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Ulice Nádražní po revitalizaci 
(foto Vladimír Kučera)

Otec Suchomel žehná opravenému prostoru

MĚSTO UVEDLO DO PROVOZU ZREKONSTRUOVANOU 
ULICI NÁDRAŽNÍ 

V září loňského roku se rozběhla „Revitali-
zace ulice Nádražní ve Starém Městě“, na kte-
rou se radnici podařilo získat dotace z Regio-
nálního operačního programu. V červenci pak 
byly veškeré stavební práce u konce a město tak 
mohlo před budovou Českých drah uspořádat 
malinkou oslavu. Tento projekt totiž vidí jako 
klíčový, a to hned z několika aspektů. Zdejší 
vlakové nádraží funguje jako vemi důležitý do-
pravní uzel, okolí nádražní budovy je tak často 
tím prvním, co může na cestující a návštěvníky 
města dělat dojem. Druhá stránka věci je zdej-
ší průmyslová zóna, ve které pracují desítky 
lidí. Vždycky tady proto panoval čilý dopravní 
ruch, který bylo poslední dobou potřeba řešit. 
V neposlední řadě bylo nutné se zaměřit i na 
dlouhodobě neúnosný nedostatek parkovacích 
míst. Projekt revitalizace tak mohl řešit všechny 
tyto problémy, jak se říká, jednou ranou.

U znovuotevření Nádražní ulice tak nechybělo stříhání 
pásky, přípitek a, jak už je ve Starém Městě zvykem, také po-
žehnání od zdejšího duchovního otce Miroslava Suchomela. 
„Projekt obsahoval především zabezpečení zdejšího dopravní-

ho uzlu tak, aby se cestující a chodci bezpečně dostali z auto-
busu nebo parkoviště do nádražní budovy,“ popisuje novinky 
starosta Josef Bazala. Podstatným způsobem se tak proměnily 
směry dopravy, vznikly nové jednosměrky a co nejmenší po-

čet křížení silnice a chodců. A ve výčtu 
změn starosta dále pokračuje: „Máme 
tady nové osvětlení, bezbariérové pře-
chody i 74 parkovacích míst, z nichž  
35 jsme oproti předchozímu stavu při-
dali.“ Tato kapacita samozřejmě stále 
nestačí, prostor je ale mnohem přehled-
nější a průjezd jednodušší. Navíc, kdo 
bude mít zájem, může využít i kapacitu 
parkoviště u majáku, které před nedáv-
nem radnice právě pro tyto účely upra-
vila. „Novinkou jsou i bezpečnostní au-
tobusové zastávky, které zajistí příjemný 
nástup a výstup. Valnou část z nich jsme 
navíc přesunuli přímo k železniční bu-
dově,“ přidává Bazala. 

Veškeré stavební práce vyšly Staré 
Město na více jak 17,5 milionů korun,  
z nichž více jak 15 milionů tvoří tzv. 
způsobilé výdaje. Dotace z Evropské 
unie by ale měly pokrýt přes osmdesát 

(pokračování na str. 2)
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procent způsobilých výdajů, tedy téměř 
12,5 milionů korun.

Problémem, který ale v současné 
době nemá řešení, zůstává samotná 
drážní budova. Ta už dávno nevypadá 
nijak lákavě a dojem z nového prosto-
ru zkrátka kazí. „Musíme počkat, než 
se České dráhy rozhodnou, jak vlastně 
budou s těmito budovami zacházet. Ne-
jde jen o Staré Město, ale to jsou všechna 
nádraží ve větších městech, která jsou v 
současné době prakticky bez využití. 
Může za to centralizace drážního provo-
zu do Přerova,“ vysvětluje starosta. Ten 
by si ale například uměl představit, že by 
v nevyužívaných prostorách mohly najít 
své sídlo další společnosti. Anebo by se 
na místě chátrající budovy mohl objevit 
třeba takový parkovací dům, který by 
všem cestujícím, i zdejším zaměstnan-
cům, umožnil najít pohodlné parkovací 
místo v těsné blízkosti kolejí. 

„Celá stavba probíhala za plného 
provozu a to bylo pro dodavatelskou 
firmu, a nakonec i cestující samotné, 
velmi náročné. Byli určitě ve stresu, 
jestli se jim podaří dobře zaparkovat, 
stihnout své spoje...Všechno se ale na-
konec podařilo, takže velké poděková-
ní patří dodavateli stavby a samozřej-
mě také spoluobčanům, kteří se tady 
dokázali pohybovat i během té stavby,“ 

dodává starosta Josef 
Bazala.

A ještě jedna no-
vinka by měla přispět 
k plynulosti a přehled-
nosti dopravy. Ta se ale 
neskrývá v exteriérech, 
ale naopak na ni cestu-
jící narazí přímo v pro-
storách nádražní haly. 
Jde o projekt Zlínského 
kraje, tzv. KORIS, tedy 
Komplexní odbavovací, 
řídící a informační sys-
tém veřejné dopravy ve 
Zlínském kraji. Pod tím-
to krkolomným názvem 
si obyčejný smrtelník 
asi jen těžko představí, 
co to v praxi znamená. 
V zásadě jde ale o velmi 
jednoduchou věc. Cí-
lem Zlínského kraje je 
v rámci tohoto projektu 
dosáhnou zkvalitnění 
veřejné hromadné do-
pravy. Mělo by jít o lepší 
synchronizaci a návaz-
nost spojů, ale také  
o lepší informovanost cestujících. Právě  
v odbavovací hale staroměstského nádraží 
se tak v rámci projektu objevily informač-
ní elektronické panely, které cestujícím 
sdělují odjezdy autobusů i vlaků, číslo  

i směr linky, číslo nástupiště, nebo třeba 
případné zpoždění. Podobný informační 
systém kraj věnoval celkem 11 městům  
a obcím, do nákupu zařízení pak investo-
val 2,5 milionu z vlastních zdrojů.
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Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
1.1 pronájem bytu č. 2 v bytovém domě náměstí Hrdinů 14 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu 
Vandovi, bytem Staré Město, Za Mlýnem 1880, od 01.06.2015 
na dobu určitou do 30.09.2015 a nájemné ve výši 25,36 Kč/m2/
měsíc. 
1.2 záměr na pronájem přístřešků autobusových zastávek na 
území města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za 
účelem umístění a provozování plakátovacích 
 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-Staré Město 
6. Tovární Staré Město/nádraží-Velehrad  
7. nadjezd Tovární Staré Město/nádraží-Velehrad  
8. nadjezd Velehradská Staré Město-Velehrad
9. Velehradská Velehrad-Staré Město 
10. Velehradská Staré Město-Velehrad 

1.3 záměr na pronájem pozemku p. č. 241/7 zahrada o výmě-
ře 998 m2 v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, za účelem zahrady.

1.5 pronájem nebytových prostor o výměře 84 m2 v budově  
č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, ZUŠ Uh. Hradiště, Uh. Hradiště, Mariánské 
náměstí 125, IČ 46254323, na dobu určitou od 01.07.2015 do 
30.06.2017 a nájemné ve výši 100,00 Kč/rok, za účelem provo-
zování činnosti ZUŠ – výtvarný obor. Nájem je osvobozen od 
DPH. Spotřeba energií bude hrazena následovně: spotřeba tepla 
ve výši 6 % z celkové spotřeby tepla za budovu (dle pronajaté 
plochy), spotřeba EE dle odpočtového elektroměru a spotřeba 
vody ve výši 150 Kč/měsíc. 

1.6 pronájem pozemku p. č. 6061/7 ostatní plocha/silnice o vý-
měře 10.398 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, Vinařství Tomáše Juráka s. r. o., Praha 
4, Podolí, Podolská 103/126, IČ 29140200, 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 
zemědělské činnosti.

1.7 smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi městem Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pro-
najímatel) a společností RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 27295567 (nájemce) na nájem plynárenského 
zařízení: inženýrské sítě lokalita Trávníky II. etapa, STL plyno-
vod v celkové délce 155 m ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, na dobu neurčitou a nájemné ve výši 3.397 Kč 
+ DPH v zákonné výši do konce regulačního období. Po skon-
čení regulačního období bude nájemné za kalendářní rok rovno 

hodnotě určené postupem pro stanovení regulovaných nákladů 
na nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob, uve-
deného v příloze č. 4 vyhlášky Energetického regulačního úřadu 
č. 195/2014 Sb. ve znění platném k 01.01.2020, za účelem zajiště-
ní provozu plynárenského zařízení.

1.8 smlouvu o výpůjčce mezi městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (půjčitel) a Sportovním  
a kulturním centrem, příspěvková organizace, Staré Město, Br-
něnská 1249, IČ 75121824 (vypůjčitel) na nemovitost č. p. 2190 
na pozemcích p. č. st. 3363 zast. plocha a nádvoří o výměře 326 
m2 a p. č. st. 3364 zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 (SO 
05 Vstupní část – Jezuitský sklep, SO 5.1 venkovní prostor – Je-
zuitský sklep), Jezuitský sklep (SO 06 – Sklepení Dvorek – re-
konstrukce), kanalizaci (SO 10) a vodovod (SO 11), vše na ná-
městí Velké Moravy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, včetně movitých věcí: kamery TKM umístěné na slou-
pě VO (inv. č. 6276), souboru kamery umístěné na sloupě VO  
a kamery na kostele + monitoru 42“ (inv. č. 6286), a dále souboru 
nábytku Koryna umístěného v prostorách nemovitosti č. p. 2190, 
výpočetní techniky DELL umístěné v prostorách nemovitosti  
č. p. 2190 a kuchyňské linky včetně vestavné myčky umístěných 
v prostorách nemovitosti č. p. 2190, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou šest měsíců, za účelem provozování činností dle 
zřizovací listiny.

1.9 uzavření Dohody o narovnání vzájemného vztahu mezi 
Povodím Moravy, s. p., Brno, Veveří, Dřevařská 932/11,  
IČ 70890013 a městem Staré Město, Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, IČ 00567884, za užívání části pozemku p. č. 3884/2 o 
výměře 122,7 m2, za účelem stavby „Elektrická kabelová zemní 
přípojka Staré Město, ul. Zerzavice“. 
Celková náhrada za užívání části pozemku v období  
od 07.12.2012 do 04.05.2015 činí 10.402 Kč. 

1.10 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 
6192 ostat. plocha o výměře 65 m2, v lokalitě ulice Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem ma-
jetkoprávního vypořádání změny obvodu budovy zateplením. 

1.14 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se síd-
lem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, přípojka NN, Hlavačka“, 
(umístění venkovního vedení v délce trasy 36 m), na pozemku 
p. č. 240/357 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy spočívající v umístění venkovního vedení  
v délce trasy 36 m. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové 
úhrady, která bude vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, 
a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
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cenového výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2015 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.15 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo umís-
tění stavby „St. Město, TC Staré Město, kab. vývod z TS“ (umís-
tění kabelu NN – 274 m), na pozemcích p. č. 2417/3, 4525/17  
a 2414/1 ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN v délce 
trasy 274 m. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to formou jednorázové 
úhrady, která bude vypočtena dle platných cenových předpisů ve 
smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. ve znění pozdějších novel, a to 
výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku, dle ceno-
vého výměru MF pro stanovení regulovaných cen. Pro rok 2015 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.16 Vnitřní směrnici č. S 03/2015 Pokyn zřizovatele o užívání  
a provozování majetku na náměstí Velké Moravy.

1.17 cenovou nabídku č. 201502019 společnosti A-TENDER  
s. r. o., Praha 8 – Libeň, náměstí Dr. Václava Holého 1057/16, 
IČ 24299138 na výběr nejvhodnějšího uchazeče/nejvhodnějších 
uchazečů na plnění veřejné zakázky s názvem „Elektronická auk-
ce na dodavatele plynu pro město Staré Město a příspěvkové or-
ganizace a společnosti, ve kterých má město Staré Město majet-
kový podíl“, jež spočívá v realizaci on-line výběrového řízení na 
dodavatele plynu formou elektronické aukce, vše ve smyslu usta-
novení § 151 ZVZ zadávacího řízení těchto veřejných zakázek. 

1.18 vzdání se předkupního práva k podílovému spoluvlast-
nictví ve výši id. ¼ nemovitosti – stavby bez č. p./č. e. garáž na 
pozemku p. č. st. 2587 o výměře 83 m2, který je ve vlastnictví 
města Staré Město, v lokalitě ul. Velehradská ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

2.1 projektovou dokumentaci na akci VO Staré Město, Za Špicí 
a Za Radnicí.

2.2 zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na 
stavební práce na akci VO Staré Město, Za Radnicí a Za Špicí - 
dodávka a montáž sloupů a svítidel.

