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Zprávy z radniceSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

Položením věnců a květin u památníku Na Potmělučce uctili 
představitelé Starého Města památku pětice zastřelených mladých 
mužů ze Starého Města. Ti byli popraveni v poslední den Druhé 
světové války, 30. dubna. U památníku nechala radnice vysadit 
nové stromky, protože původní šestice topolů musela ustoupit 
při úpravě železničního koridoru. „Topoly vysadil bratr jedno-
ho z popravených se svojí manželkou a celých 40 let se o okolí 
památníku svědomitě starali. Bohužel tyto letité stromy musely 
být odstraněny v rámci úprav železnice. Považujeme proto za sa-

PŘEDSTAVITELÉ RADNICE UCTILI PAMÁTKU
ZAVRAŽDĚNÝCH NA POTMĚLUČCE

mozřejmost, že jsme na jejich místě nechali vysadit nové,“ uvedl 
starosta Josef Bazala.

Na místě, kde se památník Na Potmělučce nachází, bylo v po-
slední den Druhé světové války popraveno utíkajícími Němci pět 
mladých mužů jako odplata za zabití dvou německých vojáků 
o několik dní dříve. Povražděno mělo být původně šest mužů, 
jeden z nich, Vratislav Blažek, ale jako zázrakem přežil.

Text a foto: Aleš Korvas

Zbrusu nového nátěru se dočká před 
začátkem letošní sezóny staroměstské kou-
paliště. Současný nátěr má již svá nejlepší 
léta za sebou a začíná se odlupovat. To se 
pochopitelně nelíbí návštěvníkům, zejmé-
na maminkám s dětmi, které si na vedení 
obce stěžovaly na neutěšený stav povrchu. 
Radnice přislíbila na zlepšení stavu povr-
chu hlavního bazénu přispět z rozpočtu 
částkou blížící se půl milionu korun a tak 
se ještě v průběhu dubna začalo s odstra-
ňováním původního nátěru. „Celý areál 
koupaliště prochází v součastné době re-
konstrukcí jak interiérového vybavení, kdy 
jsou vyměněny vnitřní části šaten a toalet, 
tak i venkovního areálu. Původní povrch 
tak bude odstraněn a nahrazen novou bar-
vou,“ řekl starosta Starého Města Josef Ba-
zala.

O tom, že hlavní bazén nový povrch 
potřebuje, ví své také ředitel Sportovního a kulturního centra 
Staré Město, Roman Janík, který má celou přestavbu na starosti. 
„Koupaliště je v provozu od roku 1979, za tu dobu je vrstva ná-
těrů vysoká přibližně půl centimetru. Všechna tato barva bude  
odstraněna a natřena nanovo,“ uvedl. Samotné opískování bazé-
nu bude trvat specializované firmě přibližně dva až tři dny.

Dalších investic by se mohlo koupaliště dočkat v následujících 
několika letech. V plánu je zrušení koryta brouzdaliště okolo ba-
zénu, které sloužilo k oplachování nohou před vstupem do vody. 

KOUPALIŠTĚ VE STARÉM MĚSTĚ
DOSTANE DÍKY RADNICI NOVÝ POVRCH

Toto se využívalo zejména v osmdesátých letech, kdy koupaliště 
vznikalo. Současná technologie je zcela odlišná a tak postrádá 
smyslu. „Plánujeme jeho úplné zrušení, i když to nebude ani letos 
a pravděpodobně ještě ani v příštím roce,“ dodal Josef Bazala.

Celkové náklady na letošní opravu koupaliště Širůch budou 
přibližně 1,78 milionu korun z toho více než 900 tisíc by měla stát 
výměna interiéru.

Text a foto Aleš Korvas
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Provoz na Baťově kanálu je otevřen. Plavební sezónu 2016 slav-
nostně odemknul z paluby lodi Havaj v neděli 1. května starosta 
Josef Bazala. Po úvodním proslovu k návštěvníkům Přístaviště 
Staré Město zanořil do vod Baťova kanálu klíč a jeho otočením 
provoz půjčovny a restaurace oficiálně zahájil. „Půjčovna lodí 
a přístaviště ve Starém Městě je jedno z lákadel pro turisty, kteří 
naše město navštěvují. Snažíme se je proto podporovat, jak to jde. 
Doufám a věřím, že letošní sezóna bude pro provozovatele přísta-
viště ještě lepší než ty minulé,“ řekl starosta Josef Bazala. 

Po celé odpoledne hrála návštěvníkům country kapela Michal 
Tučný memory band a v restauraci se připravovaly nejen rybí spe-
ciality. Během odpoledních vyjížděk lodí Pannonia I. a Pannonia 
II., které pendlovaly po kanálu od přístaviště směrem k Huště-
novicím, se na jejich palubách vystřídalo několik stovek návštěv-
níků. Loď Havaj se vydala po Moravě směrem ke kostelanskému 
jezu a zpět. Místostarosta Martin Zábranský tak mohl přímo z její 
paluby zkontrolovat informační tabuli na lávce přes Baťův kanál, 
kterou staroměstská radnice financovala. „V předešlých ročnících 
si někteří turisté stěžovali, že vjezd do přístaviště s pronajatými 
loděmi minuli. Radnice proto financovala pořízení směrové tabu-
le pro lepší orientaci z vody,“ uvedl Martin Zábranský.

Text a foto: Aleš Korvas

Před nadcházejícím koštem vína proběhla v pondělí 9. května 
degustace soutěžních vzorků.

Osmašedesát degustátorů z celého Slovácka degustovalo 592 
vzorků, 373 bílých vín, 184 červených a 35 rosé dvacetibodovým 
systémem.

PLAVEBNÍ SEZÓNA BAŤOVA KANÁLU JE OTEVŘENA

DEGUSTACE VÍN PŘED NADCHÁZEJÍCÍM KOŠTEM
Velké poděkování od členů pořádajícího spolku patří garan-

tům panu Josefu Bičanovi, Stanislavu Dočkalovi a neméně také 
všem degustátorům, nalévačkám a pomocníkům, bez kterých by 
taková akce nebyla možná.

Text: Dalimil Vrána, Foto: Aleš Korvas
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Čilý stavební ruch panuje od začátku dubna v okolí hřbito-
va. Vítěz výběrového řízení, společnost PaPP, buduje hřbitovní 
zeď, aby se rozšířila v současné době již nedostačující kapacita 
pohřebních míst. Po dokončení, které je předpokládáno na polo-
vinu června, se počet míst rozroste o pět tisíc. O tom, že míst je 
nedostatek, víme, a proto jsme s přípravami na rozšíření začali už 
před několika lety. Reálně hrozilo, že během pár let nebude kam 
pohřbívat,“ vysvětlil situaci se stavem hřbitovní kapacity starosta 
Starého Města, Josef Bazala. 

Již nyní je na železobetonových základech vyzděna část sloupů 

VÝSTAVBA HŘBITOVNÍ ZDI JE V PLNÉM PROUDU

z bílých cihel, které budou tvořit základní konstrukci pro celou 
zeď. „Z vnitřní strany nově budované hřbitovní zdi budou vyz-
děna kolumbária, čili boxy pro uložení čtyř kusů uren. Prozatím 
bude do finální podoby dodělána pouze část kolumbárií a ostatní 
se dobudují dle potřeby v budoucnu. Nicméně základ pro jejich 
dobudování bude hotov již v této části,“ uvedl starosta města, Jo-
sef Bazala. Náklady na vybudování zdi a rozšíření hřbitova budou 
okolo pěti milionů korun.

Text a foto: Aleš Korvas

Letošní  oslava 71. výročí osvobození Starého Města od vojsk 
nacistického Německa se letos uskutečnila v pátek 6. května od 
15:00 hodin. Uvítacího proslovu se ujal starosta města Josef Baza-
la, který vzdal hold obětem 2. světové války, aby budoucí generace 
mohly žít ve svobodě. „Čísla jsou jistě velmi důležitá pro připo-
menutí hrozných událostí, ale svým příspěvkem chci jen apelovat 
na Vás, mladí přátelé, i na Vás starší, abychom nikdy nezapomněli 
na všechny oběti, které druhá světová válka stála to nejcennější  
a to je lidský život,“ řekl Bazala.

 Žák Základní školy ve Starém Městě, David Mařák,  přednesl 

PIETNÍ AKT KE DNI OSVOBOZENÍ STARÉHO MĚSTA
báseň Josefa Václava Sládka, Země Česká. Po ní již následovalo 
kladení věnců a kytic k pomníku na Hradišťské ulici. Po celou 
dobu pietního aktu drželi u památníku čestnou stráž mladí skau-
tové ze Starého Města.

Kromě představitelů radnice starosty Josefa Bazaly a místosta-
rosty Martina Zábranského položili k památníku kytici také za-
stupitel pan Ladislav Vaněk a paní Marie Pešlová. Nechyběli ani 
představitelé staroměstských organizací Orla a Sokola.

Text a foto: Aleš Korvas
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Motocyklový víkend má za sebou opět 
po roce Staré Město. V pořadí již 14. roč-
ník Slováckého okruhu „O cenu Bohumila 
Kováře“ připravili organizátoři na víkend 
7. – 8. května. 

Zahájení závodu se v neděli ujal starosta 
Starého Města Josef Bazala, který pořadate-
le i diváky ubezpečil, že pokud nadále po-
trvá zájem občanů Starého Města a organi-
zátorů, město udělá vše pro to, aby se mohl 
Slovácký okruh ve Starém Městě pořádat 
i v dalších letech. „Jedná se o organizačně 
i finančně velmi náročnou akci. Pořadate-
lé vynaložili maximální úsilí k tomu, aby 
závody, které mají již vybudované skvělé 
jméno, dostály vysokému očekávání i le-
tos. Město proto převzalo záštitu nad celou 
akcí, abychom organizačnímu týmu co nej-
více pomohli,“ uvedl Josef Bazala. Po něm 
se ujal mikrofonu ředitel závodu PhDr. Jiří 
Svoboda, který jeho slova potvrdil a pod-
poru radnice s radostí uvítal. Vzhledem 
k nedokončeným tréninkům ze soboty se 
dojela čtyři tréninková kola a poté už se závodníci dali do zápo-
lení.

Na trať dlouhou 4200 metrů s devíti levotočivými a devíti pra-
votočivými zatáčkami se letos přihlásilo 190 posádek rychlých 
strojů. Všichni bojovali o co nejlepší umístění ve svých katego-
riích, ale ani letos se některým závodníkům a jejich strojům ne-
vyhnuly technické komplikace a do cíle závodu jich několik ne-
dorazilo. Během jednoho z posledních sobotních tréninků došlo 
k pádu jezdce v kategorii Supermono Lukáše Waltera. Kvůli pode-
zření na poranění pánve a plic pro něj musel být povolán vrtulník 
záchranné služby. Během neděle organizátoři obdrželi pozitivní 
zprávu z olomoucké nemocnice, kam byl závodník převezen, že 
nejhorší zranění, které utrpěl, představuje zlomenina kotníku.

Z výborných výsledků se mohou radovat domácí závodníci. 
Karel Matuš junior v kategorii do 250 ccm a dvojice Petr Verbík 
s Naďou Konvalinkovou na sidecarech si vyjeli ve svých kate-

SLOVÁCKÉMU OKRUHU LETOS PŘÁLO POČASÍ

goriích první místa. Druhý skončil v třídě Supermono matador 
motocyklových závodů Karel Kalina. Jeho závod byl zároveň mi-
strovským závodem ČR.

