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Krojovaný průvod míří do klášterní zahrady 
na hlavní mši Růžencové pouti. 
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Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí otevřelo v Ga-
lerii Panský dům svoji 69. kolektivní výstavu. Více str. 15. 

Foto: Markéta Švehlíková

Tradiční Den bez aut, který se konal v rámci Evropského týdne mobility, se 
letos z Masarykova náměstí přesunul do parku pod muzeem.

Foto: Markéta Švehlíková

Foyer Domu kultury zdobí nová keramická plastika manželů Koláčkových.
Více str. 15. 

Foto: Markéta Švehlíková

Divadelní spolek Pod lampú z Bánova přijal pozvání Divadla Brod a přivezl 
svoji autorskou hru Biomatka aneb běž do řiti s kus-kusem. O vstupenky 
na komedii o životě v Bánově, zdravém životním stylu a mezigeneračním 
soužití byl takový zájem, že bánovští ochotníci nakonec odehráli dvě vypro-
daná představení po sobě (a mají tak za sebou již 24 repríz).  

Foto: Markéta Švehlíková

Za muzeem se odehrála bitva Severu proti Jihu. 
Více str. 10. 

Foto:  Elen Sladká

Naše vernisáž

Už desátý ročník uměleckých kurzů pro dospělé otevírá v říjnu brodská 
ZUŠka ve spolupráci s KP ZUŠ. V Galerii ZUŠ se ve čtvrtek 26. září usku-
tečnila vernisáž absolventů výtvarných kurzů z ateliéru lektorky Svatavy 
Haluzové. Výstavu nazvanou Vidím, vnímám, tvořím si můžete prohléd-
nout do konce října. Galerie je přístupná v době školního vyučování (pondě-
lí až pátek od 13 do 18 hodin).                                         Foto: Elen Sladká
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Mateřská škola Klíček (Primátora Hájka) si připomněla 30 let od svého ote-
vření. Více str. 12. 

Foto:  Markéta Švehlíková

V pátek 20. září se na Masarykově náměstí po celý den konal první ročník 
happeningu na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. Po-
řadatelé večer oznámili, že do registru vstoupilo úctyhodných 124 nových 
dárců. 
Více str. 8.  

Foto:   Martin Bártek

Archeologové v Uherském Brodě objevili dva tisíce let starý bohatě zdobe-
ný hrob místního velmože. Více str. 9.

Foto: archiv Slováckého muzea 

Sochy, které vznikly při loňském sochařském sympoziu, byly předány ve-
řejnosti v pátek 20. září. Autory soch jsou Jiří Beránek, Petr Filip a Petr Sta-
nický. Dílo profesora Beránka je umístěno u nové polikliniky, díla dalších 
dvou umělců si můžete prohlédnout u lávky Všudybud.

Foto: Elen Sladká 

Nadační fond Tesco opět předával granty neziskovým a příspěvkovým or-
ganizacím. Více str. 8.

Foto:  archiv Tesco

V sobotu 21. září se konal Den Zlínského kraje. Uherský Brod na něm pre-
zentovalo Střední odborné učiliště. Více na webu města.

Foto:  Elen Sladká
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Mluv Hospodine,
slyší služebník tvůj.

1Sa 3,20

Náboženská obec CČSH v Uherském Brodě si 
slavnostní bohoslužbou 

v neděli 20. 10. 2019 v 10 hodin připomene,  
že před 100 lety zazněla v našem městě poprve 

bohoslužba v českém jazyce. 

Bohoslužbu vykoná bratr biskup Juraj J. Dovala;
po bohoslužbě bude příležitost ke vzájemnému sdílení.

Srdečně zveme.



 v době, kdy píši tyto řádky, je ještě opravdu obtížné odhadnout, zda bude  
v letošním roce platit známá pranostika: „Po teplém září zle se říjen tváří“. Zle 
se ovšem nemusí tvářit jenom desátý měsíc v roce, ale klidně i občan našeho 
města, pokud se mu od konšelů městských teplého slova v pravý čas nedostane. 
Ano, i v uplynulých týdnech jsme se mohli přesvědčit, že komunikace opravdu 
není nikdy dosti, tak ačkoliv bych jakkoliv nechtěl bránit vzniku městských 
legend, protože co by to bylo za město, kdyby jich alespoň tucet nemělo, přesto 
některé skutečnosti je možná dobré zlehka připomenout. A tak jsem pro vás 
do říjnového úvodníku připravil jakési FAQ, které se ke mně poslední dobou 
dostávají.
 Ona samotná anglická zkratka FAQ (frequently asked questions) je dosti 
úděsná, její český význam „často kladené dotazy“ je již mnohem lépe stravi-
telný. Naopak ale česká zkratka pro totéž, tedy ČKD je zase veřejnosti v tomto 
kontextu zcela neznámá, a proto jistě zavádějící. My se proto budeme v dalším 
držet zavedeného označení FAQ.
 I způsob, jakým se takové zaručené informace po městě šíří, má svoji zau-
žívanou anglickou zkratku, a to sice FOAF (friend of a friend). Tady si ovšem 
troufnu tvrdit, že tato není doposud v našich končinách zcela vžita. Zato jejímu 
českému ekvivalentu JPP (jedna paní povídala) naopak rozumí naprosto všich-
ni. My se proto budeme v dalším držet zavedeného označení JPP.
 Dovolte mi tedy obětovat kapku tiskařské černi na několik FAQ, jenž se ke 
mně dostaly osvědčeným komunikačním kanálem JPP.

 Protože peníze jsou vždy až na prvním místě, začneme u nich. Město se 
netěší dobrému finančnímu zdraví? Finanční zdraví města je velmi dobré, 
dlouhodobě sestavuje vyrovnané rozpočty, plní své závazky, má dostatek zdro-
jů pro kvalitní provoz, masivně investuje, nezvyšuje daň z nemovitosti ani jiné 
poplatky. No dobře, ale je přeci zadlužené, ne? Ano, má úvěr ve výši 250 
mil. Kč. Tak vidíte, to tedy pěkně hospodaříte, kdo to bude splácet? Příští 
generace? Už dávno splácíme, tempem 25 mil. Kč ročně, téměř polovina úvěru 
je již splacena, na konci volebního období úvěrové zatížení města nepřesáhne 
80 mil. Kč. Tak dejme tomu, ale bylo to nutné? Každý dluh představuje 
riziko! Byť jsem nebyl zastupitelem v době, kdy město úvěr schvalovalo, po-
važuji toto rozhodnutí našich předchůdců za moudré. Nakonec v pravém slova 
smyslu nešlo o úvěr, ale o úvěrový rámec, který jsme nemuseli vyčerpat, pokud 
bychom nechtěli. Ale my chtěli! No to je jasné, potřebovali jste střihat pásky 
a chvástat se. Veřejné investice jste přeci mohli rozložit v čase. Nemohli, 
potřebovali jsme využít pravděpodobně dlouho neopakovatelné synergie, kte-
rá se nám naskytla. A sice obrovských možností čerpání dotačních prostředků  
a zároveň situace, kdy se ceny stavebních prací dostaly na historické minimum. 
K tomu obrovské štěstí, že se na úřadě sešel nejenom mimořádně odborně zdat-
ný tým, ale hlavně tým zcela zapálený pro věc, ochotný obětovat pro její zdárné 
dokončení mnoho hodin  svého volného času a veškerou energii. Bez úvěru, 
který byl téměř výlučně využíván na dokrývání naší spoluúčastí na dotačních 
akcích, by to nebylo možné a tuto vzácnou příležitost bychom promarnili.

 Hodně diskutovaným tématem je také doprava. Protože rozsah úvodníku je 
přeci jen omezen, věnujme se pro tentokráte jenom fenoménu „Družba“. Situ-
ace na železničním přejezdu u Družby je zoufalá a nikdo s tím nic nedělá. 
Právě naopak, studie na řešení spočívající ve výrazném zkapacitnění této pro-
blematické křižovatky byla zpracována již před lety. Bohužel v dalším stupni 
projektování se ukázalo, že navržené řešení nebude vyhovovat všem přísným 
drážním předpisům a nebude je tak možné realizovat. Říká se, že za to mo-
hou Slovácké strojírny a jejich vlečka. Tak to je dost nešťastná interpretace. 
Jediným řešením, jak se do omezeného prostoru s kapacitní křižovatkou vejít, 
je vymístit z přejezdu vlečkovou kolej. Ta by se musela ještě před přejezdem na-
pojit přímo na traťovou kolej. Slovácké strojírny se věcí velmi vážně zabývaly, 

hledaly cesty, jak městu vyjít vstříc. Bohužel se to nakonec nepodařilo. Dnes 
je  totiž vlečka v nádraží zaústěna do samostatné manipulační koleje, kterou 
mají strojírny v pronájmu. Pokud by došlo ke změně, zásadním způsobem by 
to provoz na vlečce zkomplikovalo. To zase není tak velká škoda, zkapacit-
nění totiž nic neřeší, je potřeba realizovat mimoúrovňový přejezd, třeba 
takový jako je v Hradišti na cestě k nemocnici. To bychom velmi rádi, tuto 
variantu jsme opravdu důkladně prověřovali. Bohužel obě křižovatky, které je 
potřeba propojit, jsou velmi blízko a zároveň obě koleje jsou poměrně daleko. 
Mimoúrovňové křížení do tohoto prostoru nemáme šanci nacpat. V Hradišti 
je situace úplně jiná, kolej je na náspu, je jediná, křižovatky jsou od sebe dále  
a jedná se o místní komunikaci, nikoliv silnici druhé třídy. Hm, ale kdybys-
te si nenechali vyfouknout prodej bývalého autobusového nádraží, mohli 
jste mimoúrovňové křížení zrealizovat tam. Nikdo nám nic nevyfoukl, město 
bylo dohodnuto s ČSAD Uherské Hradiště, že bude prvním zájemcem, kterého 
s prodejem pozemku osloví. Tak se i stalo. Dokonce i ostatní zájemci respek-
tovali, že na rozhodnutí potřebujeme nějaký čas, abychom si nechali zpraco-
vat prověřovací studii. Bohužel ani do tohoto prostoru bychom se nedokázali 
s rozumným mimoúrovňovým křížením dostat, brání nám v tom sídliště Babí 
louka. Proto jsme o výkup pozemku nakonec neusilovali. Tak to je výborné, 
tam to nejde, tam to taky nejde. Hodláte tento problém vůbec nějak řešit? 
Město je paralyzováno! Musíme jej vyřešit, situace se s přibývající dopravou 
dále zhoršuje. Nejde jen o časové zdržení, ale na přejezdu začínají vznikat vel-
mi nebezpečné situace. V rámci přípravy nového územního plánu prověřuje-
me ještě třetí vhodnou pozici pro mimoúrovňové křížení a intenzívně jednáme  
s vlastníky dotčených pozemků. Podrobněji budeme však veřejnost informovat 
až v okamžiku, kdy budou jednání u konce.

 Do třetice všeho diskutovaného, letní koupání. Proč nerespektujete větši-
novou vůli občanů a připravujete výstavbu nového koupaliště u CPA na-
místo rekonstrukce stávajících koupelek? Ano, jsme si plně vědomi, že otáz-
ka řešení letního koupání rozděluje občany našeho města. Také jsme si vědomi, 
že ta část, která by raději zachovala stávající koupelky, je o nějaké to procento 
početnější. O to těžší bylo naše rozhodování pro variantu výstavby nových ba-
zénů u CPA Delfín. Brodu by stačila jednoduchá rekonstrukce stávajících 
koupelek namísto nákladné investice. Kdyby to bylo skutečně tak, je rekon-
strukce jasnou volbou. Bohužel všechny zásadní investiční celky na stávajících 
koupelkách (samotné bazény, veškeré rozvody a technologie) rekonstruovat ne-
lze a musely by být zcela demolovány a vybudovány znova. Nerozhodujeme se 
tedy mezi rekonstrukcí stávajícího nebo výstavbou nového, ale mezi výstavbou 
nového, a to buď na místě stávajících koupelek, nebo v rámci komplexu krytého 
bazénu. No ano, protože jste se o koupelky nestarali a nechali je dojít až do 
tohoto stavu. Všechna běžná údržba byla při provozu koupelek řádně provádě-
na. Mluvíme o konstrukcích dlouhodobé životnosti, která je bohužel naplněna 
a nezbývá než je obnovit reinvesticí. Nové umístění je nevhodné, zhorší se 
dostupnost koupaliště pro občany města. Pro občany sídliště Pod Vinohrady 
bezpochyby ano, naopak se ale zase výrazně zlepší pro obyvatele sídliště Olša-
va, kteří jsou jinak poněkud odstrčení a mají to všude daleko. Do krytého bazé-
nu si našli cestu všichni obyvatelé, tak snad tomu tak bude i u letního koupání. 
Pozice u CPA Delfín umožňuje vybudování kapacitního parkovacího domu, se 
kterým počítá i plánovaná lávka nad železnicí spojující centrum města se síd-
lištěm Olšava. To však není jediná synergie. Sloučení venkovního a vnitřního 
koupání je výhodné také z hlediska provozního a energetického.

 Vážení čtenáři, pokud jste se tentokráte poněkud delším a asi i nezáživným 
textem prokousali až sem, dovolte mi, abych vám v předvečer Růžencové pou-
ti popřál, ať si tuto slavnost co nejlépe užijete, potkáte se se svými rodinami  
a přáteli, které jste třeba už dlouho neviděli, a najdete si v této jistě ojedinělé 
akci ,to co je vám blízké, ať už je to duchovní přesah, nebo autentický brodský 
Oktoberfest.

 S přáním snad ještě krásných říjnových dní
Jan Hrdý, místostarosta
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Vážení a milí čtenáři 
říjnového Brodského zpravodaje,
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DŮM S PEČOVATESKOU SLUŽBOU – U ŽLEBU

MOKŘADY NA POTOKU HOŘENŮŠKU V ÚJEZDCI 

ENVIPARK ŠKRLOVEC

stranu připravil: Robert Vráblík,vedoucí Odboru rozvoje města

Prvorepublikový třípodlažní dům mezi ulicemi U Žlebu a Seicher-
tova, který sloužil v minulosti různým účelům, byl naposledy vyu-
žíván pro potřeby bydlení pod správou Sociálních služeb Uherský 
Brod. Vzhledem k tomu, že u budovy dlouhodobě docházelo pou-
ze k nezbytně nutným opravám a na rozsáhlejší obnovu nedošlo, 
přistupujeme ke komplexní rekonstrukci objektu včetně celého 
zbytku areálu. Hlavní funkce sociálního bydlení bude zachována. V 1. a 2. patře zrekonstruujeme 
několik samostatných bytových jednotek, v přízemí kanceláře a pomocné provozy. Plánujeme nejen 
dispoziční úpravy, ale rovněž doplnění výtahu, kompletní výměnu vnitřních instalací, opravu všech 
povrchů, odvlhčení objektu, vše v jednoduchém, odolném, udržovatelném standardu odpovídajícímu 
jeho funkci. Exteriér budovy si po realizaci kontaktního zateplení, výměny oken a obnovy valbové 
střechy podrží svoji původní charakteristickou podobu fasády.

Město pokračuje v realizaci projektů, které reagují na změnu přístupu k na-
kládání s pitnou i dešťovou vodou, a tento počin je jedním z nich. Účelem 
projektu je zadržení vody v krajině, což bezesporu přispěje k rozmanitos-
ti biodiverzity území vytvořením podmínek pro různé druhy fauny a flóry  
a k celkovému zatraktivnění území. V rámci stavby budou zrealizovány 4 samostatné větší tůně a řada 
drobných mokřadů. Jednotlivé tůně budou opatřeny bezpečnostními přepady z kamene uloženého 
do hlíny. Část terénu označená jako mokřina bude pouze mírně modelována drobnými prohlubněmi  
a kmeny pokácených stromů. Záměrem je vznik proměnlivých terénů a snaha docílit co nejpřiroze-
nějšího vzhledu.

