepřeje 
jakýmkoliv skupinovým aktivitám, 
doufáme, že se časem žáci vrátí do škol 

a my je budeme moct seznámit s projek-
tem, který právě připravujeme. Téma-
tem je mediální gramotnost.

Týkat se bude konkrétně kritic-
kého myšlení při řešení úkolů, které 
budou částečně on-line jako úniková 
hra a částečně off-line, kdy budou děti 
spolupracovat ve skupinkách a spo-
lečně pátrat jako detektivové. Čeká je 
celkem 10 úkolů a po vyřešení každého 
z nich získají unikátní kód. Tyto kódy 
pak povedou k vyřešení celé „záhady“. 
Jednotlivé úkoly se budou týkat třeba 
odhalování upravených obrázků, poro-
zumění textu a ověřování informací, 
manipulace pomocí titulku, který se 
pak snadno sdílí, aniž by šiřitel rozklikl 
celý článek, práce se zdroji a na závěr si 
vyzkouší práci novináře a moderátora. 
Součástí je i závěrečná reflexe pro upev-
nění všech nabitých znalostí.

Nachystané máme kufříky pro 

čtyř-až pětičlenné skupinky žáků, kde 
najdou článek popisující situaci, ale 
ne úplně pravdivě. Také tam naleznou 
USB klíč s videi, podcasty, „novinami“, 
komiksem a další materiály, které jim 
budou při řešení nápomocné. Čeká je 
také Desatero jak nenaletět fake news, 
motivační video youtubera a na závěr 
samozřejmě pro všechny diplom. 
K některým aktivitám bude pro každou 
skupinku zapotřebí počítač nebo ale-
spoň tablet a připojení na internet.

Projekt chystáme pro 7. až 9. třídu 
základních škol, časová dotace jsou čtyři 
vyučovací hodiny a bude připraven 
k otestování koncem února.

Již nyní oceníme, pokud se nám 
ozvou třídy, které by byly ochotné tento 
projektový den zrealizovat, vyzkoušet 
a pomoci nám jej vypilovat k dokona-
losti. Hlásit se můžete na email icm@
uherske-hradiste.cz již nyní. - JKV -
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Připravuješ spolu s klubem kultury 
ke svému životnímu jubileu výstavu 
v Galerii v. hrocha. současná situace 
nám však stále nepřeje. co sis pro 
návštěvníky připravil?
Galeria je komornejší priestor. Chcem 
autorskú výstavu koncipovať ako 
čiastočne prierezovú. 90-te roky 
minulého storočia patrili intenzívnej 
tvorbe veľkoformátových grafík v tech-
nike serigrafia. Pridal by som diela 
v technike tempera na rozmernejších 
pevných podkladoch. Tempera bola 
u mňa dosť v kurze na prelome storočí. 
Po nich by nasledovali výbery z kresby, 
ktorá je u mňa neustálou tvorivou 
výzvou. Pridal by som i formátovo 
väčšie olejomaľby a kolekcie menších 
olejov a grafík. 
změnila se nějak tematika tvých 
obrazů v návaznosti na současnou 
situaci?
Témy sú sväté i svetské, sakrálne 
i profánne. Veduty, zátišia i figurálne 

kompozície. Rád mám i znakovú 
symboliku a znakové skratky, ktoré 
primerane vo svojej tvorbe využívam 
a sú mojím autorským špecifikom. 
Na túto výstavu by som rád prinie-
sol i niečo detským návštevníkom 
v podobe trojmetrovej veľkoformá-
tovej detskej ilustrácie, ktorá mala 
premiéru na mojej výstave v Dubnici 
nad Váhom. Takisto sa usilujem 
i o „svoju“ farebnosť, ktorá vychádza 
z okrov, parížskej modrej, rumelky 
červenej a kraplaku tmavého a spolu 
s bielymi tónmi a čiernou, resp. 
čierno-hnedou, sú tými pre mňa 
radostnými ingredienciami, ktorých 
primerané dávkovanie, kombinova-
nie, či miešanie mi umožňujú „variť“ 
tú, pre mňa obsahovo i formálne 
správnu, „vizuálnu polievku“. 
v hradišti jsi vystavoval a účastnil 
i sympozia hradišťský plenér (2006, 
2016), jaký je tvůj vztah k němu?
Oba plenéry boli pre mňa príjemným 

a inšpiratívnym zážitkom. Veľkou 
Moravou, hudbou, tancom, folklórom, 
vínom, Úprkom a ďalšími, Uhersko-
-hradišťský región tvoriacimi, feno-
ménmi je mesto nasýtené. Všetko toto 
vytvára neopakovateľné génius loci. 
Sú to priam kultúrne sedimenty, ktoré 
akoby symbolicky storočiami naplavili 
vody rieky Moravy. Rieka ako hrudná 
kosť zopína Uherské Hradišté a Staré 
Město – dve lokality, dve výborné 
inšpirácie, zvlášť pre účastníka Hra-
dišťského plenéru. Len prísť a preosie-
vať tieto vrstvy podľa svojej výtvarnej, 
kultúrnej, či inej vôle a chuti. Dúfam, 
že sa mi do kolekcie výstavy podarí 
umiestniť i diela z oboch plenérov, aby 
som si pri príležitosti tejto výstavy 
i trošku s priateľmi zaspomínal... 
Dovidenia priatelia na mojej výstave 
v Galérii V. Hrocha. 

Petra Baroňová
celý rozhovor si můžete přečíst 

na ww.kkuh.cz. 

S malířem Jozefem Vydrnákem nejen o géniu loci Uherského Hradiště...

expozice dějin města uh. hradiště je v současné chvíli pro veřejnost uzavřena. 

Klub kultury
Hradební 1198, tel. 572 430 426, e-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz

Život kulturních organizací byl doteď 
ve znamení nepříjemného  rušení 
a přesouvání připravovaných akcí. Pře-
stalo nás to bavit a na konci ledna jsme 
přišli s novou kampaní KKUH online. 
Pro veřejnost jsme připravili porci kul-
tury na několik dní v týdnu. Záznamy 
pořadů z archivu s úvody našich pra-
covníků vysíláme vždy v pravé poledne 
z kanálu youtube. Řada z nich bude ke 
zhlédnutí i po premiéře. První kulturní 
lahůdkou byl 25. 1. záznam z oslav 
vzniku samostatného Českosloven-
ska, které připravilo město Uh. Hra-
diště před dvěma lety na Masarykově 
náměstí, velkolepé provedení skladby 
Carla Orfa Carmina Burana. Kromě 

koncertů uvidíte ohlédnutí za výsta-
vami, folklorní pořady, filmy oceněné 
festivalem Týká se to také tebe i před-
nášky Akademie třetího věku, které 
s lektory natáčíme přímo pro tento 
účel. „Vy nemůžete za námi, ale my 

jsme tu pro vás a takto i trochu s vámi.“ 
Vzkazuje divákům v úvodu k prvnímu 
pořadu ředitel Klubu kultury Antonín 
Mach a dodává: „Vím, že toto nikdy 
nenahradí osobní setkání a sdílení 
zážitků, tak se těšme společně na to, 
až kulturu vrátíme tam, kam patří: do 
koncertních sálů, galerií, do klubů, 
divadel, kin a na náměstí. Protože „Svět 
potřebuje tančit“.“ Klub kultury online 
si můžete užívat od konce ledna po celý 
únor a březen, další pokračování bude 
záviset na vývoji epidemické situace.

