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REKONSTRUKCE HLAVNÍHO TAHU POTRVÁ DO ŘÍJNA
Ředitelství silnic a dálnic ČR plá-

nuje ve Starém Městě rekonstruk-
ci hlavního tahu, tedy komunikace 
I/55. Práce, které by měly trvat až do 
října, zahrnují opravu úseku od kři-
žovatky na ulici Brněnská, v úrovni 
majáku, až po Moravní most. Jde 
tedy o více jak dvoukilometrovou 
část komunikace, kde dochází k vý-
měně povrchu silnice, předláždění 
zastávek a opravě dvojřádků. Hlav-
ní práce jsou rozděleny do několika 
etap, ve většině případů tak dochází 
jen k omezení dopravy a stavba běží 
za provozu. 

První fáze samozřejmě přinese 
frézování starých povrchů komuni-
kace a s tím související několikaden-
ní celkovou uzávěru. Ta by se měla 
opakovat ještě v polovině září, kdy 
mají stavebníci v plánu pokládku 
finální vrstvy asfaltu v úseku ma-
ják- sokolovna. Asfaltování od soko-
lovny po Moravní most by se mělo 
obejít bez celkové uzavírky komu-
nikace. Co se objízdných tras týče, 
pro vozidla nad 3,5 t bude vytyčena 
cesta přes ulici Tovární, pro auta do 
3,5 t půjde o trasu po místních ko-

munikacích, tedy ulicí Východní, Huš-
těnovská, Tovární a Brněnská.

Už koncem září by měl být hlav-
ní objem prací hotový, zbývat budou 
dokončovací práce a nové dopravní 
značení, které celkovou délku stavby 
protáhnou pravděpodobně do konce 
měsíce října. „Je to velmi nepříjemné, 
ale namísto původního zničeného as-
faltu se obyvatelé mohou těšit alespoň 
na moderní, mnohem tišší povrch, než 

byl ten stávající,“ doplňuje starosta 
Josef Bazala. A navíc  dodává: „Tato 
část silnice byla rekonstruována už 
v roce 2002, tenkrát z toho byly vel-
ké komplikace díky složitému úseku 
u mostku přes Salašku. Trvalo to 
dlouho a vím, že si lidé tenkrát stě-
žovali. Ta letošní akce ale nebude ani 
zdaleka tak rozsáhlá, jde skutečně 
jen o výměnu povrchu, což by mělo 
být během těch šesti týdnů hotovo.“
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2 Z města

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ...

VILA JAKO ZÁZEMÍ ARCHEOLOGŮ?

Období letních prázdnin je tou nej-
lepší dobou, kdy se vrhnout na rekon-
strukce základních a mateřských škol. 
I Staré Město se tak rozhodlo této doby 
využít a zahájilo stavební práce ve zdejší 
základní škole. Jde především o obno-
vu elektroinstalace a sociálního zázemí 
v pavilonu D. Práce začaly hned poté, 
co školu opustily děti, tedy začátkem 
července. Podle předpokladů by mělo 
být všechno hotovo už 1. září. Staveb-
níci tak pracují velmi intenzivně a škola 
právě teď moc učební prostory nepři-
pomíná. „My na této hlavní škole elek-
troinstalaci rekonstruujeme postupně, 
tady je ale objem prací mnohem větší. 
Konečně dochází k obměně sociálního 
zázemí, v blízkosti je i kuchyň, která se 
také dočká obnovy elektřiny tak, aby vy-
hovovala dnešním normám. Navazující 
práce se dotknout i zázemí tělocvičny, 
kde vytváříme nové prostory šaten pro 
všechny sportovce,“ doplňuje podrob-
nosti starosta Josef Bazala. Do současné 
rekonstrukce investuje radnice bezmála 
šest milionů korun, které putují čistě 

Zastupitelstvo města Staré Město 
schválilo nákup Schildrovy vily v těsné 
blízkosti nového náměstí Velké Moravy. 
O tento dům a pozemek projevila radni-
ce zájem už v devadesátých letech, kdy 
se pomaličku začínala rodit myšlenka na 
vznik centrálního náměstí. Tehdejší ma-
jitel ale nechtěl o prodeji ani slyšet, a tak 
se podařilo vykoupit jen areál bývalého 
mlýna a jiné menší pozemky, kde v sou-
časné době stojí kostel, náměstí a Roz-
cestí Velké Moravy. Dům ale v dědickém 
řízení změnil majitele, s kterým se městu 
nakonec přece jen podařilo dohodnout 
a za částku přesahující čtyři miliony ko-
run získala radnice objekt do majetku. 

z městského rozpočtu. A opravy ve škole 
touto investiční akcí ani zdaleka nekončí. 
V dalších letech bude nezbytné opravit so-
ciální zázemí i ve zbývajících pavilonech, 
nutná bude i rekonstrukce podlah. „Do 
budoucnosti máme v hledáčku i zdravotní 
středisko a při současné koupací sezóně 
také vnímáme potřebu rekonstrukce zdej-
šího sociálního zázemí. Chtěli bychom 
zkrátka vyjít vstříc současným nárokům 
21. století,“ shrnuje starosta. 

Základní škola přitom není jedinou 
institucí, které se prázdninové opravy do-
týkají. Výměna elektroinstalace se totiž 
rozeběhla i v mateřské škole Rastislavova, 

kde jde přibližně o milionovou investici. 
I tady by mělo být do začátku školního 
roku všechno hotovo.

To je ovšem první krok a ke slovu se tak 
dostává známá nerudovská otázka „Co 
s ním?“

„V současné chvíli proběhla první jed-
nání se zástupci Moravského zemského 
muzea v Brně, že bychom možná v tomto 
objektu mohli vytvořit zázemí pro archeo-
logy,“ objasňuje plány radnice starosta 
Josef Bazala. Odborníci na dávnou histo-
rii obývají ve Starém Městě dva postarší 
domky, které by tak v budoucnu mohli 
vyměnit za mnohem prostornější poko-
je vily. Spojení tohoto historického místa 
právě s archeology se totiž podle města 
vyloženě nabízí. „S touto myšlenkou vy-
užití přišel docent Galuška a já si myslím, 
že je to dobrý nápad. Cesta k realizaci 
tohoto záměru bude ale ještě dlouhá, je 
nutné, aby vše prošlo v orgánech města,“ 
vysvětluje starosta. 

Podle starosty jde o velmi dobrý krok, 
který pomůže rozvoji celého areálu. Umí 
si tady například představit i zázemí pro 
základní uměleckou školu, nebo třeba Ro-
dinné centrum Čtyřlístek. 

V blízké budoucnosti, tedy možná už 

v příštím roce, by se měla zahrádka této 
rodinné vily nějak nenásilně napojit na 
okolní prostředí, aby kus zdejší zeleně 
mohla využívat také veřejnost. 

Budoucnost a využití objektu je tak 
prozatím stále s otazníkem. „To už jsou 
ale takové příjemné povinnosti, protože 
o zisk té vily a pozemku jsme stáli oprav-
du velmi intenzivně. Už zkrátka můžeme 
tento majetek jakkoli v budoucnu rozví-
jet, a to je pro nás právě teď podstatné,“ 
uzavírá starosta. 
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U S N E S E N Í
z 14. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 08.07.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů
programu:

I. schválila
1.3 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 6081/36 ovocný sad o výměře 800 
m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem zahrady.

1.4 záměr na pronájem pozemku 
p. č. 6081/40 ovocný sad o výměře 3.681 
m2 v lokalitě Zadní Morávka ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem zahrady.

1.5 záměr na pronájem pozemku 
p. č. 6113/51 ostatní plocha o výměře 
60 m2 v lokalitě Koňov ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem umístění mobilního karavanu.

1.6 pronájem pozemku p. č. 241/7 za-
hrada o výměře 998 m2 v lokalitě Čerťák 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, paní Bronislavě Uhříčkové, 
bytem Staré Město, Luční čtvrť 2014, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
tři měsíce a nájemné ve výši 1 % z ceny 
půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden 
rok nájmu, za účelem zahrady.

1.7 smlouvu o výpůjčce mezi městem 
Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré 
Město,
IČ 00567884 (půjčitel) a Oblastní chari-
tou Uherské Hradiště, Velehradská tří-
da 247, Uherské Hradiště, IČ 44018886 
(vypůjčitel) na výpůjčku movitého ma-
jetku – technické vybavení v celkové 
hodnotě 566.951,64 Kč, který se nachá-
zí v Azylovém domě sv. Vincence, Sta-
ré Město, Na Hradbách 700, za účelem 
provozování azylového domu.  

1.8 záměr na převod majetku – prodej 
bytu č. 2 v bytovém domě č. p. 1880, 
ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, včet-
ně spoluvlastnického podílu o velikosti 
532/10160 na společných částech domu 
a na pozemku p. č. st. 2370/1 v k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště.

1.9 záměr na převod majetku – prodej 
části pozemku p. č. 6068/178 orná půda 
o výměře cca 450 m2, v lokalitě Louky 

ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem realizace obchodního 
a restauračního centra.  

1.10 záměr na převod majetku – pro-
dej pozemků p. č. st. 1837/8 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 23 m2, p. č. 6009/11 
ostatní plocha o výměře 216 m2, p. č. 
6009/56 ostatní  plocha o výměře 62 m2,  
p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 100 
m2, p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře  
97 m2 a p. č. 6009/85 ostatní plocha o vý-
měře 167 m2, vše  v areálu SŽDC v lokalitě 
ul. Nádražní ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem narov-
nání vlastnických vztahů k užívaným po-
zemkům. 

1.14 příkazní smlouvu ev. č. 201502019 
mezi městem Staré Město, Staré Město, ná-
městí Hrdinů 100, IČ 00567884 a společ-
ností A-TENDER s. r. o., Praha 8 – Libeň, 
náměstí  Dr. Václava Holého 1057/16, IČ 
24299138 na výběr nejvhodnějšího ucha-
zeče  /nejvhodnějších uchazečů na plnění 
veřejné zakázky s názvem „Elektronická 
aukce  na dodavatele plynu pro město Sta-
ré Město a příspěvkové organizace a spo-
lečnosti,  ve kterých má město Staré Město 
majetkový podíl“, jež spočívá v realizaci 
on-line  výběrového řízení na dodavatele 
plynu formou elektronické aukce, vše ve 
smyslu  ustanovení § 151 ZVZ zadávacího 
řízení těchto veřejných zakázek.  

1.15 zadávací dokumentaci a výzvu 
k účasti k podání nabídky na veřejnou 
zakázku zadávanou v rámci zjednoduše-
ného podlimitního řízení na základě § 38 
zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v 
platném znění na veřejnou zakázku „Do-
dávka plynu pro město Staré Město a jím 
zřízené příspěvkové organizace 
a založené společnosti, ve kterých má 
město Staré Město majetkový podíl“. 

1.16 uzavření Smlouvy o spolupráci při 
likvidaci odpadů mezi městem Staré Měs-
to, Staré  Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 
00567884 a  společností EKO-PF spol. s r. 
o.,
 Hlincova Hora, Hlincova Hora 60, IČ 
62525816.

2.1 - výsledek výběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební 
práce VO  Staré Město, Za Radnicí a Za 
Špicí. Vybraný uchazeč TRADIX REA-
LIZACE, s. r. o.,  Huštěnovská 2004, 686 
03 Staré Město, IČ 2918825 s nabídko-
vou cenou 487 556 Kč  bez DPH, 589 
943 Kč vč. DPH.

 - uzavření smlouvy o dílo na staveb-
ní práce VO Staré Město, Za Radnicí  
a Za Špicí  s uchazečem TRADIX REA-
LIZACE, s. r. o., Huštěnovská 2004, 686 
03 Staré Město,  IČ 29188253 v souladu 
s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací 
dokumentace.

2.2 uzavření smlouvy o dílo na zho-
tovení projektové dokumentace pro 
územní řízení  „Místní obslužná komu-
nikace Louky Staré Město“ s projekční 
kanceláří MIKULÍK  projekty, s. r. o., 
Svatoplukova 285, Uherské Hradiště, IČ 
276 97 746 s nabídkovou  cenou 133 800 
Kč bez DPH, 161 898 Kč vč. DPH.

