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Uctít památku obětí, které nepřežily bombardování cukrovaru 
na sklonku II. světové války, přišli ve čtvrtek 18. dubna 2019 sta-
rosta Josef Bazala společně s místostarostou Martinem Zábran-
ským. Devatenáct Staroměšťanů přišlo 16. dubna 1945 o život 

Letos, stejně jako každý rok, vychází 30. duben na datum piet-
ního aktu položení květin a věnců obětem II. světové války. Právě 
30. dubna bylo Staré Město osvobozeno od nacistické okupace 
vojsky Rudé armády. Slavnostního položení věnců a květin se 
kromě starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina Zábran-
ského pravidelně účastní také zástupci staroměstského Sokola, 

a tři lidé byli zraněni, když byl areál cukrovaru bombardován 
spojeneckými letouny. Zasaženo bylo tehdy šest budov. Tragédie 
se stala jen pár dní před koncem II. světové války.

Text a foto: Aleš Korvas

Orla, zástupci politických stran, ale i široká 
veřejnost.

U památníku obětem II. světové války 
na Hradišťské ulici se v úterý 30. dubna 
sešlo několik desítek vzpomínajících, kteří 
přišli vzdát hold těm, kteří při nacistické 
okupaci během hrůz II. světové války polo-
žili život.  U pomníku drželi čestnou stráž 
staroměstští skauti. Ještě před tím, než pří-
tomné pozdravil svým proslovem starosta 
Josef Bazala, přednesl báseň žák Základní 
školy ve Starém Městě, Patrik Pelikán, báseň.

Ještě před položením květin u památní-
ků na Hradišťské ulici nezapomněli nejvyš-
ší představitelé města uctít památku také 
padlých Sokolů u jejich památníku u Spo-
lečenského a kulturního centra ve Starém 
Městě. Po ceremoniálu na Hradišťské ulici 
se představitelé města společně s někte-
rými zástupci politických stran přesunuli 

k památníku na Potmělučce. Ten připomíná popravu pěti mužů 
nacisty jen několik málo hodin před osvobozením Starého Města. 
Na jejich památku bylo na tomto místě v minulém roce vysázeno 
pět stromů japonských sakur.

Text a foto: Aleš Korvas

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ CUKROVARU

POLOŽENÍ VĚNCŮ K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ STARÉHO MĚSTA
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Je to už tradice, že starosta Starého Města Josef Bazala oteví-
rá klíčem plavební sezónu na Baťově kanále. Nejinak tomu bylo 
i v neděli 28. dubna 2019, kdy se od 13 hodin konalo v prosto-
rách Přístaviště ve Starém Městě odemykání plavební sezóny pro 
letošní rok. 

Starosta Josef Bazala nejprve přivítal několik desítek návštěv-
níků, kteří se na oficiální otevření plavební sezóny přišli podívat, 

Možná už víte, že město Staré Město spolupracuje s Uher-
ským Hradištěm a Kunovicemi na zásadní proměně autobuso-
vé městské hromadné dopravy v našem souměstí. Chceme, aby 
nová MHD byla moderní, pro vás pohodlná, dostupná a pro 
pohyb ve městech efektivnější než doprava automobilem. 

Tento cíl je možné splnit za předpokladu, že příprava a na-
stavení linek nové MHD bude vycházet z reálných poznatků 
o jejím stávajícím fungování a nedostatcích. Proto potřebuje-
me získat co nejvíce informací o tom, zda a jak městskou auto-
busovou dopravu využíváte, co vám na ní vadí, či co vám zne-
možňuje její využití. Chceme poznat vaše připomínky a návrhy 

a poté již na mole vystoupily Orientální 
tanečnice Lenky Hofmannové.  Po kultur-
ní vložce už nic nebránilo tomu, aby Josef 
Bazala z paluby lodě Havaj, která je jednou 
z téměř devadesátky lodí, které je možné 
na Baťově kanále pronajmout, speciálně 
vyrobeným klíčem odemknul vody Baťova 
kanálu. 

„Přeji všem provozovatelům přístavišť, 
půjčoven, ale i hospůdek a restaurací, aby 
se jim v letošní plavební sezóně dařilo mi-
nimálně stejně jako v té loňské. Podle in-
formací, které jsem získal, navštívilo v mi-
nulém roce Přístaviště ve Starém Městě asi 
šedesát tisíc návštěvníků,“ uvedl starosta 
Josef Bazala.

Pro veřejnost byly během celého odpo-
ledne připraveny zdarma vyjížďky výletní-
mi loděmi po úseku Přístaviště ve Starém 
Městě – plavební komora Huštěnovice 
a zpět. V prostorách restaurace si mohli 

návštěvníci dopřát něco dobrého k jídlu nebo poslechnout coun-
try kapelu Telegraf. Letošní slavnostní Odemykání plavební sezo-
ny v Starém Městě vysílala jak Česká televize, ale i Rozhlas Zlín 
za účasti redaktorů z ČTK.

Text a foto: Aleš Korvas

na její zlepšení v našem souměstí.
Zapojte se proto do průzkumu a sdělte nám Vaše zkušenos-

ti s autobusovou dopravou ve Starém Městě, Uherském Hradi-
šti, ale i v Kunovicích, prostřednictvím připravené ankety. 

Účast je dobrovolná, avšak každá získaná informace může 
pomoci vylepšit MHD v našem souměstí. Všechny získané 
údaje budou zpracovány anonymně.

Anketu můžete vyplnit do konce června 2019 prostřednic-
tvím elektronického dotazníku, dostupného na internetové 
stránce: www.mesto-uh.cz/anketa-mhd.

Za vyplnění dotazníku děkujeme.

BAŤŮV KANÁL BYL OTEVŘEN PRO LETOŠNÍ SEZÓNU

ANKETA KE ZLEPŠENÍ MHD 

http://www.mesto-uh.cz/anketa-mhd
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Konec dubna je v řadě měst a obcí 
na Slovácku termínem, kdy se stavějí 
na náměstích, hřištích nebo jiných veřej-
ných prostorech májky. Výjimkou v tomto 
ohledu nebylo letos ani Staré Město. Kul-
turní srdce slováckého regionu. 

Smrk vysoký bezmála 17 metrů připra-
vili místním folkloristům myslivci z Mys-
liveckého sdružení Lípa ve Starém Městě.  
Na stavění i zdobení májky se letos podí-
lelo stejně jako vloni téměř čtyřicet lidí 
působících ve všech oblastech místního 
folkloru. Od členů Doliny, přes Cimbá-
lovou muziku Bálešáci až po ženský pě-
vecký sbor Repetilky. Hlavní slovo během 
stavby měl po loňském úspěšném posta-
vení opět Erik Feldvabel. Ten řídil povole-
ní a utažení jednotlivých stojek. „Jedná se 
o vysoký smrk, proto je na místě v první 
řadě bezpečnost, aby se nikomu nic nesta-
lo a májku nezlomil ani silnější vítr,“ řekl 
Erik Feldvabel.

Samotné stavění májky začalo v sobo-
tu 27. dubna kolem 17 hodiny, tomu ale 
předcházela bezmála dvouhodinová pří-
prava vrcholu stromku. Tu měla na sta-

Na změnu dopravní situace, která byla zažitá mnoho let, se 
musí připravit spoluobčané, kteří žijí, nebo jen projíždějí ulicí 
Za Radnicí. Od konce dubna se z ní stala jednosměrná ulice. Prá-
vě tato změna dopravního značení, pokud se v následujícím roce 
osvědčí, by mohla být vzorem pro další lokality ve Starém Městě.

Plány na zjednosměrnění této ulice připravovala radnice již 
několik měsíců, samotné provedení a omezení bylo nakonec 
realizováno až na konci letošního dubna.

Nově provedeným dopravním omezením by mohlo ubýt 
pokut, které řidiči parkujících vozidel před svými domy vždy 

rosti hlavně ženská část folkloristů a děti. 
Kromě české vlaječky se nesmělo zapo-
menout uschovat ve větvích smrku také 
půllitr slivovice. Ten bude odměnou všem, 
kteří se budou po měsíci na kácení máje 
podílet.

nemile překvapily. „Při parkování v obousměrné ulici musí být 
dodržena předepsaná minimální šířka vozovky 6 m, která musí 
zůstat volná. Pokud je ulice jednosměrná, je předepsaná šířka 
vozovky 3 m. Byl to jeden z důvodů, proč jsme se systémem 
jednosměrných ulici začali zabývat,“ uvedl starosta Josef Bazala 
a dodal, že město již má vytipované další ulice, které by mohly 
být v budoucnu přeměněny na jednosměrné. Jedná se například 
o lokality na Špitálkách, Novém Světě nebo v Sochorcově ulici 
a dalších.

Text: Aleš Korvas

STAVĚNÍ MÁJKY LETOS PŘILÁKALO NEJEN FOLKLORISTY

ULICE ZA RADNICÍ JE JEDNOSMĚRNÁ

Spodní i vrchní část májky je vyztužena 
ocelovými pláty. Ty by měly strom ochrá-
nit před zlomením v případě silnějších vě-
trů. 

Text: Aleš Korvas, 
Foto: Robert Januška a Pavel Pluhař ml.
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Každoročně v měsíci květnu předvádí děti ze všech skupin 
Dětského folklorního souboru Dolinečka při Základní škole Sta-
ré Město pro své rodiče, prarodiče a známé, co se během roku 
naučily. Ani letošní rok nebyl výjimkou a všechny čtyři skupiny 
předvedly ve čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2019 všem ná-
vštěvníkům program pod názvem Travička zelená.