Kultura žije… Jen jinak. Online.

Při přípravě upoutávky pro Klub kultury UH online 
z nádvoří Reduty.   Foto: Klub kultury

Výstavy

JAZZ & MUSICA  Koncerty sezóny 2020/2021 se neuskuteční.
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Knihovna bbb
Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz

Před 100 lety zahájila činnost Veřejná knihovna královského města Uherského Hradiště 

Jedním z prvních zákonů, které 
vydala vláda nově vzniklého Česko-
slovenska, byl knihovnický zákon 
z roku 1919. Mimo jiné ukládal 
městům a obcím povinnost pro-
vozovat městské a obecní veřejné 
knihovny. Tento zákon patřil 
k nejlepším v Evropě, byl inspiro-
ván nejmodernější knihovnickou 
legislativou, především americkou 
a severoevropskou. Například stano-
voval lhůtu pro zřízení knihoven ve 
všech obcích, která byla 1 až 2 roky, 
na udržování a rozšiřování měly 
knihovny od obcí dostávat roční 
příspěvek ve výši 30 haléřů až 1 
koruny na jednoho obyvatele. Zákon 
také umožňoval, aby obce převzaly 
spolkové nebo jiné knihovny, což 
podstatným způsobem usnadnilo 
situaci mnohým obcím a městům, 
v nichž nemusela být založena zcela 
nová knihovna.

Tuto možnost využilo i město 
Uherské Hradiště, což dokládá 
obsah dopisu ze dne 14. října 1920 
adresovaného Ministerstvu školství 
a národní osvěty: „Pro nedostatek 
vhodných místností nebylo možno 
ihned veřejnou knihovnu otevříti, 
ale v nejbližší době místnost bude 
volná a započne se zařizovat. Zatím 
supluje funkci veřejné knihovny 
Knihovna Knihovní jednoty ve spo-
jení s Knihovnou Občanské Besedy, 
Knihovníkem byl jmenován p. učitel 
Čepelák, který v měsíci srpnu absol-
voval kurs knihovnictví.“ Podepsán 
byl Antonín Kollmann, předseda 
Knihovní rady. 

Pravidelnou činnost zahájila 
Veřejná knihovna královského 
města Uherského Hradiště 7. ledna 
1921. Město na její činnost přispívalo 
částkou 10 000 Kč ročně, knihovna 
sídlila ve dvou upravených místnos-
tech staré radnice a disponovala kni-
hovním fondem 1 100 svazků (sou-
částí byl i fond knihovny Knihovní 

jednoty). Půjčovní doba byla stano-
vena na tři dny v týdnu (pondělí, 
středa, pátek) vždy v podvečerních 
hodinách. Prvním knihovníkem se 
stal učitel František Čepelák. Jeho 
měsíční plat činil 100 korun, vyjma 
července a srpna, kdy byla knihovna 
zavřena.

I přes zastaralý a opotřebovaný 
knižní fond byl zájem o četbu 
značný. Ministerstvo školství 
a národní osvěty a také Svaz osvě-
tový se snažil knižními dary posi-
lovat a obnovovat knihovní fondy 
veřejných knihoven, například 
v celostátním měřítku proběhla akce 
šíření spisů Aloise Jiráska. V prvním 
roce činnosti dosáhla knihovna 4 415 
výpůjček, čtenářů bylo registrováno 
339. Čítárna disponovala 51 časo-
pisy a 44 novinami, otevřeno měla 
denně a navštívilo ji celkem 16 060 
návštěvníků. Byla rovněž ustavena 
první knihovní rada, jejíž předsed-
kyní se stala učitelka Karla Štro-
sová. O rok později koupilo město 
knihovnu Měšťanské besedy a při-
členilo ji k veřejné knihovně. Tím 
bylo dovršeno soustředění největ-
ších spolkových knihoven v rámci 
veřejné městské knihovny. 

V souvislosti s připojením 
knihovny Občanské besedy exis-
tuje rozsáhlá korespondence mezi 
městem a výborem spolku Občan-
ské (dříve Měšťanské) besedy, z níž 
vyplývá, že došlo k velkým licitacím 
ohledně finanční náhrady za pře-
vzetí spolkové knihovny. Zástupci 
Občanské besedy požadovali částku 
7 000 korun s odůvodněním velmi 
dobré ceny (skutečnou cenu odhado-
vali na 14 000 korun) a argumentem 
růstu tehdejší cenové relace knih. 
Radě města se požadovaná částka 
zdála nepřiměřená a vyžádala si 
podklady, které měly vyčíslit počet 
městských subvencí poskytnutých 
spolku od roku 1905. O výslednou 

Vzpomenete si?
Přinášíme vám další unikátní fotogra-
fii, která zachycuje Knihovnu Bedřicha 
Beneše Buchlovana v proměnách času. 
Pohled na synagogu z ulice Velehrad-
ská (dnešní Hradební) v období před 
druhou světovou válkou. - UB -

  
 

Foto: archiv, Jan Rajzl

částku měla být kupní cena poní-
žena.

Kontrola ukázala, že z obecních 
důchodů sice město neposkytlo 
žádné subvence, ale z městské spo-
řitelny průběžně vyplácelo dotace 
v celkové výši 1 020 korun. Měst-
ská rada členům výboru Občan-
ské besedy nabízela částku 5 980 
korun, ti ovšem trvali na plné částce 
a odmítali ze svých požadavků 
ustoupit. Vyžádaný znalecký posu-
dek od místního knihkupce Alfreda 
Kiesswettera potvrdil přiměřenost 
ceny požadované zástupci Občanské 
besedy a město nakonec požadova-
nou částku zaplatilo.  

 Radovan Jančář
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Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455, e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz, www.slovackedivadlo.cz

Slovácké divadlo

Ohlédnutí za neobvyklým divadelním rokem 2020

uplynulý rok byl v mnohém výji-
mečný a spousta se toho stala i na 
uherskohradišťské divadelní scéně. 
jaký byl rok 2020 ve slováckém diva-
dle? ty nejdůležitější okamžiky se 
nesly ve znamení trojek.

Tři premiéry
V plánu bylo v roce 2020 šest pre-
miér, vzhledem k omezení kulturního 
života však divadlo stihlo jen tři. Její 
pastorkyňu, vesnické drama v režii 
Michala Zetela, ještě v plánovaném 
lednovém termínu. Bláznivou kome-
dii Prokletí nefritového škorpiona 
režiséra Zdeňka Duška diváci viděli 
poprvé v polovině června a těsně před 
prázdninami ještě laskavou komedii 
Deskový statek pod vedením Igora 
Stránského. 

„Naší prioritou je nyní odehrát 
všechna představení, která si diváci 

objednali v rámci předplatného 
i mimo ně. Ne vždy se to ale obejde 
bez kompromisních řešení. Proto 
budeme představení v rámci předplat-
ného roku 2020 dohrávat minimálně 
do června 2021,“ říká k nezvyklé situ-
aci manažerka divadla Jitka Honsová.