4.3 studii „Průmyslová zóna Louky 
Staré Město“ zpracovanou projektovou 
a inženýrskou kanceláří MIKULÍK pro-
jekty, s. r. o., Uherské Hradiště.

6.1 vnitřní směrnici 05/2015 Zvláštní 
způsob určení platového tarifu zaměst-
nancům –  dělník čištění města.

6.2 Dodatek č. 2 Organizačního řádu 
– změna přílohy č. 1 Počty pracovníků 
městského  úřadu, organizačních složek 
a ostatních zařízení města.

6.3 změnu osobních příplatků řediteli 
Sportovního a kulturního centra, p. o., 
a ředitelce  Střediska volného času 
Klubko, p. o., dle zápisu.

II.  doporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.11 převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 6192 ostat. plocha o vý-
měře 65 m2,  v lokalitě ulice Velehrad-
ská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště,  Společenství pro dům 
č. p. 1429, Staré Město, Velehradská 
1429, IČ 02246767, za  cenu 600 Kč/m2, 
za účelem majetkoprávního vypořádání 
změny obvodu budovy  zateplením.  

1.12 převod majetku – výkup:
- vodovodní přípojky  

pokračování na str. 4
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(pokračování ze str. 3)

(úsek od vodoměrné šachty k veřejné-
mu řadu) v hodnotě 33.120 Kč a
vsakovacích boxů v ulici Luční čtvrť 
v hodnotě 136.290 Kč 
za kupní cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH
- chodníku podél ulice Luční čtvrť 
v hodnotě 243.903 Kč
za kupní cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH
od společnosti UNIMEX Group, uza-
vřený investiční fond, a. s., Praha 1, Vác-
lavské náměstí 53, IČ 28375025.

III. neschválila

1.2 žádost o snížení nájemného za pro-
nájem skladů v lokalitě ulice Velehrad-
ská ve Starém Městě, panu Davidu No-
vákovi, bytem Staré Město, Velehradská 
1624, z důvodu překopu účelové komu-
nikace – vedení inženýrských sítí, a tím 
omezení přístupu ke skladům.
Zákon č. 13/1990 Sb. o pozemních ko-
munikacích ve znění pozdějších před-
pisů, § 24 odst. 1 – Provoz na dálni-
cích, silnicích, místních komunikacích 
a veřejně přístupných účelových komu-
nikací může být částečně nebo úplně 
uzavřen, popřípadě může být nařízena 
objížďka. Nikdo nemá nárok na náhra-
du případných ztrát, jež mu vzniknou 
v důsledku uzavírky nebo objížďky.  

IV. souhlasila

3.1 s použitím znaku města Staré Město 
na plakátech propagujících akce:
- Procházka středověkem dne 22.08.2015 
pořádaná o. s. MORRIGAN skupina  
historického šermu, 686 03 Staré Město, 
Bratří Mrštíků 1598,
- Lukostřelecký turnaj pořádaný ve 
dnech 17. – 19.07.2015 Sdružením střel-
ců ze  silných luků pro ČR a SR, 616 00 
Brno, Sirotkova 24.

V.  vzala na vědomí

4.1 vyjádření města k oznámení o zahá-
jení územního řízení dle § 79 stavební-
ho zákona  v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k žádosti o společ-
ný územní souhlas a souhlas s provede-
ním  ohlášeného stavebního záměru dle 
§ 96a stavebního zákona v platném zně-
ní dle  zápisu.

k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za úče-
lem  umístění mobilního karavanu, na 
úředních deskách T: ihned
1.8 zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej bytu č. 2 v bytovém domě 
č. p. 1880, 
 ul. Za Mlýnem ve Starém Městě, včet-
ně spoluvlastnického podílu o velikosti  
532/10160 na společných částech domu 
a na pozemku p. č. st. 2370/1 v k. ú. Sta-
ré  Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách a v regionálním tisku.  T: ihned

1.9 zveřejnit záměr na převod majetku 
– prodej části pozemku p. č. 6068/178 
orná půda  o výměře cca 450 m2, v lo-
kalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, za účelem reali-
zace obchodního a restauračního cent-
ra, na úředních  deskách. T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej pozemku:
p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 23 m2

p. č. 6009/11 ostatní plocha 
o výměře 216 m2

p. č. 6009/56 ostatní plocha 
o výměře 62 m2

p. č. 6009/80 ostatní plocha 
o výměře 100 m2

p. č. 6009/81 ostatní plocha 
o výměře 97 m2

p. č. 6009/85 ostatní plocha 
o výměře 167 m2

vše v areálu SŽDC v lokalitě ul. Nádraž-
ní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívaným pozem-
kům, na úředních deskách. T: ihned

1.17 prověřit možnost užívání restau-
race Victoria se zázemím příspěvkovou 
organizací  Sportovní a kulturní cent-
rum Staré Město. T: ihned

2.2 nabídnout dosud neprodané po-
zemky v podnikatelské zóně na Loukách 
k prodeji. T: ihned

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

6.4 zprávu o činnosti Městské knihovny 
a IC Staré Město za I. pololetí 2015.

6.5 informaci o organizačních změnách 
ve sportovním klubu TJ Jiskra Staré Město,  
včetně finanční podpory klubu a. s. Color-
lak Staré Město.

VI.  navrhla

1.13 společnosti SEADD, s. r. o., Pra-
ha, Karlín, Prvního pluku 621/8a,  
IČ 49435558,  převod majetku – výkup 
budovy bez čísla popisného (průmyslový 
objekt) v areálu  Na Vyhlídce ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
cenu 150 000 Kč  bez DPH. 

VII.  nepřijala

1.1 výpověď dle ust. § 2308 písm. b) záko-
na č. 89/2012 Sb. smlouvy o nájmu s TC 
Staré  Město, o. s., Staré Město, Karoliny 
Světlé 1013, IČ 22723153 na pronájem 
části  pozemku p. č. 2413 zahrada a části 
pozemku p. č. 2414/1 orná půda o celkové  
výměře 2.780 m2, vše v lokalitě Rybníček 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
 u Uh. Hradiště. Rada města nesouhla-
sí s výpovědním důvodem. Rada města 
je  ochotna jednat o případném ukonče-
ní výše uvedeného smluvního vztahu po  
uvedení pozemků do původního stavu 
nájemcem.

VIII. uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na pronájem pozem-
ku p. č. 6081/36 ovocný sad o výměře 800 
m2  v lokalitě Zadní Morávka ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za  účelem zahrady, na úředních deskách.  
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 6081/40 ovocný sad o výmě-
ře 3.681 m2  v lokalitě Zadní Morávka 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za  účelem zahrady, na úředních 
deskách. T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na pronájem pozem-
ku p. č. 6113/51 ostatní plocha o výměře 
60 m2  v  lokalitě Koňov ve Starém Městě, 
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pokračování na str. 6

U S N E S E N Í
z 15. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 12.08.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila

1.1 ukončení pronájmu bytové jed-
notky č. 107 v domě s pečovatelskou 
službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě, paní Marii Dostálkové, bytem Staré 
Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou 
k 31.07.2015, ze zdravotních důvodů.

1.2 pronájem bytové jednotky č. 107 
v domě s pečovatelskou službou ve Sta-
rém Městě,  Bratří Mrštíků 2015, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ště-
pánce Maňáskové,  bytem Staré Město, 
Brněnská 1518, od 01.09.2015 na dobu 
určitou do 31.12.2015 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.3 záměr na výpůjčku částí pozemku 
p. č. 129/2 zahrada o výměře cca 30 m2 
za účelem  přístavby lodžií k bytové-
mu domu č. p. 1881–1883, ul. Za Mlý-
nem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.4 záměr na pronájem části pozemku 
p. č. 240/467 ostatní plocha a části po-
zemku p. č. 240/402 orná půda o celko-
vé výměře 501 m2, které se nachází pod 
montovanou  halou a dále pronájem 
části pozemku p. č. 240/467 ostatní plo-
cha o výměře 705 m2 a části pozemku 
p. č. 240/402 orná půda o výměře 254 
m2 – zpevněná plocha, vše  v areálu Na 
Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště.

1.5 záměr na pronájem pozemku p. č. 
6081/1 ovocný sad o výměře 4.177 m2 
v lokalitě  Zadní Morávka ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem  zahrady.

1.6 záměr na pronájem pozemku p. 
č. 6081/39 ovocný sad o výměře 2.134 
m2 v lokalitě  Zadní Morávka ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
za účelem  zahrady.

1.7 záměr na pronájem pozemku 
p. č. 722/6 zahrada o výměře 1.048 m2 
a části pozemku  p. č. st. 1498 o výměře 
cca 100 m2, vše v lokalitě Na Čerpárni 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště. 

1.8 pronájem části pozemku 
p. č. 6081/36 ovocný sad o výměře 800 m2 
v lokalitě Zadní  Morávka ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  panu 
Stanislavu  Antošovi, bytem Velehrad, Za-
hradní 197, na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou šest  měsíců a nájemné ve výši  
1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden 
ha a jeden rok  nájmu, za účelem zahrady.

1.9 pronájem pozemku p. č. 6081/40 
ovocný sad o výměře 3.681 m2 v loka-
litě Zadní  Morávka ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  panu 
Milanu Horákovi,  na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou šest měsíců a nájemné 
ve výši 1 % z ceny  půdy v daném k. ú. 
za jeden ha a jeden rok nájmu,  za účelem 
zahrady.

1.10 pronájem části pozemku 
p. č. 6113/51 ostatní plocha o výměře 60 
m2 v lokalitě Koňov  ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu 
Aleši Maňáskovi, bytem  Uherské Hra-
diště, Štěpnická 1260, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné 
ve výši 1 Kč/m2 a rok, za účelem umístění 
mobilního karavanu – možnost  rybaření 
a rekreace.

1.11 smlouvu o nájmu přístřešků auto-
busových zastávek na území města Staré 
Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
mezi městem Staré Město, IČ 00567884  
(pronajímatel) a panem Boleslavem Ly-
sákem, IČ 12419842 (nájemce), na dobu  
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, 
za účelem umístění a provozování  plaká-
tovacích a reklamních ploch:

1. hřbitov Staré Město-Uh. Hradiště   
2. hřbitov Uh. Hradiště-Staré Město   
3.  Lidový dům   Uh. Hradiště-Staré Město
4. sokolovna Staré Město- Uh. Hradiště  
5. rozcestí k žel. stanici  Uh. Hradiště-Sta-
ré Město  

6. Tovární Staré Město/nádraží-Vele-
hrad    
7. nadjezd Tovární Staré Město/nádraží-
-Velehrad    
8. nadjezd Velehradská Staré Město-Ve-
lehrad  
9. Velehradská Velehrad-Staré Město  
10. Velehradská Staré Město-Velehrad   

1.14 výpůjčku nebytových prostor 
a věcí movitých (restaurace Victoria) 
v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, Sportovnímu a kulturnímu 
centru, příspěvková organizace, Staré 
Město, Brněnská  1249, IČ 75121824, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři 
měsíce, za účelem  provozování činností 
dle zřizovací listiny.

1.15 nabídku společnosti Pražská ply-
nárenská, a. s., Praha 1, Národní 37/38, 
 IČ 60193492, na akci „Dodávka plynu 
pro město Staré Město a jím zřízené pří-
spěvkové organizace a založené společ-
nosti, ve kterých má město Staré Město  
majetkový podíl“. 

2.2 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci „Základní škola č. p. 1720 – staveb-
ní úpravy  pavilonu D“ z důvodu změn 
oproti projektové dokumentaci a změny 
ceny díla.

3.3 poskytnutí sponzorského daru ve 
výši 5.000 Kč Domu sociálních služeb 
Návojná, IČ 708 50 852 na uskutečnění 
kulturních a společenských akcí.

5.1 vnitřní směrnici S 07/2015 Poklad-
ní řád.

5.2 odprodej drobného dlouhodobého 
hmotného majetku – mopedu KORA-
DO, typ 216,  rok výroby 2003, za pro-
dejní cenu 1.050 Kč.