Realizací enviparku v blízkosti sídliště Olšava u „myší díry“ dojde k vytvoření oddychového prostoru 
s edukativním a přírodě blízkým aspektem. Půjde o místo vhodné pro každodenní rekreaci všech 
věkových skupin obyvatel. V lokalitě budou vybudovány mělké tůně pro vodní a vlhkomilné rostliny 
a živočichy, budou provedeny terénní násypy a modelace území.
Vytvořením tůní vzniknou ekologické niky s mokřadním charakterem. Z vytěžené zeminy budou 
vymodelovány terénní násypy, čímž vzniknou i sušší místa a biologická rozmanitost území se tím 
ještě zvýší. Pestrost stanovištních podmínek, zejména vlhkostních, poskytne vhodný prostor pro ši-
rokou škálu živých organizmů z rostlinné i živočišné říše. Kolem tůní provedeme sadovnické úpravy  
a umístíme zde drobný dřevěný mobiliář. Park bude veřejně přístupný a nebude oplocen.

projektant: K PROJEKT KročiI, s. r. o.
zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, s. r. o.
cena stavebních prací: 28,3 mil. Kč 
(z toho dotace EU, IROP 15,2 mil. Kč a OPŽP 
2,6 mil. Kč) 
počet bytů: 9 
počet obyvatel: 27 
zastavěná plocha: 482 m² 
užitná plocha: 925 m² 
objem nádrží na dešťovou vodu: 918,2 m³ 
parkovací stání: 9, z toho 2 v garáži

projektant: Ing. Tomáš Horký
zhotovitel stavby: LTM HB, s.r.o.
cena stavebních prací: 0,7 mil. Kč
(z toho dotace EU, OPŽP 0,7 mil Kč)
řešená plocha: 350 m²
celková vodní plocha: 150 m²

projektant: Atelier König
zhotovitel: Florstyl, s. r. o. 
cena: 1,1 mil. Kč
počet vysazených stromů: 57 ks
počet vysazených keřů: 60 ks
plocha trávníku: 6 500 m²
plocha pískované pěšiny: 280 m²

termín zahájení: září 2019
termín dokončení: říjen 2019 

termín zahájení: září 2019
termín dokončení: červenec 2020 

Projekt Rekonstrukce domu č. p. 1066 – sociální bydlení a služby, Uherský Brod je 
spolufinancován Evropskou unií.

termín zahájení: srpen 2019
termín dokončení: říjen 2019 
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S osobnostmi města

FRANTIŠEK

(1906–1970)

krok za krokem…

sbormistr, hudební pedagog

ELEN SLADKÁ, redaktorka BZ

Narodil se 17. listopadu 1906 v Hranicích na 
Moravě jako druhé dítě rodičům, kteří oba po-
cházeli z Příbora. Nevyrůstal sice v prostředí 
muzikantské rodiny, ale byl mu i jeho mladšímu 
bratru Josefovi (pozdějšímu dirigentu Pražského 
filharmonického sboru) dán do vínku hudební 
talent. Zřejmě po mamince, jejíž babička byla 
sestřenicí maminky Leoše Janáčka.
Po maturitě na učitelském ústavu v Kroměříži  
v roce 1927 nastoupil na své první učitelské místo 
ve Bzové. Po měsíčním působení byl přemístěn 
do Strání, kde založil a řídil dětský pěvecký sbor, 
který se brzy vypracoval na výbornou úroveň. 
V roce 1930 začíná jeho působení na školách  
v Uherském Brodě, a to nejdříve na obecné ško-
le dívčí (1930–1937), měšťanské škole dívčí 
(1937–1952) a na městském hudebním ústavu 
(1946–1970). Svou učitelskou kvalifikaci pro-
kázal složením státních zkoušek ze sborového 
zpěvu, z matematiky, přírodopisu a přírodozpy-
tu, ze hry na klavír a sólového zpěvu. Absolvoval  
i kurz psaní na stroji, kurz vaření a kurz těsnopi-
su, který později vyučoval i na reálném gymná-
ziu v Uherském Brodě.
Brzy se plně projevil jako dobrý učitel hudby, or-
ganizátor a hudebník. Jeho pedagogická činnost 
byla oceněna až v roce 1967 udělením titulu „Za-
sloužilý učitel“. Byl iniciátorem založení hudeb-
ní školy, jejímž ředitelem byl od 1. 2. 1950 až do 
své smrti v roce 1970.
Úspěchu dosáhl hlavně jako sbormistr smíšené-
ho pěveckého sboru Dvořák, který svým mis-
trovstvím přivedl na celostátní úroveň. Sbor pod 
jeho vedením účinkoval v roce 1959 na Praž-
ském jaru, v roce 1961 účinkoval na festivalu 
vokální tvorby v Jihlavě. František Veselka byl 
zakladatel Unie českých pěveckých sborů, úzce 
spolupracoval s Československým rozhlasem. 
Všechen svůj volný čas věnoval hlavně pěvecké-
mu sboru Dvořák, který se pod jeho vedením vy-
pracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa 
v republice, a i díky jemu bylo sboru v roce 1966 
uděleno vyznamenání „Za vynikající práci“.
František Veselka byl upravovatelem písní pro 
ženské a dětské sbory, nejznámější je lidová pí-
seň Nad Javořinu pro ženský sbor. 
Za celoživotní přínos k rozvoji sborového umění 
a za zásluhy o nové vybudování amatérské pě-
vecké organizace mu byl v roce 1974 udělen in 
memoriam „Čestný odznak“ Unie českých pě-
veckých sborů.
Zemřel 28. září 1970 v Uherském Brodě.

Přistavení velkokapacitních kontejnerů
Oznamujeme občanům, že od 1. října lze opět dohodnout odvoz velkoobjemového komunálního 
odpadu přímo od domu za následujících podmínek:

▪ Město Uherský Brod uhradí náklady za uložení 
velkoobjemového odpadu, který vznikl na území 
města. Termín a množství odkládaného odpadu 
lze dohodnout na Odboru životního prostředí 
MěÚ Uherský Brod, kontaktní osoba: Petr Vozár,  
tel: 572 805 262, 572 805 260
▪ Občan města, který požaduje přistavení kon-
tejneru na odpad k domu, zaplatí náklady za 
manipulaci a dopravu na skládku Prakšická. 
Objednávku na velkoobjemové kontejnery je 
nutné vyplnit a podepsat přímo v sídle společ-
nosti RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 
Uherský Brod, kontaktní osoba Iveta Maňasová 
tel: 572 633 590, nebo na skládce Prakšická, 
kontaktní osoba Alena Vlková, tel: 572 633 350, 

728 865 986.
▪ V případě, že bude kontejner umístěn na veřej-
né zeleni nebo veřejné komunikaci, je dále nutno 
dohodnout další podmínky s TSUB, příspěvková 
organizace, jako správcem veřejných prostran-
ství, kontaktní osoba: Petr Podolan, tel:  572 805 
404

Dále sdělujeme, že v případě reklamací na ne-
provedený svoz nádob na komunální odpad nebo  
v případě podnětů a upozornění souvisejících se 
svozem komunálního odpadu, je možné se obra-
cet na call centrum společnosti Rumpold UHB,  
s.r.o., e-mail: infoub@rumpold.cz nebo mobil: 
724 521 402.     -red-

Výluka na trati a uzavření železničního přejezdu
S dopravními komplikacemi musejí počítat od poloviny září pasažéři vlakových souprav v úse-
cích Uherský Brod – Bojkovice a Újezdec u Luhačovic – Luhačovice. 
Správa železniční dopravní cesty, jako provozo-
vatel dráhy, vyhlásila v těchto lokalitách na trati 
č. 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlár-
ský průsmyk nepřetržitou výluku traťové koleje. 
Výluka potrvá deset týdnů. Ukončena bude až  
v úterý 29. listopadu v 18 hodin.
„České dráhy proto musí po dobu výluky všech-
ny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit autobu-
sy. Vzhledem k delší jízdní době autobusů bude 
náhradní autobusová doprava organizována dle 
výlukového jízdního řádu,“ informovala mluvčí 
Českých drah Vanda Rajnochová.

Přeprava jízdních kol je podle jejích slov u vlaků 
kategorie R zajištěna nákladním automobilem 
(nakládku a vykládku si cestující zajišťuje sám). 
U ostatních spojů přeprava jízdních kol zajištěna 
není.
V souvislosti s tím dojde také k úplné uzavírce 
železničního přejezdu na silnici č. II/490 v uli-
ci 26. dubna. Přejezd bude uzavřen od 12. do 
17. října. Objízdná trasa bude značena a povede 
přes ulice 26. dubna, U Korečnice, Šumická, Ne-
radice a Dolní Valy.

-red-
VESELKA

Harmonogram svozu komunálního odpadu 
pro období 1. 7. 2019–31. 12. 2019
► SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
rodinné domy – vývoz v SUDÝCH týdnech
pondělí – RD 1 ▪ úterý – RD 2 ▪ středa – RD 3  
a Havřice ▪ čtvrtek Těšov, Újezdec
bytové domy – každý pátek

► PLASTY
pytle v r. 2019 –  18. 10. , 15. 11. , 27. 12.
kontejnery 1100 l – každé úterý a středu

► PAPÍR
pytle v r. 2019 –  4. 10. , 1. 11. , 13. 12.
kontejnery 1100 l – liché týdny v pondělí a úterý

► BIO ODPAD
rodinné domy – vývoz v LICHÝCH týdnech 
pondělí – RD 1 ▪ úterý – RD 2, Maršov, Králov 
▪ středa – RD 3, Havřice ▪ čtvrtek – Těšov, 
Újezdec
bytové domy – liché týdny v pondělí a úterý

prosinec 2019: svoz BIO pouze v 51. týdnu

► SKLO
kontejnery se spodním výsypem – 4. týden 
v měsíci

rodinné domy 1 = ulice: 28. října, Bří Lužů, Dolní Valy, Emila Háby, Františka Veselky, Hodinářská, 
Horní Valy, Kpt. Kubíčka, Lidická, Maršovská, Masarykovo náměstí, Močidla, Naardenská, Na Tr-
žišti, náměstí Svobody, Nerudova, Pecháčkova, Pod Valy, Pořádí, Prakšická, Primátora Hájka, Před-
branská, Rtm. Křivdy, Rybářská, Soukenická, Strojařů, Šumická, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, 
U Hřiště, U Lapače, U Plovárny, U Sboru, U Žlebu, Úlehly, Vilibalda Růžičky, Za Humny
rodinné domy 2 = ulice:  9.  května,  Ant.  Dvořáka,  B.  Němcové,  B.  Smetany,  Františka  Bára, 
Františka  Janáčka,  Františka  Kožíka,  Havlíčkova,  Hradební,  Hradišťská,  Jabloňová,  Jana 
Švermy,  Jaroslava  Hlobila,  Ječná,  Jirásková,  Josefa  Herčíka,  Karla  IV.,  Komenského,  Květ-
ná,  M.  Alše,  Malá,  Mariánské  náměstí,  Moravská,  Na  Dlouhých,  Na  Chmelnici,  Na  Láně, 
Na  Výsluní,  Palackého,  Prosná,  Ptylova,  Sadová,  Seichertova,  Svatopluka  Čecha,  Tovární, 
U Korečnice, U Stadionu, Údolní, Weberova, Žitná
rodinné domy 3 = 26. dubna, Dělnická, Javořinská, Kučerovo náměstí, Lipová, Nivnická, Nová, Pas-
týřská, Pod Zelnicemi, Polní, Prostřední, Provazní, Rolnická, Slovácká, Stolářská, Trávníky, U Bajov-
ce, U Cukrovaru, U Korečnice, U Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, 
Zámostí, Zátiší
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Zahájení relizace dalších dotačních projektů v oblasti životního prostředí v roce 2019

DO REGISTRU VSTOUPILO 124 NOVÝCH DÁRCŮTesco předávalo šeky 

Na podzim 2019 bude zahájena realizace dalších 3 „zelených“ projektů. Všechny projekty byly schváleny v rámci 108. výzvy Operačního progra-
mu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny.

SŠ-COPT Uherský Brod ve spolupráci s městem Uherský Brod a nadačním fondem Naděje 
uspořádala první ročník happeningu na podporu Českého národního registru dárců dřeně. Do 
registru se zapsalo 124 nových dárců.

Projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“, jehož 
organizátorem je Tesco Store ČR a.s. a Nadač-
ní fond Tesco, i letos podpořil finančním da-
rem lokální organizace a zařízení. Tento grant 
obdrželo celkově více než 270 neziskových  
a příspěvkových organizací po celé republice.  
V každém regionu to pak byly 3 neziskovky nebo 
další organizace. Zákazníkům obchodu Tesco tak 
byla dána jedinečná možnost zvolit si jeden ze 
tří projektů, které podporují společenský život ve 
svém okolí. 
Do poslední výzvy se přihlásila příspěvková or-
ganizace Sociální služby Uherský Brod s projek-
tem na pořízení nového počítavého vybavení do 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Šru-
mec na Panském domě, které má sloužit k přípra-
vě do školy a pravidelnému doučování. Projekt 
se s 6 523 hlasy umístil na druhém místě a získal 
grant ve výši 16.000 KČ.
Charita Luhačovice se do výzvy přihlásila s pro-
jektem na pořízení nového polohovacího křesla 
pro usnadnění pohyblivosti v denním stacionáři. 
Se 4 171 hlasy se projekt umístil na třetím místě  
a získal tak grant ve výši 10.000 KČ.
Vítězem výzvy se s 7 989 hlasy stal Zdravotní 
ústav paliativní a hospicové péče PAHOP, kte-
rý svůj projekt zaměřil na financování služeb  
a provozu ústavu. Vítězný projekt byl podpořen 
grantem ve výši 30.000 Kč.     -red-

ORM, Oddělení dotací a rozvoje města

Projekty jsou zaměřeny na nápravu nevhodných 
přístupů k využívání krajiny v rámci příliš vel-
kých pozemků, které jsou náchylné na vodní  
a větrnou erozi. Projekty zároveň umožní za-
chytávání dešťových vod, budou ji zadržovat  
v krajině, zlepšovat mikroklima a přispívat  
k adaptaci na změnu klimatu.

Interakční prvky Uherský Brod
Nejrozsáhlejším projektem, který bude čás-
tečně realizován i v roce 2020, je projekt 
„Interakční prvky Uherský Brod“. Jedná se  
o doplnění sítě biocenter a biokoridorů o síť 
interakčních prvků zaměřených na výsadbu 
zeleně (např. doprovodná zeleň komunikací), 
které jsou součástí plánu společných zařízení  
v rámci schválených komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Uherský Brod, k. ú. Havřice a k. ú. 
Újezdec u Luhačovic. Realizace zlepší přístup-
nost krajiny formou ochrany polních cest. Zajistí 
také lepší orientaci v krajině a protihlukové odclo-
nění, pomůže snížit riziko záplav a vzniku napla-
venin. Při suchém a větrném počasí stromy a keře 
zmírní činnost větru a zabrání tak odnosu ornice. 
Realizace v roce 2019 proběhne v k. ú. Havřice 
a v k. ú. Újezdec u Luhačovic, v roce 2020 v k. ú. 
Uherský Brod. Součástí je následná péče o dřevi-
ny po dobu 3 let od ukončení realizace. 
Celková výše nákladů na tento projekt dosahuje 
téměř 8 mil. Kč. Příspěvek z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) činí cca 6,3 mil. 
Kč (80 % způsobilých výdajů).

Krajinné úpravy – Hořenůšek
V místní části Uherského Brodu v Újezdci bude 

zahájena realizace projektu „Krajinné úpravy 
údolnice potoka Hořenůšek – mokřady k. ú. 
Újezdec u Luhačovic“. Formou terénních úprav  
dojde k vytvoření 4 větších tůní a řady drob-
ných mokřadů, které budou doplněny kmeny 
pokácených stromů. Cílem je zvýšení akumulace  
a retence vody v krajině, zlepšení mikroklimatu, 
zpomalení odtoku srážkových vod a také celkové 
zatraktivnění území. Projekt s celkovými nákla-
dy 811 tis. Kč je plně hrazen (100 %) z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Větrolam Králov
Významným opatřením proti větrné erozi je pro-
jekt „Krajinný prvek – větrolam Králov, Uher-
ský Brod“. Jedná se o pás dřevin vysazených  
v několika řadách s cílem poskytnout kryt pro-
ti větru a ochránit půdu před erozí. Větrolam 
Králov podélně lemuje polní cestu a propojuje 
zemědělský areál Králov s vodním tokem Niv-
nička. Celkem zde bude nasazeno 900 ks stromů  
a 3 600 ks keřů. Opatření je realizováno jako ne-
dílná součást plánu společných zařízení v rámci 
schválených komplexních pozemkových úprav. 
Opatření má pozitivní vliv na zadržování sráž-
kové vody v krajině, která bude zachycena ko-
řenovým systémem dřevin a travním porostem. 
Projekt s celkovými náklady 1,9 mil. Kč bude 
podpořen částkou 1,5 mil. Kč z opět z ERDF. 
Součástí projektu jsou také náklady na 3 roky 
následné péče o dřeviny.