Dolinečka představila před dvěma lety program s názvem 
Obilíčko, obilí, v němž děti předvedli hospodářskou plodinu 
z nejrůznějších úhlů pohledu. Letos na tento koncept navazují. 
Podle organizátorů chtějí divákům ukázat, jak se téma trávy pro-
líná do nejrůznějších sfér lidského života.

Jednotlivé vstupy byly rozděleny podle ročních období a dopl-
něny promítáním videa s tématikou daného období. „Chtěl bych 
poděkovat za připravené vystoupení, které se skvěle zhostilo té-
matu Travička zelená. Myslím, že se dětem jejich vedoucí dlouho-
době poctivě a s láskou věnují a na jejich představení je to znát,“ 
pochválil vystoupení starosta Josef Bazala, který na závěr pořadu 
poděkoval všem účinkujícím dětem, vedoucím pak předal kytič-
ku a rodičům vyjádřil vděčnost, že do souboru děti přivádí.

 Už tradičně bývá o vystoupení Dolineček mezi diváky tako-
vý zájem, že kapacita divadelního sálu bývalé sokolovny nestačí 
pouze na jedno vystoupení, a děti proto vystupují ve dvou pro-
gramech. První premiéra byla ve čtvrtek v 16 hodin a druhé, ve-
černí vystoupení, bylo zahájeno o den později v 19 hodin. 

Program, během něhož se předvedly všechny čtyři skupiny 
Dolinečky, trval i s přestávkou více než dvě hodiny. Během ce-

lého večera doprovázely taneční skupiny dvě cimbálové muziky, 
konkrétně Cimbálová muzika Dolinečka pod vedením Tomáše 
Vavříka a Cimbálová muzika Dolinka při ZUŠ Staré Město, kte-
rou vede Radim Snopek.

Všechna vystoupení byla odměněna dlouhotrvajícím potles-
kem vyprodaného divadelního sálu SKC. Autorkou letošního 
programu byla vedoucí Dolinečky I., Kateřina Vránová.

Text a foto: Aleš Korvas

DOLINEČKA PŘEDSTAVILA PROGRAM TRAVIČKA ZELENÁ
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Úsměvy dětí, mávání do hlediště a připravená vystoupení, kte-
rými děti popřály svým maminkám ke Dni matek. Tak vypadala 
neděle 12. května 2019 v divadelním sále Společensko-kulturní-
ho centra ve Starém Městě. Den matek se zde slaví tradičně dru-
hou květnovou neděli. Svá vystoupení předvedly děti ze všech tří 
mateřských škol, tanečního odboru ZUŠ, ale i Střediska volného 
času Klubko nebo Orla. 

„Den matek organizuje tradičně kulturní komise města. Je to 
jedna z mnoha akcí, které se během roku nejen pro maminky 

a babičky, ale i pro širokou veřejnost připravují. Letošní ročník 
Dne matek je další ukázkou, že akce pro veřejnost, které město 
pořádá, jsou obyvateli vítány. Z toho pochopitelně máme radost 
a hodláme v tom i nadále pokračovat. Všem účinkujícím blaho-
přeji ke krásným výkonům na pódiu a maminkám a babičkám 
přeji ještě jednou vše nejlepší k svátku,“ uvedl předseda kulturní 
komise, místostarosta Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

DĚTI POPŘÁLY MAMINKÁM K SVÁTKU

Přednášky doc. Luďka Galušky jsou mezi laickou veřejností 
velmi populární. O tom, že je docent Galuška vynikajícím vypra-
věčem, se přesvědčil každý, kdo se některé z jeho přednášek zú-
častnil. Ta poslední se konala ve čtvrtek 25. dubna, kdy v prosto-
rách Jezuitského sklepa vedl přednášku na téma Jak se pohřbívalo 
v období Velké Moravy, která opět téměř zaplnila celý Jezuitský 
sklep. 

Hodinu a půl dlouhá přednáška představila návštěvníkům 
unikátní nálezy z minulého roku, kdy se v podstatě jen za rohem 
od místa konání přednášky podařilo objevit dosud unikátní hro-
by z období Velké Moravy. Některé z nich skrývaly pozůstatky 
v neobvyklých polohách, další byly orientovány na zcela opač-
nou stranu, než tomu bylo zvykem u dalších hrobů ze stejného 

období. Největším objevem ale byly zbytky dřevěné rakve včetně 
zbytků železného kování. „Staré Město je pro archeology zaslí-
bené. V podstatě jen několik metrů od současných vykopávek 
jsme před několika lety objevili jiné nálezy, proto jsme neváhali 
a rozhodli se tuto lokalitu před začátkem stavby rodinného domu 
prozkoumat. Jak je vidět, vyplatilo se nám to. Nálezy z loňského 
roku jsou nejunikátnější za posledních několik desítek let,“ uvedl 
Luděk Galuška.

Podle slov docenta Galušky budou pokračovat vykopávky 
v tom samém místě i v příštím roce. Je tedy víc než pravděpodob-
né, že se i v následujícím roce dají očekávat další unikátní nálezy.

Text a foto: Aleš Korvas

LUDĚK GALUŠKA OPĚT TÉMĚŘ ZAPLNIL JEZUITSKÝ SKLEP
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Po celý duben jsme měli možnost zhlédnout výstavu obrazů 
mladé a nadané umělkyně Alexandry Korznikove, které zkrášlily 
prostory Jezuitského sklepa ve Starém Městě. Při této příležitosti 
jsme spolu udělaly rozhovor tzv. „na dálku“ v angličtině a Vám, 
čtenářům, tak poodhalím cestu mladého člověka, který svůj život 
zasvětil umění. Nejdříve Vám ale řeknu něco málo jejím životě. 

Sasha (jak si nechá říkat) se narodila v městečku Gatchina 
v roce 1989, které leží v předměstí ruského Petrohradu-města, 
které se pokládá za kulturní klenot Ruska, jehož dominantou je 
Zimní palác – v minulosti sídlo carů, nyní sídlo Ermitáže - jed-
noho z největších a nejvýznamnějších muzeí světa. 

Z Gatchiny odcestovala spolu s rodinou na dlouhých 6 let 
na Ukrajinu, kvůli práci jejího otce. Roku 1996 se vrátila zpět 
a začala navštěvovat hudební školu, kde mezi její hlavní předmě-
ty patřila hra na klavír a zpívání ve sboru. A právě s pěveckým 
sborem měla možnost cestovat a poznávat různá místa v Evropě 
– Českou republiku, Německo, Francii, Španělsko a mnohá jiná 
místa. 

V roce 2006 započala studia v Petrohradu na fakultě in-
formačních technologií . Tuto universitu opouští v roce 2011 
s magisterským titulem. V rámci dobrovolnického programu si 
Sasha vybrala ze všech nabízených zemí právě Českou republi-
ku a za místo svého pobytu zvolila Uherské Hradiště, kde se roz-
hodla poté i nadále žít. Jak říká, její srdce už patří navždy České 
republice. 

V roce 2013 otevřela svůj vlastní e-shop s handmade výrobky. 
Mluví třemi jazyky – česky, rusky a anglicky. A teď už slibovaný 
rozhovor. 

Vaše díla jsou z mnoha různých míst nejen z Čech, ale i za-
hraničí. Cestujete tedy daleko. Jaké místo však na Vás zanechalo 
největší dojem? 

Sasha: „Ano, mám ráda cestování a poznávání nových zemí. 
Ale za to nejúžasnější město považuji Petrohrad. Je to kulturní 

centrum Ruska, kde mohu vidět díla mých oblíbených umělců, 
jenž zde žili. Přeji každému, aby Petrohrad navštívil. Stojí za to.“ 

Jak na Vás zapůsobilo prostředí Jezuitského sklepa a jak se 
Vám líbí ve Starém Městě? 

Sasha: „Sklep úplně zbožňuji. Poprvé jsem toto krásné místo 
navštívila při výstupu na vyhlídkovou věž a pochopila jsem, že to 
bude skvělé místo pro moji výstavu. Komunikace s organizáto-
ry byla také skvělá a byli mi nápomocní. Staré Město mám moc 
ráda. Myslím, že je to perfektní místo pro tvorbu, lidé jsou vstříc-
ní a přátelští, našla jsem zde hodně podpory. Cítím se zde dobře 
a naladěna na tvůrčí myšlení.“ 

Vaše obrazy je možné po dobu výstavy zakoupit. Pokud bych 
se rozhodla, že si u Vás nechám namalovat do budoucna obraz, 
kam se na Vás obrátit? 

Sasha: „Nedělám mnoho věcí na objednávku. Už to není tak 
žádané. Ale někdy namaluji portréty, pokud by někdo měl zájem. 
Najdete mne na facebookovém profilu Sasha Korznikova a na e-
mailu sashalandia@post.cz. Každý je vítán a já jsem za to šťastná, 
za tu novou zkušenost a nápady.“ 

Jak vypadá Váš běžný den? 
Sasha: „Každý den je kreativní. Pochopila jsem, že pokud chceš 

být úspěšná v určité oblasti, musíš na tom pracovat každý den. 
Takže denně maluji náčrtky, obrazy a dělám tvůrčí práci. Někdy 
je to grafika, jindy je to digitální umění (pozn.: digitální umění je 
obecný termín pro umělecká díla, která využívají digitální tech-
nologii k jeho vytvoření nebo prezentaci. V širším slova smyslu se 
tohoto termínu užívá pro současné umění, které používá metody 
hromadné výroby a digitálních médií – zdroj wikipedie), malba 
vodovými barvami a mnoha jinými technikami. Mám ráda čas 
strávený s přáteli v přírodě. Ta mi dává spoustu energie. A ráda 
cestuji. Miluji nová místa, nové lidi, nové klima.“ 

Kde bude možno zhlédnout Vaši další výstavu v nejbližší době? 
Sasha: „Ráda bych měla výstavu během léta, ale ještě nevím 

kde přesně. Kde to bude, se dozvíte na mém profilu na sociální 
síti. Během prosince budu mít malou výstavu v jedné kavárně 
ve Zlíně.“ 

Čeho byste chtěla dosáhnout ve Vaší umělecké kariéře? 
Sasha: „Chtěla bych, aby se umění stalo moji celoživotní prací. 