II. doporučila zastupitelstvu města 
schválit

1.12 převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6068/178 orná půda o vý-
měře cca 450 m2, v lokalitě Louky ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště,  společnosti Estis company s. 
r. o., Brno, Lidická 700/19, IČ 03104192, 
za cenu 1.200 Kč/m2, za účelem realiza-
ce obchodního a restauračního centra.  
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1.13 převod majetku – prodej pozemku:
 p. č. st. 1837/8 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 23 m2 p. č. 6009/11 ostatní plo-
cha o výměře 216 m2

 p. č. 6009/56 ostatní plocha o výměře 
62 m2

 p. č. 6009/80 ostatní plocha o výměře 
100 m2

 p. č. 6009/81 ostatní plocha o výměře 
97 m2

 p. č. 6009/85 ostatní plocha o výměře 
167 m2

 vše v areálu SŽDC  v lokalitě ul. Ná-
dražní ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Pra-
ha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
IČ 70994234, za cenu 600 Kč/m2, za 
účelem narovnání vlastnických vztahů  
k užívaným pozemkům. 

1.16 návrh smlouvy o právu provést 
stavbu mezi městem Staré Město (vlast-
ník pozemků)  a Ředitelstvím silnic  
a dálnic ČR (stavebník) na právo provést 
na dotčených  pozemcích stavbu „Rych-
lostní silnice R55, stavba 5507 Babice – 
Staré Město“ včetně  stavebních objektů 
SO 311 Retenční příkop přivaděče, SO 
359 Odlučovač ropných  látek pro při-
vaděč.

III.  neschválila
1.18 žádost paní Angeliky Kotlárové, 
bytem Staré Město, Svatoplukova 1218, 
o nájem  městského bytu č. 1 v domě  
č. p. 25 v ulici Na Palánku z důvodu ne-
vyhovujícího  technického stavu bytu.

3.1 žádost o poskytnutí finančního pří-
spěvku Fondu pro opuštěné a handica-
pované děti,  Mořkov, okr. Nový Jičín na 
7. setkání postižených a opuštěných dětí 
z Moravskoslezského, Olomouckého  
a Zlínského kraje.

3.2 žádost o poskytnutí finančního pří-
spěvku Svazu postižených civilizačními 
chorobami  v České republice, z. s. na 
ocenění svých pracovníků.

IV.  souhlasila
3.4 s použitím znaku města Staré Město 
na tiskovinách k charitativnímu „KON-
CERTU  PRO KAPKU KRVE“, který se 
bude konat 30.08.2015 na nám. Velké 
Moravy ve  Starém Městě pořádaném 
Českým rozhlasem Brno, Beethovenova 
4, 657 42 Brno.

5.3 s přijetím účelově určeného peněžní-
ho daru ve výši 10.000 Kč pro příspěvko-
vou  organizaci Základní škola, Staré Měs-
to, Komenského 1720, 686 03  Staré Město,
 IČ 75022567 od společnosti Školní zájez-
dy, s. r. o., Srbská 53a, 612 00  Brno,  
 IČ 25336584, na výukové potřeby žáků,  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zák.  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů a podle ustanovení 
 § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů.

V.  rozhodla
2.1 - o zrušení zadávacího řízení pod-
limitní veřejné zakázky na dodávky ve  
zjednodušeném podlimitním řízení na 
akci Rozvoj technologické   infrastruktury 
ICT  města Staré Město z důvodu, že byla 
podána pouze jedna nabídka.
 - o odstoupení od žádosti o dotaci pro-
jektu Rozvoj technologické  infrastruktury 
ICT  města Staré Město v rámci 22. kon-
tinuální výzvy Integrovaného operačního 
programu  z důvodů nereálnosti dodržení 
termínu fyzického ukončení projektu sta-
noveného  poskytovatelem dotace.

VI.  vzala na vědomí
1.17 výsledek průzkumu týkajícího se 
úprav hřiště na ulici Michalská ve Starém 
Městě. 
2.3 projektovou dokumentaci pro prová-
dění stavby na akci Nábřeží Staré Město –  
rozšíření hřbitova. 
4.1 vyjádření města k žádosti o stavební 
řízení dle § 115 stavebního zákona v plat-
ném  znění dle zápisu.
4.2 vyjádření města k žádosti o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona  
v platném  znění dle zápisu.
4.3 vyjádření města k žádosti o změnu 
stavby před dokončením dle § 118 staveb-
ního  zákona v platném znění dle zápisu.
4.4 vyjádření města k žádosti o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona  
v platném  znění dle zápisu.
4.5 vyjádření města k žádosti o společ-
ný souhlas dle § 96a stavebního zákona 
v platném  znění dle zápisu.
4.6 vyjádření města k žádosti o stavební 
řízení dle § 115 stavebního zákona v plat-
ném  znění dle zápisu.
6.1 zápisy z jednání sociální komise ze 
dnů 17.06.2015 a 05.08.2015.

VII.  uložila

1. Odboru správy majetku a ŽP

1.3 zveřejnit záměr na výpůjčku částí 
pozemku p. č. 129/2 zahrada o výměře 
cca 30 m2  za účelem přístavby lodžií  
k bytovému domu č. p. 1881–1883, ul. 
Za Mlýnem ve  Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. 
T: ihned

1.4 zveřejnit záměr na pronájem části 
pozemku p. č. 240/467 ostatní plocha  
a části  pozemku p. č. 240/402 orná půda 
o celkové výměře 501 m2, které se nachá-
zí pod  montovanou halou a dále proná-
jem části pozemku p. č. 240/467 ostatní 
plocha o výměře 705 m2 a části pozemku  
p. č. 240/402 orná půda o výměře 254 m2 
–  zpevněná plocha, vše v areálu Na Vy-
hlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
 u Uh. Hradiště, na úředních deskách.    
T: ihned

1.5 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 6081/1 ovocný sad o výměře 
4.177 m2 v lokalitě Zadní Morávka ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za  účelem zahrady, na úřed-
ních deskách. T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 6081/39 ovocný sad o výmě-
ře 2.134 m2  v lokalitě Zadní Morávka ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za  účelem zahrady, na úřed-
ních deskách. T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na pronájem po-
zemku p. č. 722/6 zahrada o výměře 
1.048 m2 a části  pozemku p. č. st. 1498 
o výměře cca 100 m2, vše v lokalitě Na 
Čerpárni ve Starém  Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách. T: ihned

2. Odboru investic
1.17 sledovat v rámci nového plánova-
cího období vyhlášené dotační tituly na 
případnou  úpravu hřiště na ulici Mi-
chalská. T: průběžně

2.3 zajistit úpravu  projektové doku-
mentace objektu SO 01 a SO 02 (1. eta-
pa) akce  Nábřeží Staré Město – rozšíření 
hřbitova.     T: 30.10.2015

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta
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Je to zrovna 15 let, kdy v naši farnost byl 
ustanoven nový duchovní správce P. Mgr. 
Miroslav Suchomel.  Farnost tehdy stála na 

V týdnu od 21. 7. do 26. 7. 2015 měla 
v naší farnosti duchovní cvičení komunita 
Emmanuel z Brna. Část jejich duchovní-
ho programu probíhala v našem kostele. 
Někteří z našich farníků se zúčastnili ko-
munitních adorací a mší svatých a měli 
příležitost i k setkání s přítomnými členy 
komunity. Jeden z nich, Prof. MUDr. Augu-
stin Svoboda, CSc., odpověděl na pár našich 
otázek i písemně. 

1. Co je to komunita Emmanuel? Komu-
nita Emmanuel je jedna z nových komunit, 
které vznikly v katolické církvi po 2. vati-
kánském koncilu jako plod charizmatické 
obnovy. Emmanuel znamená „Bůh s námi“ 
(Mt 1,23). Pro členy komunity to znamená 
tvořit bratrské společenství kolem Vzkří-
šeného Pána, „abychom byli jedné mysli 
a jednoho srdce“ (Sk 4,32). V touze podobat 
se prvotní církvi je komunitou všech stavů, 

Kostel už nějakou dobu funguje, stále je 
ale v provizorním režimu. Jaké jsou tedy 
nejbližší plány?

Nový chrám je sice v provizorním reži-
mu, ale to nijak neomezuje slavení bohoslu-
žeb. Dočasné užívání z církevního hlediska 
znamená používání provizorních liturgic-
kých reálií (oltáře, ambonu, svatostánku). 
Rádi bychom co nejdříve pořídili trvalé 
lavice, vždyť v nich tráví návštěvníci koste-
la nejvíce času. Bylo by skvělé a turisticky 
lákavé zprovoznit věže. A pro konsekraci 
(svěcení) kostela bude nutné mít nový oltář, 
ambon a svatostánek.  Jsou to všechno další 
finanční náklady. Upřímně, ze srdce, pře-
dem děkujeme štědrým dárcům a myslíme 
na ně a vyprošujeme jim požehnání při mši 
svaté.

Jak Vy sám osobně vnímáte atmosféru 
kostela? Jaký rozdíl vnímáte mezi svým 
starým působištěm a tím současným?

počátku neobyčejně obtížného období budo-
vání nového kostela. Bylo třeba mladého nad-
šeného i odhodlaného člověka, který dokáže 
lidi povzbudit a vést. Dnes nám P. Miroslav 
slouží jako kněz Kristův a duchovní otec už 
v novém chrámu Ducha sv., byť ještě nedo-
končeném.  Otče Miroslave, přišel jste k nám 

v rozkvětu životních sil a strávil jste mezi 
námi 15 nejplodnějších let svého života. Za 
to Vám děkují a modlitbami Vás stále pro-
vází Vaši farníci. 

Každý kostel je dědictvím doby, ve které byl 
postaven. Srovnání je tedy obtížné. Zatímco  
sv. Michael na nás dýchne románským obdo-
bím a silně nabitou duchovní atmosférou sta-
letími promodleného místa, nový kostel oslo-
vuje vně i uvnitř svou symbolikou. Chrám pro 
21. století svým propojením prvků byzantské 
i latinské sakrální architektury ukazuje na 
jednu (nerozdělenou) církev (která tak žila 
v období svatých bratří Cyrila a Metoděje) 
a na otevřenou církev. Osobně vnímám 
vnitřní prostor nejen s jeho mystikou kruhu 
a soustředěných sloupů, ale jako prostor světla 
(Božího Světla), kde se každý může cítit velmi 
svobodně a nastavuje své srdce, svůj život pro 
Boží působení. 

Kolik finančních prostředků je ještě po-
třeba nashromáždit, aby bylo možné pova-
žovat stavbu za dokončenou?

V současné době musíme každý měsíc dát 
dohromady 130 000,- Kč jako splátku úvěru 

KB. Kromě toho je třeba zabezpečit finanč-
ně provoz. Podaří-li se nám splatit úvěr 
i s jeho úroky, půjčku od Arcibiskupství 
a další půjčky, bude potřeba ještě nashro-
máždit kolem 20 milionů na celkové do-
končení stavby.

Jaký pozorujete zájem o tuto stavbu? 
Zastavují se zde lidé, aby si kostel aspoň 
prohlédli?

Jedna z mnoha povzbudivých zpráv je 
i ta, že náměstí Velké Moravy i nový kos-
tel oslovuje spoustu lidí, kteří procházejí či 
projíždějí Starým Městem. Nabízíme orga-
nizovaným návštěvníkům možnost pro-
hlídky s výkladem. Zavedli jsme i jakousi 
kroniku návštěv a poutí.  Není snad týdne, 
kdy by nějaká poutní či turistická skupina 
nenavštívila nový chrám. Děkujeme i za 
každý jejich dobrovolný finanční obnos. Je 
také potěšující vidět i nové tváře při neděl-
ních bohoslužbách.  

Připomínka

Komunita Emmanuel ve Starém Městě 

Zahájení školního roku 2015/2016

O KOSTELE SV. DUCHA S OTCEM MIROSLAVEM

tedy svobodných, manželů i kněží. V současné 
době je komunita asi v 70 státech všech konti-
nentů a má více jak 12 000 členů, z toho 130 je 
v České republice. 

2. Jaké má Vaše komunita charisma, čím 
se vyznačuje Vaše služba? Milosti komunity 
pramení z adorace Eucharistie, Boha skutečně 
přítomného uprostřed nás. Z adorace se rodí 
soucítění se všemi lidmi, kteří trpí hladem – 
ať už hmotně nebo duchovně. Soucítění dává 
vzniknout žízni po evangelizaci v celém svě-
tě, zvláště mezi nejubožejšími. Třemi sloupy 
naší spirituality jsou tedy adorace, soucítění 
a evangelizace. 