O přípravu městské závodní tratě a její bezpečnost dbalo pod 
dohledem Libora Karáska, předsedy Moto sport klubu v AČR 
Staré Město, Vladimíra Skráška a tajemníka závodu Josefa Mizery 
více než 100 traťových pořadatelů. Jejich úkolem bylo rozmístění 
2500 pytlů, 350 big bag vaků, stovky pneumatik, stovky metrů 
pásek a ochranných sítí tak, aby v případě potřeby zamezily těž-
kým zraněním jezdců. Položeny musely být desítky metrů kabelů 
pro ozvučení, rozmístěny metly, cement, lopaty, svozová vozidla 
a mnoho dalšího. Za to všechno patří organizátorům nemalý dík. 

Poděkování si zaslouží i Zlínský kraj, který konání závodů 
podpořil jak finančním příspěvkem, tak i poskytnutím prostor 
depa pro závodní týmy v areálu Střední odborní školy a gymnázia 
ve Starém Městě.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas s Vladimír Kučera

KLASIK DO 175 CCM - Memoriál Milana Śobáně 
1. místo Jiří Obtulowicz, ČZ 125; 
2. Místo Miloš Thér, ČZ 125; 
3. Místo Marek Vrána, ČZ 175; 

KLASIK DO 250 CCM
1. místo Lukáš Bělič, Yamaha; 
2. místo Martin Slanec, Yamaha; 
3. místo Jiří Švihnos, Yamaha; 

KLASIK DO 350 CCM
1. místo Vítězslav Hatan, Yamaha; 
2. místo Martin Slanec, Yamaha TR 3; 
3. místo Josef Juřík, Yamaha R5; 

KLASIK DO 500 CCM
1. místo Jiří Švihnos, Yamaha; 
2. místo Pavel Strapin, Honda CB; 
3. místo Pavel Novák, Honda CB; 

KLASIK DO 750 CCM – Memoriál Františka Mrázka
1. Místo Marek Stibor, Kawasaki; 
2. místo Johan Fürböck, Weeslake; 
3. místo Vavřín Pátek, Moto Guzi V7; 

SIDECARY
1. místo Petr Verbík + Naďa Konvalinková, Suzuki Windle;
2. místo Jiří Huml + Vojtěch Huml, Suzuki GT 750;
3. místo Karel Petráš + Karel Beníšek, Ireson Side; 

MČR DO 125 CCM SP
1. místo Martin Sedlo, Cagiva Mito; 
2. Místo Miroslav Sedlo, Cagiva Mito; 
3. místo Eduard Werner, Aprilia RS 125; 

MČR DO 125 CCM GP
1. Místo Patrik Kolář, Honda RS; 
2. místo Christopher Eder, KTM FRR; 
3. Místo Steffen Gramer, Aprilia RS; 

POHÁR SZM CRR DO 250 CCM
1. místo Karel Matuš jun., Honda RS 250; 
2. místo Jaroslav Křen jun., Honda HRC; 
3. místo Petr Křen, Honda; 

MČR SUPERMONO 
1. místo Libor Kamenický, Mali Jawa; 
2. místo Karel Kalina, Katyam 690; 
3. místo Vítězslav Hatan, Bimota BB1; 

TWIN
1. místo Vladimír Šnajdr, Supertech SV; 
2. Místo David Hanzalík, Suzuki SV; 
3. místo Marian Blažek, Kawaho ER6

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SLOVÁCKÉHO OKRUHU
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U S N E S E N Í
z 30. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 20.04.2016

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

1.2 záměr na převod majetku – směnu části 
pozemku p. č. 120/3 zahrada o výměře 1 m2 ve 
vlastnictví paní Mgr. Marie Smělíkové za část 
pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o vý-
měře 7 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše 
v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.3 záměr na převod majetku – směnu části 
pozemku p. č. st. 1121/2 zast. plocha/objekt by-
dlení o výměře 4 m2 ve vlastnictví pana Milana 
Maňáska za část pozemku p. č. 129/2 ostat. plo-
cha/zeleň o výměře 27 m2 ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.4 záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň 
o výměře 23 m2 v lokalitě ulice Za Mlýnem ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 záměr na majetkoprávní vypořádání po-
zemku p. č. 2494/2 ostatní plocha /manipulač-
ní plocha o výměře 345 m2, který se nachází 
v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi městem 
Staré Město a Zlínským krajem

1.9 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Budě-
jovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na 
právo umístění stavby „St. Město, U koupališ-
tě, kab. NN“, (umístění kabelového vedení NN 
v délce trasy 66 m, pilíř 1 ks) na pozemcích 
p. č. 4525/21, 4525/3, 4525/19, 2420/1 
a 2420/71, vše ve vlastnictví města Staré Město, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.10 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, TS T83 
Za cukrovarem, obnova“, (umístění kabelů VN, 
NN, vedení VN, bet. sloup, uzemnění, 4x pilí-
řová skříň) na pozemcích p. č. 241/10, 242/1, 
242/2, 4509/1 a 243, vše ve vlastnictví města 
Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.11 záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, zastoupené společností E.ON 

Česká republika, s. r. o., se sídlem České Bu-
dějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, Bukvald, 
kabel NN“, (umístění kabelového vedení NN, 
kabelové skříně) na pozemku p. č. 4551/1 ve 
vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.13 uzavření nájemní smlouvy mezi Povodím 
Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013 (pronajímatel) a městem Staré 
Město, Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100 (nájemce) na nájem části pozemku 
p. č. 3884/2 ostat. plocha o výměře 20 m2 
a části pozemku p. č. 3884/3 vodní plocha o vý-
měře 60 m2, které se nachází v lokalitě Baťova 
kanálu - přístaviště ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na dobu 5 let a nájemné 
ve výši 50,40 Kč/m2 za rok, za účelem umístění 
a provozování zastávkového a vyčkávacího 
místa pro osobní lodní dopravu v přístavišti 
Staré Město.

2.1 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Výměna 
podlahových krytin ZŠ 1720 – pavilon D“. Vy-
braný uchazeč Zdeněk Maňák, Lipov 84, 696 
72 Lipov, IČ 65748727 s nabídkovou cenou 396 
429 Kč bez DPH, 479 679 Kč vč. DPH.
 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Výměn podlahových krytin ZŠ 1720 – pavilon 
D“ s uchazečem Zdeněk Maňák, Lipov 84, 696 
72 Lipov, IČ 65748727 v souladu s návrhem 
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.2 výsledek výběrového řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební práce „Městský 
úřad Staré Město - stavební úprava fasádního 
soklu“. Vybraný uchazeč STAVAKTIV s.r.o., 
Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ 26302497 
s nabídkovou cenou 292 586 Kč bez DPH, 338 
904 Kč vč. DPH.
 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce 
„Městský úřad Staré Město - stavební úpra-
va fasádního soklu“ s uchazečem STAVAK-
TIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, 
IČ 26302497 v souladu s návrhem smlouvy 
o dílo ze zadávací dokumentace.

2.3 akustickou studii „SKC – řešení prostorové 
akustiky“. 

2.5 podání žádosti o dotaci na projekt Sníže-
ní energetické náročnosti DPS Staré Město 
č. p. 1707, ul. Velehradská, Staré Město do Ope-
račního programu Životní prostředí a vzala na 
vědomí finanční spoluúčast ve výši 3 064 097 
Kč.

2.7 projektovou dokumentaci akce „Staré 
Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“.

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

II. doporučila zastupitelstvu města 

1.7 schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Staré Město, Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, IČ 567884 (dárce) a Římskoka-
tolickou farností Staré Město u Uh. Hradiště, 
Staré Město, náměstí Hrdinů 8, IČ 46257934 
(obdarovaný), na základě smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací ze dne 24.11.2000. Předmě-
tem smlouvy je darování pozemku p. č. 7243 
ostat. plocha/jiná plocha o výměře 948 m2, kte-
rý se nachází pod kostelem Svatého Ducha v lo-
kalitě náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.12 schválit obecně závaznou vyhlášku 
č. 01/2016 o stanovení systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města.

3.3 schválit v souladu se Zásadami Z 01/2012 
příspěvek za účelem podpory individuální by-
tové výstavby ve výši 100.000,- Kč panu Jose-
fu Tichému, bytem Babice 599 na novostavbu 
rodinného domu včetně přípojek inženýrských 
sítí a komunikačního připojení, Staré Město, 
Hradišťská 2200.

4.2 projednat žádost pana Martina Práši-
la o změnu územního plánu v rámci Zprávy 
o uplatňování územního plánu, která bude 
zpracována v letošním roce.

III. zrušila

1.1 výpůjčku movité věci – ovládací pracoviště 
(GSM brána), inv. č. 611-8800000303 – dálkové 
spouštění elektronických akustických sirén pro 
účely ochrany obyvatelstva a integrovaného zá-
chranného systému, která je ve vlastnictví Čes-
ké republiky - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Ra-
šínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, na dobu 
určitou 8 let - do 03.03.2024, která byla schvá-
lena na 26. zasedání rady města dne 02.03.2016 
pod bodem I./1.5.

IV. souhlasila

2.6 s poskytnutím dokumentů vlastníkům vý-
znamné části pozemků dotčených projektem 
Obnova ekosystému odstavených ramen řeky 
Moravy. Za poskytnuté dokumenty i s ohledem 
na dřívější výdaje obou stran uhradí vlastníci 
pozemků městu Staré Město částku ve výši 50 
000 Kč vč. DPH.

3.1 s použitím znaku města Staré Město ve vý-
roční zprávě Oblastní charity Uherské Hradiště 
za účelem poděkování jejím podporovatelům.

(pokračování na str. 8)
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(pokračování ze str. 7)

3.2 s použitím znaku města Staré Město na 
propagačních materiálech motocyklových zá-
vodů XIV. Slovácký okruh Staré Město, kona-
ných 07. – 08.05.2016.

5.1 s přijetím účelových peněžních darů pří-
spěvkové organizaci Sportovní a kulturní 
centrum, Brněnská 1249, 686 03 Staré Město, 
IČ 75121824, v souhrnné výši 46.000,- Kč na 
akci „Zahrada Moravy 2016“ od těchto firem: 
FYTO, spol. s r.o., Pivovarská 536, 686 01 
Uherské Hradiště – Jarošov; LUKROM plus 
s.r.o., 763 11 Lípa 81; Ostrožsko, a.s., 687 23 
Ostrožská Lhota 413, TOPAGRA, spol. s r.o.,  
687 11 Topolná 164; ZEAS Polešovice, a.s., 687 
37 Polešovice 308, ZD Nedachlebice, družstvo, 
687 12 Částkov 62; Stanislav Houdek, Kopán-
ky 1690, 686 03 Staré Město, Ing. Václav Talák, 
Svatovítská 1904, 686 03 Staré Město, TRADIX 
UH, a.s., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Měs-
to, AGRO Zlechov, a.s., čp. 119, 687 10 Zlechov, 
Školní hospodářství s.r.o., Velehradská 1469, 
686 03 Staré Město, v souladu s ustanovením 
§ 102, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, 

V. vzala na vědomí

1.5 záměr na převod majetku
– prodej pozemků: 
• části pozemku p. č. 717/3 orná půda
o výměře 234 m2 
• části pozemku p. č. 6080/8 orná půda
o výměře 1.416 m2 
• části pozemku p. č. 6080/14 orná půda
o výměře 1.973 m2
• pozemku p. č. 718/2 orná půda
o výměře 186 m2
• pozemku p. č. 6080/21 orná půda
o výměře 1.000 m2
• pozemku p. č. 6080/22 orná půda
o výměře 793 m2
• pozemku p. č. 6080/23 orná půda
o výměře 849 m2
• pozemku p. č. 6080/24 orná půda
o výměře 984 m2
• pozemku p. č. 6080/25 orná půda
o výměře 2.545 m2
• pozemku p. č. 6080/28 orná půda
o výměře 121 m2
• části pozemku p. č. 6080/1 orná půda
o výměře 4.552 m2
• části pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha
o výměře 374 m2
• části pozemku p. č. 1512 zast. plocha
o výměře 95 m2
vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.8 žádost o vzdání se předkupního práva 
k vlastnictví nemovitosti – stavby č. p. 989 na 
pozemku p. č. st. 1538/1 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 204 m2, který je ve vlastnictví spo-
lečnosti Skanska a.s., Praha 8, Karlín, Křižíkova 
682/34a, a pozemku p. č. st. 1538/2 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 15 m2, který je ve vlastnic-

tví města Staré Město, v lokalitě areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z důvodu převodu stavby č. p. 989.

