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měsíčník Starého Města a okolních obcí

Děti z Dolinečky přinesly „létečko“.

I v nepříznivém počasí si našlo na náměstí Velké Moravy cestu mnoho 
návštěvníků.

Ti si zde mohli prohlédnout a zakoupit mnoho tradičních řemeslných 
výrobků. Foto: PP

Velikonoční jarmark
Na již tradiční jarmark předvá-

noční navázal v neděli 29. března 
na náměstí Velké Moravy ve Starém 
Městě první ročník Velikonočního 
jarmarku. K přátelskému setkání se 
zde sešlo několik stovek návštěvní-
ků jak z řad staroměstských občanů, 
tak „přespolních“. K vidění byly pře-
devším řemeslné výrobky, z nichž 
mnoho se může chlubit označením 
Tradiční výrobek Slovácka. Nemoh-
ly chybět překrásně malované kras-
lice, hrnčířské a kovářské výrobky či 
pletení pomlázek.

O doprovodný program se na 
náměstí postaraly děti z Dolineč-
ky, Mužský pěvecký sbor z Kunovic  
a CM Bálešáci s Dívčím sborem Re-
petilky. V jezuitském sklepě připra-
vilo Středisko volného času Klubko 
pro děti dílničky a zábavné úkoly  
s velikonoční tématikou. Návštěv-
níci si mohli také prohlédnout nově 
instalované informační panely o his-
torii Starého Města na Rozcestí Vel-
ké Moravy.

I přes nepříliš jarní počasí se celá 
akce vydařila a položila tak, doufáme, 

základy další pěkné tradice a příleži-
tosti k setkávání se ve Starém Městě.

PP

Velikonoční jarmark
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Okresní výstava trofejí letos ve Starém Městě

Myslivci si pro děti připravili informace o přírodě v okolí.

 Staroměstské noviny 5/15 Staroměstské noviny 5/15

Druhý dubnový víkend pro-
běhla ve Společensko-kulturním 
centru ve Starém Městě Okres-
ní výstava trofejí zvěře ulove-
né v roce 2014. Výstavu pořádal 
Okresní myslivecký spolek Uher-
ské Hradiště ve spolupráci s do-
mácím Mysliveckým sdružením 
„Lípa“ Staré Město. Sály plné tro-
fejí se otevřely již v pátek 10. 4. 
pro děti z mateřských a základ-
ních škol. Ty se z výkladu přízpů-
sobenému jejich věku dozvědě-
ly nejen o vystavených trofejích  
a vycpaninách volně žijících dru-
hů zvířat, ale také o ochraně pří-
rody, při níž hrají myslivci svou 
nezastupitelnou úlohu.

V sobotu a neděli byla výstava 
otevřena pro věřejnost a i přes 
krásné počasí, které lákalo spí-
še k pobytu venku, si na ni našlo 
cestu téměř osm stovek návštěv-
níků. Ti měli možnost shlédnout  
celkem 797 srnčích, 49 jeleních  
a 138 dančích trofejí, 27 muflo-
nů, 9 kňourů, 10 lebek lišek oce-
něných medailí a 5 medailových 
trofejí jezevce.

Jako doprovodný program se  
v neděli konala přehlídka lovec-
kých plemen psů, v hlavním sále 
byla instalována expozice fotogra-

Pan Junaštík letos slaví devadesátku. Připojujeme se ke gratulacím. Trofeje muflonů byly krásně zpracované.

fií Květoslava Fryštáka a Vladimí-
ra Kučery. Při příležitosti výstavy 
také staroměstští myslivci srdečně 
popřáli k životnímu jubileu své-
mu nejstaršímu členovi, panu Janu 
Junaštíkovi, který zároveň obdržel 
myslivecké vyznamenání.

Z okresní statistiky úlovků vy-

plynulo, že stavy černé zvěře (tj. 
divokých prasat) se stále zvyšují, 
v loňském roce se pouze v našem 
okrese ulovil rekordní počet 2 415 
ks. Naopak žalostné jsou stavy za-
jíců a bažantů.

PP
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Den dětí s Hamé
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ZAHRADA MORAVY 
Město Staré Město, FS Dolina, SKC Staré Město a OS Kunovjan Vás zvou na Výstavu Zahrada Moravy, 

která se uskuteční 

ve dnech 30. a 31. 5. 2015
na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. 

Součástí výstavy budou farmářské trhy, atrakce a show pro děti, prezentace spolků města 
a především Regionální kolo soutěže

 „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“
a přehlídka dětských verbířů regionů Uherskohradišťsko 

a Uherskobrodsko.

Sobota 30. 5. 2015
10.00 h – 16.00 h Den dětí s HAMÉ (Sportovní areál Širůch Staré Město)
16.00 h – 22.00 h Farmářské trhy
20.00 h – 22.00 h Regionální kolo soutěže 
 „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“
22.00 h – 24.00 h Posezení u cimbálu CM Bálešáci

Neděle 31.5.2015
10.00 h – 16.00 h Farmářské trhy
10.30 h – 12.00 h Prezentace zájmových spolků města
12.00 h - 12.30 h Show pro děti
13.00 h - 14.30 h Regionální přehlídka dětských verbířů regionů 
 Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko
14.30 h - 15.00 h CM Mladí Burčáci
16.00 h Ukončení 

Přijďte na skvělý den plný zábavy pro malé i velké.
Uskuteční se v sobotu 30. května od 10:00

ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě

Návštěvníci si budou moci  vyzkoušet například biatlonovou střelnici  
s profesionálními trenéry, skákací hrad, horolezeckou stěnu,  lidský stolní 

fotbal, zajezdit na trojkolkách, zasoutěžit si v mnoha sportovních a doved-
nostních disciplínách, vyhrát zajímavé ceny v tombole a užít si i mnoho 

dalších sportovních a zábavných atrakcí pro celou rodinu. 

Nebude chybět ani ochutnávka sladkých i slaných produktů od Hamé, 
včetně nejznámější české paštiky Májky, 
jejíž kulaté výročí 50 let letos oslavujeme. 

Své umění předvede také kouzelník.  Součástí akce bude i dopolední 
škola vaření s šéfkuchařem Ondřejem Slaninou, 

kterého znáte z televizního pořadu Kluci v akci. 

Více o Dni dětí s Hamé na www.hame.cz.  

Informace
Od 4. května 

změna otevírací doby 

Restaurace 
Na Rudém

otevřeno od 6.00 hod. 
Již od rána 

předsnídaňové polévky
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U S N E S E N Í
z 7. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18.03.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila

1.1 pronájem bytu č. 10 v domě s pečo-
vatelskou službou, Velehradská 1707 ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Ladislavu Chovancovi, 
bytem Nenkovice 195, pošta Želešice 
u Kyjova, od 01.04.2015 na dobu neu-
rčitou a nájemné  ve výši 15,23 Kč/m2/
měsíc.

1.2 záměr pronajmout pozemek p. č. 
2520/20 orná půda o výměře 207 m2 v 
lokalitě ulice Velehradská – zahrady ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem  zemědělského 
obhospodařování.

1.3  záměr na nájem částí pozemků: 
p. č. 6068/98 orná půda
o výměře 140 m2
p. č. 6068/100 orná půda
o výměře 124 m2
p. č. 6068/99 orná půda
o výměře 112 m2
p. č. 6068/101 orná půda
o výměře 132 m2
p. č. 6068/93 orná půda
o výměře 40 m2
p. č. 6068/123 orná půda
o výměře 48 m2
p. č. 6068/122 orná půda
o výměře 45 m2
p. č. 6068/121 orná půda
o výměře 72 m2
p. č. 6068/120 orná půda
o výměře 32 m2
p. č. 6068/119 orná půda
o výměře 20 m2
p. č. 6068/118 orná půda
o výměře 20 m2
p. č. 6068/117 orná půda
o výměře 164 m2
p. č. 6068/116 orná půda
o výměře 96 m2
p. č. 6068/115 orná půda
o výměře 136 m2
v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem 
polní cesty a umožnění přístupu na jed-
notlivé pozemky.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti ve prospěch města Staré Měs-
to, Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 na právo umístění stavby „Elek-
trická kabelová zemní přípojka přístaviště 
Staré Město, ul. Zerzavice a kanalizační 
přípojka Staré Město, ul. Zerzavice“ na 
části pozemku p. č. 3884/2 v rozsahu sta-
novém dle GP číslo 3026-106/2012 ze dne 
08.01.2014 a GP č. 2776-1/2012 ze dne 
18.01.2012, vše v lokalitě ul. Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hos-
podařit s majetkem státu Povodí Moravy, 
s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, IČ 
70890013. 

2.1 projektovou dokumentaci na akci 
Základní škola č. p. 1720 – stavební úpra-
vy pavilonu D.

2.2 projektovou dokumentaci na akci 
Oprava elektroinstalace a osvětlení MŠ 
Rastislavova č. p. 1800 – 2. etapa.

2.3 projektovou dokumentaci na akci 
Komunikační propojení ulice Jezuitské a 
Za Mlýnem, Staré Město.

2.4 projektovou dokumentaci na akci 
Pojízdný chodník Rybníček.

2.5 projektovou dokumentaci na akci 
Stavební úpravy strojovny koupaliště – za-
teplení fasády strojovny.

2.6 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Revitalizace ulice Nádražní ve Starém 
Městě“ z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a změny ceny díla.

2.7 zadávací podmínky k podlimitní ve-
řejné zakázce na dodávky ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení na akci Rozvoj 
technologické infrastruktury ICT města 
Staré Město.

