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První akce po dlouhých deseti měsících se uskuteč-
nila o víkendu 5. června 2021. Přesně tak dlouho trvalo, 
než se uvolnila veškerá opatření, která konání veřejných 
akcí omezovala. Akce Zahrada Moravy společně s večer-
ní soutěží regionálního kola O nejlepšího verbíře slovác-
kého verbuňku dokázala zaplnit náměstí před kostelem 
Svatého Ducha do posledního místečka.

Výstava Zahrada Moravy má svůj počátek před mno-
ha lety, kdy se tehdejší ředitelka Střední zemědělské školy 
rozhodla uspořádat výstavu zemědělských strojů. Nynější 
formát víkendové akce je spíše kulturní. To dokládal i so-
botní program. V podvečerních hodinách zahájil program 
koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových ná-
strojů (BROLN) v čele s primášem Petrem Varmužou. Ty 
na pódiu zhruba po hodinovém vystoupení vystřídalo 
sedm statečných soutěžících. Všichni se utkali před po-
rotou a zaplněným náměstím aplaudujících diváků o pět 
postupových míst do strážnického finále soutěže O  nejlepšího 
verbíře slováckého verbuňku. Nejvíce bodů a tím i vítězství letoš-
ního ročníku regionálního kola získal Patrik Matušina z Mařatic. 
Tento pětadvacetiletý člen Folklorního souboru Cifra z Uherské-
ho Hradiště získal hlasy poroty již před dvěma lety, kdy ve Starém 
Městě také dosáhl na nejvyšší příčku soutěže. Staroměstská soutěž 
má ale ještě vítěze dámské poroty. Jejím úkolem ale není hodnotit 
zpěv a tanec, jako to mají v popisu práce porotci soutěže. Jak řekla 
jedna ze členek „Súdnej stolice“ Marcela Hastíková, jejich úkolem 
je hodnocení ženského hlediska soutěžících. Jejich hlasy si získal 
Kryštof Bušina. Anketu diváků ovládl Petr Polách.

Po vystoupení všech sedmi soutěžících se porota složená 
z odborníků na folklor odebrala k hodnocení jednotlivých sou-
těžících. Mezi tím je na pódiu vystřídala domácí Cimbálová mu-
zika Bálešáci, která hudebně doprovodila vystoupení folklorního 
souboru Dolina. Pro všechny tanečníky to bylo vystoupení po 
roce. Jak uvedl na začátku programu vedoucí Doliny Aleš Rada, 
divákům se tanečníci předvedli naposledy na loňském ročníku 
Zahrady Moravy. Po přibližně půlhodinovém programu Doliny 
a vyhlášení výsledků pokračovala zábava posezením u cimbálu 
s Cimbálovou muzikou Bálešáci až do ranních hodin.

Text a foto: Aleš Korvas

ZAHRADA MORAVY OTEVŘELA PO KORONAVIROVÉ 
PAUZE NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY
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Dobrovolníci působící v rámci spolků na území Starého Měs-
ta jsou lidé, kteří se věnují mládeži bez nároku na honorář, po-
máhají ostatním v rámci domovských spolků a pomáhají s předá-
váním zkušeností dalším zájemcům o spolkovou činnost. To vše 
dělají v rámci svého volna, mnohdy na úkor svého vlastního času 
a  rodiny. Právě takové osobnosti ocenilo vedení Starého Města 
cenou za dlouhodobou a kvalitní činnost. Slavnostní předání pla-
ket a rytiny se uskutečnilo ve středu 26. května 2021 v prostorách 
obřadní síně na Městském úřadě ve Starém Městě. Každý z pětice 

oceněných si převzal z rukou starosty Kamila Psotky a místosta-
rosty Martina Zábranského upomínku na tento den, kdy byla je-
jich dlouholetá činnost odměněna. „Každý z oceněných se věnuje 
dobrovolné činnosti již více než dvacet let, proto máme velikou 
radost, že byli navrženi svými domovskými organizacemi a podě-
kování jim právem náleží,“ uvedl starosta Kamil Psotka.

Ocenění si osobně 
nepřevzal pan Bože-
těch Koryčánek, který 
byl zdravotně indispo-
nován.

Text a foto: 
Aleš Korvas

Božetěch 
Koryčánek
- oceněný za práci 

v  zahrádkářské oblas-
ti, působí jako před-
seda osadního výboru 
na zahrádkářské kolo-
nii Habeš a  současně 
jako člen výboru ČZS 
ZO Staré Město.

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ SE USKUTEČNILO 
I V LETOŠNÍM ROCE

Nového parkoviště se dočkali obyvatelé obytného domu v lo-
kalitě Zerzavice, vedle Baťova kanálu. Dosud sloužící parkoviště 
již léta nevyhovovalo současným standardům, a proto vedení Sta-
rého Města přistoupilo k rekonstrukci parkoviště a zpevněných 
ploch. Místa pro stání automobilů byla opatřena vsakovacími 
tvárnicemi a středová část obdržela asfaltový povrch. Nejen oby-
vatelé bytového domu jistě ocení také nové chodníky ze zámkové 
dlažby.

Text a foto: Aleš Korvas

OBYTNÝ DŮM NA ZERZAVICI 
MÁ NOVÉ PARKOVIŠTĚ
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Mgr. Jana Ferdová
- oceněná za práci s dětmi a mládeží v TJ Orel Staré Město. 

Od roku 1999 vede cvičení, připravuje vystoupení dětí v  rámci 
TJ Orel Staré Město. Paní Mgr. Jana Ferdová absolvovala něko-
lik kurzů zaměřených na rozvoj tělesné kondice dětí a mládeže. 
Získala titul cvičitel III. třídy předškolních dětí a rodičů s dětmi.

Jaroslav Dovrtěl
- oceněný za práci při výchově dětí a mládeže na úseku ry-

bářství. Pan Jaroslav Dovrtěl je již přes 20 let členem Moravského 
rybářského svazu, z.s. pobočný spolek Staré Město, podílí se na 
kulturních a společenských činnostech Moravského rybářského 
svazu, z.s. pobočný spolek Staré Město.

Ing. Jiří Omelka
- oceněný za práci s  mládeží, osobnost staroměstského vo-

lejbalu. Velmi pozitivně působil na rozvoj mladých lidí. Byl také 
hráčem mužstva Starého Města v krajských i republikových sou-
těžích, poté působil v klubu jako ústřední trenér. 

Václav Kotačka
- oceněný za práci s mládeží, vedení mladých hasičů na okres-

ní, krajské i republikové úrovni.
Ve sboru začal působit od roku 1990. Byl nápomocen při 

zdolávání mimořádných událostí jako jsou požáry, povodně, zá-
chrana osob a majetku. Za svůj přínos hasičskému řemeslu získal 
celou řadu ocenění včetně nejvyššího – Řádu sv. Floriána. Byl 
také oceněn hejtmanem Zlínského kraje za zásluhy o  výchovu 
mládeže.

Mgr. Jana Ferdová

Ing. Jiří Omelka

Jaroslav Dovrtěl

Václav Kotačka
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Talentové zkoušky pro přijetí nových žáků ke studiu na staro-
městské pobočce Základní umělecké školy Uherské Hradiště se 
konaly letos 27. května 2021. Desítky dětí ukázaly před týmem 
zkušených pedagogů, zda mají hudební, taneční nebo výtvarné 

nadání. Úspěšní žadatelé začnou od následujícího školního roku 
navštěvovat některý z mnoha oborů, které staroměstská pobočka 
nabízí.