2.4 studii klimatizace objektu SKC.

3.4 změnu příjmení statutární zástupkyně 
Střediska volného času Klubko Staré Město, 
příspěvkové organizace, IČ 75833328 z důvodu 
sňatku.

4.1 žádost o změnu stavby před dokonče-
ním dle § 118 stavebního zákona Stavebník: 
Ing. Jiří Křen – TRADIX, Huštěnovská 2004, 
Staré Město.

6.2 aktuální stav přípravy výběrového řízení 
na nákup hasičského vozidla pro SHD Staré 
Město.

VI. určila

2.8 vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci „Sta-
ré Město – oprava MK, ulice Na Vyhlídce“ tyto 
dodavatele: 

SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod 
Dopravní stavby Morava,  Husova 1514, 757 01 
Valašské Meziříčí
STRABAG a. s., Oblast Východ, Příluky 386, 
761 01 Zlín
EUROVIA CS, a. s., Závod Zlín, Louky 330, 
763 02 Zlín
Porr a. s., Odštěpný závod – Morava, Skály 870, 
763 62 Tlumačov
Správa a údržba silic Slovácka, s. r. o., Jarošov 
514, 686 11 Uherské Hradiště – Jarošov

VII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na převod majetku – smě-
nu části pozemku p. č. 120/3 zahrada o výměře 
1 m2 za část pozemku p. č. 129/2 ostat. plo-
cha/zeleň o výměře 7 m2, vše v lokalitě ulice 
Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – smě-
nu části pozemku p. č. st. 1121/2 zast. plocha/
objekt bydlení o výměře 4 m2 za část pozemku 
p. č. 129/2 ostat. plocha/zeleň o výměře 27 m2, 
vše v lokalitě ulice Za Mlýnem ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úřed-
ních deskách.
T:ihned

1.4 zveřejnit záměr na převod majetku – pro-
dej části pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/ze-
leň o výměře 23 m2 v lokalitě ulice Za Mlýnem 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradi-
ště, na úředních deskách.
T:ihned

1.5 zveřejnit záměr na převod majetku
– prodej pozemků: 
• části pozemku p. č. 717/3 orná půda
o výměře 234 m2 

• části pozemku p. č. 6080/8 orná půda
o výměře 1.416 m2 
• části pozemku p. č. 6080/14 orná půda
o výměře 1.973 m2
• pozemku p. č. 718/2 orná půda
o výměře 186 m2
• pozemku p. č. 6080/21 orná půda
o výměře 1.000 m2
• pozemku p. č. 6080/22 orná půda
o výměře 793 m2
• pozemku p. č. 6080/23 orná půda
o výměře 849 m2
• pozemku p. č. 6080/24 orná půda
o výměře 984 m2
• pozemku p. č. 6080/25 orná půda
o výměře 2.545 m2
• pozemku p. č. 6080/28 orná půda
o výměře 121 m2
• části pozemku p. č. 6080/1 orná půda
o výměře 4.552 m2
• části pozemku p. č. 720/4 ostatní plocha
o výměře 374 m2
• části pozemku p. č. 1512 zast. plocha
o výměře 95 m2
vše v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.
T:ihned

1.6 zveřejnit záměr na majetkoprávní vypo-
řádání pozemku p. č. 2494/2 ostatní plocha /
manipulační plocha o výměře 345 m2, který se 
nachází v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, mezi 
městem Staré Město a Zlínským krajem, na 
úředních deskách.
T:ihned

1.8 připravit ve spolupráci s právníkem nabíd-
ku na odkoupení části stavby č. p. 989 umístěné 
na pozemku p. č. 1538/2 ve vlastnictví města.
T:ihned

1.9 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ: 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ: 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, U koupaliště, kab. NN“, (umístění 
kabelového vedení NN v délce trasy 66 m, pi-
líř 1 ks) na pozemcích p. č. 4525/21, 4525/3, 
4525/19, 2420/1 a 2420/71, vše ve vlastnictví 
města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách.
T:ihned

1.10 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, TS T83 Za cukrovarem, obnova“, 
(umístění kabelů VN, NN, vedení VN, bet. 
sloup, uzemnění, 4x pilířová skříň) na pozem-
cích p. č. 241/10, 242/1, 242/2, 4509/1 a 243, 
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vše ve vlastnictví města Staré Město, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T:ihned

1.11 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 28085400, zastoupené společ-
ností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 

IČ 25733591, na právo umístění stavby 
„St. Město, Bukvald, kabel NN“, (umístění ka-
belového vedení NN, kabelové skříně) na po-
zemku p. č. 4551/1 ve vlastnictví města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách. 
T:ihned

6.1 zajistit nabídky na koncepční řešení parko-
vání ve Starém Městě.
T:31.05.2016

2. Odboru investic

2.3 ve spolupráci s ředitelem SKC zajistit zpra-
cování projektové dokumentace na akustické 
opatření v objektu SKC ve variantách 1 pro di-
vadelní sál i pro sportovní sál.
T: 31.7.2016

Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
starosta místostarosta

Dne 7. dubna 2016 ve 14 hodin se v sále Společensko - kultur-
ního centra ve Starém městě uskutečnila výroční členská schůze 
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 
a Místní organizace Svazu tělesně postižených Staré Město, které 
mají 361 členů. Schůze je zúčastnilo 258 z nich.

Přítomné členy a hosty přivítala a po celou dobu provázela 
místopředsedkyně výboru paní Mgr. Lapčíková. Minutou ticha 
byla uctěna památka těch, kteří organizaci v minulém roce opus-
tili. Zprávu o činnosti za rok 2015 a plán práce na období 2016 
přečetla předsedkyně, paní Gajová. Finanční zprávu za rok 2015 
připravila pokladní, paní Kocábová. Revizní zpráva byla připra-
vena a prezentována paní Vavruškovou.

V diskuzi vystoupil mimo jiných také starosta Josef Bazala, 
který jménem města ocenil záslužnou práci funkcionářů a přislí-

VÝROČNÍ SCHŮZE STP A SPCCH STARÉ MĚSTO
bil přítomným finanční částku ze strany města na podporu další 
činnosti. Účastníky výroční schůze rovněž pozdravili předseda 
Krajského výboru SPCCh pan Hamřík, zástupce Okresního vý-
boru STP a předseda velehradské organizace pan Skalička.

Usnesení z výroční schůze, které přednesla paní Mazáčová, 
bylo přijato jednomyslně. 

Na závěr byly předány dárky jubilantům, kteří v 1. pololetí 
2016 oslaví kulatá výročí. Potom již následovalo jen občerstvení 
a bohatá tombola. Do té přispěla řada sponzorů, kterým tímto 
výbor srdečně děkuje.

V podvečer se již všichni rozcházeli s pocitem, že se neloučí, 
ale během roku se ještě mnohokrát sejdou na společných naplá-
novaných akcích, zájezdech a rekondičních pobytech.

Text: Výbor STP a SPCCh Staré Město

Vážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních 

prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elek-
trické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále ros-
toucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, 
současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vašem městě zrealizujeme v období duben - červen 2016 
rozsáhlou investiční akci v hodnotě 8,7 mil. Kč, když zrekon-
struujeme v katastrálním území  Staré Město vedení vysokého 
a nízkého napětí v ulici Jezuitská.

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni 
s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizuje-
me tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní 
dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně 
prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokla-
dem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno 
i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou 

dobu, žádáme vás tímto 
zdvořile o pochopení to-
hoto omezení, jež bude 
pro uvedenou investiční 
akci nezbytné.

O tomto pláno-
vaném přerušení dodávky budeme informovat dle plat-
né legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti 
s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední desce. 

Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánova-
ného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplat-
nou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 nebo zís-
káte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách 
www.eon-distribuce.cz. .

Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.
S pozdravem
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Besídku určenou pro maminky a babičky k oslavě Dne matek 
připravila na neděli 8. května staroměstská radnice ve spoluprá-
ci se spolky, příspěvkovými organizacemi a základní uměleckou 
školou. Vedení radnice zpočátku váhalo, zda uspořádat besídku 
právě v den pořádání motocyklových závodů ve Starém Městě. 
„Trochu jsme se nad termínem s panem starostou zamýšleli, ale 
nakonec jsme dospěli k závěru, že publikum na besídku bude úpl-
ně jiné než na závody motorek, a tak se potkaly dvě pěkné akce 
v jeden den. Termín oslavy jsme ponechali na druhou květnovou 
neděli, kdy se slaví všude ve světě,“ dodal předseda kulturní ko-
mise, která celou akci zajišťovala, místostarosta Martin Zábran-
ský.

V pásmu představení se předvedly všechny organizace, které 
se ve své činnosti zabývají kulturními volnočasovými aktivitami 
pro děti. Několik stovek diváků, převážně z řad rodičů, tak vidě-
lo pásmo třinácti vystoupení dětí TJ Orel, Klubíčka a kroužku 
flétniček SVČ Klubko, hudebních a tanečních oborů Základní 
umělecké školy Staré Město, všech tří staroměstských mateřských 
škol, dětských folklorních souborů Dolinečky, téměř profesionál-
ní cimbálové muziky Dolinka ZUŠ i nejnověji vznikající cimbálo-

OSLAVA DNE MATEK VE STARÉM MĚSTĚ

vé muziky Dolinečky. „Jednotlivá představení se trochu protáhla, 
celý program tak trval o něco déle, než jsme počítali. Vystoupení 
však byla vtipná a nápaditá a věřím, že se diváci rozhodně nenu-
dili,“ uvedl místostarosta Zábranský.

Velké poděkování patří členům kulturní komise Městského 
úřadu Staré Město a tajemnici komise Janě Noskové, kteří se na 
pořádání akce organizačně podíleli. 

Text a foto:  Aleš Korvas

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ŘEDITELKA EMAIL ADRESA
MŠ Rastislavova Mgr. Iveta Polášková msrstmesto@uhedu.cz Mateřská škola,

Rastislavova 1800,
686 03 Staré Město

MŠ Komenského Dagmar Mazůrková mskstmesto@uhedu.cz Mateřská škola,
Komenského 1721, 
686 03 Staré Město

KMŠ Za Radnicí Mgr. Vítězslava Černá mskrstmesto@uhedu.cz Křesťanská mateřská škola,
Za Radnicí 1823,  
686 03 Staré Město

Zájemci o prázdninový provoz ať podají písemnou žádost ředitelce MŠ, kam chtějí v době prázdnin 
umístit své dítě do 31.5.2016.

