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PRVNÍ DÍTĚ ROKU 2016
Daniel Pokorák je prvním letošním občánkem narozeným ve 

Starém Městě. Narodil 25. ledna ve 21:13 hodin v uherskohradi-
šťské nemocnici rodičům Leoně Vanesse Daňhelové a Davidu Po-

korákovi, se kterými bydlí na sídlišti Kopánky. Po narození měřil 
49 cm a vážil 2,8 kg. Přejeme mu do budoucna hodně štěstí. 

„K narození prvního občánka roku přišli rodičům popřát i zástupci radnice. Zleva: starosta Josef Bazala, Leona Vanessa Daňhelová, 
David Pokorák, místostarosta Martin Zábranský a matrikářka Jana Nosková“

PLES SRPŠ PŘI ZŠ STARÉ MĚSTO
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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

RADNICE NABÍZÍ PŮJČKY NA REKONSTRUKCI
NEMOVITOSTÍ VÝHODNĚJI NEŽ BANKY

PŘEDSTAVENÍ SPOLKŮ VE STARÉM MĚSTĚ

Nižší úrok než u půjček na rekonstruk-
ci bydlení komerčních bank poskytuje 
staroměstská radnice v rámci Fondu roz-
voje bydlení.  Zájemci tak mohou dosáh-
nout až na částku dvě stě tisíc korun na 
opravu bytu nebo čtyři sta tisíc korun na 
rekonstrukci rodinného domu. Podle dél-
ky splácení půjčky je stanovena úroková 
sazba. „V případě, že si občan bude chtít 
půjčit prostředky na tři roky, bude mít ga-
rantovanou úrokovou sazbu 0,5 % ročně, 
v případě pětileté půjčky je potom úrok 
1% ročně,“ uvedl místostarosta Martin 
Zábranský. 

Fond na podporu bydlení je určen pri-
márně pro místní obyvatele, proto musí 
být nemovitost, kterou chtějí opravovat, 
v katastru Starého Města. Další podmín-
kou pro získání půjčky je sehnání ručitele. 

„Pro získání půjčky do výše padesát tisíc 
korun vyžaduje město ručení jedním člo-
věkem, nad padesáti tisícovou částku jsou 
potřeba ručitelé dva, nebo zástava nemo-
vitosti,“ nastínil podmínky získání půjčky 
místostarosta Zábranský. 

Možnosti využití prostředků zazname-
nalo jisté změny v roce 2014. Od té doby 
lze použít prostředky nejen na opravu 
exteriérů, ale také na rekonstrukci interi-
érů. Žadatelé tak mohou použít prostřed-
ky například na pořízení nové kuchyňské 
linky, kotle nebo vnitřních omítek. Jednou 
ročně chodí komise, která kontroluje, zda 
byly poskytnuté prostředky skutečně pou-
žity v souladu se smlouvou, to znamená, 
zda například žadatel skutečně přebudoval 
koupelnu. „Pokud by opatření ze závaž-
ných  důvodu nestihl realizovat do stano-

vené doby, lhůta by mu byla prodloužena,“ 
uvedl Zábranský. Dodal zároveň, že peníze 
nejsou žadatelům převáděny na účet, ale 
město na základě dodaných faktur pro-
středky uvolňuje přímo dodavatelům.

O půjčky si mohou zájemci požádat 
prostřednictvím formulářů buď přímo na 
radnici města, nebo jsou volně ke stažení 
na webu města. Termíny pro podání žá-
dostí jsou od 1. října do 31. ledna následu-
jícího roku. „Pro letošní rok jsme obdrželi 
celkem šest žádostí v celkovém objemu 
510 tisíc korun. To je o deset tisíc korun 
víc, než je ve fondu alokovaných prostřed-
ků, nicméně rada města doporučila zastu-
pitelstvu schválit žadatelům celou požado-
vanou částku. Pokud tento návrh schválí 
zastupitelstvo, žadatelé mohou začít s čer-
páním prostředků,“ doplnil místostarosta.

Vážení čtenáři,
v našem městě je v současné době registrováno sedmadvacet 

spolků, sdružení, uskupení a organizací, které se věnují organi-
zované zájmové činnosti. Tyto spolky sdružují ve svých řadách 
více než 2500 členů, což je vzhledem k velikosti Starého Města, 
které má přibližně 6720 obyvatel, úctyhodné číslo. Samozřejmě, 
že ve spolcích registrovaných v našem městě nejsou členy pou-
ze Staroměšťané, ale i tak se jedná o obrovský počet lidí. Mnozí 

z nás ale vlastně ani netuší, jaké spolky a sdružení ve Starém Měs-
tě jsou, čemu se věnují a kolik mají členů. To byl jeden z hlavních 
důvodů, proč jsme se rozhodli pro projekt představení staroměst-
ských spolků a sdružení. Od následujícího vydání počínaje, bude 
ve Staroměstských novinách představen vždy jeden až dva spolky, 
tedy alespoň ty, které se podaří kontaktovat a budou mít zájem 
o své představení.

1. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
 Staré Město
2. Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.
 místní organizace Staré Město
3. Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace
 Staré Město
4. Tělovýchovná jednota Sokol Staré Město 
5. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
6. Myslivecké sdružení Lípa Staré Město
7. Středisko volného času Klubko 
8. Orel jednota Staré Město
9. Volejbalový sportovní klub Staré Město, o.s.
10. Šachový klub Staré Město
11. SK Staré Město
 (Sportovní kluby Staré Město, pozn, red.)
12. z.s. Morrigan, společnost přátel historie
13. Staroměstská kapela

Spolky a sdružení registrované ve Starém Městě

14. Moto sport klub v AČR
15. Autoklub v AČR
16. Junák - český skaut, středisko Dvojka Staré Město, z.s.
17. SPS Staré Město, (Spolek přátel slivovice, pozn, red.)
18. Klub přátel vína
19. Český svaz včelařů, o.s.,
 základní organizace Uherské Hradiště
20. JISKRA Staré Město, z.s.
21. Spolek přátel slivovice
22. Doliňáci
23. Soubor písní a tanců Dolina o.s.
24. Dětský folklorní soubor Dolinečka
25. Římskokatolická farnost
 Staré město u Uherského Hradiště
26. TC Staré Město (Tenisový klub Staré Město, pozn, red.)
27. Taneční klub Tweet, o.s.
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Letošní, již 16. ročník Koštu slivovice, který ve Starém 
Městě tradičně pořádá Spolek přátel slivovice, zná své ví-
těze. Do boje o co nejlepší umístění letos lidé poslali 827 
pálenek, kdy tradičně nejpočetnější skupinu tvořily vzorky 
z trnek a durancie. Těch se letos sešlo 475.  Další početnou 
skupinou byly s počtem 96 hrušky a o jeden vzorek méně 
bylo destilátů z meruněk. Ostatních vzorků jako jablek 
a mirabelek se sešlo více než 280.  „Dvaačtyřicet tříčlen-
ných komisí postupně degustovalo přidělené vzorky, při-
čemž na našem koštu se hodnotí dvoukolově, to znamená, 
že každý degustovaný vzorek ochutná a ohodnotí vždy šest 
lidí,“ objasnil způsob degustace Bohumil Crla z pořádající-
ho Spolku přátel Slivovice ve Starém Městě. Vzorky mohou 
získat vždy po půl bodu na stupnici od 0 až po 10.  

S nápadem na ocenění mimořádných počinů napříč vše-
mi oblastmi společenského života našeho města přichází od 
letošního roku po vzoru okolních obcí také staroměstská 
radnice. 

Myšlenka na každoroční vyhlašování Ceny města Staré 
Město, zazněla poprvé při společném setkání vedoucích 
dobrovolných spolků a organizací se zástupci města v pro-
sinci minulého roku. Po získání podpory ze strany Rady 
města, byly zahájeny práce na přípravě pravidel pro udělení 
ceny, která zastupitelstvo schválilo na svém 9. zasedání na 
konci února.   

„Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořád-
ných počinů ve všech oblastech společenského života měs-
ta, které významně přispěli k jeho rozvoji, reprezentaci 
a propagaci, jakož i k ocenění mimořádných projevů odva-
hy při záchraně lidských životů. Jsem přesvědčen, že je dob-
ře, když lidem, kteří žijí kolem nás, dokážeme vzdát úctu,“ 
uvedl starosta Josef Bazala a doplnil, že návrh na udělení 
ceny města může předložit občan jako fyzická osoba s trva-

LETOŠNÍ KOŠT SLIVOVIVCE ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE

RADNICE PŘICHÁZÍ S NOVINKOU: BUDE UDĚLOVAT CENU MĚSTA

Nakonec je ustanovena sed-
mičlenná subkomise, která vybere 
deset nejlépe hodnocených vzorků 
z každé kategorie od všech komisí 
a z nich je nakonec vybrán šampión 
každé z kategorií.       Šampionem 
v kategorii Trnka se ziskem 62 bodů 
bodů stal pan Stanislav Slováček 
z Nedakonic se svou trnkou + du-
rancií 2015. Nejlépe hodnocenou 
pálenku z meruňky měla Táňa 
Tůmová z Postoupek. „O kvali-
tě šampiona královské kategorie, 
což je beze sporu trnka a durancie, 
svědčí i fakt, že stejný vzorek vy-
hrál také o dva týdny dříve na koštu 
v Kostelanech nad Moravou,“ dopl-
nil Bohumil Crla.

O tom, že košt slivovice není jen 
o alkoholu, ale i zábavě, svědčí návštěvnost více než šesti 
set lidí. Ti si ani letos nenechali ujít ochutnávku vzorků de-
stilátů, ale také zábavu v podobě bohatého kulturního pro-
gramu nebo tomboly. „Chodím na košt slivovice pravidelně 
každý rok, ale letošní ročník se mně líbil z těch posledních 
dvou asi nejvíc. Spousta lidí, spousta známých, spousta zá-
bavy. Super večer,“ zhodnotila 16. košt slivovice ve Starém 
Městě jedna z návštěvnic, Martina Sedláková.

Šampion koštu v každé z kategorií bude mít svůj vítězný 
vzorek umístěn v Muzeu slivovice ve Vlčnově, jako odkaz 
pro příští generace.

Text a foto Aleš Korvas

lým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv 
osob se sídlem na území města. „Návrh musí být podán pí-
semně nejpozději do 30. května kalendářního roku,“ dodal 
starosta.

Předložené návrhy poté přezkoumá Kulturní komise, 
která vybere několik jmen. „Tento výběr poputuje k Radě 
města, která jednotlivé předložené osobnosti prodiskutuje 
a vybere z nich tři až čtyři jména. Ty nakonec bude schvalo-
vat zastupitelstvo, jako základní a nejpočetněji zastoupený 
orgán obce,“ objasnil způsob výběru kandidátů předseda 
Kulturní komise, místostarosta Martin Zábranský.

S cenou města souvisí také finanční odměna oceněným 
kandidátům v rozmezí 5 – 10 tisíc korun, která bude osob-
nostem předána při slavnostním udílení. To se uskuteční na 
podzim při předávání programových dotací.

„Inspiraci k udělování této ceny jsme čerpali v okolí, kde 
tyto ankety probíhají již několik let. Pravidla jak přihlásit 
návrhy jsou k dispozici na internetových stránkách města,“ 
dodal na závěr starosta.
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Populace bobrů evropských, kteří jsou zvláště chráněným dru-
hem, se ve Starém Městě rozrostla natolik, že lze hovořit o přem-
nožení. Škody, které páchají, jsou zatím až na výjimky pouze na 
stromech, které s radostí kácejí, aby si mohli vybudovat hráze. 
„Na jednu stranu je velmi potěšující, že se chráněnému druhu 
živočicha tak daří ve volné přírodě, na druhou stranu je potřeba si 
uvědomit, že likvidace stromu s půlmetrovým nebo i metrovým 
průměrem je pro tohoto hlodavce otázkou několika dnů. Bobří 
rodinka tak zvládne zlikvidovat poměrně velké množství stromů 
během jediného měsíce,“ uvedl Květoslav Fryšták, pracovník od-
boru správy majetku a životního prostředí staroměstské radnice. 
Jako příklad přitom uvádí situaci na slepém rameni Kobylica, což 
je vodní plocha nedaleko řeky Moravy. Kolem ní rostly ještě ne-
dávno desítky starých stromů a členové rybářského spolku řešili, 
jak uvolnit vodní plochu z trvalého zastínění. Díky několika bob-
řím jedincům už jich kolem Kobylice zbývá pouze několik.