2.4 upravené zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce 
na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Roz-
voj technologické infrastruktury ICT města Staré Město.

3.1 odměny ředitelům příspěvkových organizací města v soula-
du se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění 
 a vnitřní směrnicí č. S 01/2007, dle zápisu.

5.4 převedení finančních prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu ve výši 80 tis. Kč příspěvkové organizaci 
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ 75022559 z důvodu nákupu interaktivní 

tabule včetně příslušenství pro výuku dětí v MŠ.

5.5 převedení finančních prostředků z rezervního fondu do in-
vestičního fondu ve výši 84.847 Kč příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Rastislavova, Rastislavova 1800, Staré Město, okres 
Uherské Hradiště, IČ 750 225 41 z důvodu nákupu interaktivní-
ho displeje pro výuku dětí v MŠ.

6.2 Vnitřní směrnici č. S 04/2015 Postup pro nakládání s nale-
zenými věcmi a zvířaty.

II. doporučila zastupitelstvu města schválit
1.11 převod majetku – směnu pozemků:
viz usnesení zastupitelstva str. 8

1.12
• převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná 
půda a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celkové výměře 
cca 2.800 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN,  
s. r. o., Ostrožská Nová Ves, Dědina 959, IČ 25321820, za cenu 
1.200 Kč/m2, za účelem výstavby výrobního areálu  

• převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná 
půda a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celkové výměře 
cca 1.700 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, panu Milanu Mikulíkovi, bytem Bystřice nad 
Perštejnem, Bočkova 255, za cenu 1.200 Kč/m2, za účelem vybu-
dování výrobních prostor a s nimi spojených administrativních, 
skladovacích prostor a prodejních prostor 

• převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná 
půda o celkové výměře cca 4.500 m2 v lokalitě Louky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti AVBM s.r.o., 
Praha-Prosek, Kytlická 780/20, IČ 24129259, za cenu 1.200 Kč/
m2, za účelem výstavby zámečnických a elektromontážních vý-
robních prostor a s nimi spojených administrativních, skladova-
cích a prodejních prostor  

• převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná 
půda o celkové výměře cca 4.700 m2 v lokalitě Louky ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Ing. Pavlu Cha-
jdovi, bytem Uherské Hradiště, Lechova 690, za cenu 1.200 Kč/
m2, za účelem vybudování výrobních prostor a s nimi spojených 
administrativních, skladovacích prostor a prodejních prostor 

1.13 uzavření Darovací smlouvy mezi Zlínským krajem, Zlín, 
třída Tomáše Bati 21, IČ 70891320 a městem Staré Město, Sta-
ré Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, na bezplatné pře-
dání 2 ks zastávkových elektronických informačních panelů  
a projektové dokumentace pro jejich instalaci a přípojky elek-
trické energie v rozsahu dokumentace po zadání stavby. 

Ocenění uvedených věcí pro účely účetní evidence:
Cena za 1 ks panelu 97.181,62 Kč
Cena za 1 ks panelu 97.181,62 Kč
Cena za PD 13.370,50 Kč
Celkem 207.733,74 Kč

1.19 převod majetku – výkup rodinného domu č. p. 1270 
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včetně pozemku p. č. st. 1243 zast. plocha a nádvoří o výměře  
85 m2, výkup garáže včetně pozemku p. č. st. 2613 zast. plocha 
a nádvoří o výměře 26 m2 a výkup pozemku p. č. 98/1 zahrada 
o výměře 1.368 m2, vše v lokalitě ul. Jezuitská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví pana 
MVDr. Vratislava Pitra, Brno, Židenice, Bělohorská 2878/42, za 
cenu 4.350.000,00 Kč. 

5.2 rozpočtové opatření č. 3/2015:
- zvýšení příjmů ze 133 831 000 Kč na 137 525 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 120 786 000 Kč na 129 508 000 Kč
- změnu financování ve výši –13 045 000 Kč na –8 017 000 Kč

5.3 Smlouvy o zápůjčce z FRB dle platných Pravidel pro tvorbu, 
čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení těmto ža-
datelům:

 1. Jarmila Horáčková, Staré Město, Nad Hřištěm 1309
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nad Hřištěm 1309
Číslo smlouvy o zápůjčce: 443/2015 
Částka 50.000 Kč

 2. Pavel Marek, Staré Město, Konstantinova 973 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Konstantinova 973
Číslo smlouvy o zápůjčce: 444/2015  
Částka 50.000 Kč

 3. Jarmila Vaculíková, Staré Město, Nerudova 1572
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nerudova 1572
Číslo smlouvy o zápůjčce: 445/2015
Částka 50.000 Kč

 4. Bohumil a Martina Vojtkovi, Staré Město, Sées 1990
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 1990
Číslo smlouvy o zápůjčce: 446/2015
Částka 60.000 Kč

 5. Josef a Petra Martinkovi, Staré Město, Mojmírova 710 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Mojmírova 710
Číslo smlouvy o zápůjčce: 447/2015
Částka 60.000 Kč

 6. Marcela Tomečková, Staré Město, Huštěnovská 580
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Huštěnovská 580 
Číslo smlouvy o zápůjčce: 448/2015 
Částka 80.000 Kč

 7. František Čožík, Staré Město, Sochorcova 768
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 768
Číslo smlouvy o zápůjčce: 449/2015 
Částka 90.000 Kč

 8. MUDr. Radka Kuncová, Staré Město, Sochorcova 936
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 936
Číslo smlouvy o zápůjčce: 450/2015
Částka 130.000 Kč

 9. Ing. Alena Pluhařová, Staré Město, Sochorcova 808
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Salašská 1274
Číslo smlouvy o zápůjčce: 451/2015  

Částka 200.000 Kč

6.3 - programy na poskytnutí dotace spolkům a organizacím:
• Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybo-
vých aktivit v roce 2015“
• Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ru-
chu v roce 2015“
• Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního pro-
středí v roce 2015“
 - Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město
 - Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města 
Staré Město
 - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z roz-
počtu města Staré Město

III. zrušila doporučení zastupitelstvu města
1.12 na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 
orná půda a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celko-
vé výměře cca 2.000 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti KOVOVÝRO-
BA HOFFMANN, s. r. o., Ostrožská Nová Ves, Dědina 959, IČ 
25321820, za cenu 900,00 Kč/m2, za účelem výstavby skladu, 
který byl schválen na 2. zasedání dne 03.12.2014. 

IV. neschválila
1.4 záměr na pronájem části pozemku p. č. 263/1 ostat. plo-
cha o výměře cca 130 m2 v lokalitě ulice Finská čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem zemědělské-
ho obhospodařování. 

V. souhlasila
2.1 s tím, že kabelové rozvody a rozšíření výkopů pro akci VO 
Staré Město, Za Špicí a Za Radnicí budou provedeny dodava-
telem E.ON za předpokladu, že nabídková cena bude obvyklá 
v místě plnění.

VI. rozhodla
2.3 o zrušení zadávacího řízení podlimitní 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.

VII. jmenovala
2.4 k podlimitní veřejné zakázce na dodávky ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení na akci Rozvoj technologické 
infrastruktury ICT města Staré Město komisi pro posouzení  
a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek a posou-
zení kvalifikace ve složení: členové - Mgr. Martin Zábranský, 
Ing. Vladimír Kučera, Ing. Robert Staufčík, Ing. Pavel Vrána, 
Ing. Alena Holubová, Bc. Roman Janík, Ing. Rudolf Dub, ná-
hradníci - p. Josef Bazala, Ing. Markéta Hrušková, p. Martin 
Rachůnek, p. Igor Pištěk, p. Radoslav Malina, Ing. Petr Straka, 
Bc. Zdeněk Kotulák.

6.1 pana Bc. Karla Šuranského členem kulturní komise a pana 
Ing. Petra Straku členem redakční rady Staroměstských novin.

VIII. určila
2.2 vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci VO Staré Město, Za Radnicí  
a Za Špicí - dodávka a montáž sloupů a svítidel tyto dodava-
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tele: SLUŽBY SM, s. r. o., Staré Město, TRADIX REALIZACE,  
s. r. o., Staré Město, ZEVOS, a. s., Uh. Hradiště.

2.4 vyzvat k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na 
dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Rozvoj 
technologické infrastruktury ICT města Staré Město tyto dodava-
tele:
- DAT, s. r. o., IČ 25521233
- AutoCont CZ a. s., IČ 47676795
- NWT a. s., IČ 63469511
- TkomNET s.r.o., IČ 46968865
- Administrátoři.cz s.r.o., IČ 29193257
- František Vrána, IČ 13082949
- Comfis s.r.o., Hradišťská 857, Buchlovice, PSČ 68708,  
IČ 26940116
- Zdeněk Janků, Jaroslava Staňka 868, 686 05, Uherské Hradiště – 
Mařatice, IČ 65821521 

IX. vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k oznámení o zahájení společného řízení dle 
§ 94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k oznámení o zahájení společného řízení dle 
§ 94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.3 vyjádření města k žádosti o společný územní souhlas a sou-
hlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a sta-
vebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.4 vyjádření města k žádosti o společný územní souhlas a sou-
hlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a sta-
vebního zákona v platném znění dle zápisu.

5.1 přehled daňových příjmů města k 31.05.2015.

5.6 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného 
svazku obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2014.

5.7 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu  
a vodní cesty na řece Moravě za rok 2014.

5.8 závěrečný účet Sdružení měst a obcí východní Moravy za rok 
2014.

6.4 Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství,  
s. r. o., za rok 2014.

X. uložila
1. Odboru správy majetku a ŽP
1.2 zveřejnit záměr na pronájem přístřešků autobusových za-
stávek na území města Staré Město, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, za účelem umístění a provozování plakátovacích  
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-Staré Město
 6. Tovární  Staré Město/nádraží-Velehrad  
7. nadjezd Tovární  Staré Město/nádraží-Velehrad  
8. nadjezd Velehradská  Staré Město-Velehrad 
9. Velehradská  Velehrad-Staré Město 
10. Velehradská  Staré Město-Velehrad 
na úředních deskách.
T: ihned

1.3 zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 241/7 zahra-
da o výměře 998 m2 v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem zahrady, na úředních 
deskách.    T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části po-
zemku p. č. 6192 ostat. plocha 
 o výměře 65 m2, v lokalitě ulice Velehradská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, za účelem majetkoprávního 
vypořádání změny obvodu budovy zateplením, na úředních 
deskách.
T: ihned

2. Odboru investic
2.1 provést výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na 
akci VO Staré Město, Za Špicí a Za Radnicí.   T: 31.07.2015

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarostastarosta

VELKOMORAVSKÝ KONCERT 2015
Dne 13. 9. 2015 v 17:00 hodin 

se na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě
uskuteční Velkomoravský koncert.

V pořadu vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Jiří Stivín, Slovácký komorní orchestr s umě-
leckým vedoucím Jiřím Pospíchalem, Smíšený  pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad 
se sbormistrem Filipem Mackem, žáci dechového oddělení ZUŠ Staré Město a Uherské Hra-

diště a děti ze souboru Dolinečka.
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Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí
K bodu 2) zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3) hospodaření města k 31.05.2015.

K bodu 8)
8.1 Zprávu o hospodaření společnosti Školní hospodářství Staré 
Město, s. r. o., za rok 2014.
 
8.2 závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vod-
ní cesty na řece Moravě za rok 2014.

8.3 závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného 
svazku obcí pro regionální rozvoj mikroregionu, za rok 2014.

8.4 závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 
2014.

