
Uherské Hradiště se opět po roce ocitne ve víru oslav vína,
tance a památek

Uherské Hradiště se chystá na další pokračování největší lidové oslavy vína a folkloru na Uherskohradišťsku.
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se budou letos spolu s průvodem krojovaných či jarmarkem a
akcemi v rámci Dnů evropského dědictví konat v sobotu 10. a v neděli 11. září.

Nejen historické centrum města, ale i městské parky, náměstí a většinu veřejných prostranství zaplní
krojovaní z blízkého i širokého okolí. Během obou víkendových dnů se návštěvníkům představí desítky
výrobců vína, stovky nadšenců z folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i řada řemeslníků
a lidových tvůrců.  Své brány otevřou také památky města, a to včetně některých, které v průběhu roku
nejsou běžně přístupné. Za oba dny víkendu město očekává zhruba 40 - 50 tisíc návštěvníků.

První ochutnávky vína vypuknou už v pátek 9. září - na Masarykově náměstí bude připraven Vinný stan
s ochutnávkou regionálních vín a cimbálovou muzikou OHNICA. Slavnostní zahájení se bude konat v pátek
na Masarykově náměstí. Úvodní ceremonii Slováckých slavností vína a otevřených památek doplní vyhlášení
šampiona vín slovácké podoblasti - Národní soutěže vín. Po oficiálním úvodu bude pro diváky připraven
hlavní zahajovací program - komponovaný pořad NAPŘÍČ SLOVÁCKÝMI SLAVNOSTMI (začátek ve
20:00 hodin).

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se nemohou obejít bez slavnostního průvodu krojovaných
z okolních měst a obcí, který je tradičně jedním z hlavních lákadel pro diváky a návštěvníky. Letošním
motivem bude VESELE S PÍSNIČKOU.  Trasa průvodu povede jako vždy od sklepů v části města Mařatice
až na Masarykovo náměstí. Průvod bude tradičně veden zástupci města Uherské Hradiště se svými hosty.
Závěr průvodu budou tvořit folklorní hosté slavností. Cestou bude možné vidět vystupování a produkci
souborů a uskupení, trasa bude gradovat v ulici Poštovní. Závěr na Masarykově náměstí bude pouze
průchozí.

Velkému zájmu návštěvníků Slováckých slavností vína a otevřených památek se obvykle těší také Hradišťský
jarmark. Na Masarykově i Mariánském náměstí se po oba dny víkendu budou návštěvníci moci setkat
s nabídkou desítek výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Jarmark je samozřejmě doplněn také o
rozmanitou nabídku jídel a pití.
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Některé tipy z programu:

V průběhu obou dnů lidové slavnosti se opět představí řada folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů
či dechových kapel. Příznivci lidové hudby se setkají například s dechovými hudbami BLATNIČKA,
BORŠIČANKA, BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA, STŘÍBRŇANKA, KOMŇANÉ či
VINAŘINKA, nebo s cimbálovkami CM CIFRA, CM SUDOVJAN, CM PENTLA, CM OHNICA, CM
VČELARAN, CM KUNOVJAN, CM BÁLEŠÁCI, CM JAROSLAVA ČECHA, CM MLADÍ BURČÁCI,
CM STANISLAVA GABRIELA a mnohými další, kteří vystoupí v jednotlivých pořadech či v programech
mikroregionů. 

Kromě toho má tradiční koncert připravený legendární HRADIŠŤAN, představí se i duo VOJODEYL, dále
DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR z Luhačovic, valašská kapela DOCUKU, DUO GRAŽ či multižánroví
THE PEOPLE.  Příznivci klezmeru se mohou těšit vystoupení TRIA LECHAIM, naopak kostelní varhany se
rozezní při koncertě MARKÉTY PROKOPOVIČOVÉ.  Barokní krkolomnosti představí Ivo Hrachovec a
barokní trio Jakuba Kydlíčka. Divadlo pro děti s názvem KOSÍ BRATŘI připravuje na Mariánské náměstí a
do parku Bastion Divadlo Scéna.