Informace o přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin v červenci a srpnu 2016
MŠ KOMENSKÉHO KMŠ ZA RADNICÍ MŠ RASTISLAVOVA

1. - 8. 7.2016 OTEVŘENA OTEVŘENA OTEVŘENA

11. - 15. 7 2016 OTEVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA

18. - 22.7.2016 OTEVŘENA UZAVŘENA UZAVŘENA

25. - 29.7.2016 UZAVŘENA OTEVŘENA UZAVŘENA

1. - 5.8.2016 UZAVŘENA OTEVŘENA UZAVŘENA

8. - 12.8.2016 UZAVŘENA UZAVŘENA OTEVŘENA

15. - 19. 8 2016 UZAVŘENA UZAVŘENA OTEVŘENA

22. - 26.8.2016 OTEVŘENA OTEVŘENA OTEVŘENA

29. - 31.8.2016 OTEVŘENA OTEVŘENA OTEVŘENA
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Náš bylinkový den letos navázal na týden ekologické výchovy 
a Den Země v MŠ.

Protože děti milují převleky a v souvislosti s lidovými tradice-
mi, jsme se v pátek 29. 4. sešli v čarodějnických kostýmech.

Kromě tance a zábavných her děti poznávaly různé druhy ko-
ření se zapojením všech smyslů, přemýšlely, k čemu se používá, 
zkoušely, jakou barvu dá které koření jídlu. 

Při vycházce děti nasbíraly léčivé byliny a vytvořily z nich her-
bář. Názvy květin samy vyhledávaly v encyklopediích. Některé 
jsme dali sušit na vaření a ochutnávku čajů, kopřivu a jitrocel 
jsme naložili s cukrem na sirup. Ten dostanou maminky ochutnat 
na Den matek v MŠ.

Děti se samy mohly přesvědčit, že opravdu dal Bůh lidem zemi 
se vším, co potřebují k životu. I bylinky pro zdraví.

Jako sladkou tečku na závěr zábavného dne nám Elenčina ma-
minka vykouzlila výborný narozeninový dort. 

Stejně jako každý rok, ani letos nechyběli v rámci oslav Týdne 
Země staroměstští hasiči s ukázkou používané techniky u Mateř-
ské školy Rastislavova. Tři členové místního sboru dobrovolných 
hasičů předvedli nejen součásti jejich oděvů, ale také například 
kyslíkové přístroje, sekery a mnoho dalšího vybavení. Chybět 
nemohla ani ukázka příjezdu k požáru se zapnutými sirénami 
a ukázka hašení. Ta se dětem obzvlášť líbila, protože si při ní 

Dne 4.5. děti z MŠ Komenského přišly zazpívat, zatančit a roz-
dat dárečky babičkám z penzionu a předat jim tak trochu jarní 
energie a mládí.

BYLINKOVÝ DEN V KŘESŤANSKÉ MŠ

HASIČI V MŠ RASTISLAVOVA 

MŠ KOMENSKÉHO: TANČÍME A ZPÍVÁME
PRO RADOST BABIČKÁM Z PENZIONU

Co víc si přát? Stačí vidět šťastné, rozesmáté děti. Jen snad aby 
to bylo často. 

JM

mohly hašení samy vyzkoušet.
„Starší děti byly minulý týden na exkurzi u hasičů v Uherském 

Hradišti. Pro ty z mladších ročníků bývají ukázky přímo před 
školkou,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Rastislavova, Iveta Po-
lášková.

Text a foto: Aleš Korvas

Uzávěrka příspěvků dalšího čísla Staro-
městských novin bude 13. června 2016. 

Další noviny vyjdou 24. června 2016.
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SEMINÁŘ VERBUŇKU

ČARODĚJNICKÝ SLET V MŠ RASTISLAVOVA

První ročník semináře verbuňku pořádali v neděli 1. května 
bývalí tanečníci folklórního spolku Dolina v prostorách Spole-
čensko kulturního centra ve Starém Městě. Nedělní dopoledne 
bylo vyčleněno pro dětské zájemce, kterých se nakonec sešlo de-
vatenáct. Byli rozděleni do tří skupin podle věku a zkušeností. 
Po dobu tří hodin se jim věnovali zkušení matadoři z oblasti 
folklóru Martin Baláž, Josef Bazala a Erik Feldvabel, kteří se jim 
snažili předat co nejvíc znalostí z oblasti tohoto pro náš kraj 
tak specifického tance. „Zájem o účast na semináři mohl být 
větší, na druhou stranu jsme podle mě trochu podcenili infor-
movanost veřejnosti o této akci. Taky prvomájová neděle není 
nejšťastnější termín. To jsme ale bohužel nebyli z důvodu vytí-
žení Sokolovny schopni ovlivnit,“ uvedl starosta a zároveň jeden 
z vyučujících lektorů Josef Bazala.

Odpolední výukovou část, která byla věnována dospělým, 
rozšířili ještě lektoři Jan Maděrič a Aleš Rada. Za doprovodu 
muzikantů, kteří budou tanečníky doprovázet i při soutěžích ve 

I tentokrát jsme v naší Beruškové MŠ uspořádali slet čarodě-
jů a čarodějnic z nedalekého okolí. Docestovali k nám různými 
prostředky, mnozí však tradičním způsobem – na koštěti. Vzali 
si s sebou dobrou náladu a různé kouzelnické pomůcky, které 
jsou k jejich magické činnosti potřebné a důležité. Proto bylo 
také ve všech třídách veselo. Děti zde strávily v originálních 
kostýmech dopoledne plné zábavy ve víru tance, zpěvu, soutěží, 
kouzlení i vaření vzácných lektvarů.

Na závěr se zúčastnění posilnili různými dobrotami, vyměni-
li si zkušenosti a již se opět těší za rok na shledanou.

Text MŠ Rastislavova, foto Aleš Korvas

verbuňku, se osm zájemců věnovalo ve skupinách cvičení růz-
ných variací cifer, držení rukou, postavení těla. Došlo i na spo-
lečné verbuňky jako při besedě u cimbálu.

Text a foto: Aleš Korvas
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PODĚKOVÁNÍ ZA NOVÝ 
KOSTEL

V květnu hned po svátku Seslání Ducha Svatého probíhala 
v našem  městě další veřejná sbírka na dokončení našeho nové-
ho kostela Svatého Ducha. Jsme vděčni všem dárcům, kteří tuto 
nadčasovou stavbu podpořili a podporují jak hmotným  darem, 
tak také modlitbou a obětí. Modlíme se také za to, aby mladá ge-
nerace Boha srdcem hledala a nalézala. Pak tyto oběti na výstav-
bu kostela mají hluboký smysl a obracejí se v radost.  Za všechny 
dárce se obětuje mše svatá.  Poděkování za nový kostel vyjádřila 
také naše scholička pod vedením pana Stanislava Giesla ve své 
vlastní milé písni Bůh o nás ví, kterou vám všem doporučujeme 
k zhlédnutí a poslechu  na našich webových  stránkách http://
www.farnoststaremesto.cz/

VARHANNÍ KONCERT
Doporučujeme návštěvu varhanního koncertu na Velehradě 

v neděli 26.6. 2016 v 16.30 hodin, který se uskuteční k 510. vý-
ročí sv. Františka Xaverského, SJ, který je patronem  misií. Na 
varhany hraje Pavel Svoboda. Koncerty se zde konají v rámci 
cyklu varhanních koncertů k významným výročím církevních 
osobností v r. 2016.

19. června je v církevním kalendáři svátek Jana Nepomuka 
Neumanna, rodáka z Prachatic, syna bavorského otce a české 
matky. Jeho životopis se skutečně čte jako poutavý román, vypo-
vídající o těžkých podmínkách a mimořádném životě. Po dokon-
čení teologických studií  se dostal až do Spojených států americ-
kých do Filadelfie, zde v kostele sv. Patrika byl r. 1836 vysvěcen 
na kněze. Ve velmi tvrdých podmínkách sloužil přistěhovalcům 
z Evropy i indiánům  nejenom duchovně, ale staral se i o jejich 

praktické potřeby. Myslel hodně na děti a jejich vzdělání, zaklá-
dal a pomáhal stavět školy. Pozval řeholnice, aby vedly nově za-
kládané školy, sirotčince a nemocnice. Vstoupil do kongregace 
redemptoristů, kde jej oslovil komunitní způsob práce misioná-
řů. Boží prozřetelností byl zvolen r. 1852 filadelfským biskupem, 
jeho heslem  je modlitba „ Utrpení Kristovo, posilni mě!“ I v 
novém úřadě se věnoval především obyčejným lidem, neúnavně 
objížděl všechny svěřené farnosti, nechal vybudovat 80 koste-
lů a více než stovku farních škol; právem je proto považován 
za zakladatele amerického katolického školství. Velice usiloval 
i o zmírnění projevů rasismu. Zasazoval se o povznesení litur-
gického slavení a reformoval místní kněžský seminář. Pro po-
třeby pastorace sám sepsal malý a velký katolický katechismus, 
který se později dočkal 21 vydání. Všude, kam přišel, usiloval 
o obnovu duchovního života a o obnovení jednoty s římským 
biskupem. Zemřel vyčerpáním  na ulici Filadelfie náhle v led-
nu 1880, nebylo mu ani 49 let. Svatořečen byl v r. 1977. Náš 
rodák Jan Nepomuk Neumann se tak stal paradoxně prvním 
americkým světcem. Nejenže hlásal jednotu, ale jako by sám 
ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží 
v Americe bílým několika národů, indiánům i černochům. Kéž 
nám vyprosí tak široké a otevřené srdce, které právě v dnešní 
době prolínání kultur a světů velice potřebujeme, ale též vprav-
dě misijního ducha, Ducha Kristova.

POZVÁNKA NA VELEHRADSKOU POUŤ 
2016 KE SVÁTKU  

SV. CYRILA A METODĚJE

V pondělí 4. 7. začínají Dny dobré vůle už v 7 h. mší sva-
tou.

Hlavní pouť je v úterý 5. 7., mše sv. na nádvoří v 10,30 je 
sloužena biskupy Čech a Moravy

V sobotu 9. 7. je v 15. hod. Pouť děkanátu Uherské Hradiště
Malá pouť je v neděli 10. 7., mši svatou v 10 hod. slouží 

arcibiskup Jan Graubner 

- SV-

Všichni víme, kolik starostí je kolem jednoho človíčka, než 
z něj vyroste hotový člověk. Celá rodina je stále v pohotovosti, 
ale nejvíce je toho na mámě.

   JEJÍ srdíčko ho po přitulení uklidní.
   JEJÍ tvář je ta, kterou si první zapamatuje.
   JEJÍ hlas pozná i z dálky.
   JEJÍ vlasy rád tahá.
   ONA nedovolí, aby měl hlad, nebo jakkoli strádal.
   JI volá, když je nemocný.
   JEJÍ pofoukání zahojí rány a zažene bolest.
   JEJÍ ruky se drží, když se učí chodit.
   Pro NI se učí mluvit, aby jí mohl říct: Mám Tě rád! 