Chci zkoušet nové techniky, nové objekty v umění. Jsem si jistá, 
že umění je celoživotním studiem. Není cesty zpět, jak já říkám – 
jsem profesionál – jít dál, studovat, být lepší a lepší – to je to, co 
mě dělá šťastnou.“ 

Lucie Knedlová, DiS. 
Event centrum 

 VÝSTAVA V JEZUITSKÉM SKLEPĚ 
Výstava STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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V sobotu 6. dubna 2019 se skupinka Orlů ze Starého Města 
vypravila do Zlína na župní plavecké závody ,,Velikonoční cena“. 
Bojovali a měřili své síly a i v tak malém počtu si přinesli celkem 
4 medaile. V kategorii benjamínků 25 m volný způsob si pro 
krásnou zlatou medaili doplaval Michal Číhal. V kategorii nej-
mladší žáci 25m volný způsob o čase 0:24,86 si Marek Bednařík 

vybojoval stříbrnou medaili. Za kategorii starších žáků 50m prsa 
a 50m volný způsob v čase 0:58,04 a 0:52,44 Michal Bednařík 
získal dvě bronzové medaile. Gratulujeme a děkujem našim plav-
cům za skvělé výkony a reprezentaci orelské jednoty Staré Město. 

Text a foto: Orel Staré Město

OREL 

V pořadí již čtvrtý ročník projektu „Ukliďme Česko“ se ko-
nal v sobotu 13. dubna 2019 ve Starém Městě. Členové místních  
spolků se  tradičně vydali uklidit zejména odpočinkové zóny 
v katastru Starého Města. Jeden by se divil, co všechno se dá 
v přírodě za městem naleznout. Myslivci z Mysliveckého sdruže-
ní Lípa ve Starém Městě nechyběli zatím při žádném z předchá-
zejících ročníků Dne Země. Jejich tradičním „revírem“, v němž 

uklízejí odpadky, bývá oblast okolo vodní nádrže Louky až k Ba-
ťovu kanálu, včetně prostoru za nákupními středisky.  Práce tam 
bylo tradičně dost. 

Od úklidové akce je a ani členy dalších spolků neodradilo ne-
příznivé počasí, které letos na Den Země vyšlo. Déšť a vítr kom-
plikoval všem zúčastněným úklid, zejména v hůře dostupném te-
rénu. Členové staroměstského Sokola mají již tradičně na starosti  
úklid kolem Čerťáku  a kolejiště  vedoucího podél ulice Na Vy-
hlídce.

Akci organizuje Centrum ekologické výchovy Žabka při  SVČ 
Klubko pod záštitou Města Staré Město. Kromě zapojených spol-
ků se jej účastní také žáci Základní školy ve Starém Městě a stu-
denti Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě spolu 
s uvědomělými  dobrovolníky z řad veřejnosti. 

„Všem, kteří  se úklidu i přes nepřízeň počasí zúčastnili, bych 
chtěl moc a moc poděkovat. Doufám, že grilovaná klobása a vzá-
jemné setkání na zahradě SVČ Klubko byly pro všechny drobou 
útěchou,“ uvedl starosta Starého Města, pan Josef Bazala.

Letos se podařilo nasbírat ve  189 lidech  870 kg odpadků, které 
byly odvezeny k likvidaci do sběrného dvora.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÝ DEN ZEMĚ SE KONAL I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ

I v letošním roce bylo slyšet v ulicích Starého Města vyhrávat 
Staroměstskou kapelu. Stalo se již tradicí, že kapela každoroč-
ně potěší a popřeje kamarádům a známým při obchůzce v den 
jejich svátku. Letos kapela vinšovala pěknou písničkou v úterý 
19. 3. 2019. Během obchůzky popřála čtyřiadvaceti oslavencům, 
kteří jejich příchod již očekávali a vřele celou Staroměstskou ka-
pelu přivítali. Obchůzky se zúčastnil podle trumpetisty kapely 
Martina Baláže i nejstarší muzikant na okrese, kterým je osmde-
sátiletý pan Šácha.

Text a foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÁ KAPELA BLAHOPŘÁLA JOSEFŮM 

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Mezi loveckými kynology se Staré Město osvědčilo, a proto zde 
i v letošním roce pořádal Okresní myslivecký spolek z.s. v Uher-
ském Hradišti Zkoušky vloh loveckých psů ohařů a ostatních ple-
men. Honitba domácího Mysliveckého sdružení Lípa z.s. ve Sta-
rém Městě je polního typu, což je pro posouzení vloh psů, zda jsou 
nebo nejsou vhodní pro loveckou upotřebitelnost, ideální. Letošní 
ročník, který se konal v sobotu 20. dubna 2019 byl, co se účasti 
týče, rekordní. Přihlášených bylo šestnáct psů v kategorii ohařů 
a 13 psů ostatních plemen. 

Letošní předvelikonoční počasí dávalo už od rána znát, že 
zkoušky budou fyzicky náročné nejen pro psy, ale i pro jejich vůd-
ce, neboť pohyb na přímém slunci při provádění jednotlivých dis-
ciplín je vyčerpávající.

Účastníci se setkali v areálu Polního mlýna ve Starém Městě. 
Všechny nejdříve přivítal předseda MS Lípa pan František Zbra-
něk společně s ředitelem zkoušek Mgr. Navrátilem, vrchním roz-
hodčím pro ohaře p. Hastou, rozhodčími a vedoucími jednotlivých 
skupin. 

Zkontrolováni byli všichni psi jak po veterinární stránce, tak jim 
byly zkontrolovány potřebné doklady. Po vylosování čísel se kaž-
dá z kategorií rozdělila do čtyř skupin, které se odebraly na místo 
výkonu jednotlivých disciplín. Jedna skupina ohařů se odebrala 
na „Louky“, další ohaři a ostatní plemena psů měli vytyčený pro-
stor na polích „za Slezanem“. 

Z celkových 29 účastníků neuspěli pouze 3 předvedení psi.  Po-
časí ideální nebylo, na druhou stranu bylo stejné pro všechny sou-
těžící. 

„Všichni vůdci, kteří k letošním zkouškám vloh nastoupili, si za-
slouží gratulaci,“ uvedl na závěr zkoušek vloh vrchní rozhodčí pro 
skupinu ostatních plemen a předseda MS Lípa František Zbraněk.

Text a foto: Aleš Korvas

ZKOUŠKY VLOH LOVECKÝCH PSŮ VE STARÉM MĚSTĚ

VÝSLEDKY ZKOUŠEK VLOH OHAŘŮ

Jméno psa    Jméno majitele  Počet získaných bodů  Cena
1. ERNA OD SV. VODY   Petr Hůsek  225    I.
2. CHINA HASTRMÁNEK  Jan Ungerman  225    I.
3. HAKI TAJEMSTVÍ KARPAT  Karel Janík  221    I.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK VLOH OSTATNÍ PLEMENA

Jméno psa    Jméno majitele  Počet získaných bodů  Cena
1. IROS Z LOPENICKÝCH KOPCŮ  Ing. Leoš Kadlček, PhD. 181    I.
2. COLT JELENÍ ZÁŘÍ   Petr Omelka  180    I.
3. ZIK MONYMIR   Oldřich Vanda  173    I.

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Klasik do 175 ccm 
1. místo Jiří Obtulowicz /ČZ 125/  
2. místo Miloš Thér /ČZ 125/  
3. místo Jaroslav Mrhálek /BENELLI 125/  

Klasik do 250 ccm 
1. místo Jiří Švihnos /YAMAHA/
2. místo Jan Šofr /HONDA/
3. místo Miroslav Jebavý  /YAMAHA/

Klasik do 350 ccm
1. místo Josef Juřík /Yamaha R 5/
2. místo Vítězslav Hatan/Yamaha TR3/
3. místo Tomáš Venc /HONDA CB/

Klasik do 500 ccm
1. místo Tomáš Maixner /HONDA CB 
500/
2. místo Ondřej Mráz /HONDA CB 450/
3. místo Jiří Grech /HONDA CB 500/

Klasik do 750 ccm 
1. místo Libor Mařík /HONDA/
2. místo Karel Matuš /SUZUKI T500/
3. místo Milan Cynybulk /BMW R75/5/

MČR Supermono
1. místo Libor Kamenický /Mali AHRA/
2. místo Tomáš Červený /KTM 690/
3. místo Marek Němeček  /JF/

MČR TWIN
1. místo Petr Najman /KAWASAKI ER6/
2. místo David Hanzalík  /Kawasaki ER5
3. místo Milan Hanzalík  /Kawasaki ER6
MČR do 125 ccm SP
1. místo Michal Vecko /APRILIA/
2. místo Marcel Hruboš /APRILIA RS 125/
3. místo Martin Prouza /APRILIA RS/

MČR do 125 ccm GP – Memoriál Zdeňka 
Židlíka st.
1. místo Christopher Eder /KTM FRR 125/
2. místo Patrik Kolář /HONDA 12 RS/
3. místo Steffen Gramer /APRILIA RS/

MČR do 250 CRR
1. místo Karel Matuš ml. /HONDA RS 250/
2. místo Petr Kunz /YAMAHA/
3. místo Pavel Matuš  /APRILIA RS 250/

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SLOVÁCKÉHO OKRUHU 2018

délka závodní tratě    4200 metrů
šířka tratě        6-9 metrů
převýšení     35 metrů
zatáčky      9 pravotočivých
      9 levotočivých
kapacita závodníků    36 v každé kategorii
počet diváků      cca 6000
počet bezpečnostních prvků na trati cca   6000 pytlů, vaků

První květnový víkend patří k velké radosti milovníků rych-
lých strojů již tradičně motocyklovým závodům pod názvem 
C.S.O. Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře. Více než čtyřki-
lometrová trať přilákala na sedmnáctý ročník více než dvě stovky 
závodníků. Pouze první ročník oblíbeného amatérského závodu 
se jel na trati vybudované na kunovickém letišti. Všechny další 
ročníky již pořadatelé směřují do ulic Starého Města a na silniční 
obchvat.