Text a foto: Aleš Korvas

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ZUŠ STARÉ MĚSTO
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V neděli po obědě po ukončení Zahrady Moravy již tradičně 
patří náměstí Velké Moravy dětskému odpoledni, které připravu-
je SVČ Klubko. Jinak tomu nebylo ani letos a celé nedělní odpo-
ledne 6. června 2021 patřilo na náměstí Velké Moravy dětem. Vše 
bylo ještě umocněno skutečností, že SVČ Klubko letos slaví 40 let 
existence. V  souvislosti s  touto skutečností připravilo ve spole-
čenském sále pod kostelem Sv. Ducha výstavu fotografií, kronik 
ale i obrázků z dob svého působení ve Starém Městě. Pro děti byla 
v okolí kostela a náměstí připravena Šmoulí stezka. Na každém ze 
stanovišť mohly děti plnit jednotlivé úkoly, za které poté dostaly 

Zpěv, cimbálová muzika a kosení trávy v dobových pracovních 
krojích. To mohli spatřit ti, kdo si v sobotu 29. května přivstali 
a vydali se třeba po cyklostezce směrem k Oslíkovi. Členové sta-
roměstských folkloristů, vedle rybníka známého jako „Baraňák“, 
již od půl šesté ráno sekali trávu za pomocí starých dobrých kos. 
Za zpěvu a doprovodu hudby Cimbálové muziky Bálešáci jim po-
kosení jednoho břehu potoka trvalo několik hodin.

Tuto tradici znovuobnovili před dvěma lety staroměstští fol-
kloristé po několika letech, během kterých se akce nekonala. „Ko-
sení luk není akce určená pouze pro folkloristy, ti ale mají jednu 
podmínku pro zájemce o sečení. Na akci se musí dodržet dress 
code a sekáči musejí být oblečeni v pracovních verzích dobových 
krojů, to znamená pracovní košile a bílé kalhoty a chybět nesmí 
ani zástěra,“ uvedl místostarosta Martin Zábranský, který zároveň 
dodal, že letošní ročník byl z  důvodu koronavirových opatření 

do připraveného archu značku. Po zvládnutí všech disciplín je če-
kala sladká odměna. 

Na pódiu na náměstí byl pro děti připraven se svým vystou-
pením kouzelník Jirka Hadaš. Je vidět, že to s dětmi umí, protože 
před pódiem nebylo k hnutí a děti se snažily, aby se dostaly ke 
kouzlení přímo na pódiu.

Kouzlení poté vystřídal workshop bubnování. Během něj si 
děti mohly vyzkoušet bubnování pod vedením lektorky z Domu 
dětí a mládeže Pastelka z Uherského Ostrohu.

Text a foto: Aleš Korvas

komornější a na veřejnost se tak informace o ní nedostala.
O plné žaludky „kosáčů“ se staraly dívky, které chlapcům no-

sily občerstvení, a práce jim tak šla lépe od ruky.
Po skončení se většina zúčastněných přesunula na náměstí 

Velké Moravy, kde byla následně pokácena letošní májka. Ta zdo-
bila náměstí celý měsíc.

Text a foto: Aleš Korvas

DĚTSKÝ DEN SVČ KLUBKO

KOSENÍ LUK VE STARÉM MĚSTĚ



PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 
V SOBOTU 10. ČERVENCE 2021 

VE STARÉM MĚSTĚ
“SRDEČNĚ ZVEME NA PRIMICI (PRVNÍ MŠI SVATOU) 

NAŠEHO SPOLUOBČANA A FARNÍKA MICHALA STAUFČÍ-
KA.....V SOBOTU 10. ČERVENCE 2021 VE STARÉM MĚSTĚ”

Po 20 letech se můžeme zúčastnit primiční mše svaté u nás 
ve Starém Městě. Zde je program primiční slavnosti budoucího 
novokněze Michala Staufčíka:

14:00-14:50 příležitost ke svátosti smíření (kostel Ducha Sva-
tého),

14:15 odchod průvodu od domu primicianta (Staré Město, 
Velehradská),

od 14:15 modlitba růžence (náměstí Velké Moravy) – pro ty, 
kteří se nezúčastní průvodu,

15:00 primiční mše svatá (náměstí Velké Moravy),
18:30 modlitba nešpor (kostel Ducha Svatého).

ROZHOVOR 
S JÁHNEM MICHALEM

I když Vás mnoho farníků ve Starém Městě zná, mohl byste 
se pár větami představit? A povědět pár slov o sobě? 

Jmenuji se Michal Staufčík, je mi 26 let. Ve Starém Městě jsem 
vyrůstal, chodil na základní školu i gymnázium. V naší farnosti 
jsem byl pokřtěn, poprvé přistoupil ke sv. zpovědi i sv. přijímání 
a byl biřmován. Od třetí třídy jsem ministroval a podílel se na far-
ním životě v nejrůznějších podobách. V roce 2014 jsem nastou-
pil do Teologického konviktu a zahájil formaci ke kněžství, pak 
strávil další dva roky v Olomouci. Tři závěrečné roky své formace 
a studia jsem prožil v Římě. Jáhenské svěcení jsem přijal na svátek 
sv. Benedikta, 11. července 2020, a byl poslán na roční jáhenskou 
službu do farnosti Valašské Klobouky. 

Kdo Vás ovlivnil ke vstupu do semináře? Co byste chtěl do 
svého působení převzít od svých kněžských vzorů? 

Vím, že když řeknu, že Hospodin, tak to bude znít příliš zbož-
ně. Jen pozvolna poodhaluji, co všechno, a kdo všechno měl vliv 
na mé rozhodnutí k duchovnímu stavu. Mé povolání zrálo po-
stupně a jistě vyrostlo z modliteb, obětí a příkladu mnohých. Vel-
ký vliv bezesporu měla naše živá farnost, naše společenství mini-
strantů a zvláště společenství mládeže. 

Můžete srovnat pobyt v semináři v Olomouci a v Římě? 
Na obou místech jsem byl rád a věřím, že mi mnohé přinesla. 

Nicméně se musím přiznat, že Řím ve mně zanechal zřejmě hlub-
ší stopu. Je to město prodchnuté dlouhou tradicí naší západní ci-
vilizace a naší katolické identity. Je to město, kde se člověka silně 
dotýká katolicita (univerzálnost) církve se vším, co to znamená 
– v tom nejlepším i nejhorším. Je to město, které mi opravdu při-
rostlo k srdci. 

Účastnil jste se mší svatých se Svatým Otcem, jak na Vás 
osobnost Svatého Otce zapůsobila? 

Při mších svatých se Svatým otcem se mě silně dotýkala jeho 
soustředěnost. Při slavení mše svaté to byl téměř jiný člověk. Byl 
hluboce ponořen do slavení liturgie, jako by okolní svět ani nee-
xistoval. 

Jak hodnotíte rok svého jáhenského působení ve Valašských 

Kloboukách? 
Byl to rok opravdu krásný a zároveň utekl velmi rychle. Říká 

se, že první farnost je takovou první láskou. Uvidíme, kam po-
vedou dále mé kroky. Jedno je ale jisté: na Klobouky budu velmi 
rád vzpomínat. 

V čem spočívala vaše jáhenská služba, zvlášť v tomto „neob-
vyklém“ čase? 