I my chceme každý rok maminkám poděkovat za všechnu tu 
lásku a jak jinak, než dárečkem a několika básničkami, písnička-
mi a tanečky nacvičenými s láskou a jen pro ně.

Nic děti nedělají raději, než to, co je pro mámu.
Tentokrát se konal Den matek v Křesťanské MŠ 5. 5. i již 

BŮH POSLAL DĚTEM ANDĚLA A DAL MU JMÉNO MÁMA.
s tradičním pozváním na „kafíčko“ a buchtu. Tentokrát děti při-
pravily pro maminky i vlastnoručně udělaný kopřivový sirup.

8. 5. vystoupily děti z kuřátek pro veřejnost na Sokolovně 
a děti ze žabiček v kostele Svatého Ducha. 

Tak jsme zase maminkám připomněli, jak moc je potřebuje-
me a jak moc je máme rádi.

J.M. KMŠ St. Město
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Dvacet let. Tolik letos slaví skupina přátel historie 
Morrigan ze Starého Města, která se věnuje historického 
šermu, původní lukostřelbě a vlastně všemu, co s historií 
a středověkem souvisí. Počátky spolku se datují do roku 
1996, kdy se čtveřice kamarádů se zájmem o historické 
zbraně scházela na trénincích a postupem času založila 
skupinu historického šermu se zaměřením na období vlá-
dy Lucemburků v českých zemích. S  nacvičenými sou-
boji se zúčastňovali historických festivalů a rekonstrukcí 
bitevních scén. To se vlastně děje dodnes s tím, že zájem 
se přesunul na dobu 10. století, tedy 
raného středověku. Současně se spo-
lek začal podílet na organizaci série 
lukostřeleckých turnajů pod názvem 
Moravská liga v rámci spolupráce 
s dalšími dvěma spolky z Bruntálu  
a Zábřehu na Moravě. 

Za dvacet let činnosti se ve spolku 
postupem času vystřídalo na čtyři de-
sítky členů. „Hlavně ze začátku noví 
členové přicházeli a odcházeli. Jejich 
členství trvalo třeba jen jeden nebo 
dva roky, takže základna se postupně 
měnila. Až v roce 2003 přišli posled-
ní dva dlouhodobě stabilní členové. 
V současné době je nás dvanáct řád-
ných členů,“ řekl Bohumil Višenka, 

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

vedoucí spolku. Spolek vznikl díky tomu, že se jeden ze 
zakládajících členů se zkušenostmi s historickým šermem 
do Uherského Hradiště přiženil a skupinu založil s kama-
rády své manželky.

Společnost přátel historie se nyní již nevěnuje pouze 
historickému šermu, jak tomu bylo na počátku, ale po-
stupně se začala více orientovat na předvádění tzv. oživené 
historie Slovanů, Vikingů a Varjagů na historických festi-
valech a původní lukostřelbu. A protože výsledky se do-
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staví jen po tvrdém tréninku, scházejí se členové minimál-
ně jednou týdně, většinou v neděli, aby věnovali alespoň 
pár hodin intenzivní přípravě. „Dříve jsme trénovali na 
Havaji u řeky Moravy, dnes je tam ale situace taková, že se 
tam nedá už ani vstoupit. Je tam neposečená tráva, padají-
cí stromy a celý areál je totálně zchátralý. Tam jsme oprav-
du trénovali poctivě po deset let a to i v nevlídném počasí. 
Až napadl první sníh, tak jsme se stěhovali do vnitřních 
prostor.  V nedávné době jsme se scházeli například po 
tři zimy na staroměstské Orlovně.“ řekl Bohumil Višenka.

Protože se spolek Morrigan věnuje 
širokému spektru aktivit souvisejí-
cích s každodenním životem v období 
10. století a ne pouze lukostřelbě 
a šermu, znamená to pro jejich členy 
také nutnost pořídit si příslušné do-
bové vybavení, oděvy, boty, ozdobné 
doplňky, keramické a dřevěné nádobí, 
táborové vybavení. Každý člen si vy-
rábí své oděvy sám nebo si je nechá-
vá šít a to výhradně z materiálů, které 
byly dostupné v daném období, jako 
je len, vlna, kůže. Z toho vyplývá, že 
členství ve skupině je nejen časově, ale 
také finančně náročným koníčkem. 
Kvalitní zbraně, zbroje a vybavení mo-
hou podle kvality zpracování vyjít na 
tisíce korun. To je samozřejmě hraze-
no plně tím, kdo vybavení vlastní. Některé luky si vyro-
bili členové svépomocí. O jejich funkčnosti se můžeme 
přesvědčit třeba na modelu srny, na které trénují střelbu. 
„Tyto luky, i když se to možná na první pohled nezdá, jsou 
velmi výkonné. Některé z nich mají dostřel až kolem 250 
metrů podle síly nátahu“ dodal vedoucí spolku. Spolek 
přátel historie disponuje několika stovkami zbraní, zbrojí, 

oděvů, stanů a táborového vybavení a doplňků... Jednotli-
vé věci jsou majetkem každého člena.

Činnost spolku může veřejnost vidět hlavně během let-
ních měsíců, ale i během zimy jsou členové stále aktivní. 
V tomto roce už například proběhl Morriganem organizo-
vaný tradiční zimní pochod, který letos situovali do Bílých 
Karpat. Rovněž bylo možné navštívit výstavu k 20. výro-

čí založení spolku ve staroměstském 
Event centru. Dále členy ještě čeká ve 
dnech 29.-30. července uspořádání 
turnaje v původní lukostřelbě pod ná-
zvem „Chřibský krkavec“ u Koryčan, 
který se koná jako součást soutěže 
Moravská liga. Ke konci léta, konkrét-
ně 20. srpna, bude spolek přátel histo-
rie pořádat 3. ročník historické akce 
„Procházka středověkem“ na náměstí 
Velké Moravy ve Starém Městě. 

Kohokoli činnost spolku zaujme 
a to nejen z oblasti středověkého vo-
jenství a předvádění tradičních ře-
mesel, nebo si chce jen vyzkoušet, co 
obnášel každodenní život, bude vítán 
a v případě zájmu může rozšířit naše 
řady. 

Název spolku: MORRIGAN, společnost přátel historie, z.s.

Rok založení: 1996

Počet členů: 12

Adresa sídla: Bratří Mrštíků 1598, Staré Město

www:  www.morrigan.estranky.cz

Tel. číslo: 603 801 328

Jméno kontaktní osoby: Bohumil Višenka
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Dětský foklorní soubor Dolinečka oslavil v pátek 6. května 
svým premiérovým vystoupením s názvem Nad kronikú Doli-
nečky 60. výročí svého založení.

Za opravdu krásným zážitkem stojí mnoho hodin odříkání, 
obětavosti a práce. Děti si mnohdy musí odříci jiné radovánky 
a přijít do zkoušky, i když venku svítí sluníčko a jejich kamarádi 
řádí na hřišti. Rodiče obětovali čas a vozili děti kdykoliv a kam-
koliv bylo potřeba. A vedoucí pracovali na tom, aby všechna vy-
stoupení byla perfektně secvičená, vymýšleli nové nápady a sna-
žili se spolu s dětmi o jejich realizaci. Výsledek musí posoudit 
diváci, kteří dvakrát zcela zaplnili hlediště staroměstského Spo-
lečensko-kulturního centra, ale z reakcí odposlechnutých ihned 
po skončení akce můžeme soudit, že se dobrá věc podařila.

Krásný kulturní zážitek si odneslo v pátek 6. května 2016 ně-
kolik stovek návštěvníků staroměstské Sokolovny. Průřez tvor-
bou Dolinečky, tedy souboru, který vychovává nové generace 
folkloristů od nejmenších přes starší až po dospělé, letos slaví 
60. let založení. Pro diváky si přichystali program  názvem Nad 
kroniků Dolinečky a to hned ve dvou reprízách v jeden den, 
v 16 a 19 hodin. Dle očekávání, byly oba termíny vyprodány do 

PODĚKOVÁNÍ

DOLINEČKA NEZKLAMALA A DIVÁKŮM PŘIPRAVILA 
KRÁSNÝ PROGRAM KE SVÉMU VÝROČÍ

Všechno by ale bylo málo nebýt jednoho člověka, který 
všechno vymyslel, všechny nás organizoval a dal celé pásmo 
dohromady. Tím motorem je jako již po několik posledních 
let Katka Vránová (pro neznalé rozená Bazalová). Ona přichází 
vždy s novým nápadem, je hybnou silou všech premiér a ce-
lého našeho snažení. A my jsme jí v tom shonu zapomněli za 
tohle všechno v pátek na pódiu osobně poděkovat. Na závěr ve-
čera zazněla celá spousta díků vedoucím, vedení města i školy, 
že nám vycházejí vstříc, moderátorům, rodičům a samozřejmě 
dětem. Jen jedno jméno nepadlo a my ho chceme připomenout 
alespoň takto. Katko, díky za nás všechny, jsme rádi, že tě máme.

Vedoucí všech skupinek Dolinečky 

posledního místa, na spoustu zájemců se tak bohužel nedostalo. 
Jednotlivé soubory se postupně představily s připraveným pro-
gramem divákům, kteří jejich výkony odměnili dlouhotrvajícím 
potleskem.  O programu připravujeme podrobnější informace 
do dalšího čísla.

Text a foto Aleš Korvas
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V dubnu 2016 se v městské knihovně ve Starém Městě 
konala výstava obrazů paní Zuzany Lipovské.

K vidění bylo na 25 obrazů malovaných technikou olej 
na plátně a akryl na plátně.

Zuzana Lipovská je ze Starého Města a má malování 
jako svého koníčka. Pomáhá jí vyjádřit své pocity a nálady. 
A jelikož má roztroušenou sklerózu, tak velmi pozitivně 
působí na její zdravotní stav. 

Motto paní Lipovské je: „VŽDY S ÚSMĚVEM“.
Text a foto: Zuzana Lipovská

V neděli 24.4.2016 se konaly na Orlovně již tradiční „ díl-
ničky“. Tentokrát začaly trochu jinak. Přítomní mohli nejprve 
zhlédnout pohádku „O milosrdné babičce a tvrdohlavé holčič-
ce“, kterou zahrály děti z KMŠ, třída Berušek. Výkony malých 
herců byly odměněny velkým potleskem. Po vystoupení pokra-
čoval odpolední program tvořivými dílničkami. Děti zde měly 
možnost  vytvořit pestré dárečky pro maminku, babičku či tetu, 
k blížícímu se Svátku matek. U nejmenších dětí při tvoření často 
pomáhali i samotní rodiče.

Zaplněný sál Orlovny svědčil o velkém zájmu dětí i rodičů. 
Chtěl bych vyjádřit poděkování členům jednoty Orla, kteří tuto 
pěknou akci připravili. Jistě přispěla k rozvoji tvůrčích vlastnos-
tí dětí. Také celé rodiny, jestliže se do tvorby aktivně zapojily, 
prožily společný zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomí-
nat. 

Ing. Kamil Psotka

VÝSTAVA OBRAZŮ ZUZANY LIPOVSKÉ

DÍLNIČKY KE DNI MATEK
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22. duben -  Den Země – ekologicky zaměřený svátek za zdra-
vější životní prostředí, svátek, který slaví milióny lidí z více jak 
140 zemí světa, svátek, který má upozornit na dopady lidského 
chování na přírodu a samozřejmě svátek, který má rozproudit 
diskuse o možných nápravných a preventivních řešeních těchto 
problémů.