U S N E S E N Í
z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015

U S N E S E N Í

II. schválilo
K bodu 4) rozpočtové opatření č. 3/2015:
 - zvýšení příjmů ze 133 831 000 Kč na 137 525 000 Kč
 - zvýšení výdajů ze 120 786 000 Kč na 129 508 000 Kč
 - změnu financování ve výši –13 045 000 Kč na –8 017 000 Kč
K bodu 5) Smlouvy o zápůjčce z FRB dle platných Pravidel pro 
tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
těmto žadatelům:
1. Jarmila Horáčková, Staré Město, Nad Hřištěm 1309
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nad Hřištěm 1309
Číslo smlouvy o zápůjčce: 443/2015 
Částka + podmínky: 50.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let
2. Pavel Marek, Staré Město, Konstantinova 973 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Konstantinova 973
Číslo smlouvy o zápůjčce: 444/2015 
Částka + podmínky: 50.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky
3. Jarmila Vaculíková, Staré Město, Nerudova 1572
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Nerudova 1572
Číslo smlouvy o zápůjčce: 445/2015

BISKUPSKÁ DELEGACE V KOSTELE SV. DUCHA
podrobnosti na straně 14
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Částka + podmínky: 50.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky 
4. Bohumil a Martina Vojtkovi, Staré Město, Sées 1990
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 1990
Číslo smlouvy o zápůjčce: 446/2015
Částka + podmínky: 60.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky 
5. Jsef a Petra Martinkovi, Staré Město, Mojmírova 710 
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Mojmírova 710
Číslo smlouvy o zápůjčce: 447/2015
Částka + podmínky: 60.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let
6. Marcela Tomečková, Staré Město, Huštěnovská 580
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Huštěnovská 580 
Číslo smlouvy o zápůjčce: 448/2015 
Částka + podmínky: 80.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky
7. František Čožík, Staré Město, Sochorcova 768
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 768
Číslo smlouvy o zápůjčce: 449/2015 
Částka + podmínky: 90.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky
8. MUDr. Radka Kuncová, Staré Město, Sochorcova 936
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sochorcova 936
Číslo smlouvy o zápůjčce: 450/2015
Částka + podmínky: 130.000 Kč, úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky
9. Ing. Alena Pluhařová, Staré Město, Sochorcova 808
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Salašská 1274
Číslo smlouvy o zápůjčce: 451/2015 
Částka + podmínky: 200.000 Kč, úrok 1 % p.a., splatnost 5 let

K bodu 6)
6.1 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 242/1 ostat. 
plocha/neplodná půda o výměře cca 14 m2, v lokalitě Čerťák ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 
28085400, za cenu 600 Kč/m2, za účelem výstavby nové kioskové 
trafostanice PET MINI 300.

6.2 - převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná 
půda a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celkové výměře 
cca 2.800 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště, společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN, s. r. o., 
Ostrožská Nová Ves, Dědina 959, IČ 25321820, za cenu 1.200 Kč/
m2, za účelem výstavby výrobního areálu. 
- převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/71 orná půda 
a části pozemku p. č. 6064/32 orná půda o celkové výměře cca 
1.700 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Milanu Mikulíkovi, bytem Bystřice nad Perštej-
nem, Bočkova 255, za cenu 
1.200 Kč/m2, za účelem vybudování výrobních prostor a s nimi 
spojených administrativních, skladovacích prostor a prodejních 
prostor. 

- převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o celkové výměře cca 4.500 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, společnosti AVBM s.r.o., Praha-Prosek, Kyt-
lická 780/20, IČ 24129259, za cenu 1.200 Kč/m2, za účelem vý-
stavby zámečnických a elektromontážních výrobních prostor  
a s nimi spojených administrativních, skladovacích a prodejních 
prostor. 

- převod majetku – prodej části pozemku p. č. 6064/32 orná půda 
o celkové výměře cca 4.750 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Městou Uh. Hradiště, panu Ing. Pavlu Chajdovi, bytem 

Uherské Hradiště, Lechova 690, za cenu 1.200 Kč/m2, za účelem 
vybudování výrobních prostor a s nimi spojených administra-
tivních, skladovacích prostor a prodejních prostor. 

6.3 převod majetku – výkup rodinného domu č. p. 1270 včet-
ně pozemku p. č. st. 1243 zast. plocha a nádvoří o výměře  
85 m2, výkup garáže včetně pozemku p. č. st. 2613 zast. plocha  
a nádvoří o výměře 26 m2 a výkup pozemku p. č. 98/1 zahrada 
o výměře 1.368 m2, vše v lokalitě ul. Jezuitská ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka nemovitostí pana 
MVDr. Vratislava Pitra, Brno, Židenice, Bělohorská 2878/42, za 
cenu 4.350.000 Kč. 

6.4 převod majetku – směnu pozemků:
 p. č. 6214/34 ostat. plocha o výměře 6 m2 
 p. č. 6044/307 ostat. plocha o výměře 32 m2 
 p. č. 6214/33 ostat. plocha o výměře 41 m2 
 p. č. 6214/105 ostat. plocha o výměře 353 m2 
 p. č. 6214/551 ostat. plocha o výměře 4 m2 
 p. č. 6214/386 ostat. plocha o výměře 1 m2 
 p. č. 6214/461 ostat. plocha o výměře 1 m2 
 p. č. 6214/388 ostat. plocha o výměře 19 m2 
 p. č. 6214/552 ostat. plocha o výměře 23 m2 
 p. č. 6214/467 ostat. plocha o výměře 34 m2 
 p. č. 6214/436 ostat. plocha o výměře 9 m2 
 p. č. 6214/384 ostat. plocha o výměře 178 m2 
 p. č. 6214/458 ostat. plocha o výměře 26 m2 
 p. č. 6214/383 ostat. plocha o výměře 882 m2 
 p. č. 6214/487 ostat. plocha o výměře 12 m2 
 p. č. 6214/490 ostat. plocha o výměře 32 m2 
 p. č. 2405/9 ostat. plocha o výměře 1 m2 
 p. č. 6214/509 ostat. plocha o výměře 1 m2 
 p. č. 6214/409 ostat. plocha o výměře 19 m2 
 p. č. 2404/3 ostat. plocha o výměře 58 m2 
 p. č. 6214/424 ostat. plocha o výměře 98 m2 
 p. č. 6214/439 ostat. plocha o výměře 129 m2 
 p. č. 2565/5 zahrada o výměře 138 m2 
 p. č. 6214/427 ostat. plocha o výměře 175 m2 
 p. č. 6214/408 ostat. plocha o výměře 24 m2 
 p. č. 6214/377 ostat. plocha o výměře 245 m2 
 p. č. 6214/378 ostat. plocha o výměře 89 m2 
 p. č. 6214/404 ostat. plocha o výměře 869 m2 
 p. č. 2405/3 ostat. plocha o výměře 1.015 m2 
 část p. č. 4522/79 ostat. plocha o výměře 2 m2 
 část p. č. 4522/75 ostat. plocha o výměře 9 m2 
 p. č. 4522/97 ostat. plocha o výměře 6 m2 
 část p. č. 4522/78 ostat. plocha o výměře 6 m2 
 p. č. 4522/94 ostat. plocha o výměře 9 m2 
 p. č. 4522/96 ostat. plocha o výměře 15 m2 
 p. č. 4522/95 ostat. plocha o výměře 17 m2 
 p. č. 4522/93 ostat. plocha o výměře 23 m2 
 p. č. 4522/92 ostat. plocha o výměře 61 m2 
 p. č. 4522/52 ostat. plocha o výměře 43 m2 
 p. č. 4522/51 ostat. plocha o výměře 105 m2 
 p. č. 4522/108 ostat. plocha o výměře 23 m2 
 p. č. 4522/107 ostat. plocha o výměře 24 m2 
 p. č. 2393/3 ostat. plocha o výměře 416 m2 
 p. č. 6214/547 ostat. plocha o výměře 70 m2 
 p. č. 6214/546 ostat. plocha o výměře 138 m2 
 p. č. 2393/15 ostat. plocha o výměře 420 m2 
 p. č. 4516/19 ostat. plocha o výměře 81 m2 
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 p. č. 4516/72 ostat. plocha o výměře 39 m2 
 p. č. 4516/13 ostat. plocha o výměře 38 m2 
 p. č. 4516/24 ostat. plocha o výměře 46 m2 
 p. č. 4516/18 ostat. plocha o výměře 271 m2 
 p. č. 4522/8 ostat. plocha o výměře 1 m2 
 p. č. 4508/58 ostat. plocha o výměře 3 m2 
 p. č. 4509/10 ostat. plocha o výměře 77 m2 
 p. č. 4506/61 ostat. plocha o výměře 297 m2 
 p. č. 4508/59 ostat. plocha o výměře 192 m2 
 p. č. 4508/60 ostat. plocha o výměře 767 m2 
 p. č. 4508/62 ostat. plocha o výměře 19 m2 
 p. č. 4508/61 ostat. plocha o výměře 20 m2 
 p. č. 4508/18 ostat. plocha o výměře 40 m2

 p. č. 2393/24 ostat. plocha o výměře 383 m2

 p. č. 4522/91 ostat. plocha o výměře 20 m2

 p. č. 4506/64 ostat. plocha o výměře 336 m2

 p. č. 4506/65 ostat. plocha o výměře 777 m2

 p. č. 4506/66 ostat. plocha o výměře 9 m2

 p. č. 6213/56 ostat. plocha o výměře 19 m2

 p. č. 6007/5 ostat. plocha o výměře 6.021 m2

 a budovy bez č. p./č. ev. (zemědělská stavba) na pozemku p. č. 
st. 1636,
 ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
140 00 Praha, IČ 65993390, (cena směňovaných pozemků a bu-
dovy dle znaleckého posudku činí 5.857.734 Kč) 

 za pozemky
p. č. 4508/50 ostat. plocha o výměře 4 m2

 p. č. 4508/51 ostat. plocha o výměře 61 m2

 p. č. 4508/54 ostat. plocha o výměře 49 m2

 p. č. 4508/53 ostat. plocha o výměře 103 m2

 p. č. 4508/56 ostat. plocha o výměře 84 m2

 p. č. 4508/55 ostat. plocha o výměře 3 m2

 p. č. 4508/57 ostat. plocha o výměře 6 m2

 p. č. 4522/103 ostat. plocha o výměře 8 m2

 p. č. 4522/104 ostat. plocha o výměře 16 m2

 p. č. 4522/106 ostat. plocha o výměře 103 m2

 p. č. 4522/105 ostat. plocha o výměře 1 m2

 p. č. 4508/52 ostat. plocha o výměře 91 m2

 p. č. 4508/63 ostat. plocha o výměře 42 m2

 p. č. 4729/24 ostat. plocha o výměře 1 m2

 p. č. 4729/3 ostat. plocha o výměře 24 m2

 p. č. 4506/3 ostat. plocha o výměře 110 m2

 p. č. 4546/7 ostat. plocha o výměře 1.411 m2

 p. č. 4551/43 ostat. plocha o výměře 2.264 m2

 p. č. 4560/121 vodní plocha o výměře 87 m2

 p. č. 6214/549 ostat. plocha o výměře 1 m2

 p. č. 4508/27 ostat. plocha o výměře 2 m2

 p. č. 4506/67 ostat. plocha o výměře 1 m2

 p. č. 6686 ostat. plocha o výměře 5.551 m2

 p. č. 6692 ostat. plocha o výměře 4.332 m2,

 vše ve vlastnictví města Staré Město, náměstí Hrdinů 100,  
686 03 Staré Město, IČ 00567884, (cena směňovaných pozemků 
dle znaleckého posudku činí 6.521.046 Kč), za účelem narovnání 
vlastnických vztahů k užívaným pozemkům. Jedná se o pozemky 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.
 
6.5 uzavření Darovací smlouvy mezi Zlínským krajem, Zlín, 

třída Tomáše Bati 21, IČ 70891320 a městem Staré Město, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884, na bezplatné předání 2 
ks zastávkových elektronických informačních panelů a projektové 
dokumentace pro jejich instalaci a přípojky elektrické energie v 
rozsahu dokumentace po zadání stavby. 
 Ocenění uvedených věcí pro účely účetní evidence:
 Cena za 1 ks panelu 97.181,62 Kč
 Cena za 1 ks panelu 97.181,62 Kč
 Cena za PD 13.370,50 Kč
 Celkem  207.733,74 Kč

K bodu 7) - programy na poskytnutí dotace spolkům a organi-
zacím:
• Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových 
aktivit v roce 2015“
• Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2015“
• Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2015“
 - Žádost o poskytnutí dotace z prostředků města Staré Město
 - Přílohu č. 1 Žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města Sta-
ré Město
 - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Staré Město

III. neschválilo
K bodu 6)
6.6 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 247/4 ostatní 
plocha o výměře cca 25 m2 v lokalitě ul. Finská čtvrť ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Františku Fryštá-
kovi, bytem Staré Město,  Brněnská 1518, za účelem parkování 
osobního automobilu. 

6.7 převod majetku – prodej části pozemku p. č. 4546/36 ostatní 
plocha o výměře cca 60 m2 v lokalitě ul. Na Valech ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město  u Uh. Hradiště, panu Liboru Bříštělovi, bytem 
Lovosice, Sady pionýrů 896/21, za účelem rozšíření pozemku pro 
výstavbu rodinného domu. 

6.8 převod majetku – prodej pozemku p. č. 241/16 zahrada o vý-
měře 1.218, v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště, panu Ing. Přemyslu Baroňovi, bytem Uherské Hra-
diště, Štěpnická 1160, za účelem zemědělského obhospodařování 
– zahrady. 