Mimořádně poutavými bývají pořady, ve kterých vystupují děti. Přehlídkou dětských cimbálových muzik
bude například program Hrajte ně, husličky (sobota 13:00 hodin, u Slovácké búdy) nebo pořad Zazpívej
slavíčku, ve kterém se představí 11 talentovaných zpěváků a zpěvaček ve věku do 10 let (neděle 15:00 hodin,
Kolejní nádvoří).

Zcela zaplněné Kolejní nádvoří v bývalé jezuitské koleji bývá už tradičně při etnografickém programu o
krojích a zvycích autorek Marty Kondrové a Ludmily Tarcalové. Letos půjde o představení tradice výročních
obyčejů na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku s názvem Od Buchlova k Javořině. Pořad bude připraven na
neděli od 13 hodin.

Jedním ze stanovišť Slováckých slavností vína a otevřených památek bude opět Park a skanzen Rochus, kde
se v sobotu uskuteční pásmo pořadů s názvem Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu. Chybět nebude ani
Středověké městečko umístěné ve Smetanových sadech, kde bude připraven bohatý program zejména pro
děti. Po řece Moravě opět poplují Muzikantské lodě, konkrétně  Danaj a Morava, na kterých se představí
skupiny Děvčice a Venca´s Group.

Jedním z hostů letošního ročníku slavností je maďarský Lidový taneční soubor Sárvár (vystoupení v sobotu
v 17:00 hod. na Masarykově náměstí a pořad Tančíme se Sárvárem, 18.00 hod. Kolejní nádvoří). Smlouva o
partnerství s městem Sárvár byla podepsána právě před 10 lety dne 8. 9. 2012 v rámci Slováckých slavností
vína a otevřených památek. Spolupráce Uherského Hradiště se Sárvárem se odehrává především na bázi
turismu, školství a v kulturní oblasti.

"Slavnosti se za uplynulá léta vypracovaly v akci, která přitahuje pozornost a hosty nejen z našeho regionu,
ale troufnu si říct, že z celé země a dokonce i ze zahraničí. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou
především místem setkání a město Uherské Hradiště k tomu poskytuje své prostory, náměstí, parky i
historické památky, avšak bez mimořádného přístupu okolních obcí a měst, které sem přijíždějí ukázat své
zvyky a tradice, by takové setkání postrádalo smysl a možná by ani nešlo uspořádat. Slavnosti se ale zdaleka
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neodrážejí jen v zábavě, zpěvu, tanci a dobrém víně. Nejsou akcí, kam lidé chodí zabít volný čas. Sem se lidé
přijíždějí také obohatit a potěšit své srdce. Poděkování za přípravu samozřejmě nepatří jen organizátorům,
ale také těm, kteří veřejnosti zpřístupňují historické památky, protože Dny evropského dědictví jsou velmi
důležitou součástí celého víkendu. Díky tomu pro vás můžeme bezplatně otevřít celou řadu památných míst, z
toho některých běžně nepřístupných".

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

Omezení provozu na komunikacích:

10. 9. 2022 od 9:00 - do 12:00 hod. je plánováno omezení provozu na ulicích Sokolovské, Všehrdově a
Palackého náměstí. Dopravní policisté budou zajišťovat plynulost dopravního omezení, které si vyžádá
průvod krojovaných z Vinohradské ulice do centra. Celý úsek bude po dobu průvodu uzavřen. Průvod
protne silnici I/55 na křižovatce ulic Sokolovská, Všehrdova, Maršála Malinovského a Velehradská třída.
Omezení provozu bude vyznačeno prostřednictvím přechodného dopravního značení s vymezením
objízdných tras.