3.1 finanční příspěvky dobrovolným or-
ganizacím a spolkům ve Starém Městě a 
okolí na jejich činnost a na akce pořádané 
v roce 2015:

- kulturní organizace

Dětský folklorní soubor Dolinečka
40.000 zastoupen Mgr. Kateřinou Vráno-
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vou, členkou Rady sdružení

Cimbálová muzika Bálešáci    
25.000 zastoupena Ing. Tomášem Vavří-
kem, předsedou    
 
Český svaz bojovníků za svobodu zá-
kladní organizace Staré Město
5.000 zastoupen Zdenkou Višenkovou, 
předsedkyní   
 
- kulturní a sportovní organizace

 T. J. Sokol Staré Město    
40.000  zastoupena Ing. Antonií Řádko-
vou, starostkou 

 Junák - svaz skautů a skautek ČR stře-
disko HRADIŠŤSKÁ DVOJKA Uherské 
Hradiště
20.000 zastoupen Janem Novákem, ve-
doucím skautského střediska 

- sportovní kluby

SK Staré Město, o. s. oddíl šermu  
20.000  zastoupeny Ing. Petrem Obdr-
žálkem, předsedou SK

SK Staré Město, o. s.     
20.000 zastoupeny Ing. Petrem Obdr-
žálkem, předsedou SK

- občanská sdružení
 
Staroměstská kapela
20.000 zastoupena Petrem Luběnou, ka-
pelníkem 

SARKANDER, spolek dětí a mládeže 
27.000 zastoupen Mgr. Jitkou Škařupo-
vou, jednatelkou 
 tábory pro děti ze Starého Města

Svaz tělesně postižených v České repub-
lice, o. s. místní organizace Staré Město
25.000 zastoupen Jaroslavou Gajovou, 
předsedkyní

o. s. MORRIGAN skupina historického 
šermu 
5.000 zastoupeno Bohumilem Višen-
kou, pokladníkem 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 
Kroužek mladých hasičů
5.000  zastoupen Antonínem Martín-
kem, starostou sboru

SPS Staré Město, o. s.
10.000  zastoupen Stanislavem Měrkou, 
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předsedou 
Košt slivovice

 Klub přátel vína o. s.
10.000 zastoupen Dalimilem Vránou, 
předsedou 

MS Lípa Staré Město
15.000 zastoupeno Miroslavem Hor-
kým, předsedou 
 
 TC Staré Město, občanské sdružení  
15.000  zastoupen Janem Svobodou, jed-
natelem  
 
 - sportovní a kulturní akce 
    
Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
o. s.
5.000 zastoupen Ing. Petrem Strakou, 
předsedou VSK
 turnaj „O pohár hejtmana Zlínského 
kraje“

 Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
6.000 zastoupen Antonínem Martín-
kem, starostou sboru
 Soutěž o putovní pohár starosty města

 Obecně prospěšná společnost Střed-
ní odborné školy a Gymnázia Staré 
Město 
20.000 zastoupena Mgr. Zuzanou Ko-
houtovou
 zahraniční výměnné pobyty do Tö-
nisvorstu a Sées

Staroměští šohajíci
10.000 zastoupeni Ing. Janem Chla-
chulou, členem výboru
Slovácké léto 2015

Občanské sdružení ROSNIČKA  
15.000 zastoupeno Petrou Poláškovou, 
předsedkyní
 DEN ZEMĚ a STRAŠIDELNÁ ZA-
HRADA

 Soubor písní a tanců Dolina o. s.
20.000 zastoupen Ing. Alešem Radou, 
vedoucím souboru
 rodičům stárků při pořádání Michal-
ských slavností

- ostatní 

 Oblastní charita Uherské Hradiště
50.000  zastoupena Ing. Jiřím Jakešem, 
ředitelem 

Společnost Podané ruce o. p. s.

ku p. č. 293/2 ostat. plocha 
o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví pana 
Martina Prášila, bytem Zlín, Obeciny 
VIII 3613 za část pozemku p. č. 233/7 
ostat. plocha o výměře cca 32 m2 ve 
vlastnictví města Staré Město a dále  
převod majetku – prodej části pozemku 
p. č. 233/7 ostat. plocha o výměře cca 
140 m2, panu Martinu Prášilovi, bytem 
Zlín, Obeciny VIII 3613, vše v lokalitě 
ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za cenu 1.300 
Kč/m2, za účelem výstavby rodinného 
domu.

3.1 finanční příspěvky dobrovolným 
organizacím a spolkům ve Starém Měs-
tě a okolí na jejich činnost v roce 2015:

- kulturní organizace

Soubor písní a tanců Dolina
60.000 zastoupen Ing. Alešem Radou, 
vedoucím souboru
 - kulturní a sportovní organizace

Orel jednota Staré Město
70.000 zastoupena starostkou Dagmar 
Zálešákovou 

- sportovní kluby

Volejbalový sportovní klub Staré Město, 
o. s.
100.000 zastoupen předsedou Ing. Pe-
trem Strakou, předsedou VSK

Šachový klub Staré Město
100.000 zastoupen Věrou Dobešovou, 
předsedkyní  ŠK

JISKRA Staré Město
100.000 zastoupena Pavlem Vlčkem, 
předsedou

- sportovní a kulturní akce 
    
 Moto sport klub v AČR
60.000  zastoupen Josefem Mizerou, jed-
natelem 
XIII. ročník mezinárodního závodu sil-
ničních motocyklů

- ostatní 

Římskokatolická farnost Staré Město
750.000 zastoupena Mgr. Miroslavem 
Suchomelem
 na dostavbu kostela Svatého Ducha

pokračování na str. 6
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Kontaktní centrum Uherské Hradiště
40.000  zastoupena Bc. Pavlem Novákem, 
ředitelem společnosti

Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje
5.000 zastoupeno Mgr. Michalem Škra-
bánkem, ředitelem organizace

Diakonice ČCE – středisko CESTA  
10.000
zastoupena Bc. Zuzanou Hoffmannovou, 
ředitelkou střediska

 Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Staré Město  
5.000  zastoupena Jaroslavem Hradilem, 
předsedou

Český svaz včelařů, o. s.
základní organizace Uherské Hradiště
5.000  zastoupen Josefem Trefilíkem, před-
sedou ZO

Občanské sdružení „Kunovjan“ 
20.000  zastoupeno Antonínem Poláškem, 
předsedou
 XXII. Mezinárodní dětský festival „Ku-
novské léto“   

Občanské sdružení „Kunovjan“  
7.500  zastoupeno Antonínem Poláškem, 
předsedou
 Národní kolo dětského verbuňku – Staré 
Město 

AUXIMA
2.000 zastoupena Mgr. Alešem Mazúr-
kem, předsedou
festival Prolínání 2015

6.1 smlouvu o dílo na zpracování Strate-
gického plánu rozvoje Starého Města s fir-
mou SAURA, s. r. o., Brno za cenu 172 000 
Kč bez DPH, tj. 208 120 Kč včetně DPH.

II. doporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.5 převod majetku – prodej části pozem-
ků 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., Tři-
nec, Průmyslová 1000, IČ 18050646, za 
cenu 600 Kč/m2, za účelem vybudování 
parkoviště pro osobní vozidla. 

1.6 převod majetku – směnu části pozem-
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5.2 hospodaření a závěrečný účet měs-
ta za rok 2014.

5.3 roční účetní závěrku města Staré 
Město za rok 2014 v souladu s vnitř-
ní směrnicí S 05/2013 a vyhláškou č. 
220/2013 Sb., o požadavcích na schva-
lování účetních závěrek některých vy-
braných účetních jednotek.

5.4 rozpočtové opatření č. 2/2015:
- zvýšení příjmů ze 133 660 000 Kč na 
133 831 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 114 481 000 Kč na 
120 786 000 Kč
- změnu financování ve výši –19 179 
000 Kč na –13 045 000 Kč

5.7 Dodatek č. 2 smlouvy č. 
O/0119/2010/DOP o poskytnutí fi-
nančního příspěvku za účelem zajiš-
tění dopravní obslužnosti dle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, na území 
Zlínského kraje veřejnou autobuso-
vou linkovou dopravou, uzavřený mezi 
Zlínským krajem a Městem Staré Měs-
to, ve výši 100 Kč na jednoho občana na 
období 2015 – 2017.

III. neschválila

3.2 poskytnutí finančního příspěvku 
na činnost a provoz zařízení Ergo Uher-
ské Hradiště.

3.3 poskytnutí finančního příspěvku 
panu Eriku Kotlárovi, Svatoplukova 
1218, Staré Město na část kauce na pro-
nájem rodinného domu ve Slavkově č. 
p. 94 a navrhla  připravit návratnou 
finanční výpomoc formou bezúročné 
zápůjčky.

IV.  jmenovala

2.7 k podlimitní veřejné zakázce na 
dodávky ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na akci Rozvoj technolo-
gické infrastruktury ICT města Staré 
Město komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek, která provede i otevírání 
obálek a posouzení kvalifikace ve slože-
ní: členové Mgr. Martin Zábranský, Ing. 
Vladimír Kučera, Ing. Robert Staufčík, 
Ing. Pavel Vrána, Ing. Alena Holubo-
vá, Bc. Roman Janík, Ing. Rudolf Dub, 
náhradníci p. Josef Bazala, Ing. Jan Ně-
mec, p. Martin Rachůnek, p. Igor Pištěk,  
p. Radoslav Malina, Ing. Petr Straka, Bc. 

Zdeněk Kotulák.

5.5  členy Pracovní skupiny pro posou-
zení žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje 
bydlení v souladu s čl. 6, odst. 2) Pravidel 
pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z 
Fondu rozvoje bydlení v tomto složení:
 -  Mgr. Martin Zábranský
-  Radoslav Malina
-  Ing. Helena Štolhoferová
-  Ing. Markéta Hrušková
-  Františka Pavlicová
-  Michaela Holásková

V. určila

2.7 vyzvat k podání nabídek na podlimit-
ní veřejnou zakázku na dodávky ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na akci 
Rozvoj technologické infrastruktury ICT 
města Staré Město tyto dodavatele: 
- C SYSTEM CZ a. s., IČ 27675645
- DAT, s. r. o., IČ 25521233
- AutoCont CZ a. s., IČ 47676795
- IT PROFI SERVIS s. r. o., IČ 29194997
- NIO s. r. o., IČ 26977664
- VAHAL, s. r. o., IČ 49975714

VI.  vzala na vědomí

1.4 nabídku společnosti REAL MORA-
VIA, s. r. o., Uherské Hradiště, Nádražní 
30, IČ 25584359, na převod majetku – vý-
kup pozemků o celkové výměře 18.000 
m2 v lokalitě ulice Huštěnovská – zahrady 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za cenu 400 Kč/m2. Rada 
města požaduje tuto nabídku upřesnit 
především z hlediska ochranných pásem.

5.1 Inventarizační zprávu za rok 2014. 

6.4 zápis z 2. zasedání sociální komise ze 
dne 11.03.2015.

VII. vyhlásila

5.6 výběrové řízení na poskytnutí zápůj-
ček z Fondu rozvoje bydlení v souladu s čl. 
6, odst. 3) Pravidel pro tvorbu, čerpání a 
použití prostředků z Fondu rozvoje bydle-
ní v termínu od 19.03.2015 do 15.05.2015.
VIII.  stanovila

6.2 plat řediteli příspěvkové organiza-
ce Sportovní a kulturní centrum panu 
Bc. Romanu Janíkovi s účinností od 
01.04.2015 dle zápisu.

IX.  souhlasila

5.8 s přijetím peněžitého daru pro pří-
spěvkovou organizaci Základní škola, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště ve 
výši 13.589 Kč od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 
152/4, 140 00  Praha 4, IČ 24231509, na 
obědové služby v období od 23.03.2015 
do 30.06.2015 ve prospěch devíti nezle-
tilých dětí, v souladu s ustanovením § 
102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle ustanovení § 27 odst. 5 a § 39b 
odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 s upraveným návrhem projektové 
dokumentace opravy ulice Salašská – 
vozovka zúžená na šířku 5,5 m, chodník 
o šířce 1,5 m odsunutý od zástavby.

X.  odvolala

6.3 pana Ing. Petra Straku na základě 
jeho žádosti z funkce ředitele příspěv-
kové  organizace Sportovní a kulturní 
centrum k 31.03.2015.