O tom, že se nejedná o závod populární pouze mezi českými 
jezdci, svědčí i každoroční účast zahraničních závodníků zejmé-
na ze Slovenska a Rakouska. Je to dáno zejména atraktivitou tra-
tě, která vede nahoru po Velehradské ulici, přes most na obchvat 
a potom zpátky kolem Tradixu, kde se nachází prostor startu 
a cíle, a opět k Velehradské ulici. Není bez zajímavosti, že právě 
na obchvatu mohou někteří závodníci dosáhnout se svými stroji 
rychlosti i více než 200 km/h.

Po loňské premiéře v roli ředitele závodu se opět představil 
pan Tomáš Jenčovský. Ten tak vystřídal dlouholetého ředitele 
zdejších závodů pana Jiřího Svobodu

„Myslím, že XVII. ročník se uskutečnil díky vedení společnos-
ti C.S.O., která se tak stala generálním partnerem motocyklových 
závodů. Rád bych vyjádřil poděkování organizačnímu týmu, kte-
rý odvedl kus poctivé práce. Děkuji i dalším sponzorům, donáto-
rům, Zlínskému kraji, městu Staré Město za finanční a materiální 
pomoc. Děkuji i všem organizátorům, dobrovolníkům, hasičům, 

kteří připravili trať 
a občanům města, 
že našli pro pořádá-
ní závodů pochope-
ní,“ uvedl starosta 
Josef Bazala.

Organizátoři při-
pravili pro letošní 
ročník novinku, kdy 
se poprvé v ulicích 
Starého Města jela 
i kubatura závod-
ních strojů nad 600 
ccm. Na trati dlouhé 
4200 metrů soutěžili 
jezdci ve 14 kategoriích. 

XVII. ročník byl oproti minulým létům poznamenán velmi 
chladným, deštivým a větrným počasím během celého víkendu. 
Zřejmě i to mohl být jeden z důvodů, proč bylo kolem trati méně 
diváků a na trati více nehod závodních strojů, než tomu bylo při 
minulých ročnících. Díky nešťastné náhodě byl při trénincích 
dokonce lehce zraněn i ředitel závodu.  Důležité ovšem je, že se 
všichni vrátili v pořádku domů a že v příštím roce, doufejme, vy-
jde pořadatelům hezčí počasí. 

Text a foto: Aleš Korvas

SLOVÁCKÝ OKRUH VE STARÉM MĚSTĚ JIŽ PO SEDMNÁCTÉ
AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Sidecary
1. místo Petr Verbík a Stanislav Parýzek /
WINDLE SUZUKI GS/
2. místo Jan Bednář a Jan Exner ml. /
HONDA/
3. místo Richard Bílý ml., Milan Kostiuk /
SUZUKI GS/

MČR MOTO 3
1. místo Jiří Obtulowicz /HONDA NSF/  

MČR do 600 ccm
1. místo Tomáš Tóth /YAMAHA R6//SK/
2. místo David Hanzalík /KAWASAKI/ /
SK/
3. místo Michal Vecko /HONDA/

MČR nad 600 ccm
1. místo Aleš Nechvátal /YAMAHA R1/
2. místo Dan Vysloužil /KAWASAKI ZX/ 
3. místo Jiří Petrla /BMW S 1000/
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O víkendu 4. a 5.5. se naši hráči U11 
(2008) doplnění mladšími spoluhráči zú-
častnili stejně jako vloni dvoudenního 
mezinárodního turnaje Landek Cup 2019 
v Ostravě v Pětřkovicích, kde mohli změřit 
své síly s mnoha kvalitními soupeři. Tur-
naj byl rozdělen na dvě části, sobotní den 
čekal kluky důležitý úkol, postoupit z na-
bité skupiny, což splnili na jedničku, kdy 
po 7 zápasech skončili na druhém místě 
a zajistili si tak postup do dalších bojů. 
Neděle patřila play off, kdy naši borci 
dokázali vyhrát svůj první zápas a do-
stat se tak do top 16, kde naši cestu ov-
šem zastavil soupeř ze Znojma, poté 
následovali souboje u umístění, které 
vedly na krásné 14 místo ze 48 týmů. 
Konfrontace s kvalitními týmy hra-
jící žákovskou ligu je přesně to, co 
naši hráči potřebují a navíc zjistili, 
že i s takovým soupeřem jako je Ba-
ník Ostrava lze hrát vyrovnanou partii. 
Což dokazuje i fakt, že za Jiskrou skončily 
týmy jako: Vyškov, Vsetín, Karviná, Opava, 
Baník Ostrava, Wisla Krakov,Sigma Olo-
mouc, Vítkovice, Třinec, Frýdek-Místek...  
Turnaj s trenérem Bronislavem Chram-
covem hodnotíme velice kladně, protože 

JISKRA VÍTĚZNĚ ZAŽEHLA A PÁLILA GÓLY 

Jiskra STAROMĚSTSKÉ NOVINY

kluci se s každým soupeřem snažili hrát 
přesně to, co po nich vyžadujeme, do-
minovali na hřišti jak v držení míče, tak 
v technických dovednostech, na druhou 
stranu jsme ale zjistili na čem musíme ješ-
tě více zapracovat. Předváděnou hrou jsme 
získali mnoho uznání od Trenérů soupeřů 
a také si našli nové kamarády na přáteláky, 
takže jde vidět určitý posun nahoru.

Hráči, kteří reprezentovali Jis-
kru: Radek Chramcov, Adam Kaš-
tánek, Jakub Ventrča, David Špat-
ný, Jakub Jirsák, Dominik Bartoš, 
Ladislav Dvorský,Adam Lapčík, Michal 
Áč, Matouš Pospíchal, Martin Tomaštík. 
Všem hráčům patří obrovské díky 
za kvalitní reprezentaci JISKRY! 
Nesmíme zapomenout také na rodiče, kte-
ří vytvořili vynikající podmínky pro kluky, 
kdy neustálým povzbuzováním hnali Jis-
kru za vítězstvím. 

Výsledky:  
JSM 4:2 Třinec 
JSM 6:0 Kylešovice
JSM 4:1 Ostrava Jih A
JSM 1:0 Baník Ostrava  
JSM 0:2 Kysucké Nové Mesto 
JSM 1:1 FK Letohrad 
JSM 2:5 Karpaty Lvov
JSM 1:0 Moravský Krumlov 
JSM 0:3 Znojmo 
JSM 2:3 Zaglebie Sosnowiec 
JSM 4:1 Kysucké Nové Mesto 
JSM 2:2 Hrdlořezy
JISKRA!!! JISKRA!!!

 
Poděkování od rodičů.
Kluci byli úžasní, s naprostou suvere-

nitou předvedli o čem fotbal je.....kolek-
tivní hra, povzbuzování se navzájem, ale 
hlavně skvěle využitý čas v tom co je baví 
a co je naplňuje. Uznání si zaslouží nejen 
oni, ale především naši trenéři Bronislav 
Chramcov a Tomáš Ficek, kteří jim ukazu-
jí cestu tím správným směrem. Nádherný 
výsledek mluví za vše a my, rodiče může-
me jen říci „ jsme na Vás hrdí“.... a přesně 
o tom to je!!! Jiskra!!! Jiskra!!! Jiskra!!! 
Text:Tomáš Ficek, Foto: Jiskra staré Město



SKAUTSKÁ MŠE SVATÁ
3. 5. 2019 slavili skauti v kostele Sv. Ducha svátek svého patrona 
sv. Jiří a při této příležitosti si zástupci staroměstského střediska 
Dvojka nechali požehnat nově vyšitou vlajku. Líc představuje 
vlajku střediska se znakem Starého Města, na rubu je vyobrazena 
lilie jako symbol Junáka.

Foto: František Ingr. Člověk a víra

VITRÁŽ V KOSTELE SV. DUCHA
Severní stranu proskleného pláště už v květnu doplnil návrh 
vitráže akademického malíře Jana Jemelky z Olomouce. Centrál-
ním motivem je vyjití Izraelitů z egyptského otroctví a přechod 
Rudým mořem. Jedná se tedy o biblický výjev inspirovaný Sta-
rým zákonem, zatímco jižní strana vychází z Nového zákona.

SETKÁNÍ SCHOL V UHERSKÉM 
HRADIŠTI

11. 5. 2019 vystoupily scholy, které působí ve farnostech Uherské 
Hradiště, Staré Město, Huštěnovice, Jalubí a v dalších farnos-
tech uherskohradišťského děkanátu, na Masarykové náměstí 

v Uherském Hradišti. Každé 
hudební uskupení si připra-
vilo tři písně k různým pří-
ležitostem a seznámení se 
scholou a jejími aktivitami 
v průběhu roku. Účinkující 
tak měli možnost představit 
především své originální 
autorské písně. 