6.9 převod majetku - prodej pozemků p. č. 6073/46 orná půda  
o výměře 783 m2, p. č. 6073/69 orná půda o výměře 194 m2, p. 
č. 6073/45 orná půda o výměře 718 m2, p. č. 6073/44 ostat. plo-
cha o výměře 73 m2, p. č. 6073/219 orná půda o výměře 157 m2, 
p. č. 6073/34 orná půda o výměře 352 m2 a části pozemku p. č. 
6073/32 orná půda o výměře 1.948 m2, vše v lokalitě Trávník ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, manželům Lence 
a Milanu Němcovým, bytem Staré Město, Trávník 2115, manže-
lům Lucii a Bořku Mikulovým, bytem Staré Město, Trávník 2116  
a manželům Vlastě a Aloisi Mikulovým, bytem Staré Město, Tráv-
ník 2117, z důvodu nedořešení území mezi drahou a zahradami 
rodinných domů.
 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarostastarosta

 Ing. Josef Trňák
 předseda návrhové komise
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Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015:

BABYNEC  3. -7. 8.
Nazdobíme si textil, vyrobíme si šperk, 
naučíme se chodit jako modelky, práci  
s fotoaparátem.....
Místo konání: SVČ Staré Město
Hlavní vedoucí: M. Kraváčková

DOBRODRUŽSTVÍ 
KOUZELNÉ BATERKY 
10. -14. 8. 
Paprsek kouzelné baterky dokáže oživit 
zdánlivě neživé věci. Dozvíte se, jaké se 
pak dějí věci!
Místo konání: RC Čtyřlístek St. Město
Hlavní vedoucí: J. Bartošíková

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU  
17. -21. 8. 
Sportovní tábor- hejbni kostrou a pojď 
hledat starou mapu kapitána Granta, kte-
rá vede k pokladu.
Místo konání: RC Čtyřlístek St. Město
Hlavní vedoucí: J. Březinová

TÁBOR SE ZVÍŘÁTKY 
17. -21. 8.
Tábor plný her, zábavy a zvířátek. Po do-
mluvě si lze přinést i svého malého domá-
cího mazlíčka...
Místo konání: SVČ Klubko St. Město
Hlavní vedoucí: M. Kraváčková

PÁTEK 14. – SOBOTA 22. SRPNA

FIDE OPEN
13. ročník mezinárodního šachového turnaje

NEDĚLE 23. SRPNA

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Velká cena OSH ČMS Uherské Hradiště

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín - 91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

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



11Informace

Informace z obce

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SE BUDE ROZŠIŘOVAT
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Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
města Staré Město 

jsou opět atraktivní

Město Staré Město poskytne  
v roce 2015 devíti úspěšným žadate-
lům zápůjčky z Fondu rozvoje byd-
lení na opravu, rekonstrukci a mo-
dernizaci bytu nebo domu v celkové 
výši 770.000,- Kč. 

Zastupitelstvo města Staré Měs-
to schválilo na svém mimořádném 
zasedání nová Pravidla pro tvorbu, 
čerpání a použití prostředků z Fon-
du rozvoje bydlení. Zápůjčky z FRB 
jsou nyní úročeny sazbou 1% p. a. 
se splatností 5 let nebo 0,5 % p. a. se 
splatností 3 roky. Občan, který zá-
půjčku splácí, má možnost předčas-
né mimořádné splátky. Všem úspěš-
ným žadatelům přejeme zdárnou 
realizaci stavebních záměrů.

Lhůta pro podání žádostí pro rok 
2016 je stanovena od 1. 10. 2015 do 
31. 1. 2016. Při výběrovém řízení 
budou upřednostňovány úpravy, 

modernizace bytových a rodinných 
domů, které povedou k pozitivnímu 
dopadu na vzhled města nebo zlepšení 
úrovně bydlení. Podrobné informace 
na webu města.

Dotační programy 2015 pro 
podporu činnosti a aktivit 

zájmových spolků a organizací

Zastupitelstvo města Staré Město 
schválilo na svém 6. zasedání dne 22. 6. 
2015 nová pravidla pro poskytnutí do-
tací spolkům a organizacím. Finanční 
podpora je určena pro právnické oso-
by neziskových spolků a organizací 
na pořádání akcí a podporu činnosti  
v roce 2015. Podpora je rozdělena do 
tří dotačních programů.  

Dotační program „Podpora aktivit 
v oblasti životního prostředí v roce 
2015“.

Dotační program „Podpora rozvo-
je kultury a cestovního ruchu v roce 
2015“.

Dotační program „Podpora spor-
tu, tělovýchovy a pohybových aktivit  

v roce 2015“.
Konkrétní znění programů, for-

mulář žádosti a přílohy jsou ke sta-
žení na webových stránkách města 
Staré Město v kategorii Město – Do-
tace. Lhůta pro podání kompletních 
žádostí včetně všech příloh je sta-
novena od 24. července 2015 do 31. 
srpna 2015. 

Město Staré Město vytvořilo  
4 pracovní místa pro výkon veřej-

ně prospěšných prací
Ve spolupráci s Úřadem práce 

Uherské Hradiště se podařilo vy-
tvořit 4 pracovní místa pro uchazeče  
o zaměstnání, dlouhodobě evidova-
né na ÚP Uherské Hradiště.  Pracov-
ní pozice spočívají ve výkonu veřejně 
prospěšných prací.  Jedná se o úklid 
veřejných prostor – čištění komuni-
kací a chodníků, veřejných prostran-
ství, natěračské práce a další. Věříme, 
že tento krok přispěje ke zlepšení 
podmínek života ve městě a návratu 
lidí do pracovního procesu.

 Průmyslová zóna ve Starém Měs-
tě by se mohla v nejbližší době pod-
statně rozšířit. Firmy projevily zá-
jem o volné pozemky.

V průběhu let 2005 a 2006 vybu-
dovalo Staré Město ulici Východní  
a do prostranství mezi dvěma kru-
hovými objezdy také přivedlo po-
třebné inženýrské sítě. Díky tomu 
tady vznikl základ pro výstavbu prů-
myslové zóny. Tyto pozemky pak na-
bídlo realitním kancelářím, kterým 
se podařilo některé z nich úspěšně 
prodat. Své sídlo tady našlo několik 
výrobních firem i docela rozsáhlá 
obchodní zóna. Po letech nezájmu 
se nyní zase objevily firmy, které 
by právě tady chtěly zřídit své nové 
výrobní haly. „Vznikají nám tam 

asi 4 ha pozemků, které jsou vhodné 
k zastavění. Prostor by mohl být ještě 
mnohem větší, ale situaci komplikuje 
vedení vysokého napětí. Nicméně se 
nám začaly hlásit společnosti, které by 
o tyto pozemky měly zájem,“ vysvětlu-
je starosta Josef Bazala.

Rada města tak schválila zadání 
projektové dokumentace na nezbyt-
nou přístupovou cestu k této lokalitě. 
Navíc by projektanti také měli vytvořit 
možné varianty parcel, podle potřeb 
zájemců. „V současné chvíli jde asi  
o pět firem, s kterými postupně jed-
náme. Tři zájemci vypadají jako velmi 
vážní uchazeči, jak ale říká zkušenost, 
když se začnou pozemky prodávat, zá-
jem se zvýší,“ doplňuje starosta. Nové 
firmy, to jsou samozřejmě pro Staré 

Město především nové pracovní 
možnosti. Pro výrobce má tato lo-
kalita velkou a nespornou výhodu,  
a tou je přímé napojení na obchvat  
i blízkost železnice. Kdo by se ale 
děsil dalších obchodních center, pro 
toho má starosta docela dobré zprá-
vy: „Spíš to vidím na drobné pod-
nikatelské subjekty, které potřebují 
rozšířit výrobu.“

První pozemky by radnice mohla 
odprodat prakticky hned. Za utr-
žené prostředky by pak realizovala 
výstavbu nezbytné přístupové ko-
munikace. A jak je ve Starém Městě 
obvyklé, i tady musí stavebníci po-
čítat s průzkumy archeologů, které-
možné stavební práce přece jen ma-
ličko pozdrží.
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Zápis do sportovní miniškolky Rybníček
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Jsem ve věku, kdy se domnívám, 
že můžu mít na určité nešvary a dění 
v našem městě svůj pohled, svůj ná-
zor. Možná, že i ostatní, mladší ale  
i starší ročníky, přiměji alespoň  
k malému zamyšlení, možná změně. 

V zimních měsících jezdím do 
zaměstnání MHD. Na zastávce jsem 
většinou mezi prvními. Pak přichází 
další dospěláci, děti základní školou 
povinné, středoškoláci, možná i vy-
sokoškoláci.

Je téměř pravidlem, že při pří-
chodu, nás déle čekající, nikdo ne-
pozdraví. Říci „dobré ráno, dobrý 
den“, je pro ně asi směšné, přežité, 
není IN. Když se náhodou stane, že 
z příchozích někdo pozdraví, je to 
ZÁZRAK. 

Stačí se přitom podívat na sestavu 
v čekárně, kdy je cítit, že snad přišel 
někdo „nějaký divný“, a co udělal, no 
JEN pozdravil!! Na druhou stranu, 
když přicházející pozdraví, je slušné 
stejně pěkně a hlasitě odpovědět.

Při nástupu do autobusu nebo 
vlaku je to úplně stejné.

Převážnou část roku, podle po-
časí, jezdím do zaměstnání na kole. 
Staré Město má podél ulic Brněnská 
a Hradišťská široké chodníky, které 
jsou jednou polovinou pro chodce 
a druhou polovinou pro kolaře. Na 
každé polovině je na několika mís-
tech bílé vyznačení – chodec, kolo. 
Chodci mají svoji polovinu blíže  

k domům, cyklisti blíže k cestě. Pro 
průměrně inteligentního člověka sro-
zumitelné, zapamatovatelné. Jste ale 
na omylu!

Jezdím v určeném pruhu, ov-
šem chodci si kráčejí po celé šířce... 
Mé upozornění zvonkem je přivádí  
k nevybíravým komentářům, k uráže-
ní. Jsem také jen člověk, snažím se na 
tyto impertinence nereagovat, ale bo-
hužel, někdy se to prostě nedá. Nejvíce 
asertivní jsou mladší a střední ročníky. 

Mnohokrát, když tyto chodce do-
jíždím, opravdu zvažuji, zda budu 
zvonit nebo je objedu bez povšimnutí  
a zvukového znamení. Jejich komentáře  
a urážky bolí.

Doma pak přemýšlím o tom, kam 
jsme to ve výchově, morálce a slušnos-
ti dotáhli.

Pořídit si domácího mazlíčka - pej-
ska, je pro spoustu nejen osamělých 
obyvatel zřejmě nutností, u jiných 
zřejmě prestiží. Domnívám se, že by 
byla dlouhá diskuze o tom, co ještě 
není týrání zvířat, když např. velký pes, 
někdy i dva psi (lovecké plemeno)  je/
jsou  v panelákovém bytě do doby, než 
přijde páníček z práce, většinou celý 
den sami. 

Samozřejmě také zaregistruji, kdy 
páníček hovínko po svém mazlíčkovi 
uklidí nebo kdy odchází s tím, že maz-
líčka pohladí, za vykonanou potřebu 
pochválí a hovínko zanechá na místě.  
Jen jednou jsem upozornila mladou 
dívenku, aby nezapomněla hovínko 

uklidit. Mladá slečna sice velice od-
měřeně odpověděla, že ONA vždy 
po svém pejskovi uklízí. Za slečnou 
jsem se tentokrát dívala, a co myslí-
te, že se stalo? Se samozřejmostí od 
místa „úlevy“ svého mazlíčka ode-
šla, aniž by se k hovínku sehnula  
a sebrala ho do igelitového pytlíku, 
na který přispívá, no kdo jiný, než 
stát. A tudíž my všichni.             

 
Mobilní telefony jsou kapitolou 

samy o sobě. Děti, mládež, střední 
generace, bez MT nedají ani ránu. 
Jdou po chodníku, hledí do mobilu. 
Jdou po cestě, hledí do mobilu. Sedí 
na lavičkách, hledí do mobilu. Dva – 
ON a ONA sedí venku před kavár-
nou, cukrárnou, místo aby si povída-
li, třeba se i drželi za ruce, telefonují, 
posílají nebo přijímají zprávy, nedí-
vají se na sebe, ale hledí do mobilu.   

Když si i vy ostatní budete alespoň 
trošku všímat svého okolí, nebudeme 
strkat hlavu do písku, určitě každý  
z nás objeví další VYMOŽENOSTI 
naší doby, naší obehrané DEMO-
KRACIE, které by měly pomáhat, ale 
opak je někdy pravdou.

Často od svých nejbližších 
slýchám, že nepatřím do dnešní 
doby. Jsem přesvědčená, ať už je 
doba jakákoliv, slušnost, ohledupl-
nost, úcta, pokora, náleží do každé 
doby. 