Jeden umělecký šéf, 
tři ředitelé
1. ledna 2020 nastoupil do Slovác-
kého divadla na post uměleckého šéfa 

Lukáš Kopecký. „Rád bych zachoval 
uměleckou kontinuitu Slováckého 
divadla i těžce vydobytou reputaci 
jednoho z nejlepších oblastních diva-
del v republice. Dále bych mu chtěl 
přinést nové impulzy a nové hori-
zonty, aby místní soubor byl i nadále 
magnetem pro špičkové tvůrce. 
A přeji si, aby i nadále umělo překva-
pit své diváky,“ řekl krátce po svém 
jmenování.

Do června byl ředitelem divadla 
Michal Zetel, kterého v září nahradil 
Jaroslav Bartoš. Ten však ve funkci 
setrval pouhých 100 dní, než na ni 
sám rezignoval. V současné době 
je ředitelkou Slováckého divadla 
vedoucí Odboru interního auditu 
Městského úřadu Uherské Hradiště 
Libuše Habartová.

„Slovácké divadlo má dlouhodobě 
funkční tým plný odborníků na svých 
místech. Proto věřím, že se nám 
společně podaří aktuální nepříjem-
nou situaci brzy zvládnout,“ uvedla 
Libuše Habartová.

Tři nominace 
na Cenu Thálie
To, co se ještě žádnému regionálnímu 
divadlu nepovedlo, zvládlo vloni Slo-
vácké divadlo. V jednom roce získalo 
celkem tři nominace na nejprestiž-
nější herecká ocenění Ceny Thálie.

Jitku Hlaváčovou vybrala Herecká 
asociace do nejužší nominace mezi 
tři nejlepší činoherní herečky za roli 
Kostelničky v dramatu Její pastor-
kyňa. 

„Když jsem se to dozvěděla, 
vyhrkly mi slzy do očí a dlouho 
jsem plakala. Vnímám to jako oce-
nění nejen pro sebe, ale i pro kolegy 
a samozřejmě pana režiséra Michala 
Zetela. Už jen to, že nádherná role 
Kostelničky přišla v mých 38 letech, 
je samo o sobě neskutečné. Každá 
nominace a cena je pro mě velká čest, 
ale Thálie, nejvyšší ocenění z řad 
odborné poroty, za to jsem opravdu 
šťastná,“ radovala se Jitka Hlaváčová.

Tomáš Šulaj zase patří mezi tři 
nejlepší muzikálové herce roku 2019 
díky roli Billyho Flynna v muzikálu 
Chicago, který režírovala Linda 
Keprtová. 

„Při každé nominaci zažiju velkou 
euforii a vždycky mě nabije optimis-
mem, že to asi dělám dobře,“ říká 
Tomáš, který byl mezi nejlepší tři 
herce vybraný počtvrté. 

A nakonec se Pavlína Hejcmanová 
probojovala do širší nominace na 
prestižní Ceny Thálie za roli Velmy 
v tomtéž muzikálu, tedy mezi deset 
nejlepších muzikálových hereček 
uplynulého roku. - PK -

Jitka Hlaváčová, Její pastorkyňa, Slovácké divadlo.

Nová ředitelka Libuše Habartová. 

Nominace Thálie.  Foto: 3x Marek Malůšek

Velehradská 714, tel. 572 551 250, e-mail: knihovna@knihovnabbb.cz, www.knihovnabbb.cz
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Slovácké muzeum

Výstavy

Výukové programy pro školy

Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum.

Hlavní budova, 
Smetanovy sady

Střelecké terče
Obraz dámy v kočáře z roku 1654 je 
nejstarším ze souboru téměř 40 stře-
leckých terčů, které připomínají exis-
tenci střeleckého spolku v Uherském 
Hradišti, o jehož předchůdci – cechu 
střelců – se prameny poprvé zmiňují 
v roce 1610. Obrazy na terčích často 
zachycují postavy panovníků, šlechticů 
nebo samotných střelců. Jejich náměty 
však mohly mít i méně vážný charak-
ter, jak napovídají názvy: Nevěrník, 
Nápadník u děvčete nebo Škodlivá 
rozkoš. Střelecké terče se přesně po 30 
letech stěhují z depozitáře do výstav-
ních prostorů hlavní budovy muzea, 
která až do roku 1923 byla sídlem hra-
dišťského střeleckého spolku.
Potrvá do 28. března.

Galerie Slováckého muzea

Ida Vaculková (1920–2003) / 
keramika
Loni uplynulo 100 let od narození 
jedné z největších osobností české 
umělecké tvorby, která většinu svého 
života prožila v Uherském Hradišti, 
Idy Vaculkové. Původní profesí byla 

malířka, ovšem k světovému ohlasu 
jí dopomohla keramická tvorba. Idě 
Vaculkové se podařilo vytvořit výji-
mečné dílo, kvalitou i rozsahem, které 
se nesmazatelně zapsalo do historie 
umění 20. století a které je zastoupeno 
v mnoha českých a světových veřejných 
i soukromých sbírkách.
výstava prodloužena do 5. dubna.

Archiv – SUPŠ / malba / studenti
Výběr studentských prací z archivu 
oboru malířství na Střední umělecko-
průmyslové škole v Uherském Hradišti 
ilustruje, jakým způsobem probíhá 
malířský výcvik, jaké malířské tech-
niky a základy si studenti postupně 
osvojují a jak je dále kombinují a rozví-
její v rámci klauzurních a maturitních 
prací i volných úkolů.
výstava prodloužena do 5. dubna.

Umění jihovýchodní Moravy / 
 Člověk a společnost I
Nová koncepce výstav v Ondřejském 
sále počítá s dvouletými cykly, kdy se 
bude naše expozice zásadně měnit, 
abychom návštěvníkům mohli co nej-
více přiblížit náš sbírkový fond. První 
díl nese název Člověk a společnost 
I. Soustředili jsme se jen na několik 
témat. Jednak je to víra, která člověka 

provází a ovlivňuje od počátku věků 
(setkáte se vedle barokních artefaktů 
s díly žijících umělců), dále portrét 
nebo společenský život (hudba, tanec, 
hra). Umění zde není prezentováno 
jako něco historicky uzavřeného, ale 
jako živé svědectví, které je schopno 
nás bezprostředně oslovovat bez 
ohledu na časový odstup, kulturní nebo 
národní odlišnosti.

Památník Velké Moravy, 
Staré Město
Velká Morava a Čechy
Panelová výstava zaměřená na 
významné lokality doby velkomo-
ravské ve středních a severozápad-
ních Čechách poodhaluje historické 
dění i významné mocenské kontakty 
tehdejší doby. PhDr. Naďa Profantová, 
CSc., z Archeologického ústavu AV ČR 
v Praze v ní přibližuje centra raně stře-
dověkých Čech, která se vážou k době 
spolupráce Čech s Moravou za knížete 
Bořivoje i k době Svatoplukovy vlády 
v Čechách (889/90–894).  Představuje 
například starobylé hradiště Stará 
Kouřim – jedno z největších českých 
hradišť s úzkými vazbami na prostředí 
Velké Moravy.
výstava prodloužena do 28. března.