3. Soucítění se kryje vlastně s milosrden-
stvím, což velice souzní s výzvami papeže 
Františka, Jak se tato služba konkrétně usku-
tečňuje? Jednou z hlavních forem služby sou-
cítění je tzv. modlitba SOS - služba přímluvné 
modlitby: každé pondělí od 19 do 21 hod jsou 

na telefonním čísle 545 243 952 přítomni 
členové komunity, které může kdokoliv, kdo 
se ocitne v tíživé situaci, požádat o přímluv-
nou modlitbu. Někteří členové pracují nebo 
slouží jako dobrovolníci v hospicích nebo 
v různých charitativních organizacích, či 
pomáhají individuálně ve farnostech nebo 
ve svém okolí. 

4. Proč jste si vybrali právě staroměst-
skou farnost pro duchovní cvičení a jak 
jste se tu cítili? Byla nás tu poměrně velká 
skupina, včetně rodin s malými dětmi, a tak 
jsme si pro setkání už po několikáté vybrali 
staroměstskou Střední zemědělskou školu, 
která disponuje dostatečnou kapacitou pro 
ubytování i stravování. Letos poprvé jsme 
však využili pro adorace a mše svaté váš 
farní kostel Ducha svatého. Cítili jsme se 
tady moc dobře, vždyť Duch svatý je nám, 
komunitě Emmanuel, velmi blízký. Za Vaši 
farnost i za dokončení stavby Vašeho kos-
tela se modlíme; kdoví, kolikrát se ještě na 
tato místa vrátíme.

uvedeme mší svatou v neděli 6. 9. 2015 ve 
14 hodin. Žáky a jejich rodiny zveme do no-
vého kostela, abychom vyprosili dary Du-
cha sv. pro všechny, kdo o vzdělání usilují 
– žáci, studenti, jejich učitelé a vychovatelé. 
Jako obvykle si noví prvňáčci přinesou i své 
aktovky.

Po mši svaté bude připraveno občerstvení 

a pro děti odpoledne plné soutěží a her s Jed-
notou Orla.

Výuka náboženství ve škole začne v pondělí 
14. září.  Už jste vyplnili a podali přihlášku do 
náboženství pro své dítě? Všechny informace 
vč. přihlášky najdete na: www.farnoststare-
mesto.cz/

Ve farnosti je pro děti mimo školní vyučo-

vání nedělní „rodinná“ mše sv. v 10 h., sou-
těže v adventní a postní době, zpívání ve 
scholičce, pro chlapce ministrování a pro 
deváťáky a středoškoláky Spolčo mládeže. 
I tyto aktivity rodičům napomáhají k vede-
ní dítěte k Bohu.

-SV-
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BAŤŮV KANÁL „FRČÍ“
Když Jan Antonín Baťa v letech 

1934- 1938 stavěl Baťův kanál, jistě jej 
ani nenapadlo, že z něj bude po letech 
hlavní turistická atrakce celého Zlín-
ského kraje. Tato vodní cesta měla 
v prvé řadě svůj praktický účel, a to 
přepravu lignitu z dolů v Ratíškovicích 
do otrokovické teplárny. Ta byla totiž 
po silnici značně nevýhodná, a proto 
se mladší z Baťů rozhodl zrealizovat 
nápad velkoprůmyslníka Tomáše, kte-
rý ovšem před uskutečněním svých 
smělých plánů tragicky zahynul. 

Jednalo se o velmi technicky i or-
ganizačně náročnou stavbu, jejímž 
výsledkem byla více jak 50 kilometrů 
dlouhá vodní cesta, po které moh-
ly plout nákladní čluny o nosnosti až 
150 tun. Na plavidla čekalo celkem 
14 plavebních komor, které pomáha-
jí vyrovnávat různé výšky vodních 
hladin.  Komory ale nebyly jediným 
nutným technickým zázemím, musely 
vzniknout například i zvedací želez-
niční mosty, nebo jezy s automatic-
kou regulací výšky hladiny ve zdrži. 
Některá technická opatření nepřežila 
válečná léta, některá už dosloužila 
a nebyla obnovena. Pořád se ale něko-
lik technických zajímavostí, které dě-
lají z této vodní cesty nejen příjemnou 
turistickou atrakci, ale také plnohod-
notnou technickou památku, najde. 
Například vodní křižovatka ve Vno-
rovech se může pochlubit originálním 
technickým řešením. Právě tady kanál 
přetíná řeku Moravu a jeho hladina je 
mnohem výš, než řeka. Pod dnem řeky 
je tak ukryto potrubí, díky němuž se 

hladiny obou toků daří vyrovnávat. 
Začátky zdejší lodní přepravy také ne-

byly tak úplně jednoduché. Prázdný člun 
byl totiž z Otrokovic odtažen pomocí 
remorkéru do Spytihněvi, odsud jej pak 
po břehu odtáhl traktor až do Starého 
Města. Tady opět přišel ke slovu remor-
kér, který s lodí putoval do Veselí nad 
Moravou, kde jej opět vystřídal traktor 
na břehu. Takto doputoval člun až do 
Sudoměřic, kde se stejnou trasou vydal 
s nákladem lignitu zase zpět.  K vyhýbá-
ní prázdných a naložených člunů sloužily 
přístaviště, tedy „výhybny“. Za ideálního 
stavu vody trvala cesta asi deset hodin, 
často to ale byla doba mnohem delší.

Kanál hodně utrpěl za II. sv. války, 
v šedesátých letech pak na něm dopravní 
plavba zcela ustala, složitá přeprava už 

se zkrátka nevyplácela.  Na jeho další, 
světlejší, zítřky se pak začalo blýskat 
v roce 1996, kdy se obce podél kanálu 
spojily do sdružení, jehož cílem bylo 
obnovit na kanále plavbu a zajistit také 
turistům potřebné zázemí. Od té doby 
se z této netradiční vodní cesty sta-
la velmi vyhledávaná atrakce, kterou 
ročně navštíví tisíce turistů.

   Zájmu o Baťův kanál výrazně napo-
mohla především kvalitní síť cykloste-
zek, které tuto trasu kopírují téměř po 
celé jeho délce. Spojení cykloturistiky 
s plavbou se tak pro řadu lidí jeví jako 
velmi zajímavá možnost, jak zpestřit 
dovolenkové dny. „Co se týká loňského 
roku, dosáhli jsme na naprosto feno-
menální číslo 274 tisíc cyklistů, kteří 
projeli po cyklostezkách podél Baťova 

zdroj:  Baťův kanál
Plavební komora

zdroj: Baťův kanál
Loď tažená traktorem

zdroj:  Baťův kanál Výstavba 
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kanálu. Víme to dost přesně díky spe-
ciálním cyklosčítačům, které jsou na 
trasách umístěny,“ sděluje podrobnosti 
projektový manažer Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu Vladimír Pavelka. 
I letošní sezóna se prozatím jeví zcela 
mimořádně, pomohla tomu i změna le-
gislativy, co se ulehčení řízení motoro-
vých člunů týče. „Pokud jde o novinky 
na trase, tak začalo fungovat prozatím 
největší přístaviště v Petrově, které stá-
lo asi 30 milionů korun. Jde o lagu-
nové přístaviště pro asi čtyřicet lodí. 
V nejbližších dvou třech letech se počítá 
s novým přístavištěm v Napajedlech na 
Pahrbku, které bude dokonce pro stov-
ku lodí,“ prozrazuje plány Pavelka. 

Velmi populární je především půj-
čování malých motorových člunů, na 
které zájemcům stačí krátké, patnác-
timinutové školení. Na člun se vleze 
tak pět lidí, největší lodí, na kterou je 
možné naložit 60 cestujících, je pak loď 
Morava. Obrovský zájem je i o vypůjče-
ní hausbótů. V loňském roce se lodí po 
kanále projelo například osmdesát tisíc 
zájemců a více jak tři a půl tisíce z nich 
tady strávily více jak dvě noci. „Sou-
časné hausbóty už mají plně moderní 
výbavu, tedy nechybí WC ani sprcha, 
nejde samozřejmě o všechny, ale obje-
vují se v čím dál větší míře,“ doplňuje 
Vladimír Pavelka.

Vůdci plavidel by ale neměli zapomí-
nat na to, že ani na lodích není možné 
za kormidlem požívat alkohol. Policejní 
kontroly nejsou žádnou výjimkou a za 
naměřený alkohol padají dost vysoké 
pokuty.

A s vodní cestou jsou ještě velké plá-
ny. „V současné době je splavných pade-
sát tři kilometrů a v nejbližších dvou až 
třech letech se počítá s výstavbou pla-
vební komory v Rohatci, což prakticky 
umožní dostat se s lodí až do centra 

Hodonína. Na druhé straně se připravuje 
výstavba plavební komory v Bělově, což 
je investice ve výši asi sto osmdesáti mi-
lionů, kterou zafinancuje Ředitelství vod-
ních cest. Ve stejný moment by mělo dojít 
k výstavbě přístaviště v Kroměříži, takže 
kanál bude splavný od Kroměříže až po 
Skalici. A v ideálním případě se všichni 
snaží o to, aby bylo možné se doplavit až 
do Dunaje,“ doplňuje Pavelka.

Velmi příjemnou zastávkou je i přístavi-
ště s přístavní restaurací ve Starém Městě, 
které nedávno prošlo podstatnou obmě-
nou. Provozuje půjčovnu lodí, hausbótů 
a jízdních kol. A jaká je spokojenost se se-
zónou přímo ve staroměstském přístavišti 
podle jeho provozovatele Zdeňka Klečky?

Jaká je letošní sezóna z Vašeho pohle-
du? 

Sezónu porovnáváme jak z pohledu 
plavebního, tak hostinského. Ta plavební 
se nám doposud jeví jako nadprůměrná, 
totéž můžeme říci i o restauraci.

A ve srovnání s předchozími roky?
Ve srovnání s předchozími roky jsme 

v půjčovně o 10% nad loňskými čísly.

Co v současné chvíli nejvíce „frčí“? 
O co je největší zájem?

Zvýšený zájem pozorujeme v půjčování 
lodí Pannonia, které jsou až pro 12 osob 
a lze je stále řídit bez průkazu, čímž se 
nám neomezuje cílová skupina zájemců. 
Na tyto lodě podle přání zákazníka do-
dáváme z restaurace catering. Loď je bez-
bariérová, takže ji mohou využít i rodiny 
s kočárky.

Jsou turisté především tuzemští, nebo 
se objevují i cizinci? 

V letošním roce zaznamenáváme vyšší 
výskyt zákazníků ze Slovenska, což je asi 

důsledek jejich silnější měny způsobené 
chováním naší ČNB.

Změnila se v této sezóně nějak vaše 
nabídka? 

Nabídka na letošek zůstala stejná, 
jen se vylepšila jedna z lodí- Panno-
nia, kterou jsme zaplachtovali.  Lze 
s ní tedy plout i za nepříznivého počasí. 
V restauraci jsme rozšířili nabídku 
čerstvých ryb a též jsme restauraci na 
začátku léta zaplachtovali pro prodlou-
žení sezóny.

Plánujete do dalších let nějaká vy-
lepšení, změny?

Máme spousty plánů, ale vše je ome-
zeno financemi, které si na tyto účely 
vytváříme sami. Celý přístav byl posta-
ven bez dotací ze soukromých zdrojů 
a na to jsme hrdí. Nejsme žádní pobírači 
dotací; nemáme podnikání založené na 
pochybné dotační politice tohoto státu. 
Takže až bude vyděláno, zhodnotíme 
a nějakou částkou budeme financovat 
vylepšení v přístavu. Nabízejí se dětský 
koutek, přestavba plavidla, atd.

Jak dlouho se u vás lidé zdrží?
Opět musíme rozlišit půjčovnu a re-

stauraci. Jsme jediná restaurace s ob-
sluhou u kanálu, a proto k nám zajíž-
dějí hausbóty jiných půjčoven a pobyt 
spojují s přenocováním. Naši zákazníci 
v půjčovně loděk si loďku půjčí, plují po 
kanále či řece a pak po návratu jsou na-
šimi hosty v restauraci.