Základem je přítomnost na mši svaté, kazatelská služba. Dále 
jsem vyučoval náboženství na vesnicích (Lačnov, Študlov), po-
křtil množství dětí a vedl přípravy jejich rodičů, pracoval s mini-
stranty, pohřbíval, vedl adorace a mnohé jiné povinnosti farního 
provozu. Je pravdou, že první rok pastorace jsem si představoval 
trochu jinak a pandemie mnohé změnila. Mám ale radost, že nás 
nezatlačila do pastorační pasivity, sebelítosti, ale naopak se sta-
la výzvou k novým způsobům pastorace. A tak jsme točili různá 
videa k roku sv. Josefa, videa pro ministranty a mnohé jiné, měli 
online kurz pastoračních pomocníků, v postní době jsme rozjeli 
biblické majáky. „Duch vane, kam chce…“

DĚKUJI VÁM, ŽE  SE PŘIPOJÍTE K MODLITBĚ ZA  KNĚ-
ZE (NOVOKNĚZE MICHALA):

Pane Ježíši Kriste, Knězi a Oběti,
Klečím před Tvou Tváří za všechny Tvé kněze,
za ty, kteří v tuto chvíli nejvíce potřebují Tvou milost:
za ty, které sis vyvolil ke své službě, zvláště za našeho a Tvého milovaného 
bratra Michala.
Skzre mateřské a  neposkvrněné Srdce Panny Marie, naší přímluvkyně 
a prostřednice všech milostí,
vylij na své služebníky proud milosrdenství, který věčně prýští t Tvého pro-
bodeného boku:
abys je očistil a uzdravil,
abys je osvěžil a posvětil,
aby mohli stanout spolu s Tebou před Otcem,
kde žiješ a neustále se za nás přimlouváš. Amen.

Milovaný Ježíši,
Přináším ti chudobu tvých kněží, abys je obohatil.
Přináším ti chlad  tvých kněží, abys je zapálil.
Přináším ti  samotu tvých kněží, abys je obejmul.
Přináším ti bolesti tvých kněží, abys je utěšil.
Přináším ti nemoci tvých kněží, abys je vyléčil.
Přináším ti nečistoty tvých kněží, abys je obmyl.
Přináším  ti zlomenost tvých kněží, abys je narovnal.
Přináším ti nemohoucnost tvých kněží, abys je uzdravil.
Přináším ti zahořklost tvých kněží, abys jim dal okusit svou sladkost.
Přináším ti zápasy tvých kněží, abys v nich zvítězil.
Přináším ti únavu tvých kněží, abys byl jejich odpočinkem.
Přináším ti strach tvých kněží, abys jim dodal odvahu.
Přináším ti sklíčenost tvých kněží, abys do nich vlil naději.
Přináším ti smutek tvých kněží, abys byl jejich radostí.
Přináším ti všechny tvé kněze a také tvého služebníka jáhna Michala, kte-
rému chceš dát účast na svém kněžství.
Milovaný Ježíši, smiluj se nad tvými kněžími a  prokaž jim svou milost, 
neboť jsou tvoji.
Amen.

ZA VŠECHNY MODLITBY, OBĚTAVOU POMOC (FY-
ZICKOU, DUCHOVNÍ I  FINANČNÍ) UPŘÍMNÉ DÍKY. NA 
VŠECHNY DOBRODINCE BUDE JÁHEN MICHAL MYSLET 
PŘI SLAVENÍ SVÉ PRVNÍ MŠE SVATÉ.

NA CESTU NAŠEMU NOVOKNĚZI PŘEJEME. AŤ  JE  
ŠŤASTNÝM KNĚZEM I  ČLOVĚKEM, AŤ JE OBKLOPEN 
DOBRÝMI LIDMI A  SLOUŽÍ V  ČISTOTĚ SVÉHO SRDCE 
DRUHÝM. BŮH AŤ MU ŽEHNÁ!

Farnost STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Čtyři desítky odběrů krve, což představuje téměř dvacet litrů 
životodárné tekutiny, pro potřeby jiných pacientů. Tento počet 
odběrů znamená zlatou medaili prof. Jánského. Tím vším se nyní 
může pyšnit pan Radek Pavlištík. 
Tento sedmatřicetiletý Staroměšťan 
obdržel 2. června 2021 z  rukou sta-
rosty Kamila Psotky a  místostarosty 
Martina Zábranského ocenění Rady 
města Staré Město za významnou 
činnost v  oblasti dobrovolného dár-
covství krve. S darováním krve začal 
Radek Pavlištík, který pracuje jako 
technik CNC strojů, již během stu-
dií a nepřestal s ním ani dalších pat-
náct let a do Starého Města se tento 
původem Otrokovičan přiženil před 
několika lety. „Krev jsem ztrácel při 
různých sportovních a jiných činnos-
tech, tak jsem si řekl, že jí mám dost 
a  bylo by dobré ji vrátit do oběhu,“ 
řekl s  úsměvem sympatický mladík. 
Jak skromně dodal, jeho zlatá me-
daile za čtyři desítky odběrů je ještě 
v porovnání s některými dalšími dár-

Nezisková organizace VČELKA sociální služby o.p.s. posky-
tující terénní sociální služby, která funguje již od roku 2010, osla-
vila počátkem května druhý rok od vzniku střediska ve Starém 
Městě. Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, 
aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí 
a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Cílem 
je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního po-
stižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služby po-
skytované našim klientům vychází z jejich individuálních potřeb, 
podporují jejich samostatnost a usilují o zachování a rozvoj jejich 
stávajících schopností a dovedností. 

Najdete nás na adrese Bratří Mrštíků 2015 v 1.patře. Terénní 
služby poskytujeme nejen občanům Starého Města, ale také v při-
lehlých obcích v dojezdové vzdálenosti 20 km od Starého Města.

Zájemci o naše služby se mohou obracet na sociální pracov-
nici na telefonním čísle 601 152 778 nebo na emailové adrese pa-

ci zatím v jeho očích málo. „Jsou tam dárci s více než stovkou od-
běrů, takže na to si ještě chvilku počkám,“ dodal Radek Pavlištík. 

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Kamil Psotka

payova@pecevcelka.cz, která Vám vždy ráda poradí. Informace 
o naší organizaci a službách naleznete také na webových strán-
kách pecevcelka.cz nebo na facebookovém profilu Včelka sociální 
služby.                                          Text a foto: VČELKA Staré Město

ZLATÁ MEDAILE PROF. JÁNSKÉHO ZA DAROVÁNÍ KRVE

VČELKA VE STARÉM MĚSTĚ SLAVÍ DVA ROKY!

mailto:papayova@pecevcelka.cz
mailto:papayova@pecevcelka.cz
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MŠ Komenského STAROMĚSTSKÉ NOVINY

První červnový týden v naší školce jsme věnovali oslavám Dne 
dětí. Součástí programu oslav se stala myšlenka v duchu „děti dě-
tem“, která směřovala k rozvoji solidárního cítění, empatie a sou-
náležitosti s chudými dětmi. Prostřednictvím mezinárodní charita-
tivní organizace Mary´s Meals, která se soustřeďuje na poskytování 
jídla dětem ve školách v nejchudších částech zemí světa, jsme se 
zaměřili na podpůrný program tohoto hnutí, kterým je Batůžkový 
projekt. Ten je zaměřen na přípravu batůžků či aktovek a plnění 
školními a hygienickými potřebami, které dále putují do afrického 
státu Malawi. V průběhu celého týdne se prostřednictvím interak-
tivního programu všechny naše děti dozvěděly o důležitosti a vý-
znamu darování školních batůžků pro chudé děti. Aktovky plné 
školních potřeb umožňují dětem potřebné vzdělávání. Pro mnohé 

