A co nového v městském muzeu?
Na zvídavé dotazy odpověděl ředitel organizace Ivo Vratislavský

Pokud dojde k rozvolnění pandemických opatření a zpřístupnění muzea pro veřejnost, tak budou moci návštěvníci do 28. května navštívit v muzeu výstavu věnovanou historii a současnosti
symbolického stromu Slovácka – Oskeruši. Od 6. června je v muzeu naplánována výstava určená zejména pro rodiny s dětmi. Výstava lega zapůjčena od soukromého sběratele bude v muzeu
do poloviny října. V muzejním sklepení je připravena unikátní sbírka štamprlí od sběratele
ze Strážnice a v přípravě je i opětovné zpřístupnění Bílé věže s prohlídkou interiéru a vyhlídkou
na město a okolí. Zájemci budou moci navštívit také synagogu s výstavou k židovské problematice,
či zajít na prohlídku židovského hřbitova. Muzeum se také zapojilo do připravované letní razítkové
hry zorganizované dobrovolným svazkem obcí pro Baťův kanál.

A jak se chystají v NÚLK…

Od 1. 5. 2021 se otevírá areál skanzenu ve Strážnici. Možné jsou zatím pouze individuální prohlídky jednotlivců či rodin bez průvodců, děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby (max. 3 děti)
mají vstup ZDARMA. Přístupný bude celý venkovní areál a k nahlédnutí vybrané objekty. Otevřeno
je prozatím pouze o prvních víkendech, tj. 1.–2. 5. a 8.–9. 5. Další otevírání pak bude upraveno až
podle aktuální situace. Zámek Strážnice zůstává ještě do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Eva Helísková

Kartograf Aleš Hašek ze Strážnice

Letos v květnu uplyne 90 let od narození významného kartografa, šéfredaktora a náměstka ředitele Kartografie Praha. Aleš Hašek, který byl uznávaným odborníkem
doma i v zahraničí, se narodil ve Strážnici 26. května 1931. Pro většinu
obyvatel Strážnice zjevně neznámá osobnost, avšak jeden z tvůrců souboru základních map středních měřítek, iniciátor pronikání českých
map a atlasů do světa. Po studiích na ČVUT (Zeměměřická fakulta)
začal od roku 1954 pracovat ve svém oboru, prošel např. Výzkumným
ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (1967–1972)
anebo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (1972–1975),
ale hlavně byl v letech 1976–1992 hlavním redaktorem Kartografie
Praha. Byl spoluzakladatelem mnohých celostátních odborných konferencí, odborným garantem ve spolupráci (nejen) ČVUT v Praze, kde
přednášel na Fakultě stavební. Byl přímým aktérem ustanovení historie české (československé) poválečné kartografie.

S jeho prací přišli do styku mnozí řidiči (Autoatlas), ale i čtenáři edice Poznáváme svět anebo ti,
kdo používali Kapesní atlas světa. O velikosti jeho osobnosti svědčí i to, co o něm řekl dlouholetý
prezident mezinárodní kartografické federace ICA a současný pedagog Masarykovy univerzity
Milan Konečný: Úmrtím Aleše Haška odešel kus historie české kartografie. Aleš Hašek zemřel
24. 5. 2012, je to jedna z těch spíše neznámých osobností, na kterou by Strážnice mohla být právem hrdá. Snad by maličkým připomenutím mohla být někdy v budoucnu do mapy zakreslená
nově vzniknuvší ulice – Kartografa Haška – která by obohatila mapu Strážnice, stejně tak, jak
pomocí map obohacoval Aleš Hašek svět okolo sebe.

Filip Gorazd Martinek
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