
Park Rochus nekončí.
Platit ho bude Hradiště
Dokončení ze strany 1
Celkově takměsto dá do

areálu pět milionů korun roč-
ně. „Hradiště především chce,
aby Park Rochus dostál zá-
vazkům z dříve poskytnutých
dotací a současně, aby byl za-
jištěn jeho základní provoz,“
sdělila za kancelář starosty
Uherského Hradiště Dagmar
Vacková s tím, že Park Rochus
by při přerušení provozu do
roku 2020musel vracet část
poskytnutýchmnohamilio-
nových dotací. Stanislav Blaha
(ODS) se nicméně na začátku
roku nechal slyšet, že pětimi-
lionová podpora ze strany
města je dlouhodobě neudr-

žitelná. Na budoucí fungování
areálu upozorňovala i opozice.
„Chtěli jsme poměstumimo
jiné schválit usnesení, které
by nutilo vedení parku do
budoucna zvyšovat příjmy
tak, aby se příspěvkyměsta
snižovaly. Bohužel naše ná-
vrhy nebyly přijaty,“ kroutil
hlavou Jan Zapletal (Nestra-
níci). Pirátský zastupitel
František Elfmark zase kriti-
zoval minimální vyhlídky na
rozvoj areálu. „Chod skanzenu
jsme podpořili, ačkoliv bude
jeho chod nastaven na
úsporný, což považujeme za
manažerské selhání,“ dodal
František Elfmark.

SLOVÁCKO| redakce.slovacky@denik.cz
krátce z regionu

Festival masopustních tradic
ve Strání opětmezinárodní
Strání – Zabijačka, výroba tradičního skla a spoustamu-
ziky. Přesně v takovémduchu se ponese již tradiční Fes-
tivalmasopustních tradic Fašank 2019 ve Strání, letos již
po dvaatřicáté. Slavnost bude trvat pět dní v termínu ode
dneška do úterý 5. března. Přehlídku zahájí v tamní zá-
kladní škole pásmoOd fašanku do fašanku, pro dospělé
později zahraje cimbálovka Strýci. Sobota bude progra-
mově naplněna k prasknutí. Zájemci si budoumoc již od
8 hodin prohlédnout ukázky ruční výroby skla jak ve
sklárně Květná, tak i vmenší, rodinné sklárně Ladi Brez-
nického. V prostorách tamního Zámečku pak návštěvníci
budoumoct od 9 hodin ochutnat zabijačkové speciality
nebo se zúčastnit koštu koblih.
Z náměstí u Zámečku následně ve 13 hodin vyrazí folklo-
risté na tradiční fašankovou obchůzku. Hostující soubory
ze Slovenska aMaďarska, ale třeba i z Brna budou od 15
hodin vyhrávat po tamních hospodách. V 18.30 hodin se
divácimůžou těšit na scénická vystoupení Zrcadloma-
sopustu a později večer také na cimbálovou besedu všech
souborů. Programpotěší také příznivce pálenek. V areálu
Zámečku se v neděli od 18 hodin uskuteční košt slivovice.
Pondělní programbude patřit od 17.30 hodin filmům
s folklorní tematikou. Poslední den, v úterý v fašančáři
na Zámečku slavnostně pochovají basu. Na to však dojde
až na konci zábavy o půlnoci. (kve)
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Ordinaci ve Zlechově
otevřou už v neděli
Dokončení ze strany 1
I proto jsme se na zastu-

pitelstvu shodli, že její pro-
voz podpoříme zakoupením
části vybavení a opravami
prostoru. To nakonec vyšlo
na částku okolo sto tisíc ko-
run,“ prozradil starosta Zle-
chova Ondřej Machala.

KVALITNÍ PÉČE S
LIDSKÝMPŘÍSTUPEM
Pacientůmnavíc budou k
dispozici i pokročilé techno-
logie, jakými jsou EKG (pro
měření srdeční aktivity), INR
(pro pacienty na warfarinu),
CRP (pro okamžité zjištění
zánětlivých hodnot v krvi a

případnou indikaci antibio-
tik) a nebo TKHolter (pro
24hodinovýmonitoring
krevního tlaku).
„Jsme rádi, že naše nová or-
dinacemůže nabídnout
obyvatelům Zlechova vysoce
kvalitní lékařskou péči ruku
v ruce s lidským přístupem
ke každému pacientovi,“
sdělila primářka společnosti
Všeobecný lékař MUDr. Olga
Janovská.
Registrace pacientů pak

budemožná už tuto neděli
3. března, kdy je na jednu
hodinu odpoledne napláno-
váno také slavnostní ote-
vření ordinace. (vt)

Vykopávky v Uherském Brodě
odhalují bohatou historii města
Archeologové objevili
v zásypu zaniklého sklepa
gotické a renesanční kachle.