Příště třeba něco více povzbudi-
vého. 

 DM

Zápis a zároveň den otevřených dveří proběhne v sobotu 15. srpna od 
10 do 11 hodin. Přijďte si pro přihlášku, zeptat se na to, co vás zajímá, 
nebo si jen prohlédnout prostory miniškolky i celého sport parku.

Miniškolka Rybníček nabízí především:
• Sportovní a pohybovou průpravu
• Individuální přístup k dětem
•  Zařazení cizího jazyka (angličtina a francouzština hrou)
•  Rozvoj tvořivosti, komunikativnosti a vlastní aktivity dítěte
• Pedagogický tým tvoří ženy i muži
• Jídelníček připravovován výživovou poradkyní

Více na www.tcstaremesto.cz/miniskolka, tel.: 732 40 16 61,
e-mail: na svc@tcstaremesto.cz 
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Kolonie staroměstských čápů 
se rozrůstá

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky 
na srpen

		Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
		Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu 

ještě do rybníka.
		Když je v srpnu ráno hodně rosy, 

mají z toho radost vosy.
		Když v srpnu moc hřímá, bude na 

sníh bohatá zima.
		Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude  

v zimě sněhu.
		Když srpen z počátku hřeje, ledový 

vítr v zimě dlouho věje.
		Co červenec neupeče, to již srpnu 

neuteče.
		Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

NI

Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, 
stačí zbohatnout. 

Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost. 

Je jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel 
nikdo ho nezná. 

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a 
hlupák stejně neposlechne. 

Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit 
svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. 

Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy 
moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale 
zato hodně hloupých. 

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, 
rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které 
se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se 
dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na 
to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. 

 S R A N D O V N A

Po několika sezónách se čápi na 
komíně kotelny ZŠ Staré Město, Ko-
menského opět dočkali potomstva. 
Letos se jejich rodinka  rozrostla 
hned o čtyři nové potomky. Bohu-
žel jedno mládě se nedočkalo do-
spívání a v brzké době uhynulo (jak 
je patrné na fotografii Vlad. Kuče-
ry). Zbývající tři se však mají čile  
k světu. Díky přísunu potravy a péči 
rodičů rostou a začínají trénovat. 
Poskakováním nad hnízdem a má-
cháním křídly se pokoušejí osvojit 
techniku létání. Můžeme jim jen 
popřát, ať brzy z hnízda vylétnou  
a připraví se na první dlouhou cestu 
do zimoviště v jižnější části planety.  

Petr Straka
Foto: Vladimír Kučera

Lord Charles hraje se svými přáteli golf 
na hřišti vedle hřbitova. Zvedne hůl  
k úderu, když zazní smuteční pochod  
a ke hřbitovu kráčí pohřební průvod. Lord 
setrvá v úhozové pozici a teprve až průvod 
zajde za bránu hřbitova, odpálí míček. Je-
den ze spoluhráčů obdivně praví: „Jaká to 
úcta k neznámému mrtvému!“ 
Lord Charles na to: „Proč neznámému? 
Byla mi čtyřicet let dobrou ženou!“ 

Maminka se rozhlíží po letišti a říká 
tatínkovi: „To máme ale zavazadel, ško-
da, že jsme s sebou nevzali i klavír.“ „Na 
co klavír, prosím tě?“ „No, já jen že na 
něm máme položený letenky.“ 

Letecká linka Moskva-Bratislava. Za 
chvíli po startu vrazí k pilotovi chlapík 
s pistolí: 
„Do Vídně!“
Pilot pokojně odpovídá: 
„To nejde.“
Chlapík znervózní a opakuje: 
„Říkám do Vídně, nebo budu střílet!“
„To nejde, mladý muži, otočte se, za 
vámi sedí babka, má bombu a už si ob-
jednala Mnichov.“ 

Muž jde zapnout televizi a křičí na 
manželku, která je v kuchyni: 
„Drahá, chceš ještě něco říct před začát-
kem fotbalové sezóny?“ 
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Z naší farnosti
Hostýně, je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Někdo se rád 26.-
28. 9. vydá na svatováclavskou pěší pouť z Velehradu na sv. Hostýn, 
viz http://www.maticevelehradska.cz/dokument/2014-Vel---Sv-
-Host-258//

„Proč lidé rádi putují na svatá místa? Ten zvyk je známý ve všech 
světových náboženstvích. Cesta, jak píše Dostojevský, je obraz ži-
vota, který se nezastaví a který nekončí. Kam vede? Člověk se bojí, 
že jde do neznáma. Ten, kdo jde na pouť, si je jistý, že skončí u ně-
jaké svatyně, že se tam setká se skutečností, která je svatá.“ kardinál 
Tomáš Špidlík SJ

Napište nám, kde jste byli na pouti vy. Těšíme se na Vaše dopisy.    
-SV-

DESÍTKY BISKUPŮ V KOSTELE SV. DUCHA

Dny lidí dobré vůle na Velehradě jsou každoroční příležitostí  
k setkávání poutníků z celé republiky i ze zahraničí. V bazilice  
sv. Cyrila a Metoděje se také každoročně scházejí čeští a moravští 
biskupové, a to ve velmi početném zastoupení. V letošním roce se 
v předvečer pouti rozhodli navštívit také Staré Město, zdejší kostel 
sv. Ducha, kde společně s domácím otcem Miroslavem odslouži-
li mši svatou. „Když každoročně zasedáme začátkem července na 
Velehradě, tak vždycky kromě bohoslužeb v bazilice jedeme i na 
nějaké místo Slovácka. Tentokrát to vyšlo do Starého Města, do 
tohoto nového kostela, který je zasvěcen sv. Duchu. Tak jsem rád, 
že ten prostor konečně vidím, i když v podobě, která prý ještě není 
definitivní,“ popisuje podrobnosti biskupské návštěvy Václav Malý, 
pomocný biskup pražský. „Před mší svatou jsem otcům biskupům 
naznačil, že chrám sv. Ducha se nachází ve stavu dokončování, 
dozrávání. Bude třeba pořídit oltář, ambon, svatostánek, vyměnit 
lavice za trvalé, dokončit kůr, věže i polyfunkční sál. Přesto však 
tento chrám oslovuje jak při pohledu zvenčí, tak zevnitř. Interi-
ér dýchá svou mystikou a svatodušními symboly. To naše biskupy 
nejvíce oslovilo. Sám kazatel biskup Kročil byl tímto prostorem 
nadšený,“ doplňuje otec Miroslav. 

Na mši zahrála Staroměstská kapela, nechyběli krojovaní, 
Scholička, ani představitelé města. Účastnil se i Luděk Galuška, 
který návštěvníkům shrnul zdejší bohatou historii i vzácné ar-
cheologické nálezy. „Je pěkné, že přicházejí lidé v krojích, protože 
třeba pro mě, Pražáka, je to vždycky takové osvěžení, když člověk 
vidí pestrost a nevidí jen tu šeď velkoměsta,“ pochvaloval si biskup 
Malý. „Bohoslužba této historické chvíle se nesla v duchu radosti  
a vděčnosti,“ uzavírá mimořádnou událost otec Miroslav.

Dožínková mše svatá 
Na polích, v sadech a na zahrádkách dozrává letošní mnoho-

slibná úroda.  V srpnu  bude část úrody již sklizena. Denně se 
modlíme: Chléb náš vezdejší dej nám dnes…Dostáváme a bere-
me, je na místě také děkovat, jak to dělali od nepaměti nejen ti, co 
na polích pracovali, ale děkujme  všichni, protože  plodiny potře-
bujeme pro život a zdraví. Dožínková mše sv. se bude konat v naší 
farnosti v neděli 30. 8. v 10:00 hodin.

Kdo nás bude bránit? 
V pořadu Události, komentáře z 9.7. ministr obrany hovořil 

na toto téma. Naše profesionální armáda má mít 27 tisíc vojáků, 
aktivní zálohy 2500, ale je jich jen 1200, mají prý být víc hmotně 
motivováni. Patřím mezi ty, kteří o obraně ví jen málo, ale tuto 
otázku si také často kladu i v souvislosti s tím, když chodím kolem 
pomníku padlých z 1. i 2. světové války. Vím, proč naši předkové 
bojovali a víte to vy, čtenáři? Odpovídám si, že na obranu se po-
staví ten, kdo je ochoten riskovat život pro to, co je mu jako život 
drahé. Co to asi může být? Je to žold? Jsou to hmotné výhody? 
Neumím si to představit. Je to idea? A jaká?  Co vím, lidé byli 
ochotni se postavit dobrovolně nebezpečí smrti, když šlo o ro-
dinu, přítele, dokonce o vlast či pravdu, o které byli přesvědčeni. 
Dívám se dnes kolem : rodina?- ztrácí společenský význam a my 
ji nebráníme, i když je jediná, kdo je schopen zachovat dobrou 
budoucnost, vlast? – pro většinu vyšumělý a nezřetelný pojem, 
majetek? – co s ním, když do hrobu si jej nevezmu, ideál? – při-
jímáme zrelativizování či znehodnocení základních evropských 
hodnot, vyrostlých z křesťanství a místo nich krátkodobé zážitky 
ve stylu římského Carpe diem - užij dne dokud můžeš. A tak se 
ptám znova,  kdo nás bude bránit? Jsem už stará, přesto věřím, že 
v hodině nebezpečí  se každý postaví na obranu tam, kde může  
a rozpomene se na hodnotu naší kultury a víry. Bože, nedej zahy-
nouti nám, ni budoucím!                                                 VZ

Pouť je moderní
Neočekávalo  se, že by poutě znovu mohly být atraktivní pro 

mnohé lidi a přesto je to tak. Dokonce cestovky se zaměřují na 
církevní turistiku, i krajský úřad počítá s podporou poutních ste-
zek a aktivit. Je to sympatické, vždyť poutě nás nejednou zavedou 
na místo nečekané krásy, k vědomí vlastních kořenů, ale dávají  
i našim krokům duchovní smysl. Není třeba ani hledat daleko od 
domova. Třeba na kole i pěšky zamiřme do kostelů a kaplí v okolí. 

„Církevní stavby na Slovácka nejsou jen kulturními památka-
mi. Vypovídají také o životě předků před téměř tisíci lety, kdy 
mnohé ze současných obcí vznikaly. Staly se nositeli křesťanské 
tradice sahající až do období Velkomoravské říše. Misijní dílo 
slovanských věrozvěstů  sv. Cyrila a Metoděje připomínají nejen 
archeologické nálezy, ale také jejich odkaz, který je u současných 
obyvatel Slovácka stále živý. Jsou místa, která dokáží člověka hned 
při první návštěvě obejmout a přivítat ho jakoby v jiném čase. Ne-
zapomenu na jeden z letních večerů strávený na blatnické hoře.  
Z každého zákoutí v parku u kaple sv. Antonína Paduánského dý-
chaly vzácná vyrovnanost, klid a jistota. Při pohledu přes vinice 
do údolí, kde leží Blatnice pod sv. Antonínem, mi v mysli vytanu-
la věta: V tomto kraji je stále cítit Boží přítomnost.“   Rad. Stoklasa

2. srpna se slaví ve františkánském kostele Zvěstování P. Marie  
v Uh. Hradišti slavnost Porciunkule. Největším srpnovým svát-
kem je však slavnost Nanebevzetí Panny Marie, můžeme jej slavit 
v chrámech s tímto zasvěcením, nejen v bazilice na Velehradě, ale 
v kostele v Mařaticích (na hřbitově), v Uh. Brodě (u dominikánů), 
v Březolupech, v Jankovicích, v Blatničce, či třeba v Biskupicích. 
Také nejslavnější mariánské poutní místo Moravy – bazilika na sv. 
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Prostranství před Památníkem Velké 
Moravy se proměnilo v jedno velké pře-
hlídkové molo. Namísto možná očeká-
vaných štíhlých a vysokých modelek se 
ale na pomyslném mole procházeli lidé 
ve velkomoravských kostýmech. Slovác-
ké muzeum v Uherském Hradišti tady 
totiž, ve spolupráci s několika občan-
skými sdruženími, uspořádalo zvláštní 
akci, která měla široké veřejnosti ukázat, 
jak se lidé za časů knížete Svatopluka 
nebo Rastislava mohli oblékat. Šaty to-
tiž, jak se říká,  nedělají jenom člověka, 
ale také Velkomoravana.