XI.  uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.2 zveřejnit záměr na pronájem p. č. 
2520/20 orná půda o výměře 207 m2  
v lokalitě ulice Velehradská – zahra-
dy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, za účelem zemědělské-
ho obhospodařování, na úředních des-
kách. T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na nájem částí po-
zemků: 
p. č. 6068/98 orná půda
o výměře 140 m2

p. č. 6068/100 orná půda
o výměře 124 m2

p. č. 6068/99 orná půda
o výměře 112 m2

p. č. 6068/101 orná půda
o výměře 132 m2

p. č. 6068/93 orná půda
o výměře 40 m2

p. č. 6068/123 orná půda
o výměře 48 m2

p. č. 6068/122 orná půda
o výměře 45 m2

p. č. 6068/121 orná půda
o výměře 72 m2

p. č. 6068/120 orná půda
o výměře 32 m2

p. č. 6068/119 orná půda
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o výměře 20 m2

p. č. 6068/118 orná půda
o výměře 20 m2

p. č. 6068/117 orná půda
o výměře 164 m2

p. č. 6068/116 orná půda o výměře 96 
m2 p. č. 6068/115 orná půda o výměře 
136 m2 v lokalitě Louky ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem polní cesty a umožnění přístu-
pu na jednotlivé pozemky, na úředních 
deskách. 
T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na uzavření Smlou-
vy o zřízení služebnosti ve prospěch 
města Staré Město, Staré Město, náměs-
tí Hrdinů 100, IČ 00567884 na právo 
umístění stavby „Elektrická kabelová 
zemní přípojka přístaviště Staré Měs-
to, ul. Zerzavice a kanalizační přípoj-
ka Staré Město, ul. Zerzavice“ na části 
pozemku p. č. 3884/2 v rozsahu stano-
vém dle GP číslo 3026-106/2012 ze dne 
08.01.2014 a GP č. 2776-1/2012 ze dne 
18.01.2012, vše v lokalitě ul. Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, ve vlastnictví ČR, právo hos-
podařit s majetkem státu Povodí Mora-
vy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11, 
IČ 70890013, na úředních deskách. 

T: ihned

2. Odboru investic
2.1  zajistit vydání stavebního povolení a 
připravit zadávací dokumentaci pro pro-
vedení výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací u akce Základní škola č. 
p. 1720 – stavební úpravy pavilonu D.
T: 15.04.2015

2.2 provedení výběrového řízení na zho-
tovitele stavebních prací u akce Oprava 
elektroinstalace a osvětlení MŠ Rastisla-
vova č. p. 1800 – 2. etapa.
T: 30.04.2015

2.3 zajistit vydání stavebního povolení a 
připravit zadávací dokumentaci pro pro-
vedení výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací u akce Komunikační 
propojení ulice Jezuitské a Za Mlýnem, 
Staré Město.
T: 30.04.2015

2.4 provedení výběrového řízení na zho-
tovitele stavebních prací u akce Pojízdný 
chodník Rybníček.
T: 30.04.2015

2.5 provedení výběrového řízení na zho-

tovitele stavebních prací u akce Stavební 
úpravy strojovny koupaliště – zateplení 
fasády strojovny.
T: 30.04.2015

3. Odboru finančnímu

2.1 zahrnout zvýšené náklady na akci 
Základní škola č. p. 1720 – stavební 
úpravy pavilonu D do rozpočtového 
opatření.
T: 30.03.2015

2.3 zahrnout zvýšené náklady u akce 
Komunikační propojení ulice Jezuitské 
a Za Mlýnem, Staré Město do rozpočto-
vého opatření.
T: 30.03.2015

2.7 zahrnout akci Rozvoj technologic-
ké infrastruktury ICT města Staré Měs-
to do rozpočtového opatření.
T: 30.03.2015

6.1 zahrnout Strategický plán rozvoje 
Staré Město do rozpočtového opatření.
T: 30.03.2015

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
z 4. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 30.03.2015 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  vzalo na vědomí

K bodu 2) zprávu o činnosti rady měs-
ta za uplynulé období.

K bodu 9)

9.2 zprávu o přijatých stížnostech a pe-
ticích v roce 2014.

9.3 plán práce finančního a kontrolní-
ho výboru na rok 2015.

II. schválilo

K bodu 3) závěrečný účet města Staré 
Město za rok 2014.

K bodu 4) účetní závěrku města Staré 
Město za rok 2014 v souladu s vyhláš-

kou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schva-
lování účetních závěrek některých vybra-
ných účetních jednotek a vnitřní směrnicí 
S 05/2013 ke schvalování účetní závěrky, 
dle Protokolu o schvalování účetní závěr-
ky.

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 2/2015:
- zvýšení příjmů ze 133 660 000 Kč na 133 
831 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 114 481 000 Kč na 120 
786 000 Kč
- změnu financování ve výši –19 179 000 
Kč na –13 045 000 Kč

K bodu 6) rozpočtový výhled města Staré 
Město na období 2016 – 2018.

K bodu 7)
7.1 převod majetku – prodej části po-

zemku p. č. 4548/1 ostat. plocha  o vý-
měře cca 26 m2 v lokalitě Obilní čtvrť 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, manželům panu Anto-
nínu Malinkovi a paní Jarmile Malinko-
vé, společně bytem Staré Město, Obilní 
čtvrť 331, za cenu 600 Kč/m2, za účelem 
narovnání vlastnických vztahů k užíva-
nému pozemku.

7.2 převod majetku – prodej částí po-
zemků 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 cel-
kové výměře 632 m2 v lokalitě ul. To-
vární 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, 
za účelem vybudování parkoviště pro 
osobní vozidla.

7.3 převod majetku – směnu části po-
zemku p. č. 293/2 ostat. plocha o výmě-
ře cca 32 m2 ve vlastnictví pana Mar-
tina Prášila, bytem Zlín, Obeciny VIII 
3613 za část pozemku p. č. 233/7 ostat. 

pokračování na str. 8
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plocha o výměře cca 32 m2 ve vlastnic-
tví města Staré Město a dále  převod 
majetku – prodej části pozemku p. č. 
233/7 ostat. plocha o výměře cca 140 
m2, panu  Martinu  Prášilovi,  bytem 
Zlín, Obeciny VIII 3613, vše v lokalitě 
ul. Trávník ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za cenu 1.300 
Kč/m2, za účelem výstavby rodinného 
domu.

K bodu 8) finanční příspěvky orga-
nizacím a spolkům na jejich činnost  
v roce 2015 takto:
Soubor písní a tanců Dolina
60.000 zastoupen Ing. Alešem Radou, 
vedoucím souboru

Orel jednota Staré Město
70.000 zastoupena starostkou Dagmar 
Zálešákovou

Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s.
100.000  zastoupen předsedou Ing. Pe-

trem Strakou, předsedou VSK

Šachový klub Staré Město
100.000 zastoupen Věrou Dobešovou, 
předsedkyní ŠK

JISKRA Staré Město
100.000 zastoupena Pavlem Vlčkem, 
předsedou

Moto sport klub v AČR
60.000
zastoupen Josefem Mizerou, jednatelem 
XIII. ročník mezinárodního závodu sil-
ničních motocyklů

Římskokatolická farnost Staré Město
750.000 zastoupena Mgr. Miroslavem Su-
chomelem
na dostavbu kostela Svatého Ducha

K bodu 9)

9.1 Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0119/2010/
DOP o poskytnutí finančního příspěvku 

za účelem zajištění dopravní obslužnos-
ti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpi-
sů na území Zlínského kraje veřejnou 
autobusovou linkovou dopravou, uza-
vřený mezi Zlínským krajem a městem 
Staré Město, ve výši 100 Kč na jednoho 
občana na období 2015 – 2017.

III. souhlasilo

K bodu 3)  s celoročním hospodaře-
ním města Staré Město za rok 2014,  
a to bez výhrad.

IV.  uložilo

K bodu 6) radě města připravit projek-
tovou studii na rekonstrukci dětského 
hřiště v ulici Michalská.

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

Ing. Josef Trňák
předseda návrhové komise

U S N E S E N Í
z 8. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 30.03.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila

1. poskytnutí návratné finanční výpo-
moci ve výši 8000 Kč manželům panu 
Eriku Kotlárovi a paní Silvii Kotlárové, 
společně bytem Staré Město, Svatoplu-
kova 1218 na složení jedné třetiny kau-
ce v rámci nájemní smlouvy na proná-
jem rodinného domu ve Slavkově č. p. 
94. Pravidelná měsíční splátka činí 500 

Kč měsíčně a je splatná od dubna 2015.

4. mimořádnou odměnu panu Mgr. 
Josefu Jurnyklovi, řediteli Základní ško-
ly Staré Město, příspěvkové organiza-
ce dle zápisu a v souladu se  zákonem č. 
262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném 
znění a vnitřní směrnicí č. S 01/2007. 
Důvodem poskytnutí odměny je udělení 
ocenění Pedagogický pracovník Zlínské-
ho kraje.

II. jmenovala

2. paní MUDr. Irenu Pelechovou, pana 
Radoslava Malinu a pana Mgr. Marti-
na Zábranského členy Školské rady při 
Základní škole ve Starém Městě pro 
funkční období let 2015 – 2017.

III. svěřila

3. starostovi města pravomoc rozho-
dovat o zástupcích města Staré Město v 
orgánech Svazu měst a obcí České re-
publiky a rozhodovat o zástupcích obcí 
a měst, které zmocnily k zastupování 
město Staré Město v orgánech Svazu 
měst a obcí České republiky.

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

PRACOVNÍK/CE DO VÝROBY
Hledáme pracovníky na lehkou manuální práci do výroby v Bojkovicích 
na hlavní pracovní poměr a brigádníky do Slavkova u Uherského Brodu na 
dohodu o provedení práce. U brigády je stanoven příspěvek na benzín. Jedná 
se o lehkou manuální práci, kontrola dílů v automobilovém průmyslu. Práce 
v nepřetržitém provozu, 12 – ti hod. směny. Požadavky: manuální zručnost, 
spolehlivost, pečlivost, dobrý zrak. Práce je vhodná pro muže i ženy. Nástup 
je možný ihned. Životopisy zasílejte na hajkova@hfive.cz

Tel: 601 601 224       web: www.hfive.cz

16. 5. 2015
KUMPÁNI NA ŠPICI

od 20.00
rezervace tel. 572 54 11 90

23. 5.  2015
SORY NA RUDÉM

od 20.00
rezervace tel. 572 54 11 92
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Přišlo jaro ..

Ohlédnutí za slavností pro babičky a dědečky v KMŠ

Velikonoční dílničky v mateřské škole Komenského

25. března šly děti z mateřské školy Komenského vynášet zimu Mařenu a zpátky si přinesly létečko.

Slavnost pro babičky a dědečky se vydařila.

Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem,
všechno se raduje,
zpívá a tancuje,
jaro vítá.