Tradičně se k jeho oslavám připojila i naše škola, letos však 
o týden dříve, a to v pátek 15. dubna. Poprvé se totiž náš školní 
Den Země konal v rámci akce Ukliďme Staré Město.

Počasí nám už od rána přálo a tak se 
některé třídy vydaly na výšlapy a některé 
se pustily do práce.

Žáci šestého ročníku absolvovali envi-
ronmentální program v Kunovském lese. 
Spoustu úkolů si pro ně připravili naši ši-
kovní přírodopisci. Poté si prošli naučnou 
stezku představující společenstvo lužního 
lesa nivy řeky Moravy. Ověřili si své zna-
losti týkající se především přírodopisu 
a zeměpisu, ale dozvěděli se i něco nové-
ho. Žáci soutěžili v týmech a na vítězné 
skupinky čekaly diplomy. Nesměla chybět 
samozřejmě ani sladká odměna, kterou si 
děti zasloužily.

Do úklidové akce se zapojili především 
žáci sedmého ročníku, kteří ve vybraných 
lokalitách kolem řeky Moravy a jejich sle-
pých ramen čistili přírodu od odpadků.

Osmáci se hned ráno vydali na každo-
roční výšlap Salaš – Bunč – Brdo a pozná-
vali krásy Chřibů.

A ptáte se, co naši deváťáci? Ti se tento-
krát ulili, ale nikdo jim nezáviděl. Srdna-
tě bojovali v přijímacím řízení na střední 

Ve středu 13. dubna měli žáci vybraných tříd ZŠ Staré Měs-
to jedinečnou možnost procvičit se v konverzaci v německém 
jazyce. Díky spolupráci se SOŠ a Gymnáziem Staré Město naši 
školu totiž navštívil Christian, devatenáctiletý student z města 
Tönisvorst v západním Německu.

Christian přišel výborně připraven. Nejprve žákům předsta-
vil Německo jako takové, podrobněji je seznámil s pěti největší-
mi městy, ale také s památkami a zajímavostmi Německa. Popsal 
typická jídla, na kterých si pochutnávají naši západní sousedé. 
Představil nám své rodné město a seznámil žáky se systémem 
německého školství. Upozornil na rozdíly mezi oběma systémy, 

Touto písní začalo poslední představení v Městském divadle 
Zlín, na které jsme se vydali s divadelním kroužkem ZŠ Staré 
Město ve středu 13. dubna. Čekala nás tentokrát opera „Proda-
ná nevěsta“. Brzy jsme zjistili, že se jedná o značně netradiční 
pojetí. Představení jsme si ale užili a známými písněmi ukončili 
divadelní sezónu 2015/2016, která patřila k těm nejvydařeněj-

DEN ZEMĚ

NÁVŠTĚVA Z NĚMECKA

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI…

školy. 
Letošní Den Země se skvěle vydařil. Všechny děti se zapojily 

do aktivit, které pro ně byly přichystány. Do školy se vracely 
s dobrým pocitem, že svou prací přispěly k zlepšení životního 
prostředí.

Výsledkem celé akce byl skvěle strávený den v přírodě, který 
jsme si všichni maximálně užili.

Mgr. Renata Mikulíková

ať už se jedná o počet napsaných testů, stupnici známek nebo 
délku jednotlivých prázdnin.

Naši žáci pak měli možnost klást Christianovi otázky. Nejpr-
ve se styděli. Postupně však posbírali odvahu a začali se Chris-
tiana ptát na nejrůznější věci. Dozvěděli se tak zajímavé infor-
mace, ale především si v praxi vyzkoušeli konverzaci s rodilým 
mluvčím. Ke konci hodiny si pak zahráli hru, ve které si prově-
řili své znalosti německých slovíček. Christianova návštěva tak 
byla příjemným zpestřením hodiny.

Mgr. Eva Zapletalová

ším. Na konci představení jsme obdarovali každého herce krás-
nou růží s děkovným vzkazem. Vážíme si práce a nasazení herců 
Městského divadla Zlín a jsme rádi, že ukazují našim mladým 
divadelníků, že kultura může bavit. Doufáme, že jsme jim udě-
lali radost a budeme se těšit v příští sezóně na nové hry.

Gabriela Chybíková, VI.A
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ZŠ STARÉ MĚSTO – ŠKOLA MISTRŮ REPUBLIKY

OPĚT ÚSPĚCH NA OKRESNÍM KOLE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

 Abychom zúročili naše znalosti z finanční 
gramotnosti, která se u nás učí jako samostatný 
předmět v 8. ročníku, každoročně se zúčastňu-
jeme soutěže Finanční gramotnost, vyhlašované 
MŠMT.

Skládá se ze čtyř kol – školního, okresního, 
krajského a celostátního. Letos se soutěže zú-
častnilo 54 623 žáků základních a středních 
škol. Na ZŠ Staré Město se zapojilo 124 žáků 
8. a 9. ročníku. Z těch nejlepších jsme sesta-
vili tříčlenné družstvo ve složení Jan Novotný 
9. D, Karolína Wanke 9. A a Alžběta Pleváková 
8. D. Jan i Alžběta navštěvují třídu s rozšířenou 
výukou matematiky a informatiky. Po vítěz-
ství v okresním i  krajském kole se všichni tři 
vydali  26. dubna do Prahy na celostátní kolo. 
Soutěž se konala v překrásných prostorách kláš-
tera Emauzy. Ze semifinálového kola jsme po-
stoupili ze druhého místa. Výsledky všech čtyř 
finálových družstev byly vyrovnané. Napětí se 
dalo krájet do poslední otázky. Jak dopadneme? 
Sláva. Dokázali jsme to. Porazili jsme všechna 
krajská družstva  – máme titul Škola mistrů re-
publiky ve finanční gramotnosti.

Všem soutěžícím a Mgr. Jitce Kardosové ško-
la blahopřeje, děkujeme za skvělou reprezentaci.

ZŠ Staré Město

Ve středu 13. dubna se uskutečnilo 
v uherskobrodském Domě dětí a mládeže 
okresní kolo Biologické olympiády. Biolo-
gická olympiáda se skládá z teoretického 
testu, praktického laboratorního úkolu, 
poznávání rostlin a poznávání živočichů. 
Okresní kolo je doplněno o vstupní prá-
ci na jedno z pěti stanovených témat. 
V Uherském Brodě reprezentovali ZŠ Sta-
ré Město ve starší kategorii Eva Miléřová 
a Karel Špaček. Kája, majitel třetího mís-
ta z loňského okresního kola mladší ka-
tegorie, nezklamal. Celkové šesté místo 
je dobrým příslibem do dalšího ročníku. 
Evička byla naším obrovským želízkem 
v ohni. Po loňském fantastickém úspě-
chu v krajském finále, kdy zvítězila, jsme 
letos s napětím očekávali, zda se jí poda-
ří 1. místo obhájit. Precizním výkonem 
se jí to povedlo. Získala možnost postu-
pu do krajského kola, které se bude ko-
nat v polovině května v ZOO Zlín-Leš-
ná. Takže pro Evičku cesta ještě nekončí 
a my jí budeme držet pěsti …

Mgr. Martin Motyčka
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Jako každoročně vycestovali šesťáci spolu s osmáky do 
krásného prostředí Bílých Karpat. Navzdory špatnému poča-
sí se soustředění neslo v duchu začínajícího jara. Zahráli jsme 
si spoustu matematických her, které otestovaly naše myšlení.  
I přesto, že šesťáci byli trošičku hlučnější, vycházeli jsme s nimi 
skvěle. Soustředění procvičilo náš mozek i nohy při logických 
hrách a náročném výšlapu. Z her bychom připomněly například 
Blokus, Logeo, Digit, Set. Doufáme, že si další generace mate-
matických tříd užijí soustředění tak, jako jsme si ho užili my 
všichni.

Amálie Stejskalová, Veronika Říhová, 8.D

Žáci sedmého ročníku poslední dubnový pátek prezentovali 
svou dvouměsíční práci v rámci projektových dnů – Poznáváme 
země EU.

Před osmou hodinou se školní jídelna začala plnit natěše-
nými sedmáky. Nervózní, ale vzorně připravené žáky přišli do 
obecenstva podpořit také paní zástupkyně, pan ředitel a starosta 
Starého Města Josef Bazala i místostarosta Martin Zábranský. 
Celý program tvořilo celkem šest skupinek, které pod vedením 
vyučujících připravily prezentace o evropských zemích.

Odstartovali jsme scénkou s názvem „Prostřeno pro země 
EU“. Skupinka pí.uč. Magdálkové představila menu různých 
evropských zemí, z nichž jsme měli také možnost ochutnat 
např. suflé, pagáče, tiramisu atd. Následovala skupinka pí.uč. 
Drábkové. Členové ekologické organizace Greenpeace nás se-
známili s ohroženými druhy evropských zvířat. V dalším vy-
stoupení svěřenců pí.uč. Kubíkové jsme se mohli dozvědět něco 
z evropských nej. Viděli jsme nejrychlejší auta, významné státy 
EU i nejkrásnější evropské památky. Druhou polovinu progra-
mu zahájila skupinka pí.uč. Mikulíkové. V krátkých scénkách 
nám žáci ukázali, co se jim vybaví, když se řekne Francie, Itálie, 
Slovensko atd. Žáci pod taktovkou pí.uč. Zapletalové secvičili 
ukázky ze života významných evropských osobností jak his-
torických, tak současných. Paní učitelka Weinbergerová se se 

SOUSTŘEDĚNÍ MATEMATICKÝCH TŘÍD
ZŠ STARÉ MĚSTO

PREZENTACE PROJEKTOVÝCH DNŮ
ANEB POZNÁVÁME ZEMĚ EU

svou skupinkou dotkla vážnějšího tématu „fair trade“, žáci nám 
krásnou angličtinou vysvětlili principy spravedlivého obchodu 
a také nás nechali ochutnat férové produkty.

Vystoupení všech skupinek bylo jedno lepší než druhé. 
Všichni žáci byli oceněni obrovským potleskem především za 
tvrdou dřinu při přípravě a za odvahu vystoupit před ostatními 
sedmáky.

Text: Renata Mikulíková, Foto: Aleš Korvas
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Konec dubna je u nás již tradičně spojen s „pálením čaroděj-
nic“. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se ve Starém Městě slavilo na 
více místech. Každoročně velikou oslavu připravil v odpoledních 
hodinách zejména pro děti Hotel Synot. V areálu fotbalového 
stadionu byly na hřišti s umělým trávníkem připraveny skákací 
hrady, malování na obličej a mnoho dalších atrakcí. Hlad mohlo 
několik stovek návštěvníků zahnat grilovanými specialitami, ne-
chyběla ani zmrzlina a vychlazené nápoje na uhašení žízně. Ve 
večerních hodinách se uskutečnily koncerty skupin Sorry a Gong 
a celodenní program na Širůchu zakončil očekávaný ohňostroj.