Foto: Jaroslav Tupý. 
Člověk a víra

DUCH SVATÝ
Je Boží láskou, která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupu-
je s námi do společenství. Duch Svatý je stále s námi, vždycky 
v nás, v našem srdci.
Duch samotný je „Božím darem.“ Je to dar Boží a tomu, kdo jej 
přijímá, uděluje rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítá-
vá sedm. Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou 
to ty dary, které se probírají při přípravě na svátost biřmování 
a o něž prosíme ve starobylé modlitbě zvané „Svatodušní sek-
vence“. Dary Ducha Svatého jsou: moudrost, rozum, rada, síla, 
umění, zbožnost a bázeň Boží.
Moudrost – milost dívat se na každou věc Božíma očima, rozum 
– schopnost probádat hlubiny Božího myšlení a Jeho plán spásy, 
rada - uschopňuje naše svědomí učinit konkrétní rozhodnutí 
ve společenství s Bohem, síla – podpora v naší slabosti v obtíž-
ných životních situacích. Umění - stvoření je dar, kterým nás ob-
dařil Bůh, abychom jej opatrovali a užívali ku prospěchu všech, 
vždy s velkou úctou a vděčností. Zbožnost – vztah s Bohem žitý 
srdcem. Bázeň Boží – neznamená strach z Boha, ale je darem 
Ducha Svatého, který nám připomíná, jak jsme před Bohem 
a jeho láskou nepatrní a že naším dobrem je svěřit se s pokorou, 
úctou a důvěrou do jeho rukou. (Papež František) 
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FarnostSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

ZVEME VÁS
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

V sobotu 8. 6. 2019 při večerní mši svaté v 18 hodin sla-
víme vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého. Po mši svaté 
od 19.30 do 24:00 hodin je kostel otevřen k nočnímu bdě-
ní za nové vylití darů Ducha svatého.
V den slavnosti Seslání Ducha svatého – Letnice – v neděli 
9. 6. 2019 jsou mše svaté jako obvykle (7:00, 10:00 hodin). 
Tímto dnem končí doba velikonoční!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 16. 6. 2019 při mši svaté v 9:30 hodin se uskuteč-
ní slavnost prvního svatého přijímání 15 dětí. 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně 
(Boží Tělo) mší svatou v 18:00 hodin a eucharistickým 
průvodem. 

NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO

V pátek 28. 6. 2019 v den Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro-
běhne od 17 hodin adorace za posvěcení kněží a mše svatá 
v 18  hod bude obětována za kněze a jejich službu.
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Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Necelé 2 tisícovky návštěvníků se v sobotu odpoledne vydaly 
do Sportparku Rybníček Staré Město, aby zde navštívily 2. roč-
ník akce Den pohybu pro zdraví. Především na děti čekala více 
než dvacítka stanovišť, kde si mohly vyzkoušet nejrůznější druhy 
sportů. Čistý výtěžek z akce bude přerozdělen zúčastněným spol-
kům na jejich činnost.

„Tablet i mobil nechej doma a pojď se s námi hýbat!“. Pod 
tímto heslem pořádá Den pohybu pro zdraví TC Staré Město 
a Nadační fond Sportovní agentura Slovácko. V jeho správní radě 
působí i česká olympionička Jana Komrsková. „Naším cílem je 
vrátit spontánní pohyb do běžného života dětí. Pevně věříme, že 
si právě dnes a právě tady děti najdou ten svůj sport, kterému se 
budou i nadále věnovat,“ uvedla Jana Komrsková.

A děti si v sobotu na Rybníčku měly opravdu z čeho vybírat. 
Svou činnost prezentovaly spolky fotbalové, hokejové nebo třeba 
šachové. Nechyběl florbal, aerobik, in-line, volejbal, šerm, stolní 
tenis, tenis, házená i volejbal a spousta dalších druhů sportu.

Děti měly na akci vstup zdarma, rodiče si ale své vstupenky 
pečlivě uschovali. Ti nejšťastnější si domů odnesli opravdu atrak-
tivní výhry: hokejový dres podepsaný aktuální českou repre-
zentací, kšiltovky Filipa Chytila a Jakuba Voráčka nebo hokejku 
švédského brankáře Henrika Lindquista. A někteří dokonce ode-
šli domů se vstupenkami na právě probíhající hokejové mistrov-
ství, které věnoval partner akce Česká pojišťovna.

„Jsme šťastní, že vše dopadlo na výbornou, pro štěstí nám 
spadlo jen pár kapek a děti odcházely z Rybníčku nadšené. Už 

ve čtvrtek a v pátek, kdy Den pohybu pro zdraví patřil školkám 
a školám, se jich tady prostřídalo na pět set. Zkrátka je vidět, že 
ta akce má smysl,“ zhodnotila hlavní organizátorka Dne pohybu 
pro zdraví Lenka Pindurová.

Den pohybu pro zdraví se ve Sportparku Rybníček konal po-
druhé. Jeho organizátory jsou TC Staré Město a Nadační fond 
Sportovní agentura Slovácko. Hlavním cílem akce je začlenění 
pohybu a sportu do běžného života dětí, propojení a prezentace 
sportovních spolků, rozšíření veřejného povědomí o sportovním 
vyžití v regionu a v neposlední řadě aktivní zapojení mateřských 
a základních škol jakožto nositelů myšlenky „pohybem pro zdra-
ví“.

Text a foto:  Sportpark Rybníček Staré Město

DEN POHYBU PRO ZDRAVÍ PŘEDSTAVIL PŘES 20 SPORTŮ 

http://www.sportparkrybnicek.cz/novinka/den-pohybu-pro-zdravi-2019
https://sas052.webnode.cz
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Slovácké létoSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

12. ročník sportovně-hudebního festivalu pro rodiny s dětmi 
se uskuteční od 28. 6. do 7. 7. a opět rozhýbe a roztančí Uherské 
Hradiště. Těšit se můžete na každovečerní koncerty zdarma – le-
tos to budou Žlutý pes, Mňága a Žďorp, Iné Kafe nebo Mirai. 

Kromě tradičních sportů v tomto roce přibudou například 
atraktivní dračí lodě a Slovácké léto se tak rozšíří i na řeku Mo-
ravu. Festival se opět stane hostitelem jednoho ze čtyř turnajů 
nejprestižnější série v plážovém volejbale Super Cup. Některé ze 
sportů bude hostit i staroměstská sokolovna nebo Sportpark Ryb-
níček Staré Město. Vše o rozpisu turnajů najdete včas na webu.

Těšit se můžete i na tematické večery: Fashion show, Karibik 
párty, Rychlé šípy, Vinetůůů!, Folklorní večer a další. 

Pro letošní ročník chystají organizátoři nový systém benefič-
ního vstupného. Každý večer bude mít partnera, který zdvojná-
sobí výtěžek od návštěvníků. A vždy budou finanční prostředky 
určeny na konkrétní příběh. Už teď můžete na kucerova@slo-
vackeleto.cz posílat tipy, koho by Benefice Slováckého léta měla 
podpořit.

Festival každoročně pořádá spolek Staroměští šohajíci.
Kompletní program najdete na www.slovackeleto.cz

Koncerty Slováckého léta 2019 (časy začátků koncertu najdete 
na webu):

Pátek 28. 6. – Tabák, Rocksoar
Sobota 29. 6. – Nohow, Honza Křížek (ex Blue Effect), akuStyk
Neděle 30. 6. – Street 69, Argema, Jiří Bartas
Pondělí 1. 7. – 3 Day, Mirai, Majself
Úterý 2. 7. – Fleret, Sekec
Středa 3. 7. – Iné Kafe, Kumpáni
Čtvrtek – 4. 7. – Honza Grebík s kapelou, Mňága a Žďorp, Do-
ctor´s Band
Pátek 5. 7. – Showband Pavla Březiny, Žlutý pes
Sobota 6. 7. – One Spirit, UDG, VojoDeyl
Neděle 7. 7. – Tabák a hosté

Slide Czech je jedinečná atrakce na úze-
mí České republiky, která zde byla vytvoře-
na před čtyřmi lety na základě amerického 
a australského konceptu. Jde o nafukovací 
vodní skluzavku dlouhou až 300 metrů, 
na níž může dovádět téměř kdokoliv. Skluzavka už objela 
mnoho měst napříč Českem, kde se zapsala na seznam těch 
nejvyhledávanějších letních jednodenních akcí. Společně 
s klouzáním si návštěvníci užijí doprovodný program oboha-
cený tou nejlepší letní hudbou. V sobotu 6.7.2019 se atrakce 
poprvé objeví také ve Starém Městě, konkrétně v ulici Bratří 
Mrštíků. Atrakce je součástí sportovně-kulturního festivalu 
Slovácké léto a hlavním partnerem je město Staré Město.

SLOVÁCKÉ LÉTO S ADELL 2019: 
DRAČÍ LODĚ, KONCERTY ZDARMA A POMOC POTŘEBNÝM
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… ale už je za horama. Hu, hu, hu, jaro 
už je tu. Aby tato lidová říkanka opravdu 
platila, nejmenší drobotina z Dolinečky 
I na smrtnou neděli vyrazila do ulic Sta-
rého Města a do Salašky vyhodila maře-
nu. „Protože děti společně fungují teprve 
od září loňského roku, nestihly se ještě 
naučit všechny básničky a písničky o lé-
tečku. Letos jsme si tedy jen pojistili vy-
hozením mařeny a mařáka, že se už zima 
nevrátí,“ řekla jedna z vedoucích Doli-
nečky I, Kateřina Vránová. 