Výše uvedené projekty navazují na realizace  
3 projektů spolufinancovaných z Evropské unie  
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
v roce 2018, které byly finančně ukončeny za-
čátkem tohoto roku. Dvě akce řešily energeticky 

úsporné renovace veřejných budov a jednalo se 
o projekty zateplení včetně výměny výplní otvo-
rů: Energeticky úsporná opatření ubytovacího 
zařízení č. p. 2373, Uherský Brod a Tělocvična 
Mariánské nám. – energeticky úsporná opat-
ření, Uherský Brod. 
Třetí projekt je zaměřen na posílení funkčnosti 
krajinných prvků Zakládání prvků ÚSES – I. 
etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic.  
Jedná se o opatření zaměřená na výsadbu zele-
ně v krajině a ochranu půdy před erozí v rámci 
prvků lokálního územního systému ekologické 
stability jako nedílné součásti společných zaří-
zení v rámci schválené komplexní pozemkové 
úpravy ve zmiňovaných katastrálních územích. 
Došlo k výsadbě dřevin do oplocenek, k založení 
travních porostů včetně následné péče. Výsadby 
rozčlenily velké půdní bloky na menší. V rámci 
výsadeb dojde k zadržování dešťové vody, zvý-
šení biodiverzity (útočiště rostlin a živočichů), 
ale i vlivu na snížení větrné či vodní eroze.

V minulém čísle Brodského zpravodaje jste měli 
možnost seznámit se s dalšími projekty, které jsou 
spoolufinacovány z OPŽP a zároveň realizovány 
v letošním roce. Jedná se projekt Krajinná ze-
leň v lokalitě Zákřov Uherský Brod – Újezdec  
u Luhačovic, který bude dokončen v listopadu. 
Dva projekty byly dokončeny v letních měsících 
– Polopropustné parkoviště Močidla – Uher-
ský Brod a Rekonstrukce technologie chlazení 
na zimním stadionu Uherský Brod.

HANA KUBIŠOVÁ, zástupkyně ředitele

O tom, že je nutné mít v registru co nejvíce 
dárců svědčí fakt, že každý čtvrtý člověk, který 
onemocní akutní leukémií, nenajde včas své-
ho dárce. A to byl prvotní impuls k uspořádání 
happeningu, nad kterým převzal záštitu hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek a radní Zlínského 
kraje Petr Gazdík. Postupně vznikal program 
jedinečného dne, který nabízel osvětu žákům 
7.–9. tříd základních škol či žákům 3.–4. ročníků 
středních škol. 
V rámci osvěty získali žáci informace o akutní 
leukémii, její léčbě a hlavně o tom, kdo se může 
stát dárcem a jak probíhá odběr kostní dřeně. Za-
zněly také příběhy lidí, kteří toto zákeřné one-
mocnění překonali či kteří se stali dárci. Na zá-
věr bylo oceněno 10 žáků, kteří správně vyplnili 
krátký test a získali poukaz na dentální hygienu 
od Adela DentalCare.
Odpolední část otevřelo oznámení o průběžných 
výsledcích zápisu. A jednalo se o skutečně krás-
né číslo – 74! 
Po této skvělé informaci vystoupili šermíři z Šer-

mířského klubu Uherský Brod, kteří ukázali, že 
jsou skutečně mistry svého oboru. Publiku ná-
sledně předvedli své umění žák a žákyně z Aero-
bic 1. AC Uherský Brod. 
Brodské publikum roztančila a rozezpívala hu-
dební vystoupení Vladana či Ritmo Factory. 
Program, který se pomalu blížil ke konci, přeruši-
la důležitá informace, když se do registru zapsala 
101 dárkyně! Pak si publikum mohlo vychutnat 
koncert skupiny Leon a před závěrečným vystou-
pením skupiny Lake Malawi se dozvědělo, že do 
registru vstoupilo úžasných 124 nových členů! 
„Velmi si vážím práce všech lidí, kteří se na or-
ganizaci happeningu podíleli, a ráda bych také 
poděkovala všem sponzorům, bez kterých by-
chom happening nemohli uspořádat. Jsem ráda, 
že jsme mohli nejen základním a středním ško-
lám, ale i široké veřejnosti nabídnout pestrý pro-
gram, který si našel své příznivce. Avšak to je 
v porovnání s konečným počtem nových dárců 
zcela zanedbatelné, protože jsme přinesli naději 
124 lidem na záchranu jejich života. A to je pro 
nás ta největší odměna,“ uzavírá Hana Kubišová. 
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Unikátní nález v Uherském Brodě: archeologové objevili 
dva tisíce let starý hrob místního velmože

Den evropského dědictví opět otevřel památky 
a nabídl bohatý doprovodný program  

Uherskobrodsko vydalo další ze svých pokladů. V lokalitě poblíž Slováckých strojíren byl objeven historicky první nález velmože ze starší doby 
římské na Moravě.

Sedm předešlých let bylo na Den evropského dědictví v Uherském Brodě vždy slunečno a teplo. 
V neděli 8. září 2019 to bohužel s počasím moc nevyšlo. Déšť však naštěstí návštěvníky neod-
radil.

SLOVÁCKÉ MUZEUM Uherské Hradiště

Archeologové po sérii nálezů na Uherskobrod-
sku v předchozích letech mohli opět úspěšně 
započít svou práci po pozitivním oznámení sta-
vebních dělníků. Ti při budování dešťové ka-
nalizace, související s novostavbou autosalonu  
v Uherském Brodě, učinili nečekaný objev. 
„Při zasypání výkopu se pozornému bagristovi 
zaleskl v lžíci bagru neobvyklý předmět. Bez 
prodlení kontaktovali naše oddělení. Při ohle-
dání terénu jsme předmět určili jako bronzovou 
pánev ze starší doby římské,“ komentoval To-
máš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení 
Slováckého muzea, situaci po bližším ohledání 
místa nálezu. Ve vybagrované zemině se ještě 
podařilo nalézt bronzovou naběračku, která spo-
lu s pánví tvořila společný soubor. 
Stavební práce se musely na týden zastavit. 
Byl zahájen záchranný archeologický výzkum  
s cílem odkrýt celou situaci. 
„Po odkopání 1,5 m zásypové vrstvy štěrku se 
při stěnách jámy objevily tmavě hnědé pruhy 
zetlelého dřeva. Rýč a krumpáč musely vystří-
dat špachtle a štěteček. Po několika hodinách 
se archeologům podařilo odkrýt pohřební místo 
bohatého velmože z doby římské,“ pokračoval 
Chrástek.

Velmož byl uložen do hrobu s bohatou hrobovou 
výbavou. 
„Na nohou měl nasazeny bronzové ostruhy, oděv 
měl sepnut čtyřmi bronzovými sponami a přepá-
sán koženým opaskem, z něhož se dochovalo ná-
končí a přezka. U pasu měl jako milodar uložen 
bronzový nůž a kostěnou jehlici. Další milodary 
byly uloženy ve výklenku za hlavou zemřelého, 
tato část hrobu byla bohužel narušena bagrem, 
takže v původní poloze se dochovala jen část 
jedné keramické nádobky. Ale na základě zjiště-
né situace můžeme jednoznačně říci, že zde měl 
uloženy taktéž obě bronzové nádoby,“ popsal 
se vší podrobností Chrástek a zasadil muže i do 
časového úseku a s největší pravděpodobností  
i jeho postavení a bezesporu unikátnost tohoto 
nálezu. 
„Mrtvý byl do hrobu uložen pravděpodobně ně-
kdy na počátku druhého století našeho letopoč-
tu. Podle bohaté výbavy můžeme usuzovat, že 
se jednalo o významného velmože, snad vládce 
celého širšího regionu. Zajímavé je, že většina 
předmětů, se kterými byl zemřelý uložen do hro-
bu, byla vyrobena na území římské říše. Nejedná 
se tedy o předměty místní výroby, ale o importy. 
Na území Moravy se tak bohatý hrob z tohoto 
období doposud objevit nepodařilo.“

MARKÉTA ŠVEHLÍKOVÁ, redaktorka BZ

V Uherském Brodě byly letos zpřístupněny 
všechny tři kostely (ve farním a dominikánském 
se konaly i komentované prohlídky), barokní 
sály na faře, kaple na starém hřbitově a židovský 
hřbitov. Manželé Mahdalovi zpřístupnili svo-
ji soukromou sbírku betlémů, která čítá cca 80 
kusů.
Na radnici bylo možné si prohlédnout reprezen-
tační prostory, kanceláře představitelů města 
i sklepení (letos se zde konala degustace vín). 
Největší zájem byl tradičně o staré kroniky vy-
stavené v zasedací místnosti rady města a také  
o orloj Vilibalda Růžičky.
Na Panském domě mohli zájemci navštívit 
knihovnu Františka Kožíka, Galerii s čerstvě na-
instalovanou a otevřenou výstavou Sdružení vý-
tvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, 
obřadní síň i zrekonstruované podkroví, v němž 
sídlí Nízkoprahové zařízení Šrumec. Otevřeno 
bylo rovněž Muzeum Jana Amose Komenského.
Doprovodný program nabídl pestrou směsici 
žánrů pro všechny generace. Na radnici se usku-
tečnil komorní koncert zpěvačky Kateřiny Kna-
pové, kterou na klavír doprovázela Zuzana Buč-
ková, a později také koncert dětského pěveckého 
sboru Amosek.
Pěvecký sbor Dvořák s novým dirigentem Pe-
trem Kučerou potěšil své příznivce v klášterním 
kostele. Zahrada Panského domu patřila celé do-

poledne BrodBandu Stanislava Sládka, jak se ne-
dávno přejmenoval Orchestr Stanislava Sládka.  
Rušno bylo i na Základní umělecké škole. Děti, 
které se o prázdninách zúčastnily ZUŠkového 
„Múzování“ – netradičního příměstského tábora, 
dvakrát zopakovaly koncert, který si na táboře 
připravily. Pro nejmenší děti byla rovněž dvakrát 
připravena pohádka v podání žáků literárně-dra-
matického oboru. Zájemci mohli nahlédnout i do 
nahrávacího studia a dokonce si zkusit natočit 
vlastní písničku.
Odpoledne se počasí přece jen trochu umoudřilo. 
Program pokračoval v zahradě Panského domu, 
kde se uskutečnil již dvanáctý ročník pořadu 
Uherskobrodsko v písni a tanci. Zahrála dechová 
hudba Šarovec, folklorní soubor s cimbálovou 
muzikou JAKUB, dále FS Dolněmčan, dětský 
soubor ze Šumic Dřinky, který je líhní pro další-
ho účinkujícího, bojkovský Světlovan. Na závěr 
zahrál v Brodě stále populárnější heligonkář Ma-
rián Šišovský.
Den evropského dědictví v Uherském Brodě opět 
zakončil nádherný koncert sdružení Collegium 
Classic v chrámu Mistra Jana Husa. Jako hosta si 
muzikanti tentokráte přizvali Alenu Jestřebskou 
(hoboj), Aničku Sedlářovou (viola) a Vojtěcha 
Červenku (klavír). Na programu byla hlavně 
hudba barokních mistrů, ale i krásná skladba En-
rico Moriconeho Gabriels Oboe z filmu Misie. 
Nadšení posluchači soubor odměnili dlouhotrva-
jícím potleskem a dočkali se i přídavku.

INFORMACE Z MATRIKY
Pokud máte zájem o slavnostní

VÍTÁNÍ DÍTĚTE DO ŽIVOTA,
můžete si tento obřad domluvit s mat-

rikářkou. Matriku najdete v „kachlíkárně“,
přízemí vpravo, dveře č. 111, tel.: 572 805 172.

Nejbližší termíny vítání: 19. října 2019  
a 30. listopadu 2019.

VEDOUCÍ 
ODBORU MAJETKOPRÁVNÍHO

■ ■ ■
Předpokl. nástup: ihned po ukončení výběrového 
řízení, popř. dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Vykonávaná agenda: řízení činností a procesů od-
boru, zabezpečování specializovaných odborných 
činností v oblasti majetkové a majetkoprávní s apli-
kací příslušných právních předpisů
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. října 2019
Podání přihlášky: osobně na podatelnu MěÚ nebo 
prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené 
slovy: „Neotevírat – výběrové řízení č. 2019 15“.
Adresa pro odesílání přihlášek: Městský úřad 
Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 
Uherský Brod.
Bližší informace: Kamil Válek, tajemník městské-
ho úřadu, tel.: 572 805 202.

Více informací k výběrovému řízení najdete na 
webu města a na vývěskách.

PRODLOUŽENÉ VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ
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Píše se rok 1863 aneb Hvězdy proti hvězdám
Když Sever válčil s Jihem a zem šla do války…“ rozléhala se za muzeem slova známé písně. Ani nevlídné a deštivé počasí nezabránilo v sobotu  
7. září několika desítkám nadšenců ztvárnit jeden z klíčových momentů americké občanské války - bitvu u Chancellorsville. Bitva se udála na 
jaře roku 1863 ve Virginii a dodnes díky mistrovskému blufování a skrytým přesunům částí vojska patří ke klenotům válečnického umění. 
ELEN SLADKÁ, redaktorka BZ