Máte nějakou představu (statistiku), 
kolik návštěvníků se během letošního 
roku u vás v přístavišti protočilo?

Celkově jsou to desetitisíce.

zdroj: Přístaviště Staré Město   zdroj:  Staroměstský přístav
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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 ZÁŘÍ 2015

  SVČ KLUBKO

DEN ZDRAVÍ A POHYBU 
5. 9. VE SMETANOVÝCH SADECH V UH, 13:00 – 17:00 HODIN
V sobotu se uskuteční v Uherském Hradišti Den zdraví a pohybu. Če-
kají vás zábavná stanoviště pro děti, výstava Jak se (ne)stát závislá-
kem, ukázka první pomoci Českého červeného kříže, stánek Uher-
skohradišťské nemocnice, nordic working a mnoho dalšího. Přijďte 
s námi strávit příjemný den plný zábavy a sportu. 
Více na samostatných plakátech. 

 Staroměstské noviny 9/15 Staroměstské noviny 9/15
zá

ří
 2

0
1

5

cSpolečensko – kulturní centrum
Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

úterý 1. září

ZAHÁJENÍ ZUŠ STARÉ MĚSTO
začátek 16.00 hod.

sobota 19. září

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
8.00 – 11.00 hod., vstup: kupující 1,- Kč, prodávající 
50,- Kč
rezervace míst na tel. 603 267 285

sobota 26. září

HODOVÁ ZÁBAVA
účinkují: Madison, Staroměstská kapela, CM Bálešáci
začátek 20.00 hod.

AKCE KONANÉ V PROSTORU EVENT CENTRA, NÁ-
MĚSTÍ VELKÉ MORAVY

neděle 27. září

MICHALSKÉ SLAVNOSTI – HODOVÉ ODPOLEDNE
začátek 14.30 hod.
vstup zdarma

PONDĚLÍ 7. 9. 
9.00 -11.00
MAMKAVÁRNA
+ přijímání přihlášek do našich dopoledních kroužků
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

ÚTERÝ 8. 9. 
9.00 -11.00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 10 měsíců -1,5 roku (úvodní schůzka pravidelného 
kroužku)
- sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- jednorázové vstupné 50,-.

STŘEDA 9. 9. 
9.00 -11.00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 1-2 roky (úvodní schůzka pravidelného kroužku)
- sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- jednorázové vstupné 50,-.

ČTVRTEK 10. 9.  
9.00 -11.00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 2-3roky (úvodní schůzka pravidelného kroužku)
- sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- jednorázové vstupné 50,-.

PÁTEK 11. 9. 
9.00-11.00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 2-3 roky (úvodní schůzka pravidelného kroužku)
- sebou svačinku a přezůvky. Platba za pololetí 600,- jednorázové vstupné 50,-.

PONDĚLÍ 14. 9.
9:00 -11:00
HRANÍ S MIMINKY
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

SOBOTA 19. 9.
8.30 -11.00
Kulturně společenské centrum Staré Město (SOKOLOVNA)
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Prodejní místa na tuto burzu jsou již obsazená!!! 
Vstupné: 1,-Kč

PONDĚLÍ 21. 9.
9.00 -11.00
MAMKAVÁRNA
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní.
Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,-Kč

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
22. 9. 2015 – ÚTERÝ OD 9:00 DO 15:00 HODIN V UHERSKÉM HRADIŠTi
Město Uherské Hradiště a Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko 
vás zvou již na desátý ročník. Opět bude uzavřena Nádražní ulice a ulice pod Ma-
sarykovým náměstím kde se budete moci projít po silnici bez aut. Na akci se děti 
mohou těšit na zábavná a informační stanoviště – dopravní výchovu, jízdu zruč-
nosti, ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla, budeme odměňovat cyklisty, 
budete si moci prohlédnout výstavu a mnoho dalšího. Bližší informace sledujte na 
www.mesto-uh.cz, www.cevzabka.xf.cz a samostatných plakátech. 
Petra Kraváčková, tel.: 602 643 117, cevzabka@klubkosm.cz
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Expedice proti proudu času
Studenti Střední odborné školy 

a Gymnázia Staré Město se vy-
dali na sklonku června poznávat 
krasovou krajinu rumunského 
Banátu a život v českých ves-
nicích Svatá Helena a Gernik. 
Naše první seznámení s příro-
dou se odehrálo v NP Nera (Par-
cul Național Cheile Nerei), kde 
jsme obdivovali tyrkysově mod-
rou vodu vývěru Ochul Beului 
a kaskády Beusnica (Beușnița); 
unikátní travertinové kaskády, 
které jsou svou rozlohou největší 
v Rumunsku.  Po dvou hodinách 
chůze vstupujeme do divokého 
kaňonu řeky Nery. Prochází-
me do skály vytesanými tunely 
a s úžasem pozorujeme 150 
m hluboký kaňon, který řeka 
v těchto místech vyhloubila. 
V podvečer nás vítají naši kraján-
ci v české vesnici Svatá Helena. 
Ochutnáváme místní kuchyni; 
k večeři se podávají sarmy (maso 
s rýží balené v zelném listu) 
a úžasné svatohelenské rohlíčky.  

Večer se procházíme vesnicí, dává-
me se do řeči s místními a užíváme 
si výhledů na okolní krajinu. Ráno 
nás čeká pěší přesun do Gerniku, 
další české vesnice. Cestou si vší-
máme závrtů, políček, potkáváme 
baču s ovečkami. V Gerniku už 
na nás čeká místostarosta Václav 
Piecek, který pro nás připravil vy-
nikající večeři. „Tak chutná vám?“, 

ptá se. Studenti pokyvují hlavou 
a jedí gernické koláče. Cestou na 
tábořiště k Petrovým mlýnkům 
se zastavujeme u paní Marie Mi-
zerové, která šije typické gernické 
boty a dělá výborná šípková po-
vidla. U Petrových mlýnků, což 
je soustava unikátních vodenic 
sloužících k mletí obilí, stavíme 
stany. Mlýnky jsou stále funkční 
a v minulosti jeden mlýn vlastni-
lo několik rodin, které měly mezi 
sebou pevně stanovená pravidla 
a časy, kdo,  kdy a co bude mlít. 
Dlouho do noci si u ohně povídá-
me o těžkém životě našich kraja-
nů. Ráno si na snídani opékáme 
špek, zajídáme ho chlebem a k 
tomu ukusujeme vynikající krav-
ský sýr. Dopoledne za námi při-
jíždí pan Mašek s koňským povo-

Kaňon Nery

Pan Mašek ve vodenici
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zem a veze nám proviant na další 
dny. Z vozu vytahuje pytel ku-
kuřice a odcházíme jej semlít do 
vodenice. Po hodině a půl máme 
hotovo. Odpoledne vycházíme 
s panem Maškem na procházku 
po okolí; navštěvujeme rumun-
skou salaš a dostáváme ovčí sýr. 
Večer prosíváme semletou ku-
kuřici a vaříme z ní mamaligu, 
typické rumunské jídlo. K tomu 

si dáváme mici (grilované kousky 
mletého masa). Večer u ohně tancu-
jeme místní tanec „hora“, zpíváme 
a klábosíme. Ráno se přesouváme 
zpět do Gerniku, nakládáme bato-
hy a loučíme se s novými přáteli. 
Naše cesta po Rumunsku ale ještě 
nekončí. V obci Coronini nasedá-
me na loď a plujeme přes Dunaj 
na ostrov Moldova Veche. Ostrov 
je vyhlášenou ptačí rezervací a my 

potkáváme mj. divoké koně. Jsme 
rádi, že si Nicolae Ceaușescu ne-
stihl na ostrově vybudovat obří 
odkaliště na měď, která se těži-
la v nedaleké vesnici Moldova 
Noua. V Coroninách večeříme 
vynikající smažené sumce, které 
pro nás nachystali místní rybáři. 
Ještě naposledy se vydáváme do 
obce Svatá Helena, v podvečer-
ním slunci se loučíme s místními 
a odjíždíme zpět do ČR. Hlavou 
nám běží vzpomínky na právě 
prožité dny, vzpomínáme na lou-
ky, kravské povozy, čisté a divoké 
potůčky. Přemýšlíme nad těžkým 
životem našich krajanů i nad tím, 
že je jen otázkou času, kdy tento 
uhrančivý svět přestane existo-
vat. Děkujeme našemu průvod-
ci, Antonínu Mikulenkovi, který 
nám umožnil nahlédnout do ži-
vota českých krajanů v rumun-
ském Banátu. 

Mgr. Soňa Patočková
autor fotografií: Mgr. Soňa 

Patočková

Prosévání namleté kukuřice

Ostrov Moldova Veche
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Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky 
na září

		Teplé září - říjen se mračí.
		Ozve-li se v září hrom, bude 

v zimě zavát každý strom.
		Divoké husy na odletu - konec 

i babímu létu.
		Po svatém Matouši čepici na uši.
		Podzimek bohatý na mlhu věští 

v zimě mnoho sněhu.
		Prší-li hodně v září, vesele se sed-

lák tváří.
		Jiljí jasný - podzim krásný.

NI

Vše, co je v člověku krásné, je očima nevi-
ditelné.  

Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil 
jsem motýla, ale brzy zemřel. Až pak jsem po-
chopil, ze krásy je třeba dotýkat se srdcem...  

Je mnohem lepší zapomenout a usmívat 
se, než vzpomínat a být smutný. 

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva 
je ta, že vy jste pilot.  

Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, 
co řeknu. Můj stín kýve přesněji. 

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. 

Zkušenost je dobrá škola, jen školné je 
příliš vysoké. 

 S R A N D O V N A

   

Přijde kostra do řeznictví a řezník se jí 
ptá:“Co si přejete?“ Kostra: „Jen se dí-
vám, co se nosí.“ 

Jde blondýnka do galerie a říká: „Tomu 
vy říkáte umění, takovému hnusu?“
Hlídač: „Madam, tomu říkáme zrca-
dlo.“ 

Maminka budí Pepu :“Pepíku, vstávat, 
musíš jít do školy.“ Pepa jde do školy 
poprvé.
Druhý den ho maminka probudí : „Pe-
píku, vstávat, musíš jít do školy.“
Pepa ještě rozespale: „Ještě jednou?“ 

Ptají se tři kluci starého muže: „Dědo, 
jak to děláte, že vypadáte tak mladě?“
„To víte, užíval jsem života, kouřil jsem, 
pil jsem...“
„A dědo, kolik vám je vlastně let.“
„Bude mi třicet, hoši.“ 

Policista říká jinému: „Hele, padesá-
tikoruna! A papírová, to už se jen tak 
nevidí!“
„Ale ta je falešná,“ řekl druhý policista.
Tak první policista bankovku roztrhá 
a jdou dál.
Po chvíli se první policista ptá: „A jak 
jsi poznal, že je falešná?“
„Padesátikoruna nemá tři nuly.“

Prase divoké (Sus scrofa) je velký su-
dokopytník z čeledi prasatovití. Jeho 
domovinou je velká část Evropy a Asie, 
ale člověkem byl zavlečen i na jiné svě-
tové kontinenty.

Jedná se o typického všežravce, který 
k životu preferuje staré lesní porosty. 
Prase divoké bylo vždy významnou 
lovnou zvěří, díky čemuž se velmi čas-

to objevuje ve folkloru. Je také předkem 
prasete domácího, které se chová pro 
maso a tuk.

Prasata divoká byla odpradávna vní-
mána jako škodná zvěř a z těchto důvodů 
byl v 19. a 20. století omezen i jejich vý-
skyt na našem území prakticky na nulu. 
Ačkoli jsou těžko ke spatření, je jich dnes 
všude plno.