S velkým nadšením jsme se dne 10. 6. 2021 s dětmi MŠ Komen-
ského vydali na školní výlet na Haldu do Boršic. V tomto krásném 
a klidném prostředí jsme s dětmi prošli farmu domácích zvířat. Se 
zaujetím jsme obdivovali rozlehlý rybářský revír Halda. Nakonec 

chudé děti jsou jediným dárkem, který kdy v životě obdrží. Naše 
děti si odnesly cennou zkušenost, že darováním někomu pomá-
hají a  že jim pomoc druhým přináší radost. Jak od rodičů dětí, 
tak přímo od našich zaměstnanců se nám podařilo vybrat několik 
batůžků. Projekt nadále pokračuje a  rodiče nám nosí školní po-
můcky, za což jim velmi děkujeme! Pokud Vás Batůžkový projekt 
zaujal, můžete se připojit. Iniciativa je vhodná jak pro jednotlivce, 
tak i pro skupiny přátel, školy, družiny, zájmové skupiny či spole-
čenství.  Více informací o Batůžkovém projektu naleznete na na-
šich stránkách:  https://www.ms-komenskeho.cz/ nebo přímo na:  
http://www.batuzkovyprojekt.cz/

Za MŠ Petra Foltýnková
Koordinátorka Mary´s Meals ČR

jsme se zastavili na hřištích plných lákavých atrakcí. Přálo nám 
krásné počasí a děti si celé dopoledne hezky užily. 

Kolektiv MŠ Komenského

DEN DĚTÍ V MŠ KOMENSKÉHO

HURÁ NA VÝLET 
Batůžkový projekt 3.třída

Výlet Halda 2.třídaVýlet Halda 1.třída

Batůžkový projekt 2.třída

Batůžkový projekt 1.třída

https://www.ms-komenskeho.cz/
http://www.batuzkovyprojekt.cz/
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Budova radnice obsypaná květy muškátů, květináče plné růz-
nobarevných letniček, desítky květináčů po Starém Městě. Ani veš-
kerá snaha Technických služeb Staré Město není nic platná, když 
květináče vykrádají nenechavci.

„Jen na náměstí Velké Moravy jsme vysázeli dvaatřicet květi-
náčů, šestadvacet truhlíků, dalších čtyřiačtyřicet květináčů přibylo 
v okolí radnice, na mostech přes Salašku a Baťův kanál potom dal-
ších čtyřiadvacet. Samotnou budovu městského úřadu zdobí pěta-
šedesát truhlíků plných muškátů. K tomu je potřeba přičíst velké 
vázy a pyramidu, které jsou umístěny u budovy Žabky v místech 
bývalé kotelny základní školy a na náměstí u kostela. Veškerá snaha 

ale přichází vniveč, když po několika dnech jedeme zalít květiny 
a polovina jich v květináčích chybí,“ uvedl ředitel staroměstských 
technických služeb Martin Sýkora. Podle jeho slov se nejvíce květi-
náčů vykrádá na sídlišti Kopánky a u již zmiňovaného kostela Sva-
tého Ducha. V uplynulých letech byl problém spíše na mostě přes 
Baťův kanál, kde truhlíky s květinami lákaly alkoholem posilněné 
jednotlivce při návratu z nočního Uherského Hradiště.

Žádáme proto veřejnost, aby případné zaznamenání ničení 
květinové výzdoby nahlásila na Městskou policii ve Starém Městě 
na telefonním čísle 572 416 416.

Text: Aleš Korvas, Foto: Technické služby Staré Město

STARÉ MĚSTO VYSAZUJE KVĚTINY, 
NENECHAVCI JE KRADOU
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Šachy STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V termínu 11. - 13. června 2021 se v pražském hotelu Don 
Giovanni konalo Mistrovství České republiky družstev mladších 
žáků v rapid šachu.

Šachový klub Staré Město jako jediný v celé ČR reprezento-
vala v  Praze dvě družstva, která si postup vybojovala v  krajské 
kvalifikaci.

V  pátečním podvečeru 28 nejlepších šachových kolektivů 
zahájilo turnaj. Družstvo ŠK St. Město A zahájilo soutěž ve vel-
kém stylu a  pět úvodních výher naznačilo, že v  tomto roce by 
se medailový sen mohl naplnit. V sobotním podvečeru sice při-
šly první dvě porážky, ale v nedělním dopoledni dvěma výhrami 
staroměstští žáci získali pro klub první historický titul přebor-
níka republiky pro rok 2021 v družstvech mladších žáků! Vítěz-
né družstvo Starého Města A tvořili: Bayarjavkhlan Delgerdalai, 
Matěj Babula, Amálie Zádrapová /host Vsetín/ , Zuzana Stará , 
Leon Chauvin a Simon Chauvin. Na cestě za zlatem družstvo zví-
tězilo nad Světlou n. Sázavou 5:1 , ŠK Lípa 5:1, Jezdci Jundrov 
5:1, Bohemians Praha 4:2, Polabiny 4:2, Šachy Krnov 4:2, Náměšť 
n.O. 4:2. V  závěru soutěže jsme měli i  trochu štěstí, když nám 
nahrály výsledky vzájemného utkání našich konkurentů, ale jak  

se říká „štěstí přeje připraveným“.  Velká gratulace a dík úspěšné-
mu kolektivu St. Města.  

Družstvo St. Města B jelo na MČR do Prahy spíše získávat 
zkušenosti, které v budoucnu určitě uplatní. Družstvo ve složení: 
R. Hobza/host ŠK Zlín - Malenovice/, A.Bažantová, O.Lukaštík, 
T. Babula, E. Procházka a M. Koběrský obsadilo konečné 22. mís-
to se dvěma výhrami a třemi remízami. Pořadí pěti nejúspěšněj-
ších kolektivů bylo následující:

  1. ŠK St. Město  A           21 b
  2. Panda Rychnov n. Kněžnou   20 b
  3. Sokol Klatovy                 19 b           
  4. Bohemians Praha          19 b
  5. 2222 ŠK Polabiny          18 b  

Závěrečný dík patří všem trenérům ŠK, kteří se na vývoji mla-
dých hráčů ve St. Městě podíleli a podílejí, taktéž rodičům, spon-
zorům mládeže a Měú St. Město. 

Text a foto: Antonín Macháček, KM ŠK St. Město

DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ ŠK STARÉ MĚSTO
 MÁ TITUL Z MČR V PRAZE !
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KOSENÍ LUK VE STARÉM MĚSTĚ

Foto: Aleš Korvas
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Z dění ve Starém Městě STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Mnoho nevšedních zážitků na baletním sále, na jevišti, v di-
vadlech, na tanečních soustředěních, soutěžích nebo v  přírodě 
spojuje absolventky tanečního oboru Základní umělecké školy 
Uherské Hradiště, pobočky Staré Město. 

Letošními absolventkami II. stupně ze třídy Jarmily Krysto-
ňové jsou Alžběta Bouzková, Šárka Tomečková, Rozálie Vavřín-
ková, Karolína Vojáčková, Anna Vránová a Martina Vopatová. 