Diváci zhlédli rekonstrukci bitvy, při níž pro-
ti sobě stála armáda Unie pod velením generála 
Josepha Hookera a armáda Konfederace, které 
velel generál Robert E. Lee. Hooker měl k dis-
pozici kolem 130 000 mužů, Lee velel 62 000 
mužů. Hookerův plán byl jednoduchý – jeho levé 
křídlo pod vedením generála Sedgwicka překročí 
řeku a napadne pozice nepřítele, zatímco on sám 
s většinou svých sil překročí řeku a vší silou zaú-
točí na levé křídlo Leeho armády. Jenže Lee měl 
také plán. Chytrý, neuvěřitelný, vpravdě šílený. 
Zatímco jeho generál Early zabránil protivníkům 
v přechodu řeky, Lee sám nechával Hookera ob-
sadit Chancellorsville a rozmístit jeho jednotky. 
Věděl, že jeho protivník má více než dvojnásob-
nou převahu a že pouhou silou nezvítězí. Postup-
ně, jednotku za jednotkou, přesouval svoje síly  
z pravého křídla na střed a ze středu na levé 
křídlo, aby odolal náporu protivníka. Toto 
mistrovské přesouvání, nečinnost části ne-
přátelských jednotek za řekou a panika konfe-
deračního vojska, které si zpočátku bylo jisto ví-
tězstvím, nakonec vedla k vítězství Jižanů. Před 
úplnou zkázou zachránilo armádu Unie patrně pou-
ze smrtelné zranění jižanského generála Jacksona  
a likvidace celého jeho štábu (jeho muži jej  
v nočním boji zaměnili za nepřátelskou jízdu). 
Díky tomu nebylo nakonec vítězství Konfede-
race ani zdaleka tak úplné, jak mělo být. Konfe-
derační armáda utrpěla sice menší, leč citelnější 

ztráty, což minimálně dočasně vynahradil fakt, 
že připravila nepřítele o velkou část proviantu  
a děl. Ovšem hlavní seveřanská armáda unikla  
a smrt Jacksona, který byl považován za nejlepšího 
polního taktika Konfederace a nenahraditelnou pra-
vou ruku generála Leeho, představovala katastrofu, 
ze které se jižanská vojska nikdy zcela nevzpama-
tovala.
Na bitevním poli však docházelo i k jiným než 
bojovým situacím. Velice lidsky a až neskutečně  
v kontextu předchozích bojů působila scéna, při 
které kurýr jezdectva přivezl veliteli poštu, uko-
řistěnou v průběhu pozičních bojů. Důstojník de-
peše prohlédl a ihned odeslal jezdce ke vzdálenější 
jednotce s rozkazem zastavit palbu. Když pušky 
umlkly, vyvolal velícího důstojníka druhé strany. 
Vyšel mu vstříc na půl cesty s bílou vlajkou a ozná-
mil mu, že v ukořistěné poště byla soukromá zprá-
va od jeho ženy, že se mu narodil syn. Pogratuloval 
protivníkovi a společně si připili. Novopečený otec 
mu poděkoval za zprávu, pak se oba vrátili ke svým 
jednotkám a válka se rozhořela nanovo. 
Podle kronikářů k takovým setkáním vojáků boju-
jících stran docházelo nejednou. Protože se důstoj-
níci obou stran velmi často znali z časů před vál-
kou, nebylo zas tak neobvyklé, že soukromá pošta 
našla svého adresáta přímo na bojišti. Podobným 
způsobem se předávaly zprávy z domova zadržené 
tou či onou stranou. Mnohdy se takto setkal otec se 
synem nebo bratři, bojující na rozdílných stranách. 
I další scéna ukazovala válku z jiné strany. Mnoh-
dy její výsledek závisel na týlovém zabezpeče-

ní vojska. I přes veškerou snahu zásobovačů se 
dříve nebo později stalo, že vojsku něco chy-
bělo. Chleba, maso, zelenina, tabák nebo káva.  
A tak se nelze divit, že když zrovna utichly boje  
a byla příležitost, tihle jinak mnohdy zarytí nepřá-
telé čile obchodovali mezi sebou, někdy za zády  
a jindy před očima svých důstojníků. 
Na noční hlídce se potkali pěšáci obou stran. Ji-
žan si všiml, že si jeho protivník užívá hrnek 
horké kávy. Křikl na něj, co to pije, že on kávu 
už tři týdny neviděl. Seveřan odpoví, že oni mají 
podobný problém s tabákem. Jižan mu tedy nabí-
dl výměnu – kávu za pravý virginský tabák. Oba 
byli s výměnou spokojeni, potřásli si rukama  
a odešli zpět ke svým.
Bitva pak pokračovala. Opět se ozývaly rány  
z ručnic a bojiště zahalil dým. Jižané vpadli do 
boku seveřanských pozic a způsobili paniku  
v řadách protivníka. Zaútočily i Leeho jednotky. 
Útok byl prudký a způsobil zmatek v řadách ne-
přítele. Armáda Unie byla obrácena k ústupu, ale 
ztráty Leeho armády byly vysoké. Nad bojištěm 
zavlála konfederační vlajka. Bylo po bitvě, ale ne 
po válce…
Vojáci, kteří se na pozvání Šermířského klubu sjeli 
z celé České republiky, provedli návštěvníky také 
svým polním ležením, ukázali, jak vypadal běžný 
život vojska, a předvedli jim ukázky výcviku pě-
choty i kavalerie.
Akci pořádalo město Uherský Brod, Muzeum Jana 
Amose Komenského, Šermířský klub Uherský 
Brod a Dům kultury.

ELEN SLADKÁ, redaktorka BZ

Otevřením U3V se škola zasadila o rozvoj školství a možnost vzdělávání v našem okolí. Díky tomu 
má nyní více než šest desítek aktivních seniorů možnost se dále vzdělávat, rozvíjet a realizovat.
„Tímto krokem také škola doplnila svůj široký záběr v oblasti vzdělávání žáků základních a středních 
škol a dalšího celoživotního vzdělávání, jako jsou rekvalifikační kurzy či doplňování profesní kvali-
fikace,“ uvedl ředitel školy Rostislav Šmíd.
V tomto akademickém roce absolvují posluchači studijní program Člověk a zdraví – Kapitoly  
z psychologie. Seznámí se s moderními aspekty psychologie, fyziologie, biogenetiky a neurofilosofie  
v návaznosti na životní styl třetího věku. Přednášky se budou týkat také aktuálních poznatků o stár-
nutí organizmu a psychiky, prevence civilizačních chorob a řešení komunikačních problémů mezi-
generačních situací. V neposlední řadě se posluchači seznámí s účinnými možnostmi prodloužení 
aktivního a kvalitního života z pohledu aktuálních vědeckých poznatků.  

Samotné zahájení Uni-
verzity 3. věku probíhalo 
v budově školy na ulici 
Předbranská, kde se bu-
dou studenti 3. generace 
pravidelně scházet. Slav-
nostní okamžik proběhl 
za přítomnosti zástupců 
z vedení školy, představi-
telů UTB Zlín i starosty 
města Ferdinanda Kubá-
níka. Ten poděkoval SPŠ 
OA za to, že se jim poda-
řilo tento typ vzdělávání 
do našeho města přivést, 
a studentům popřál, ať se 
jim při studiu daří.

Ve středu 19. září byl na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii slavnostně zahájen  
první ročník Univerzity 3. věku (U3V). Stalo se tak ve spolupráci s městem Uherský Brod  
a Univerzitou T. Bati ve Zlíně. 

Prodejna Lidl 
prochází modernizací

Slavnostní zahájení na Univerzitě 3. věku

Prodejna Lidl je od středy 4. září na několik 
týdnů uzavřena. Důvodem je plánovaná mo-
dernizace. V jejím průběhu bude vylepšen 
nejen interiér, proměnou projde také venkov-
ní parkoviště. Nové budou i pokladny. 

Prodejna v ulici Vlčnovská prochází devítitýden-
ní proměnou. Zákazníkům přinese vzdušnější  
a přehlednější prostor a tím pádem větší komfort 
během nakupování. Zaměstnancům pak změny 
zjednoduší manipulaci se zbožím, obsluhu zá-
kazníka a v neposlední řadě údržbu prodejny. 
Proměna bude patrná na první pohled. Interiér 
budovy bude prostorný a prosvětlený. Na stěnách 
budou viset 3D grafické nápisy, které usnad-
ní orientaci na prodejní ploše, příjemný pocit  
z nákupu pak umocní dominantní šedá barva, po-
užité LED osvětlení či dřevěné prvky sjednocené  
v dekoru světlého dubu. Zákazníci se dále mohou 
těšit na nové pokladny s velkým odkládacím pro-
storem. Nákupy se urychlí i díky navýšení jejich 
počtu. 
„Touto modernizací chceme našim zákazníkům 
i ve stávající prodejně poskytnout výhody pro-
dejen nové generace, které stavební technologie 
této budovy umožňují. Věříme, že příjemnější  
a pohodlnější nakupování ocení,“ okomentovala 
modernizaci prodejny mluvčí společnosti Lidl 
Zuzana Holá. 
Znovuotevření uherskobrodské prodejny je plá-
nováno na 4. listopadu. 

-red-
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Muzeum připravuje projekty k výročí narození a úmrtí Jana Amose Komenského
Muzeum J. A. Komenského, stejně jako další instituce nejenom v České republice, v následujících měsících chystá projekty k uctění dvou vý-
znamných výročí J. A. Komenského – v roce 2020 se jedná o 350. výročí úmrtí, v roce 2022 pak oslavíme 430. výročí narození této signifikantní 
osobnosti české historie.  

LENKA POSPÍŠILOVÁ, Muzeum J. A. K.

Oficiální zahájení oslav Komenského se uskutečnilo letos, a to 2. září  
v Pantheonu Historické budovy Národního muzea za účasti ministrů, ko-
meniologů a zástupců ambasád v České republice. Odstartovalo tak dvou-
leté období, kdy máme možnost zvýšit povědomí o Komenském, připome-
nout jeho jedinečné myšlenky a vybídnout širokou veřejnost k reflexi toho, 
jaký odkaz nám zanechal. Brodské muzeum k této osvětě přispěje většími 
či menšími akcemi, zejména však otevře dvě nové expozice a uspořádá dvě 
mezinárodní komeniologické konference. 

Proměny muzea v Naardenu
První z připravovaných expozic bude instalována v místě posledního odpo-
činku Komenského – v Muzeu Komenského v Naardenu. V současné době 
je muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a přípravám nové expozice. Až do 
letošního září zde sloužila expozice Vivat Comenius z roku 2006. Od 15. 
září je muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a přípravám nové expozice. 
Základním impulsem pro obměnu byl fakt, že expozice byla v dnešní době 
zastaralá jak technologicky a kompozičně, tak graficky. Pracovníci brod-
ského muzea spolu s kolegy z Prahy začali v roce 2017 pracovat na expozi-
ci nové, která nese název Mundus Comenii – Svět Komenského. 
Název skrývá dvě hlavní myšlenky expozice. Autorům šlo jednak o předsta-
vení Komenského myšlení, díla a odkazu (myšlenkový svět Komenského), 
ale také o jeho prezentaci v kontextu 17. století (svět doby Komenského). 
Tři hlavní tematické okruhy – náboženství, vzdělání a politika – nasmě-
rují návštěvníka k uvědomění si, v jaké době Komenský vlastně žil, proč 
docházelo k náboženským konfliktům, jaké řešení Komenský navrhoval  
a co viděl jako prostředky ke zlepšení světa. Na ústřední stěně celé expo-
zice bude k vidění tzv. republika učenců – tedy jakási intelektuální síť 17. 
století, jejímž členem Komenský byl. Záměrem autorů je, aby lidé odchá-
zeli s ideou toho, jak fascinující, byť komplikovaný byl transfer vědění  
v době, kdy nejmocnějším nástrojem bylo pero.
Umístění expozice v Naardenu, který můžeme považovat za jakési před-
městí Amsterodamu, klade důležitý požadavek na to, aby oslovila návštěv-
níky různých národností i věku. Veškeré texty budou trojjazyčně (holand-
sky, česky, anglicky), objeví se zde dobové rytiny i olejomalby holandských 
mistrů, také však repliky významných Komenského knih a ukázky jeho 
dopisů. Ke každému tematickému okruhu přísluší vitrína, ta pro politiku 
například nabídne pohled na dioráma Bitvy na Bílé hoře a na repliky před-
mětů z třicetileté války. A jelikož autoři nezapomněli ani na princip názor-
nosti, který Komenský vyzdvihoval, expozice je doplněna řadou interaktiv-
ních prvků audiovizuálních, stejně jako mechanických. Z audiovizuálních 
prvků lze upozornit na videomapping inspirovaný knihou Labyrint světa  
a ráj srdce, konkrétně zde bude model města známý z ilustrace, projekce na 
něj pak vyobrazí vybrané výjevy z knihy. Pro zvídavější návštěvníky bude 
k vyzkoušení třeba mechanický model pohybu planet. 
Přestože prostor muzea v Naardenu je omezený, autorům se podařilo při-
pravit obsahově bohatou expozici, což je zajištěno několika stupni poznání 
a osvojení si dané informace. Instalace proběhne v říjnu 2019, slavnostní 
otevření za účasti reprezentantů obou zemí je stanoveno na 28. 3. 2020, 
tedy na den výročí Komenského narození. 

Konference v Naardenu
V březnu však činnosti brodského muzea v Naardenu nekončí, bude to-
tiž připravovat a spolupořádat konferenci Comenius and Pansophia: 

Search for System, Method and Harmony of All Things (Komen-
ský a pansofie: hledání systému, metody a harmonie všech věcí), jež se  
v Naardenu uskuteční v termínu 12.–15. listopadu 2020. Tato konference, 
která je zároveň 32. mezinárodním komeniologickým kolokviem, se zamě-
ří na fenomén pansofie, jak jej interpretoval Komenský, jeho předchůdci  
i následovníci. Pansofie, tedy vševěda, sloužila Komenskému jako podpora 
jeho všenápravných snah, byť v té době neúspěšných. Přesto však on i další 
učenci tento koncept rozvinuli, je propojen s mnoha filozofickými směry 
a zasahuje do několika vědních oborů, což skýtá vskutku široké pole pro 
přednášející a témata jejich referátů. Po konferenci bude vydána kolektivní 
monografie. 

Koncert v Uherském Brodě
V listopadu 2020 se pozornost brodského muzea a jeho pracovníků již plně 
soustředí na akce, které budou pořádány v našem městě. Již týden po naar-
denské konferenci, tedy v neděli 22. listopadu v 17 hodin, vystoupí v kos-
tele Neposkvrněného početí Panny Marie Hodonínský symfonický orchestr 
a smíšený pěvecký sbor. Zazní pastorální mše Missa Brevis, přepracovaná 
Jiřím Pavlicou v roce 1999. 

Revitalizace expozic v muzeu J. A. Komenského
Rok 2021 v muzeu na-
bídne návštěvníkům opět 
klasické akce, na něž jsou 
zvyklí. Dojde však k čás-
tečnému omezení přístu-
pu do muzea a muzejníky 
bude zaměstnávat přípra-
va III. etapy revitalizace 
expozic. Zbývá již jen 
několik málo měsíců, kdy 
si můžete projít sál Zpět 
ke kořenům, Knihovnu  
a Labyrinty. V průběhu roku 2021 budou tyto prostory uzavřeny a přebu-
dovány pro potřeby moderní muzejní expozice. Přední komeniologická 
pracoviště v republice a externí konzultanti z řad filozofů, teologů a dal-
ších vědních oborů pracují na scénáři expozice, jenž by měl být dokončen  
v prosinci 2019. Oproti expozici v Naardenu, kde výzvou bylo do velmi 
omezeného prostoru dostat srozumitelnou formou základní ideje, bude 
příprava brodské expozice úkolem větším a nesnadnějším. Co do rozlohy 
štědré a atypické prostory kladou vysoké nároky na nápadité zpracování 
tematiky Komenského, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že nemáme k dis-
pozici autentické předměty z jeho života, pro jejichž umístění by jinak roz-
sáhlý prostor vybízel. Pro všechny zúčastněné, ať už pro autory scénáře či 
architekty a designéry expozice, půjde o úkol nelehký, ale záslužnost této 
činnosti a péče o odkaz Komenského jim může být dostatečnou motivací. 
Výsledek jejich práce bude ke zhlédnutí od 28. 3. 2022. 

XXXIII. kolokvium
Již od roku 1971 se v muzeu konají komeniologická kolokvia, v poslední 
době obvykle ve dvouletých intervalech.V roce 2020 bude kolokvium již 
ve zmiňovaném Naardenu, na podzim 2022 se však odborníci znovu setkají 
v Uherském Brodě. V pořadí XXXIII. kolokvium se soustředí na Komen-
ského a jeho dobu, opět bude pojato jako mezinárodní a interdisciplinární, 
příspěvky budou publikovány v časopise Studia Comeniana et historica  
v roce 2023. Za dobu svého trvání získala kolokvia přízeň předních čes-
kých i zahraničních vědců a badatelů, kteří se sem rádi vrací a obohacují tak 
paradigma našeho vědění nejenom svými příspěvky, ale také následnými 
diskuzemi, v nichž často zazní výjimečné a podnětné myšlenky. 

Roky 2020 a 2022 budou pro instituce zabývající se Komenským nadmíru 
významné. Jelikož bude na jeho osobu upřena pozornost veřejnosti, ať již 
díky novým expozicím, krátkodobým výstavám, konferencím, přednáš-
kám či filmům, jedná se o velkou příležitost pro rozšíření znalostí o Janu 
Amosovi. Veřejnosti je znám zejména jako pedagog, Komenský a kolokace 
„učitel národů“ se vybaví prakticky každému. Můžeme však zodpovědně 
říct, že stejné povědomí panuje o jeho názorech teologických, politických  
a pansofických? Národní oslavy výročí J. A. Komenského stojí před velkou 
výzvou toto povědomí rozšířit, nástroje k tomu jsou slibné. 
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MŠ Klíček – Primátora Hájka si připomněla 30. výročí vzniku

Mobility Erasmus plus pro učitele ZŠ Na Výsluní

Co je nového v MŠ Havřice 

Žáci ZŠ Čtverka se 18. 9. zúčastnili Dne bez 
aut. Báječně si užívali všech nabízených aktivit  
a soutěžení. Budeme se těšit na další akce. -AM-

PŘEDŠKOLIČKA KZŠ 
Díky úspěšné žádosti Erasmus+ mělo vybraných 7 pedagogů ZŠ Na Výsluní Uherský Brod mož-
nost vycestovat na 14 dní do zahraničí a zúčastnit se jazykového pobytu se školením.