Své o bobrech vědí také staroměstští rybáři.  U chovného ryb-
níka Olší, který je pod cyklostezkou vedoucí na Velehrad, bobři 
okousali strom, který padl na hráz tamního rybníka a zničil lávku 
vedoucí k rybníku. To je ale jen jeden z mnoha příkladů, jak tito 
hlodavci ztěžují rybářům práci. „Vloni nám například neustále 
stavěl bobr hráz na náhonu k rybníku na Širůchu. Jeden den jsme 

Rodičovský ples SRPŠ při Základní škole Staré Město je tra-
diční akce, na kterou se těší nejen rodiče žáků, ale především žáci 
samotní. Pro ně ples neznamená jen zatančit naučenou choreo-
grafii, ale zároveň se jedná i o jejich první krůčky do společnos-
ti. Svěřenci se nácvikům věnovali několik měsíců. Začátky ne-
byly nejlehčí, neboť ne všichni byli obeznámeni s tříčtvrtečním 
rytmem. Zanedlouho však již věděli, co znamená ono raz-dva-tři, 
dva-dva-tři a valčík se stal jejich věrným společníkem.

V den „D“ nervozita stoupala, ale zároveň se všichni těšili na 
večer. Když vpluly první páry na parket, diváci se stali svědky 
toho, jak se děti změnily v elegantní mladé ženy a důstojné mladé 
muže. Výkony byly odměněny zaslouženým potleskem, úsměvy 

O dalších šest nových jmen se rozšířil počet členů staroměst-
ského mysliveckého sdružení. V pátek 4. března na výroční schů-
zi, kde předseda Miroslav Horký, nejdříve přítomným nimrodům 
shrnul uplynulý rok, přijali mezi sebe šest myslivců, kteří dosud 
byli mezi čekateli. „Po novele Občanského zákoníku jsme museli 
přijmout jako sdružení nové stanovy. Díky tomu mohl být počet 
členů vyšší než dosud maximálních pětatřicet,“ řekl předseda Mi-
roslav Horký. Nově přijatí myslivci ale nejsou pro již plnoprávné 
členy žádnými nováčky. Všichni totiž patřili mezi čekatele něko-
lik let, byli proto všem kolegům dobře známí. „Je to standardní 
postup. Nejdřív fungují nějakou dobu mezi námi jako čekatelé, 
abychom si ověřili, zda mezi nás zapadnou, jak pomůžou s prací 
kolem honitby a až po přijetí mezi členy mohou získat hlasovací 
právo na schůzích, čili stát se plnoprávnými členy,“ doplnil Horký 
s tím, že možnost hlasovat je v podstatě jediný rozdíl mezi čekate-
li a plnohodnotnými členy. 

PŘEMNOŽENÍ BOBŘI LIKVIDUJÍ LETITÉ STROMY

RODIČOVSKÝ PLES 2016

STAROMĚSTŠTÍ MYSLIVCI PŘIJALI NOVÉ ČLENY

ji rozebrali a do druhého dne už byla postavená znovu,“ doplnil 
předseda staroměstských rybářů, Jiří Horsák.

Snižování jejich stavů je ale v nedohlednu, minimálně do doby, 
dokud bude bobr veden jako zvláště chráněný druh. Do té doby 
jej nebudou moci myslivci lovit. „Jednou byl pokus o odchyt bob-
rů do pastí a následné přemístění na jinou lokalitu. To ale nijak 
výrazně úspěšné nebylo, a tak přemnožení trvá dál,“ dodal Jiří 
Horsák.

Text a foto Aleš Korvas

Nově přijatí členové zleva: předseda myslivců Miroslav Horký, 
Petr Spáčil, Petr Minks, Tomáš Škrabal, Ing. Jan Ševčík, Zdeněk 
Omelka, Jan Zajíc a hospodář Pavel Pluhař

příbuzných a přátel, a možná i utajenou slzičkou pyšných mami-
nek. 

Letošní polonézu hodnotíme jako dosud nejzdařilejší, nasadila 
vysokou laťku jak ostatním školám, tak i našim budoucím devá-
tým ročníkům.

Poděkování patří jak rodičům, kteří děti na ples nádherně ob-
lékli, tak nacvičujícím vyučujícím. 

Nesmíme opomenout ani organizátory a štědré sponzory ple-
su, mezi které patřili rodiče, SRPŠ  i přes sto padesát firem. Dě-
kujeme všem.

Mgr. Miroslava Oharková Foltýnová
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STARÉ MĚSTO SE PŘEDSTAVILO NA VI. MINIVELETRHU 
CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA V REDUTĚ

Své zastoupení na VI. Miniveletrhu cestovního ruchu Slo-
vácka, které se konalo 15. března, mělo také Staré Město. Akce 
na podporu cestovního ruchu, kde se představují jednotlivé 
obce, svazy obcí nebo mikroregiony má za účel prezentovat 
nejen turistům, ale i dalším sdružením, mikroregionům nebo 
obcím připravované novinky pro nadcházející turistickou 
sezónu. „Naše město zde propaguje nejen nově vybudované 
náměstí Velké Moravy, kostel Sv. Ducha, Event centrum, Je-
zuitský sklep a rozcestí Velké Moravy, ale i Velkomoravský pa-
mátník, který je součástí celku. Kromě toho se snažíme pod-
pořit také povědomí o Baťově kanále, který je v našem katastru 
nebo staroměstském Kovozoo, i když oba poslední jmenované 
subjekty mají na veletrhu i své vlastní zastoupení,“ uvedl mís-
tostarosta Starého Města Martin Zábranský, který má na sta-
rost oblast cestovního ruchu.  V moravském regionu jsou dva 
významné veletrhy zaměřené právě na cestovní ruch.  Menší 
je uherskohradišťský, zaměřený na rozvoj cestovního ruchu 
v regionu Slovácko, a tím větším a zřejmě i významnějším co se 
cílení turistů týče je brněnský Regiontour, který se koná vždy 
v lednu.  Ani na něm Staré Město se svou propagací nechybě-
lo. „Brněnský veletrh je skutečně masivní, přesahující hranice 
nejen regionu Moravy, ale i republiky. Jen vloni jej navštívilo 
dvaatřicet tisíc návštěvníků a o jejich přízeň se ucházelo více 
než tisíc turistických lokalit a firem,“ doplnil Martin Zábran-
ský. Zde zastoupení Starého Města reprezentovalo jak vedení 
města, tak sdružení Místní akční skupiny Staroměstsko.

Místostarosta Martin Zábranský, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonín Mach, starosta Josef Bazala
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U S N E S E N Í
z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.02.2016 

U S N E S E N Í
z 25. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.02.2016

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  schválilo

K bodu 2)
rozpočtové opatření č. 1/2016:
 - zvýšení příjmů ze 129 630 000 Kč
na 129 744 000 Kč 
 - zvýšení výdajů ze 164 270 000 Kč
na 164 442 000 Kč
 - změnu financování ze 34 640 000 Kč
na 34 698 000 Kč 

K bodu 3)
Smlouvy o  zápůjčce z FRB dle platných Pravi-
del  pro tvorbu, čerpání a použití   prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení  těmto žadatelům:

1. Dana Nožičková, Staré Město, Kopánky 1725
Pro nemovitost : byt ve Starém Městě, Kopánky 
1725
Číslo smlouvy o zápůjčce : 452/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 40.000 Kč  

2. Mgr. Marcela Šáchová, Staré Město, Slavomí-
rova 1401
Pro nemovitost : RD ve Starém Městě, Slavo-
mírova 1401
Číslo smlouvy o zápůjčce : 453/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 50.000 Kč 

3. Jiří Popelka, Staré Město, Velehradská 1541
Pro nemovitost : RD ve Starém Městě, Vele-
hradská 1541
Číslo smlouvy o zápůjčce : 454/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila

2.1 dopracovanou projektovou dokumentaci 
akce Staré Město – oprava MK, ulice  Východní.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na stavební práce na akci  Staré 
Město – oprava MK, ulice Východní.

2.3 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce  Rozšíření 
hřbitova – hřbitovní zeď, Staré Město. Vybraný  
uchazeč PaPP spol. s.r.o.,  Za Tratí 1154, 686 
01 Uherské Hradiště, IČ 00207608 s nabídko-
vou cenou 3 925 382 Kč bez DPH, 4 749 712 Kč 
vč. DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Roz-
šíření hřbitova – hřbitovní zeď, Staré  Město 
s uchazečem PaPP spol. s.r.o., Za Tratí 1154, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00207608 v sou-

dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 60.000 Kč

4. Jitka Feldvabelová, Staré Město, Luční čtvrť 
2039
Pro nemovitost :
RD ve Starém Městě, Luční čtvrť 2039
Číslo smlouvy o zápůjčce : 455/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 80.000 Kč 

5. Jiří Zambal, Staré Město, Klukova 1623
Pro nemovitost : RD ve Starém Městě, Klukova 
1623
Číslo smlouvy o zápůjčce : 456/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 80.000 Kč  

6. Markéta a Petr Petrů, Staré Město,
Karoliny Světlé 504
Pro nemovitost : RD ve Starém Městě
Karoliny Světlé 504
Číslo smlouvy o zápůjčce : 457/2016
Vyjádření  Pracovní skupiny pro posouzení žá-
dostí o zápůjčky z FRB :
Souhlas se Smlouvou o zápůjčce 200.000 Kč  

K bodu 4)
převod majetku – prodej  částí pozemků 
p. č. 2414/10 orná půda, p. č.  4525/1 ostat. 
plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. č. 4525/9 
ostat. plocha o  celkové   výměře 632 m2 v lo-
kalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh.   Hradiště, společnosti Třinec-
ké železárny, a. s., Třinec, Průmyslová 1000, 
IČ   18050646, za cenu 600 Kč/m2 + příslušná 
DPH, za účelem vybudování parkoviště pro 
osobní vozidla. 

ladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací do-
kumentace.

2.4 uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce „Rekonstrukce  vnitřních instalací DPS 
č. p.  1707 Staré Město“ s uchazečem STAMOS 
Uherské Hradiště spol. s. r.o.,  Otakarova108, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171 v sou-
ladu s návrhem smlouvy  o dílo ze zadávací 
dokumentace.

5.1 účetní závěrky za rok 2015 v souladu 
s vnitřní směrnicí  S 05/2013 ke schvalování  
účetní závěrky a vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních  závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, těmto 
zřízeným příspěvkovým  organizacím:
 - Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ 75022567
 - Mateřská škola Komenského 1721, Staré 
Město, okres Uherské Hradiště, IČ 75022532

K bodu 5)
Pravidla pro udělování Ceny města Starého 
Města
Formulář návrhu na udělení Ceny města Sta-
rého Města

K bodu 6)
výši odměn neuvolněným členům zastupitel-
stva města – neuvolněnému členu   rady, před-
sedovi komise nebo výboru a členu zastupitel-
stva dle § 72 a § 84   odst.  2  písm.  n)   zákona  
č.  128/2000  Sb.,  o  obcích v platném znění,  
v maximální výši dle nařízení vlády č.37/2003 
Sb., v platném znění. Odměny   za výkon více 
funkcí se nesčítají. Nová výše odměny bude po-
skytnuta od   01.03.2016. 