Zdroj: Wikipedia

Co je malé, to je milé
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NEJSTARŠÍ OBČANKA MĚSTA OSLAVILA STOVKU

Čochtan neplaval daleko
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V pondělí 17. srpna se starosta Josef Bazala vydal s pracov-
níky Státní správy sociálního zabezpečení pogratulovat paní 
Heleně Brucknerové. Ta ve zdejším domě s pečovatelskou služ-
bou na Velehradské ulici žije už hezkou řádku let, v letošním 
roce totiž oslavila neuvěřitelné sté narozeniny! „Paní Bruckne-
rová je momentálně nejstarší občankou města, vůbec na to ale 
nevypadá. Je neuvěřitelně vitální a plná energie,“ přidal po-
drobnosti ze setkání starosta Josef Bazala. Paní Brucknerová je 
skutečně v mimořádné formě, sama ještě s pomocí francouzské 
hole dojde, kam potřebuje. Na svůj věk už ale žehrá a tvrdí, že 
už by raději byla se svými nejbližšími tam nahoře. „Jsem hroz-
ně dotlučená, kdybych vám ukázala záda, jsou samá modřina 
a odřenina. Pořád padám, už to nejde, ale musím to brát, jak 
to je,“ posteskla si trošku oslavenkyně. „Ale něco vám řeknu, 
mám ty nejhodnější děti na světě, všichni se o mě krásně sta-
rají,“ dodává ještě drobná šedovlasá paní, které v pokojíku visí 
půvabné černobílé snímky z let válečných, kdy si brala svého 
manžela. V ruce přitom třímá mobilní telefon, který je jejím 
významným spojníkem se světem. Část rodiny má totiž až  

v Austrálii. O droboučkou paní pečují její synové, jeden z nich, 
Stanislav, nechyběl ani u oficiálních gratulací a na svou ma-
minku prozradil, že to byla vždycky skvělá ženská, která v ži-
votě tvrdě dřela. Pracovala totiž ve skladě s látkami, kde musela  
v létě i zimě tahat těžké balíky do schodů. Původně se ale vy-
učila u Bati jako šička obuvi. „Kdybyste viděli maminku ještě  
v loňském roce, to s námi každý týden jezdila na hřbitov, cho-
dila do kostela, kde si poseděla a pomodlila se. Ještě v loni 
na jaře jsme obcházeli celou rodinu,“ prozradil syn Stanislav 
Bruckner. Teď už je na tom paní Brucknerová se zdravím a s 
chutí do života trošku hůř. „To víte, byla zvyklá, že tady byli její 
vrstevníci, kteří už tady ale bohužel nejsou. Se sousedkama tře-
ba byly zvyklé si společně vařit a teď jsou tady ženy o dvě gene-
race mladší, které maminku třeba ani neznají, protože nebyly 
ještě na světě, když ona už byla tady,“ vysvětluje pan Brukner. 
Ti, kteří paní Helenu ale neznají, se ovšem musí sklonit nad 
energií, kterou ještě stále vládne. Nezbývá tak než popřát jí ješ-
tě dobré zdraví a radost do života.  

Starosta gratuluje Heleně Brucknerové .                      Foto: Radek Salaquarda

 S letošním, už devátým, ročníkem Čochtana tak museli být spokojení orga-
nizátoři i soutěžící.                                                       Foto: Radek Salaquarda

 Staroměstští rybáři přichystali už devátý ročník nočních zá-
vodů o sošku vodníka Čochtana. Ve zdejším klání přitom nejde, 
jak se říká, o kvantitu, ale o kvalitu. Vítězem je tedy ten, kterému 
na udici skončí ta nejdelší ryba. Domácí organizace vysadila do 
Čerťáku, tradičního místa konání soutěže, asi tunu ryb, rybáři 
tak měli rozhodně o co bojovat. Do letošního závodu se zapojilo 
více jak sto zdatných a trpělivých soutěžících. Těm navíc přálo 
také počasí, velké celodenní vedro totiž osvěžila vítaná noční 
bouřka, která trošku pozměnila složení úlovků.

Soška vodníka Čochtana se ale nakonec od místa závodů pří-
liš nevzdálila, odnesl si ji totiž domácí Martin Bělošek, kterému 
se podařilo vylovit sumce s délkou 91 centimetrů. Zajímavostí 
je, že Martin se těchto rybářských závodů účastnil vůbec poprvé  
a hned vítězně. Mimořádný talent nebo štěstí začátečníka?  
Ať tak nebo tak, toho největšího sumce se mu podařilo polapit 
na mrtvou rybku. Mezi úspěšné se pak s candátem, dlouhým 84 
cm, zařadil i Libor Kusák, nebo třeba Martin Lakůvka, kterému 
na udici uvíznul kapr o délce 74 cm. 

S letošním, už devátým, ročníkem rybářských závodů tak mu-
seli být spokojeni rybáři i organizátoři.

Paní Brucknerová je pořád ve formě.                         Foto: Radek Salaquarda



DOLINA v TURECKU

Začátkem prázdnin se folklor-
ní soubor DOLINA zúčastnil velmi 
prestižního mezinárodního folklorní-
ho festivalu v tureckém městě Bursa.  
Toto čtvrté nejlidnatější turecké 
město, nacházející se asi 100 km od 
Istanbulu, bylo prvním hlavním měs-
tem Osmanské říše. V současnosti je 
moderní metropolí, která každoročně 
hostí účastníky mezinárodního fol-
klorního festivalu.

 Soubory pro festival byly vybírá-
ny mezinárodní komisí podle přísně 
nastavených podmínek. Tomu odpo-
vídala i velmi vysoká úroveň festivalu 
a všech zúčastněných souborů.

Po předchozích přípravách se ta-
nečníci a muzikanti vydali na ná-
ročnou cestu, která byla zpestřena 
povinnou osmihodinovou zastávkou 
v bulharském městě Sozopol. Nemi-
nuly nás ani důsledné kontroly na 
všech hraničních přechodech. Nejdel-
ší dobu jsme strávili na turecké hra-
nici, kde jsme podstoupili kompletní 
vystěhování celého autobusu. Odtud 
jsme pokračovali do města Bursa. 
Tady už nás očekávali naši skvělí prů-
vodci, kteří se o nás po celou dobu 
festivalu výborně starali.

Po příjezdu do festivalového are-
álu jsme si prohlédli hlavní scénu 
a zázemí pro soubory. Vše svým roz-
sahem a zabezpečením naznačovalo, 
že se jedná o festival velmi významný. 
Tomu odpovídala také vysoká úroveň 
technického vybavení, ale především 
striktně stanovená pravidla a řád 
akce. Program byl organizátory pev-

ně stanoven, včetně rozpisu jevištních, 
zvukových a prostorových zkoušek. Vy-
stoupení měla přesně stanovený časový 
limit. Na jeho dodržení, stejně jako na 
čistotu taneční a hudební prezentace, 
dohlížela mezinárodní porota.

Ubytování všech souborů bylo zajiš-
těno v nejvýznamnějším tureckém ly-
žařském středisku, které v zimě nabízí 
širokou škálu sportovního vyžití, v létě 
pak skýtá zázemí účastníkům festivalu. 
Horský hotel, v němž jsme byli ubyto-
váni, se nacházel mimo město, takže 
všechny soubory denně absolvovaly 
náročnou, více než hodinovou, cestu 
horskými serpetýnami do festivalového 
arálu a večer po vystoupení následně 
zpět. 

Kromě festivalových povinností jsme 
ale měli také možnost navštívit význam-
ná místa města Bursa, jeho historické 
centrum společně s mešitou. Skvělá byla 

i jízda lanovkou či návštěva čajovny. 
V rámci volnočasových aktivit ne-
scházel výšlap do hor, kde se taneční-
ci i muzikanti vydatně zabavili nejen 
dováděním ve sněhu, ale také koupelí 
v horském jezírku. 

Po skvělém týdnu prožitém na 
festivalu se soubor vydal na zpáteční 
cestu. Zastávku jsme tentokrát na-
plánovali na pobřeží v blízkosti měs-
ta Soluň. Návrat domů byl provázen 
radostnou zprávou o přijetí naší só-
lové tanečnice Kateřiny Andrýskové 
do profesionální složky Uměleckého 
souboru Ondráš v Brně. K tomuto 
velkému úspěchu Kačce srdečně bla-
hopřejeme a všem tanečníkům a mu-
zikantům CM Bálešáci děkujeme za 
skvělou reprezentaci na prestižním 
festivalu v Turecku.
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Výměnný pobyt studentů SOŠ a Gymnázia Staré Město ve Francii
V termínu od 4. 6. do 11. 6. 2015 se skupina stu-

dentů staroměstského gymnázia zúčastnila výměn-
ného pobytu v partnerském městě Sées ve Francii. 
Tento pobyt navazoval na loňskou návštěvu fran-
couzských studentů u nás. Výměnného pobytu se 
zúčastnili studenti 3. ročníku, kteří si jako svůj dru-
hý cizí jazyk zvolili francouzštinu a kteří zároveň 
v loňském roce poskytli ubytování francouzským 
kamarádům. 

Cesta do Francie byla realizována veřejnými do-
pravními prostředky, což obnášelo nejen schop-
nost orientace v cizím prostředí, ale také uplatnění 
a ověření úrovně našich jazykových dovedností. 

Ze Starého Města jsme se přesunuli - někteří s ob-
jemnými kufry, jiní jen s malými baťůžky na zádech 
-vlakem do Prahy. Zde na nás již čekal autobus, 
ve kterém se většina ze studentů musela obejít po 
dobu 14 hodin bez připojení na internet, a tak nám 
nezbylo nic jiného, než si ještě užívat českých řízků 
a poctivě nabalených svačin od maminek. Anebo se 
zabavit například hledáním výživných a zábavných 
francouzských frází pro utužování mezinárodních 
styků. Také jsme odborně vyhodnotili, že obsáh-
lou slovní zásobu týkající se jídla můžeme nahra-
dit pouze jedinou větou, a to: „ Je suis au régime.“  
Tedy: „Držím dietu.“ 

Po příjezdu do Paříže jsme okamžitě vyhledávali 
první kavárnu pro dočerpání energie po náročné 
cestě. Následně nás totiž čekal nelehký přesun pa-
řížským metrem. Z nádraží  Montparnasse v Paří-
ži jsme ještě jednou museli využít vlakové dopravy 
s přestupem v městě Surdon. Po cestě do Sées jsme 
se již nemohli dočkat setkání s francouzskými stu-
denty, v jejichž rodinách jsme byli ubytováni po celý 
víkend. Jaké překvapení čekalo na mnohé z nás po 
příjezdu do ryze zemědělských rodin! Místo vytou-
žené návštěvy historického místa a opatství Saint 
Michel, které je nejvýznamnější památkou tohoto 
regionu, jsme byli vrženi do běžné reality denních 
aktivit našich francouzských spolužáků: krmení 
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dobytka, jízda na traktoru, dojení krav, chov králí-
ků a slepic atd. Nicméně jsme všechny tyto činnosti 
s nadhledem a nadšením zvládli. Rodiny nám ale 
dopřály i jiný volnočasový program, a tak jsme si po 
návratu do školy mohli sdělit plno zážitků a dojmů 
z navštívených míst v okolí Sées. 

Pondělní program byl zahájen slavnostním přije-
tím panem starostou na radnici, po němž následo-
vala poznávací exkurze do města Caen. Zde jsme 
navštívili Colline aux oiseaux – bývalou skládku pře-
transformovanou na odpočinkový park s množstvím 
stromů, květin a malou ZOO. Odtud jsme odjeli 
k normandskému pobřeží, kde jsme se mohli projít 
a prohlédnout pláže, na nichž došlo k vylodění spo-
jenců v průběhu 2. světové války.  Hřbitov padlým 
americkým vojákům, rozprostírající se nad slavnou 
Omaha beach, je velmi působivým místem připomí-
najícím hrůzy válečných konfliktů. 

Následující den jsme zahájili prohlídkou historic-
kého centra města Sées. Poté následovala naše ná-
vštěva ve výuce, kde jsme formou prezentací před-
stavili naši republiku, náš region, naši školu a aktivity 
pořádané naší školou. Odpoledne jsme se vypravili 
do nedalekého města Alencon, kde jsme navštívili 
muzeum krajky – významný umělecký produkt této 
oblasti. V podvečer se uskutečnilo slavnostní přijetí 
panem ředitelem a vedením školy. U této příležitosti 
jsme opět formou prezentací představili naši školu 

a následně došlo k podepsání charty o partnerství 
našich dvou škol. Celý tento slavnostní okamžik byl 
zakončen našim zpěvem francouzských písní, pře-
dáním drobných dárků a slavnostní večeří. Učitelé 
i žáci naší partnerské francouzské školy velmi obdi-
vovali a ocenili naše znalosti i vysokou úroveň fran-
couzštiny. 