Slovácké muzeum na cestách
Připravili jsme speciální nabídku výu-
kových programů, se kterými lektoři 
Slováckého muzea navštíví vaši školu. 

Co se děje v galerii
Cílem programu je přiblížit dění v gale-
riích všeobecně. Povíme si také o histo-
rii Galerie Slováckého muzea a o tom, co 
je zde k vidění. Připraveno bude i malé 
tvoření.

Rok na Slovácku  
Programy jsou zaměřeny na zvyky 
a obyčeje v průběhu roku. S dětmi se 

vždy zaměříme na tradici, která je 
v daném období aktuální. Na závěr pro-
gramu si společně vyplníme pracovní 
listy a vytvoříme výrobek, který se váže 
k jednotlivým obyčejům. 

Osobní prohlídka města
Spolu s jedním z našich průvodců 
navštívíte známá i neznámá místa 
Uherského Hradiště.

Život na Velké Moravě
Program je zaměřen na historii Velko-
moravské říše. Žáci se dozvědí o životě 
tehdejší společnosti. Připomeneme si 

také slavné věrozvěsty Konstantina 
a Metoděje a jejich přínos pro naši 
kulturu.

Věznice v Uherském Hradišti
Cílem programu je zprostředkovat 
dějiny věznice od stavby až po její uza-
vření. Hlavní pozornost je soustředěna 
na období nacistického a komunistic-
kého režimu a osudy uvězněných. 

více na www.slovackemuzeum.cz 
v sekci pro školy. Podmínky vztahující 
se k epidemickým opatřením budou 
probrány při objednávce programu.
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Městská kina
Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště, info@mkuh.cz, www.mkuh.cz, www.facebook.com/MKUHvezda

Výstava Ohlédnutí zdobí Hradiště, najdete ji ve výlohách obchodů i kaváren

Bilanční výstava Ohlédnutí 2020 má 
za sebou finále. Laureátkou se stala 
Iva Gejdošová z Kunovic. Mezi oce-
něné autory a autorky patří Martina 
Gogolová, Petr Hruboš, Richard Klofáč, 
Stanislav Navrátil a Kateřina Nosková.

Výběr nejlepších fotografií regionu 
za uplynulý rok zdobí město netra-
dičně na sedmi místech. Výstavní 
panely jsou k vidění na budově kina 
Hvězda, na knižním domě Portal, 
kavárně a pekařství Svoboda Březík, 
kavárnách Jiné Café a Titique, prodej-
nách Hradišťanka a Baťa.

Na rozdíl od ostatních výstavních 
míst Hvězda nabízí navíc promítání  
ve večerních hodinách (17.00–21.00). 

Soubor svých fotografií s názvem 
Odrazy světa vystavuje také loňský 
laureát Štěpán Šupka.

Tradičně nechybí ani vzpomínkové 
panely, letos čtyř osobností, které 
nás loni opustily. Jsou jimi Květoslav 
Fryšták, František Hamada, Helena 
Chytková a Marie Kellerová. Kurá-
tory letošní výstavy byli Josef Korvas, 
Marek Malůšek, Ivan Palacký, Petra 
Staňková, Michal Stránský a Zdeněk 
Trčálek.

výstava je fyzicky k vidění  
do 10. února. najdete ji ale také včetně 
předtočené vernisáže na webu  
ohlednuti.uh.cz. - JO -

Kinařka Eva Horová si užívá instalaci výstavy  
v prodejně obuvi Baťa.

Vernisáž musela být letos kvůli situaci kolem koranoviru předtočena. Na snímku kurátoři výstavy, loňský 
laureát Štěpán Šupka a tým Televize TVS.

Už během instalace v kavárně Jiné Café na Masarykově náměstí přilákali Josef Korvas a Petr Janda mnoho 
zájemců o Ohlédnutí.

Dům knihy Portal je dalším atraktivním místem expozice. Organizátoři ještě jednou děkují všem firmám, 
které poskytly své prostory pro výstavu.
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Akropolis

DDM šikula

Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel. 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz

Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel. 572 551 347, nfo@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz

neděle 14. února
Kouzelný karneval
Program s kouzelníkem Jirkou Hada-
šem. Začátek v 15.00. Info: Jana Skuci-
usová, tel.: 605 203 065, jana.skuciu-
sova@ddmsikula.cz.

sobota 27. února
Výlet cestovatelského klubu
Info na www.trnka.xf.cz, Lenka 
Pavelčíková, tel.: 733 500 233, 
lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz.

neděle 28. února
Zimní hrátky se zvířátky
Jak pomoci zvířátkům v zimě? Přijďte si 
vyrobit jednoduché krmítko nebo škvo-
rovník. Pobočka Jarošov, 14.00–17.00. 
Na akci je třeba se předem přihlá-
sit. Info na www.trnka.xf.cz, Lenka 

Pavelčíková, tel.: 733 500 233, lenka.
pavelcikova@ddmsikula.cz.

Keramika na dálku
Každé úterý a čtvrtek  od  14 do 16 hodin 
si můžete v zahradě DDM (ve skleníku) 
vyzvednout hlínu, pak přinést hotový 
výrobek a nakonec si ho vyzvednout. 
Je nutné se den předem nahlásit na 
info@ddmsikula.cz. Napište i své tele-
fonní číslo, na to dostanete informaci 
o výrobku připraveném k vyzvednutí. 
Pro každého připravíme podepsaný 
balíček hlíny a postup tvoření. Obrázek 
a manuál bude ještě v pondělí předem 
uveřejněn na našem webu a Facebooku. 
Za balíček a následné vypálení pře-
dem zaplatíte 50 korun, které vhodíte 
do připravené kasičky. Nelze brát víc 
hlíny najednou, stejně jako nosit více 
výrobků než jeden. Výrobek, který 

přinesete k výpalu (uložíte do bedny, 
kde jste si vyzvedli hlínu) musí být zes-
podu podepsán. Nejlépe zabalený s při-
loženým telefonním číslem a jménem. 
Výrobek přineste dostatečně vyschlý. 
Po vypálení obdržíte SMS a obratem si 
jej vyzvedněte na místě, kde byla ulo-
žena hlína. Nyní můžeme poskytnout 
jen první výpal, ale až se kroužky rozje-
dou, můžete si výrobky i naglazovat či 
nabarvit pigmenty.

Připravujeme
Jarní prázdniny pro děti se budou 
konat 8. až 14. března. Sledujte náš web 
a Facebook. Chystáme už letní tábory. 
Přihlašovat se můžete od 1. února na 
našem webu. 

akce se uskuteční pouze za příznivé 
epidemické situace.
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Skanzen a park Rochus
Mařatice 1797, Uherské Hradiště, tel. 739 488 448, info@parkrochus.cz, www.skanzenrochus.cz

Akce Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice se letos neuskuteční

V návaznosti na aktuální stupeň 
Protiepidemického systému a s ním 
spojená opatření týkající se omezení 
počtu návštěvníků kulturních akcí pro 
veřejnost jsme byli bohužel nuceni 
s předstihem zrušit oblíbený pořad 
Slovácká zabijačka a jiné masopustní 
tradice, který měl ve Skanzenu Rochus 
proběhnout 13. února. 