O prázdninách proběhly v naší školce za přispění zřizovatele velké změny.

Třetí zářijový týden se v MŠ Klíček nesl v duchu příprav na oslavu 30. výročí otevření školy. Společně s dětmi jsme vyzdobili celou školičku  
i přírodní zahradu, aby se v pátek 20. září představila v celé své kráse všem hostům, kteří jí přišli poblahopřát.

KOLEKTIV MŠ KLÍČEK

Oslava začala už dopoledne, kdy jsme si společ-
ně zazpívali narozeninové písně i píseň složenou 
právě pro tuto slavnostní příležitost. Na zahradě 
byly pro děti nachystány zajímavé aktivity, kte-
ré si pro ně připravily pracovnice Lísky, z.s. ze 
Vsetína. Velkým překvapením byl pro děti dort 
od pana starosty s krásným logem naší MŠ. Na 
závěr dopoledne dostaly děti největší dárek od 
Spolku rodičů a přátel MŠ Klíček, a tím byl ská-
kací hrad, který musely hned vyzkoušet! Poté nás 
ve školičce čekal slavnostní oběd, který pro děti 

připravila naše paní 
kuchařka Boženka, 
ta se o malé „primá-
tory a primátorky“ 
stará po celých těch 
30 let. 
Odpolední slavnost-
ní program začal od 
14 hodin prohlídkou 
prostor MŠ, kde si 
návštěvníci mohli 
prolistovat fotoalba, 
kroniky, seznámit 
se s projekty ško-
ly, školním vzdělá-
vacím programem 
„Odemykáme svět“ 
a také si prohléd-
nout výstavu „Tak 

jde čas“. Obsahovala didaktické pomůcky  
a hračky z roku 1989 i z roku 2019. Přírodní za-
hrada se zase pochlubila svými herními i výuko-
vými prvky a ukázala svá kouzelná zákoutí.
Kulturní program zajistily děti, které naši MŠ 
dříve navštěvovaly. Přišly s hudebním dárkem  
v podobě hry na různé hudební nástroje a zazpí-
valy několik písní, které byly odměněny velkým 
potleskem. Poté všechny pozdravil starosta Fer-
dinand Kubáník, jehož slova nás velmi potěšila. 
K přání se připojila i radní Terezie Fojtíková  
a předsedkyně Spolku rodičů a přátel MŠ Klíček 

Veronika Juračková. Vyvrcholením oslav bylo 
slavnostní sázení stromu (třešeň ptačí plnokvě-
tá). Tohoto úkolu se ujali současní i bývalí za-
městnanci školy a také představitelé města jako 
našeho zřizovatele. 
Ředitelka Andrea Gahurová poděkovala všem 
zaměstnancům školy za jejich práci a za přípra-
vu této oslavy, všem přítomným za zájem o naši 
školičku, za milá slova, přání i dárky. Na závěr 
svého slavnostního projevu citovala slova Jana 
Amose Komenského – učitele národů: „Následu-
jeme-li přírody jako vůdkyně, nikdy neupadne-
me na scestí“.

MARTINA KŮDELOVÁ, učitelka

Motivací zúčastnit se zahraniční mobility bylo:
▪ získat praktické dovednosti pro svou profesi,
▪ získat nové kontakty,
▪ posílit mezinárodní spolupráci školy v bu-
doucnosti,
▪ výměna zkušeností s jinými vyučujícími,
▪ obohatit si svoje sociální, jazykové a kulturní 
kompetence,
▪ motivace do další práce
▪ a uspokojení z práce vlastní.
Kurzy byly vedené zejména v anglickém jazy-
ce, některé zaměřené jako čistě jazykové, které 
pomohly upevnit znalosti a jazykovou zdatnost 

účastníků.
Jiné, metodologické, byly již zacíleny na speci-
fické oblasti – CLIL vzdělávání, díky kterému 
budeme moci nabídnout žákům výuku některých 
odborných předmětů v angličtině, kreativní uče-
ní na prvním stupni, jehož vítaným výstupem 
bude obohacení Step by Step programu, který na 
naší škole úspěšně běží již 4. rok a podpora vzdě-
lávacího procesu v ruštině, němčině a angličtině.
Jednoznačně tento typ následného vzdělávání 
doporučuji i jiným učitelům jazyků, ale i vyu-
čujícím geografie, občanské výchovy, dějepisu 
s dostatečnou úrovní druhého jazyka, protože se 
bezpochyby jedná o důležitý kariérní i osobnost-
ní posun.

CTIBOR BORÁŇ, ředitel

Byla opravena fasáda na přední a zadní straně 
budovy, kompletně zrekonstruovaná plynová 
kotelna, vyměněna podlahová krytina na chodbě  
a v hale. 
Dále byla vybudována dopadová plocha u her-
ních prvků na zahradě.
V tomto školním roce se děti mohou kromě ob-
vyklé výuky účastnit sportovních aktivit (brus-

lení, plavání), navštěvovat solnou jeskyni, začít  
s prvními krůčky v cizím jazyce v kroužku „An-
gličtina pro nejmenší“ nebo se vzdělávat v tech-
nickém kroužku „Vědecké pokusy“.
Předškolákům usnadňuje přechod do školy Me-
toda dobrého startu.
Z pravidelných akcí pro rodiče a děti se již těší-
me na Dýňování, Vánoční posezení s rodiči, Den 
pro rodinu a Keramiku s rodiči.

Katolická škola v Uherském Brodě zve předško-
láčky a jejich rodiče na nový ročník setkávání 
v Předškoličce. Tento rok nás čeká pět setkání. 
Každé z nich je zajímavé a přiblíží dětem školní 
prostředí. Současně je to příležitost pro rodiče 
získat potřebné informace o škole a přípravě na 
školní výuku.
Bližší informace: e-mail: sucha@kzsub.cz,  
tel.: 577 440 481 nebo se přímo zastavte v naší 
škole: Jirchářská 823, Uherský Brod.
Předškoličky probíhají vždy v 16 hodin v termí-
nech:
16. 10. 2019 Tajuplná škola
13. 11. 2019 Čtení nás baví
18. 12. 2019 Adventní setkání
19. 2. 2020  Hýbejme se!
18. 3. 2020  Vítání jara

-IE-
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Prázdniny skončily, na SOU začal nový školní rok

První zářijové dny v SŠ-COPT Uherský Brod

Dny globálního rozvojového vzdělávání

Začátek školního roku se ve všech školách nese v rychlém tempu. V SŠ-COPT Uherský Brod však byl ještě daleko hektičtější. 

LADISLAV KRYŠTOF, ředitel

Hned druhý školní den odjeli studentky umělec-
kého oboru „rytec kovů“ s mistrem odborného 
výcviku společně se zástupci České zbrojovky 
a.s. prezentovat na Festival vědy v Praze. Té-
matem letošního roku byla Věda v profesích. Na 
více jak 100 stanovištích se prezentovaly střední 
a vysoké školy či složky integrovaného záchran-
ného systému. Veřejnost si mohla vyzkoušet rytí 
do kovu, prohlídnout si ukázka 3D tisku a meto-
dy MIM ve výrobě, zastřílet si na laserové střel-
nici na pohyblivý cíl. Škola společně s jedním  
z největších zaměstnavatelů kraje měla možnost 
zvýšit informovanost o možnostech studia či 
uplatnění ve firmě.
Ve zcela jiném duchu se nesla další akce ve stej-
ný den a v zahraniční. Opět studentky ryteckého 
oboru společně s mistrem odborného výcviku a 
studentem oboru Technik puškař prezentovali 
naši střední školu na velvyslanectví České repub-
liky v Budapešti při příležitosti setkání českých  

a maďarských partnerských měst a obcí se sou-
běžně probíhající prezentací Zlínského kraje. Při 
této příležitosti měli zástupci naší školy možnost 
potkat se s premiérem ČR Andrejem Babišem, 
kterému jedna ze studentek předala právě zho-
tovenou drobnou rytinu, s hejtmanem Zlínského 
kraje Jiřím Čunkem, starostou města Uherský 
Brod a dalšími starosty a zástupci našeho regio-
nu. Naše škola prezentovala především své výji-
mečné maturitní obory Uměleckořemeslné zpra-
cování kovů – Práce rytecké a Technik puškař  
a učební obor Puškař. Velkoplošné panely s foto-
grafiemi prací puškařů a rytců včetně samotných 
rytin na nábojových schránkách a nožích hosty 
velmi zaujaly. 
Pro naše zúčastněné žáky byla tato akce velkou 
zkušeností. S nástupem do nového školního roku 
získali hezké vzpomínky na nevšední setkání i na 
podvečerní procházku městem kolem Dunaje. 
Druhý zářijový týden odjeli žáci prvních roční-
ků na adaptační kurz. V deštivém počasí vyjeli 

vstříc krásné přírodě nedaleko Buchlovic. Přes 
osmdesát účastníků, pod odborným vedením 
instruktorů organizace Atmosféra se prostřednic-
tvím různorodých her a aktivit seznámilo se svý-
mi spolužáky a třídními učiteli. Více jak třídenní 
kurz nastínil, kterým směrem se může rozvíjet 
zdravé třídní klima.

Práce našich žáků oboru Uměleckořemeslného 
zpracování kovů jsou dlouhodobě na vysoké 
umělecké úrovni. Aby nebyly k vidění pouze při 
výjezdních prezentacích, uspořádali jsme ve tře-
tím týdnu jejich výstavu. Ve foyer Domu kultury 
v Uherském Brodě se můžete do konce října se-
známit se studentskými ryteckými pracemi, kre-
sebnými studiemi i hotovými výrobky.
Pokud výstavu nestihnete nebo se budete chtít 
dovědět o naší škole více, rádi vás srdečně přiví-
táme na Dnech otevřených dveří. První se usku-
teční v pátek 25. října 2019 od 12 hodin v budově 
školy na ulici Vlčnovská 688. 

EVA JURÁSKOVÁ, SOU

Zahájení školního roku
V pondělí 2. září 
2019 se úderem 
osmé hodiny ote-
vřely dveře Střed-
ního odborného 
učiliště pro 150 
nových žáků dvou 
maturitních a je-
denácti učebních 
oborů. 
Slavnostní  shro-
máždění  zahájil 
ředitel školy Jiří 
Polanský, který  
v úvodních slovech nejen zavzpomínal na bohatou historii školy, ale hlavně 
zdůraznil její otevřenou budoucnost. Novým žákům popřál, aby se jim ve 
škole líbilo a aby naplňovala ty jejich představy, se kterými do nové školy 
přicházejí
Ať je také tento školní rok pro všechny co nejlepší! 

Adaptační kurzy 
V průběhu prvních dvou zářijových  týdnů se žáci všech prvních ročníků 
Středního odborného učiliště Uherský Brod zúčastnili adaptačních  kurzů 
na Maršově, které se již staly nedílnou součástí zahájení studia žáků na 
naší škole.
Na dobu pobytu byl pro žáky připraven pestrý program s mnoha aktivitami 
a úkoly, jejichž cílem bylo vzájemně se poznat, spřátelit se a vytvořit fun-
gující kolektiv, jehož součástí budou po dobu následujících několika let.  
Potvrdilo se tak, že 
v kolektivu je veli-
ká opora a osamě-
lý jedinec zvládne 
méně. 
Dnes již můžeme 
konstatovat, že 
účel adaptačních 
kurzů byl beze-
sporu splněn. Žáci 
spolu úzce spolu-
pracovali a vytvo-
řili dobře fungující 
tým.

ELEN SLADKÁ, redaktorka BZ

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, 
zakladatele moderní pedagogiky, se uskuteční dny vzdělávání, po-
znávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. 
Globální rozvojové vzdělávání je celoživotním vzdělávacím procesem  
a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost. 
Akce, která navazuje na dřívější úspěšné Dny učitelů v Uherském Bro-
dě, se bude konat ve dnech 17.–19. října. 
Do našeho města se sjede kolem 60 pedagogů, kteří se chtějí dovědět více 
o tématech globálního rozvojového vzdělávání, chtějí začít nebo se zdoko-
nalit v začleňování těchto témat do výuky, života školy i do svého osobního 
života. Akce je určena pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat 
na svém profesním i osobnostním rozvoji. Seminář poskytne možnost najít 
inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci budou 
moci sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co 
usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty.
Třídenní program bude zahájen v Muzeu J. A. Komenského. Následovat 

bude vystoupení zahraničních hostů, ředitel muzea představí aktivity mu-
zea pro pedagogy a odkaz J. A. Komenského. Budou se konat workshopy, 
komentovaná procházka po historických místech města, která jsou spojena 
s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války, zahranič-
ní výjezdy NIDV, prohlídka muzea, beseda s profesorem Flossem na téma 
globální problémy v díle J. A. Komenského.
Další den jednání bude věnován představení škol ZŠ Mariánské náměstí  
a Gymnázia J. A. Komenského, projektům škol, ukázkovým hodinám, kte-
ré budou realizovat učitelé – účastníci zahraničních studijních cest organi-
zovaných NIDV, učitelé gymnázia a studentky PF UK Praha.  Worksho-
py se budou konat v planetáriu, ekologické zahradě MŠ Primátora Hájka  
a o finanční gramotnosti promluví ředitelka ZŠ Na Výsluní Dagmar Bistrá. 
Poslední den akce čeká účastníky návštěva Vlčnova a seznámení s tradicí 
jízdy králů.  
Na organizaci akce se podílí Národní institut pro další vzdělávání, město 
Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského, Základní umělecká škola, MŠ 
Primátora Hájka, Gymnázium J. A. Komenského, ZŠ Mariánské náměstí 
a další.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zdravotním sestrám Oblastní charity 
Uherský Brod pod vedením Martiny Marečkové 
a pečovatelkám pod vedením Terezie Fojtíkové 
za dlouhodobou péči, kterou věnovali panu Fran-
tišku Uhrovi. Zvláštní dík patří sestře Ivě. Taktéž 
chceme poděkovat uherskobrodskému hasičské-
mu záchrannému sboru za pomoc při transpor-
tech našeho tatínka do nemocnice.

manželka a dcery 

Rády bychom poděkovaly (i za všech-
ny spokojené cestující) a ocenily ochotu  
a přátelské chování řidiče MHD pana Vladimíra 
Ptáčka. Jsme seniorky a všímáme si jednání řidi-
čů při každodenní dopravě po Uherském Brodě. 
Pan Ptáček vždy s úsměvem pozdraví cestující, 
nikdy nerozjíždí autobus, dokud všichni nesedí, 
což jistě nejvíce ocení ti, kteří chodí s holemi. 
Byly jsme svědky, kdy pan řidič i v dešti vy-
stoupil z autobusu a pomohl staré paní se dvěma 
holemi nastoupit. Příkladné chování pana Ptáčka 
by mělo být vzorem pro všechny řidiče, protože 
i oni budou jednou seniory a ocení ochotu jiných 
při jejich zdravotních potížích. Tímto příspěv-
kem chceme vyjádřit svoje uznání za přístup 
zejména k nám, seniorům. Ne všichni řidiči jsou 
tolerantní k věkově starším, pomalejším a zdra-
votně postiženým.

J. Ondráčková a H. Ševčíková

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKY

Dne 1. října 
by se dožil 83 let můj manžel, 
náš tatínek a dědeček, pan 
BOHUSLAV MIKEŠKA. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera, syn, 

vnoučata, ostatní příbuzní 
a známí.

Dne 18. října uplynou 3 roky,
 co nás opustil pan 

JIŘÍ ŠMÍD. 
S láskou a vděčností vzpomíná 
manželka Věra, dcera Věrka, 
syn Štěpán, rodiče a ostatní 

příbuzní.

Dne 27. října uplyne 20 let 
od úmrtí pana 

JAROSLAVA ŠTĚRBY. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Anastázie, dcera 
Marie a syn Jaroslav 

s rodinami.