Chození s létečkem, které bývá sou-
částí vynášení mařeny bude podle Kate-
řiny Vránové na programu až v příštím 
roce.

Text: Dolinečka I, Foto Pavel Vrána

ZIMA BYLA MEZI NAMA... 

Mařena s mařákem

mailto:kucerova@slovackeleto.cz
mailto:kucerova@slovackeleto.cz
http://www.slovackeleto.cz/


U S N E S E N Í
z 10. mimořádné schůze Rady města Staré Město, konané dne 12.04.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í
z 11. schůze Rady města Staré Město, konané dne 24.04.2019 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 10. mimořádné schůze rady města.

2.3 uzavření kupní smlouvy na dodávky Rozší-
ření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba 
kotelny ZŠ 1720 - Výpočetní technika a elekt-
ronika s dodavatelem FLAME System s.r.o., IČ 
26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory v souladu s návrhem 
kupní smlouvy ze zadávací dokumentace.

II. rozhodla

2.1 v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) a písm. 
h) zákona o zadávání veřejných zakázek o zru-
šení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
program 11. schůze rady města.

1.1 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 
40,75 m2 v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, společnosti VČELKA senior 
care o.p.s., se sídlem Pivovarská 170/3, Beroun-
Centrum, Beroun, IČ 24732915, od 01.05.2019 
na dobu neurčitou a nájemné ve výši 30 Kč/m2/
měsíc, za účelem zázemí pro poskytování obecně 
prospěšných služeb – pečovatelská služba, osobní 
asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. 

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní 
smlouvy na nebytový prostor včetně podílu 
na společných prostorách o celkové výměře 57,69 
m2 na zdravotním středisku ve Starém Městě, 
Za Mlýnem 1857, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, paní Mgr. Terezii Štokrové, Lhota 13, IČ 
67500145, na dobu neurčitou a nájemné ve výši 
53.754 Kč/rok s inflační doložkou (1.143 Kč/m2/
rok/ordinace, 983 Kč/m2/sklad a 578 Kč/m2/rok/
spol. prostory), za účelem provozování ambu-
lance klinické psychologie, za podmínky, že paní 
Mgr. Terezie Štokrová, Lhota 13, IČ 67500145, se 
umístí na 1. místě ve výběrovém řízení o navázání 
smluvního vztahu s pojišťovnami v oboru ambu-
lance klinické psychologie pro oblast Staré Město 
a okolí, které vyhlašuje Krajský úřad Zlínského 
kraje. 

1.3 záměr na pronájem části pozemků: 
p. č. 6803/2 o výměře 86 m2 
p. č. 6888/1 o výměře 71 m2, 
p. č. 6888/2 o výměře 21 m2
p. č. 6888/3 o výměře 47 m2

Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben 
– interier - část 3 – Dodávka školních pomůcek 
- nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadá-
vaná v otevřeném nadlimitním řízení, z důvodů, 
že se vyskytly důvody ekonomického charakteru 
a po zadavateli tedy nelze požadovat, aby v za-
dávacím řízení pokračoval, neboť byla podána 
jediná nabídka, přičemž její cena překročila 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a, že 
je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího 
řízení. 

2.2 v obdobě ustanovení § 48 odst. 2, písm. a) 
zákona o zadávání veřejných zakázek o vylouče-
ní účastníka výběrového řízení C-SYSTEM CZ 
a. s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 
Brno, IČ 27675645 z další účasti ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky Rozšíření kapacit pro zá-

p. č. 6888/4 o výměře 45 m2
p. č. 7274/54 o výměře 8 m2
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na dobu určitou – do doby ukončení stavby 
a následného uvedení pozemků do původního 
stavu (předpoklad doby pronájmu je 48 měsíců) 
a nájemné ve výši dle platných cenových předpi-
sů – pro rok 2019 je stanoveno ve výši 11 Kč/m2 
a rok, za účelem realizace stavby „D55, stavba 
5508 Staré Město – Moravský Písek“.

1.4 záměr na převod majetku – prodej: 
části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře 
cca 3.800 m2 
pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 374 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 95 m2 
části pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře cca 
1.250 m2
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.6 zřízení úplatného věcného břemene včetně 
udělení souhlasu s navrhovaným stavebních zá-
měrem a následné uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene ve prospěch Povodí Moravy, 
s.p., se sídlem Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013, na právo umístění stavby „ČOV 
Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do ka-
nalizace“ – umístění přípojky splaškové kanaliza-
ce, na části pozemku p. č. 4502/24 trvalý travní 
porost o výměře cca 50 m2 v lokalitě u Baťova 
kanálu ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, který je ve vlastnictví města Staré Město. 
Věcné břemeno spočívá v právu umístění přípoj-
ky splaškové kanalizace a její užívání, provádění 
údržby, kontrol a oprav, a za tím účelem vstupovat 
a vjíždět na pozemek za podmínek stanovených 
ve smlouvě o zřízení věcného břemene a v mezích 
a hranicích vypracovaného geometrického plánu, 

jmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ 1720 
- Výpočetní technika a elektronika - veřejná za-
kázka malého rozsahu na dodávky. Účastníkem 
výběrového řízení nebyly doložené údaje v sou-
ladu se zadávacími podmínkami.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání 
- přestavba kotelny ZŠ 1720 - Výpočetní technika 
a elektronika - veřejná zakázka malého rozsahu 
na dodávky. Vybraný dodavatel FLAME System 
s.r.o., IČ 26846888, se sídlem Dr. Maye 468/3, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, s nabídkovou 
cenou 257.000,00 Kč bez DPH, 310.970,00 Kč vč. 
DPH.

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta

a to po celou dobu existence stavby.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou 
jednorázové úhrady, která bude vypočtena dle 
platných cenových předpisů ve smyslu § 16 b zá-
kona 151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro stanovení 
regulovaných cen. Pro rok 2019 platí částka 22 Kč/
m2 a rok. 

1.7 pronájem bytu č. 5 v domě s pečovatelskou 
službou, Velehradská 1707 ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům paní 
*** a panu ***, na dobu určitou – od 01.05.2019 
do 31.12.2019 a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc. 

2.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Mo-
dernizace učeben II. stupně ZŠ “ z důvodu změn 
oproti projektové dokumentaci a změny ceny díla.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce akce Oprava kotelny 
na stadionu Širůch.

2.3 studii veřejného prostranství Za Radnicí 
a uložila odboru správy majetku, investic a život-
ního prostředí zadat zpracování projektové doku-
mentace.

2.4 příkazní smlouvu na konzultační a poraden-
ské služby pro zpracování žádosti o dotaci a re-
alizaci k projektu „Přívětivý a strategicky řízený 
MěÚ Staré Město“.

2.5 zadávací podmínky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na dodávky akce Půdní vestavba ZŠ 
č. p. 1000 – zřízení učeben – interier – dodávka 
školních pomůcek.

5.2 v souladu s § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
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Z dění ve Starém Městě   STAROMĚSTSKÉ NOVINY



U S N E S E N Í
z 12. mimořádné schůze Rady města 
Staré Město, konané dne 26.04.2019 

v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

program 12. mimořádné schůze rady města.

1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 102/19 s ná-
zvem „Neodkladné odstranění RD č. p. 173, 
Kostelany nad Moravou“ z důvodu změny ter-
mínu dokončení díla a změny ceny díla.

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta
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Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského 
kraje č. D/1226/2019/KUL na výdaje spojené s re-
alizací projektu: Zahrada Moravy 2019 – postu-
pová soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku“ v celkové maximální výši 29.000 Kč, tj. 
do výše maximálně 50 % celkových způsobilých 
výdajů vynaložených na realizaci projektu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.5 schválit převod majetku – prodej části pozem-
ku p. č. 119/1 zahrada o výměře cca 16 m2 v lo-
kalitě ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, společnosti VTP PELKA 
s.r.o., se sídlem Velkomoravská 1164, Staré Měs-
to, IČ 26908743, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užívanému po-
zemku.

III. vyhlašuje

3.1 termín pro podání návrhů nominací osob-
ností na udělení Ceny města Starého Města v roce 
2019. Termín pro přijímání podání návrhů no-
minací osobností na udělení Ceny města Starého 
Města je stanoven ode dne vyhlášení Radou měs-
ta Staré Město do 30. května 2019. Pravidla pro 
udělování Ceny města Starého Města a formulář 
návrhu na udělení Ceny města Starého Města jsou 
na webových stránkách města Staré Město v kate-
gorii Město - Cena města.

IV. souhlasí

3.2 s převzetím záštity města Staré Město nad 
soutěží pro děti s názvem Ekosoutěž – ekologická 
soutěž o třídění odpadu mezi dětmi.

V. určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci Oprava ko-
telny na stadionu Širůch tyto dodavatele: 
Josef Moštěk, Kněžpole 25, 687 12 Bílovice, IČ 
16379373, DIČ CZ5404020479
PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 00207608, DIČ CZ00207608
VTP PELKA s.r.o., Velkomoravská 1164, 686 03 

Staré Město, IČ 26908743, DIČ CZ26908743

2.5 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na dodávky akce Půdní vestavba ZŠ 
č. p. 1000 – zřízení učeben – interier – dodávka 
školních pomůcek tyto dodavatele: 

AUTOCONT a. s., Hornopolní 3322/34, Morav-
ská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 04308697
KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČ 
155 26 691
Moderní škola s. r. o., K Rybníčkům 332, 747 81 
Otice, IČ 286 07 376
CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky,s.r.o., 
Velvarská 1689/31, 160 00 Praha 6, IČ 257 83 688
NOMILAND s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klim-
kovice, IČ 033 80 963

VI. vzala na vědomí

4.1 žádost stavebníka paní *** o společný souhlas 
dle § 96a stavebního zákona na novostavbu rodin-
ného domu. 