II. zrušilo
K bodu 4)
převod majetku – prodej  čás-
tí pozemků p. č. 2414/10 orná půda, 
p. č. 4525/1   ostat. plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha 
a p. č. 4525/9 ostat. plocha o celkové   výměře 
632 m2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh.   Hradiště, společnosti 
Třinecké železárny, a. s., Třinec, Průmyslová 
1000, IČ 18050646, za cenu 600 Kč/m2, za úče-
lem vybudování parkoviště pro osobní   vozi-
dla, který byl schválen na 4. zasedání Zastupi-
telstva města ve Starém   Městě dne 30.03.2015 
pod bodem II./7.2.

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

 - Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, IČ 75022541
 - Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 
1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, 
IČ75022559
 - Středisko volného času Klubko Staré Město, 
U Školky 1409, Staré Město, IČ 75833328
 - Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 
1249, Staré Město, IČ 75121824

5.2 hospodaření příspěvkových organizací 
města za rok 2015, včetně rozdělení  dosaže-
ných zlepšených hospodářských výsledků do 
peněžních fondů příspěvkových  organizací za 
rok 2015.

(pokračování na str. 4)
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U S N E S E N Í
z 26. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 02.03.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila

1.1 Rada města schválila pronájem byto-
vé jednotky č. 214 v domě s pečovatelskou  
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
paní  Emilii Blahové, bytem Staré Měs-
to, Velehradská 1707, na dobu určitou do 
31.07.2016  a nájemné ve výši 15,23 Kč/
m2/měsíc, z důvodů rekonstrukce domu 
s pečovatelskou  službou, Velehradská 
1707 ve Starém Městě.

1.2 ukončení smlouvy o výpůjčce (spolu-
práci) uzavřené dne 16.07.2007 mezi měs-
tem Staré Město a Moravským zemským 
muzeem, Brno, Zelný trh 6, IČ 00094862, 
týkající se výpůjčky objektu č. p. 531, ul. 
Altéře ve Starém Městě včetně pozemku 
p. č. st. 501 o výměře 251 m2, vše v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, výpovědí s vý-
povědní lhůtou tři měsíce.

záměr na převod majetku – prodej po-
zemku p. č st. 501 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 251 m2, jehož součástí je stavba 
č. p. 531, rodinný dům a části pozemku 
p. č. 7166 ostat. plocha/jiná plocha o vý-
měře cca 200 m2, vše v lokalitě Altéře ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, za účelem výstavby rodinného domu 
s nebytovými prostory. 

1.4 záměr na uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 

Gerstnera 2151/6, IČ: 25733591, na právo 
umístění stavby „St. Město, Vlk, smyčka 
NN“, (umístění kabelového vedení NN v 
délce trasy 8,4 m) na pozemcích p. č. 44/32 
a 44/52, vše ve vlastnictví města Staré Měs-
to, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.5 Rada města schválila výpůjčku movité 
věci – ovládací pracoviště (GSM brána), inv. 
č. 611-8800000303 – dálkové spouštění 
elektronických akustických sirén pro úče-
ly  ochrany obyvatelstva a integrovaného 
záchranného systému, která je ve vlastnic-
tví  České republiky - Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Praha 
2, Nové  Město, Rašínovo nábřeží 390/42, 
IČ 69797111, na dobu určitou 8 let - do 
03.03.2024.

3.1 smlouvu o poskytování služeb společ-
nosti Frank Bold, advokáti, s. r. o. Brno ve 
věci  právního zastoupení města v soud-
ním sporu s Ing. Zdeňkem Vojtkem o plat-
nost  územního plánu.

II.   vzala na vědomí

1.3 seznam zájemců o koupi pozemků 
v lokalitě Louky – průmyslová zóna ve  
Starém Městě.

2.1  Inventarizační zprávu za rok 2015.

III. doporučila zastupitelstvu města 
schválit

2.2 Dodatek č. 46, kterým se mění a do-
plňuje „Smlouva o zajištění městské hro-
madné  dopravy jako veřejné služby na 
území města Uherského Hradiště a obcí 
Kunovice 
 a Staré Město“ ze dne 16. 2. 1994, uzavřený 
se společnosti ČSAD BUS Uherské  Hradi-

ště, a.s., IČ 27752968.  Jedná se o příspěvek 
města Staré Město na dopravní  obslužnost 
v roce 2016 ve výši 269.250,- Kč.

III.  uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej pozemku – prodej pozemku 
p. č st. 501  zast. plocha a nádvoří o výměře 
251 m2, jehož součástí je stavba č. p. 531, 
rodinný  dům a části pozemku p. č. 7166 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 200 
m2, vše v lokalitě Altéře ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem  
výstavby rodinného domu s nebytovými 
prostory, na úředních deskách.

Zájemci o odprodej mohou podávat své 
nabídky do 17.3.2016
T:ihned

1.4 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem České Budějo-
vice, F. A.  Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká re-
publika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo  umístění stavby „St. Město, Vlk, 
smyčka NN“, (umístění kabelového vedení 
NN  v délce trasy 8,4 m) na pozemcích p. č. 
44/32 a 44/52, vše ve vlastnictví města Sta-
ré  Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
na úředních deskách.
T:ihned

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY

(pokračování ze str. 3)

5.3 v souladu  s  ustanovením  § 31  odst. 
1  písm.  a)  zákona č. 250/2000  Sb., o  roz-
počtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  
znění  pozdějších  předpisů  změnu odpisových 
plánů majetku na rok 2016 u těchto příspěvko-
vých organizací

 -  Základní škola, Staré Město, okres Uherské 
Hradiště, IČ 75022567
 - Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Měs-
to, okres Uherské Hradiště, IČ 75022541

II.  určila

2.2 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci  Staré 
Město – oprava MK, ulice Východní tyto do-
davatele:  

STRABAG a.s., oblast východ, Příluky 386, Zlín
SUS Zlínska s. r. o., k Majáku 5001, Zlín
SUS Slovácka s. r. o., Jarošov 514
Porr a. s. Dopravní stavby, odštěpný závod Mo-
rava, Tlumačov
EUROVIA CS a. s., závod Zlín

III.  doporučila zastupitelstvu města schválit

5.4 rozpočtové opatření č. 1/2016:
- zvýšení příjmů ze 129 630 000 Kč na 129 744 
000 Kč 
-  zvýšení výdajů ze 164 270 000 Kč na 164 442 
000 Kč
-  změnu financování ze 34 640 000 Kč na 34 
698 000 Kč 

IV. rozhodla

2.4 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-

kázky „Rekonstrukce vnitřních instalací DPS 
č. p. 1707 Staré Město“ - podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce zadávaná ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení. Vybraný uchazeč 
STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o., Otaka-
rova108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46346171 
s nabídkovou cenou 5 737 721 Kč bez DPH, 
6 598 379 Kč vč. DPH.

V. souhlasila

6.1 s uspořádáním motoristické akce XIV. Slo-
vácký okruh o cenu Bohumila Kováře ve  dnech 
od 7. – 8. května 2016.

Josef Bazala  Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta
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AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

SOKOL STARÉ MĚSTO MÁ NOVÝ PRAPOR
V prostorách šachového sálu Společensko kulturního 

centra se 24.března 2016 konala Výroční členská schůze T.J. 
Sokol Staré Město.  

Kromě každoročního zhodnocení uplynulého roku, měl 
bohatý program letošní volební valné hromady také svo-
ji slavnostní část - představení nového sokolského prapo-

ru, který byl pořízen díky finančního přispění města Staré 
Město.

Text, který zdobí  nový prapor staroměstských sokolů  
„V mysli vlast, v srdci smělost, v paži sílu“ byl původně 
umístěn (podle archivních materiálů a svědectví pamětní-
ků) v průčelí staroměstské sokolovny.

První rozvinutí nového praporu

Poděkování zástupcům města

Naše Věrná garda Nový výbor 2016-2019



Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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POHÁDKA O HONZOVI A PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE
PŘILÁKALA STOVKY DIVÁKŮ

ZIMA V DOLINEČCE I

Vyprodaný sál Společensko kulturní-
ho centra ve Starém Městě byl odpoledne  
v neděli 13. března. Zdejší Ochotnický 
spolek TJ Sokol Staré Město hrál pohád-
ku o Honzovi a princezně Zlatovlásce.  
Stovky diváků zaplnily nejen velký sál až 
do posledního místečka. Místa k sezení 
marně hledali někteří diváci i na okolních 
balkonech. Na pohádku, kterou ochotní-
ci ve svém volném čase zkoušeli po dobu 
téměř celého roku jedenkrát, měsíc před 
premiérou pak dvakrát týdně, se při-
šlo podívat více než 350 diváků, z nichž 
zdaleka ne všichni byli děti. Těch mohla 
být v sále odhadem asi polovina. „Naše 
představení bývají vyprodaná pravidelně. 
Míváme jich asi patnáct během roku pře-
devším po okolních vesnicích, ale už jsme hráli i v Praze nebo 
v Rakousku pro naše krajany,“ uvedla režisérka pohádky, paní 
Anna Hudáková, která šestnáct herců připravovala. Zároveň se 
postarala také o výrobu kostýmů. „Dvacet let jsem pracovala 
jako kostymérka ve slovenské televizi, takže to pro mě nebyl 
zas až takový problém,“ doplnila s úsměvem paní Hudáková. 

Už potřetí za sebou se děti z Dolineč-
ky I na začátku půstu převlekly do masek 
a vyrazily na fašankovou obchůzku. Poča-
sí nám bylo letos docela nakloněné. Sice 
foukal vítr, ale občas vysvitlo i sluníčko. 
Po začátečním rozezpívání a roztancová-
ní na náměstí Velké Moravy jsme vyrazi-
li do ulic města. Letos jsme se za zpěvu 
a doprovodu muzikantů vydali na Louky 
a na Nový svět. Fašankovou obchůzku 
jsme zakončili ve škole. V průvodu ne-
chyběly tradiční masky, jako je vodník, 
slamák, smrtka, kašpárek, medvědář 
s medvědem. Letos se nově objevil včelař 
nebo hejkal.

Na smrtnou neděli se stalo tradicí vy-
nášení mařeny. Letošní zima sice neby-
la krutá, jak původně předpovídali, ale 
větrná. Nejinak tomu bylo i při samotné 
obchůzce. Děti se nedaly a jejich zpěv 
byl slyšet široko daleko. Novinkou bylo 
setkání se spřáteleným souborem Hra-
dišťánek na lávkách, kde jsme předali 
létečko jako symbol nadcházejícího jara 
panu starostovi z Uherského Hradiště. 
S létečkem, pásmem říkanek a písní jsme 
navštívili Pavlicovi a pana starostu. Klu-
ci už pomalu ztrácí své chlapecké hlásky, 
o to zvučnější mají zpěv. A dívky, spíše 
slečny svým smíchem dokážou rozveselit 
i pořádně naštvaného člověka. Nic naplat 

K ochotnickému divadlu má blízko také její syn, Michal Hudák, 
který připravil pro pohádku návrh a výrobu scény. Za skvělé he-
recké výkony přišel po představení poděkovat ochotníkům také 
starosta Josef Bazala, který paní režisérce Hudákové předal dár-
kový koš s kyticí.

Foto a text Aleš Korvas

– z malých dětí, které v září 2007 nastou-
pily do nově vzniklé Dolinečky I již vy-
rostli velcí šohajci a děvčice.

Moc děkujeme všem rodičům z Doli-
nečky I, kteří si pro nás připravili občers-
tvení a dětem (nebo spíše řečeno mláde-
ži) za jejich účast a nadšené úsměvy na 
tvářích.

Kateřina Vránová, Jarmila Tomešková

OTEVÍRÁNÍ VINAŘSKÝCH 
CYKLOSTEZEK VE

STARÉM MĚSTĚ
Na poslední dubnový den, tj. sobotu  

30. 4. připravil místní Klub přátel vína v Je-
zuitském sklepě na náměstí Velké Moravy již 
tradiční zastávku pro účastníky akce Na kole 
vinohrady. 