Dne 20. října 
by se dožila 100 let moje 
maminka, babička 
a prababička 

MARIE ŘEZNÍČKOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Marie s rodinou. 

Živým lásku – mrtvým 
vzpomínání. 

Dne 2. listopadu uplyne 
10 let od úmrtí pana
KARLA FOJTÍKA. 
Se smutkem v srdci 

vzpomínají manželka a děti
s rodinami. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku!

Čas plyne, ale vzpomínka 
v nás žije dál. 

Dne 12. října uplyne rok, 
co nás navždy opustil pan 

ANTONÍN VRÁGA. 
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích 
a vzpomínkách zůstáváš. 
Dne 12. října uplynou 

2 smutné roky od úmrtí paní 
MARIE MUSILOVÉ.
S láskou stále vzpomínají 
dcera Darja a syn Ivo, 

vnuci Aneta, Martin a Jakub 
a ostatní příbuzní.

Dne 21. října si připomeneme 
9. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. MILOSLAVA 
HAUERLANDA, CSc. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají 

manželka Karolína, syn Tomáš 
a dcery Dagmar a Ivanka s rodinami.

A za vše, za vše dík. Za lásku, 
jaká byla, za život, jaký byl. 
Dne 31. října uplynou 
3 roky od úmrtí pana 

IVANA ZÁHOROVSKÉHO. 
S láskou a úctou stále 

vzpomíná manželka Alena, 
dcera Iva s rodinou, zeť Jaroslav s rodinou    

a ostatní příbuzní. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom Ti mohli 

k narozeninám přát. Jen 
kytičku Ti na hrob dáme a na 
Tebe budeme stále vzpomínat. 
Dne 22. října by oslavila 
80. narozeniny paní 

ANEŽKA MÁČKOVÁ. 
S láskou vzpomíná syn Zdeněk 

s rodinou a dcera Miroslava s rodinou.

Uběhl dlouhý čas a srdce 
naše vzpomíná zas. 
Dne 25. října to bude 

dlouhých 10 let, co nás opustil 
náš drahý tatínek, dědeček, 
pradědeček a strýc, pan 
EDUARD JOSEFÍK. 
S láskou vzpomínají syn 
a dcera s rodinami. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 

Čas plyne, ale vzpomínky 
v nás žijí dál… 

Dne 25. října uplynou tři roky, 
kdy nás navždy opustila naše 

maminka, paní 
NADĚŽDA ULČÍKOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají 
děti Kamila, Vlaďka a David 

s rodinami. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Je smutno bez Tebe žít, nemá 
kdo poradit, potěšit. Díky za to, 

čím jsi pro nás byl, za každý 
den, který jsi pro nás žil. 

Dne 5. října uplynou 2 smutné 
roky, co nás navždy opustil 
můj manžel, náš tatínek 

a dědeček, pan 
JOSEF POSPÍŠIL. 

S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka
a děti s rodinami.

Když končila noc a začínal 
nový den, odešel jsi spát svůj 

věčný sen. Odešel jsi od všech, 
co Tě měli rádi, aniž by Tvé rty 

sbohem zašeptaly. 
Dne 10. října uplyne 1 rok, 
co nás navždy opustil můj 

manžel, náš tatínek, syn, bratr, 
švagr a strýc, pan 
IVAN OLBERT.

 S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Hana, synové Martin a Tomáš 

s přítelkyní, rodiče, bratr a sestra s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 16. září 
oslavil své 90. narozeniny 

pan 
ALOIS MILKO. 

Všechno nejlepší, pevné 
zdraví, rodinnou pohodu 

a Boží požehnání do dalších 
let ze srdce přejí manželka 

a děti s rodinami.

Dne 2. října oslavil
 svých prvních 60 let pan 

LUBOMÍR KŘETÍNSKÝ. 
Přejeme mu hodně životní 
síly, optimismu a pohody. 
Kamarádky a kamarádi 

ze Šalandy.
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ZLATO ZE ŠANGHAJE PRO MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO

V Galerii Panský dům opět vystavuje SVUMSP 

Sokolové otevřeli klub Falcon

Letošní spolupráce muzea s Mezinárodní radou muzeí (ICOM) vyvrcholila 14denní prezentací na Dálném východě – v Číně a Japonsku. 

Po dvou letech se do Galerie Panský dům opět vrátili výtvarníci ze Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. Kolektivní vý-
stava, již 69. v pořadí, nese název Výtvarné ohlédnutí II.

ALEŠ KAPSA, MJAK

V posledním srpnovém týdnu (27.–29. 8.) představilo muzeum vlastní 
přehlídku muzejních filmů Musaionfilm v rámci programů digitálního 
semináře Global Museum Digital Technology Exposition v Muzeu his-
torie Šanghaje (Shanghai History Museum). 
V nedalekém Park Hotelu získalo Zlatou cenu v kategorii středně dlou-
hých filmů za film „Očekávání Velikonoc v Komni“ autorky Marie Ka-
dlčíkové v rámci mezinárodního festivalu muzejní audiovize FAIMP 
2.0 (28. 8.). 
Větší prostor pak muzeum získalo během prvního zářijového týd-
ne (2.–7. září) na 25. Generální konferenci Mezinárodní rady muzeí  
v japonském Kjótu, kde představilo přehlídku Musaionfilm vlastní pre-
zentací „Musaionfilm 2019 – 22. ročník jediného festivalu muzejních 
filmů ve střední Evropě“.
Muzeum bylo zastoupeno též na dalších pracovních programech kon-
ference a zahájilo tak své členství v Radě AVICOM na léta 2019–2022.

MARKÉTA ŠVEHLÍKOVÁ, redaktorka BZ

Hned na úvod vernisáže, která se uskutečnila  
v pátek 6. září, vyzval předseda SVUMSP Milan 
Bouda přítomné k minutě ticha za grafika Víťa-
zoslava Chrenka, člena sdružení, který v srpnu 
zemřel. 
Úvodní slovo k vernisáži, kterou hudebně dopro-
vodila skupina Fénix, měl ředitel Domu kultury 

Radek Srnec. Nejprve prozradil, že organiza-
ci výstav a vernisáží v Galerii Panský dům od 
září přebírá po Jaroslavu Mikulíkovi pracovnice 
Domu kultury Anna Horká, absolventka oboru 
fotografie na Uměleckoprůmyslové školy v Jih-
lavě. Poté zapátral, zda jsou mezi návštěvníky 
děti (možní budoucí členové sdružení), rozdal 
jim čtvrtky a pastelky a vyzval, aby něco nakres-
lily.  
SVUMSP existuje již 29 let a v domovské Ga-
lerii Panský dům má kolektivní výstavu kaž-
dé dva roky. Mezi členy jsou kromě Broďanů 
(Bouda, Bureš, Jandásková, Mahdal, Šalandová, 
Táborský, Zábranský) i výtvarníci z Uherské-
ho Hradiště, Strání, Vlčnova, Bánova, Bystřice 
pod Lopeníkem, Luhačovic, Slavičína, Vracova, 
Šumperku a slovenského Nového Města nad Vá-
hem, Hlohovce a Trnavy. Aktuálně má sdružení 
19 členů.

Na letošní výstavě prezentují své práce Eva Jan-
dásková, Zdenka Rambousková, Jana Rosínová, 
Anna Šalandová, Dana Šumíčková, Milan Bou-
da, Jaroslav Bureš, Pavel Hanák, Víťazoslav 
Chrenko, Vladimír Chrenko, Jaroslav Jeřábek, 
Jindřich Karský, Stanislav Knotek, Miroslav Ku-
biš, Vlastimil Mahdal, František Slovák, Karel 
Táborský, Libor Velan a Zdeněk Zábranský.   
Výstava je obsahově velmi pestrá, každý z členů 
sdružení vnímá svět kolem sebe jinýma očima, 
věnuje se jiné technice a tak na výstavě najdete 
nejen kresby a malby, ale také grafiky, plastiky, 
užitou keramiku a fotografie.    
SVUMSP si na své výstavy vždy zve nějakého 
hosta, tentokráte je to malíř žen, krajin a folklo-
ru (a také tvůrce veselých prostorových objektů) 
Zdeněk Hudeček z Uherského Ostrohu.
Výstava v Galerii Panský dům potrvá do 12. lis-
topadu 2019.

Domem kultury protéká řeka života
Foyer uherskobrodského Domu kultury (před velkým sálem) zdobí zbrusu nové umělecké dílo 
Vena Vitæ. Keramická plastika o rozměrech 3,65 x 1,90 m pochází z dílny manželů Jany a Jo-
sefa  Koláčkových z Nezdenic. 

MARKÉTA ŠVEHLÍKOVÁ, redaktorka BZ

Plastika znázorňuje řeku a symbolizuje život. 
Stejně jako v životě bývají nejrůznější zákoutí, 
protéká tato řeka svými zákrutami, meandry. Ale 
už to není divoká bystřina ani dravý pramen, ale 
široký, klidný proud.   
 „Chtěli bychom moc poděkovat za to, že jsme 
mohli takovou věc zrealizovat tady, v Uherském 
Brodě, který máme moc rádi a kde příští rok 
chystáme v Galerii Panský dům už třetí výstavu. 
Velice nás těší, že zde nějaké naše dílo zůstane 
natrvalo. Moc věcí totiž tady nebo v okolí nemá-
me, všechno putuje pryč,“ uvedl Josef Koláček. 
Plastika Vena Vitæ, čili proud života nebo také 
řeka života, jak své dílo autoři pojmenovali, 
vznikala od poloviny června, nainstalovaná byla 
v polovině srpna.  Z různých úhlů pohledu díky 

nasvícení zajímavě mění barvy. 
„Zhotovit tak velký reliéf je problematické  
z toho důvodu, že musíte mít nějakou velkou plo-
chu, na které to celé v jednom kuse uděláte. V na-
šem případě byl původní rozměr („mokrá“ hlína) 
4,30 x 2,40 m. Pak se to musí rozřezat, dlouho se 
to suší, potom vypaluje a znovu sestavuje, retu-
šuje. Je to hodně složitý a dlouhý proces a musí 
se počítat s tím, že smrštění hlíny je opravdu dost 
velké,“ popsal Josef Koláček.
Reliéf nahradil gobelín, který na stěně ve foyeru 
visel více než třicet let. Jeho autora ani název se 
zatím nepodařilo dohledat, gobelín byl totiž sou-
částí stavby Domu kultury. Začal na něm hlodat 
zub času, a když jej pracovníci Domu kultury 
převezli na opravu do rožnovské gobelínky, za-
čal se restaurátorům pod rukama drolit a rozpa-
dat a nešel už zrestaurovat.   

Uherský Brod má od začátku září další prostor 
pro pořádání kulturních, firemních i soukro-
mých akcí. TJ Sokol otevřela na sokolovně 
(místo bývalého Tropiku) nový multikulturní 
club FALCON. Slavnostní otevírací večer zahá-
jila starostka Sokola Sabina Běhůnková, hodně 
spokojených návštěvníků klubu popřál i mís-
tostarosta Petr Vrána. Diváci zhlédli přehlídku 
svatebních šatů salonu DÁŠA a příjemný večer 
zakončilo vystoupení Petra Bendeho.             -es-

KULTURA

10/2019
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25 % sleva na celou zakázku

(slevy se nesčítají)

od 1. 10. do 15. 11. 2019

obruba + plastová skla

AB OPTIK Alena Koníčková
Bří Lužů 115, Uherský Brod

tel.: 572 633 080

Vážení občané Uherského Brodu,
 více než 1500 z Vás se v rekordně krátké době tří 
týdnů na přelomu srpna a září podepsalo pod petici 
za vyhlášení místního referenda v otázce rekon-
strukce stávajících koupelek nebo výstavby bazénu 
vedle CPA. Důvodem je nespokojenost velkého po-
čtu občanů, že radnice absolutně nerespektuje ve-
řejné mínění a systematicky tlačí směrem k realiza-
ci svoji představu výstavby  bazénu u CPA Delfín.
 V roce 2014 proběhl výzkum veřejného mí-
nění a v roce 2018 anketa na téma rekonstrukce 
koupelek nebo venkovního zábavného bazénu  
u CPA. V obou případech zvítězila varianta rekon-
strukce koupelek, v roce 2014 s 53 % hlasujících,  
o čtyři roky později dokonce s 54,3 % hlasů. Do-
čkali jsme se však od radnice zpochybňování 
těchto výsledků, zpochybnění ankety samotné  
a také toho, že je potřeba nás, občany, přesvědčit ke 
změně postoje.
 S tímto přístupem se není čemu divit, že občan-
ská nespokojenost rostla a kritické hlasy sílily. Ve 
21. století už nemůže být přehlížen názor tak velké 
voličské skupiny. Pokud je veřejnost rozdělená na 
dvě přibližně stejně velké skupiny a mnoho z nich 
má pocit nespravedlnosti až bezpráví, je referen-
dum jediné demokratické řešení.  Když rozhodne 
většina, byť těsně, nebude nikdo moct nic dalšího 
namítat a mezi občany nezůstane pachuť z chování 
radnice „o občanech bez občanů“.
 Projevili jsme zájem seznámit se s podklady pro 
rozhodnutí o výstavbě bazénu u CPA a zjistili jsme, 
že radnice nemá srovnávací studii. Rozhodnutí ne-
proběhlo na základě svědomitého porovnání obou 
variant, kde by byly zakalkulovány vstupní nákla-
dy, provozní náklady a všechny další důležité fak-

tory. Šlo o politické rozhodnutí.
Pravdou je, že město se kauzou letního bazénu 
zabývá už od r. 2009. Je to ale proto, že projekt 
byl tak problematický, že se 10 let nedařilo na-
jít potřebnou podporu mezi zastupiteli, aby mohl 
být odhlasován. Vadila jeho vysoká cena, tak se 
ze 160 milionů Kč škrtalo nejprve na 120 a na-
konec dokonce až na 50 milionů Kč. Není těžké 
si představit, co zbylo z původního návrhu. Shr-
nul to např. ředitel CPA na schůzce Strategického 
výboru v květnu 2019: „Venkovní  bazén  ve  stá-
vajícím návrhu není pro plavání,  je  na brodění.“  
Kdo z občanů jste viděli grafický návrh, víte,  
o čem je řeč. Příznivcům různých toboganů, chrličů 
a dalších atrakcí by se bazén líbil. Kdo si zamiloval 
atmosféru letních brodských koupelek, je zděšený.
 Vedení města slibuje vyřešit parkování  
u Delfína výstavbou parkovacího domu pro 180 
aut (za dalších 26,5 mil. Kč bez DPH). Umíte si 
představit další auta v šílených frontách u ucpaného 
železničního přejezdu? My tedy ne. Mimochodem, 
řešení této kritické křižovatky označilo 61 % obča-
nů v roce 2014 za nejnaléhavější problém k řešení. 
Ptali jste se před volbami, co s tímto problémem 
vedení města udělalo? Ptejme se tedy teď.  
 Město hodlá utratit víc než 100 milionů Kč za 
bazén, o kterém si ani od občanů nezjistilo, jestli 
jim bude vyhovovat. Ptejme se, jestli zbudou něja-
ké peníze, třeba právě na zanedbaný problém kři-
žovatky u Družby. Ptejme se, proč se vedení města 
tváří, že neexistuje projekt kompletní rekonstrukce 
koupelek za 50 milionů Kč, ve kterém je započte-
no naprosto vše včetně vybudování 40 parkovacích 
míst. V docházkové vzdálenosti je pak dostatečně 
velké parkoviště u nové polikliniky, které bude 
nově rekonstruované.
 Máme slíbeno veřejné projednání ze strany ve-
dení města, kde požadujeme, aby byly prezento-

vány obě varianty – tedy již zpracovaný projekt 
rekonstrukce koupelek a zábavného bazénu dole  
u CPA. Máme slíbeno, že bude zveřejněno podrob-
né porovnání obou těchto možností, že se bude ve-
dení města zabývat všemi podněty občanů a budou 
zodpovězeny všechny jejich dotazy.
Věříme proto, že se podaří vynahradit mnohale-
té vakuum, které panuje v komunikaci ze strany 
radnice kolem brodských koupelek. Chceme do-
sáhnout toho, aby všichni obyvatelé města mohli 
vyjádřit svůj hlas, ať už ve prospěch koupelek nebo 
bazénu u CPA.  
 Když jsme s peticí předstoupili před zastupitel-
stvo a žádali o vypsání referenda s podporou 1 500 
lidí, tedy celých 11 % voličů, narazili jsme bohužel 
na jejich nezájem. 10 zastupitelů naši žádost podpo-
řilo, jeden byl proti a 15 z nich se zdrželo hlasování! 
Máme to správné zastupitelstvo, když více než po-
lovina z členů nemá zájem vyjádřit svůj postoj k tak 
mimořádné akci, jakou je petice 1 500 lidí?  
 Našli se i zastupitelé, kteří podpisy bagatelizo-
vali s vysvětlením, že lidé pomalu nevěděli a nero-
zuměli tomu, co podepisují... My si to nemyslíme  
a věříme, že každý občan UB je dostatečně způso-
bilý k tomu, aby posoudil, co je pro něj dobré či 
špatné.
 Broďané, chceme náš boj vybojovat do konce, 
a proto bude co nejdříve zahájen nový sběr 2 800 
podpisů s patřičnými náležitostmi pro vypsání zá-
vazného referenda občany, nikoliv zastupitelstvem 
města. Neváhejte a přijďte podpořit definitivní vy-
řešení dlouholetého problému.
Děkuje Vám přípravný výbor