Věra Hanslianová

Milé babičky, milí dědečkové, srdeč-
ně Vás zveme ….těmito slovy začína-
la pozvánka, kterou jsem dostala od 
svých vnoučat. Těšila jsem se na úterý 
24. března do KMŠ ve Starém Městě, 
kterou vnoučata navštěvují a kde akce 
začínala v 15.30 hod. Netrpělivě jsem 
čekala, čím se má vnoučata a ostatní 
děti pochlubí, co nového si pro nás 
prarodiče připravily. V příjemném 
prostředí herny přivítala všechny 
paní ředitelka Vítězslava Černá. Děti 
nacvičily s paní učitelkou Alenou Va-
lešovou krásné pásmo o masopustu. 
Nechyběl ani medvěd, pochovávání 
basy, metlový tanec a další zvyky. Je-
jich paní učitelce to dalo jistě hodně 
práce a trpělivosti, než se všechno nau-
čily nazpaměť. Výsledek byl ale skvělý. 
Vystoupení dětí se moc líbilo a všichni 

31. 3. v odpoledních ho-
dinách tvořily děti společ-
ně s rodiči drobné výrobky 
určené k velikonoční vý-
zdobě. V každé třídě vy-
tvářely jiné výrobky a paní 
kuchařky jim k tomu na 
posilněnou upekly a vyz-
dobily sladké beránky.

Věra Hanslianová

přítomní jim s chutí zatleskali. Za naši 
péči a lásku jsme dostali od vnoučat 
krásné dárečky a malé občerstvení od 
personálu KMŠ. Čas strávený na slavnos-
ti rychle utekl, ale dobrý pocit a radost v 

srdci hřeje dál. V mysli mi utkvěla slo-
va „Masopust držíme, nic sa nebójíme, 
šak my sa těšíme na muziky zas. Přijde 
slavné Vzkříšení a radosti čas!“

několikanásobná babička Dagmar Z. 
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SVATODUŠNÍ SVÁTKY
Slavnost Seslání Ducha sv. je v neděli 24. 5. 2015 Bohosluž-
by: sobota 23. 5. v 18 hodin, neděle 24. 5. v 7 a v 10 hodin 
Je to výjimečná slavnost právě v našem novém kostele, který 
je Duchu sv. zasvěcen! Je to slavnost církve, která slaví své 
narozeniny! Tehdy totiž apoštolové obdarovaní Duchem sv. 
vyšli do světa hlásat radostnou zvěst o spáse – jak je učil Ježíš.

Každý slaví Vánoce, mnozí Velikonoce, ale Seslání Ducha sv.? 
Někdo se ptá – Duch svatý – kdo je to? Odpovědí je: není  to 
jakási neurčitá duchovní energie či projev božské moci, ale 
Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do spo-
lečenství tří božských osob – Nejsvětější Trojice – trojjediné-
ho Boha. Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami  
v této Trojici, říká o Duchu svatém: „Duch svatý je láska mezi 
Otcem a Synem”. Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky  
i Láskou – Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společen-
ství.  Ježíš dává apoštolům příslib Ducha Svatého. (Jan 16,7): 
„Říkám vám však pravdu – prospěje vám, abych odešel. Když 
neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho  
k vám.“ To, že svá slova splnil, se dočteme ve 2. kapitole Skut-
ků apoštolů. Působením Ducha sv., jak se dál ve Skutcích dočí-
táme, apoštolové ztratili předchozí bázeň a začali neohroženě 
hlásat Krista, až to zaplatili svým životem. Tyto svátky ozna-
čujeme jako „zrození Církve“, která působením Ducha sv. trvá. 

Obsahem Vánoc je slavnost, že Bůh na sebe vzal lidské tělo. 
Bez toho by nebylo pro nás spásy. O Velikonocích po zmrt-
výchvstání Ježíš měl tělo oslavené. Co pro nás znamená při-
jmout Ducha svatého?
1. Přijmout Ducha svatého, to znamená přijmout svou pozem-
skou existenci.
2. Přijmout Ducha svatého, to znamená přijmout skutečnost 
viny a následků hříchu.
3. Přijmout Ducha svatého, to znamená čekat nové stvoření.
4. Pán Ježíš přišel v těle. To říká Duch pravdy. Proto Duch 
svatý vede k přijetí našeho lidství, vede k přijetí odpovědnosti 
za to, co jsme udělali a vede k naději, která přesahuje horizont 
tohoto světa. To činí Duch svatý! 

V sobotu 23. 5. začne bohoslužba 
před kostelem Žehnáním svatodušního ohně. Průvodem pře-
jdeme do kostela k slavení Svatodušní vigilie. Po ní následu-
je modlitební bdění až do půlnoci! Přijměte, prosím, pozvání  
k modlitbám o nové vylití darů Ducha svatého a Boží pomoc nejen pro 
společenství místní církve, ale také pro naše město, spoluobčany, rodiny! 

Májové pobožnosti
 budou při večerních mších svatých v 18 hodin v pondělí, stře-
du a pátek během měsíce května.

Prosebná pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn
se uskuteční ve čtvrtek 7. 5. 2015. Odjezd autobusu v 7 hodin 
od škol. Mši svatou v 9.15 hodin a požehnání ve 13.00 hodin  
z baziliky na Svatém Hostýně můžete sledovat také přímo 
přes webové kamery (http://bazilika.nwt.cz/). Přihlašujte se  

v sakristii nového kostela nebo u s. Vladimíry Batůškové (te-
lefon: 728168369)

Den matek, Den rodiny
oslavíme v kostele Svatého Ducha v neděli 10. 5. 2015 mší sva-
tou v 10.00 hodin. K přání našim maminkám a babičkám se 
připojí také děti z Křesťanské mateřské školky svým vystoupe-
ním na konci mše svaté. 

Vzpomeneme na Dr. Ing. Rostislava Sochorce
při mši svaté v kostele svatého Michaela v neděli 10. 5. 2015  
v 8.00 hodin. Po mši svaté se uskuteční každoroční pietní 
vzpomínka u hrobu zemřelého. 
Dnešní doba je neklidná jako před 200 lety, jako tenkrát i dnes 
je potřeba obnovitele náboženského života, jakým byl

Sv. Klement Maria Hofbauer (1751-1820) 
– apoštol Varšavy a Vídně, svátek 20. 5. 

Pestrý a podnětný život našeho moravského světce je tu shrnut 
do několika chudých vět. Narodil se  v Tasovicích u Znojma 
jako deváté z dvanácti dětí, v 6 a půl letech mu zemřel otec. 
Na studia chudá matka neměla, tak se vyučil pekařem, až při 
práci v klášteře Louka studoval gymnázium. Jeho touha po 
kněžství ho dovedla  do Itálie a pak do Vídně, kde mu dob-
rodiním bylo umožněno studium  teologie. V Římě vstoupil 
do Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - tedy k redemptoris-
tům. Po vysvěcení na kněze si vybral za své působiště Varšavu, 
kde jeho pobyt během 21 let lze označit za nepřetržité lido-
vé misie. S mladými  rozvíjel nejen duchovní, ale i sociálně 
charitativní činnost, takže od mnohých byl nazván apoštolem 
Varšavy. Napoleonova okupace Polska způsobila, že byl s dal-
šími řeholníky vězněn a vyhnán z Polska. Šel do Vídně, kde 
působil podobně jako v Polsku. O jeho životě můžeme slyšet 
víc v četbě na pokračování na rádiu Proglas. 
 Klement Maria Hofbauer obrácení mnohých docílil pro-
střednictvím růžence. Svými slovy také nabádal k vytrvalosti  
a dodával: „Viděl jsem mnohé bezbožníky umírat svatě a viděl 
jsem mnohé, kteří se zdáli být svatí, a zemřeli jako bezbož-
níci.“ Také doporučoval mluvit spíš s Bohem o hříšníku, než  
s ním o Bohu. Část modlitby sv. Klementa M. Hofbauera o do-
konalost:
Ježíši, Tvé nejlaskavější srdce neodmítá ani největšího hříš-
níka, když se na ně obrátí. Proto Tě prosím, dej mně a všem 
kajícím hříšníkům srdce tiché, které miluje život skrytý  
a nehledá oblibu u lidí a nechce se mstít; srdce trpělivé, které 
umí snášet i největší životní těžkosti; srdce pokojné, které  
s bližním i se sebou samým žije v míru; srdce nezištné, spo-
kojené s tím, co má. 

Sbírka na kostel
Veřejná sbírka na dostavbu nového kostela proběhne v našem 
městě ve dnech 11. až 17. května 2015. Přijměte řádně označe-
né prosebníky s pochopením, prosíme. Farnost předem děkuje 
za vstřícnost a každý dar a modlitbu. Pán Bůh vám zaplať! Na 
dárce pamatujeme při mši svaté první a třetí neděli v měsíci. 

-SV- 
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Úspěšný taneční večer

O TK Tweet

V pátek 17. 4. 2015 proběhl  
v SKC taneční večer pořádaný 
tanečním klubem TWEET, o.s. 
za doprovodu hudební skupiny 
MADUSONG. Zahájil jej mís-
tostarosta města pan Mgr. Martin 
Zábranský, a poté si již velký po-
čet návštěvníků všech věkových 
kategorií aktivně užíval taneční 
večer plný hudby ve stadardním 
či latinskoamerickém stylu. Při-
šli si zatancovat jak současní, tak 
bývalí absolventi kurzů manželů 
Horváthových a mnozí jiní. Večer 
zpestřila sólová vystoupení členů 
TK Tweet. Hudební skupina Ma-
dusong hrála až do pozdních ve-
černích hodin, a tak měli přítomní 
mnoho příležitostí protancovat si 
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Taneční klub TWEET je občanské 
sdružení založené v roce 2013 ve Sta-
rém Městě, které se zabývá výukou spo-
lečenských tanců: standardních i latin-
skoamerických rytmů. Jsme především 
zájmovým spolkem, který sdružuje 
všechny lidi, kteří mají rádi tanec. Na-
bízíme lekce pro širokou veřejnost – od 
začátečníků po zkušenější tanečníky, 
kteří tančí rádi bez ohledu na věk.

Tančíme tance populární hlavně  

u nás na Moravě – v rytmu polky a val-
číku. Sortiment standardních tanců do-
plňují walz, tango, foxtrot či slowrock.  
Z latinskoamerických tanců je to cha-cha, 
jive, samba, rumba, mambo a salsa. Vě-
nujeme se i jiným tanečním stylům, na-
příklad tanci clock v rytmu diskotékové 
hudby či rock and rollu.

Kromě pravidelných tréninků v sokolovně 
ve Starém Městě pořádáme víkendové kurzy 
tanců i taneční večery pro širokou veřejnost.

Proč společenský tanec?
Nabízí aktivně strávený čas, lásku  

k hudbě, zábavu a potěšení z blízkosti 
druhého. Také, v neposlední řadě, je to 
nový společenský koníček.

Rádi přivítáme každého 
zájemce.