„Akce je každý rok cyklisty hojně navště-
vovaná, ale my bychom rádi pozvali na skle-
ničku dobrého vína od místních vinařů také 
všechny Staroměšťany, sklep budeme mít 
otevřen od 10:00 do 17:00“ zvou k návštěvě 
členové spolku.



11

AktualitySTAROMĚSTSKÉ NOVINY

STAROMĚSTSKÉ ŠKOLKY SLAVILY KARNEVAL 

Dne 17. února se proměnila celá mateřská škola Komenské-
ho v jeden velký indiánský tábor. V každé třídě probíhaly nej-
různější soutěže v indiánských dovednostech a nakonec se třídy 
(indiánské kmeny) vzájemně navštívily, abychom si prohlédli, 
komu se indiánská maska nejlépe podařila.

Text a Foto Věra Hanslianová 

Na konci února jsme měli v naší školce karneval. Ve školce 
se to hemžilo krásnými maskami. Všichni jsme si to velmi užili, 
vždyť se celé dopoledne s radostí soutěžilo, zpívalo, tancovalo.

Text a foto Mgr. Iveta Polášková

foto Věra Hanslianová

foto Věra Hanslianová

foto Věra Hanslianová

foto Mgr. Iveta Polášková
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DOMÁCÍ KUCHYNĚ

Báleše/Staré Město
3 a 1/6 hrnku hladké mouky
40 g droždí
1 a ½ lžičky oleje
2 lžíce krystalového cukru
1 a ½ hrnku vlažného mléka
2 vejce
špetka soli
olej nebo sádlo

na posypání a polití:
hrušková marmeláda
hruškovice
měkký tvaroh
mléko 
cukr

V míse rozmícháme tvaroh se lžící cukru, nalejeme ½ hrn-
ku mléka, zaprášíme moukou a necháme „vyběhnout“ kvásek. 
Ke kvásku přidáme mouku, olej, cukr, mléko, vejce, špetku soli 
a vypracujeme hladké polotuhé těsto.  Přikryté necháme kynout. 
Z těsta ukrajujeme kusy, ze kterých vyválíme placičky. Do stře-
du vytvoříme důlek a smažíme nasucho na plotně kamnech nebo 
na pánvi na vysoké vrstvě oleje. Zdobíme marmeládou smíchanou 
s pálenkou, tvarohem zředěným mlékem a posypeme cukrem.

Matyja/Podolí
1,5 kg brambor
250 g hladké mouky
50 g sádla
10 g soli
150 g povidel

na posypání:
120 g máku
150 g moučkového cukru

Oloupané brambory nakrájíme na čtvrtky a dáme uvařit do 
osolené vody. Uvařené brambory scedíme, zasypeme moukou  
 ihned zpracujeme v tužší těsto. Pak těsto rozložíme na sádlem 
(máslem) vymazaný plech na vrstvu silnou 2,5-3 cm. Urovna-
né těsto potřeme rozpuštěným sádlem (máslem) a dáme do vy-
hřáté trouby upéci mírně dorůžova při 160 °C. Porce krájíme na 
čtverce, potřeme vrstvou povidel a posypeme mákem umíchaným 
s cukrem. Můžeme přizdobit i nastrouhaným tvarohem nebo sušený-
mi hruškami a pokapat máslem.

Ani tentokrát čtenáře neošidíme o recepty z Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku II., kterou společnými silami 
realizoval Region Slovácko a Slovácké muzeum.
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SVATÝ ROK
MILOSRDENSTVÍ

Odvahu! Žijeme čas milosrdenství, toto je čas milosrdenství.
-Papež František

POUTNÍ ZÁJEZD DO KRAKOWA-LAGIEWNIK (do chrá-
mu Božího milosrdenství). Místo je spjaté se životem sv. Fustyny 
Kowalské, řeholnice – apoštolky Božího milosrdenství.  Svatý pa-
pež Jan Pavel II. svatořečil sestru Faustynu a rozšířil úctu k Mi-
losrdnému Ježíši pro celou církev.     Biskupové Čech a Moravy 
vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krako-
va-Lagiewnik v sobotu 28. 5. 2016. Srdečně vás zveme ke spo-
lečnému prožití této mimořádné události spolu s našimi biskupy. 
Farnost Staré Město pořádá poutní zájezd, na který se můžete 
hlásit na faře nebo přímo v sakristii kostela, kde dostanete bližší 
informace.

ABY KAŽDÁ ŽENA VĚDĚLA,
ŽE V TOM NEZŮSTANE SAMA

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT 2.4.2016 V PRAZE 
(10:00 hodin – Bohoslužba v pražské katedrále, 14:00 hodin – Po-
chod pro život centrem Prahy, 16:00 hodin – Zakončení na Vác-
lavském náměstí). Registrace na www.pochodprozivot.cz . Podle 
údajů Českého statistického úřadu bylo v loňském roce usmrceno 
20 000 dětí před narozením. 

4. 4. je slavnost Zvěstování Páně, kdy započal život Spasitele 
v těle matky. Je to zároveň Den úcty k nenarozenému životu.   
(u nás mše svatá v 18:00 hodin). Jsme svědky, jak se stále posouvá 
způsob, kterým společnost vnímá hodnotu lidského života. Roz-
hodnutí vzít nenarozenému dítěti život ulehčuje lidem představa, 
že toto dítě ještě nevypadá jako člověk, i když všichni víme, že už 
člověkem, i po právní stránce, je. Můžeme se dostat do různých 
těžkých situací a tlaků, ale je lepší hledat jiná řešení než to nej-
pohodlnější – vzít  jinému právo na život, jehož se dostalo nám 
samým. Proto je na správné pozvedat úctu k počatému životu. 
Modleme se za děti, které se nesměly narodit. V Praze se koná 
Národní pochod pro život 2. dubna 2016.

POUŤ ZA ÚCTU K ŽIVOTU
Zveme  Vás do Napajedel, známých obětí  života Aničky Zelí-

kové za děti zabité potratem, na Pouť  za úctu k životu, při níž bu-
deme děkovat za dar života a prosit za nenarozené děti. V pondělí  
4.4.2016 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích (17:15 hodin – 
Adorace, 18:00 hodin – mši svatou celebruje otec arcibiskup Jan 
Graubner. Po mši svaté průvod se svícemi na hřbitov ke společné 
modlitbě u hrobu Aničky Zelíkové)

6. 4. 2015 VZPOMÍNÁME 
ÚMRTÍ SV. METODĚJE

6. 4. 885 je úmrtním dnem sv. Metoděje, mnicha a arcibiskupa 
panonského, nazývaným jako jeho  bratr Konstantin-Cyril  pro 
své zásluhy Apoštolem Slovanů. Z proložních pramenů víme, že: 
„Leží ve velkém moravském chrámu po levé straně ve zdi za oltá-

řem svaté Bohorodičky. (Archeologická obec nepřinesla odpověď 
na místo jeho hrobu –snad Mikulčice či Sadská výšina?)  

O soluňských bratřích píše P. Michal Altrichter, SJ: „Nespo-
léhali na strategii, ale na Toho, kdo jim dopřával sílu. Z hlediska 
času udělali málo, ale z hlediska lidskosti udělali vše.“

Pro všechny – věřící i nevěřící – je tu odkaz, kde si přečtěte  
o tom, co pro Slovany svatí bratři vykonali, je to pár minut času, 
který třeba promarníme jinak, ale toto jsou minuty dobré: http://
www.farnostvelehrad.cz/dokument/Slavorum-apostoli-105/

Encyklika SLAVORUM APOSTOLI papeže Jana Pavla II. 
na připomínku evangelizačního díla svatého Cyrila a Metoděje 
před 1100 lety.

VZPOMÍNKA NA
P. JANA ŠRÁMKA 

Letos 22. dubna tomu bude 60 let, co pod cizím jménem jako 
vězeň komunismu zemřel v nemocnici  v Praze kněz a jeden  
z nejvlivnějších českých a československých politiků prv-
ní poloviny 20. století a velká osobnost z Moravy  Monsignor  
ThDr. Jan Šrámek. Pochován byl tajně v rodinném hrobě v Týnci, až  
v r. 1991 se konal jeho druhý, veřejný pohřeb do hrobu na Vele-
hradě. Moudrý státník Mons. Jan Šrámek svou osobní ctí, schop-
ností hledat konsens, úctou k demokratickým principům a křes-
ťanským mravním zásadám je vzorem i nám. K 60. výročí jeho 
úmrtí se v neděli 10. dubna 2016 na Velehradě uskuteční celostát-
ní konference pod názvem Návrat ke kořenům.  

-SV-
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Rok uběhl jako voda a opět jsem 
dostala pozvánku od mých vnoučat 
na „Slavnost pro babičky a dědečky“, 
s datem 10.3.2016, kterou pořádala třída 
„Berušek“ z KMŠ Za Radnicí ve Starém 
Městě.

Těšila jsem se, co nového děti s paní 
učitelkou Alenou Valešovou nacvičily. 

V roce milosrdenství, který právě 
prožíváme, to byla netradičně pojatá 
pohádka „Červená Karkulka“ s názvem 
„O milosrdné babičce a neposlušné hol-
čičce“.

Po krátkém a milém přivítání paní 
ředitelkou Vítězslavou Černou se ujali 
svých rolí malí herci. Babička, Karkul-
ka, pan myslivec i vlk předvedli skvělé 
pěvecké i herecké výkony, které doplnil 
sbor zvířecí drobotiny v podobě zajíčků, 
žabiček, ježečků, kosů, berušek....

Jak to v pohádkách bývá i tato měla šťastný konec, jen s tím 
rozdílem, že zachráněná babička byla milosrdná, vlkovi bři-
cho zašila a stal se z něho hodný vlk, který již nikomu neublížil 
a všechny hlídal jako by  byl pes.

Všem přítomným se pohádka moc líbila a dětem i paní uči-

SLAVNOST PRO BABIČKY A DĚDEČKY 2016

telce Alence patřil velký potlesk. Na závěr jsme si pochutnali na 
dobré buchtě i kávě. Děti předaly dárečky , které pro své babičky 
a dědečky vyrobily i s přáním, jenž mě osobně moc potěšilo a za-
hřálo u srdce. Bylo zde napsáno „Za Vaši Lásku a Starost přejeme 
samou Radost“.

několikanásobná babička Dagmar 

BABIČKO A DĚDEČKU…
Za Vaši lásku a starost, přejeme Vám samou radost, neslo se 

naší KMŠ po dvě odpoledne 8. a 10. 3. 2016 při tradiční slavnosti 
babiček a dědečků. A protože naše děti mají moc rády své babič-
ky, nacvičily pro ně krásné písničky. Povětšinou z dílny Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které voněly jarem, lesem a krásnou 
rodinnou atmosférou.

AV

POVÍDÁM, POVÍDÁM
POHÁDKU…

V pohádkové odpoledne babiček a dědečků se proměnila třída 
Žabiček v KMŠ ve dnech 29. 2 až 11. 3. 2016. Ochotní prarodiče 
přicházeli dětem číst pravidelnou pohádku před odpoledním od-
počíváním. A vystřídalo se jich opravdu hodně. První pohádko-
vou babičkou byla dokonce už prababička Tesařová, která k nám 

zavítala z Boršic u Buchlovic. A po ní následovaly další babičky, 
mezi nimiž se naskytl také jeden odvážný dědeček Josef Budař.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do čtením svým vnoučatům, 
děti na ně mohly být patřičně pyšné.

GG

ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY 
V KMŠ

Pár dní po Popeleční středě, na úplném začátku postní doby 
nás navštívil otec Miroslav, aby dětem přiblížil a zdůraznil po-
selství postního období. Každé dítě označil znamením naší po-
míjivosti „popelcem“ a řekl něco důležitého pro jeho život. Tyto 
kratičké věty: „Nezlob!“, „Buď hodný!“, „Poslouchej rodiče!“, „Po-
slouchej učitele!“ byly určené každému osobně a děti si je moh-
ly prožít společně s dotykem velkého kříže s tělem Pána Ježíše 
Krista.