Akce tohoto rozsahu vyžaduje něko-
likaměsíční přípravu a také dlouhodo-
bou rezervaci řemeslníků a výrobců 
zabijačkových specialit, jimž bychom 
s aktuálním vývojem událostí nemohli 
zaručit, že akce skutečně proběhne.

Nezbývá než vyjádřit naději, že se 
společně sejdeme na jarních akcích 
Den otevřených dveří a větrání peřin 
v sobotu 20. března a na programu Od 
fašanku do Velikonoc o týden později 
27. března.

Významné příspěvky 
ve sbírkovém fondu
Naše muzeum v přírodě v současnosti 
spravuje tři depozitáře, ve kterých 
uchováváme a ošetřujeme sbírkové 
předměty. Ty přibývaly do našeho 
fondu i v průběhu celého minulého 
roku. Dostali jsme mnoho cenných 
předmětů od ubrusů, přes tesař-
ské nářadí až po pivovarské bečky. 
Všechny předměty byly darované 
muzeu z cílové oblasti uherskohra-
dišťského Dolňácka, konkrétně z Jaro-
šova, Nedachlebic a Mařatic od lidí, 
kteří zde trvale žijí nebo žili.

Z těchto předmětů jsou dva, které 
jsou pro naše muzeum velmi cenné. 
Prvním je kozlík s babkou na naklepá-
vání kosy, který jsme dostali z nedale-
kého Jarošova. Kozlík pochází z dvacá-
tých let 20. století, má tedy téměř sto 
let. Do padesátých let minulého století 
byl kozlík používán a aktivně se na 
něm kosy kuly. Díky tomu, že nebyl 
dále používán a byl dobře uschován, je 
jeho stav bezvadný.

Druhým vzácným předmětem jsou 

volská jařma, která se do našich sbí-
rek dostala z Mařatic. Používány byly 
již v roce 1860 a dědily se po generace 
jako rodinná památka, proto si tohoto 
daru velmi vážíme. I přes své stáří 

jsou jařma ve výborném stavu a čekají 
na své místo ve stálé expozici lidové 
architektury v našem muzeu. Všem 
dárcům za podporu našeho muzea 
upřímně děkujeme! - VŽ -

Tanec Pod šable patří neodmyslitelně k masopustu na Slovácku.

Volská jařma z Mařatic.  Foto: 2x Skanzen a park Rochus



26

Tradice 2021 | 2

Sám si upletu, sám si prodám
Leoš Křižka přibližuje radosti i starosti košíkářského řemesla

jedním z lidových řemeslníků, 
kteří loni na podzim převzali cenu 
vladimíra Boučka za zachování 
a rozvoj lidové umělecké výroby, 
byl košíkář leoš křižka. Přemlu-
vit jej během podzimních týdnů 
k setkání a rozhovoru bylo takřka 
nemožné. Pletl a pletl, aby bylo co 
prodávat na vánočním jarmarku 
na masarykově náměstí. ten se 
jako jediný nakonec uskutečnil, 
jinak byl loňský rok pro většinu 
lidových řemeslníků špatný. Přesto 
si leoš křižka nestěžuje.

Dal na radu lékaře
Ke košíkářskému řemeslu se dostal 
vlastně náhodou. „Rozhodl jsem se 
už na základní škole, když jsem řešil 
s dorosteneckým doktorem možnosti 
svého budoucího uplatnění. Mám totiž 
zdravotní problémy s okem, takže tím 
byl můj výběr zúžený,“ vzpomíná Leoš 
Křižka.

Lékař věděl o jeho zručnosti, a proto 
mu doporučil zvážit nabídku z Ústředí 
lidové umělecké výroby ÚLUV), kde 
zrovna hledali košíkáře. ÚLUV byl 
mimořádnou institucí, o jejíž vznik se 
zasloužil Vladimír Bouček. Díky síti 
dílen a prodejen Krásná jizba našlo 
uplatnění mnoho výrobců věnujících 
se tradičním řemeslům. 

„Byl jsem zručný a pocházel jsem 
z rodiny řemeslníků. Otec je stolař 
a bratr také, takže jsem se té práce 
nebál, i když o košíkářství jsem ze 
začátku nevěděl skoro nic,“ vysvětluje 
Leoš Křižka.

V roce 1982 ve svých čtrnácti letech 
začal studovat na Středním odborném 
učilišti v Praze obor Zpracovatel pří-
rodních pletiv, který úspěšně zakončil 
absolventskou zkouškou v roce 1985. 
Praxi absolvoval pod vedením mistra 
košíkáře Františka Daňhela v Buchlo-
vicích.

Po škole nastoupil jako košíkář do 
dílny ÚLUVu v Uherském Hradišti, kde 
se specializoval na drobné proutěné 
předměty. Po zániku Ústředí lidové 
umělecké výroby v roce 1992 přišel 

Leoš Křižka ve své dílně. Oplétání demižonu mu zabere zhruba dvě a půl hodiny.

Během letošní sezony košíkář z Březolup spotřeboval asi tunu proutí.  Foto: 2x Pavel Stojar
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jako spousta dalších lidových výrobců 
o práci a musel se osamostatnit. Zřídil 
si vlastní košíkářkou živnost a dílnu ve 
svém domě v Březolupech.

bez jarmarků je to těžké
Spolu s dílnami zanikla i sít prodejen 
Krásná jizba a tak vedle pletení přibyla 
starost s tím, kde výrobky udat. „Sám 
si upletu, sám si prodám,“ objasňuje 
Leoš Křižka nelehký úděl většiny lido-
vých výrobců.

Hlavním odbytištěm jsou pro něj 
trhy a jarmarky. I nyní před Vánoci 
jste mohli nakoupit u jeho stánku na 
Masarykově náměstí. „Loni to byla 
s jarmarky docela bída. Vždyť první 
byl kvůli COVIDu až o Vánocích. Na 
druhou stranu byla na náměstí oproti 
předloňsku jen asi třetina stánků, 
takže byla i menší konkurence. S pro-
dejem jsem byl nakonec spokojený. 
Tímto řemeslem se dá uživit, ovšem 
rozhodně ne zbohatnout,“ podotýká 
košíkář z Březolup. A doufá, že tradiční 
velikonoční hradišťský jarmark už 
proběhne bez omezení.

Kvůli omezení trhů i Leoš Křižka 
stále více přesouvá prodej na inter-
net. Jeho výrobky najdete buď přímo 
na jeho stránkách www.kosikar-
stvikrizka.cz nebo také na e-shopu 
www.tradicnivyrobek.cz, který nabízí 
také produkty řady dalších výrobců ze 
Slovácka. Dají se také zakoupit v pro-
dejně, která je součástí prostor Měst-
ského informačního centra na Masary-
kově náměstí.

Jinak je odbyt v běžné prodejní síti 
takřka nemožný, i tento obor drtí levná 
asijská konkurence. 