Naším mottem je: „Taneční 
sezóna nikdy nekončí!“

všechny standardní i latinskoame-
rické tance. Kdo zrovna netanco-
val, mohl se občerstvit při posezení  
u výběrového vína a jiných pochu-
tin. Nikomu se domů nechtělo, ka-
pela musela dokonce přidávat ně-

kolik tanců. Celou akci provázela 
výborná atmosféra a pořadatelé se 
již teď těší na další taneční večery,  
v jejichž úspěšné tradici pokračují 
za podpory města Staré Město.
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cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm
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Staroměstský košt vína 
letos 9. května

Jak se již stalo tradicí, sezonu velkých koštů vína v našem regionu 

zakončí ten staroměstský. Letošní šestý ročník se koná 9. května 

v sálech Společensko-kulturního centra (sokolovny) Staré Město. 

Přichystáno bude přibližně 600 vzorků z celého regionu Slovácka, 

ale také z břeclavska a mikulovska, a to jak od malovinařů, tak od 

velkých vinařství. Bílá vína budou už tradičně podávána  

z chladících boxů, připraveno bude i bohaté občerstvení včetně 

stánku s holandskými sýry. Hrát bude cimbálová muzika Bálešáci. 

Začátek je v 16:00, vstupné 200,- (ženy 150,-) včetně katalogu  

a volné degustace. 
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POHÁDKA V MŠ RASTISLAVOVA

Děti z MŠ Rastislavova navštívily městskou policii

SVOZ PLASTŮ

Na začátku února jsme v MŠ Rastislavova vyhlásili výtvar-
nou soutěž – nesoutěž pro rodiče s dětmi na téma: POHÁDKA. 
Fantazii se meze nekladou a tak děti spolu s rodiči vyráběly, 
kreslily, lepily. Výsledkem je vyzdobený vstup do školky plný 
pohádkových bytostí. Některé jsou z látky, některé z papíru, 
jiné ze dřeva nebo z perníku. Prostě se nám společné rodinné 
tvoření zase povedlo a děti byly za hezké práce odměněny.

Děti ze třídy Berušek navštívily místní oddělení Městské 
policie ve Starém Městě. Tam všechny se zájmem poslouchaly 
výklad policistů o bezpečnosti v silničním provozu a osobním 
bezpečí. Prohlédly si pomůcky, které policisté používají při vý-
konu povolání, vyzkoušely si oblečení s reflexními prvky, což je 
velmi bavilo. Podívaly se také na různá místa ve městě pomocí 
obrazovky kamerového systému. Návštěva  plná dotazů se líbi-
la a děti si z ní odnesly mnoho zajímavých zážitků a informací. 
Na rozloučenou jim strážníci zahoukali policejním autem.

Mgr. Iveta Polášková
ředitelka MŠ Rastislavova Staré Město
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A pohádky nás provázely i v březnu – MĚSÍCI KNIHY. Ne-
chyběla vlastní výroba knížky a návštěva knihoven, mladší děti 
byly ve Starém Městě a ti starší v Knihovně BBB v Uh. Hradišti. 
Vyvrcholením pohádkového měsíce bylo ČTENÍ POHÁDEK 
RODIČI VE ŠKOLCE, na které se děti nejvíce těšily .

M. Ulmannová

V uplynulém měsíci mnozí občané města, zapojení do systému pytlového svozu plastů, umístili pytle s odpadem před své 
domy v nesprávném termínu. Riskovali tak možnost, že dojde k jejich poškození nenechavými kolemjdoucími, rozsypání obsahu 
a znečištění okolí domu. Rádi bychom tomuto jevu zabránili, proto znovu uvádíme termíny svozu pytlů pro zbytek roku 2015.

Upozorňujeme, že oba dva dny, tedy pondělí a úterý, musí spadat do daného měsíce a pokud jeden z dnů je státním svátkem, 
svoz je o týden posunut. Tak tomu bylo i v dubnu, kdy na první pondělí v měsíci připadly Velikonoce.

 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
 4. a 5. 5. 1. a 2. 6. 13 a 14. 7. 3. a 4. 8. 7. a 8. 9. 5. a 6. 10. 2. a 3. 11. 7. a 8. 12.

Pro doplnění informací uvádíme ještě termíny výdeje pytlů a čárových kódů na třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2015 a první čtvrt-
letí roku 2016.

 III. čtvrtletí 2015 IV. čtvrtletí 2015 I. čtvrtletí 2016
 22. až 30. června 2015 21. až 30. září 2015 14. až 23. prosince 2015

IAP
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Projekt Erasmus+

školou a poté následovala první část 
prezentací prací, která začala promít-
nutím krátkého filmu Bioindicators  
z naší produkce. Odpoledne jsme se 
vydali na prohlídku královského měs-
ta Uherské Hradiště a jeho kašen.  
V pátek začal program Opening cere-
mony, na které studenti předvedli bo-
hatý kulturní program, představila se 
cimbálová muzika, pěvecký sbor, folkor-
ní soubor, sólová hra na klavír, děvčata  
s aerobikem i skoky přes švihadlo a byly 
předány certifikáty všem účastníkům. 
Poté již následovala druhá část prezen-
tací a odpoledne workshop, kde týmy  
z jednotlivých zemí zpracovaly infogra-
fiku nebo poster na jedno ze zadaných 
témat týkajících se pitné vody. Žáci poté 
strávili večer se svými novými kamarády 
a učitelé měli společnou slavnostní veče-
ři v hospůdce Na Haldě. V sobotu ráno 
se všichni vydali na výlet do lázeňského 
města Luhačovice, kde ochutnali vodu 
z minerálních pramenů a dozvěděli se 
také zajímavosti z historie a architektu-
ry města. Odpoledne navštívili baziliku 
na Velehradě, archeoskanzen Modrá  
a expozici Živá voda. V neděli se všichni 

setkali na staroměstském nádraží, aby 
se rozloučili a poděkovali rodinám za 
skvělé přijetí. Zahraniční účastníci spolu  
s Mgr. Soňou Patočkovou a RNDr. 
Radkou Gureckou odcestovali do Pra-
hy, kde je čekala další část programu.  
V neděli večer procházka po nábřeží Vl-
tavy s povídáním o významu řeky pro 
život ve městě a o povodních v Praze.  
V pondělí pak návštěva Muzea pražské-
ho vodárenství a Muzea Stará čistírna, 
na kterou určitě mnozí nejen díky pro-
cházce stokou budou dlouho vzpomí-
nat. 

Poté se někteří v pondělí, zbylí  
v úterý, plni nových nezapomenutel-
ných zážitků vraceli do svých domo-
vů. Další mobilita, které se zúčast-
níme, se odehraje na konci května  
v Montiju v Portugalsku.

Děkuji všem zapojeným učitelům 
i žákům a jejich rodinám za skvěle 
zvládnutou organizaci a příjemnou 
atmosféru po celou dobu náročného 
programu.

RNDr. Radka Gurecká
SOŠ a Gymnázium Staré Město

 foto Mgr. Benedikt Chybík.
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SOŠ a Gymnázium Staré Město 
je jedním z partnerů  mezinárodní-
ho projektu Erasmus+: Comenius – 
KA2 s názvem Water – formula, life, 
poesy. Spolupracujeme se středními 
školami ze Španělska, Portugalska, 
Francie, Německa, Itálie, Lotyšska  
a Bulharska. Tato mezinárodní spolu-
práce je pro žáky velmi obohacující, 
neboť všechny výstupy, stejně jako ko-
munikace během mobilit, probíhají v 
anglickém jazyce.

V termínu od 18. do 23. března 
2015 se uskutečnila mobilita žáků 
a učitelů v naší škole, tématem byla 
pitná voda. Všichni účastníci měli 
za úkol připravit prezentace nebo 
plakáty, případně didaktické hry na 
dané téma. Přijeli všichni s výjim-
kou Italů, žáci tedy v rodinách hostili  
20 studentů, učitelé byli ubytováni  
v penzionu Rozárka.

Příjezdu návštěvy předcházely 
pečlivé přípravy, ve škole byla také 
instalována výstava Věda a voda za-
půjčená z projektu Střediska spo-
lečných činností AV ČR Otevřená 
věda. Ve čtvrtek žáci provedli hosty 
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Z přírody

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na květen

		V máji vlhko, chladno – bude vína 
na dno.

		Večerní rosy v máji hodně sena 
dají.

		Když máj vláhy nedá, červen se 
předá.

		V květnu-li hrom se ozývá, v červ-
nu zřídka mrholívá.

		Prší-li na prvního máje, bude poz-
ději sucho a neurodí se víno.

		Je-li o dni svatého Floriána  
(4. května) veliký vítr, jest toho 
roku mnoho ohňů.

		Před Sevrácem není léta, po Servá-
ci s mrazy veta.

		Pohoda na Urbana (25. května) – 
pro sedláka vyhraná.

NI

Má-li v dítěti přežít jeho vrozená schopnost 
žasnout, potřebuje společnost nejméně jednoho 
dospělého, s kterým se může dělit o svoje objevo-
vání radosti a vzrušení a tajemství světa, v němž 
žijeme.

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi 
rozsévá otazníky.

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní 
staří lidé jsou umělecká díla.

Každá forma víry, je-li myšlena poctivě, je hodnotou 
a je třeba ji ctít.

Vždycky říkám, že je dobré o prachách přemýšlet 
na každém pohřbu, na který jdete.

 S R A N D O V N A

Mladý muž se uchází o místo obchod-
ního zástupce ve velké firmě, mluví  
s personalistou.

Personalista: Víte, všechno je v pořád-
ku, ale... to vaše hrozné neustálé mrká-
ní levým okem... Máte tik? Budete jed-
nat s lidmi a musíte vypadat dokonale, 
takhle vás nemůžeme přijmout.

Mladý muž: Ale to není problém, stačí 
abych si vzal aspirin a minimálně na 
dvě hodiny od toho mám úplně pokoj, 
schválně vám to předvedu.

Začne se přehrabávat v kapsách, hledá 
aspirin... má toho po kapsách hodně, 
tak si začne odkládat věci před sebe 
na stůl a po chvíli udivený personali-
sta vidí, jak před sebe dává plné hrsti 
kondomů.

Personalista: Člověče, vy po kapsách 
nosíte takový kvanta kondomů? To vás 
teda asi zklamu rovnou, potřebujeme 
někoho morálně bezúhonného...

Mladý muž: Já je na nic skutečně ne-
potřebuju ale zkuste si v lékarně říct  
o aspirin a mrkat u toho jedním okem...  