Díky tomu povídání a dalším aktivitám v postní době bychom 
se chtěli co nejlépe připravit na blížící se Velikonoce.

GG



15

STAROMĚSTSKÉ NOVINY Škola

V loňském červnu se dvě třídy SOŠ a Gymnázia ve Starém 
Městě přihlásily do soutěže „Voda živá“, vyhlášené českou nezis-
kovou organizací Arnika.

Naše třída, tehdy 2. B, si řekla, že taková soutěž může roz-
šířit naše znalosti a zkušenosti v oboru, a nikdy není na škodu 
porovnat je s jinými školami. Kdo jiný by se měl do takové akce 
zapojit, když ne studenti oboru ekologie! Tehdy jsme netuši-
li, že soutěž bude tak rozsáhlá, bude mít 4 etapy a bude trvat 
celého půl roku, během kterého budeme plnit spoustu úkolů 
a shromažďovat nejrůznější informace o vybraném vodním toku. 
S ohledem na dostupnost a zaměření soutěže na menší toky 
jsme si vybrali potok Salašku.

 První naše zářijová vycházka k ní byla ve znamení mapování 
toku, pozorování a dokumentace flóry a fauny v okolí toku, od-
běru bioindikátorů - tedy druhů rostlin a živočichů, kteří svou 
přítomností či nepřítomností prozrazují kvalitu vody vybrané-
ho místa -  a stanovení biologické a chemické kvality vody. Při 
popisu krajiny bylo důležité zaznamenat, jak se v okolí potoka 
hospodaří, zda se na něm nachází města, vesnice a průmyslové 
podniky. Veškeré své poznatky, výsledky rozborů a fotomateriál 
jsme zpracovali ve formátu pdf a poslali na adresu Arniky. 

Ani jsme se nevzpamatovali z  1. etapy a už jsme plnili úkoly 
dalšího kola. Tentokrát jsme se během listopadu a prosince měli 
zamyslet nad dostupností kvalitní vody ve světě a vytvořit pro 
studenty jiných tříd prezentaci k Světovému dni toalet, který 
připadá, jak málokdo ví, na 19. 11. Také se nám podařilo získat 
od úřadů data o kvalitě vody, zjistit, kdo a co znečišťuje zvolené 
území, jak ovlivnila stav potoka stavba čistící stanice a změřit 
pH a teplotu vody. Zamysleli jsme se nad tím, kam odchází od-
padní vody z domácností, a co všechno se do nich může dostat. 
V rámci této etapy jsme navštívili ČOV v Uherském Hradišti, 
abychom se seznámili s technologií čištění odpadních vod, vý-
robou bioplynu a zpracováním kalu. 

V lednové etapě jsme se zaměřili na život lidí v blízkosti po-
toka a na jeho změny. Hospodaření kolem vodních toků se mění 
s postupem času. Pokusili jsme se nalézt dokumenty a fotografie, 

SOUTĚŽ „VODA ŽIVÁ“ NA SOŠG VE STARÉM MĚSTĚ
ANEB STUDENTI 3. B SOUTĚŽÍ S ARNIKOU

které se vztahují ke zvolenému povodí, 
ať už se jednalo o stará řemesla, která 
se provozovala v blízkosti toku, nebo 
třeba lázeňství, a porovnat je se situací 
dnes. Za tím účelem se někteří členové 
soutěžního týmu vydali do okresní-
ho archívu, aby tam bádali ve starých 
kronikách obcí Salaš a Velehrad. Zjis-
tili, že dokumenty do roku 1850 psané 
v němčině jsou uloženy v Moravském 
archívu v Brně a prozkoumali ostatní 
dostupné materiály, z kterých vyrozu-
měli, že střední a dolní tok Salašky byl 
již v minulosti opakovaně regulován. 
Původně volný tok, meandrující místy 
ve vlastních náplavech, byl napřimo-
ván, část jeho vodní energie využívaly 
v minulosti zdejší vodní mlýny. V ně-
kterých místech říční nivy Salašky se 
již v dřívějších dobách nacházely malé 
vodní nádrže, rybníčky a rybníky. 
V pozdějších dobách byly tyto histo-
rické účelové vodní nádrže vysoušeny 

a většinou proměněny v ornou půdu. Dále se s překvapením do-
zvěděli, že most přes Salašku je chráněnou kulturní památkou 
a zároveň nejstarším mostem východní Moravy. Nepochází to-
tiž z 18. století, jak se původně archeologové domnívali, ale je 
až o 400 let starší.

V měsíci únoru se naše soutěž nachýlila ke konci. Sepsali 
jsme závěrečnou zprávu, natočili krátké video a na obrazovce 
školní televize odprezentovali naše výsledky a fotografie ostat-
ním studentům školy. Pro zájemce o studium a přátele školy 
jsme umístili článek a fotografie na stránky a Facebook školy. 
Na konci naší práce zjišťujeme, že jsme se za toho půl roku le-
dacos zajímavého dozvěděli nejen o „svém“ toku, ale také o jeho 
obyvatelích, o životě v něm a kolem něho, okolní krajině, o tom, 
kdo a jak jej znečišťuje a čistí, také o spotřebě vody, přístupu 
lidí ve světě k čisté vodě, o hygieně, o nemocech a epidemiích 
z jejich nedostatku nebo nízké úrovně. Uvědomili jsme si, jak 
cennou komoditou voda je, a jak je důležité udržitelné a odpo-
vědné hospodaření s ní. 

Važme si jí a zbytečně ji neznečišťujme a neplýtvejme jí. Ať 
nám všem zůstane VODA ŽIVÁ!

Studenti 3. B, obor ekologie,
Konzultant Ing. Jana Hubená
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Co kdybychom žákům ozvláštnili výuku? Co kdybychom vzali 
studenty z různých koutů světa a nechali je, aby nám přiblížili 
své zvyky, svou kulturu? Přesně o tomhle je Edison, v němž naše 
škola figuruje již pátým rokem.

Letošní složení zahraničních studentů bylo velmi pestré. Stu-
dentům se naskytla možnost nahlédnout do kultur Indonésie, 
Gruzie, Číny a Jordánska. Potřebovali na týden postel a mezi 
námi se našli tací, který pod vidinou navázání bližších kontaktů 
po této příležitosti skočili. 

Svůj pokoj jsem na týden přenechal Indonésanovi přezdívané-
mu Adun. Tento dvacetiletý mladý muž vzhledem připomínající 
spíše patnáctiletého teenagera, avšak oplývající humorem hodné-
ho komiků, mi velmi rychle přirostl k srdci. 

Samozřejmě nemůžeme brát, aniž bychom nedali něco na 
oplátku, a tudíž byl pro stážisty vytvořen zajímavý program v po-
době nejrůznějších výletů po okolí spojených s poznáváním české 
a především pak moravské kultury. 

Vzhledem k mým povinnostem spojeným s projektem, se mi 
podařilo se zúčastnit pouze dvou přednášek, přesněji té o Indo-
nésii a té o Gruzii.

Indonésie se dělí na velké množství regionů, z čehož každý má 
své specifické nářečí, tance a samozřejmě i oděvy s pestrou škálou 
barev. Doma mi dokonce jeho regionální tanec předvedl. Nazýval 

Nevšední podívaná se naskytla manže-
lům Beránkovým, kteří bydlí v Salašské uli-
ci. Dravec, o kterém se pan Beránek domní-
vá, že se jedná o krahujce, si pochutnával 
na ulovené hrdličce přímo na jejich zahra-
dě. Nejdřív si s manželkou mysleli, že jde  
o jestřába, ten je ale podle jejich názoru vět-
ší. „Nikdy dřív jsem u nás takového drav-
ce neviděl. Je ale asi dost neobvyklé, že se 
v této mírné zimě objevil v obydlené ob-
lasti,“ uvedl Vladimír Beránek a zároveň 
dodal, že by byl rád, pokud by některý 
z čtenářů poznal s jistotou, o jakého drav-
ce se jedná, aby mu napsal na jeho email 
vladimir.beranek@seznam.cz. Když chtěl 
pan Beránek pořídit víc snímků, pták uletěl 
i s kořistí, kterou ale po pár metrech upustil.

Text: Aleš Korvas, foto: Vladimír Beránek

PROJEKT EDISON NA SOŠ A GYMNÁZIU VE STARÉM MĚSTĚ

KRAHUJEC NEBO JESTŘÁB?

se Tanec sta dlaní, nebo tak nějak. Klečí na zemi, rozhazuje ru-
kama a občas bouchne do podlahy. Tajně doufám, že sousedi ne-
jsou doma. Z mé strany padl dotaz na socioekonomickou stránku 
věci, konkrétně na vzdělání a školský systém. Šokujícím zjištěním 
pro mě bylo, když mi Adun sdělil, že se u nich platí za jakoukoli 
formu vzdělání, školkou počínaje a univerzitou konče. Tato in-
formace mě přiměla přehodnotit můj postoj vůči škole. Najednou 
jsem již nebyl k našemu vzdělávacímu systému natolik kritický. 

Když už se bavíme o otázce peněz, Gruzie na tom není také 
dvakrát dobře. Jejich průměrný plat se pohybuje v přepočtu okolo 
čtyř tisíc korun za měsíc, ceny jídla jsou však s výjimkou chle-
ba srovnatelné s těmi našimi. V Gruzii je přes sto dvacet dru-
hů výjimečných sýru, které se však bohužel díky své nízké době 
trvanlivosti nemohou vyvážet. K dobrému sýru patří i dobré 
víno, kterým se Gruzínci pyšní jakbysmet. Archil prohlásil, že 
jsme „barbaři“, pokud si připíjíme pouze na zdraví. To u nich se 
ke každému přípitku váže příběh. První sklenka patří míru, další 
rodině a tak dále. 

Toto bylo malé okénko do projektu Edison z pohledu studenta 
čtvrtého ročníku, který by tímto rád poděkoval za možnost obo-
hacení svých dosavadních znalostí a zkušeností.

Tomáš Vojkovský 4. G
Foto Mgr. Roman Chovanec
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PÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE CHEMIE OBJEKTIVEM ZNÁ VÍTĚZE
Stření odborná škola a Gymnázium Staré Město organizovala v 

tomto školním roce již pátý ročník fotografické soutěže s chemic-
kým zaměřením „Chemie objektivem“. Soutěž je určena žákům 
a žákyním základních a středních škol Zlínského kraje. Tématem 
letošního ročníku byla Chemická reakce. Téma chemicky velmi 
zajímavé a rozmanité, ale pro některé soutěžící zřejmě velmi ob-
tížné. Bohužel několik zaslaných snímků musela hodnotící ko-
mise ze soutěže vyřadit, protože zadání soutěže nebylo splněno. 
Do soutěže se zapojili žáci jedenácti základních a středních škol 
Zlínského kraje. Porota bodově hodnotila umělecké zpracování, 
název a chemický komentář 99 soutěžních snímků.

Vyhodnocení 1. kategorie – žáci základních škol a odpovídají-
cích ročníků víceletých gymnázií

1. místo: Anna Marie Pavlínková, Gymnázium Otrokovice, Fa-
raonův had
2. místo: Marek Modlík, Gymnázium Uherské Hradiště, Chemic-
ká zahrádka
3. místo: Jakub Kořínek, Gymnázium Uherské Hradiště, Erupce

Vyhodnocení 2. kategorie – žáci středních škol

1. místo: Adéla Lapčíková, SOŠ a Gymnázium Staré Město, Kve-
toucí chemikova zahrádka
2. místo: Tereza Ignácová, SUPŠ Uherské Hradiště, Nákaza
3. místo: Michal Surý, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Stroj 
a lektvar smrtelnosti

• Čestné uznání: Jana Fusková, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Ho-
řící láhev
• Čestné uznání: Veronika Horáčková, SUPŠ Uherské Hradiště, 
Vesmír

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům srdečně blaho-
přejeme. Nejlepší fotografie budou vystaveny v prostorách Od-
boru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 
v 15. budově (Baťův institut), 5. etáž.