Objízdná trasa: UH - Jarošov - Bílovice - Topolná - Napajedla - Spytihněv - Babice - Huštěnovice - UH

Od 9. 9. 2022 (odpoledne) do 11. 9. 2022 úplná uzavírka ulice Poštovní, Masarykova náměstí, ulice
Nádražní

10. 9. 2022 (od 6.00 h.) uzavírka ulice Vinohradské

Parkování: 

Žádáme účastníky a návštěvníky slavností, aby k dopravě na slavnosti zvážili i jiné možnosti, než osobní
automobil. Nejen, že tím odlehčí dopravní zátěž v okolí centra města, ale ušetří si tak i starosti například
s parkováním a navíc si budou moci naplno vychutnat atmosféru slavností. Pro návštěvníky, kteří nebudou
mít jinou možnost dopravy, než osobní automobil, budou k dispozici zpoplatněná parkoviště u vlakového
nádraží ČD Jih a ČD Sever, parkoviště Na Stavidle, v ulici Obchodní u OD Centrum, na Velehradské třídě
(naproti autobusového nádraží), případně na náměstí Míru u kina Hvězda (omezený příjezd a výjezd po dobu
průvodu). Uvedená parkoviště jsou zpoplatněna pouze v pracovní dny a sobotní dopoledne.

V krátké vzdálenosti od centra města je možné bezplatně parkovat na Studentském náměstí nebo na
parkovišti u Zimního stadionu.

U parkovišť přímo v centru města (například na náměstích) je třeba počítat s tím, že některá budou
nepřístupná s ohledem na uzavírky komunikací.
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Technické a ostatní údaje:

Internet zadarmo v centru města:

Masarykovo i Mariánské náměstí je pokryto veřejnou WiFi. Bezplatné připojení na internet je možné také
v bývalé jezuitské koleji či na lavičce před hotelem Grand na Palackého náměstí. Tam je možno si také
celoročně bezplatně dobít baterii mobilního telefonu, podobně jako na lavičkách před kinem Hvězda.

Úklid / odpady: Na svoz odpadkových košů bylo dohodnuto navýšení intenzity min. na 3x denně, dle
potřeby (v rámci města probíhat monitoring situace, na případné problémy budeme operativně reagovat).
Současně bude navýšen počet míst k ukládání odpadků o mobilní stojany s igelitovými pytli v rozsahu
obdobném jak v minulých letech. Odpad je tříděn.

Počet prodejních a prezentačních stánků: cca 300 po celém městě  

Veřejné toalety: Dostatečné množství toalet po celém městě vč. přístaviště, průběžná údržba je zajištěna.

Umístění mobilních toalet: Komenského náměstí, ulice Nádražní, Smetanovy Sady (U Míru), Palackého
náměstí, Františkánská ulice, Přístaviště

Provozní doba veřejného WC na ul. Hradební:

Pátek     06:00 - 22:00 hod.

Sobota  08:00 - 22:00 hod.

Neděle  08:00 - 22:00 hod.

Zdravotní služba (stanoviště u Reduty na Masarykově náměstí) - k dispozici v sobotu i v neděli.

Financování: Město Uherské Hradiště 2, 413 milionu korun, Vinařský fond 500 tisíc korun, Zlínský kraj 200
tisíc korun.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - UDRŽITELNÉ PAMÁTKY

Dny evropského dědictví se konají v České republice v letošním roce ve dnech 10. až 18. září.

Národní zahájení této celostátní akce, které se v loňském roce konalo v Uherském Hradišti, proběhne
tentokrát 9. a 10. září v Chebu.

Letos bude zpřístupněno 23 uherskohradišťských památek, přičemž dvě z nich jsou dostupné trvale. První z
nich je jediná národní kulturní památka na území města - Výšina svatého Metoděje, druhou je městská
hradba za Klubem kultury, kde došlo v rámci obnovy před několika lety k zahloubení v místě vodního
příkopu.
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Ve vybraných objektech budou návštěvníky očekávat studenti uherskohradišťského gymnázia v roli
průvodců.

V bývalé jezuitské koleji najdou zájemci, kromě městského informačního centra a prodejny Tradičního
výrobku Slovácka, také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města Uherské Hradiště. V klenutých
prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu, se za prohlídku
expozice bude platit snížené vstupné.

Bohatý program má připraven také Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. V sobotu v 15:00
hodin proběhne komentovaná prohlídka bývalého Justičního paláce. Neděle bude ve znamení workshopu
nejen pro děti, který proběhne mezi 11. a 15. hodinou, komentované prohlídky v 10:00 a v 14:00 hodin. V
kavárně SUPŠ se bude možné zastavit kdykoliv během dne. V neděli v 11:00 hodin budou zájemci očekáváni
také ve Franklovce (na adrese tř. Maršála Malinovského 368), kde bude možné nahlédnout do pohnuté
historie tohoto objektu.