Helena a Richard Kastnerovi, 
Kristýna a Petr Novákovi, 

Jana Cohlová

Koupelky, nebo bazén u CPA?
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10% VÝROČNÍ SLEVA – 30 let služeb pro vás

Jsme tu pro vás NONSTOP! Tel.: 608 836 649

Pohřební služba neskončila, jen se přestěhovala 
do budovy za rohem prodejny Obuv ELEGANT
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Předposlední týden prázdnin na Orel-
ském stadionu  probíhaly intenzivní 
tréninky tenisu, fotbalu a florbalu pod 
vedením zkušených trenérů. Po obědě 
si všichni porovnávali síly v „táborovém 
víceboji“, který obsahoval nejen atletic-
ké disciplíny, ale rovněž i trénink jemné 
motoriky, logického myšlení nebo vizu-
ální paměti. Zpestřením byl celodenní 
cyklovýlet do Nivnice na atletický ovál. 
Hod kriketovým míčkem, skok do dálky 
nebo běh na 200 metrů zvládli všichni 
bez větších obtíží. Odměnou po nároč-
ných sportovních výkonech bylo osvěže-
ní na místním koupališti.
Další zajímavou aktivitou byl orientač-

ní běh. Dvojice se vydávaly do terénu 
pouze s mapou a musely se spolehnout 
na svoji orientaci, znalost mapy a terénu.  
V závěru všichni využili regeneraci  
v přilehlém CPA Delfín. Závěrečný den 
nám slečna Bartáčková z místního Ky-
nologického klubu Uherský Brod před-
vedla se svými psy agility. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
úspěšném průběhu příměstského tá-
bora: Charitě Uherský Brod, Kynolo-
gickému klubu, firmě Linea Nivnice  
a hlavně všem organizátorům a dobro-
volníkům      -HB-
/redakčně kráceno/

Přípravka ČSK postoupila do dalšího kola Ondrášovka cupu

Sportovní tábor na Orláku

NÁBORY DO SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ

1. AC FLORBAL  – přípravka, elévové

▪ V soutěžích Zlínské ligy startují v této sezoně za 1. AC 2 týmy elé-
vů (ročníky 2009, 2010 a mladší, děvčata 2008) a 2 týmy přípravky 
(2011 a mladší, děvčata 2010). 
▪ Všichni zájemci mohou absolvovat měsíc přípravy i první turnaj 
nezávazně, bez placení členských příspěvků. Florbalky a brankář-
ské výstroje začátečníkům na tu dobu zapůjčíme. 
▪ Rozpis tréninků v tělocvičně ZŠ Pod Vinohrady:
Úterý: 13:45–14:45 elévové (2009–2010) 
Středa: 13:45–14:45 společný přípravka + elévové (2009–2012) 
Čtvrtek: 13:45–14:45 přípravka (2011–2012) 
Kontakt: Zdeněk Moštěk, 603 335 689, mostek@zsvin.cz
Další informace najdete na: www.zsvin.cz; http://1ac.webnode.cz/

V prvním utkání nové florbalové sezony 1.ligy dorostu na sebe narazily ve spor-
tovní hale UB FBC Slovácko a nově sestavený tým Florbee 1. AC Orel Uherský 
Brod. V okresním derby zvítězili Broďané jasně 7:0.          -ZM-

Mladí fotbalisté ČSK Uherský Brod U11 zvládli bez větších problémů nástrahy úvodního předkola prestižního celostátního turnaje Ondrášovka 
cup, kterého se zúčastnili poprvé v klubové historii.

JOSEF NEVAŘIL, trenér 

O velikosti turnaje vypovídají čísla z minulého ročníku – bylo přihlášeno 653 
týmů a celkem se odehrálo 97 turnajů (46 předkol, 45 kvalifikací, 6 finálových 
turnajů) ve 42 různých lokalitách. Titul celkového vítěze minulého ročníku zís-
kala AC Sparta Praha. Na druhém místě skončila SK Slavia Praha a třetí FK 
Mladá Boleslav. Naši fotbalisté na hřišti v Zastávce u Brna celkem ve třech 
případech zvítězili, jednou remizovali a pouze jedenkrát prohráli s celkovým 
vítězem z Velkého Meziříčí. Společně s ním si pak zajistili účast v dalším kole 
celorepublikového turnaje. Všem hráčům patří poděkování za bojovnost a re-
prezentaci klubu.
Konečné pořadí:
1. FC Velké Meziříčí (17:1) 15 bodů
2. ČSK Uherský Brod (11:8) 10 bodů
3. AFK Tišnov (13:6) 9 bodů
4. FC Pálava Mikulov (11:12) 7 bodů
5. FC PBS Velká Bíteš (5:13) 3 body
6. Slovan Rosice (4:21) 0 bodů

SK Sigma Olomouc B – ČSK Uherský Brod 2:1 (1:0)
Fotbalisté Uherského Brodu venku vyšli i podruhé v sezoně naprázdno. Na 
Hané prohráli s olomouckou rezervou 1:2. Broďanům k bodům nepomohla ani 
další trefa útočníka Chwaszcze. 
„Více než porážka mě mrzí tři zranění hráči. Mančík se ve výskoku srazil hla-
vou se soupeřem, Marešovi křuplo v nártu a Flasar odstoupil s bolavým palcem 
na noze. Musím uznat, že v prvním poločase byl soupeř, který nasadil i některé 
kluky z áčka, lepší, rychlejší, dravější, přesnější. Navíc jsme si nechali dát do 
kabiny zbytečnou branku. O půlce jsme se herně zvedli. Z naší strany to bylo 
lepší. Za stavu 2:0 jsme přeskupili řady a výsledek snížili. V závěru jsme měli 
závary i šance, ale bohužel jsme nevyrovnali,“ posteskl si Ondrůšek.

ČSK Uherský Brod – FC Slovan Rosice 0:1 (0:1) 
Fotbalisté Uherského Brodu se proti Rosicím museli obejít bez trenéra Miro-

slava Ondrůška, kterého na lavičce zastoupil Richard David. V důležitém do-
mácím zápase padli 0:1. 
„Absence trenéra ovlivnila výkon mužstva i konečný výsledek. Pro diváky to 
nebyl příliš pohledný fotbal. Oba týmy spíše nakopávaly balony dopředu. Ro-
sice si ale svojí bojovností a důrazem výhru zasloužily,“ hodnotil zastupující 
trenér Richard David

FC Fastav Zlín B - ČSK Uherský Brod 2:0 (0:0)
Ve středeční dohrávce podlehli Broďané na zlínské Letné rezervě Zlína posíle-
né o šest hráčů ligového áčka. Zlín si tak připsal první výhru v sezoně.
„Po tom, co jsme předvedli doma s Rosicemi, jsme ve Zlíně hráli bojovně, 
zodpovědně. Bohužel to na žádné body nestačilo,“ dodal zklamaně trenér On-
drůšek.

FC Hlučín - ČSK Uherský Brod 1:0 (0:0)
Ani výpomoc bývalého kapitána Marka Davida, který se nečekaně objevil  
v základní sestavě, Broďanům body nepřinesla. Tým trenéra Ondrůška znovu 
vyšel střelecky naprázdno a připsal si čtvrtou porážku v řadě.
„Celá dřina zdecimovaného mužstva, které do toho dalo maximum, bohužel po 
jedné chybě přišla vniveč. Měli jsme obrovské problémy, protože nás v pátek  
a v sobotu ráno postihla viróza. Na lavičce jsme měli jediného zdravého Mléč-
ku z dorostu. Všichni to ale v rámci možností odbojovali, ale na body to bohu-
žel nestačilo,“ hodnotil trenér Ondrůšek.

ČSK Uherský Brod - FC Odra Petřkovice 3:2 (1:0) 
Broďané zvládli dramatickou koncovku zápasu a po trefě útočníka Šimona 
Chwaszcze v nastaveném čase si vychutnali vydřenou výhru 3:2.
„Pro nás jsou to strašně cenné body nad velmi silným soupeřem. Petřkovice 
mají soubojové a kvalitní mužstvo, o to víc nás výhra těší. Naopak o to více 
mě nyní mrzí porážky s Rosicemi a Hlučínem. Pro diváky to byl pěkný fotbal 
se spoustou šancí a zajímavých momentů. Pro nás trenéry to bylo horší, místy 
infarkové, ale se šťastným koncem pro nás,“ usmíval se trenér Ondrůšek. 
/redakčně kráceno/

SPORT

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

V termínu od 6. 10. do 15. 12. 2019 pořádá Bruslařský klub Uher-
ský Brod školičku bruslení pro děti od 4 do 8 let.
▪ Tréninky budou bývat ve středu od 15:30 do 16:15 a v neděli od 
13:30 do 14:15 na zimním stadionu.
▪ Cena: 1.000 Kč/ 1x týdně středa; 1.100 Kč/ 1x týdně neděle; 
1.900 Kč/ 2x týdně středa + neděle.
▪ Zápis: 6. října od 13:00 na zimním stadionu (vyplnění přihlášky  
a zaplacení členského příspěvku)
▪ Co vzít na první hodinu: brusle, teplé oblečení, rukavice, čepici 
nebo čelenku, příp. helmu. Na stadionu bude zajištěna šatna. 
▪ Od 9. 10. do 12. 12. pořádá BK pro děti od 4 do 8 let vždy ve stře-
du od 17:00 do 18:00 v malé tělocvičně ZŠ Mariánské nám. hodiny 
gymnastické přípravy. Cena: 800 Kč za dítě.
Kontakt: Kateřina Tykalová, 775 781 037, bkbrod@centrum.cz,
www.bruslarskyklub.cz
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Oslava 80 let basketbalu v Uherském Brodě
V sobotu 14. září 2019 jsme oslavili 80 let basketbalu, tradičního a úspěšného sportu našeho města.

IVO MIKULEC, trenér 

Program oslav zahájila děvčata do 12 let, která odehrála dvě utkání  
s BK Blansko (24:46 a 33:37). Od 16 hodin proti sobě nastoupili v „Souboji 
vítězů“ junioři Uherského Brodu a předního slovenskému týmu BSC Bratisla-

va. Bratislava v loňské sezoně vyhrála slovenskou juniorskou ligu, domácí tým 
dominuje tuzemské Nadregionální lize 3. sezonu v řadě. Ve vyrovnané bitvě 
byli nakonec těsně lepší soupeři ze Slovenska (66:68).
Společenský večer v nově otevřeném sálu sokolovny od 18 hodin se nesl ve 
slavnostním duchu. Možnost setkání měli bývalí i současní hráči, trenéři a pří-
znivci uherskobrodského basketbalu. Bylo velmi příjemné setkat se po letech 
také s těmi, které známe hlavně z historických statistik a černobílých fotografií. 
Moderátor večera Filip Bartek připomenul bohatou historii BK od jeho úpl-
ných začátků v roce 1939 až do současnosti. Následovalo ocenění obětavých 
trenérů a členů, kteří už dnes aktivně u klubu nepůsobí, ale v minulosti se 
významně podíleli na jeho rozvoji. Radomír Jarko, Jitka Kuncová, Vladimír 
Koller, Jiřina Sedláčková, Milan Koudela a Jiří Krejčiřík svojí prací výrazně 
přispěli k úspěchům basketbalového klubu TJ Spartak. Cenu za celoživotní 
práci pro basketbal v Uherském Brodě obdržel Jiří Janalík, který je od svých 
žákovských let pevně spojený s klubem a stále se podílí na jeho aktivitách. Nej-
významnějšího partnera, město Uherský Brod, zastupovali starosta Ferdinand 
Kubáník a místostarosta Petr Vrána. Začátky košíkové v našem městě jsou 
spojeny s tehdejší největší tělovýchovnou jednotou Sokol a na závěr oficiální 
části večera pozdravila přítomné starostka Sokola Sabina Běhůnková. Večerem 
hudebně provázel BrodBand Stanislava Sládka ke spokojenosti posluchačů  
i tanečníků. Večer se vydařil nad očekávání a věříme, že se budeme moci setkat 
znovu při oslavě devadesátin.

Úspěch malých tenistů TJ 
Sokol Uherský Brod

Premiérový tréninkový kemp přípravky a žáků TJ Sokol 
Újezdec-Těšov

Tenisový turnaj 
basketbalových veteránů 25. ročník BURČÁK OPEN 2019

Babytenisté uherskobrodského Sokola dosáhli 
skvělého 8. místa na Memoriálu Zdeňka Koc-
mana 2019. 
Z celkového počtu 63 družstev, které se v rámci 
jihomoravské tenisové oblasti zúčastnily na jaře 
dlouhodobé základní části, postoupilo dvanáct 
nejlepších do oblastního finále, které se usku-
tečnilo ve dnech 7. a 8. září  na dvorcích ŽLTC 
Brno. V sobotním čtvrtfinále tým z Uherského 
Brodu porazil 4:0 na zápasy silný tým Třebíče 
a postoupil tak do nedělních finálových bojů. 
Ve velké konkurenci nejlepších jihomoravských 
týmů si nakonec hráči odnesli pohár a medaile za 
celkové 8. místo. Vítězem se zaslouženě stal od-
díl ŽLTC Brno, který si vybojoval navíc postup 
na MČR. 
Tým ve složení Michaela Malasková, Agáta 
Hujíková, Michal Brauner a Lukáš Kučera si 
zaslouží velkou pochvalu za výborné výkony  
a příkladný přístup ke hře.  
„Na děti jsme opravdu pyšní, pro uherskobrodský 
mládežnický tenis se jedná o velký úspěch, zvlášť 
když za námi zůstali silné týmy, jako je Slovác-
ko Uherské Hradiště, Kroměříž, Otrokovice  
a další týmy, které mají širší soupisku než my.“ 
doplňuje kapitán týmu Pavel Brauner.         -JB-

Těsně před zahájením fotbalové sezony se v Hor-
ním Němčí potkali naši nejmladší hráči. Těšili se, 
že pár dnů naplní fotbalem a taky se stmelí tým. 
V areálu penzionu Boďa se sešli všichni přihlá-
šení. Následovalo rychlé rozdělení do 4 předem 
vybraných skupin, krátký brífink k pravidlům 
společného soužití a první trénink na hřišti.
Součástí dění byla i soutěž týmů jak ve fotba-
lových dovednostech, tak i v teoretických zna-
lostech. Během tréninku už týmy měly za sebou 
první soutěž, po večeři pak vyplňovaly náročný 
kvíz ze současného i minulého fotbalového dění. 
Pak přečetly jeden krátký životopis Luky Modri-
če a šlo se na kutě. Nakonec všichni usnuli, od-
počinout si museli, druhý den byl fyzicky velmi 
náročný.
V 6.50 budíček a v 7.00 začala rozcvička, hned 
po ní hygiena a vynikající snídaně, ostatně jako 
veškerá strava v průběhu celého kempu. Čekaly 
nás 2 fotbalové tréninky a bazén, takže pohybu 
byl opravdu dostatek. Kromě rozvoje pohybo-
vých aktivit bylo účelem tohoto kempu i vy-
tvoření party kamarádů. Průběh denních aktivit 
nám dal mnoho možností pozorovat, jak se ten-
to záměr naplňoval. Potěšující pro nás všechny 
byl fakt, že starší kluci přistupovali k mladším 
spoluhráčům jako k sobě rovným, brali na sebe 

rozdělené povinnosti dle své fyzické dispozice  
a působili jako sehraný tým. 
V sobotu nás čekal dopolední trénink, další akti-
vity teoretické, motivační a stmelující. Po obědě 
se pokazilo počasí a až do nedělního dopoledne 
nám déšť narušil připravený program. Proto přišel 
na řadu plán B, tedy sledování vybraných zápasů  
v televizi s rozborem zajímavých momentů. Ve-
čeře byla trochu netradiční, opékání špekáčků, 
pak poslední kvíz a poslední noc před dopoled-
ním programem, kterým byl kemp ukončen.
Po snídani byl prostor na zhodnocení dojmů  
z pobytu. Pak ihned poslední trénink, tentokrát 
se jednalo o regulérní fotbalový zápas. Po obědě 
se vyhodnotily soutěže a pak už nás čekal odjezd 
domů.
Závěrem díky všem dětem, které se zú-
častnily, za jejich přístup a chování po ce-
lou dobu kempu, rodičům za důvěru v nás 
vloženou, Monice Fojtáchové za profesio-
nální pomoc při zvládání všech mimospor-
tovních aktivit a řešení nečekaných situací.  
A my, trenéři, si můžeme navzájem popřát, ať to, 
co jsme se našim svěřencům snažili vštěpit, při-
nese výsledky nejen v této sezoně.