Předání cen výhercům proběhne na slavnostní vernisáži vý-
stavy nejlepších fotografií, která se uskuteční 30. března 2016 ve 
13.00 hod.

Ing. Růžena Borková

1. místo Anna Marie Pavlínková,
Gymnázium Otrokovice,
Faraonův had

2. místo Tereza Ignácova,
SUPŠ Uherské Hradiště,
Nákaza

1.místo Adéla Lapčíková,
SOŠ a Gymnázium Staré Město,
Kvetoucí chemikova zahrádka

3. místo Jakub Kořínek,
Gymnázium Uherské Hradiště,
Erupce

2. místo Marek Modlík,
Gymnázium Uherské Hradiště,
Chemická zahrádka

3.místo Michal Surý,
Gymnázium Zlín Lesní čtvrt
Stroj a lektvar smrtelnosti
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ZŠ Staré Město je zapojena do mezinárodního programu Eko-
škola, který realizuje sdružení TEREZA. Cílem programu je, aby 
žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní 
prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci školy  se 
v tomto školním roce zaměřili především na téma odpadů a vy-
tvořili dotazníkové šetření pro domácnosti.

Šetření proběhlo ve dvou vlnách. Nejprve byl dotazník zaslán 
v papírové podobě rodičům, zpět se vrátilo ale pouze 69 odpo-
vědních listů. Proto se využilo možnosti zaslat dotazník v elek-
tronické podobě, během měsíce odpovědělo 101 respondentů. 
Pracovalo se tedy s informacemi od 170 domácností ze Starého 
Města i blízkého okolí. Do šetření se kromě Staroměšťáků zapoji-
ly také domácnosti z Buchlovic, Jalubí, Salaše, Polešovic, Nedako-
nic, Ořechova, Boršic, Kostelan a Zlechova. Výsledky žáky velmi 
mile překvapily, 100% dotazovaných domácností třídí alespoň 
nějakým způsobem. Nejčastěji se v rodinách třídí plasty (96%), 
papír (87%) a sklo (81%). Nejméně se v domácnostech třídí hli-
níkový odpad (39%).

Možnost zanechávat odpad ve sběrných kontejnerech využívá 
93% respondentů. Žáky zajímaly také speciální sběrné kontejne-
ry na elektroodpad a oděvy. Kontejnerů na elektroodpad využívá 
84% dotazovaných domácností a kontejnerů na oděvy 85% do-

Na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti se dne 
10. března  uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Do 
poroty zasedla také známá herečka Irena Vacková ze Slo-
váckého divadla. To už samo o sobě napovídá, že se zde 
sešli postupující žáci z okrskových kol prezentující nadprů-
měrné umělecké výkony. Konkurence byla skutečně velká. 
Soutěžilo se v několika věkových kategoriích, přičemž tu 
nejstarší (IV. kategorie 8. – 9. tříd) reprezentoval i náš žák 
Jakub Dvořáček z 9.D. Svým suverénním výkonem pře-
konal dalších 9 soutěžících a postoupil do krajského kola, 
které se uskuteční 21. dubna. Jakubovi srdečně gratulujeme  
a přejeme mu hodně štěstí v dalším postupu.

Mgr. Kateřina Mikulová

STAROMĚSTKÁ EKOŠKOLA SE ZAJÍMÁ O ODPADY V NAŠEM OKOLÍ

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

mácností.
Do sběrných dvorů vozí odpad 

88% rodin. 12% domácností sběr-
ných dvorů nevyužívá, možná kvůli 
tomu, že některé obce např. Jalubí 
nebo Zlechov sběrný dvůr nema-
jí. Nejčastěji se do sběrných dvorů 
odevzdává použitý odpad z domác-
nosti jako např. staré koberce (57%), 
nebezpečný odpad (55%), starý ná-
bytek (48%), stavební odpad (48%) 
nebo kovy (48%).

Na konci dotazníku bylo velmi 
pozitivní zjištění, že 93% domácnos-
tí motivuje k třídění odpadů vztah  
k životnímu prostředí, menší část 
dotazovaných uvedla finanční dů-
vody.

Kromě tohoto dotazníku naše 
Ekoškola také zorganizovala sběr baterií a drobných elektrospo-
třebičů. Odevzdat se podařilo 80 kg elektrozařízení a 14 ks starých 
PC. Dále vyčistila a proměnila školní zahradu v rámci projektu 
72 hodin, vysbírala 8400 kg papíru, odevzdala do sběru vršky od 
pet lahví a hliník. Za vydělané peníze adoptovala pandu červenou 
v Zoo Zlín Lešná.

Jan Kočenda, 8.C
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PROGRAM SKC DUBEN
Pátek 8. dubna
VRABČÁK EDITH 
Divadlo Silesia Ostrava
Začátek 19.00 hod.

Sobota 16. dubna
BIGBÍT 
Gong + Trilobit
Začátek 20.00 hod.

AKCE POŘÁDANÉ NA EVENT CENTRU:

Pátek 1. dubna
PODMOŘSKÝ BÁL S MALOU MOŘSKOU VÍLOU
Akce se koná v rámci Noci s Andersenem
Jezuitský sklep, 18.00 – 22.00 hod.

Sobota 30. dubna
OTEVÍRÁNÍ VINAŘSKÝCH CYKLOSTEZEK
Košt vína staroměstských vinařů
Jezuitský sklep, začátek 10.00 hod.

Event centrum
náměstí Velké Moravy 2190
686 03 Staré Město 
www.eventcentrum.cz

Společensko kulturní centrum
Brněnská 1249
686 03 Staré Město
www.skcsm.cz

V měsíci únoru proběhly u prvňáčků dva projekty, které 
se zaměřovaly na prevenci zdravých zubů. Nejprve proběhla 
v prvních třídách beseda o zubní hygieně. Tento den si prvňáč-
ci přinesli své zubní kartáčky. Studentky zubního lékařství děti 
seznámily se stavbou zubu, jak se jmenují jednotlivé části zubu, 
k čemu nám zuby slouží a také jak vzniká zubní kaz. Dětem 
odpověděly na otázky, jak má vypadat správný zubní kartáček, 
kolik má mít štětin a jaký tvar. Na závěr si děti zkusily své zoub-
ky správně vyčistit.

Druhý projekt byl ve spolupráci s drogerií dm. Děti si zopa-
kovaly, co všechno již ví o zubní hygieně a zubech. Své znalosti 
si procvičily na interaktivní tabuli, kde plnily zábavné úkoly. 
Zhlédly pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, která se 
jim hodně líbila. Na závěr si vypracovaly pracovní list, za který 
je čekala odměna v podobě balíčku s potřebami pro dentální 
hygienu.

Mgr. Renata Zacharová

Ve druhých třídách proběhl na konci února projekt Zdravá 
výživa.

Součástí projektu byl výukový program o zdravé vý-
živě, který dětem připravila pracovnice SVČ Klubko. 
Děti poznávaly různé vzorky obilovin, luštěnin a také 
ochutnaly zdravý salát z mungo fazolí. Žáci dokáza-
li správně zařadit jednotlivé obrázky potravin do potravi-
nové pyramidy. Také v ostatních předmětech se děti věno-
valy tomuto tématu. Žáci si ve výtvarné výchově navrhli 
zdravý talíř, v pracovních činnostech stolovali podle pravidel, 
v jazyce českém si sestavili svůj vlastní jídelníček a v matema-
tice počítali příklady se skřítkem Cibuláčkem a vyřešili tajen-
ku Jez zdravě, žij zdravě a bude ti hej. Z programu byli všichni 
nadšení. 

Mgr. Lenka Zábranská

VESELÉ ZOUBKY 

ZDRAVÁ VÝŽIVA
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VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE V KNIHOVNĚ
Ve středu 17. února se usku-

tečnila v Městské knihovně Sta-
ré Město vernisáž a vyhláše-
ní oceněných ve výtvarné soutěži 
„V kouzelné říši Miloše Macourka“. 
Soutěž je pořádána již šestým rokem 
ve spolupráci Střediska volného času 
Klubko Staré Město a Městské knihov-
ny Staré Město. Letošní téma bylo in-
spirováno českým dramatikem, básní-
kem a autorem dětských próz Milošem 
Macourkem, který by letos oslavil  
90 let. Soutěž je každoročně vyhlašo-
vána v šesti kategoriích pro děti z ma-
teřských a základních škol, skupinové 
práce a ostatní, kde se může účastnit 
každý bez rozdílu. Postavičky Miloše 
Macourka se těší velké oblibě, a proto 
bylo přihlášeno 492 výtvarných prací 
z 15 školek, 22 základních škol a 8 jed-
notlivců. 

Vernisáž zahájilo vystoupení 
Flautotria, což jsou děvčata ze Zá-
kladní umělecké školy Uh. Hradi-
ště, které pod vedením paní uči-
telky Malíkové hrají na příčnou flétnu. Po krátkém 
úvodu paní ředitelky SVČ Klubko Petry Kraváčkové 
a vedoucí knihovnice Milady Rokytové proběhlo vyhlá-
šení oceněných, kterým ceny a diplomy přišli předat pan 
starosta Josef Bazala a pan místostarosta Martin Zábran-
ský. Oceněno bylo 18 děl, ale pozornost si zaslouží všech-
ny práce. „Výběr nebyl vůbec jednoduchý. Všechna díla 
byla velmi osobitá a zasloužila by si uznání,“ řekla Mar-
tina Hrubošová, která je jednou z organizátorek soutěže 
a byla součástí čtyřčlenné odborné poroty. 

Výstavu „ V kouzelné říši Miloše Macourka“ si 
v Městské knihovně Staré Město můžete prohlédnout 
ještě celý měsíc až do 18. 3. 2016. Zároveň děkujeme 
všem organizátorům za jejich velký pracovní přínos, 
výtvarníkům za krásné obrázky, které organizátorům 
dodávají smysluplnost této soutěže, a účastníkům ver-
nisáže za krásnou atmosféru, která vždy potěší a po-
vzbudí. 

kolektiv SVČ Klubko
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PROGRAM NA DUBEN 2016

 SVČ KLUBKO

PODMOŘSKÝ BÁL S MALOU MOŘSKOU VÍLOU
1. 4. pátek 18:00 – 22:00 Jezuitský sklep Staré Město
Čeká vás spousta her, tance, zábavy a překvapení. Akce se koná v rámci Noci s Andersenem. Vybrané děti 
pokračují po skončení akce v knihovně. K tanci a zábavě hraje DJ Neptun.

Ptáci – žijí tady s námi 
1. – 30. 4. 
Žabka - centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko St. Město je již šestým rokem koordinátorem této kam-
paně, kterou pořádá ve spolupráci s Lískou, o. s. (www.liska-evvo.cz)  a dalšími organizacemi nejen ve 
Zlínském kraji. Více na www.facebook.com/ptacizijitadysnami

Tvořivá dílna – Zdobíme linorytem
19. 4. úterý 17:00 – 19:00
Přijďte si vyrýt do lina či gumy razítka, kterými zpestříme tašku, pytlíček či tričko. Přijďte si vytvořit svůj 
vlastní originál.
Cena: 100,- Kč nebo 80,- Kč pro členy TD
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, TEXTILNÍ TAŠKU, TRIČKO či látku 

Den Země v Uherském Hradišti
22. 4. pátek 9:00 – 17:00 hod., Kunovský les 
Akce je určena dopoledne školám, ale může se jí zúčastnit kdokoliv. Pro děti budou připravená zábavná sta-
noviště na naučné stezce Kunovského lesa, výtvarné stanoviště a úkoly prezentujících organizací. Pro starší 
žáky bude uspořádána soutěž školních týmů a v neposlední řadě proběhne pročišťování lesa od odpadků. 
Odpoledne je pak pro širokou veřejnost. Více na www.cevzabka.xf.cz, www.trnka.xf.cz a samostatných 
plakátech.