„Díky nálezům tady na hradišti Veli-
grad, ve Starém Městě a Uherském Hra-
dišti, a díky novým nálezům, je vlastně 
ta móda neustále posunována. Objevují 
se nové a nové poznatky, které se sna-
žíme hned implikovat do našeho vyba-
vení,“ vysvětluje programový pracovník 
muzea a člen občanského sdružení Vel-
komoravané, Petr Novotný. Například 
Velkomoravané tak během svých se-

tkání zkoušejí archeologické poznatky  
a domněnky v praxi, tedy vyrábějí korál-
ky, tepají šperky, vyrábějí textilie a často 
tak mohou díky osobní zkušenosti také 
trochu poupravit mínění odborníků.

Lidé si mohli v zapadajícím slunci 
prohlédnout, jaké ošacení nosili ti kteří 
řemeslníci, jak vypadal oděv vojáka, za-
jatce a dokonce i velkomoravských vel-
možů v průběhu 9. století. „Z devadesáti 
procent byl rozdíl mezi prostým lidem 
a nobilitou především ve využití barev-
ných látek. Chudý lid si zkrátka nemohl 
dovolit barvené látky, které byly drahé, 
má proto povětšinou tmavé barvy, kte-

ré se daly získat jednoduchým přírodním 
barvením. Nobilita si naopak mohla do-
volit bohaté kostýmy. Ty byly v jasných 
barvách, s výšivkou a třeba i dozdobené 
brokátem, který se využíval právě pro tyto 
honosné oděvy“, doplňuje Novotný.

N e j b o h a t š í m 
kostýmem, před-
stavujícím knížete 
Svatopluka, se na 
módní přehlídce 
mohl pyšnit ředitel 
Slováckého muzea, 
Ivo Frolec. Ten byl 
oděný do šarlato-
vě rudé, s kožeši-
nami, výšivkami 
i šperky. Druhý 
nejbohatší kostým 
pak náležel ar-
cheologovi Slovác-
kého muzea, který 

představoval arci-
biskupa Metoděje. 
Jak bylo z replik 
oděvů zřejmé, Vel-
ká Morava muse-
la být svého času 
skutečně mocným 
a bohatým státem. 
A Petr Novotný 
upozorňuje i na 
jeden zajímavý 
detail: „Například 
pan Frolec má na 
pochvě svého nože 
velmi zvláštní 

emailové zdobení, které se našlo právě 
v Uherském Hradišti a které nemá ni-
kdo jiný.“ Nošení replik historických 
kostýmů je obecně vzato dost náklad-
ný koníček, všichni se totiž snaží o co 
nejvyšší autenticitu, co se do provedení  
i materiálů týče. Ruční šití a malovýroba 
látek a šperků zkrátka něco stojí. „Snaží-
me se získávat ručně tkané látky z ručně 
vyráběných nití, náklady jsou opravdu 
vysoké, pro nás je to ale styl života,“ říká 
Petr Novotný. Velkomoravany nejčastěji 
potkáte v Archeoskanzenu Modrá, kde 
se pohybují právě ve vlastních, autentic-
kých oděvech a pomáhají tak významné 
archeologické lokalitě vrátit život. Celou 
řadu replik kostýmů je pak možné spa-
třit také na dioramatech v Památníku 
Velké Moravy. Právě tady je například 
k vidění i speciální nůž, který i na pře-
hlídce, u pasu knížete Svatopluka, našel 
uplatnění.
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Soutěž ve fotbalových dovednostech
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Zázrak přírody- léčba i závažných onemocnění 
pijavicí lékařskou.

 
Pijavice saje krev a zároveň vypouští několik stovek  bioak-

tivních látek, které mají léčivé účinky. Představa mnoha lidí, 
že léčí pouze vysáním krve jako při kdysi používaném pouště-
ní žilou, je mylná,  sliny pijavic mají protizánětlivé, antibak-
teriální, detoxikační a zklidňující účinky.                                                           

A co za toto zdánlivé utrpení v podobě krvácení můžeme 
získat? Způsob použití pijavice lékařské do značné míry závisí 
na znalostech terapeuta. Praxe dokazuje, že pijavice se osvěd-
čuje zejména při následujících chorobách:

* různá onemocnění srdce, regulace vysokého krevního tla-
ku, zanesení karotid (krkavic) ; 

* křečové žíly, tromboflebitida (povrchový zánět žil), bér-
cové vředy ;

* diabetická noha, počínající gangréna – zlepšení mikrocir-
kulace, protizánětlivý účinek, dochází k rozpouštění koagu-
lantů v cévním systému; 

* antibiotická léčba – zlepšení transferu (přenosu) antibio-
tik do postižených tkání; 

* bronchitida, bronchiální astma; 
* glaukom (zelený zákal), při zánětlivých onemocněních 

očí; 
* chronická hepatitida (zánět jater), cirhóza jater; 
* žaludeční vředy, zánět slinivky břišní, chronická zácpa; 
*onemocnění imunitního systému s kožními projevy (pso-

riáza – lupénka, ekzémy); 

* krevní podlitiny, otoky, traumata, zlomeniny; 
* bolesti zad a kloubů, revmatoidní artritida, artróza, zá-

něty svalů. 

Nové možnosti vítají i plastičtí chirurgové
Stále se daří objevovat i moderní možnosti uplatnění tra-

dičních pijavic. Snad nejvíc je velebí na plastické chirurgii, při 
provádění složitých transplantací a rekonstrukční chirurgii. 
Lékaři- mikrochirurgové, zase nacházejí nové využití preciz-
ních pijavic při odstraňování ucpaných cév a sražené krve ze 
zraněných míst. 

Překážkou pro pracovité pijavice nejsou ani špatně se hojí-
cí rány, bolesti hlavy, nespavost, migrény, epilepsie, závratě, 
neurózy. Přinášejí úlevu při zánětech vnitřního ucha. Cizí 
jim nejsou ani různá gynekologická onemocnění (zánět vaječ-
níků, dělohy). Dost často pomohly vyléčit neplodnost – a to  
i mužů.

Léčba pijavkami není vhodná při: hemofílii,těžké anemii, 
nádorech, nízkém krevním tlaku, ani v těhotenství!!! 

Hirudoterapia trvá 40 až 80 minut, z nich cca 30-40 min 
jsou pijavice na těle . 

Hned po kousnutí pijavice vstřikuje pod kůži speciální 
enzym, který působí na principu lokální anestezie. V době 
sání zároveň vypouštějí anestetikum, speciální enzym, kte-
rý otupuje bolest. Sání pijavice tak připomíná píchnutí ko-
mára. 

Konzultace zdarma.
Blanka Štěpánková 

V sobotu 4. července 2015 se na Ve-
lehradě uskutečnil v rámci Dnů lidí 
dobré vůle také další, tentokrát již  
11.,  ročník soutěže ve fotbalových do-
vednostech, pod patronací legendární-
ho fotbalisty Antonína Panenky. Sou-
těž, kterou pořádal Orel, probíhala na 
velehradském fotbalovém hřišti.

Do organizace i soutěžení se jako ka-
ždoročně zapojili i Orlové ze Starého 
Města, kteří na Velehrad vyslali 10 po-
řadatelů – Vojtěch Giesl, Ludmila Gie-
slová, Antonín Haloda, Petr Němeček, 
Petra Němečková, Alžběta Pleváková, 
Monika Pleváková, Jakub Popelka, Jan 
Vanda, Richard Vojtěšek. 

V 10.00 hodin byla zahájena soutěž 
pro veřejnost, ze které pak soutěžící 
postoupili do odpoledního finálového 
kola ve 14.00 hodin. K postupujícím  
z dopolední kvalifikace se přidali po-
stupující z předchozích kvalifikačních 
kol z jednotlivých jednot. 54 dětí pak 
pod dohledem Antonína Panenky 

soutěžilo v sedmi disciplínách: člunkový 
běh, tapping nohou, vedení míče v pro-
storu, samostatné nájezdy, slalom s mí-
čem, střelba pokutových kopů, střelba na 
branku. Z jednoty Staré Město soutěžili 
Barunka Halodová a Olinka Halodová  
v kategorii dívky,  Marek Popelka a Mi-
chal Giesl v kategorii mladší žáci.

Všechny děti, které se účastnily fi-
nále, obdržely pozornost od T-Mobilu 
a diplom, ti nejlepší pak věcné ceny. 
Diplomy a ceny předávali Antonín Pa-
nenka a Miluše Macková, místopřed-
sedkyně Orla.

Akce se zdařila a děti byly nadšené.
Mgr. Antonín Haloda
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Vodácký kurz 2015 aneb Otavo zdar!

 Staroměstské noviny 8/15 Staroměstské noviny 8/15

Prázdniny a rozdávání vysvědčení 
už nedočkavě klepou na dveře, a proto 
se nás cca 60 odvážných studentů SOŠ 
a Gymnázia Staré Město rozhodlo je 
zahájit ve jménu štípanců od komárů  
a žaludečních nevolností po fazolových 
hodech. Inu, výlet to byl náročný, nej-
víc trpěly naše krásné opálené zadky  
a ruce, ale nakonec jsme se zase všichni 
v plném počtu a bez velkých úrazů vrá-
tili k našim tesknícím rodinám. A jak 
vlastně kurz vypadal?

Den první (den, kdy jsme mysleli, 
že fakt umřeme) - 22.6.

Řeknu vám, dojet někam do nezná-
ma, kde začne hned pršet a foukat ul-
tra mega silný vítr snad až z Aljašky, 
vám nedodá zase tak moc síly. Takže, po nepříjemně dlou-
hé cestě, na které se nás několik málem počůralo, jsme ko-
nečně dorazili na místo, kde jsme vyfasovali lodě, zpocené, 
ale důležité vesty, pádla a přátelské instruktory. Po nějakém 
tom dělení na skupiny, úvodu a asi půl hodinovém motání 
se na lodích v kolečku jsme si na sebe na našich vorech do-
cela zvykli a konečně princip lehce pochopili. Sranda byla, 
že ti, co ze začátku vypadali nejvíc zakřiknutě a nešlo jim 
to, pak patřili mezi ty nejlepší a nejrychlejší. Jeli jsme teda 
krátce, handrkovali se s kameny, nechtěně končili ve vodě  
a poté se konečně vylodili jako slavní Vikingové v Anglii. 
Jenže Anglie to zdaleka nebyla, byl to jen skromný zapadlý 
kempík s napůl fungujícím záchodem. Doslova. Ale to neva-
dí! Hrdě jsme, promoklí až na kost, vzali své stany a teepee  
a začali stavět. Někteří měli své giga příbytky postavené hned, 
viděla jsem ale i lidi, co spali v mini stanech, a mám pocit, že 
je zatloukali snad ještě i v noci. Po zbytek dne jsme se zahří-
vali, čajovali, snažili se rozkoukat a pak přišel čas i na nějaké 
ty karty, míčovky a táborák. Joo, karty se tam hrály furt. Po 
pár rozteklých „maršmelounech‘‘ jsme hopli na kutě. Akorát 
to nebylo moc na kutě. Bála jsem se, že v tom šíleném větru  
a dešti uletíme až do vesmíru. 

Den D 
Tento den jsme si hezky pospali, což se ale stalo během kur-

zu naposled. Vytáhli jsme své potlučené nohy ze stanů, zašk-
lebili se na lehce svítící sluníčko a vyjeli. Štreka to zase nebyla, 
po pár minutách jsme byli kousek od hradu Rabí, kam se naše 
výprava, tehdy ještě docela energických lidí, později i vydala. 
První ale bylo na plánu to nejdůležitější, a to nasytit naše ubr-
blané žaludky. Příležitost se nám naskytla krásná, zakotvili 
jsme v restauraci hned pod hradem a pustili se do svých sma-
žáků, rýží s masem nebo, v mém případě, do velikánských 
borůvkových knedlíků. Jídlo bylo skvělé, jako od babičky. 
Dodalo nám hodně energie a tak se část vydala na prohlídku 
hradu a část na prohlídku do Coopu. Hrad byl zajímavý, jed-
ná se o největší zříceninu v Česku a má krásný výhled. Viděli 
jsme z něj naši kamarádku Otavu, skromný židovský hřbi-
tov a spoustu bazénů. Zajímavé bylo obzvlášť sklepení. Když 
nám naše průvodkyně řekla, že ten, na koho kápne voda  
z krápníku, se dle pověsti do roka vdá či ožení, tak část  
z nás nasadila kapuce a snažila se to rychle přeběhnout. 
I když tu byli i lidé, co si stoupli pod krápníky s otevřený-
mi dlaněmi připomínající Pannu Marii a čekali na aspoň 
jednu kapičku spásy. A ono nic. To až na Otavě to byla 
kapička, a nejedna. Po návštěvě zříceniny jsme se vráti-
li zpátky na své drahocenné dopravní prostředky a dopluli 
pozdě odpoledne do dalšího kempu, kde se následně ubyto-

vali. Pro pár zvědavců zde byla možná návště-
va starého polorozpadlého mlýnu, tak jsme 
do toho hrdě šli. Prohlídka to byla zajímavá,  
i když hodně připomínala spíše hodiny fyzi-
ky, což jsme zrovna neočekávali. Zároveň nám 
však průvodce představil kohouta schizofreni-
ka a psa psychouše. Večer jsme pak zase hráli 
karty, ať už u ohně nebo ve stanech. Skoleni 
únavou jsme pak sotva došli do stanů. 