V létě košíky, 
v zimě demižony
Zájem zákazníků o košíkářské výrobky 
se dodnes řídí tradičním zeměděl-
ským rokem. „Na jaře a v létě jsou 
to košíky na ovoce a houby, v zimě 
oplétané demižony nebo koše na 
dřevo,“ shrnuje Leoš Křižka. Zazna-
menal také zajímavý fenomén spojený 

s koronavirovou dobou. Lidé totiž 
začali doma podstatně více péct, a tak 
výrazně vzrostla poptávka po ošatkách 
na kynutí těsta. 

I když se to možná nezdá, práce je 
to rozmanitá – od maličkých koštovek 
až po rozměrné metrové koše na seno 
pro ovce. „A mně je vlastně jedno, co 
udělám. Ze všeho mám radost,“ krčí 
rameny březolupský košíkář.

Pracovní postupy a jejich náročnost 
se liší nejen podle typu výrobků, ale 
také podle použitých materiálů. Leoš 
Křižka pracuje především s vrbovým 
proutím, ale také s pedigem, což je 
dužina z ratanové liány z jihovýchodní 
Asie. Plete také z mořské trávy. Exo-
tický materiál nakupuje ze zahraničí, 
pro vrbové proutí jezdí do šlechtitelské 
stanice Výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti v Kunovicích. 
„Proutí se řeže právě nyní, v době vege-
tačního klidu, když vrby shodí listí. Za 
uplynulou sezonu jsem spotřeboval 
asi tunu proutí. V jiných letech je to 
ještě více, protože teď nebyly jarmarky 
a odbyt byl nižší,“ říká Leoš Křižka.

Stačí minimum nástrojů
Kromě vhodného materiálu potřebuje 
košíkář jen minimum nářadí. Vlastně 
stačí nůž, nůžky a hřebík nebo šídlo. 
Některé tvary plete z volné ruky, jiné 
na formách, které má ještě z období, 
kdy pracoval pro ÚLUV. Aby nemusel 
držet dřevěnou formu v ruce, používá 
kovový stojan. 

„Práce je pro něj vším, je nejen 
nutným živobytím, ale i celoživotním 
koníčkem. Říká, že nevydrží dlouho 
nečinně odpočívat, raději v dílně dělá 
něco smysluplného. A tak se často 
stává, že pracuje do pozdních nočních 
hodin. Jeho zručnost je na vysoké 
úrovni, za krátkou chvíli dovede vytvo-
řit z hromádky proutí malou, precizně 
propracovanou ošatku. Vytříbená tech-
nika řadí Leoše Křižku k výrazným 
osobnostem lidové umělecké výroby.“ 
píše se v profilu Leoše Křižky na webu 
Slováckého muzea. S hradišťským 
muzeem košíkář dlouhodobě spolupra-
cuje, pravidelně zde předvádí řemeslo 
na vánočních a velikonočních akcích.

- PS - 

Nominujte tvůrce na Cenu Vladimíra boučka

Podobně jako každý rok, také v roce 
2021 bude město Uherské Hradiště 
udělovat významným lidovým 
výrobcům Cenu Vladimíra Boučka 
pro zachování a rozvoj lidové umě-
lecké výroby. Loni ji získali košíkář 
Leoš Křižka, kovář Vítězslav Bobčík 
a Josef Míšek za celoživotní práci v 
oboru šití krojových součástek.

Cena je určena těm, kdo udržují a 
zachovávají při své činnosti znalosti 
a dovednosti tradičních lidových 
řemesel a výsledky své činnosti 
prezentují na veřejnosti při konání 
jarmarků v Uherském Hradišti, 
při akcích pořádaných Slováckým 
muzeem a při jiných podobných 
akcích na území města.

Návrhy na udělení ceny mohou 
předkládat odborníci i laická veřej-
nost. V případě, že se rozhodnete 
podat návrh, je třeba jej zaslat nebo 
podat písemnou formou na adresu 
Městský úřad, odbor kultury, škol-
ství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 
Uherské Hradiště. Termín je do 19. 
února 2021. - RED -
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T. J. Sokol
„Korienťák“, kronika i loutkové divadlo – sokolové jsou aktivní i navzdory omezením

i když platná opatření neumožnila 
sokolům v lednu ani individuální 
tréninky, natož běžnou činnost 
oddílů, snažili se cvičitelé a vedoucí 
hradišťské jednoty zpestřit členům 
dlouhou chvíli v nouzovém stavu růz-
nými aktivitami.

„Prázdnou sokolovnu jsme využili 
k drobnějším opravám, na které není 
při běžném provozu tolik času,“ popi-
suje Jaroslav Ševčík, starosta Sokola 
v Uherském Hradišti. „Chystá se posi-
lovna s novým povrchem a posílili jsme 
internetové připojení,“ dodává.

Vzdělavatelka jednoty Barbora 
Ilčíková se každoročně počátkem ledna 
věnuje tvorbě kroniky. „Vydáváme 
ji vždy za uplynulý rok v elektro-
nické i tištěné podobě. V té letošní se 
dočtete o náročném roce s COVIDem, 
ale i o řadě zajímavých akcí, které se 
stihly uskutečnit v zimních a letních 
měsících, kdy mohla jednota fungovat 
bez větších omezení,“ popisuje Barbora 
Ilčíková. 

Hlavní náplní sokolské činnosti je 
pohyb. Aby cvičenci neseděli doma 
a měli motivaci vyjít na vzduch, 
nachystala jedna z mladších cvičitelek, 

Lucie Mega, po vzoru svých sokolských 
kolegů ze Sokola Libeň koronavirový 
orientační běh, takzvaný korienťák. 
„Cílem je, aby si lidé ověřili, jak znají 
okolí Uherského Hradiště. Nezáleží na 
čase ani na způsobu dopravy k jednot-
livým stanovištím a účastnit se mohou 
jak jednotlivci, tak týmy či rodiny. Na 
každém stanovišti se nachází QR kód, 
který po načtení ukáže fotku násle-
dujícího stanoviště,“ vysvětluje Lucie 
pravidla běhu, jehož první stanoviště 
najdete u sokolovny. 

Jedno ze známých sokolských hesel 
zní: tužme se! K překonání lenosti 
a splnění podmínek v několika 

oblastech vyzval v roce 2020 účast-
níky i první ročník takzvaného 
Sokolského pařátu. Úkolem bylo spl-
nit sedm disciplín, šest pohybových 
a jednu kulturní. Účastníci se v rámci 
výzvy otužují v ledové vodě, symbo-
licky uběhnou maraton či vyskáčou 
na horu Říp. Čeká je však také čtení 
knih nebo návštěva divadla. Pokud by 
se chtěl někdo v letošním roce k této 
nesoutěžní výzvě přidat, nemusí být 
nutně členem Sokola. Přesné pod-
mínky druhého ročníku jsou k nale-
zení na facebooku uherskohradišťské 
sokolské jednoty. 

Na své diváky nezapomíná ani 
loutkové divadlo, jehož vedení se po 
smrti Marie Kellerové ujala dlouholetá 
členka souboru a náčelnice T. J. Sokol 
Uherské Hradiště, Sylvie Ševčíková. 
Už v jarní karanténě natočili dospělí 
loutkáři na Youtube pohádku Kašpárek 
a koronavirus a před svátky přidali 
ještě Vánoční pohádku.