Filipojakubskou noc slavili také klienti Domova pro osoby 
se zdravotním postižením Staré Město na Kopánkách. Tělesně 
i mentálně postižení klienti měli od dopoledních hodin připra-
vený bohatý program. „Dopoledne u nás vystoupily děti z Mateř-
ské školy Komenského, které si s pomocí paní učitelky Zavřelové 
připravily krátký program s básničkami, písničkami a tancová-
ním. Zdejším klientům se to moc líbilo a bylo to pro ně krásné 
povzbuzení,“ uvedla ředitelka Domova pro osoby se zdravotním 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE STARÉM MĚSTĚ
postižením Staré Město, Pavlína Vavřiníková. Odpoledne pro ně 
vedení domova připravilo čarodějnický karneval.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas a Ivana Zavřelová
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V neděli  8.5.2016 se uskutečnilo vzpomínkové se-
tkání u hrobu Dr. Ing. Rostislava Sochorce (*2.7.1900, 
+13.5.1948) na místním hřbitově. 
Bylo to při příležitosti výročí 68 let 
od jeho úmrtí. Tento významný sta-
roměstský rodák byl  v roce 1946 
zvolen poslancem Národního shro-
máždění a silně si uvědomoval ne-
bezpečí nástupu komunistické tota-
lity. Hlasitě dával najevo nesouhlas 
s praktikami, které Komunistická 
strana před únorem 1948 zaváděla. To 
byl důvod, proč se objevil na seznamu 
12 nebezpečných lidí, kteří byli uvěz-
něni před 25. únorem 1948, aby ne-
mohli iniciovat protiakci nastupující 
komunistické totalitě.  Necelé 3 mě-
síce po uvěznění Rostislav Sochorec 
umírá.  Tento náš rodák je příkladem 
odvahy, nebál se hájit svobodu i za 
cenu vlastního života.

Vzpomínkového setkání se zúčast-
nili příbuzní  Dr. Rostislava Sochorce 

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U HROBU PANA SOCHORCE
-  syn Rostislav a dcera Eva s rodinami. Dále také poslanec  
PČR Ing. Ludvík Hovorka. 

Na snímku zleva Ing. Rostislav Sochorec ml., starosta Josef Bazala a poslanec PČR Ing. 
Ludvík Hovorka
 Foto:František Ingr

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
PRO ŠK.ROK 2016/2017

ZUŠ STARÉ MĚSTO
Kontaktní telefon:
Radim Snopek 734 422 729, radim.snopek@zusuh.cz

Budova MŠ ulice Rastislavova:
út 24.5.2016 (13.00-17.00 hod)
- literárně-dramatický obor (děti od 5 let)

st 25.5.2016 (13.00-17.00 hod)
- hudební (děti od 6 let) 

st 15.6.2016 (13.00-17.00 hod)
- taneční obor (děti od 5 let)

Budova MŠ ulice Za radnicí:
st 25.5.2016 (13.00-17.00 hod)
- výtvarný obor (děti od 5 let)

Náhradní termín po tel. domluvě s vedoucím pobočky.

Hotel Synot hledá harmonikáře na pra-
videlné hraní.

Tel.: 608 729 509

V úterý 14.6.2016 od 18.00 hodin se 
bude konat ve Společensko-kulturním 
centru Staré Město koncert absolventů, 
sólistů a souborů ZUŠ Uherské Hradiště. 

Upozornění pro spolky a sportovní týmy!

Vážené spolky, vážené sportovní oddíly a týmy, 
pokud plánujete nějakou zajímavou akci nebo 
sportovní utkání a rádi byste z nich měli ve Staro-
městských novinách fotky nebo příspěvek, pro-
sím dejte mi o chystané akci vědět s předstihem 
alespoň 2 týdnů na email novinysmn@email.cz 
nebo na tel.: 775 666 842. 

Děkuji Aleš Korvas,
redaktor Staroměstských novin
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SVČ KlubkoSTAROMĚSTSKÉ NOVINY

PROGRAM NA ČERVEN 2016

 SVČ KLUBKO

Tvořivá dílna – Pedigový letní svícen
7. 6. úterý 17:00 – 19:00 
Na dnešní dílně si vyzkoušíme oblíbenou techniku – pletení pedigem. Vytvoříme si 
svícen, kterým dokreslíte atmosféru letních večeří, grilování či posezení s přáteli. Na 
dílnu je potřeba se předem přihlásit do čtvrtku 2. 6.
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, sklenici od zavařeniny, majonézy …

Den pro přírodu na hradě v Malenovicích
V pátek 10. června se s námi můžete setkat na XIII. Krajském veletrhu environmen-
tálního vzdělávání a výchovy, kde se každoročně prezentujeme. Letos v krásném pro-
středí Malenovického hradu, kde pro vás bude připraven celodenní program pro celou 
rodinu. Více na samostatných plakátech a www.liska-evvo.cz 

GALERIE – prezentace kroužků SVČ Klubko 
12. 6. neděle od 16:00
Místo: Společensko kulturní centrum Staré Město
Závěrečné vystoupení kroužků za školní rok  2015/2016, výstavka výrobků z rukoděl-
ných kroužků a fotografií z činnosti SVČ Klubko.
Vstupné dobrovolné.

Hurá prázdniny!
26. 6. neděle od 14:00
Zábavné putování Starým Městem. Více na samostatných plakátcích a www.klub-
kosm.cz
 

AKCÍ GALERIE KONČÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KROUŽKŮ. 
Klubík – volný klub pro děti bude mít poslední schůzku 17. června.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA DALŠÍCH AKCÍCH, TÁBORECH A V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

Hraní s miminky
6. 6. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, 
písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

Mamkavárna
13. 6. pondělí  9:00-11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro ma-
minky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

Hraní s miminky
20. 6. pondělí 9:00-11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-10 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, 
písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

Poslední schůzky pravidelných dopoledních kroužků RC Čtyřlístek proběh-
nou 20. - 23.6.

O prázdninách budeme pořádat zábavné akce pro maminky s dětmi - informace bu-
dou zveřejněny ve Staroměstských novinách, na www.klubkosm.cz  a www.facebook.
com/rc.ctyrlistek.
Po prázdninách začínáme 5. 9. 2016 (martina.vsetulova@seznam.cz 603 267 285)
PĚKNÉ PRÁZDNINY 

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

PROGRAM SKC
 ČERVEN

Neděle 12. června
GALERIE KLUBKO 
Závěrečná přehlídka činnosti kroužků 
SVČ Klubko
Začátek 16.00 hod.

Úterý 14. června
KONCERT ZUŠ
Začátek 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné
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Představení bonsai centra STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Pozvání do areálu zahrady vystavěné v japonském stylu  při-
jali v polovině dubna od majitele bonsai centra ve Starém Městě 
Josefa Valucha, starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zá-
branský.  Po více než čtyřech letech se tak mohli představitelé 
města opět přesvědčit o tom, jak se tato zahrada vyvíjí. Pan Va-
luch začal s výstavbou zahrady v zatáčce ve směru na Velehrad 
v roce 1996 v místech, kde tehdy ještě stály polorozpadlé pů-
vodní domky. Celý areál, který zároveň slouží jako prodejní 
centrum bonsají a příslušenství potřebného pro jejich pěstová-
ní, otevřel brány zákazníkům až v roce 2000, po čtyřech letech 
budování. Dnešní expozice v zahradě čítá několik set rostlin, 
z nichž mnoho desítek je starších více než dvě stě let. Nejstarší-
mi bonsajemi jsou dva více než pětisetleté stromky. „Původně to 
byly několik metrů vysoké stromy. Když se seřízly a spočítaly se 
letokruhy, tak se teprve zjistilo, jak staré stromy opravdu jsou,“ 
uvedl Josef Valuch.  

O tom, že množství a vzácnost zdejších rostlin je obrovské, 
svědčí i fakt, že na největší sbírku bonsají se jezdí dívat lidé ne-
jen z České republiky, ale třeba až z Francie. Podle pana Valucha 
se jedná o největší sbírku nejen v naší republice ale pravděpo-
dobně i v Evropě.  „Tady je to opravdu oáza klidu, ale volný čas 
k návštěvě se hledá opravdu těžce. Proto jsme s panem místosta-
rostou rádi, že nás pan Valuch opět pozval,“ řekl starosta Josef 
Bazala.

Při budování zahrady pomáhal Josefu Valuchovi nejen s pro-
jektem, ale i s realizací a samotnou výsadbou také dlouholetý vel-
vyslanec České republiky v Japonsku pan Zdeněk Hrdlička.  Pro 
rostlinky si jezdí pan Valuch a jeho zaměstnanci po celé Evropě. 
Díky síti spolupracovníků se například dozví o jedinečné dře-
vině na nově budovaném lyžařském svahu ve Švédsku. Když se 
jim rostlinka podle fotografií líbí, tak si jedou sami vyhrabat, ji-

BONSAI CENTRUM VE STARÉM MĚSTĚ LÁKÁ 
K NÁVŠTĚVĚ A ODPOČINKU V JAPONSKÉ ZAHRADĚ

nak by ji čekala likvidace. Tak jezdí například do Francouzských 
 alp odkud pochází většina exemplářů. 

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas
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STAROMĚSTSKÉ NOVINY Ekologie

ÚKLIDOVÝ DEN ZEMĚ PŘILÁKAL
DESÍTKY DOBROVOLNÍKŮ

Den Země pořádaný již po sedmé Střediskem volné-
ho času Klubko a Městem Staré Město přilákal i letos té-
měř sedmdesát dobrovolníků, kteří v sobotu 16. dubna 2016 
v několika skupinách sbírali ve Starém Městě odpadky. Letos je 
to již druhý ročník, kdy se touto aktivitou Staré Město zapojilo 
do celorepublikové kampaně Ukliďme Česko. Nashromážděné 
pytle potom sdružení staroměstských myslivců odvezlo k likvi-
daci. „Účast lidí, kteří chtějí se sběrem pomoci k čistotě města, se 
zvyšuje každým ročníkem. Jen žáků a studentů ze základní školy  
a Střední odborné školy a gymnázia, kteří sbírali odpadky v pá-
tek, bylo letos téměř sto padesát. Dalších přibližně sedmdesát lidí 
přišlo z řad členů spolků a dobrovolníků v sobotu,“ řekla zastupu-
jící ředitelka SVČ Klubko Staré Město, Petra Handlová. 

Hlavní oblasti sobotního úklidu byly vybrány tři, a to od 
přejezdu u Čerťáku, kolem zahrádkářské kolonie směrem 
k penzionu Ego, kde se nejvíce zapojují zahrádkáři a rybá-
ři, druhá oblast, kterou čistili členové Sokola Staré Město, 

byla na ulici Amálie Škráškové až po okolí Sokolovny a tře-
tí, nejpočetnější skupina sbírala odpadky v okolí areálu Louky 
a Baťova kanálu, kde se zapojuje spolek myslivců. „Zapojení spol-
ků registrovaných ve Starém Městě samozřejmě vítáme. Jedná se 
o poměrně velký počet lidí, kteří společnými silami pomohou 
udělat naše město ještě hezčí,“ uvedl starosta Josef Bazala, který  
z důvodu oddávání svatby letos sběr musel vynechat.

Podle předsedy staroměstských myslivců, kteří se na letošním 
Dni Země organizačně podíleli, se během dvou dní posbíralo ně-
kolik desítek plných pytlů s nejrůznějším odpadem, kterého bylo 
nejvíce nasbíráno v okolí Baťova kanálu a areálu Louky. „Přes-
ný počet zmapovaný nemáme, ale zaplnila se dvě plná nákladní 
auta,“ dodal předseda myslivců, Miroslav Horký. 

Rukavice stejně jako pytle na odpadky byly zajištěny organizá-
tory, také nechybělo občerstvení v podobě klobásek a nápojů, na 
kterých si dobrovolníci pochutnávali po skončení sběru.