Den třetí! 
Už ráno tento den započal opravdu náram-

ně. Velmi brzo, nejspíše kolem páté hodiny, si 
schizofrenický kohout umínil, že nám ukáže 
svou mužnost a ego. Začal teda pomalu chodit 
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mezi stany a vždycky se sklonil k něčí hlavě a silně zakokrhal. 
Když to udělal u našeho stanu, a to asi půl metru od mé hlavy, 
lekla jsem se, že mi vyklovne oko. Kamarádkám od vedlejšího 
stanu se na stan taky pěkně podepsal, naštěstí jsme měli záso-
bu kapesníků. Dopoledne jsme se rozloučili s naší malou ZOO 
(na kempu měli ovce, ultra přítulné kozy, slepice a další) a vy-
dali se. Řekla bych, že tohle byl den s největší koncentrací jezů  
a byli jsme proto taky nejvíc mokří. Aspoň tedy já a další háčci. 
Když se budete dívat na naše fotky a smát se, klidně se smějte, 
ale uvědomte si, že ve chvíli, kdy jste na jezu a vaše tělo má in-
farkt, šikanuje vás kolega z lodě a vy se nechcete sprchovat v té 
ledové vodě, by ani herečky z Hollywoodu nevypadaly zrovna 
svůdně. Naštěstí na nás po dlouhé době vykoukl nápis kemp  
a my zakotvili. Ale jen na oběd, náš kemp byl ještě v dáli. Tady 
nás čekal jen pořádný, nezdravý, ale zato velký, dodavatel ener-
gie -smažák, hranolky a cola. Chvíli jsme tu pobyli, sušili svá 
bídná a potlučená těla na slunci, někteří se dokonce odhodlali 
k nohejbalu. My se taky odhodlali k nohejbalu. Sedli jsme si do 
trávy, pozorovali jsme jej z dálky a ťukali si na čela, i když je 
zároveň obdivovali. Zevlování v trávě rychle skončilo a my se 
vrátili zpátky na lodě, kde jsme s naší rychlostí skončili v šest  
v dalším kempu-Štěken, haf. Tohle byl nejkrásnější kemp  
a měli jsme zde zároveň nejkrásnější počasí. Postavili jsme 
snad po sté své stany a vrhli se na chystání večeře. Tedy aspoň 
ti schopní, my líní jsme se váleli a volali rodinám a jiným. Ve-
čeře nás poté zase postavila na nohy a my se vrhli na večerní 
program. Většina z nás hrála karty, někteří létali s balónem, 
přišlo i na klasické dětské míčovky. Poté jsme se usádlili  
u ohně a povídali si. Náš šabat byl kolem půlnoci rozpuštěn  
a jako vzorní studenti jsme šli spát.

Den čtvrtý (den, kdy jsme už pomalu zapomínali, jak vy-
padají tváře našich rodičů)

Legenda praví, že byl-li předchozí den nejnáročnější co se 
jezů týče, tak tento den byl nejnáročnější, co se týče kilomet-
rů. Vyjeli jsme brzo dopoledne a pluli a pluli a pluli. Na vodě 
jsme hráli hry, například tu, která by se líbila milovníkům 
adrenalinové atletiky. Lodě se naskládaly vedle sebe, všichni se 
drželi za jejich strany a špičky plavidel se srovnaly. Jeden od-
vážlivec běžel (nebo spíš skákal) po předních špičkách a dru-

hý po zadních. Ten, kdo do toho šel, musel počítat s koupelí  
v řece. Ale zasmáli jsme se a respekt těm, co do toho šli. Po 
dlouhé době se před námi najednou vynořila krásná továrna 
s nápisem „Strakonický pivovar‘‘ a my chvilku pluli v pivě. 
Strakonice nám byly zároveň i další zastávkou. Dostali jsme 
rozchod a začali hledat restaurace. Chvíli nám to zabralo, ale 
nakonec jsme po pár problémech s výtahem našli pizzerii ve 
stylu Benátek. Zde se většina nás nasytila na další část naše-
ho výletu. Ve dvě jsme zase vyjížděli z rádoby strakonického 
přístavu a den završili v posledním kempu. Po cestě jsme zá-
roveň ještě potkali kravičky, jak pijí vodu z řeky. Tak jsme za 
nimi horoucně začali pádlovat. Když jsme si ale všimli, že se 
nejedná o kravičky, ale o býky, tak jsme horoucně zase pádlo-
vali zpět. Tento den mi přišel doslova suchý, nijak extrémně 
jsme se nenamočili. Aspoň jsme se tedy radovali. A pak se 
před námi objevil jez a všechno se to obrátilo. Večer jsme se 
pak loučili s krásami přírody zabíjením komárů a podobného 
hmyzu a psychicky se připravovali na poslední plavbu. 

Den pátý (domove, domove, jak ty jsi krásný) - 26. 6.
Poslední den jsme si nastavili brzké budíky, protože se 

vyjíždělo už v osm. Svou rychlostí jsme překvapili i naše 
instruktory, takže jsme většinu času soulodili a odpočívali. 
Prostě a zkrátka jsme vypadali jako mrtvoly na vorech. Po 
pár kilometrech jsme se podívali do dáli a naše srdce se di-
voce rozbušila. Pevnina! Slzy jsme měli z radosti, že si koneč-
ně zase jednou poležíme na našich milovaných postelích, ale 
zároveň i proto, že nám bude voda chybět. Rozloučili jsme 
se hromadných fotem a kolem půl dvanácté se vydali napo-
spas českým dálnicím. Asi dvě hodiny jsme byli nejvzornější 
bus na světě, protože všichni spali a bylo ticho jako v hro-
bě. Nevím, zda se nás dotkla štěstěna či byla nějaká chyba  
v Matrixu, ale cestou nás nechytla žádná velká dopravní zácpa  
a i s návštěvou fast foodů jsme už o půl šesté okupovali par-
koviště naší školy. Někteří z nás teď možná budou mít fo-
bii i ze sprchování a budou liskat všem, co je budou zdravit 
‚Ahóóój!‘. Ale výlet to byl krásný, uteklo to jako voda.

Karolína Tomečková ze třídy 2.G
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Pasování na školáky

Vodní hry malých kapříků 13. ročník - vodní olympiáda dětí mateřských škol 

Zahradní slavnost v MŠ Komenského

 Staroměstské noviny 8/15 Staroměstské noviny 8/15

Koncem každého školního roku pro-
bíhá v mateřské škole Komenského Za-
hradní slavnost. Letos byla zaměřena na 
zvířátka. Rodiče s dětmi skákali jako zajíci, 

pomáhali slepičce nalít vodu kohoutkovi do 
zobáčku, nakreslit pro stonožku ponožku, 
pejskovi a kočičce pomáhali věšet prádlo, 
nebo překonávat překážky na koni. Po absol-

vování dostaly děti za odměnu zmrzlinu. 
Nakonec si opekly s rodiči nad ohněm 
špekáček a spokojeně se rozešly domů.

 Věra Hanslianová

Školní rok končí a my se loučíme s našimi předškoláky. Naši žáčci byli pasováni na školá-
ky. Přejeme jim v základní škole hodně úspěchů.                                         Věra Hanslianová

Mateřská škola Komenského se na 
závěr předplavecké výuky pravidelně 
účastní tzv. Vodních her malých ka-
příků, což je vlastně vodní olympiá-
da dětí MŠ.

 Letos byla konkurence obzvlášť 
velká. Soutěže se zúčastnilo rekord-
ních 19 mateřských škol. Naši zá-
stupci, pod vedením paní učitelky 
Ivany Zavřelové, získali za velkého 
fandění rodičů zúčastněných dětí 
pěkné 3. místo. Družstvo se skládalo 
ze dvou děvčat: Terezy Skřivánkové  
a Adély Římákové. A tří chlapců: 
Martina Cíchy, Richarda Slováčka  
a Petra Matouška.

 Věra Hanslianová
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Rozloučení se žáky 9. tříd

Výlet za odměnu

 Staroměstské noviny 8/15 Staroměstské noviny 8/15

Ve čtvrtek 25. června se sál sta-
roměstské sokolovny naplnil slav-
nostní atmosférou. Konalo se zde 
totiž rozloučení s našimi žáky  
9. ročníku. Kromě nich a jejich 
třídních učitelů přišlo také vedení 
školy, zástupci obcí, rodiče, učitelé  
a přátelé dětí. V 15 hodin se loučila 
třída IX. A s třídními učitelkami Ing. 
Petrou Šáchovou a Mgr. Jitkou Ba-
nou a třída IX. B s třídním učitelem 
Mgr. Janem Zábranským. 

V 17 hodin je vystřídaly třídy IX. 

C a IX. D. Třídní učitelkou IX. C byla 
Mgr. Jana Slančíková a IX. D Mgr. Věra 
Mlčúchová.

Přítomní měli možnost si po-
slechnout slavnostní projevy a po-
děkování, které pronesli zástupci 
jednotlivých tříd. Děti vložily do 
projevů všechny své zážitky, které 
během školní docházky nasbíraly,  
a vyjádřily tak velký dík nejen učite-
lům, ale také rodičům. Navíc si každá 
třída připravila video složené z fotek 
či krátkých videosekvencí, jímž připo-

mněla významné akce z posledních 
čtyř let strávených na druhém stup-
ni. Třídní učitelé představili všechny 
žáky a pan ředitel a pan starosta roz-
dali dětem pamětní listy. Atmosféru 
doplnily písně, které zazpíval školní 
sbor a recitace vtipné básně.

Přejeme všem deváťákům, aby 
přes prázdniny načerpali síly k dal-
šímu studiu a úspěšně vykročili do 
nové životní etapy.

Mgr. Miroslava Oharková 
Foltýnová

Tradice “úspěšných“ pokračuje na 
ZŠ Staré Město již pátým rokem. Letoš-
ní odměna pro aktivní žáky byla lákavá  
a návštěva největšího Aquaparku Mora-
via v Pasohlávkách nezklamala. Nejlepší 
olympionici, sportovci, odborníci  na 
finance, nadějní umělci a badatelé spo-
lečně ve čtvrtek 18. června dováděli na 
krkolomných atrakcích a klouzali úžas-

nými tobogány. Tak hladce a lehce jako 
propluli všemi atrakcemi, tak zvládli nejen 
školní povinnosti, ale i kus práce navíc. 
Proto je jejich odměna zasloužená. Tímto 
jim děkujeme za reprezentaci školy a pře-
jeme hodně štěstí, úspěchů a pěkné prožití 
prázdnin.

Mgr. Jarmila Králová

VZPOMÍNKA

Čas tiše plyne, ne-
vrátí, co vzal, jen vzpo-
mínky na Tebe nám 
zanechal. Dne 4. 8. 
vzpomeneme  1. smut-
né výročí úmrtí pana 
Ladislava Rusňáka. 

S láskou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku všem přátelům a známým děku-
jí manželka, dcera a syn s rodinou.
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Úspěchy našich žáků v literární 
a výtvarné soutěži

Česko-slovenské stretnutie

5 str 16b_1  Jezuitský sklep byl plný šachistů
SMN 06-15 str 16b_2  V dramatických partiích se dařilo také domácím

 Staroměstské noviny 8/15 Staroměstské noviny 8/15

Před ukončením školního roku pro-
běhlo 16. června v kině Hvězda v Uher-
ském Hradišti slavnostní vyhlášení vý-
sledků literární soutěže „Píšu povídky, 
píšu básně, je mi lehko, je mi krásně“.  
Výsledky soutěžního klání vyhlásila 
knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 
v rámci své každoroční akce Hradišťské 
sluníčko. Součástí slavnostního progra-
mu byl křest knihy Jiřího Jilíka Na holém 
kopci s ilustracemi Kamily Bručkové. 
Byly vyhlášeny i výsledky výtvarné sou-
těže Ex-Libris 2015. Program byl ukon-
čen animovaným filmem Píseň moře.  
I naši žáci získali v těchto soutěžích mno-
ho úspěchů. Oceněni byli:  Barbora Roky-
tová, jejíž práce zvítězila i v krajském kole, 
Viktor Kup, Valerie Burešová, Magdaléna 
Pořízková a Lucie Skřivánková. Všem 
upřímně blahopřejeme.