Trochu života do prázdné sokolovny 
vnesli v prvním lednovém týdnu také 
reportéři České televize, kteří ve zdej-
ších prostorách natáčeli pro televizní 
Sokolský zpravodaj reportáže o archi-
tektuře hradišťské sokolovny a čin-
nosti místního loutkového divadla. 

 Ačkoli se ani v období covidových 
omezení činnost Sokola zcela nezasta-
vila, všichni cvičitelé i členové jed-
notlivých oddílů jednoty už toužebně 
vyhlížejí návrat do tělocvičny a ke 
svým běžným aktivitám. 

Mgr. Iva Mráčková

Loutkové divadlo pokračuje. Po úmrtí Marie Kellerové se jeho vedení ujala dlouholetá členka souboru  
a náčelnice T. J. Sokol Uherské Hradiště Sylvie Ševčíková.

Rok 2020 poznamenala pandemie COVIDu. Sokolové si nechali vyšít roušky se svým logem. 
 Foto: T. J. Sokol Uherské Hradiště
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Naše příroda
bříza bělokorá patří k „pionýrským“ dřevinám, dobře snáší obtížné podmínky

„vyrostla bříza z kyprého mechu, spa-
nilá, svižná, veselá;
vánek jí čechral kadeře v spěchu, ve-
černím stínem kmitala těchu;
za noci dlouhé, v temnotě pouhé
ona se sama bělela.“

alois Škampa, v jarém věku, 1883

Břízy patří k nezaměnitelným půvab-
ným dřevinám naší země. V databázi 
české flóry je uváděno 15 zástupců 
tohoto rodu, do něhož jsou zahrnuty 
samostatné druhy, jejich poddruhy 
i mezidruhoví kříženci. Z celé skupiny 
je určitě nejznámější bříza bělokorá, 
někdy též nazývaná bříza bradavičnatá 
či bříza bílá, jejíž odborné jméno zní 
Betula pendula.

Jedná se o štíhlý strom dorůstající 5 
až 25 metrů výšky. V zemi má poměrně 
mělký kořenový systém, z něhož 
vyrůstá kmen. Ten je u úplně mladých 
stromků barvy hnědé, teprve později 
získává díky pigmentu betulinu typické 
bílé zbarvení. Svrchní část jemné 
hladké kůry se olupuje v tenkých 
vodorovných prstencích, které děti ve 
skautských oddílech často využívají 
při rozdělávání ohně. Kůra stromu při 
jeho růstu na mnoha místech, zejména 
u země, praská. Zde se pak objevuje 
nápadně šedé až černé zbarvení. Silné 
větve břízy směřují vzhůru, mladé vět-
vičky jsou hnědé, tenké, pružné, visící 
dolů. Obrys koruny je oválný. 

Listy na větvičkách vyrůstají stří-
davě. Mají tenkou stopku (řapík) 
a plochou čepel někdy trojúhelníko-
vého, jindy čtyřúhelníkového tvaru, 
která je po stranách jemně zoubko-
vaná a na konci zašpičatělá. Celý list 
včetně řapíku měří 4 až 6 cm. K rašení 
dochází souběžně s kvetením, v teplých 
oblastech již koncem března a zejména 
v dubnu. V průběhu celého vegetač-
ního období jsou listy světle až středně 
zelené. Poměrně brzy, mnohdy již 
koncem srpna, jejich zelené barvivo 
chlorofyl zaniká. Pak začínají být vidi-
telné xantofyly a zbarvení se promění 
na sytě žluté.

Bříza bělokorá je stromem s květy 
jednopohlavnými, jsou rozlišeny květy 
pouze samčí s tyčinkami a pylem 
a pouze samičí s pestíky a vajíčky. Květy 
mají velikost 1 až 2 mm, jsou uspořá-
dány do květenství jménem jehněda. 
Samičí jehnědy jsou vzpřímené či 
mírně převislé, světle zelené, dlouhé 
kolem 3 cm, samčí mají díky pylu barvu 
žlutohnědou. Postupně se svěšují smě-
rem dolů a v období, kdy uvolňují pyl, 
dosahují 4 až 6 cm.

Pylová zrnka břízy měří pouhých 
28 až 30 µm a náleží k nejvýznamněj-
ším alergenům. Jsou maličká a lehká, 
a tak je vítr běžně přenáší na vzdále-
nost mnoha desítek kilometrů. Touha 
alergiků po vykácení veškerých bříz 
ve městě jim tedy stejně významnou 
úlevu nepřinese.

Jehnědy obou typů rostou společně 
na jednom stromě, takovým dřevinám 
říkají botanici jednodomé. Po opylení 
a oplození vznikají 2 mm dlouhé plody, 
světle hnědé křídlaté nažky, jež jsou 
větrem roznášeny do dálek.

Bříza bělokorá je původním evrop-
ským druhem. Vyskytuje se od severu 
Španělska a Itálie po severní polární 
kruh, na východ zasahuje daleko na 
Sibiř po řeku Lenu. Představuje ruský 
národní strom.

U nás ji najdeme od nížin do nad-
mořské výšky kolem tisíc metrů. Dobře 
snáší téměř všechny druhy půd, tole-
ruje znečištěné ovzduší. Vyšší nároky 
má jen na dostatek světla, v plném 

stínu brzy hyne. Doba dožití se pohy-
buje kolem 60 let, jsou však známy 
i stromy stoleté. 

Bříza patří k nesmírně významným 
pionýrským dřevinám. Osídluje lesní 
paseky, vydrží na skalách, najdeme ji 
v opuštěných lomech, na železničních 
náspech i na haldách hlušiny po těžbě, 
může vyrůst dokonce i v neudržova-
ném okapu či na střeše.

Je známou léčivou rostlinou, z níž se 
využívají především listy. Obsažené 
látky mají výrazné močopudné účinky. 
Dřevo je světlé barvy, uplatňuje se 
v nábytkářství. Z tenkých větviček se 
vyrábějí košťata. 

O významu břízy svědčí i to, jak se 
objevuje v nejrůznějších názvech. 
V roce 2016 žilo v Česku 848 mužů 
nesoucích příjmení Bříza, paní Bří-
zových bylo 890. Stejný původ má 
i pseudonym básníka Otokara Březiny, 
představitele českého symbolismu. 
V naší zemi je kolem 30 obcí souvise-
jících s tímto stromem, nesou názvy 
Březí, Bříza, Březina. V našem okrese 
najdeme Březolupy a Březovou. U Jaro-
šova se do řeky Moravy vlévá říčka 
Březnice. Ve Chřibech, přibližně 1 km 
od skal na Budačině nad Kudlovickou 
dolinou poblíž žluté značky, najdeme 
vrchol Březová s nadmořskou výškou 
411 metrů.

V Uherském Hradišti je velké množ-
ství krásných bříz vysázeno například 
v oblasti sídliště Štěpnice.