Závěr našeho pobytu patřil návštěvě hlavního 
města – Paříže, kde jsme si prohlédli některé vybra-
né památky: Le Jardin du Luxembourg, La Sorbo-
nne, Notre-Dame, Le Louvre, Le Palais de Justice, 
La Consieregie,Le centre Pompidou, Les Halles… 
Příjemná pařížská atmosféra byla navíc podpořena 
i krásným slunečným počasím.

Po této závěrečné exkurzi nás už čekala jen cesta 
zpět domů. Tu jsme absolvovali stejným způsobem – 
od pařížského metra až po dojezd vlakem do Starého 
Města.

Celý výměnný pobyt byl skvělý! Všichni jsme si 
moc užívali této možnosti navštívit Francii, poznat 
nová místa a ověřit naše jazykové schopnosti. Velmi 
rádi bychom poděkovali našim učitelkám Mgr. Cho-
vancové a Mgr. Hlavačkové za přípravu, organizaci 
a realizaci celé akce.

Alžběta Chlumová, 3.H
Foto Mgr. Marcela Chovancová
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TÁBORY S KLUBKEM

OD ZÁŘÍ SE NA KLUBKU MLUVÍ I NĚMECKY

VSK SE PŘIPRAVUJE NA NOVOU SEZONU

Informace

Léto -  to je hlavně pro naše děti čas volna, slunce, dovádění 
ve vodě, zmrzliny a bezstarostných dní bez školních povin-
ností. Ale jen velmi málo rodičů má celé prázdniny čas vě-
novat se letním radovánkám se svými dětmi. Proto pro děti 
připravujeme tábory se spoustou zábavy, her, výletů a zážitků, 
které mohou prožívat i s novými kamarády.

Během prázdnin proběhlo 11 příměstských táborů a 2 poby-
tové s různým zaměřením. Tanec byl hlavním tématem dvou 
táborů – Sindibád (orientální tance a exotická latina) a Street 
dance, kde děti nacvičily celé choreografie a např. streetoví 
tanečníci uspořádali na závěr tábora i vystoupení pro rodiče. 
S Indiana Jonesem putovaly děti každý den na výlet do okolí 
Starého Města. Kouzlení a čarování si zkoušely děti na tábo-
ře s názvem Čarodějná škola, kde byla bezesporu velkým zá-
žitkem návštěva známého kouzelníka Jirky Hadaše. Sportem 
a pohybem žil tábor Stroj času, který probíhal ve sportovní 
hale v Uherském Hradišti a sportovalo se i Pod pirátskou vlaj-

Kolektiv SVČ Klubka opět obohatí za-
hraniční dobrovolník. Tentokrát to bude 
18letá Sarah z Německa, se kterou se bu-
dete moci setkávat v Klubíku (volném 
klubu pro děti na RC Čtyřlístek), v jazy-
kových kurzech i na všech akcích SVČ. 
Díky ní si můžete vyzkoušet konverzaci 
s rodilou mluvčí a spoustu se dozvědět 
o tamních zvycích, tradicích a kultuře. 
Sarah ve Starém Městě stráví celý rok, 
díky projektu Evropské dobrovolné služ-
by s názvem Ready for Experience. Ev-
ropskou dobrovolnou službu v ČR zajiš-
ťuje Dům zahraniční spolupráce.

 kolektiv SVČ Klubko

kou. Pro milovníky tvoření a kreslení byl určen výtvarný tá-
bor, kde děti vyráběly např. figurky z papíru či textilu a pletly 
košíky. Poznávat celý svět se vydali táborníci Letem světem, 
do světa fantazie zabloudili s Nac Mac Fígly a Kouzelnou ba-
terkou. S domácími mazlíčky se seznámili na Táboře se zvířát-
ky a koňské prostředí poznali na pobytovém táboře s koňmi. 
Na druhém pobytovém táboře, v prostředí žítkovských kop-
ců, se usídlili v hobitím domku mágové, kteří se učili kouzlit 
a kteří tam objevili světlo života, díky němuž zachránili Vel-
kého mága.

S létem nám tento krásný čas prázdninových radovánek 
skončil, ale zábava nekončí. Klubko vám nabízí pestrou nabíd-
ku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie. Naši na-
bídku sledujte na www.klubkosm.cz a na výlepních plochách 
v okolí. V případě, že byste nám chtěli pomoci rozšířit naši 
nabídku kroužků, nás neváhejte kontaktovat. 

 Staroměstské noviny 9/15 Staroměstské noviny 9/15

Staroměstský volejbalový klub VSK, s více jak půl století bo-
hatými zkušenostmi a tradicí, už netrpělivě vyhlíží start nové 
sezony. Místní tým, který si v sezónách 2012-13 a 2013-14 vy-
zkoušel, jaké to je hrát českou nejvyšší soutěž, extraligu, vstu-
puje do další sezóny v první lize.

Již 2. 10. se začne zkušená sestava VSK prát o své místo na vý-
sluní tabulky druhé nejvyšší soutěže. Předtím však tým, jehož 
věkový průměr se pohybuje okolo třiceti let, pokropí městskou 
halu svým potem během přípravy. A to nejen při trénincích, 
ale také při účasti na turnajích. Na těch si naši borci osvěží, 
jaké to je hrát zápas naplno, a také budou mít  příležitost za-
pracovat na souhře s hostujícími hráči. V sobotu 5. 9. jste tak 
zváni na tradiční turnaj „O pohár hejtmana Zlínského kraje“. 
V pořadí devatenáctého ročníku se vedle VSK Staré Město zú-
častní také extraligové výběry Zlína a Brna, přijede také zá-
stupce ze slovenské ligy, Myjava, a pro zkušenosti si přijedou 
i zlínští junioři. Právě díky úzké spolupráci s extraligovým 
klubem ve Zlíně má VSK Staré Město mladé posily. Mládež ve 
Starém Městě a okolí totiž o volejbal na soutěžní úrovni nejeví 

takový zájem, i když v současné době máme perspektivní žáky 
i kadety. Věříme tedy, že se situace zlepší a tradice volejbalu ve 
Starém Městě bude pokračovat.

„Ne, že bychom neměli určitou základnu, ale jsou to vždyc-
ky střídavě různé ročníky a mnozí pak přestanou mít o sou-
těžní volejbal zájem,“ říká Petr Straka, předseda klubu. Profe-
sionální volejbal v České republice obecně už zažil lepší časy, 
nicméně sport, který ještě nedávno patřil do TOP 3 na žebříč-
ku popularity, už dnes tak netáhne. Pravdou je, že požadavky 
na komplexnost pohybu, techniky a taktiky jsou u volejbalu 
na rozdíl od například běhu či florbalu vyšší. Byla by ale ško-
da, kdyby volejbal ve Starém Městě ztrácel své místo, proto 
klade klub velký důraz na práci s mládeží. Přijďte podpořit 
naše chlapce!

Sestava pro letošní prvoligovou sezonu: Nahrávači – L. Ka-
mler, T. Nesrsta, J. Truong; Blokaři – O. Skyba, J. Zábranský,  
J. Janečka; Smečaři – L. Maděra, T. Salava, O. Kroča, M. Kva-
pilík, J. Motyčka; Univerzálové – J. Kment (kapitán), P. Ka-
rabec (trenér), J. Adamec; Libero – M. Bláha
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PROTI PROUDU ČASU
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VZPOMÍNKA

Dne 15. 9. uplyne už 
pět let od úmrtí pana 
Josefa Daníčka. Všem, 
kteří mu věnují tichou 
vzpomínku, děkuje 
manželka, maminka  
a bratr.

Dne 4. 9. si připo-
meneme 10. výročí od 
úmrtí naší milované 
tety, paní Boženy Jed-
ličkové. S láskou stále 
vzpomínají neteře a sy-
novci s rodinami.

Dne 19. 9. 2015 si 
všichni,  jejichž srd-
ci byla blízká, připo-
mněli již deset let od 
úmrtí naší maminky, 
manželky , dcery a ses-
try Zdenky Valentové, 
která by zároveň oslavi-

la své nedožité 50. narozeniny. S láskou 
vzpomínají děti, manžel a rodina Vaň-
kova a Valentova.

Čas tiše plyne, ne-
vrátí, co vzal, jen vzpo-
mínku na Tebe nám za-
nechal. Dne 2. 9. 2015 
vzpomeneme 15. výro-
čí úmrtí pana Zdeňka 
Vavřiníka. Vzpomí-

nají dcery Hana a Zdeňka s rodinami  
a syn František s rodinou.

VÝZVA
Prosím občany, kteří měli  

v opravě obuv u pana Krčmáře 
v ulici Altéře, aby si své boty vy-
zvedli do konce měsíce září.

Děkuji, Krčmářová.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří přišli  17. 7. 2015 dopro-
vodit na poslední cestě mého man-
žela, tatínka a dědečka Karla Velgo. 
Poděkování patří také za květinové 
dary a krásný hudební doprovod 
cimbálové muzice.

Manželka Jitka 
a synové s rodinami

Eliška a Filípek z Plzně na hodech ve Starém 
Městě

Fotopostřehy

Náměstí Velké Moravy hostilo už 
druhou Procházku středověkem. Ta 
vznikla na popud zdejší skupiny his-
torického šermu Morrigan, která ve 
Starém Městě působí už od roku 1996.  
Lidé si díky nadšencům, kteří si zamilo-
vali dávnou historii, mohli prohlédnout 
a vyzkoušet řadu aktivit. Představili se 
tady například 
střelci z tzv. Sil-
ných luků, kteří 
lidem předváděli 
střelecké umění 
na cíl. Zájem-
ci si tak mohli 
na vlastní kůži 
vyzkoušet, že 
natáhnout těti-
vu středověkého 
luku nebylo nic jednoduchého. Bylo 
tady ale možné obdivovat i práci ko-
váře, košíkáře nebo řezbáře. „Chceme 
tady lidem přiblížit období středově-
ku, tedy osmého až patnáctého století. 
Jinak konkrétně my tady představu-
jeme první polovinu desátého století.  
A je skvělé, že přišlo tolik lidí, loni jsme 
měli trochu smůlu, že v ten samý den 
se konal sraz autoveteránů,“ pochvaluje 
si letošní ročník organizátor Bohumil 
Višenka. Vedle několika stánků s drob-
nostmi si návštěvníci mohli také ohma-
tat, jak mohla sedět středověká zbroj. 
A děti si mohly vyzkoušet i lítý boj  
v aréně. „Máme tady dětské kolbiště, 
kde jsou přichystané vyměkčené plas-
tové meče, plátěné pešky a štíty, které 
jsou věrnými kopiemi dobových štítů. 
Takže si mohou vyzkoušet, co dovedou, 
samozřejmě tak, aby si pokud možno 
neublížily,“ doplňuje organizátor. 

Z reproduktorů zněla také dobová 
hudba, kterou ladným pohybem do-
plňovala taneční skupina Porta Tem-
poris. I ta vtáhla veřejnost do dění, kdo 
chtěl, mohl se naučit některý z dobo-
vých tanců. 

Asi největší zájem ale vzbuzovala 
polní kuchyně, z které se linula omam-
ná vůně středověkých receptů. Tu do 
Starého Města už podruhé přivezl až 
z Opavy Michal Kuzník. „My použí-
váme pravé středověké recepty, které 
jsme si vyhledali v dostupné literatuře. 
Většinou jsou to recepty tak z osmého 
až šestnáctého století,“ vysvětluje zdroj 
kuchařské inspirace Michal Kuzník. 
Podle něj byl samozřejmě velký rozdíl 
v tom, co se jedlo v chudých domácnos-
tech a co na sídlech šlechty. Povětšinou 

šlo ale o kaše všeho druhu. „My tady prá-
vě připravujeme jáhlovou kaši, chystáme 
ale i šípkovou omáčku, což je záležitost 
takových bohatších rodin. Máme tady 
ale i výborný „moučník“. Jde o jableč-
nou kaši s exotickým kořením, které se 
sem přiváželo přes Janov. Třeba skořice  
a hřebíček,“ doplňuje Michal. A že si lidé 

ve středověku ne-
jedli špatně, doka-
zovala dlouhá řada 
zájemců, kterým 
chutnala především 
šípková omáčka, ta 
se totiž připravova-
la s vínem a strou-
haným perníkem.  
A byla opravdu vy-
nikající. A pokud 

byste měli chuť uvařit si něco zdravé-
ho, tady máte recept na jablečnou kaši:  
5 středně velkých jablek, 100 g másla, 150 
ml bílého vína, mletá skořice, med. Jablka 
omyjeme, oloupeme, zbavíme se jadřin-
ce. Nakrájíme na kostičky a vložíme do 
hrnce, kde je na másle lehce osmažíme. 
Přilejeme bílé víno. Za občasného míchá-
ní rozvaříme jablka na kaši, okořeníme 
skořicí a podle chuti dosladíme medem. 
Dobrou středověkou chuť!
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Úspěchy Tenisového klubu Staré Město

GéTéVé ve Sport parku Rybníček: učíme děti radovat se z pohybu

Divadlo na Rybníčku se osvědčilo

Hráč TC Staré Město Pepíno „Ža-
bák“ Zapletal se stal s družstvem 
TK Agrofert Prostějov tenisovým 
mistrem České republiky mladších 
žáků.