Absolventky I. stupně máme letošní i  loňské a  patří k  nim: 
Karolína Balgová, Ema Hlavsová, Marie Hofmanová, Amálie Hr-
báčová, Justina Jurásková, Kateřina Kraváčková, Alexandra Mi-
kešová, Eliška Mikušová, Emílie Pospíchalová, Natálie Puliková, 
Jasmína Salvetová, Adéla Slámová, Marie Vavřínková, Sofie Vol-
fová, Linda Zábranská, Barbora Zálešáková a  Aneta Zpěváková.

Velkou radostí pro všechny tanečnice bylo to, že mohly spo-
lečně natočit svůj Absolventský taneční večer v poetickém pro-
středí nádvoří ZUŠ Uherské Hradiště na Mariánském náměstí,  
který bude odvysílán online do konce tohoto školního roku na 
youtube kanálu školy.

Absolventky zatančily  choreografie, které měly  nastudované 
téměř dva roky a některé vznikly i během náročného covidové-

ho období v jejich vlastní režii. S o to větším prožitkem a energií 
si své chvíle na scéně dívky užívaly. Krásné kostýmy, podmanivá 
hudba a úžasná atmosféra přinesly každé z nich nezapomenutel-
né okamžiky štěstí a radosti, které jim budou připomínat studium 
na ZUŠ UH.

Text: Jarmila Krystoňová, Foto: Marek Malůšek

ABSOLVENTSKÉ VYSTOUPENÍ TANEČNIC 
II. STUPNĚ BYLO LETOS ONLINE
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Absolventské vystoupení studentek tanečního oboru druhého 
cyklu 4. ročníku se letos uskutečnilo netradiční formou. Závěreč-
né vystoupení v podobě tanečního videoklipu se konalo na konci 
května na loukách pod hradem Buchlov. V  tomto překrásném 
prostředí se mohly tanečnice vcítit do své choreografie Znamení 
skály na hudbu Josefa Fojty a Emanuela Míška.

„Když nemůžete Vy za námi, děláme všechno pro to, abychom 
přišly my k Vám....již brzy. Všechno zlé je k něčemu dobré. Přály 
bychom všem tanečnicím zažít tento neopakovatelný zážitek plný 

emocí v překrásném prostředí přírody. Toto prostředí mělo úžas-
ného ducha a natáčení s  celou atmosférou jsme si užily nesku-
tečným způsobem,“ řekla vyučující Veronika Kaštánková. Absol-
ventkami byly: Kamila Khazaalová, Barbora Pleváková, Kristýna 
Ventrčová, Tereza Daníšková a kolektiv tanečnic Veronika Řího-
vá, Sandra Duffková, Valentýna Cíchová, Veronika Zvardoňová, 
Tereza Štanglová. Za kamerou stála Michaela Šnajdarová.

Text: Veronika Kaštánková
Foto: Marek Malůšek, Veronika Kaštánková

ABSOLVENTKY TANEČNÍHO OBORU 
NATOČILY VIDEOKLIP
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Foto: Aleš Korvas
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U S N E S E N Í
z 55. schůze Rady města Staré Město, konané dne 25.05.2021 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I. schválila

zápis z 54. schůze rady města.
program 55. schůze rady města.

1.1 záměr na pronájem části pozemku p. 
č. 6073/112 ostat. plocha o výměře 300 m2 
v lokalitě Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště.

1.2 pronájem a následné uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem části pozemku p. 
č. 240/368 ostat. plocha o výměře 2.400 
m2 a pozemku p. č. st. 1533 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 138 m2, vše v loka-
litě Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti 
REC Group s.r.o., Staré Město, Brněn-
ská 1372, IČ 25548034, na dobu určitou 
od 01.06.2021 do 31.05.2026 a nájemné 
ve výši 22 Kč/m2 a rok + příslušná sazba 
DPH, za účelem veřejné odstavné plochy 
pro osobní automobily. 
Na pronajatém pozemku bude zachována 
příjezdová cesta pro průjezd oprávněných 
vozidel nájemců a majitelů nemovitostí 
v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě. 

1.3 prominutí nájemného za pronájem 
části pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha 
o výměře 1.500 m2 v lokalitě ul. Tovární 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Jezdeckému spolku a spolku 
přátel koní Staré Město, Seifertova 1108, 
Staré Město, IČ 09271031, od 01.01.2021 
do 30.06.2021, z důvodu výpovědi a nevy-
užití pozemku pro sklizeň sena.

1.4 záměr na převod majetku – prodej čás-
ti pozemku p. č. 6064/220 orná půda o vý-
měře cca 600 m2 v lokalitě ul. Východní 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.5 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6190/1 ostat. plocha 
o výměře cca 55 m2 v lokalitě ul. Vele-
hradská ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů pod stavbou.

1.9 majetkoprávní vypořádání – bezúplat-
ný převod kanalizace včetně kanalizač-

ních šachet na pozemku p. č. 6289 ostat. 
plocha/zeleň, z vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Zerzavice čp. 
1941 a čp. 1942, Staré Město, IČ 26891492, 
do vlastnictví Města Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884.

1.10 zřízení úplatného věcného břemene 
včetně udělení souhlasu s navrhovaným 
stavebním záměrem a následné uzavře-
ní smlouvy na zřízení věcného břemene 
pro oprávněného společnost EG.D, a.s., se 
sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, 
IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného Město Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČO 00567884, v rámci stav-
by „St. Město, Na Vyhlídce, Mikel, kabel 
NN“ strpět umístění a provozování zaří-
zení distribuční soustavy – kabelové ve-
dení NN, (délka 7 m), na pozemku p. č. 
240/355 a p. č. 4729/26 v lokalitě ulice Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, dle přílohy. 

1.11 pronájem chráničky – sítě infrastruk-
tury bez trubičkového systému o délce 244 
bm v lokalitě Na Kopci Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, s podmínkou 
zafouknutí chráničky do celého objemu 
mikrotrubičkami, z toho jedna mikrotru-
bička bude vyhrazena bezplatně pro Město 
Staré Město, společnosti CETIN a.s., Čes-
komoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 
04084063, na dobu určitou do 30.06.2051 
a nájemné ve výši 2.500 Kč/rok + příslušná 
sazba DPH, za účelem vybudování a pro-
vozování optické sítě. 

1.12 návrh smlouvy o poskytnutí jistiny 
pro soutěž o stavební pozemek č. 16 v lo-
kalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zříze-
ní předkupního práva pro prodej staveb-
ního pozemku č. 16 v lokalitě ulice Na 
Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

2.1 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce „Parko-
viště Alšova – U Sklépka, St. Město“.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby Koncepce ko-
munikace Městského úřadu Staré Město 
s veřejností. 

2.3 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby na akci Vytvo-
ření nových webových stránek města Staré 
Město.
2.4 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci Město 
Staré Město - Elektronická úřední deska.
2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci Město 
Staré Město – mapový portál.

2.6 uzavření kupní smlouvy na dodávky 
Učebny pracovních činností ZŠ č. p. 1720, 
Staré Město – Dodávka nábytkového vy-
bavení s dodavatelem MY DVA group a.s., 
se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, 
IČ: 29030684 v souladu s návrhem kupní 
smlouvy ze zadávací dokumentace.

5.2 odpis nedobytných a nevymahatel-
ných pohledávek dle zápisu. 