Dny Země pro ZŠ, ale potkáme se i v REC Group
Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko St. Město již devátý rok zpestřuje výuku žákům ze 
základních škol a napomáhá tak jejich porozumění přírodě, zákonitostem a ochraně. Tyto aktivity jsou na 
objednávku a uzpůsobeny potřebám školy či dalším zájemcům. Více na www.cevzabka.xf.cz.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska 
30. 4. sobota od 8:30
Již třetí rok se můžete vydat trasou, kterou vedou i pracovnice SVČ Klubko St. Město. Letos vás bude prová-
zet Jan a Marťa. Akce se jede za každého počasí a start je na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti 8:30 – 10:00 
hodin dle výběru trasy.

V květnu opět proběhne akce DO PRÁCE NA KOLE
sledujte www.dopracenakole.net a odměňte se za jízdu na kole do práce. Registrace do soutěže již od konce 
března! Pokud nenaleznete město, do kterého dojíždíte za prací, tak zaškrtněte to nejbližší – např. Uh. 
Hradiště.

Nabídka příměstských i pobytových TÁBORŮ
na letní prázdniny na www.klubkosm.cz. 
Vydejte se s námi do krásných lokalit Žítkové v Bílých Karpatech za dobrodružstvím se slavným detektivem 
(www.facebook.com/svcklubkotabory/). Těší se na vás tým zkušených táborových vedoucích.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
MAMKAVÁRNA
4. 4. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

MASÁŽE MIMINEK
4. 4. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých 
míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
11. 4. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých 
míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč

POHÁDKOVÉ ČTENÍ
18. 4. pondělí 9:30 – 10:30
V Městské knihovně ve Starém Městě
Říkanky, písničky, čtená pohádka.
S sebou: přezůvky pro děti.

MASÁŽE MIMINEK
18. 4. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých 
míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč

HRANÍ S MIMINKY
25. 4. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také vý-
měna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
25. 4. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých 
míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko
Vstupné: 70,- Kč

DEN ZEMĚ VE STARÉM MĚSTĚ
16. 4. sobota od 13:30
Letos nás čeká již čtvrtý ročník této akce, která nám napomáhá zútulňovat okolí Starého Města. Pojďte 
nám pomoci ulehčit našemu okolí od odpadků. Sejdeme se již tradičně na konci ulice Amálie Škráškové, u 
přírodní nádrže na staroměstských loukách či u zahrádkářské kolonie /popř. ale i na jiných místech, které 
potřebují uklidit/ v sobotu 16. 4. v 13:30 hodin a společně je uklidíme. Poté nás čeká společné posezení s 
občerstvením a zábavou nejen pro děti od 14:30 hodin na zahradě SVČ Klubko Staré Město. V pátek 15. 
dubna se k úklidu připojí i žáci 7. tříd ZŠ Staré Město a studenti Střední odborné školy a Gymnázia Sta-
ré Město. Akce probíhá pod záštitou města Staré Město a již druhým rokem podporuje celorepublikovou 
kampaň Ukliďme Česko.
I vy se staňte součástí akce, která má smysl! Pojďme a Ukliďme Česko!

kolektiv SVČ Klubko

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz
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Ve Starém Městě – 15. března 2016 – Oslavy DNE ZEMĚ v areá-
lu společnosti REC Group ve Starém Městě dnes již neodmyslitelně 
patří k regionálním tradicím. Největší ekologický svátek slaví už 
léta lidé na celém světě, ve Starém Městě se tak letos stane už pode-
váté, konkrétně ve dnech 28. – 30. dubna. Jako obvykle bude první 
den oslav patřit mateřským školám, druhý den školám základním 
a den třetí pak tradičně veřejnosti. 

DEN ZEMĚ PRO VEŘEJNOST 
Pro veřejnost se brány areálu společnosti REC Group otevřou 

v sobotu 30. dubna v 11:00 hod. Jako každým rokem bude boha-
tý program zaměřen na ekologickou osvětu zábavnou formou 
a spoustou atrakcí zejména pro ty nejmenší. Množství zábavných 
i adrenalinových programových prvků, prezentací, soutěží a her 
návštěvníky nenásilnou formou upozorní, čím často nevědomky 
přírodě (potažmo sami sobě) škodí a jak jednoduše mohou sjednat 
nápravu. 

Záštitu nad akcí převzali senátor Ivo Valenta, hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav Mišák, náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan 
Mařák, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha a starosta Sta-
rého Města Josef Bazala. Generálním parterem akce je společnost 
HP Inc Czech Republic a regionální partneři NIO a PREMO. Hlav-
ními partnery jsou společnosti RUMPOLD a EKOKOM. 

TRADICE I NOVINKY
Tradičním vstupným na akci je vysloužilý elektrospotřebič. Veš-

keré atrakce v areálu jsou na DNU ZEMĚ zdarma. Také letos bude 
snahou všech zúčastněných překonat zajímavý ekologický rekord 
– tentokrát se bude jednat o rekord ve sběru vysavačů. Všichni, 
kdo zpytují svědomí, že matičku Zemi celý rok zatěžují odpadem, 
ji teď mohou symbolicky pomoci vyluxovat. A jaká vás letos čeká 
novinka? Tak především slavnostní otevření nové MOTOKÁRO-
VÉ DRÁHY, která se stane již stálou a jistě vyhledávanou atrakcí 
Starého Města.

PŘIJĎTE OSLAVIT DEN ZEMĚ A VYZKOUŠET SI 
NOVOU MOTOKÁROVOU DRÁHU

HARMONOGRAM AKCE 
Zóna 1 - ZAHRADA:
Moderátorka Markéta Janíková /rádio Zlín a Rockmax/
11:10 – zahájení akce
11:20 – 11:30 SVČ Klubko Street Dance
11:30 – 11:45 Slaňování hasičů z majáku
12:15 – 12:45 DFS Dolinečka a CM ZUŠ Staré Město
12:45 – 13:30 POHÁDKA OSTROV ODPADKŮ
14:00 – 15:00 KOUZELNÝ KABARET JIŘÍHO HADAŠE 
15:45 – 16:30 SUPERSTAR ŠTĚPÁN URBAN
17:00 – 18:00 TABÁK – KABÁT REVIVAL
Doprovodný program
Mobilní planetárium, fotokoutek, malování na obličej, poníci

Zóna 2 - PARKOVIŠTĚ KONGRESOVÉHO CENTRA:
Moderátorka Markéta Janíková /rádio Zlín a Rockmax/
11:20 – zahájení akce
11:30 – 17:30 MICHAL TUČNÝ MEMORY BAND
15:00 – 15:30 SLAVNOSTNÍ KŘEST VELBLOUDA
Doprovodný program
Tradiční jarmark, skákací hrady

Zóna 3 - VÝKUP:
Moderátor Ondřej Albrecht /rádio Kiss Publikum/
11:00 – zahájení akce
11:00 – 18:00 EKOOLYMPIÁDA
11:00 – 18:00 DŘEVOSOCHAŘI, KOVÁŘI
12:00, 13:45, 16:45 BAGROVÁ SHOW
17:10 – 17:30 HASIČI 
Doprovodný program
Gumokavárna, lukostřelba, koloběžky, vozítka, hasičské soutěže

Zóna 4 - NEBEZPEČNÉ ODPADY:
Moderátor David Vaculík /Slovácké divadlo/
11:00 – zahájení akce
11:30 – 12:00 SLAVNOSTNÍ KŘEST MOTOKÁROVÉ DRÁHY
11:00 – 18:00 BAREVNÝ DEN S EKOKOMEM
Doprovodný program
Aktivní centrum Alkatraz, čtyřkolky, segway vozítka, výstava tech-
niky

Ing. Monika Ondruchová, koordinátor akce,
tel: +420 775 704 372, email:akce@recgroup.cz
Web: www.recgroup.cz, www.denzeme2016.czNOVÝ PŘÍRŮSTEK A CHARITA

Také letos přivítáme do KOVOZOO nový přírůstek. Opět 
to nebude žádný drobeček. Napovíme, že žije na poušti. Jeho 
slavnostní křest se uskuteční v 15:00 hodin. Pamatováno bylo 
také na dobročinnost. V letošním roce budou podpořeny tyto 
organizace: Charita Svatá Anežka Otrokovice, Bělinka, Chari-
ta Hodonín, Centrum pro rodinu Hodonín a výtěžek ze sběru 
elektra obdrží Kristýna Petříková ze Štípy u Zlína, která trpí 
mozkovou obrnou. 

Srdečně Vás zveme na oslavy DNE ZEMĚ 2016… 
přijďte slavit společně!
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Hra českého dramatika Karla Hoffmanna měla českou premiéru 
v jeho vlastním divadle v roce 2011. Divadlo Silesia po této dramatické 
novince sáhlo a poprvé s velkým úspěchem uvedlo v Jihlavě 9. října 
2009. Podtitul hry zní: hraní si a povídání si o tématech ze života slavné 
francouzské šansoniérky Edith Piaf. Celá hra je provázena interpretací 
šansonů slavných francouzských interpretů. Jedná se tedy o mini-mu-
zikál z francouzských šansonů pro dva herce a jednoho klavíristu. Dél-
ka hry je 1 hodina a 20 minut. Hraje se bez přestávky.

Premiéra se uskutečnila před vyprodaným sálem Hotelu Gusta-
va Mahlera v Jihlavě. Mimořádný zájem diváků si ihned vynutil první 
reprízu, která se uskutečnila 6. listopadu 2009 opět před vyprodaným 
hledištěm. O aktivitách Divadla Silesia tak bylo definitivně rozhodnuto.

Asi by bylo zbytečné rozepisovat se o životě slavné fran-
couzské šansoniérky Edith Piaf. Hra Vrabčák Edith ani nemá 
ambice stát se jejím životopisem, naopak: na téma života 
slavné umělkyně dává všeobecně nahlédnout do života všech sou-
časných umělců vůbec. Poukazuje na to, že po vzestupech následují 
i pády a že každý úspěch je výsledkem nekonečného odříká-
ní a tvrdé práce, která nemusí být vždy korunována úspěchem. 
A navíc že z každého vrcholu může následovat i strmý pád dolů.

Po představení se rozpoutala na stránkách jihlavského tis-
ku bouřlivá diskuse. Z mnoha ohlasů uvedeme například ná-
zor divačky Jindřišky Šplíchalové, otištěný v Jihlavských listech 
4. prosince 2009: „Kdo viděl představení průřezem života této vel-
ké šansoniérky, jistě mi dá za pravdu, že to, co předvedla paní 
Forétková, Jihlava už dlouho neviděla. Hodinu a půl nás sezna-
movala se životem této rozporuplné a mimořádné osobnosti 
s naprostou jistotou, lehkostí, doplněnou o několik důležitých mužů 
v jejím životě v podání Jiřího Vobeckého. Jednotlivé životní etapy 
Edith Piaf byly doplněny nejznámějšími šansony za velmi krásného 
klavírního doprovodu. Každý ze šansonů byl odměněn bouřlivým po-
tleskem …“

Pevně věříme, že mini-muzikál „Vrabčák Edith“ dokáže za-
ujmout i velmi náročné publikum ve Zlínském kraji, tak jako 
v předpremiéře v Kraji Vysočina.