VOJTĚCH TRUBAČÍK

Uherský Brod – Významný
nález gotických a rene-
sančních kachlů ze zásypu
zaniklého sklepa dřevohli-
něného domu se povedl ar-
cheologům vUherském
Brodě. Výzkum jedné z par-
cel blízko tamníhoMasary-
kova náměstí tak odhalil
vysoký standard bydlení a
vybavení domácností, které
na prahu novověku obývali
uherskobrodští měšťané.
„Výhodou je, že parcela

nebyla ve dvacátém století
zastavěna, a tak nabízí je-
dinečnou příležitost zkou-
mat relikvie ze třináctého
až osmnáctého století,“ po-
chvaloval si za tým archeo-
logů z Archaia BrnoMarek
Peška.
Krom předmětů denní

potřeby z období středově-
ku a raného novověku jsou
zatím nejzajímavějším ob-
jevem kachle s dobře roze-
znatelnýmimotivy. „Bohu-
žel ani jeden se nedochoval
celý, nicméně i z úlomků
jsou patrné vzorce, které
jsou na nich vyobrazeny. Z

jejich kvality lze usuzovat,
že úroveň bydlení v Brodě

byla srovnatelná s ostatní-
mimoravskými královský-

miměsty,“ dodal Marek
Peška.

NALEZIŠTĚ. Kromě předmětů denní potřeby z období středověku a raného novověku jsou nejzají-
mavějším objevem kachle s dobře rozeznatelnými motivy. Snímky: Archaia Brno

První cesta vedla
na Podkarpatskou Rus

M
iroslav Zik-
mund byl
syn „ajzn-
boňáka“.
Jeho tatínek

kočíroval parní lokomotivu.
Vlastně i díky tomu se z něj
stal cestovatel. Kdyžmu bylo
šestnáct, vyplnil si volný lís-
tek na železnici – díky otci
měl tři do roka. S bratrem
pak vyrazil do Jasini, do nej-
zazšího konce Podkarpatské
Rusi, dnes patřícího k Ukra-
jině. To byla první velká ces-
ta slavného cestovatele, kte-
rá semu stala skvělou inspi-
rací. Poznal prý, že svět je ví-
ce než jen okolí jeho rodné
Plzně. Rodiče cestovatelskou
legendu počali za Habsburků,

Zikmund se narodil ještě za
první republiky v Plzni. Zažil
dvě okupace, vzestup komu-
nismu i jeho pád, dny slávy i
dny zmaru amnoha zákazů.
Čechům ale objevil svět.
Nyní tvrdí, že už všechno

řekl a že už viděl tolik, že
nic dalšího by semu do hlavy
nevešlo. A také že svět se ne-
obyčejně změnil. Prý kdyby
ho do světa táhli spřežením
volů, nikam by už nejel. Tře-
ba do Nepálu prý přijeli hned
druhý rok, kdy se otevřel ci-
zincům. Neflákaly se tam tak
stovky turistů. Potkal se tam
s Hillerym. Některé okamži-
ky se holt už nemůžou nikdy
zopakovat... (ren)

UKRAJINA. S bratrem na
Ukrajině v roce 1936. Podklady pro
text a foto: Muzeum JVM ve Zlíně, 2019

14. 2. 2019

ALTERNATIVA ZVE

Vstupenky možno zakoupit v městském
informačním a turistickém středisku v přízemí 
radnice nebo v Alternativě před vystoupením

Adresa: Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům)
tel.: 577 018 162, 604 220 473
email: alternativa@zlin.eu.

Tomáš Sýkora koncert SOLO PIANO

6. března 2019 v 18.hodin

Tomáš Sýkora-skladatel, pianista
Tvoří vlastní autorskou hudbu a také se u svého sólového 
projektu vrací ke kořenům a svým jazzovým idolům (např. 
Bill Evans, Horace Silver, Chick Corea, John Taylor).
Nechybí ale ani inspirace současnými jmény(např.Edward 
Simon, Aaron Parks, Nitai Herskovits,Tigran Hamasyan).
Důraz klade na výraznou melodii, propracovaný zvuk, pro-
myšlenou výstavbu hudební formy a barvu jednotlivých 
kompozic. Vstupné 120 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Dluhopisy 
e-Finance Property
Investice do nemovitostí

 Investice od 30 000 Kč
Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok
Dluhopis je možno předčasně splatit kdykoliv

 e-Finance, a.s.

www.e-finance.eu

tel.: 515 555 555

e-mail: info@e-finance.eu

INZERCE
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31. března 2019 Deník
www.denik.cz

ROZŠIŘUJEME TÝM

V PŘÍJEMNÉ VÝROBĚ
- pracoviště Uherský Brod

Jednoduchá práce na balení, lepení,
obsluze automatických strojů

Máme možnost zajištění svozové dopravy
ze vzdálenějších lokalit

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT
A ZÍSKEJTE BONUS 500 KČ
PŘI NÁSLEDNÉM NÁSTUPU!!!

Ozvěte se nám na: 727 810 545

ROZŠIŘUJEME TÝM

V PŘÍJEMNÉ VÝROBĚ
- pracoviště Uherský Brod

Jednoduchá práce na balení, lepení,
obsluze automatických strojů

Máme možnost zajištění svozové dopravy
ze vzdálenějších lokalit