4.2 žádost stavebníka paní *** o územní souhlas 
dle § 96 stavebního zákona na zpevněnou mani-
pulační plochu. 

4.3 žádost stavebníků pana *** a paní *** o spo-
lečný souhlas dle § 96a stavebního zákona na no-
vostavbu rodinného domu. 

5.1 hospodaření města k 31.03.2019.

6.1 zápis ze zasedání komise pro územní plán 
a územní rozvoj ze dne 10.04.2019.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem části pozemků: 
p. č. 6803/2 o výměře 86 m2 
p. č. 6888/1 o výměře 71 m2, 
p. č. 6888/2 o výměře 21 m2
p. č. 6888/3 o výměře 47 m2
p. č. 6888/4 o výměře 45 m2

p. č. 7274/54 o výměře 8 m2
vše ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. 
 T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej: 
části pozemku p. č. 6080/1 orná půda o výměře 
cca 3.800 m2 
pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 374 m2 
pozemku p. č. st. 1512 zast. plocha a nádvoří o vý-
měře 95 m2 
části pozemku p. č. 722/1 orná půda o výměře cca 
1.250 m2
vše v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned

2.5 zadat zpracování projektové dokumentace ve-
řejného prostranství Za Radnicí.
 T: 31.07.2019

Josef Bazala, v. r. Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta místostarosta

TOMÁŠ STUCHLÍK 2. MÍSTO 
V ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU

Velká gratulace míří naše-
mu spolužákovi Tomáši Stuchlí-
kovi, který o víkendu vybojoval  
v krajském kole pěvecké soutěže Zazpívej, 
slavíčku krásné druhé místo. V konkuren-
ci 30 zpěváků se dokázal prosadit a svým 
výkonem přesvědčil porotu o svých kva-
litách. Jsme rádi, že po Magdaléně Žmolí-
kové, která svou kategorii vyhrála, vyrůstá 
na škole další pěvecký talent. 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Ve čtvrtek 25. dubna se žáci 1. stupně zúčastnili okrskové 
soutěže Štafetového poháru. Soutěžilo se ve štafetovém běhu 
mladších a starších žáků, a to 8 x 100 m  a 8 x 200 m smíšených 

družstev. Naši mladší běžci získali 2. místo ve štafetě 8 x 100 m. 
K získání poháru se počítaly tři časy – mladší, starší a jedna smí-
šená štafeta. Celkem běželo 14 družstev. ZŠ Staré Město se umís-
tila na pěkném 5. místě. Tak jsme si vybojovali postup do finále, 
které nás čeká 14. 5. Držte palce našim dětem!

https://www.zsstmesto.cz/2019/04/30/tomas-stuchlik-2-misto-zazpivej-slavicku/
https://www.zsstmesto.cz/2019/04/30/tomas-stuchlik-2-misto-zazpivej-slavicku/
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Maminka je ta, která může nahradit všechny, ale nikdo nena-
hradí jednu maminku.

Určitě si všichni uvědomujeme, jak moc je pro nás maminka 
důležitá.

Zvláště pro dítě je pevným bodem a největší jistotou v tomto 
velikém, neznámém a mnohdy zlém světě. 

Právě dnes, ve čtvrtek 9. 5.,  si děti připravily pro maminky 
vystoupení na oslavu Svátku matek. Do písniček, básniček a ta-
nečků daly všechnu svou lásku, kterou k mamince cítí, aby jí po-
děkovaly za její péči, pocit bezpečí, který jim dává, a nekonečnou 
trpělivost a lásku.

Jedním z cílů naší MŠ je naučit děti poznávat svět hra-
vou formou, která je pro ně přirozená. Malá technická uni-
verzita vznikla v Říčanech u Prahy, kde také sídlí. Lektory 
má po celé republice. Přivést děti k technickému a logickému 
uvažování je hlavním cílem této univerzity. Nám se tento pro-
jekt velmi líbil, a tak i my jsme už v loňském roce se třídou 
starších dětí absolvovali, takzvaně na zkoušku, několik lekcí.  
Letos jsme se zapojili znovu a objednali jsme si lekcí rov-
nou 7. Nyní jsme absolvovali poslední a děti se díky ní na-
učily stavět mosty z lega tak, aby most opravdu něco vydr-
žel a děti po něm mohly i přejít. Naučily se, jak se správně 

Samozřejmě se oslava neobešla bez přáníček a dárečků. Lepší 
kafe, než z vlastnoručně malovaného hrnečku od vlastního dítě-
te, vám určitě nikde neuvaří. 

Po buchtě se jen zaprášilo, kafíčko nestačilo zchládnout, poví-
dalo by se ještě dlouho. 

Ale hlavně – byla s námi MÁMA.
Milé maminky, všechno nejlepší a pamatujte. Každý problém 

je malicherností, když můžete obejmout své živé a zdravé dítě.

KMŠ Staré Město

staví pilíře mostů a vazbu cihel, a následně byly v plném 
úžasu, že je vybudovaný most z kostek skutečně udrží. 
Díky programu MTU si děti již hrály na stavitele, architekty, se-
známily se dosud s pro ně neznámými pojmy projektant, karto-
graf, recyklace,…

Je zajímavé nabídnout dětem vysvětlení věcí, které mají kolem 
sebe a nad kterými často ani nepřemýšlejí. Věříme, že projekty 
tohoto typu jsou pro děti velkým přínosem. Možnost nahlédnout 
na práci dětí při lekcích jsme umožnili i jejich rodičům.

Text: MS Rastislavova, Foto: Aleš Korvas

SVÁTEK MATEK V KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA I V NAŠÍ MŠ RASTISLAVOVA
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 Krajský úřad Zlínského kraje                                                          
 Třída Tomáše Bati 21     
 761 90 Zlín                                                                                                                                   www.kr-zlinsky.cz/kotliky, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz 

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna 
 
Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin. 
 

Pro koho je dotace určena?  
Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou 
převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným 
na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci! 
Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami.  
 

Na co je dotace určena?  
Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový 
ekologický zdroj tepla: 

• Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)  
• Plynový kondenzační kotel  
• Tepelné čerpadlo  

 
Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace – 
Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách 
https://svt.sfzp.cz.  
V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit 
i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.  

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. 

Jaká je výše dotace?  
 Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč 
 Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč 
 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč 
 Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč 

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci 
 

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)? 
• Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce 
• Novou otopnou soustavu 
• Rekonstrukci stávající otopné soustavy 
• Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu 
• Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti) 

 

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?  
• Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou 

soustavu 
• Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle) 
• Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku 

 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:  
• Stávajícího starého plynového kotle   
• Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku 
• Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší 
• Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 
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Minulý týden se děvčata ze SOŠ a Gymnázia Staré Město prala 
o co možná nejlepší umístění na mistrovství světa středních škol 
ve fotbale. Ostudu určitě neudělala a po notné dávce sportovní 
smůly skončila na krásném šestém místě.

Celkem 16 dívčích týmů bylo rozlosováno do 4 skupin. Češky 
byly dle losu ve skupině D společně s Chorvatskem, Brazílií a Itá-
lií. Původním cílem byl postup z těžké skupiny, ale v průběhu 
základní skupiny se ambice zvyšovaly. V prvním utkání narazil 
celek ze Starého Města na Chorvatky. Začátek utkání byl z pohle-
du holek z Česka velmi aktivní a agresivní. Vletěly na Chorvatky 
jako uragán a v šesté minutě utkání již vedly 2:0. Náskok se po-
stupně zvyšoval a aktivita holek nepolevila ani po změně stran. 
Po závěrečném hvizdu svítilo na tabuli skóre 14:0.

Dalším zápasem ve skupině byl prestižní duel s Brazílií. 
Od prvních minut utkání bylo jasné, že to bude složité utká-
ní. Hra byla vyrovnaná, šance se vyskytovaly na obou stranách 
hřiště. První poločas skončil nadějnou bezbrankovou remízou. 
V 15. minutě druhého poločasu udělala česká hráčka fatální chy-
bu v obraně, po které se brazilská útočnice řítila sama na bránu. 
Vyběhnuvši brankářka Škrabalová šla na zem ve snaze být u míče 
dřív. To se ji však nepovedlo a po kontaktu s útočnicí byl naří-
zen pokutový kop. Ten postižená útočnice s přehledem promě-
nila a brazilský celek vedl 1:0. Holky se i nadále snažily vyrovnat 
skóre, ale četné chyby tuto snahu mařily. Z jednoho z rychlých 
protiútoků navíc Brazílie dala branku a ubránila zaslouženou vý-
hru 2:0.

Poslední zápas s Itálií byl velkou neznámou. Z předešlých vý-
sledků bylo známo, že Brazílie porazila Itálii „pouze“ 3:0. Od úvo-
du utkání bylo jasné, kdo chce postoupit ze skupiny. Italky bránily 
a hrálo se pouze na jejich obranné polovině. Když ve 4. minutě 
skórovala Sára Illéšová, Italky odpadly ze hry. Nebyly soustředě-
né a přestaly běhat. Toho český celek využil a do konce poločasu 
přidal další dva góly. Druhý poločas se hrálo jen o to, kolik gólů 
vstřelí děvčata soupeřkám z Apeninského poloostrovu. Italky 
zahrozily jen jednou, kdy se dalekonosná střela naštěstí pouze 
otřela o břevno české brány. Konečné skóre 11:0 opět motivovalo 
holky do dalších utkání.