Pan Dušan Vala vyfotil v Klukově ulici čápa, který se vrátil 9. dubna v odpoledních hodinách 
na komín, kde hnízdí každý rok.
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Skautské jaro

Noc s Andersenem 2015

Snad je konečně za námi. Ptáte se kdo? Přece paní zima! 
Tento rok se opět moc nepředvedla a místo svého bílého pláště 
se nám připomínala spíše svým dechem, když foukal mrazivý 
vítr. Ale to je za námi,  konečně! Čeká nás jaro, doba, kdy se 
po zimním spánku probouzí nejen příroda,  ale také skauti! 
Ne že bychom přes zimu vůbec nefungovali,  ale když se vše 
kolem zazelená, oteplí se, naše činnost je přece jen zajíma-
vější. A co nás tedy čeká? Není toho málo. Za zmínku stojí 
především pořádání okresního kola Svojsíkova závodu, ve 
kterém skautky a skauti předvedou sve znalosti a dovednosti  
a změří síly mezi sebou. Tato akce se uskuteční 18. 4.  
v Kunovském lese. Na organizaci se podílí skautská střediska 
z celého okresu, a to dobrými nápady stejně jako poskytnutím 
svých členů, kteří se budou starat o bezproblémový průběh 
celé akce.

Dále nesmím opomenout tradiční výpravu na Ivančenu ko-
nanou letos 25. dubna, kde si jako každý rok připomeneme 
bratry,  kteří padli za oběť hrůznému režimu Adolfa Hitlera.

Také v naší knihovně letos děti měly možnost strávit kou-
zelnou, pohádkovou noc. Někteří se nebáli a podělili se s námi 
o své postřehy.

Tento rok je pro nás noc poslední a taky nejlepší. Byli jsme 
vedoucí týmů (Anderséni62, Andersenové, Děti z Dánska, Mi-
moni a Střevlíci, Šmoulové, Večerníčci). Tento rok bylo téma 
Jan Drda a jeho pohádky. Došel nám číst pan místostarosta Mgr. 
Martin Zábranský. Potom každý tým dostal test o Janu Drdovi  
a jeho pohádkách. Po testech byla menší přestávka na občer-
stvení. Vydali jsme se na noční procházku Starým Městem  
a vyplňovali úkoly. Cesta nás zavedla do Jezuitského sklepa, kde 
jsme hráli hry. Třeba jako čertovská honička, čarodějnice, vy-
robili jsme si čertovskou masku. Našli jsme tam ukrytý poklad 
– bonbóny. Pak jsme šli zpět do knihovny, dívali se na filmovou 
pohádku Sůl nad zlato. Vyčistili jsme si zuby a šli spokojeně spát 
ve tři čtvrtě na dvě.

Bára, Marky, Marťa, Šárka  

Když jsme přišli, hrály se seznamovací hry, potom jsme se rozdělili do týmů, ve kterých byli nejstarší vedoucí! Dostali jsme 
hrací karty a plnili jsme úkoly. Šli jsme hledat poklad. Šli jsme kolem radnice, pošty, školy, Rastislavovou ulicí k Památníku Velké 
Moravy až ke kostelu a do Jezuitského sklepa. Hráli jsme hry, vyrobili si čertovskou masku. Když jsme se vrátili, ještě jsme plnili 
úkoly, sledovali pohádku. Následovala hygiena a šli jsme spát. Celé jsme si to náramně užili. 

Barča, Nikča, Naďka

Děti si také vyzkoušely hru na spisovatele. 
Vyber si slovo a z jeho písmen vytvoř další slova. Na tato slova napiš příběh.
Na slovo PAMPELIŠKA děti napsaly:
Byla jednou jedna liška, která se jmenovala Eliška. Jednoho krásného dne se rozhodla jít k své přítelkyni lišce, bohužel neznala 

cestu, musela si opatřit mapu. Liška si tedy šla mapu koupit do malého obchodu. Cestou potkala jednu starou lípu. Došla do 
obchodu a koupila si mapu. Jak si koupila mapu, našla si v ní cestu ke své přítelkyni lišce. A tak se šťastně navštívily a jsou spolu  
v noře dodnes.

Tato noc byla čtrnáctá, těšíme se již na tu následující. Zároveň děkujeme Janě Navrátilové ze SVČ Klubko a paní učitelce 
Janě Daňhelové za pomoc. 
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Část večera strávily děti i v jezuitském sklepě.

Naši mladší členové se ujali vedení družin a schůzek pod do-
hledem Míši Hrabince, který pomáhá jak dobrými radami tak 
i zkušenostmi. Fungují kvalitně a je radost je sledovat.

Budeme se také účastnit Dne země,  kde přispějeme pár pytli 
posbíraných odpadků k čistšímu okolí naší klubovny a Čerťá-
ku.

Jaro uteče jako voda a budeme mit léto. A pro skauty to znamená 
jediné, tábor! Tento rok konaný v termínu od 12. do 19. červen-
ce na tábořišti za obcí Držková. Pokud vaše dítě nebo děti chtějí 
zažít spoustu dobrodružství a zábavy, vyrobit si kord a starat se 
o svého vlastního koně, ať jedou s námi, tábor bude na téma Tři 
mušketýři! Nabídka se týká i „neskautů“! Přihláška je k dispozici  
v obchodu Barvy laky Hrabinec na náměstí Hrdinů.  Cena za 
pobyt je 1700 Kč. Pokud pojedou sourozenci, cena za oba je 
2550 Kč.

Užívejte jara,  tepla a sluníčka!
Radim Juráň



17Aktuality

DNE 30. KVĚTNA 2015 

SE BUDE KONAT OD 15 HOD. 

V CHRÁMU SV. DUCHA VE STA-

RÉM MĚSTĚ MŠE SVATÁ ZA  

70 LET ŽIVOTA  SE VZPOMÍNKOU 

NA ZEMŘELÉ SPOLUŽÁKY 

ROČNÍKŮ 1944 A 1945.
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BŘESTECKÁ ŠPICA 2015
SFK Target Břestek zve všechny „kolaře“ a turisty

na cyklo-turistickou akci
BŘESTECKOU ŠPICU,

která se koná v sobotu 16. května 2015
• cyklotrasy 50, 30 a 10 km

• start od 8 do 10 hod. na stadionu SFK Target Břestek (U Krtka)
• startovné 50 Kč

• zabijačkové speciality
• ukončení v 17 hodin

Pozvánka na 
40. výročí kapely 

REFLEXY
original

13. června oslaví
kapela REFLEXY original 

40 let působení na regio-
nální rockové scéně.

Díky agentuře LaBe a společ-
nosti  REC Group s.r.o. budou 
oslavy probíhat v zahradě 

bývalého Kovosteelu.
Od 18.00 se budou  moci 

návštěvníci  zúčastnit boha-
tého programu. Kromě jiného 
se jako hosté  představí mladá 

kapela FrozenFire, na své 
působení zavzpomíná  rocková 

skupina  TRILOBIT. Nebude 
chybět ohňová show a na 
závěr večera zahraje místní 

rocková legenda  GONG.
Všichni příznivci i gratulanti 

jsou srdečně zváni.

Přijímací talentové zkoušky 
pro šk. rok 2015/2016 - ZUŠ Staré Město

kontaktní telefon: 
Radim Snopek 734 422 729, zus.staremesto@seznam.cz

 budova MŠ ulice Rastislavova, pá 29. 5. 2015 (13.00 - 17.00 hod):
 - hudební obory (děti od 6 let)

 - přípravka, housle, flétna, klavír, klarinet, kytara, keyboard, 
kontrabas, violoncello, trubka

- taneční obor a literárně-dramatický obor (děti od 5 let)

Budova MŠ ulice Za Radnicí, pá 29. 5. 2015 (13.00 - 17.00 hod):
- výtvarný obor (děti od 5 let)

Náhradní termín po tel. domluvě s vedoucím pobočky.
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STARÉ MĚSTO NA MINIVELETRHU

ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ POKRAČUJE!

Informace

V pátek 10. dubna se v prostorech uhers-
kohradišťské Reduty konal pátý ročník Mi-
niveletrhu cestovního ruchu Slovácka. Ten 
nabídl kromě prezentací jednotlivých obcí  
a mikroregionů také zajímavý doprovodný 
program. K vidění byla ukázka práce s drony  
a jejich využití pro pořizování leteckých zá-
běrů, přednáška PhDr. Jana Blahůška o prá-
vě budovaném Parku Rochus, koncert ZUŠ 
Uherské Hradiště a mnoho dalšího. Návštěv-
níci si mohli otestovat nové koloběžky z půj-
čovny MIC Uherské Hradiště. Na takovéto, na 
turismus zaměřené, akci samozřejmě nechy-
běla ani prezentace Starého Města, kde moh-
li přítomní kromě načerpání informací také 
ochutnat lahodné víno. Hned vedle měla pak 
své stanoviště prezentace KOVOZOO. Zapl-
něné sály Reduty znovu přesvědčily o oblibě 
této akce, která napománá rozvoji turistické-
ho ruchu v naší oblasti.

PP
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Šíří se různé informace o ukonče-
ní činnosti Školního hospodářství 
Staré Město. I když má Město Staré 
Město velkolepé plány s revitalizací 
a zástavbou areálu Školního hospo-
dářství, činnost zemědělské výroby 
nadále pokračuje. Máme proto zájem 
na udržení výměry zemědělské půdy 
k hospodaření, případně i uvítáme 

uzavření nových nájemních smluv.  
V současné době hospodaříme na 
výměře 288,77 ha zemědělské půdy. 
Pěstujeme pšenici ozimou, řepku ozi-
mou a kukuřici. Základní zemědělské 
práce vykonávají dva zaměstnanci, se-
zonní práce – sklizně, se provádí pro-
střednictvím služeb.

Pro jednání s účetní, jednatelem, 

výplatu nájemného, uzavírání  
a úpravy smluv je úřední den ka-
ždou středu od 8.30 hod. do 15.00 
hod. Rádi podáme informace o čin-
nosti a záměrech společnosti. Tele-
fonní kontakt je 572 541 520, e-mail: 
info.sh@seznam.cz.

Ing. Josef Slezák,
jednatel společnosti
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Helfštýn nezklamal

Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje 
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Každoročně u příležitosti Dne 
učitelů oceňuje Zlínský kraj nejlep-
ší pedagogické pracovníky, letos již 
po čtrnácté. Na krajský úřad bylo 
zasláno 46 nominací, z nich bylo 
vybráno dvacet pedagogů. Potěšilo 
nás, že se mezi nimi objevilo i jmé-
no pana ředitele staroměstské školy 
Josefa Jurnykla.

K slavnostnímu předání ocenění 
došlo 26. března ve sloupovém sále 
Muzea Jana Ámose Komenského  
v Uherském Brodě.  Pan ředitel pře-
vzal z rukou hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka a krajského 
radního pro oblast školství, mládeže 
a sportu Petra Navrátila pamětní list 
a pamětní medaili Zlínského kraje. 
Obdržel i  skleněnou sošku sovy – 
symbolu moudrosti a vzdělanosti.

Panu řediteli blahopřejeme. 
Mgr. Iva Klimešová

Co dodat k nedávnému výletu turistického kroužku 
staroměstské školy? Vše proběhlo bez sebemenších kom-
plikací. Meteorologická předpověď byla vcelku příznivá, 
ač se někteří rodiče obávali pravého opaku. Unavená 
paní Trubačíková na můj dotaz ohledně vývoje počasí ve 
střední Evropě v rychlosti odpověděla, že pršet nebude,  
a tak jsme vyrazili na další putování po naší vlasti.