Text: Aleš Korvas, Foto: Aleš Korvas
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Atletika STAROMĚSTSKÉ NOVINY

V sobotu 7.5.2016 se konaly v Nivnici 
atletické závody celé Župy Velehradské. 
Ze Starého Města se zúčastnila třicetičlen-
ná skupina atletů. Tentokrát jsme měli 
zastoupení ve všech věkových kategori-
ích. Staroměšťanům se v silné konkurenci 
v různých věkových kategoriích poda-
řilo nakonec získat 7x zlato, 8x stříbro 
a 4x bronz. Závodilo se v běhu, skoku da-
lekém, hodu a skoku vysokém.

Zlatou medaili vybojovali: Alžběta 
Ferdová – benjamínci, Viktor Bukvald – 
benjamínci chlapci, Šimon Slavík – žáci, 
Marek Janča – starší přípravka chlapci, Ta-
deáš Sobek – starší žáci, Jiří Nosek – muži 
a Monika Pleváková – ženy.

Stříbrnou medaili : Kateřina Spáčilová 
– žákyně, Klára Spáčilová – mladší pří-
pravka dívky, Barunka Šmídová – starší 
přípravka dívky, Ludmila Gieslová – starší 
žákyně, Michal Šmíd – starší žáci, Domi-
nik Gottwald – junioři, Lukáš Gottwald – 
muži a Ondřej Slavík – muži master.

Bronzovou medaili: Anna Ferdová – atletická přípravka, Eliš-
ka Jarotková – mladší přípravka dívky,

Michal Giesl – mladší přípravka chlapci a Jana Ferdová – 

ATLETICKÉ ZÁVODY

ženy.
Poděkování patří nejen vítězům, ale všem ostatním, kteří se 

zúčastnili a s velkým nasazením závodili.
Text a foto: Stanislav Giesl
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STAROMĚSTSKÉ NOVINY SVČ Klubko

Březen 2016: Jsem v České repub-
lice už šest měsíců. A budu tady ještě 
šest měsíců.  A potom? Pojedu zpátky 
do „život v Německu“,  budu studovat, 
potkám nové lidi  a asi budu pracovat 
jako dobrovolnice – v kostele nebo 
v programu Erasmus plus. Ráda bych 
sdílela moje zkušeností s lidmi v mé 
staré škole a s jinými.

Před dva týdny jsem měla presentaci o cestě do zahraničí 
v Uherském Hradišti a to mě moc bavilo. Doufám, že studenty 
na střední škole se učili něco nového. Ráda pracuju s mladým 
lidmi, protože myslím, že každý má své silné stránky a potenci-
ál. Ale bohužel někdy společnost to nevidí. 

As you can see my czech language improved in the last time 
(at least I hope so) but of course I used Google Translator for 
some expressions. Now I have still six months left, but would 
really like to keep the connection to Czech Republic, to Slovác-
ko, also after my return to Germany.  I like it, that now after six 
months, I can survive here with my language. It must sound 
really funny for you when I talk, but somehow it’s possible to 
understand me. Besides, I understand much more than a few 

I tento měsíc s vámi Sarah sdílí 
své zážitky a postřehy z jejího pobytu 
v ČR.

Yesterday evening I was sitting on 
the stairs of Kino Hvězda with a fri-
end, we just had watched one of the 
Jeden svět film festival movies and tal-
ked about the movies, future and the 
world. He got a phone call from his mother and was smiling ha-
ppily when he told me: „My mother has a dinner for me.“ „I will 
have fish fingers today.“ Do you know why fish have no fingers? 
No? Because Captain Iglo cut them all off.“ It’s never a good 
idea to translate a czech joke into english, but this was really 
funny. I mean Captain Iglo is the best – I spend with this food 
my childhood, because I was totally into smashed potatoes, fish 
fingers and spinach. „Good combination“ was the comment of 
my friend. Yes, yes, I have always been a gourmet. And yes, yes-
terday’s dinner consisted of fish fingers and a chocolate bunny 
(the good golden one at least). 

When I live at home in Germany, I never had to care that 
much about food. Even though my mother did not cook all 
the time there was always something to eat. Fruits, vegetab-
les, unhealthy things – everything you can wish for. Nowadays 
I have to go to a supermarket nearly every day, because I am not 
getting better at managing my food for the week. That means 
that sometimes I cook something delicious (which even my flat-
mate eates) but much more often… well I actually cannot really 
tell  what I eat all the time… something, somewhere. Maybe it’s 
an issue about growing up and setting priorities. What do I want 
to eat? Vegetrarian, vegan? How much time do I want to spend 
on preparing food? Another aspect is, that it’s not much fun to 

JAK BĚŽÍ ČAS? TIKK TAKK – TIME FLIES FAST

CO JSEM MĚLA NA VEČEŘI?
FISH FINGERS AND CHOCOLATE BUNNY FOR DINNER

months ago and even though I am not fast enough to participa-
te in a czech conversation, I at least most of the time catch the 
topic and understand roughly what the people are talking about. 

A teď chci říct „děkuju“ všem, kteří se mnou mluví český – 
pomalu a s trpělivostí. 

Sarah Haas, dobrovolnice SVČ Klubko 

cook just for one person – yourself. If you cook for someone or 
even better with someone it’s much nicer. You create something 
and spend time together, there is the posibility to share expe-
riences (for example one of my friends showed me his perfect 
technique to cut onions) and to laugh when everything is going 
wrong. And  the good thing is: Captain Iglo will be always there 
for me when I need him. 

Sarah Haas, dobrovolnice EDS na SVČ Klubko

Taken in Náchod on a visit of other volunteers (zdroj: S. Haas)

My Czech kitchen (Sarah Haas)
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KRÁSNÁ TVÁŘ KRÁSNÉ NOHY

ZDRAVÁ PLEŤ ZDRAVÉ NOHY

KOSMETIKA PEDIKÚRA
KOMPLETNÍ SUCHÁ I MOKRÁ

I PRO PÁNY

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

Brněnská 271, Staré Město

Tel: 731 110 030

Oznámení
Spolužáci, kteří ukončili školní docházku 

v roce 1980, přihlaste se prosím u zástupců jed-
notlivých tříd:

8.A – 724 139 959
8.B – 736 760 352
8.C – 777 056 690
Plánovaný sraz padesátníků se uskuteční 

15.10.2016.

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
21.4.2016 v 19.30 hod. asistovala hlídka městské policie 

u nehody na cyklostezce za tratí u mostku přes Salašku. Došlo 
zde ke střetu cyklisty jedoucího od Starého Města a cyklistky 
jedoucí od Uherského Hradiště. Cyklista jedoucí od Starého 
Města vybočil z dráhy jízdy a střetl se s protijedoucí cyklistkou, 
následně oba upadli na zem. Paní byla zraněná – podezření na 
zlomeninu krčku v noze – odvezena záchrankou do nemocnice. 
Druhý cyklista měl na tělepouze oděrky. Byla přivolána Police 
ČR - Dopravní Inspektorát Uherské Hradiště ke zdokumentová-
ní této nehody. Cyklista byl v podnapilém stavu, dechová zkouš-
ka u něj prokázala 2,07 ‰.

23.4.2016 v ranních hodinách si skupinka podnapilých mla-
díků našla zábavu v tom, že budou házet kameny a jiné předměty 
na budovu nového kostela na náměstí Velké Moravy. Jednomu 
z nich se podařilo kamenem rozbít tabuli skleněné výplně pláš-
tě kostela a způsobit tím Římskokatolické farnosti Staré Město 
škodu v předběžné výši asi 30.000,- Kč. Pachatel byl zjištěn a věc 
šetří Policie ČR Uh. Hradiště.

27.4.2016 obyvatelka z Metodějovy ulice telefonicky ozná-
mila, že jí v noci někdo odcizil měděný svod z okapu na jejím 
domě. Totéž se stalo na domě v ul. V. Hrubého. Oba poškození 
toto oznámili i na Policii ČR Uherské Hradiště. Na dalších pěti 
domech na Novém světě bylo zjištěno, že jsou odšroubovány 
objímky, kterými jsou svody připevněny ke stěně domu. Jeden 
ze svodů byl později nalezen zaměstnancem technických služeb 
města v křoví v ulici Nad Hřištěm. Při prohledávání okolí byl 
asi o 100m dále nalezen i druhý svod, částečně poškozený. Po 
dohodě s Policí ČR byli vyrozuměni oba poškození a svody jim 
byly na místě předány. 

VZPOMÍNKA

Dne 5. května uplynulo 5 let od úmr-
tí paní Aleny Burdejové. Dne 13. květ-
na by se dožila věku 52 let. Vzpomíná  
zarmoucená rodina

Dne 4. června 2016 vzpomeneme na 
1. výročí úmrtí paní Marie Říhové ze 
Starého Města.

S láskou vzpomínají děti s rodinami
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30. dubna se staroměstský Jezuitský sklep stal jednou ze za-
stávek akce Na kole vinohrady - otevírání vinařských cykloste-
zek. Odhadem přes 300 účastníků obdivovalo krásné prostory 
zrekonstruovaného sklepa a chutnalo víno od staroměstských 
vinařů sdružených v Klubu přátel vína. Protože počasí cyk-
listům i pěším tentokrát mimořádně přálo, zdržela se spousta 
účastníků až do pozdního odpoledne. 

„Při hovorech s návštěvníky zjišťujeme, že jsou to lidé z celé 
republiky, kterým se u nás ve Starém Městě líbí nejen víno, ale  
i celé město a okolí a opakovaně nás při cyklojízdách navštěvují. 
Dá se říct, že za dobu pořádání cyklostezek v Jezuitském sklepě 
už máme svoje štamgasty,“ dodává s úsměvem Dalimil Vrána  
z pořádajícího spolku.

Text: Dalimil Vrána, Foto: Pavel Pluhař

Ani letos nemohl chybět ve Starém Městě obřad, při kterém 
jsou děti z prvních tříd pasovány králem Knihoslavem (místosta-
rosta Martin Zábranský) za asistence královny Knihoslavy (Pav-
lína Elšíková) do Řádu čtenářského. Akci již tradičně organizuje 
Městská knihovna ve Starém Městě, Základní škola Staré Město 
a zdejší radnice. Po úvodním slovu starosty Josefa Bazaly již při-
šli na řadu hlavní protagonisté středečního odpoledne 11. květ-
na. Třídní učitelky se svými žáky nacvičily říkanky na jednotlivá 
písmena abecedy. Pak už se nechávaly jednotlivé děti, nastoupe-
ny na jevišti po třídách, pasovat panem králem. Pasování však 
předcházelo dopolední setkání žáků 1. tříd s králem a královnou 
v  Písmenkovém království staroměstské knihovny. Děti se moc 
snažily, protože četly před královským dvorem a paní učitelkou 
úryvek z knížky o žabácích Kvakovi a Žbluňkovi. Celé odpoledne 
pak zpříjemnilo vystoupení kouzelníka Jirky Hadaše, který si pro 
děti připravil zajímavý program včetně kurzu kouzlení pro jed-
noho žáka. Poděkování patří knihovnicím paní Rokytové, paní 
Trubačíkové a učitelkám prvních tříd základní školy za přípravu 
celého programu.                                         Text a foto: Aleš Korvas

VINAŘSKÉ CYKLOSTEZKY JSOU PRO LETOŠEK OFICIÁLNĚ OTEVŘENY
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