Čtvrtfinálový zápas se hrál proti favorizovaným obhájkyním 
titulu – Rakušankám. Favorita děvčata ovšem zaskočila a hrá-
la zatím nejlepší utkání na mistrovství. Rakušanky do ničeho 
nepustila, dobře bránila a nebezpečně útočila. Tato snaha byla 
odměněna v podobě prvního gólu Lucie Jelínkové z 27. minuty 

prvního poločasu. Druhý poločas probíhal stejně. Holky skvěle 
bránily a kontrolovaly utkání. Jediným problémem tak zůstalo 
neproměňování tutových šancí. Těsně před koncem utkání ne-
odhadla rakouská brankářka letící míč a naše hráčka se ocitnula 
sama před již zcela odkrytou bránou, kterou bohužel netrefila. 
Z následného protiútoku vzal nakopnutý míč vítr, ten se šťastně 
dostal k rakouské hráčce, která nezaváhala a v nastaveném čase 
vyrovnala na 1:1 z prakticky první šance ve druhém poločase. 
Následně se šlo do nájezdů na bránu, které měly rozhodnout 
o postupujícím do semifinále. V nájezdech mělo zjevnou výhodu 
Rakousko v podobě velké brankářky, která dva naše nájezdy dob-
ře vyřešila. Rakušanky byly v nájezdech úspěšné všechny a právě 
tyto nájezdy je posunuly do semifinále.

Na utkání s Taiwanem bylo těžké hledat motivaci. Děvčata 
měla stále v hlavách utkání s Rakouskem. Ale i přes to odehrála 
další dobrý zápas. Taiwan porazila  4:0.

Poslední utkání o umístění (5. – 6. místo) bylo odehráno proti 
Číně. Naše holky byly už dost unavené a chyběla nejen fyzická 
energie do utkání. Číňanky nehrály nikterak dobře, ale na una-
vené a psychicky vyčerpané Češky to bohužel stačilo. Číňanky 
vyhrály 2:0 a posunuly nás na konečnou 6. příčku na mistrovství.

Pochvalu si zaslouží celý tým, nejvíce však s přehledem hrají-
cí Lucka Jelínková, která předváděla ve všech utkáních nadstan-
dartní výkony. Děkujeme holkám za vzornou reprezentaci naší 
školy i České republiky.

Autor: Mgr. Benedikt Chybík

HOLKY ZE STARÉHO MĚSTA SI VEZOU ŠESTÉ MÍSTO 
Z MISTROVSTVÍ SVĚTA
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Výsledky:

ČR : Chorvatsko 14:0 (6:0)
ČR : Brazílie 0:2 (0:0)
ČR : Itálie 11:0 (3:0)
ČR : Rakousko 1 : 2 (1:0)
ČR : Taiwan 4 : 0 (2:0)
ČR : Čína 0 : 2 (0:2)
Střelkyně:
Illéšová 8, Holá 5, Polášková 5, Žufánková 2, Ohlídalová 

2, Ježková 2, Jelínková 2, Tomečková, Slováková, Furiková, 
Ceremugová.



Uzávěrka dalšího čísla Staroměstských novin 
bude 10. 6. 2019. 

Další noviny vyjdou 28. 6. 2019.

Dne 30. května 2019 oslavil své životní jubile-
um 60 let pan Josef Vanda.
Vynikající tenorista Staroměstské kapely, obě-
tavý člen Sboru dobrovolných hasičů ve Sta-
rém Městě a dobrý člověk, vždy ochotný po-
moci druhým.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, 
osobní spokojenosti a Božího požehnání. 
Maminka a sourozenci s rodinami.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 
686 03 Staré Město, IČO 00567884, tel. 572 416 445. Vychází jedenkrát měsíčně. Řídí redakční rada. Aleš Korvas tel.: 572 416 445, mobil  
775 666 842, e-mail: noviny@staremesto.uh.cz. www.staremesto.uh.cz. Návštěvní den v redakci - pondělí 12:30-15:00 hod., středa 12:30-15:00 hod., jinak 
dle telefonické domluvy. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Grafické zpracování a sazba Vladimír Šopík, tel. 777 750 159, 
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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

EVENT CENTRUM
náměstí Velké Moravy 2190, 
Staré Město 686 03,

                           www.eventcentrum.cz

17. červen – 21. červenec
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DĚL
žáků ZUŠ Slovácko
Jezuitský sklep

Středa 19. června
ČEŠTÍ LETCI V RAF
Přednáší historik PhDr. Daniel Švec
Začátek 17.00 hod.
Jezuitský sklep

Neděle 23. června
HURÁ, PRÁZDNINY!
Začátek 14.00 hod.
náměstí Velké Moravy
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MATEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2019

Dne 24. dubna jsme v 8:00 hod. vyjeli do Nové Lho-
ty do Hotelu Háj v krásné přírodě Bílých Karpat. Ces-
ta autobusem rychle uběhla a po 45 minutách jsme na-
těšeni vystupovali v krásném prostředí hotelu. Společně 
s námi jely paní učitelky: Slančíková, Valíčková, Kardosová  
a Mikulíková. Celé soustředění se neslo v duchu matematických 
her, kvízů a úloh. Samozřejmě byl potřeba i odpočinek, a tak jsme 
volné chvíle trávili na čerstvém vzduchu ve sportovním centru 
poblíž hotelu. Na samý závěr proběhlo vyhodnocení všech akti-
vit a úloh, poté jsme se sbalili a vyrazili unaveni, avšak spokojeni 
domů.

OKRESNÍ KOLA BIOLOGICKÉ 
OLYMPIÁDY

Okresní kola biologické olympiády v obou věkových kategoriích 
nesla letos téma „Něco dovnitř, něco ven“. V obou kategoriích (D … 
6. a 7. ročník, C … 8. a 9. ročník) naši školu reprezentovali ti nej-
úspěšnější řešitelé ze školních kol. Biologická olympiáda se skládá  
z teoretického testu, praktického laboratorního úkolu, poznávání 
rostlin a poznávání živočichů. Okresní kolo je ještě navíc doplně-
no o vstupní práci na jedno z pěti stanovených témat, jejíž zpra-
cování je nezbytné pro účast v okresním kole. Za mladší katego-
rii  hájili v okresním kole 10. dubna 2019 na uherskohradišťském 
gymnáziu barvy naší školy Leopold Chrástek a Vít Zapletal. Vítek 
vybojoval pro naši školu, možná trochu překvapivě, krásné třetí 
místo! Leoš skončil jen o malý chloupek za ním a odnesl si po-
myslnou bramborovou medaili. Celkem soutěžilo téměř 40 žáků, 

a tak je tento výsledek naší dvojice v historii staroměstské školy 
tím nejlepším, jaký jsme zatím dosáhli. Vítek přímo postoupil 
do krajského kola a naše radost byla ještě větší, když jsme se do-
zvěděli, že tam postoupil ze čtvrtého místa i Leoš. Tím budeme 
mít poprvé v historii v krajském kole dvojitou účast. Krajské kolo 
se koná 24. května v ZOO Zlín a my budeme klukům držet pěsti.

DEN ZEMĚ V KUNOVSKÉM LESE

V pátek ráno 12. dubna 2019 se všichni naši šesťáci vydali pěš-
ky do Kunovského lesa, kde pro ně byla připravena přírodovědná 
soutěž ZELENÁ STEZKA.

Soutěž proběhla již tradičně v rámci Dne Země.  
Čtyřčlenné hlídky vyrazily postupně na trať dlouhou asi 
dva kilometry. Cestou plnily úkoly z oblasti ekologie, od-
padového hospodářství, poznávání živočichů a rostlin. Na-
víc měly na trati nachystaných 30 otázek z naší přírody  
a přírody planety Země. Po sečtení všech bodů se vítězem letoš-
ního ročníku soutěže stalo družstvo s názvem Queens ve složení 
Eliška Adamíková, Adéla Hastíková, Iva Turčinová a Linda Zá-
branská ze 6. D. Chci poděkovat celému učitelskému týmu, který 
se na průběhu soutěže podílel. Budeme se těšit na příští ročník 
s novými šesťáky, kteří touží poznat naši krásnou přírodu.

DVAKRÁT TŘETÍ V OKRESE

Staroměstští fyzikové se neztratili – v okresním kole Fyzikální 
olympiády se Mirek Běhávka z IX.D a Roman Pochylý z VIII.C 
umístili každý ve své kategorii na krásném třetím místě.

Kategorii úspěšných řešitelů rozšířili i Petr Fianta, Viktorie 
Maňáková, Michal Pavlínek, Dominika Vagundová.

Blahopřejeme.

EXCELENTNÍ KLÁRKA A VIKI

Klárka Spáčilová z V. A a Viki Všetulová z IX. D – naše ma-
tematické talenty. Obě excelovaly nejprve v okresním kole Ma-
tematického klokana, po vyhodnocení krajského kola jsme se 
radovali znovu. Klárka se umístila v kategorii Klokánek s maxi-
málním počtem bodů mezi prvními, Viki získala v kategorii Ka-
det stříbrnou pozici. Na vyhodnocení výsledků celostátního kola 
si několik týdnů počkáme, ale i tak máme jistotu, že Klárka bude 
mezi prvními. Oběma blahopřejeme a děkujeme.

Text a foto: ZŠ Staré Město

https://www.zsstmesto.cz/2019/04/15/excelentni-klarka-a-viki/
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VYSTOUPENÍ DOLINČKY



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V DUBNU 2019

Jména dětí, které se zúčastnily vítání občánků v dubnu 2019 zprava, od okna:
Viktor Kolařík, Robin Kadlčík, Martin Hora, Žofie Číhalová, Daniel Zlámal, Ondřej Zlámal, Sebastian Zubaj.