Vybrali jsme si Helfštýn, hradní komplex, který se tyčí nad 
údolím Moravské brány a je v povědomí široké veřejnosti 
znám zejména expozicí uměleckého kovářství.

Už před dvěma lety, kdy jsme na Helfštýn zamířili napo-
sledy, patřil tento výlet mezi nejzdařilejší. A i tentokrát nás 
nezklamal. Dopravci fungovali perfektně, ochotný řidič au-
tobusu nás vysadil na nejvhodnějším místě, počasí přálo. 
Paní učitelka Malinová si předem nastudovala historii hradu 

a povídáním o ní nám zpříjem-
nila výstup na jednu z věží, která  
v současnosti slouží jako rozhled-
na. Nejvíce nás zaujala sporná 
osobnost zakladatele hradu, který 
bezprávně uchvátil část cizích po-
zemků a bez povolení na nich vy-
budoval pevnost.

A pak už nás čekal jen sestup 
zpět do Lipníka nad Bečvou, krát-
ká přestávka na oběd a závěrečné 
zpestření dne v podobě vynika-
jící kopečkové zmrzliny v místní 
kavárně. A to ti, kteří patří mezi 
škarohlídy, strašili s tím, že bude 
zima!

Výlet se podařil na jedničku  
a my se začínáme těšit na závěreč-
ný turisťák, který slangově nazývá-
me „třídenní“. Už se pomalu blíží.

Mgr. Alan Navrátil
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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 NA KVĚTEN 2015

  SVČ KLUBKO
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DEVATERO KOŘENÍ – EXKURZE DO EKOVESNICE HOSTĚTÍN
1. 5. pátek 8:30 – 15:00 odjezd od RC Čtyřlístek Staré Město
Vydejte se s námi na návštěvu ekovesnice Hostětín. Podíváme se, jak 
vypadá pasivní dům, biomoštárna, navštívíme sad, přírodní zahradu  
i kořenovou čističku odpadních vod. Zváni jsou všichni, kdo se o toto téma 
zajímají, zejména pak rodiče s dětmi. Je potřeba se jen dopředu nahlásit, 
a to do 27. dubna, protože počet míst je omezen. DOPRAVA, PROGRAM  
I ZDRAVÝ OBĚD JE ZDARMA!

POMOZ SI SÁM
Cyklus cvičení a aktivních přednášek s odbornou lektorkou Libuší Holzne-
rovou (www.holznerova.cz)
Květnové měsíční téma: Automasáž Alakajevy – vnitřní cesta k uzdrave-
ní. Vyrovnávání energie Jin a Jang. Jedná se o čtyřtýdenní program. První 
setkání již 5. května od 18:00 na RC Čtyřlístek! Více na www.klubkosm.cz.

FÉROVÁ SNÍDANĚ VE STARÉM MĚSTĚ
9. 5. sobota 9:00 – 11:00 na zahradě SVČ Klubko
Přijďte na snídaňový happening s názvem Férová snídaně ve vašem měs-
tě. Akce proběhne zároveň v desítkách českých a moravských měst. Češi se 
tak připojí k desetitisícům lidí na celém světě a příjemnou neformální akcí 
propojí fair trade s lokálními produkty.  Účastníci si sami přinesou fairtra-
dové potraviny, ale i domácí chleba upečený z místní mouky nebo buchtu 
připravenou z lokálních ingrediencí a fairtradového kakaa, cukru… Na 
akci bude ochutnávka fairtradové kávy, kakaa, čaje či čokolády a možnost 
i jejich zakoupení.
www.ferovasnidane.cz

TVOŘIVÁ DÍLNA – KORÁLKOVÝ ŠPERK
14. 5. čtvrtek 17:00 – 19:00
Vytvoříme si krásnou brož či přívěšek z korálků technikou vyšívání s lek-
torkou Petrou Kraváčkovou. Na dílnu je potřeba se přihlásit do úterý před 
akcí.
Cena: 70,- Kč, pro členy TD 50,- Kč
S sebou: přezůvky

TÝDEN FÉROVÉ KÁVY V CAFÉ 21 
18. – 23. 5. kavárna Café 21 na Masarykově náměstí v Uherském 
Hradišti 
Fair trade je obchod, který lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky 
dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci 
dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí  
a jejich děti mohou chodit do školy. V daném týdnu je možné si v kavárně 
Café 21 nechat fairtradovou kávu uvařit a porovnat tak její chuť s jinou 
kávou a zároveň pomoci tento spravedlivý obchod podpořit. Více na www.
cevzabka.xf.cz 

I na Klubku se jezdí DO PRÁCE NA KOLE. 
Sledujte, jak se daří našemu týmu s názvem 

„To dáme!“ na www.dopracenakole.net.

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK
HRANÍ S MIMINKY
4. 5. pondělí 9:00 – 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvi-
čení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

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

MAMKAVÁRNA
11. 5. pondělí 9:00 – 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Pose-
zení pro maminky.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 20,- Kč

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

HRANÍ S MIMINKY
18. 5. pondělí 9:00 – 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 – 12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvi-
čení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

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

BURZA DĚSKÝCH VĚCÍ
23. 5. sobota 8:30 – 11:00 SKC Staré Město (Sokolovna)
Vstupné: 1,- kč

MAMKAVÁRNA
25. 5. pondělí 9:00 – 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Pose-
zení pro maminky.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 20,- Kč

MASÁŽE MIMINEK
25. 5. pondělí 13:00 – 14:00
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. Na přání i ukáz-
ky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.
Vstupné: 70,- Kč
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Kapitola 3:  Půdní reakce
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Půdní reakce je pro pěstování rostlin velmi důležitým faktorem. Vyjadřuje, zda má půda kyselou, neutrální či zásaditou reakci. 
Vyjadřuje se stupnicí pH, která teoreticky nabývá hodnot od 0 do 14. Hodnoty pod 7 znamenají kyselou půdu, hodnota kolem  
7 znamená neutrální půdu a nad 7 se jedná o půdu alkalickou. V praxi se u půd setkáváme s hodnotami od 3,5 do 9,0. Hodnota 
pH se měří v laboratoři ve výluhu půdy a podle výsledku se půdy dělí do následujících kategorií:

extrémně kyselá .................................................................................pH do 4,5
silně kyselá ...........................................................................................pH = 4,6 - 5,0
kyselá......................................................................................................pH = 5,1 - 5,5
slabě kyselá ..........................................................................................pH = 5,6 - 6,5
neutrální ................................................................................................pH = 6,6 - 7,2
alkalická .................................................................................................pH = 7,3 - 7,7
silně alkalická ......................................................................................pH nad 7,7

 
 Orientačně se lze o půdní reakci přesvědčit tak, že na rozdrobenou suchou půdu na skle nalijeme trochu octa. Pokud nepozo-

rujeme žádné šumění, jedná se o půdu kyselou. Slabé šumění charakterizuje půdu neutrální, silné šumění pak půdu alkalickou. 
Obecně platí, že půdy lehké by měly mít spíše mírně kyselejší charakter, těžší půdy by se měly blížit k hodnotám pH = 7. Spíše je 
však nutno přihlížet k pěstované plodině, neboť nároky rostlin na optimální pH jsou různé:

Optimální půdní reakce vyjádřená hodnotou pH

OVOCE
jabloň 6,3 – 6,8 slivoň 6,5 – 7,0 jeřabina 5,6 – 6,2
hrušeň 6,3 – 7,0 ořešák 6,5 – 7,5 líska 4,5 – 6,5
meruňka 6,5 – 7,0 rybíz 5,4 – 6,5 mandloň 6,0 – 7,5
broskev 6,4 – 6,8 jahodník 5,2 – 6,4 maliník 5,6 – 7,0
třešeň 6,4 – 7,3 borůvka 3,5 – 5,0 ostružiník 5,6 – 7,0
višeň 5,4 – 6,5 angrešt 5,6 – 7,0 réva vinná 6,0 – 7,5

ZELENINA
celer 6,5 – 7,5 kedluben 6,2 – 7,8 rajče 5,5 – 7,0
cibule 6,5 – 7,8 kapusta hlávk. 6,2 – 7,8 reveň 5,5 – 7,0
černý kořen 6,4 – 7,5 kapusta růž. 6,5 – 7,8 ředkvička 6,0 – 7,4
červená řepa 6,5 – 7,5 křen 6,7 – 7,5 salát 6,0 – 7,5
endivie 6,5 – 7,5 květák 6,4 – 7,5 špenát 6,0 – 7,5
fazol 6,5 – 7,8 mrkev 6,5 – 7,5 tuřín 5,9 – 7,0
hrách 6,6 – 7,7 okurka 6,0 – 7,2 tykev 6,0 – 7,0
chřest 6,0 – 7,5 pór 6,0 – 7,5 zelí 6,2 – 7,8

OKRASNÉ ROSTLINY A STROMY
azalka 4,0 – 4,5 lilie 5,6 – 6,5 rododendron 4,0 – 4,6
borovice černá 6,0 – 8,0 lýkovec 5,4 – 5,9 růže 6,0 – 7,0
borovice sosna 4,5 – 8,0 magnolie 4,0 – 4,6 sasanka 4,0 – 8,0
buk lesní 5,5 – 6,0 mečík 4,8 – 6,5 slaměnka 5,2 – 6,5
habr 5,0 – 5,5 muškát 5,5 – 6,5 tuje 5,0 – 5,4
hyacint 6,0 – 7,5 narcis 6,0 – 8,0 tulipán 6,0 – 7,5
konvalinka 3,5 – 8,0 prvosenka 5,0 – 6,0 vřes 3,5 – 4,5
kosatec 5,0 – 7,0 ptačí zob 6,1 – 6,8 vřesovec 3,4 – 4,0

pozn.: dolní rozpětí uvedených hodnot se vztahuje k lehkým písčitým půdám, střed platí pro středně těžké hlinité půdy, horní 
rozmezí platí pro těžké jílovité půdy.
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Přednáška „Co znamená darovat kostní dřeň“
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„Vy můžete být jediným člově-
kem, který má šanci zachránit jiný 
lidský život.“

16. 4. se uskutečnila na Orlovně 
přednáška paní Zdenky Wasserbaue-
rové „Co znamená darovat  kostní 
dřeň“. Přednáška velmi aktuální, pro-
tože jedna maminka dvou pětiletých 
holčiček z Polešovic, shodou okol-
ností členka Orla ve Starém Městě, 
nutně potřebuje najít vhodného dárce 
kostní dřeně.  Ze 75 000 lidí registro-
vaných v České republice jako poten-
ciální dárci kostní dřeně není nikdo  
z hlediska znaků DNA pro ni vhod-
ným dárcem.  