6.1 poskytnutí peněžitého daru ve výši 
2 000 Kč panu Radku Pavlištíkovi, nar. 
29.11.1983, bytem Velehradská 1438, 686 
03 Staré Město za darování 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.6 schválit převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 4549/4 ostat. plocha 
o výměře cca 2 m2 v lokalitě ul. Za Špicí 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní ***, za cenu 1.000 Kč/m2 
+ příslušná sazba DPH, za účelem narov-
nání hranice pozemku.

1.7 schválit na převod majetku - prodej 
části pozemku p. č. 203/5 ostat. plocha 
o výměře cca 150 m2 v lokalitě ul. Za Rad-
nicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu *** a paní 
***, za cenu 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH, za účelem rozšíření zahrady u plá-
nované výstavby rodinného domu.

1.8 schválit převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6066/1 vodní plocha o výmě-
ře 300 m2 v lokalitě ul. Východní ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti STAPAK, spol. s r.o., Staré Město, Ty-
ršova 997, IČ 60740256, za cenu ve výši 1.200 
Kč + příslušná sazba, za účelem rozšíření po-
zemku pro výstavbu zázemí společnosti.

U S N E S E N Í
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1.15 schválit smlouvu o spolupráci za úče-
lem realizace veřejně prospěšné stavby 
„Most ev. č. 55-042c přes řeku Moravu 
v Uherském Hradišti“ a „Zlepšení doprav-
ní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybár-
ny“, dle přílohy.

III. rozhodla

2.6 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Učebny pracovních činností ZŠ č. 
p. 1720, Staré Město – Dodávka nábytko-
vého vybavení - veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky. Vybraný dodavatel 
MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 
1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684, 
s nabídkovou cenou 170 574,00 Kč bez 
DPH, 206 394,54 Kč vč. DPH.

IV. souhlasí

3.3 s převzetím záštity města Staré Město 
nad kulturní akcí s názvem KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ UNESCO Arménie, Bělorus-
ko, Černá hora a Rakousko, která se usku-
teční v období duben – říjen 2021.

V. nesouhlasí

3.1 s působením ZŠ Pomonte na území 
města Staré Město.

VI. pověřila

1.13 starostu města jmenováním členů 
komise pro výběrové řízení obálkovou 
metodou na stavební pozemek v lokalitě 
ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které se uskuteční 
dne 21.06.2021.

VII. projednala

1.14 možnosti podnájmu části pozemku 
p. č. 4500/11 orná půda za účelem umís-
tění kontejneru sloužící pro předávání lodí 
z půjčovny Zažij Slovácko.

1.15 smlouvu o spolupráci za účelem rea-
lizace veřejně prospěšné stavby „Most ev. 
č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském 
Hradišti“ a „Zlepšení dopravní obslužnos-
ti Moravní nábřeží - Rybárny“.

VIII. určila

2.1 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební práce 
akce „Parkoviště Alšova – U Sklépka, St. 
Město“ tyto dodavatele: JASS-UNI, s.r.o., 
Jalubí č.p. 288, 687 05 Jalubí, IČ: 60743638, 

DIČ: CZ60743638, Správa a údržba silnic 
Slovácka, s.r.o., Pivovarská 514, Jarošov, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 269 13 216, 
DIČ: CZ26913216, STRABAG a.s., Ka-
čírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA, OB-
LAST VÝCHOD, Příluky 386, 760 01 
Zlín, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, 
SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 
č.p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141, 
DIČ: CZ25513141, TRADIX REALIZA-
CE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré 
Město, IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ 
s.r.o., Veselí nad Moravou, Benátky 17, 
698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455, 
DIČ: CZ26229455. 

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby Koncepce 
komunikace Městského úřadu Staré Město 
s veřejností tyto dodavatele: Regionální 
poradenská agentura s. r. o., Starobrněn-
ská 20, 602 00 Brno, Regionální rozvojová 
agentura Střední Čechy, nám. Sítná 3106, 
272 01 Kladno, Envipartner s. r. o., Vídeň-
ská 546/55, 639 00 Brno – Štýřice.

2.3 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby na akci 
Vytvoření nových webových stránek měs-
ta Staré Město tyto dodavatele: Galileo 
Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 
04 Chomutov, SPOJMONT Brno, spol. s r. 
o., Křenová 64, 602 00 Brno, GROUP24 
INNOVATIONS s. r. o. (Obec 24), T. Bati 
1547, 763 01 Zlín, Ki-Wi Digital s. r. o., Li-
dická 971/25, 602 00 Brno, Digitální pane-
ly s. r. o., Smetanovo náměstí 1180/7, 702 
00 Moravská Ostrava.

2.4 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky na akci 
Město Staré Město - Elektronická úřední 
deska tyto dodavatele: QCM s. r. o., Her-
špická 813/5, 639 00 Brno, Webhouse, s. r. 
o., se sídlem Levského 3187/6, 143 00 Pra-
ha 12, poštovní adresa Brněnská 602/26, 
586 01 Jihlava 1, Galileo Corporation s. r. 
o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov.

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávky na akci 
Město Staré Město – mapový portál tyto 
dodavatele: T-Mapy spol. s r. o., Špitálská 
150, 500 03 Hradec Králové, ARCDATA 
PRAHA, s. r. o., Hybernská 24, 110 00 Pra-
ha 1, DIGIS, spol. s r. o., Výstavní 292/13, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

IX. vzala na vědomí

1.16 stanovisko odboru správy majetku, 
investic a ŽP k připomínkám kontrolního 
výboru k akci „Přemístění čápů do nového 
hnízdiště“.
stanovisko odboru správy majetku, inves-
tic a ŽP k doporučením finančního výbo-
ru. 

3.2 stanovisko ředitele příspěvkové orga-
nizace města Staré Město Sportovní a kul-
turní centrum, Bc. Romana Janíka ke kon-
trole „Kontrola hospodaření příspěvkové 
organizace Sportovní a kulturní centrum 
za rok 2020“.

5.1 podrobný přehled vybraných pohledá-
vek města Staré Město v samostatné i pře-
nesené působnosti v letech 2016 – 2020.

X. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP

1.1 zveřejnit záměr na pronájem části po-
zemku p. č. 6073/112 ostat. plocha o vý-
měře 300 m2 v lokalitě Trávník ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách. 
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 6064/220 orná 
půda o výměře cca 600 m2 v lokalitě ul. 
Východní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku – 
prodej části pozemku p. č. 6190/1 ostat. 
plocha o výměře cca 55 m2 v lokalitě ul. 
Velehradská ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů pod stavbou, na 
úředních deskách.
T: ihned

1.14 nabídnout k pronájmu část pozemku 
p. č. 6073/54 orná půda o výměře cca 25 
m2, panu Evženu Rajzlovi, Rastislavova 
948, Staré Město, IČ 04719131, za účelem 
umístění kontejneru sloužící pro předává-
ní lodí z půjčovny Zažij Slovácko.
T: ihned

Ing. Kamil Psotka, v. r. 
starosta 

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta
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ČÍSLA KOLEM NÁS
Pronásledují nás všude – tulipány mají šest okvětních lístků, 

za deset rohlíků můžeme zaplatit 30,- Kč, vyučovací hodina trvá 
45 minut, což jsou ¾ hodiny šedesátiminutové, kalendář ukazuje 
18. týden roku 2021. Distanční výuka trvá s přestávkami více než 
jeden rok. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna…

ZPESTŘENÍ HODIN FYZIKY
Distanční výuka je náročná pro všechny, ale někdy jde zpest-

řit. Šesťákům se to povedlo pozorováním superúplňku, který na-
stal v úterý 27. dubna. Na obloze byl k vidění druhý největší Mě-
síc v tomto roce. Jde o jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na 
své dráze kolem Země nejblíže. Je tak zhruba o desetinu průměru 
větší a  svítí více. Dubnový superúplněk měl přezdívku růžový. 
Hodně šesťáků jej nafotilo, přinášíme některé z jejich fotografií.

