CSEH KISVÁROSOK

A XVI. században a város a csehtestvér hitre tért, a ferenceseket távozásra kényszerítették. Bocskai István 1605ös sikertelen ostroma után, a fehérhegyi csatát (1620) követően Buquoi őrgróf harc nélkül jutott a falakon belülre,
ezután Dietrichstein kardinális és Kulišek plébános vezetésével rögtön megkezdődött az ellenreformáció.
A császári erőktől ezután sem Bethlen Gábor 1621-es,
sem a svédek 1643-as ostroma nem volt képes visszavenni
Hradištět. 1643-ban Kroměřížből (Kremsier) jezsuiták telepedtek le. ők 1779-ig. a rend feloszlatásáig maradtak.
Földbástyás külső védőművekkel vették körül a települést a harmincéves háború után, melyeket aztán eléggé elhanyagoltak, így 1742-ben porosz katonák bakancsai tapodták a várost. A külső, barokk védőrendszert 1778-ban,
a belső, középkori falrendszert az 1840-es években bontották le. Mindazonáltal a háború néhányszor még meglátogatta a települést: 1805-ben francia katonák élvezték Uherské Hradiště kényszerű vendégszeretetét, a II. világháború
alatt pedig nagy károkat szenvedett.
A szokásos kisiparos-kiskereskedő gazdaság mellett inkább közoktatási-közigazgatási hatáskörökkel emelkedett
ki környezetéből a monarchia időszakában: német és 1884től cseh gimnázium, számtalan általános iskola, óvodák,
több helyi lap és számtalan kerületi hatáskörű igazságszolgáltatási, pénzügyi, közigazgatási szervezet működött itt.
A hivatalnokváros jelleg csak a II. világháború után változott meg. Jelentős üzemek – konzervipar, gépipar – telepedtek ide, a lakosságszám megnőtt. Hasonlóan a többi
cseh kisvároshoz, 1989 után Uherské Hradiště is sokat szépült. Bár alaprajza teljesen megfelel a középkori kiépítésnek, műemlékjellege nem olyan szembetűnő, mint szerencsésebb sorstársaié. Az eklektikus, sokszor modern homlokzatok mögött gyakorta középkori épületek rejtőznek.
Természetesen kisvárosunk kellemes a turisták számára:
jó információs központ, jó éttermek, szép, rendezett főterek várják őket féltucatnyi szoborral, szökőkúttal, virágokkal. Van mit nézni: a Masaryk-téren a Xavéri Szent Ferenctemplom dominál, körülötte a jezsuita rend kolostora. A
Uherské Hradištì régi képeslapon
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kolostor hátsó frontjáról közelíthető meg a leghangulatosabb része, a Klášterní vinárna – Kolostor borozó –
mennyei hosszúságú dongaboltozatos étterme.
Elhaladva a tér XVIII. századi delfines szökőkútja mellett, a Prostřední ulice közepén találjuk meg a tornyos régi
városházát, amely – mint már tudjuk – pontosan azonos távolságra van a kunovicei és velehradi telepesek főtereitől
(az emeleten jó étterem). Az utcán tovább sétálva eljutunk
a Marianské náměstíre. Északkeleti végében található az
1362-ben lapított városi kórház és a Szent Erzsébet-kápolnája. Mellette látjuk a XV. század első felében épült ferences kolostort, alapítója – Jan Filipec, Corvin Mátyás kancellárja – a kolostor Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomában nyugszik. A kolostor
háta mögötti néhai zsinagóga ma könyvtárként szolgál.
A városból kifelé a Palacký téren elhaladunk Szent
Sebestyén barokk kápolnácskája előtt, melyet 1715ben a pestisjárvány elmúltával a császári helyőrség
emelt a védőszent iránti hálából. Ha a Všehrdova utcából utolsó pillantást vetünk a
belvárosra, két egymás mögött elhelyezkedő tér különleges látványával búcsúzhatunk Uherské Hradištětől.
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