Na přednášce paní Wasserbauerové 
se přítomní dozvěděli nejdůležitější 
informace ohledně darování kostní 
dřeně. Transplantaci kostní dřeně 
potřebují nejčastěji lidé nemocní  le-
ukemií, přičemž toto je často pro ně 
jediný způsob na záchranu života. 
Najít vhodného dárce ovšem není 
jednoduché. Lékaři posuzují 10 zna-
ků DNA, které musí mít dárce a pří-
jemce kostní dřeně ve shodě. Těchto 
10 znaků se ovšem vyskytuje ve vel-
kém množství kombinací.  Proto je 
velmi důležité, aby co nejvíce lidí 
bylo zaregistrováno jako potenciál-
ní dárci kostní dřeně. Proto každý 
z nás se může stát jedinou možností 
jak zachránit něčí lidský život.  Za-
registrování je přitom velmi snadné.  
Znamená to zjistit si na transfúz-
ní stanici v nemocnici v Uherském 
Hradišti, kdy je možné na registraci 
přijít (telefon 572 529 809), poté přijít  
v dohodnutém termínu, vyplnit jed-
noduchý dotazník a nechat si ode-
brat malou zkumavku krve, která 
bude odeslána na vyhodnocení zna-
ků DNA.  Ideální věk dárce je 18-35 
let. (Bohužel když se chce zaregis-
trovat člověk starší 35 let, tak musí 
uhradit 1500 Kč. Pojišťovny totiž 
vůbec nehradí náklady s odebráním 
a vyhodnocováním vzorků. Ovšem 
pro lidi ve věku 18-35 let podporu-
jí úhradu nákladů na vyhodnocení 
vzorku krve různé nadace). Prů-
měrně každý 121. registrovaný se  
v budoucnu stane dárcem, protože 
se objeví  nemocný, který má shod-
né znaky  DNA s tímto dárcem. Prá-
vě tehdy, až je zapotřebí kostní dřeň 

konkrétního dárce, je dotyčný pozván 
na důkladné lékařské vyšetření. Platí 
pravidlo, že tento musí být úplně zdra-
vý. Nikdy nedojde k ohrožení zdraví 
potenciálního dárce.  

Samotné odebrání kostní dřeně pak 
proběhne na specializovaném praco-
višti v Plzni. V 98% případů probíhá 
tak, že dotyčný dárce má napíchnutou 
žílu na jedné i druhé ruce. Z jedné žíly 
proudí krev přes separátor zpět do dru-
hé žíly. Separátor je speciální přístroj, 
který z krve odloučí látky potřebné pro 
nemocného.  

V naší republice je registrovaných 
0,75% lidí jako potenciální dárci.  

V Německu je to 5 % lidí. Je vidět, že 
ještě máme co dohánět zejména co se 
týká povědomí o dárcovství kostní 
dřeně. A také co se týká sounáležitosti  
s ostatními lidmi. Vždyť rozhodnutí  
někoho z nás může zachránit dětem 
maminku, nebo rodičům jejich milo-
vané dítě apod. 

Neváhejme  a zaregistrujme se jako 
potenciální dárci kostní dřeně. Na-
příklad právě pro maminku z Pole-
šovic, jak bylo výše uvedeno, je větší 
pravděpodobnost najít vhodného 
dárcě v našem regionu, protože gene-
tika zde hraje roli.  

 Kamil Psotka
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Únor a březen bývá v Dolinečce poměrně živý. 
Před popeleční středou opráší nejstarší členo-
vé Dolinečky I masky a kostýmy a vyráží do 
ulic města, aby si naposledy zadováděli před  
40 dnů trvající postní dobou. Mezi maskami byli 
slamák, vodník, farář, cigánka či hasič. Děti připra-
vily krátké fašankové pásmo, které předvedly u kaž-
dého navštíveného domu.

Na smrtnou neděli se do ulic vydaly již všech-
ny skupinky. Každá v jinou dobu a jiným směrem. 
Vždyť ta letošní zima byla dost nepříjemná, tak 
jsme si musili pojistit, že ji opravdu zaženeme. Po-

Zima už je doopravdy pryč

Průvod s mařenou a mařákem ulicemi Starého Města. Foto Ing. Pavel Vrána

Mařena s mařáek patří na máry. Foto: Ing. Pavel Vrána

Dívky zdobí létečko - symbol léta. Ffoto Ing. Pavel Vrána

Dolinečka I v maskách. Foto Radim Stuchlý

časí bylo studené a větrné. Mladší skupinky hodily 
mařenu do Salašky a poté se prošly po městě s léteč-
kem. Dolinečka I již tradičně obcházela s mařenou 
i mařákem. Letos jsme však pásmo písní a říkanek 
zakončili odhozením tradičních symbolů zimy na 
máry a radostnými jarními zpěvy v průvodu s lé-
tečkem.

Moc děkujeme všem rodičům z Dolinečky I, kteří 
si pro nás připravili občerstvení, a dětem za jejich 
hojnou účast.

Kateřina Vránová, Jarmila Tomešková
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Finále SFL (středoškolské futsalové ligy), jež bylo odehráno ve 
čtvrtek 9. 4. 2015 v Brně, přineslo spoustu emocí, překvapivých 
výsledků a vynikající atmosféru v hledišti. Futsalistky SOŠG Sta-
ré Město v něm vybojovaly republikové stříbro.

Turnaj čtyř nejlepších dívčích celků republiky se odehrál sys-
témem final–four, proto holky ze Slovácka poměřily v prvním 
utkání své síly s papírově slabším týmem západní konference, 
s Plzní.  V nejdůležitějším turnaji sezóny bohužel nemohl tre-
nér Chybík počítat hned se sedmi klíčovými hráčkami: Janíko-
vou, Waltrovou, Fabovou, Čeriovou, Kozumplíkovou a sestrami 
Dubcovými. Později se ukázalo, že zejména absence gólmanky 
Kozumplíkové rozhodla o tom, že Slovácko vybojovalo „pouze“ 
stříbro.

První utkání s Plzní nabízelo velmi dobrý futsal. Hrálo se s vel-
kým nasazením a velmi tvrdě. Hned od první minuty bylo jasné, 
kdo je v tomto utkání favoritem.  Zaskočená Plzeň zalezla do ob-
ranného bloku a spoléhala na rychlé protiútoky. Na první gól se 
čekalo do páté minuty prvního poločasu, když se před plzeňskou 
bránou důrazně a hbitě prosadila Činčalová. Další branky zazna-
menaly Varyšová a Horáčková, proto se o poločase měnily stra-
ny za stavu 0:3 ve prospěch týmu ze Starého Města.  Ve druhém 
poločase se změnil obraz hry, když Plzeňačky začaly více útočit. 
V těchto chvílích udržela svým výborným výkonem třígólový 
náskok brankářka Hladíková, která zlikvidovala nejméně tři ne-
bezpečné situace po chybách staroměstské obrany.  Slovácký tým 
přečkal tento nepříjemný tlak, a tak se i díky vynikající podpoře 
fanoušků vrhl znovu do útoku, což přineslo další dvě branky za 
záda plzeňské gólmanky z kopaček Horáčkové a Vodehnalové. 
Na světelné tabuli tak svítil v páté minutě druhého poločasu stav 
0:5 a vypadalo to, že je rozhodnuto. Malou komplikací byl však 
gól do brány Hladíkové, který při obranném zákroku vstřelila do 
vlastní brány Činčalová. Staroměstské futsalistky to nevyvedlo 
z tempa a postupně skóre díky Varyšové, Psotkové a Horáčkové 
narostlo na konečných 1:8.

FUTSALISTKY SOŠ A GYMNÁZIA STARÉ MĚSTO JSOU STŘÍBRNÉ
Souboji o zlato s pražským celkem předcházely organizač-

ní zmatky. Obě družstva se dostavila na rozcvičení 20 minut 
před plánovaným začátkem zápasu, ale ten byl posunut, a tak 
dívky nastoupily hned. Možná i proto děvčata z Moravy začala 
hrát nedůrazně a bez potřebné energie a agresivity. Holky ne-
běhaly, nebránily a dopouštěly se nepochopitelných pochybení. 
Po jedné z fatálních chyb v rozehrávce zaslouženě inkasova-
ly. Vlažný přístup k utkání logicky vyústil v další nedostatky 
v obraně, po nichž běžela pražská útočnice s míčem sama na 
bránu. V této situaci ze šesté minuty prvního poločasu vyběhla 
gólmanka Hladíková a skluzem se snažila zastavit míč. Při zá-
kroku mimo vymezené brankářské území se ale údajně dotkla 
míče i rukou a k překvapení všech přihlížejících rozhodčí vytá-
hl červenou kartu. Futsalistky  SOŠGSM tedy musely nastoupit 
pouze ve třech hráčkách v poli a v brance byla nucena zaskočit 
obránkyně. I když tým ze Slovácka bral celý incident jako vel-
kou křivdu, dívky měly vůli a chuť se o výsledek poprat. Díky 
zvýšenému úsilí přečkaly i hru v oslabení, dokonce se snažily 
s třemi hráčkami v poli hrát ofenzivně. Do konce první půle se 
ale skóre nezměnilo. Po poločasové přestávce k utkání nastou-
pilo družstvo bez zkušené brankářky a mezi tři tyče se musela 
postavit hráčka Lysáková. Holky výrazně přidaly na nasazení  
a agresivitě a také zlepšily obrannou činnost. Aktivní hra vedla 
ke kýženému vyrovnání, které obstarala v páté minutě druhé-
ho poločasu Vodehnalová. Radost z branky ale vydržela pouze  
20 sekund, hned po rozehrání ze středové půle šla dlouhá na-
hrávka na pražskou útočnici, ta si velmi lehce poradila s obrán-
kyní a šťastným gólem vrátila vedení svému družstvu.  Neu-
běhly ani dvě minuty a stejná útočnice vstřelila další snadný gól 
na 1:3. V těchto chvílích se naplno projevila absence ostřílené 
gólmanky Hladíkové, která by jistě obě střely zneškodnila. Sta-
roměstský tým se ale nesesypal a bojoval dál. Po velkém tlaku 
před pražskou bránou se v jedenácté minutě druhého poločasu 
prosadila opět Vodehnalová, která vykřesala naději kontaktním 
gólem na 2:3. Tuto jiskru naděje však záhy zhasily hráčky Pra-

hy, které v jedenácté a třinácté minutě 
zvýšily skóre na 2:5. Když se ještě v po-
slední minutě před závěrečným hvizdem 
prosadila Horáčková, na světelné tabuli 
zůstal svítit výsledek 3:5 ve prospěch 
pražského týmu. Celek Starého Města 
tak zaznamenal první prohru v sezóně, 
která jej připravila o vytoužené zlato.

Hořkosladký výsledek, pocit křivky 
a smutek chvilku po utkání trápily sta-
roměstské středoškolačky, ale rozhodně 
není ostudou být druhým nejlepším tý-
mem v České republice.  Holky, děkuje-
me a gratulujeme!

Mgr. Benedikt Chybík