Někteří si v praxi vyzkoušeli, že se vzrůstající teplotou se mění 
objem pevného tělesa. I toto zdokumentovali. Občas se fyzikální 
zákonitosti daří téměř vyvrátit, ale i to k hodinám fyziky patří…

Text a foto: ZŠ Staré Město



Jede jede mašinka, jmenuje se Steelinka, znělo od samého 
rána v naší KMŠ. Byl totiž  1. červen - svátek všech dětí. Paní uči-
telky si pro svá Sluníčka, Berušky, Kuřátka a Žabičky připravily   
překvapení. Mašinka Steelinka si pro děti přijela až k samotné MŠ 
a odvezla si je do Kovozoo - nadšení ze zvířátek, aut a letadel  po 
covidovém půstu nebralo konce a děti byly moc spokojené. Aby-
chom si svátek dětí ještě trochu užili, vypravili jsme se ještě na 
jeden výlet, tentokrát  autobusem. Cílem byl  výukový program 
o řemeslech ve skanzenu Rochuz. Děti se tady seznámily s panem  
hospodářem, hrnčířem, malérečkou, šperkařkou, paní, co vyrá-
běla panenky z kukuřičného šustí, dozvěděly se, jak hospodařili 
naši pradědečkové a prababičky, jak si zajišťovali živobytí, jak se 
vyráběl a vyrábí chléb od zrníčka ke chlebíčku. Výlet byl velmi 
poučný a také se dětem moc líbil. Jen co jsme dorazili do MŠ, děti 

už vyhlíží další „dobrodrůžo“ - Svatojánská noc plná soutěží a her 
by měla letos proběhnout v námořnickém stylu...tak  A.H.O.J!!!

Text a foto: KMŠ Staré Město

SLÁVA, NAZDAR VÝLETU...
KMŠ STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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HLEDÁME LEKTORY
zájmových kroužků 2021/2022
Pro Staré Město, Kunovice, Zlechov, Tupesy, Traplice, 

Nedakonice, Jalubí, Kněžpole, ...

Vítáme nabídky v oblas hudební, taneční, sportovní, přírodovědné, 
turiscké, technické, výtvarné, tvořivé, rukodělné, jazykové, ...

Kroužky začínají na konci září a končí během měsíce května. 
Probíhají zpravidla 1x týdně 1 - 1,5 hodiny (po domluvě lze i 1x za 14 dnů). 

Rozšiřte náš tým a přidejte se k nám!

Nabízíme:
ź možnost získání praxe v oboru
ź zázemí školského zařízení s tradicí
ź možnost seberealizace
ź školení zdarma
ź odměnu dle vzdělání a praxe              

140 - 160 Kč/ hodinu

Požadujeme:
ź nejlépe minimální věk 18 let
ź nadšení pro práci s dětmi
ź zájem o daný obor
ź spolehlivost, zodpovědnost a trestní bezúhonnost
ź zkušenost s prací s dětmi výhodou
ź pedagogické vzdělání výhodou

Své nabídky zasílejte, co nejrychleji :-) na: reditel@klubkosm.cz  
nejpozději do 31. července. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat!

www.instagram.com/klubko_smwww.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz



Naše dveře
jsou otevřeny

Těšíme se
na vás

www.instagram.com/klubko_sm

www.facebook.com/svcklubko

www.klubkosm.cz

ULOV SI KROUŽEK

ZVEME TĚ 

v sobotu �. �. ���� na

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK
2021/2022

BUDE SPUŠTĚNO 
16. června 2021 na

NABÍDKU KROUŽKŮ BUDEME 
V PRŮBĚHU PRÁZDNIN

AKTUALIZOVAT A DOPLŇOVAT 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROHLÉDNI SI NAŠE PROSTORY 
A VYZKOUŠEJ KROUŽKY, KTERÉ NABÍZÍME



Každému, kdo se alespoň trochu zajímá o  dění ve Starém 
Městě, zajisté neuniklo, že v  sobotu 5. 6. 2021 proběhlo na ná-
městí Velké Moravy regionální kolo soutěže o nejlepšího taneč-
níka slováckého verbuňku. Tento pořad se v našem městě těší již 
třicetileté tradici a nelze nezmínit, že je tomu tak z velké části také 
díky panu Josefu Bazalovi, který začátkem loňského roku oslavil 
své velké životní jubileum. Při této příležitosti pro něj byl ve Slo-
váckém divadle naplánovaný obsáhlý program s názvem ,,Všeci 
sa ptajú, komu to hrajú, a to hrajú Jožkovi‘‘, na kterém se měli po-
dílet jak současní tanečníci souboru písní a tanců Dolina, tak také 
spousta bývalých tanečníků a několik cimbálových muzik. Z dů-
vodu nepříznivé situace nebylo bohužel umožněno vystoupení 
ani v jednom ze zamýšlených termínů realizovat, a tak verbířská 
soutěž, ke které pan Bazala ve Starém Městě neodmyslitelně patří, 
nabídla ideální možnost, kdy alespoň část jemu věnovaného pro-
gramu původně mířeného do Slováckého divadla předvést. 

Členové souboru Dolina dokázali i přes téměř roční přestáv-
ku a po pouhých šesti zkouškách znovu natrénovat dvě původ-
ní choreografie pana J. Bazaly, které ve večerním programu na 
náměstí Velké Moravy zatančili. Jednalo se nejen o choreografii 
našim srdcím blízkých svižných tanců z  Hradišťska, v  nichž se 
zapojili i nejmladší členové, ale také o temperamentní podjavo-
rinské čardáše, ke kterým má soubor nyní k dispozici zcela novou 

kompletní sadu krojů z dané oblasti, jež dokonale podtrhla celko-
vý dojem a až slavnostní atmosféru na náměstí.

Víkend ve znamení folklorního veselí ovšem pro soubor pís-
ní a tanců Dolina večerním posezením u cimbálu s CM Bálešá-
ci nekončil, neboť v neděli 6. 6. 2021 ztvárňoval soubor v rámci 
Víkendu památkových domků tzv. typický život na dědině ve 
skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. Touha po znovuobnove-
ném kulturním životě a počasí jako malované přispěly k tomu, že 
o návštěvníky nebyla nouze a prosluněnou neděli si ve skanzenu 
užil každý, kdo přišel. K vidění byla ukázka tradičních řemesel či 
aktivit a v neposlední řadě měl také každý návštěvník možnost 
ochutnat něco málo z  pokrmů typických pro náš region, které 
děvčata připravovala přímo v  tamějších chalupách. Celý den se 
nesl v příjemném uvolněném duchu a určitě se z naší strany ne-
jednalo o poslední počin tohoto typu, neboť není pochyb o tom, 
že tradice je třeba udržovat a předávat dál.