T-M-P
/redakčně kráceno/

Dne 31. srpna se na kurtech  TJ Sokol Uherský 
Brod konal tenisový turnaj veteránů basketbalu. 
Ti ukázali, že se pohybu ani po zanechání spor-
tovní činnosti nebojí, a nastoupili k tenisovému 
turnaji dvojic. Turnaje se zúčastnili bývalí hrá-
či basketbalu TJ Spartak Uherský Brod: Radek 
Hladil, Libor Hladil, Zdeněk Navrátil, Martin 
Vašina, Pavel Kovář, Josef Masařík, Roman 
Václavík, Jaromír Láska a nejstarší hráč turnaje 
Staňa Šmíd. 
Vítězem se stala dvojice Jaromír Láska a Josef 
Masařík. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme 
se opět na další roky.      -JL-

Stalo se již tradicí, že v polovině září se koná na 
tenisových kurtech v Drslavicích turnaj ve čtyř-
hrách. 
Letos to byl již jubilejní 25. ročník, na kterém 
se sešlo patnáct dvojic z Uherskobrodska. Za 
zmínku stojí, že některé páry se zúčastnily všech 
ročníků. 
Dvojice byly rozlosovány do tří skupin, ve sku-
pině hrál každý s každým na jeden set. Z každé 
skupiny postoupily první dvě dvojice a dva nej-
lepší páry ze třetích míst. Pak se hrálo vyřazo-
vacím způsobem o vítěze. Ostatní dvojice hrály 
pavouka útěchy.

„Cenu útěchy“ vybojovala dvojice Robert Novák 
– Josef Pešl, která porazila pár Zdenek Daněk – 
Rostislav Zemánek v poměru 6:3.
Třetí místo vybojovala dvojice Pavel Marek – 
Radek Kunovský, která zvítězila nad Josefem 
Pěrkou– Liborem Říhou.
Vítězem turnaje se stala uherskobrodská dvojice 
Ladislav Matyáš – Richard Šachl, která po vy-
rovnaném boji porazila pár Dušan Švestka – Pa-
vel Persona v poměru 7:5. 
Za zorganizování této sportovní akce patří pořa-
datelům velký dík!

-FJ-
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Stolní tenista Roman Lekeš přivezl stříbro z republikového turnaje

ZAČALA PODZIMNÍ JUDISTICKÁ SEZONA

V sobotu 7. září se žákovský stolně-tenisový reprezentant TJ SOKOL Újezdec – Těšov Roman Lekeš zúčastnil republikového turnaje mladších žáků  
v Praze, na Jižním Městě.

Rozjezd podzimní závodní sezony je pro uherskobrodské judisty trochu pomalejší, ale přesto se dařilo v Raškovicích, na mezinárodním Českém poháru 
v Brně i Memoriálu Ing. Miroslava Thoře. 

JOSEF SRNÍK, TJ Sokol Újezdec–Těšov

Seriál těchto turnajů má nejvyšší úroveň v ČR  
a řídí jej ČAST (Česká asociace stolního tenisu). 
Každoročně se jedná o 6 turnajů ve všech mlá-
dežnických kategoriích. Seriál je situovaný tak, 
aby každý hráč mohl absolvovat turnaj své věko-
vé kategorie a současně i vyšší. Pro začátek ale 
benjamínek z Újezdce hrál jen v té svojí.
V konkurenci více jak stovky hráčů vybojoval 
Roman nádherné druhé místo. A to až po těsném 
a nervy drásajícím boji. Zajistil si tak i nominaci 
na další díl seriálu, který bude v říjnu v Havířově.  
Jeho cestu pražským turnajem zasvěceně popsal 
trenér a otec v jedné osobě, Pavel Lekeš:
„Roman  v prvním zápase tříčlenné skupiny 
narazil na Procházku z Kotlářky Praha, kterého  
s přehledem přehrál 3:0 a už tímto výsledkem si 
prakticky zajistil postup. Druhý soupeř ve sku-
pině Komárek (Kamenický Šenov) byl výrazně 

slabší (tzn. také  3:0). Turnaj pokračoval pavou-
kem pro 64 hráčů, ale nejlepší vítězové skupin 
včetně Romana si zajistili volný los do 32. 
Ve 2. kole narazil na Maděru (také Kotlářka Pra-
ha) a opět vyhrál bez ztráty setu 3:0 a postoupil 
do osmifinále. 
V klíčovém zápase o postup mezi osmičku nej-
lepších ho čekal maličký, ale talentovaný Ondřej 
Král ze Slovanu Hodonín. Roman začal dobře, 
ale takticky nezvládl koncovku a trochu překva-
pivě prohrál 11:9. Ve druhém a třetím setu se 
rozehrál, setřásl nervozitu a ujal se vedení 2:1. 
Ve čtvrtém polevil a už prohrával 10:8, ale kon-
covku tentokrát zvládl skvěle po vítězství 15:13 
celkově 3:1, byl mezi 8 nejlepšími.
Ve čtvrtfinále ho čekal Oliver Balvar z Baníku 
Haviřov a musím přiznat, že jsem si myslel, že 
je to náš konec v turnaji. Oliver hrál na svůj věk 
velmi agresivně a procházel turnajem s velkou 
převahou (jedním z jeho trenérů je Marek Čihák, 
vynikající hráč a reprezentant). Roman ovšem 
předvedl svůj asi nejlepší výkon na turnaji. Hned 
v prvním setu naplnil naši taktiku, kdy svojí ak-
tivní hrou Olivera zatlačil, nepustil ho do útoku 
a tím nalomil jeho sebevědomí. Druhý set sice  
v koncovce ztratil, ale podobným způsobem vy-
hrál ten třetí, aby ve čtvrtém jasně dominoval 
11:4 a vítězstvím 3:1 se probojoval do semifiná-
le.
V něm ho čekal taky velký talent, syn bývalého 

extraligového hráče, Tomáš Kabelka z Ústí n/L. 
Tady se začala projevovat únava na obou stra-
nách. Na turnaj jsme přijeli ráno po 7. hodině, při 
začátku tohoto utkání bylo už kolem osmnácté. 
Roman oba první dva vyrovnané sety prohrál, 
ale naštěstí se zvedl a po dalších třech vyhraných 
setech 11:7,11:8,11:8 byl ve finále.
Tam ho čekal Jan Kunc z Havlíčkova Brodu. Ro-
man po dominantním prvním setu 11:4 a těsném 
druhém 11:9 už vedl 2:0 a už si nepřipouštěl, že 
by mohl prohrát. Kunc se ovšem zlepšil a hlav-
ně nepříjemným bekhendovým servisem získá-
val body a taky psychickou převahu. Nakonec  
v infarktové koncovce pátého setu Roman prohrál 
nejtěsnějším rozdílem 13:11 a celkově 3:2.
Tady ale musím znovu připomenout, že konkuren-
ce, se kterou se Roman potkal, a bude se dále po-
tkávat, je opravdu republiková špička se vším co  
k tomu patří. Jedná se většinou o oddíly, které 
připravují tyto mladé hráče na ligovou a mnohdy 
reprezentační dráhu. To samozřejmě  obnáší denní 
a mnohdy vícefázový trénink ve špičkových pod-
mínkách (kondiční trenéři, psychologové atd). 
Roman byl po turnaji zklamaný z finálové prohry, 
ale zároveň ho to psychicky neskutečné nakoplo 
do dalšího tréninku a už  se těší do Havířova a to 
je asi úplně nejdůležitější.“ 
Všichni doufáme, že Romanovi se bude dařit 
také na další „republice“. A samozřejmě i v bo-
jích o mistrovské body v barvách našeho oddílu.

MARCEL ZBOŽÍNEK, za kolektiv trenérů 

Pohár Olympijských nadějí 
Na tradiční turnaj do Raškovic přijelo 180 závodníků z celé Moravy. Pro 
spoustu závodníků to byla příprava pro nadcházející Český pohár v Brně. 
Naši zástupci na turnaji vybojovali dvakrát bronzovou medaili (Šimon Bra-
dáč v kategorii U13, Barbora Němcová v kategorii U15). Bohužel naše 
želízko v ohni, závodník Ondra Machala, se hned v prvním kole nešťastně 
zranil a do dalších bojů již nenastoupil.

Mezinárodní  Český pohár 
Do Brna se sjelo na 1 000 závodníků ze 140 judistických oddílů z Čes-
ka, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska, Rakouska, Německa, Slo-
vinska, Srbska, Chorvatska a dalších zemí. Svojí kvalitou je to nejlé-
pe obsazený mezinárodní turnaj v České republice. Po celý víkend byly  
k vidění skvělé zápasy a jsme rádi, že se prosadili i zástupci Uherské-
ho Brodu. V sobotu se Markéta Prusenovská probojovala v katego-
rii dorostenek až do finále, kde nestačila pouze na německou závodnici  
a vybojovala krásnou stříbrnou medaili. Ve stejné váhové kategorii starto-
vala Kristýna Čičatková, která vyhrála první dvě kola, v osmifinále pro-
hrála s pozdější vítězkou a přemožitelkou Markétky – Němkou Leopoldt.  
V následných opravách si připsala vítězství a následnou prohru, takže na-
konec vybojovala bodované 7. místo.   
Obě závodnice si zajistily přímý postup na MČR dorostu a MČR juniorů. 
V neděli si vybojovala bodované 7. místo pouze Barča Němcová, zbývající 
závodníci se neprobojovali do oprav a z bojů o medaile byli vyřazeni. 
Po turnaji zůstávala skupinka žactva a dorostu v Brně na mezinárodním 
tréninkovém kempu.

Memoriál Ing. Miroslava Thoře  
Na tradiční turnaj na počest zakladatele uherskobrodského juda –Ing. Mi-
roslava Thoře přijelo do Uherského Brodu na 100 mladých začínajících 
závodníků. V letošním roce organizátoři vrátili Memoriál zpět na původní 
místo, do tělocvičny Sokolu. Jednak jsme si chtěli vyzkoušet, jestli soko-

lovna zvládne nápor tolika závodníků, rodičů a trenérů, jednak jsme chtěli 
sportovní veřejnosti představit nově zrekonstruované prostory bývalého 
„Tropicu“.
Současně s Memoriálem probíhalo také 3. kolo krajského přeboru žactva, 
kde se bojovalo o body potřebné k postupu na PČR.
Turnaj zahájila předsedkyně Krajského svazu juda Monika Marková a sta-
rostka brodské jednoty Sabina Běhůnková.
Po slavnostním zahájení se již rozeběhly zápasy v jednotlivých váhových 
a věkových kategoriích. Všechny děti předváděly pěkné a bojovné judo 
a snažily se vybojovat co nejlepší umístění a své první medaile.
Pochvalu zaslouží domácí závodníci za svůj přístup, nadšení a elán, se kte-
rým vstoupili do začátku závodní sezony. Za vše hovoří jejich výsledky. 
Výsledky:
U9: 
1.  místo  –  Tamara  Kočicová,  Zachary  Thibedeau,  Dominik  Purč,  Filip 
Marholt
2. místo – Josef Horňák, Matěj Staš, Adam Maxa
3. místo – Kristýna Franeková, Zbyněk Kočica, Tomáš Zedník, Tomáš Zá-
lešák
U11: 
1. místo – Karolína Pitnerová, Matěj Maleňák, Prokop Kočí
2. místo – Samanta Thibedeau, Adéla Horňáková, Čestmír Hon
3. místo – Patrik Řehořek, Dan Hověžák, Ervín Pospíšil
U13:
1. místo – Šimon Bradáč
2. místo – Matěj Urbánek
3. místo – Matěj Lebloch
5. místo – Štěpán Čičatka, Zbyněk Janků 
U15: 
2. místo – Barbora Němcová 
Všem našim závodníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci Uher-
ského Brodu a v nadcházejících mezinárodních turnajích ve Varšavě  
a v Povážské Bystrici jim přejeme hodně dalších úspěchů. 
/redakčně kráceno/
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Postup přípravky ČSK. Více str. 18.        Foto: archiv ČSK

Tréninkový kemp přípravky a žáků TJ Sokol Újezdec–Těšov. Více str. 19.
Foto: archiv TJ Sokol Újezdec–Těšov

Memoriál Ing. Miroslava Thoře v judu. Více str. 20.
Foto: archiv oddílu

Jubilejní 25. ročník tenisového turnaje Burčák Open. Více str.19.      Foto: František Juračka

Sportovní tábor na Orláku. Více str. 18.       Foto: archiv Orla

Tenisový turnaj basketbalových veteránů – str. 19.   Foto: Jaromír Láska

Republikové stříbro pro stolního tenistu – str. 20.
 Foto: archiv TJ Sokol Újezdec-Těšov

Úspěch malých tenistů Sokola.
Více str. 19.

Foto: Jitka Braunerová
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POZVÁNKY / INZERCE

Rádi si vybíráme 
jen to nejlepší. 

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč. • Celková výše úvěru 251 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. • Doba trvání úvěru 96 měsíců (při nesplnění podmínek řádného splácení). • Úroková sazba 
10,78 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 921 Kč. • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,50 % (při nesplnění podmínek řádného splácení). • Celková splatná částka 379 041 Kč. • Při řádném splácení bude odměna realizována 
formou předčasné splátky bankou s tím, že doba splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a., RPSN 4,52 % a celková částka splatná spotřebitelem 282 312 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky 
odměny najdete v úvěrové smlouvě. • Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů, PRESTO Půjčku na cokoliv a PRESTO Půjčku na bydlení s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců 
(předčasná splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících), při řádném splácení klientem a neuskutečnění úplného předčasného splacení půjčky a doložení účelu u PRESTO Půjčky na bydlení. • Toto sdělení slouží pouze pro informační 
účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO Půjčka
Každý může ušetřit s PRESTO Půjčkou. Úroková sazba 
jen 3,89 % p. a. je opravdu pro každého. Platí pro převedení úvěrů, 
půjčku na cokoliv, nebo půjčku na bydlení.

OPRAVDU PRO 
KAŽDÉHO

ÚROK

p. a.
%3,89

UniCredit Bank Expres, Masarykovo nám. 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666  |  www.unicreditbank.cz
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Foto: Markéta Švehlíková, Elen Sladká
Foto: Markéta Švehlíková, Elen Sladká

Den evropského dědictví 2019 