Mgr. Hana Baroušová

Břízy v lese.  Foto: PxHere
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Společenské události

Jubilanti

 5. 12. 1940 Alžběta Blažková
 5. 12. 1945 Alois Šohajek
 7. 12. 1935 Alena Dörrová
 7. 12. 1940 Jiří Kolář
 9. 12. 1935 Rostislav Omelka
 9. 12. 1940 Marie Ondrašíková
 9. 12. 1940 Anna Suchánková
 10. 12. 1945 Marie Pavlíčková
 18. 12. 1940 Josef  Ševčík
 31. 12. 1928 Jaroslav Hovorka

 Narodili se

 20. 7. 2020 Jasmína Medková
 18. 9. 2020 Matyáš Svoboda
 4. 10. 2020 Josefína Filip
 5. 10. 2020 Alžběta Marie Hulmanová
 31. 10. 2020 Matěj Mrkvan
 3. 11. 2020 Magdalena Ohnoutková
 20. 11. 2020 Štěpán Chrástek
 8. 12. 2020 Viola Linhart
 22. 12. 2020 Antonín Blažek
 30. 12. 2020 Dominik Pavlovský

KronikaVzpomínka
Zemřel Jindřich Hojer, předobraz postavy z Rychlých šípů

Těsně před Vánocemi přinesly sdělo-
vací prostředky smutnou zprávu.  
22. prosince zemřel ve věku 96 
let skaut, pedagog a chemik Jin-
dřich Hojer, jehož zná veřejnost od 
roku 1938. Tehdy vyšly Rychlé šípy 
Jaroslava Foglara a Jestřáb, což bylo 
autorovo skautské jméno, podle 
něj nazval stejnojmennou postavu 
populárního komiksu. Jindřich Hojer 
byl posledním žijícím předobrazem 
Foglarových příběhů.

A proč zmiňujeme jeho odchod 
v uherskohradišťském městském 
Zpravodaji? Po premiéře Rychlých 
šípů na Malé scéně Slováckého diva-
dla 9. října 2000 byl Jindřich Hojer 

poměrně úzce spjat s naším městem 
i divadlem. Pokud mu to zdravotní 
stav dovolil, jezdil k nám z Pardubic 
na řadu repríz úspěšné komedie 
(zejména kulatých a půlkulatých) a 
vždy svým vtipem obohatil předsta-
vení i besedy v divadelním klubu.

Při sté repríze prohlásil: „Každá 
taková akce spojená s Jestřábovým 
jménem je pro mě i dnes pohlaze-
ním na duši. Takže se do Slováckého 
divadla vždy moc a moc těším." 

Herecký kolektiv „šípů“ ho měl 
rád. „Byla to vždy vzácná a milá 
setkání, ať již u nás v divadle či u 
Jindry v pardubickém Domově pro 
seniory, kde prožil poslední léta. 
Přestože špatně chodil, mentálně a 
psychicky byl na tom ještě dlouho po 
devadesátinách úžasně. Jeho energii 
a nadhled při vyprávění vtipných a 
někdy i dojemných historek mám 
stále před očima,“ uvádí představitel 
Mirka Dušína David Vacke.

Ve Slováckém divadle budou na 
Jindru Hojera jistě dlouho a upřímně 
vzpomínat. Třeba při dalších reprí-
zách Rychlých šípů (až se zase začne 
hrát). Pětistá repríza byla odehrána 
v roce 2019 a o inscenaci je stále 
mimořádný zájem. 

 - MP-

Archiv Zpravodaje 
najdete na internetu

Chcete si Zpravodaj města Uherské 
Hradiště prohlédnout ve vašem elek-
tronickém zařízení? Únorové vydání, 
ale také jeho starší čísla a předchozí 
ročníky, si můžete stáhnout ve formátu 
PDF na webu www.mesto-uh.cz/zpra-
vodaj-mesta.
odkaz lze načíst i pomocí tohoto 
Qr kódu:

Jindřich Hojer navštívil i čtyřstou reprízu Rychlých šípů 20. června 2014. Foto: Miroslav Potyka

Jindřich Hojer. Foto: Miroslav Potyka
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Informace | Sudoku
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LEHKé STřEDNě TěžKé

TěžKé TěžKé

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

Nabídka pracovních míst
Město Uherské Hradiště přijme

pracovnice/pracovníky
na úklid kancelářských prostor

Jedná se o občasný zástup 
na tři hodiny denně, 
úklid se provádí po ukončení
 pracovní doby úřadu. 
Práce budou vykonávány 
na základě uzavření dohody 
o pracovní činnosti, odměna 100 Kč/hodina. 

Podrobnosti na čísle 572 525 127.

Očkování proti
nemoci COVID-19

V polovině ledna byl spuštěn Cent-
rální rezervační systém k očkování 
proti COVID-19 na webu crs.uzis.cz. 
Pokud si senioři nebudou s regis-
trací vědět rady, mohou se obrátit 
na rodinné příslušníky. V případě, 
že ani toto nebude možné, mohou 
kontaktovat bezplatnou linku 1221.

Zlínský kraj zřídil linku, která 
poskytuje seniorům informace 
k dalšímu postupu v případě, že se 
jim nepodaří zaregistrovat se do 
Centrálního rezervačního systému. 
Pracovníci kraje jsou k dispozici na 
čísle 577 043 770, v pracovní dny od 
9 do 16 hodin a o víkendu od 10 do 
14 hodin.

Kraj nebude zřizovat velkokapa-
citní očkovací centrum, vzhledem 
k omezené dostupnosti vakcín 
k tomu není důvod. Zájem o očko-
vání navíc projevilo 180 praktických 
lékařů v kraji, kteří se zapojí, až 
bude dostupná vakcína.

Z důvodu nedostatku vakcín 
musela Uherskohradišťská nemoc-
nice omezit počet termínů pro vak-
cinaci seniorů. Žádáme veřejnost 
- pokud nemáte termín k vakcinaci, 
nechoďte do očkovacího centra. Bez 
termínu nebudete naočkováni!

Očkovací centrum v Uherskohra-
dišťské nemocnici se nachází ve 
staré části areálu a je dobře vyzna-
čeno šipkami.  

 - RED -

Tipy Klubu kultury

aktuálně vybíráme:
 úterý 2. 2. Akademie třetího věku: 
Novinářství, přednáší Josef Král  
 čtvrtek 4. 2. Výstavy: Martin 
Salajka – Heavy mental, ohlédnutí 
za autorskou výstavou
 pátek 5. 2. FS Kunovjan – Generace, 
50. výročí Folklorního souboru 
Kunovjan, 2. díl

dále můžete sledovat:
 Carmina burana, záznam z oslav 
100. výročí vzniku samostatného 
Československa v Uh. Hradišti
 Radhošť, film z cyklu Magické hory 
(TSTTT 2011, Cena diváka), ohlédnutí 
za Fotografickou soutěží TSTTT
 FS Kunovjan – Generace, 50. výročí 
Folklorního souboru Kunovjan, 1. díl

informace o programu najdete na www.kkuh.cz.
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„Jsem senior,  
chci se nechat očkovat.“

„Neumím s internetem.“

„Umím s internetem.“

Jako senior se mohu z domova 
registrovat k očkování přes internet 
na adrese centrálního registračního 
systému:   

Poprosím o pomoc rodinného 

lékaře.

volám bezplatnou infolinku

  1221