Za SPT Dolina
 Dominik Stašek

DOLINA SE PO TÉMĚŘ ROČNÍ PAUZE OBJEVILA OPĚT NA JEVIŠTI 
A DEN NA TO UDĚLALA PARÁDU VE SKANZENU NA ROCHUSU
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Přestože nebyl celý koronavirový 
školní rok ani na zuškách nakloněný 
obvyklým výtvarným soutěžím, star-
ší výtvarníci ze staroměstské zušky 
nezaháleli . Většina výuky se sice ko-
nala online, ale i   tak starší žáci své 
výtvarné dovednosti ke konci roku 
završili velkým úspěchem. V celostát-
ní výtvarné soutěži Čímtačára, která 
proběhla online, byl oceněn akvarel 
s názvem Ztraceni v  temnotě letošní 
15leté absolventky výtvarného oboru  
1. stupně Anety Šléglové 1. místem. 
Je to velký úspěch nadané mladé vý-
tvarnice. Zvítězila ve své kategorii, jež 
byla zastoupena největším počtem 
zaslaných výtvarných děl - 513. Od-
borná porota zaslouženě nepřehlédla 
její vyjimečné výtvarné dílko. Také 
její spolužačka žákyně 1.ročníku dru-

VELKÝ ÚSPĚCH MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ ZE ZUŠ 
V CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI ČÍMTAČÁRA

Koupaliště ve Starém Městě zahájilo letos provoz o něco poz-
ději než obvykle. Na vině je především nestálé počasí a nízké tep-
loty v nočních hodinách. Provozovatel koupaliště se proto rozho-
dl napustit jej a zahájit sezonu až v polovině června na rozdíl od 
dřívějších let, kdy se brány bazénu otevíraly již na začátku června.

V současné chvíli je již celý areál v provozu a první návštěvní-
ci si již nenechali ujít možnost osvěžení.

Text: Aleš Korvas

Provozní doba koupaliště pro rok 2021
Červen:  po - pá  14:00 - 19:00
   so - ne   10:00 - 19:00
Červenec – Srpen:  po - ne  10:00 - 20:00
Září:    po - pá  14:00 - 19:00
   so - ne   10:00 - 19:00

KOUPALIŠTĚ VE STARÉM MĚSTĚ JE OTEVŘENO

hého stupně 17letá Kateřina Spáčilová 
ve své kategorii byla oceněna Čestným 
uznáním poroty za kresbu Napůl člo-
věk napůl stroj.

Pro obě výtvarnice je tento úspěch 
velkou motivací do další výtvarné 
tvorby, v  níž budou nadále na zušce 
pokračovat.

Text a foto: Jana Bouzková, 
učitelka Výtvarného oboru ZUŠ, 

Staré Město
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SVČ Klubko připravilo pro děti i dospělé zábavnou hru s ná-
zvem Zasoutěž si s  Klubáky. Během tří měsíců soutěžící plnili 
různorodé úkoly, např. měli podniknout cestu na rozhlednu, 
upéct dobrotu maminkám ke svátku, luštit různé šifry, vydat se 
po stopách zatoulaného ptáčka Klubáka, zapojit se do úklidu ve 
svém okolí či složit básničku. Moc nás potěšila i všechna přání 
k 40. narozeninám založení SVČ Klubka. Každý, kdo se zúčastnil, 
byl odměněn. Hlavní cenu – kroužek zdarma – získalo 10 soutě-
žících, další účastníci byli odměněni stolními či karetními hrami, 
sportovními vaky a  různými drobnostmi z  Klubka. Děkujeme 

SVČ Klubko společně s  Městskou knihovnou Staré Město 
uspořádaly výtvarnou soutěž s názvem „Dělám, co mě baví“ k vý-
ročí 40. narozenin Střediska volného času Klubko Staré Město. 
Celkem bylo do soutěže zasláno 204 výtvarných děl, která byla 
rozřazena do 6 věkových kategorií. Z  obrázků bylo patrné, že 
účastníci soutěže nejraději sportují, tráví čas s  rodinou, se zví-
řátky, hrají si s hračkami i na počítači a samozřejmě rádi malu-
jí a kreslí. Vernisáž výstavy a předávání cen proběhlo 6. června 
v Polyfunkčním sále pod kostelem Sv. Ducha. Gratulujeme vítě-
zům a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Text: Martina Hrubošová a Iva Bříštělová,foto: Aleš Korvas

všem dětem i rodičům, že se zúčastnili. Díky tomu jsme s vámi 
mohli být v kontaktu, i když jsme se nemohli setkávat osobně. 

Text a foto: Jana Navrátilová a Martina Hrubošová

KLUBÁCI Z KLUBKA ODMĚNILI VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ

ZNÁME VÍTĚZE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „DĚLÁM, CO MĚ BAVÍ“ 

Z dění ve Starém Městě
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✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 

bude 12. července 2021. 

Další noviny vyjdou 
30. července 2021.

Bližší informace a příjem
zakázek ve Starém Městě:

po–pá 9.00–12.00 13.00–17.00 
tel.: 774 264 282

Second Hand Libi MÓDA
Brněnská 888

V  červnu tohoto roku uplynulo již  
25 let od úmrtí pana Bohuslava Blahy, kte-
rý dlouhá léta působil jako varhaník v kos-
tele sv. Michaela ve Starém Městě.

Připomeňme si, že po válce v roce 1945 
odešel ze Starého Města varhaník pan Bla-
heta. Po jeho odchodu dočasně hrál na var-
hany pan Kadlec s podmínkou, že pomůže 
zaučit svého nástupce. Takovým nástup-
cem se stal v roce 1947 všeobecně známý 
hudebník a zpěvák z ochotnického divadla 
pan Blaha. Ten nejenže hrál na varhany při 
mších svatých, ale varhany také uměl opra-
vit. Při tom vytvořil chórový zpěv dospě-
lých i žáků a na úrovni sbormistra ho sám 
dirigoval. Zpěvem přispíval k důstojnému 
průběhu i  ostatních církevních obřadů. 
Pod jeho vedením se známé zpívané mše 
i  s  hudebním doprovodem rozléhaly  

ze staroměstského kostelíka nejen na Vá-
noce a Velikonoce, ale i o velkých svátcích.

S jednou takovou mší se představil po 
roce 1990 i  v  bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.  
Snad ještě žijí farníci, kterým jako kni-
hař opravoval „modlitební knižky“ i  jiné 
církevní knihy. V  jeho civilním životě  
i  zaměstnání v  minulých dobách musel 
leccos překousnout. Jistě si za 45 let služeb 
staroměstskému kostelu tuto vzpomínku 
zaslouží. A  také jeho učitel pan Kadlec 
a jeho dcera Josefka, kteří mu byli oporou 
až do roku 1992.

Zpracoval: Petr Blaha, květen 2021

VZPOMÍNKA NA VARHANÍKA BOHUSLAVA BLAHU



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 11. ČERVNA 2021

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 12:30 hodin: 
Kristián Nepor, Julie Holčáková, Sebastián Bohun, Adéla Ludvíčková.

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 13:00 hodin:
Jonáš Omelka, Vojtěch Spáčil, Lukáš Žajdlík, Patrik Šimek



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZE DNE 11. ČERVNA 2021

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 13:30 hodin:
Eduard Buchtík, Damián Horák, Ema Hejdová, Adéla Vandová, Tereza Vavříková.

Jména dětí směrem od okna: skupinka ve 14:00 hodin:
Anna Nožičková, Kristýna Tomečková, Anežka Trňáková, Josefína Pleváková.