O historii města Uherské Hradiště se návštěvníci dozvědí více, pokud se vydají na některou z nedělních
prohlídek, vybrat si mohou ze dvou dopoledních v 9:00 a v 11:00 hodin a dvou odpoledních v 14:00 a 16:00
hodin. Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada.

Pokud zatouží po procházce se zajímavým cílem, bude možné se vydat do Mařatic - do kaple sv. Rocha nebo
do Parku a Skanzenu Rochus, kde bude v sobotu komponovaný program a v neděli volné prohlídky s
oživenými expozicemi v duchu slováckých tradic.

V neděli odpoledne bude možné navštívit i kostel Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově v Mařaticích nebo
zažít Historické odpoledne na Výšině svatého Metoděje se skupinou Magna Mysteria.

Bývalá věznice zůstane také letos nepřístupná, a to pravděpodobně až do doby znovuotevření po celkové
obnově.

Neděle tradičně naplní památky kulturou. Můžeme se těšit na koncert Hradišťanu v kostele Zvěstování Panny
Marie, u knihovny na koncert židovské hudby i klezmer v podání Trio Lechaim, varhanní koncert Markéty
Prokopovičové v kostele sv. Františka Xaverského nebo Barokní krkolomnosti lyrického basu Iva Hrachovce
v zahradě františkánského kláštera.

SEZNAM PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ OTEVŘENÝCH V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ 10. a 11. ZÁŘÍ 2022

Název památky ulice otevřeno

Františkánský klášter Velehradská třída so i ne 9:00 - 17:00

Suterén františkánského kláštera Velehradská třída so i ne 9:00 - 17:00

Jezuitská kolej Masarykovo náměstí so i ne 9:00 - 17:00
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Reduta Masarykovo náměstí so i ne 9:00 - 17:00

Kostel Františka Xaverského Masarykovo náměstí
so 9:00 - 17:00

ne 13:00 - 17:00

Kostel Zvěstování P. Marie Františkánská ulice
so 9:00 - 17:00

ne 13:00 - 17:00
Kaple sv. Šebestiána Palackého náměstí so i ne 9:00 - 17:00

Kaple sv. Alžběty Vodní so i ne 9:00 - 15:00

Radnice Masarykovo náměstí so i ne 9:00 - 17:00

Bývalý justiční palác Všehrdova so i ne 10:00 - 17:00

Franklovka tř. M. Malinovského 368 ne 11.00 - 13.00

Slovácké muzeum Smetanovy sady so i ne 9:00 - 17:00

Galerie Slováckého muzea Otakarova so i ne 9:00 - 17:00

Fara - farní zahrada Masarykovo náměstí so i ne 9:00 - 17:00

Knihovna B. B. Buchlovana Velehradská třída so i ne 9:00 - 17:00

Portal Masarykovo náměstí so i ne 9:00 - 17:00

Kino Hvězda náměstí Míru so i ne 10:00 - 15:00

Gymnázium Velehradská třída so i ne 9:00 - 17:00

Barokní opevnění Kollárova ulice trvale
Výšina sv. Metoděje Sady trvale

kostel Nanebevzetí Panny Marie Mařatice ne 13:00 - 17:00

Kaple sv. Rocha Nad vinohrady
so 14:00 - 18:00

ne 10:00 - 18:00

Park Rochus
so 14:00 - 18:00

ne 10:00 - 18:00

Sklep u Musilů Mařatice Kordon so 13:00 - 18:00
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Oficiální web Slováckých slavností vína a otevřených památek: Slovácké slavnosti vína v Uherském
Hradišti (slavnostivinauh.cz)

Program: Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti (slavnostivinauh.cz)

Audio pro média: starosta Ing. Stanislav Blaha.mp3, soubor typu mp3, (3 MB)

-JP- 

Zveřejněno 29. srpen 2022, aktualizováno 30. srpen 2022, vytištěno 8. září 2022
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