VZPOMÍNKA

Dnes 22. března si připomeneme 
10 let od úmrtí pana Bohumíra Ro-
sůlka. S láskou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA

KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY

EVA BAUEROVÁ

Víc e  na www.salondalen.cz (kadeřnictví Dáša)

Brněnská 271, Staré Město

Tel: 731 110 030

SORY s grilováním
Sobota 25. 7.
Na Rudém

Rezervace: 572 54 11 92

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří dne 
2. března 2016 doprovodili na poslední cestě pana Vlastimila 
Kaštánka.

Poděkování patří také za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

Aktuality STAROMĚSTSKÉ NOVINY
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Poslední dvě utkání chybí do konce soutěže volejbalového 
krajského přeboru mužů sezóny 2015/2016. Volejbalisté VSK 
B měli skvělý začátek sezóny, kdy po 5 vítězstvích a jedné prohře 
v tie - breaku se Slováckou Slávií Uherské Hradiště vedli tabul-
ku krajského přeboru. Poté však přišla série zranění, kdy přede-
vším dlouhodobá absence prvního nahrávače Jakuba Smětáka 

VOLEJBALISTÉ VSK STARÉ MĚSTO B DOHRÁVAJÍ
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE KRAJSKÉHO PŘEBORU MUŽŮ

poznamenala negativně výkon teamu a odsunula staroměstské 
volejbalisty do spodních pater tabulky. Závěr sezóny rozšíři-
li řady volejbalového „béčka“ junioři, kteří získávají své první 
zkušenosti s dospěláckým volejbalem a jsou příslibem pro vo-
lejbalový oddíl do budoucna.

Martin Zábranský, foto Aleš Korvas

VÍTĚZNÁ „DVOJTEČKA“ ZA SEZÓNOU A BILANCOVÁNÍ VOLEJBALISTŮ.

Konec dobrý, všechno dobré. Tak lze charakterizovat vítězné 
loučení volejbalistů VSK Staré Město s ligovou sezónou 2015 – 
16. Mužstvo zabodovalo v posledních čtyřech zápasech a zvláš-
tě závěrečná kola v městské sportovní hale na Širůchu si hráči 
i diváci užívali.

Staré Město – Domažlice  3:0 (18,21,20)
Domácí nastoupili s koučem Karabcem na postu univerzála 

a role koučování z lavičky se ujali nejzkušenější hráči Kment 
a Zábranský. Domácí v zápase potvrdili roli favorita, i když to 
v jejich hře několikrát zaskřípalo, paradoxně někdy při „tak-
tickém“ střídání koučující dvojice. Pikantností zápasu bylo, že 
nejvíce bodujícím hráčem v domácím celku byl Lukáš Maděra, 
který měl v hledišti velkou podporu příznivců z rodinného zá-
zemí ve speciálních dresech a nahrávač Kamler jej zásobil řadou 
nabídek k bodování.

Staré Město – MFF Praha  3:1 (14,28,-21,22)
Závěrečný duel  domácích byl současně „rozlúčkou“ s vrcho-

lovým volejbalem pro dvě dlouholeté opory VSK Jirku Kmenta 
a Honzu Zábranského. Domácí začali výborně a v úvodním setu 
svého soupeře doslova „smázli“. Jenže vidina,  že se snad sou-
peř porazí sám, je ukolébala a v dalším pokračování se trápili. 
Dramatickou koncovku druhého setu, v jehož průběhu domácí 

výrazně ztráceli,  ještě zachránili. Prapor bojovnosti zvedl kap. 
Kment, pod jehož taktovkou dotáhli domácí set k vítězství, ale 
třetí pak ztratili. O celkové vítězství pak naplno zabojovali ve 
4.setu, když vítězný mečbol proměnil loučící se Zábranský po 
útoku středem.

Ligová sezóna se borcům ze Širůchu nevydařila. Místo tra-
dičního umístění v popředí ligové tabulky a pravidelné účasti 
v play-off museli tentokrát  ligovou příslušnost uhájit ve skupi-
ně o udržení. Příčinou byla řada zranění a nemocnost několika  
hráčů v úvodu soutěže a také nevyrovnanost výkonů, když muž-
stvo často nezvládalo koncovky setů. Ale jak je konstatováno 
v úvodu, mužstvo VSK Staré Město je i pro nový ročník prvo-
ligové.

Jak je výše uvedeno, s kariérou se loučí dlouholeté opory 
Kment a Zábranský, další pokračování zvažuje trenér Karabec 
a otázkou je, kdo ke stávajícímu kádru přibude na hostování 
z mužstva  juniorů extraligového Zlína.

„Managment klubu i prvoligoví volejbalisté udělají maxi-
mum, aby  i nadále úspěšně reprezentovali město Staré Město 
a v druhé nejvyšší republikové soutěži obstáli se ctí“,  uzavřel 
hodnocení letošní sezóny předseda klubu Petr Straka.

Petr Straka
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sportům, na které nebylo tolik času, a za-
pojit do toho i rodinu a věnovat se a vést 
ke sportu svoje děti.

Společně s Vámi končí také další 
dva zkušení matadoři, to je dohromady  
45 let zkušeností Může podle vás tým 
ztratit výkonnostně tak moc, že by moh-

lo dojít k sestupu do nižší soutěže?
Pokud končí 3 hráči s našimi zkušenostmi, tak to nějaký vliv 

mít bude, je to vlastně čtvrtina týmu. Bude záležet na vedení 
VSK, jaké bude mít možnosti sestavu doplnit. Jasné je, že bohu-
žel nelze čerpat z vlastních odchovanců a budou se muset roz-
hlížet v okolních týmech a pak také záleží, jak bude pokračovat 
spolupráce s extraligovým Zlínem a jeho mladými hráči. Jedno-
duché to v budoucnu nebude, ale doufám, že se jim to povede 
a liga se na Širůchu bude hrát co nejdéle.

Jak moc se podle Vás změnil volejbal ve Starém Městě bě-
hem vašeho působení v něm?

Volejbal se mění jako všechny sporty, ale bohužel je o něj 
menší zájem jak mezi hráči, tak i diváky, kterých chodí v 1. lize 
čím dál méně, a také kvalita ligy je poslední roky trochu nižší 
než třeba před 10 lety. Ale diváky na Širůchu musím pochválit 
a poděkovat jim, že chodí, i když v menším počtu než dříve, tak 
stále je atmosféra v hale jedna z nejlepších v lize.

Během vaší dlouholeté kariéry ve Starém Městě jste zažil 
určitě spoustu vzestupů i pádů. Na které z nich budete mít nej-
větší vzpomínky a to jak pozitivní tak negativní?

Za těch 16 let se z VSK stal špičkový prvoligový tým, kte-
rý každou sezónu útočil na nejvyšší příčky tabulky, několikrát 
jsme zůstali kousek pod vrcholem, ale 1. ligu se nám nakonec 
přece podařilo vyhrát a dokonce postoupit i do extraligy, takže 
vzpomínky jsou ve skrze pozitivní. Ale hlavně si cením toho, 
že VSK byl a snad pořád bude takový rodinný tým s perfektní 
přátelskou atmosférou a se spoustou kamarádů, které jsem měl 
to štěstí poznat.

Budou vás vídat diváci na staroměstských zápasech v řa-
dách pro diváky?

Určitě se přijdu na některé zápasy podívat a budu klukům 
fandit, aby jim to dobře hrálo a bavilo je to.

Po šestnácti sezónách, během kterých 
hájil Jiří Kment barvy staroměstského vo-
lejbalového klubu, se letos rozhodl ukon-
čit hráčskou kariéru. Společně s ním při-
jde zdejší volejbal také o Libora Kamlera 
a Jana Zábranského, kteří se rovněž roz-
hodli pro konec vrcholového hraní. Pro 
čtenáře Staroměstských novin jsme mu 
položili několik otázek v souvislosti s kon-
cem jeho aktivní hráčské kariéry ve Sta-
rém Městě.

Dobrý den, pro všechny fanoušky 
volejbalu ve Starém Městě je váš konec 
v týmu jistě velmi smutná zpráva. Mů-
žete čtenářům poodhalit důvody vašeho 
rozhodnutí, a jak dlouho jste o konci ka-
riéry uvažoval?

Důvodů je samozřejmě více, ale hlavní 
dva důvody jsou ztráta motivace a rodi-
na. Odehrál jsem v seniorském volejbale 
19 sezon a po takové době už hlava pro-
stě řekla dost a volejbal na této úrovni už 
bych nemohl a nechtěl dělat pouze ze setrvačnosti. A druhý 
hlavní důvod je rodina. Liga je časově náročná a utkání hraná 
v pátek a sobotu zabírají hodně času, který už raději budu trávit 
s rodinou a dětmi.

Když jste si v dětství vybíral sport, kterému se budete vě-
novat, byl volejbal jasná volba? Kde a kdy jsou vlastně vaše 
volejbalové začátky?

Od dětství byl pro mě sportem číslo jedna hokej, ale pro ten 
nebyly v Nivnici odkud pocházím podmínky a na dojíždění do 
Uherského Brodu nebo někam jinam nebyl prostor. Tak jsem 
začínal s fotbalem, který jsem hrál do 12 let a k volejbalu jsem se 
dostal úplně náhodou, když jsem šel s kamarádem kolem spor-
tovní haly a zašli jsme se podívat na volejbalový trénink. Trenér 
tam měl zrovna málo kluků, tak nám nabídl, jestli si to nechce-
me zkusit a mě to hned chytlo, tak že jsem ten rok ještě hrál 
fotbal a volejbal zároveň, ale od další sezóny už jsem se věnoval 
pouze volejbalu.

 
Patříte ke „služebně“ nejstarším členů kádru a pro spous-

tu mladších kluků jste jistě vzorem. Měl jste taky nějaký vzor 
z řad dříve narozených zdejších volejbalistů ke kterému jste 
vzhlížel?

Žádný volejbalový vzor jsem nikdy neměl, ale měl jsem mož-
nost už od kadetských a juniorských let v reprezentaci hrát se 
spoustou výborných hráčů, ze kterých se později staly volejba-
lové hvězdy a také potom ve Zlíně a následně Starém Městě jsem 
potkal několik skvělých hráčů, od kterých jsem se toho hodně 
naučil.

Vypadáte, že po zdravotní stránce jste stále v pořádku, bu-
dete pokračovat s hraním dál někde jinde, i když třeba ne na 
vrcholové úrovni?

Zdravotně se cítím výborně, takže ještě nějakou sezónu bych 
rád odehrál v Nivnici v krajském přeboru s partou, se kterou 
jsem vyrůstal, a těším se na to. Chtěl bych se také věnovat jiným 

VOLEJBALOVÁ OPORA JIŘÍ KMENT UKONČIL KARIÉRU

Jméno: Jiří Kment
Věk: 36
Výška: 191 cm
Váha: 97 kg
Datum narození: 4. 6. 1979
Místo narození: Uherské Hradiště
Rodinný stav: ženatý
Děti: Edita 3 roky, Robin 1 rok
Členem VSK Staré Město:
2000 - 2016



DOLINEČKA VYNÁŠELA MAŘENU A VÍTALA JARO

PTÁCI Z NAŠEHO OKOLÍ

FOTO: VLADIMÍR KUČERA

Mlynařík dlouhoocasý Zvonek zelený Pěnkava jikavec



Místostarosta Starého Města Martin Zábranský a děti 
z Křesťanské mateřské školy

První skupina ve 13:00 hodin, pravá strana zleva: Adéla 
Dvořáčková, Adéla Bečicová, Barbora Kamasová

Druhá skupina ve 13:45 hodin, levá strana (od okna): 
Michal Popelka, Adam Pavlištík, Nikola Vecl, Jan Hasík

První skupina ve 13:00 hodin, levá strana (od okna): Ema 
Říhová, Nela Vendelová, Rozálie Svobodová, Zuzana 
Mazáčová 

Během vítání občánků vystoupil a na klarinet zahrál 
Vojtěch Zábranský 

Druhá skupina ve 13:45 hodin: Eliška Křížová, Jakub 
Vala, Rozálie Močičková, Alžběta Klečková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 26. 2. 2016 