Turnaj dorost 8.-10. 8.
vítěz dvouhry: Jaroslav Šmédek 

(finalisté Huf, Šmédek)
finalisté čtyřhry Duben, Huf, 

Jurásek Mišťúrik - hráči TC Staré 
Město

Z hráčů TC Staré Město se turna-
je dále zúčastnili: Hložánek, Kallus, 
Mišťúrik D.

Projekt GéTéVé, zaměřený na děti a jejich celoživotní po-
zitivní vztah ke zdravému způsobu života, se ve Sport parku 
Rybníček ve Starém Městě rozběhne na přelomu září a října. 

Zkratka GéTéVé v sobě skrývá slova gymnastika a tělesná 
výchova. Cílem projektu je rozvíjet pohybové schopnosti dětí 
formou zábavných dovedností: 

■ základy pohybové gramotnosti (od 3 let)
■ rozvoj pohybových schopností hrou
■ individuální přístup (max 10 dětí)
■ součást koncepce TC Staré Město

Staré Město - Elektrická puma, Normální debil a Báječná 
Anna. To je trojice divadelních komedií, které si diváci mohli 
vychutnat pod otevřeným nebem v areálu Sport parku Rybní-
ček ve Starém Městě během letošního léta. Zkušební sezóna 
divadla v novém prostředí podle organizátorů dopadla nad 
očekávání dobře.

„Necelý rok od otevření Rybníčku si k nám lidé už začali na-
cházet cestu. Ví, že si u nás mohou nejen zasportovat, ale také 
se dobře najíst v restauraci nebo jít za kulturou. Moc nás to 

těší a už teď plánujeme divadelní představení na další sezónu,“ 
zhodnotil David Mišťúrik ze Sport parku Rybníček.

Největší úspěch zaznamenala komedie Normální debil sta-
roměstského rodáka, režiséra Roberta Bellana. V červenci jí 
na Rybníčku tleskaly více než dvě stovky spokojených diváků. 
V sezóně 2016 tak na Rybníčku opět proběhne trojice diva-
delních představení, mimo jiné tam například zavítají proslulí 
ochotníci z divadla Hrozen z Hroznové Lhoty. 

■ průpravné a soutěživé disciplíny
■ kvalifikovaní trenéři

V průběhu září budou na vybraných školách probíhat pre-
zentace projektu. Děti tak budou mít možnost vyzkoušet si 
základy tělesné výchovy hrou v praxi a rodiče získají prostor 
pro zjištění veškerých potřebných informací. K dispozici 
jsou všem zájemcům už nyní odborníci ze Sport parku Ryb-
níček. Stačí zaslat dotaz na e-mail jsvoboda@tcstaremesto.
cz nebo je možné přijít se osobně podívat do staroměstského 
Sport parku.  
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KOMISE KULTURY RADY MĚSTA STARÉ MĚSTO

 POŘÁDÁ VE ČTVRTEK, DNE 17. ZÁŘÍ 2015
 ZÁJEZD PRO DŮCHODCE 

VE VĚKU NAD 70 LET
PROGRAM ZÁJEZDU :
 · POJEDEME SE PODÍVAT NA UNIKÁTNÍ MECHANICKÝ BETLÉM V HORNÍ LIDČI 
 · PROHLÉDNEME SI ZÁMEK V NAPAJEDLÍCH
 · JAKO KAŽDOROČNĚ SPOLEČNĚ POSEDÍME A POSVAČÍME 

DOPRAVA I POHOŠTĚNÍ JSOU ZDARMA, ÚČASTNÍCI SI HRADÍ POUZE VSTUPNÉ DO ZÁMKU A NA BETLÉM.

ODJEZD ZE STARÉHO MĚSTA : 8,00 HOD.  ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
    8,05 HOD.  ZASTÁVKA  DVOREK
    8,07 HOD   ZASTÁVKA U STS
    8,10 HOD.  DPS BŘÍ MRŠTÍKŮ
NÁVRAT DOMŮ :   CCA V 15,30 HODIN 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA MĚÚ VE STARÉM MĚSTĚ , DVEŘE Č. 6. A-B.
POPŘÍPADĚ TELEFONICKY NA ČÍSLE 572 416 443, PANÍ ŠTĚRBOVÁ NEBO PANÍ NOSKOVÁ.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 
2015/16 NA ZUŠ STARÉ MĚSTO PROBĚHNE 
V ÚT 1.9.2015 V 16.00 V SKC STARÉ MĚSTO.

RADIM SNOPEK
VEDOUCÍ POBOČKY ZUŠ

DIVADELNÍ SOUBOR SE TĚŠÍ NA NOVÉ ČLENY
 

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SOUBOR PŘI TJ SOKOL VE STARÉM MĚSTĚ 
HLEDÁ PŘÍZNIVCE DIVADLA, KTEŘÍ BY SE CHTĚLI ZAPOJIT A HRÁT  

S NÁMI PRO RADOST DRUHÝM. V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJEME 
PREMIÉRU POHÁDKY.

VOLEJTE: 739 694 984 NEBO 732 742 151



22 Co se děje  Staroměstské noviny 9/15 Staroměstské noviny 9/15

Dvanáct lidí s mentálním postižením, 
kteří museli doposud obývat ústav-
ní zařízení na Velehradě, se konečně 
mohlo přestěhovat do tzv. Chráněného 
bydlení. Jde o dva zbrusu nové domky, 
které vyrostly ve Starém Městě, neda-
leko zdejšího školního statku. Tento 
konkrétní projekt se rýsoval dva roky, 
je ale součástí  mnohem většího zámě-
ru Zlínského kraje i ministerstva práce 
a  sociálních věcí na tzv. Transformaci 
sociálních služeb. Jejím cílem je umož-
nit co nejvyššímu počtu hendikepo-
vaných najít normální domov, praco-
vat, bydlet v důstojných podmínkách 
a začlenit se tak do většinové společnos-
ti. Zlínský kraj plánuje splnit tento cíl 
nejen na Velehradě, ale také v dalších 
sociálních zařízeních, jako například 
v Zašové. 

Část obyvatel velehradského ústa-
vu se odstěhovala už před časem, a to 
do Uherského Hradiště na Rostisla-
vovu ulici, další část teď našla domov 
ve Starém Městě. Tady budou žít sice  
s dohledem sociálních pracovnic, ov-
šem ve vlastních pokojích, sami si bu-
dou vařit, uklízet i pracovat. „Klienti 
těchto domovů jsou posuzováni indi-
viduálně a podle míry potřeby podpory 
mohou dále využít službu domova, ale v 
menších kapacitách, anebo právě chrá-
něného či podporovaného bydlení,“ do-
plňuje krajská radní Taťána Nersesjan. 

Dvanáct nových obyvatel má v kaž-
dém domku k dispozici pět ložnic, veš-
keré sociální a technické zázemí, spo-
lečenskou místnost i malou terasu, na 
které se dá příjemně posedět. „Já jsem 
se už do Starého Města hrozně těšila, 
jak tady budu bydlet, jak se už budu 
o všechno starat, udržovat hygienu, 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JE V PROVOZU

uklízet a tak. Budeme chodit na vycház-
ku, jezdívat na výlety a dělat nějaké vý-
robky. Na Velehrad už bych nechtěla, já 
zvládnu všechno,“ svěřila se jedna z oby-
vatelek Anna Koneková. Než se klienti 
osamostatní, procházejí ve svém původ-
ním bydlišti docela dlouhou procedurou, 
během níž se učí běžným domácím pra-
cem, nakupování, využívání veřejné hro-
madné dopravy nebo třeba pracovním 
činnostem v nejrůznějších chráněných 
dílnách. Někteří pak najdou uplatnění 
třeba v uherskohradišťské kavárně Kafe 
21 v bývalé jezuit-
ské koleji. Tady po-
máhají s přípravou 
kávy i občerstvení, 
obsluhují hosty a sa-
mozřejmě si tak mo-
hou vydělat i nějakou 
korunu na přilepše-
nou. I s mentálním 
hendikepem zkrátka 
zvládnou fungovat 
v běžné společnosti 
a nemusí tak žít v bý-

valé izolaci ústavních zdí. 
Dva sympatické domky chráněného 

bydlení vyrostly na pozemcích Zlín-
ského kraje, přičemž hlavní část inves-
tic pokryly dotace Integrovaného ope-
račního programu. Celkové náklady 
výstavby přesáhly 13 milionů korun, 
samotný kraj přispěl částkou 2,6 mili-
onů korun.

U slavnostního stříhání pásky samo-
zřejmě nesměl chybět ani staroměst-
ský, domácí, starosta Josef Bazala.

Foto:  Zlínský kraj



23Kultura Staroměstské noviny 9/15 Staroměstské noviny 9/15

PTAČÍ MLÁDEŽ

Vlaštovky

Poštolky rudonohé                                                            Foto: Vladimír Kučera

Program:
čtvrtek 24. 9. 2015 Slavnostní zahájení Michalských slavností
17.00 hod. sál radnice  Vernisáž fotografií Vojtěcha Rosůlka z okolí Chřibů
 Výstava potrvá do 9.10.2015, po - pá 8.00 až 15.30 hodin
Sobota 26. 9. 2015 Hody s právem
13.00 hod.  nám. Velké Moravy Sraz krojované chasy
13.30 hod.  nám. Velké Moravy Odchod pro stárky
15.30 hod.  od radnice Povolení hodů
16.00 hod.  od radnice Hodová obchůzka
20.00 hod.  SKC Hodová zábava
 hrají: Staroměstská kapela
  Madison
  CM Bálešáci
Neděle 27. 9. 2015  Michalské slavnosti
10.00 hod.  kostel Sv. Ducha Slavnostní mše
11.00 hod.  nám. Velké Moravy Hodová obchůzka
14.00 hod.  nám. Velké Moravy Průvod účinkujících souborů
14.30 hod.  nám. Velké Moravy Hodové odpoledne
 účinkují folklorní soubory: Staroměstská kapela
     FS Dolina
     CM Harafica z Uherského Hradiště
     FS PÚČIK z Brna
     Dolinečka 
     CM Dolinka ZUŠ
     Mužský sbor
     CM Bálešáci

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje 
do Společensko-kulturního centra - Sokolovny

Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Michalské slavnosti - Hody s právem
Staré Město 24. 9. – 27. 9. 2015

Stárci: Jan Bazala a Kateřina Mikulová
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V OBŘADNÍ SÍNI STAROMĚSTSKÉ RADNICE  
SE 26. 6. 2015 USKUTEČNILO DALŠÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zleva: Anastázie Rybová, Tamara Machynková, Vanessa Koutníková, 
Petr Kotlár

Zleva: Amálie Vandová, Lilly Kovářová, Vanessa Schneiderová, Mikuláš 
Kunz

Zleva: Lucie Botková, Oliver Polák, Veronika Lukaštíková, Adam Kozák

Zleva: Vanesa Klučková, Lucie Langerová, Jan Vávra, Sofie Marovičová

Pro účast na slavnostním aktu „Vítání dětí do života“ je nutno vyplnit formulář „Souhlas se zasláním pozvánky na obřad“, který je k dispozici v kance-
láři č. 6A u paní Štěrbové a rovněž na internetových stránkách města.
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