Mgr. Hana Havlišová

Už pět let spolupracuje ZŠ Staré 
Město se Základnou školou Turzov-
ka na Slovensku. Začalo to meziná-
rodním projektem, kdy si žáci vymě-
nili záložky do knih. Od té doby si 
poslali mnoho přání – k Vánocům, 
Velikonocům, k Valentýnu. 

Ve čtvrtek 11. června jsme měli 
všichni možnost poznat naši part-
nerskou školu osobně. Před bu-

dovou II. stupně vystoupilo ráno 
z autobusu 23 žáků a 6 pedagogů. 
Všechny čekal náročný den. Po pří-
jezdu následovala krátká prohlídka 
školy. Pak už se slovenských žáků 
ujali naši osmáci. Prvotní tréma  
a nervozita brzy opadly a z nezná-
mých lidí se bleskurychle stali přáte-
lé, kteří si měli o čem povídat. Ná-
sledovalo porovnání sil jednotlivých 
škol ve volejbale. Oranžové družstvo 
z Turzovky nemělo v plánu prohrát, 
ale domácí tým si za mohutného po-
vzbuzování fanoušků z řad deváťáků 
nenechal vítězství vzít. Obě družstva 
volejbalistů dala do svých podání 
vše, proto jsme viděli opravdu kva-
litní volejbalový zápas. Po sportov-
ním klání nás čekal kulturní pro-
gram. Žáci II. stupně se shromáždili 
v atriu, aby porovnali, co která škola 
umí. Jako první vystoupily sloven-
ské mažoretky, letošní mistryně Slo-
venska. Nachystaly si choreografii 

s hůlkami. Po nich následoval „tanec 
sedmi kroků“ v podání EKO týmu naší 
školy. Žáci si ho připravili k 10. výro-
čí Ekoškoly. Po menším přemlouvání 
si zkusili tanec zatancovat nejen naši 
žáci, ale přidaly se i děti ze Slovenska. 
Poté následovalo folklorní pásmo. 
Děvčata ze souboru Bukovinka zpíva-
la s doprovodem akordeonu slovenské 
národní písně. Ani naše staroměstská 

Dolinečka se nenechala zahanbit  
a předvedla pěkné pásmo, při kterém 
byla doprovázena cimbálovou mu-
zikou Dolinka při ZUŠ Staré Město. 
Poslední vystoupení bylo věnováno 
opět slovenským mažoretkám, které 
kulturní program ukončily sestavou 
s pom-pomy. Následoval oběd a slo-
venští žáci si na poslední vyučovací 
hodinu sedli do tříd a zkusili si čes-
kou výuku, což mělo u většiny klad-
ný ohlas, například děvčata byla úpl-
ně unešená z fyziky. Než si slovenští 
učitelé prohlédli I. stupeň, v atriu za-
čala česko-slovenská lekce. Naše děti 
se ptaly na jednotlivá slova a sloven-
ští žáci jim s nadšením odpovídali.  
A tak to probíhalo i naopak. Obě 
strany vzpomínaly na slova, která 
jsou v našich jazycích odlišná. Po-
slední bod v našem nabitém progra-
mu byl věnován prohlídce zámku 
Buchlovice. Prohlídka v českém jazy-
ce nedělala našim sousedům žádné 
potíže, bedlivě poslouchali a určitě 
si rozšířili své vědomosti. Chýlil se 
konec našeho setkání a už nám ne-
zbývalo, než Slovákům popřát šťast-
nou cestu. Už teď se obě strany těší 
na další společné setkání.

Mgr. Petra Blažková
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Jak ten čas letí

Jak ten čas letí, vždyť nám do důcho-
du odešel Ing. Jan Němec.

Myslím, že není nikdo, kdo by mu 
hádal nárok na důchodový věk. Vyso-
ký, štíhlý, bez šedin, v dobré kondici  
a náladě. Zdá se, že to není dávno, kdy 
Staroměstské noviny psaly, že na soko-
lovně Ing. Jan Němec oslavil padesát let. 
A přece je to více než deset let. Nejdří-
ve pracoval ve státním podniku Barvy  
a Laky ve Starém Městě, později v sou-
kromých společnostech a od roku 2001 
nastoupil na Odbor investic městského 
úřadu. Dá se říci, že mu rukama pro-
šly všechny velké stavby města: obchvat 
na Loukách, severní i jižní část náměstí 
Hrdinů, náměstí Velké Moravy, inže-
nýrské sítě na Trávníku, přestavba so-
kolovny a samozřejmě i všechny opravy 

 Starosta Josef Bazala se loučí s Janem Němcem
Foto: Vladimír Kučera  
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chodníků, ulic apod. Mnohokrát to neby-
la jednoduchá jednání, při kterých bylo 
nutné pohlídat kvalitu, termín i cenu. 
Vzhledem k erudovaným znalostem to 
však zvládnul ke spokojenosti investora, 
dodavatele a především občanů.

V minulosti se angažoval i ve veřejném 
životě. V letech 1994 – 2001 byl členem 
rady a zastupitelstva města.  

Honza Němec je však především stá-
le aktivním sportovcem. V mládí hrával 
hokej a celý svůj volný čas věnoval sta-
roměstskému volejbalu. Byl výborným 
hráčem prvního mužstva, později čle-
nem výboru a dlouholetým předsedou 
sportovních klubů Staré Město. Obětoval 
sportu velké množství času. Pravidelně 
se zúčastňuje sportovních událostí. Mají 
společně s manželkou Vlastou spousty 

přátel z řad volejbalistů, s kterými jezdí 
na společné dovolené. A není to žádné 
lenošení, ale naopak podnikají různé 
cyklistické túry do přírody a za pozná-
ním. V posledních letech se k tomu při-
dal tenis a lyžařské zájezdy do Alp. 

Myslím, že právě optimistická pova-
ha, sportovní duch, dobrá životospráva 
a určitě i rodinné zázemí se kladně po-
depsaly na jeho dobré kondici a vitalitě.

A tak, Jendo, díky za dobrý příklad 
pro ty z nás, kteří bychom se sebou 
mohli taky něco udělat. Užívej si dlou-
ho aktivně zasloužený důchod.

Děkuji Ti za odvedenou práci a za 
pracovníky městského úřadu, zastupi-
tele a občany přeji hodně zdraví, osobní 
a rodinné pohody a všechno dobré.

Josef Bazala, starosta

VÝZVA
Prosím občany, kteří měli v opravě obuv u pana Krčmáře v ulici Altéře,

aby si své boty vyzvedli do konce měsíce září.
Děkuji, Krčmářová.
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Cyklo-šachový závod Tour de Chess, který pořádá šachový 
klub ŠK Staré Město, prověří kromě různých šachových doved-
ností i fyzickou zdatnost šachistů. 

V šachové části závodu se soutěží v několika variantách ša-
chové hry, a to v rapid šachu, bleskovém šachu, baskickém šachu  
a Fischerových šachách.

Rapid šach a bleskový šach se odlišují časovým limitem vy-
mezeným pro hru. Zatímco v rapid šachu to bývá obvykle čtvrt 
až půl hodiny pro každého hráče, v bleskovém šachu musí hráči 
tahat vskutku bleskovým tempem, protože na celou partii mají 
pouze pět minut. Překročení časového limitu znamená prohru.

V baskickém šachu proti sobě hrají šachisté zároveň dvě par-
tie, jednu s bílými a druhou s černými figurami. Každý hráč má 
před sebou dvě šachovnice a dvoje šachové hodiny, hráč může 
být na tahu v obou partiích zároveň a čas mu tedy může běžet 
současně na obou hodinách. Systém přináší do šachové hry nové 
prvky z hlediska psychologie hry, vývoj v jedné partii totiž záro-
veň ovlivňuje hru hráčů na druhé šachovnici. Původ pojmeno-
vání pochází podle prvního významného turnaje hraného tímto 
způsobem, který byl pořádán v baskickém městě San Sebastianu.

Fischerovy šachy se od klasického šachu liší jiným základním 
postavením figur na první, resp. osmé, řadě. Základní postavení 
se pro každou hru losuje s použitím běžné hrací kostky, přitom 
platí pravidlo, že jeden střelec musí být černopolný a druhý bě-
lopolný a věže musí stát jedna nalevo od krále a druhá napravo. 
Zahajovací postavení pěšců je stejné jako u klasického šachu. Ši-
roké veřejnosti známé klasické počáteční postavení, ve kterém 
na krajních polích šachovnice stojí věže, vedle věží jezdci, pak 
střelci a uprostřed král s dámou, je pouze jedním z 960 zahajova-
cích pozic Fischerových šachů. Tuto verzi šachové hry vymyslel 
a propagoval bývalý mistr světa Bobby Fischer s odůvodněním, 
že pro každou hru jiné počáteční postavení podporuje kreativitu 
hráčů už od prvních tahů, protože veškerá teorie zahájení vy-
pracovaná za celou historii moderního šachu je platná pouze pro 
jedno základní postavení z 960. 

Jak jsou na tom šachisté s fyzickou kondicí, se ukáže na kole.  
V programu cyklistické části závodu je prolog, časovka jed-
notlivců Staré Město – Kostelany nad Moravou a zpět o délce  
6,4 km na trase cyklostezky podél řeky Moravy, a vrchařská eta-
pa s cílem na Bunči.

V každé etapě, šachové i cyklistické, se do absolutního pořadí 
boduje prvních patnáct míst, vítěz etapy získává 25 bodů, pat-
náctý v pořadí 1 bod.

Po cyklistickém prologu a čtyřech šachových turnajích je  
v čele závodu Jiří Marek, který nasbíral 78 bodů. Na druhém 
místě je Milan Krča (75 bodů) a třetí František Vrána (65 bodů). 

Šachovou soutěž, do které se započítávají pouze výsledky ze 
šachových turnajů (výhra v partii 1 bod, remíza 0,5 bodu, pro-
hra 0 bodů), vede Milan Krča (18,5 b.), před Josefem Knotkem 
(16,5 b.) a Františkem Vránou (14,5 bodu).

Nejlepším cyklistou je zatím Jiří Marek, který vyhrál prolog.
Do konce závodu zbývá odehrát turnaje ve Fischerových ša-

chách (bleskový turnaj), rapid šachu a bleskovém šachu a na zá-
věr se pojede cyklistická vrchařská etapa s cílem na Bunči.

Pořadí po cyklistickém prologu a čtyřech šachových etapách:
1. Jiří Marek (ŠK Staré Město)  
78 bodů
2. Milan Krča (ŠK Staré Město) 75
3. František Vrána (ŠK Staré Město) 65
5. Josef Knotek (ŠK Kunovice) 52,5
5. Zdeňka Blümelová (Slavia Kroměříž)  38
6. Josef Burda (ŠK Staré Město)  34
7. Jaroslav Vrtal (ŠK Osvětimany) 26
8.-9. Vojtěch Dobeš (ŠK Staré Město), Petr Koutný (TJ Vlčnov) 25
10.Petr Blaha (ŠK Staré Město) 24
11.Jakub Němec (Fatra Napajedla)  23
12.-13. Josef Ludvíček (SK Boršice), Miroslav Kocián (ŠK Zlín) 20
14. Antonín Vávra (ŠK Staré Město) 7,5
15. Miroslav Beneš (ŠK Zlín) 6

Výsledky jednotlivých etap:
Prolog
1. Marek
2. Vrána
3. Blümelová

1. etapa – Rapid šach
1. Vrána
2. Marek
3.-4.  Blaha, Krča

2. etapa – Bleskový šach
1. Koutný
2. Vrána
3. Vrtal

3. etapa – Fischerovy šachy (rapid)
1. Dobeš
2.-5. Burda, Knotek, Krča, Marek

4. etapa – Baskický šach
1. Krča
2. Kocián
3. Knotek

Více informací, fotky, na turnajové stránce viz www.sachysm.cz
Jiří Marek, ředitel turnaje
Tel.: 603 238 361
e-mail: marek@odhadymajetku.cz

Tour de Chess
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SILNÉ LUKY NA STAROMĚSTSKÝCH LOUKÁCH

     V sobotu 18. července se na sta-
roměstských loukách setkali střelci  
z tzv. Silných luků. Dvacet šest nadšen-
ců, kteří vládnou dostatečnou silou na 
to, aby byli schopni natáhnout tětivy 
historických luků, se zúčastnili už tře-
tího ročníku zdejšího lukostřeleckého 
turnaje. „Dneska budeme střílet staré 
anglické disciplíny, budeme soutěžit ve 
střelbě na cíl na sto yardů a pak ještě  
i v tom, kdo střelí dál,“ vysvětluje disci-
plíny Miroslav Hlavačka, ředitel závo-
dů. Silné luky si získaly velkou oblibu 
zejména v Anglii, kde má tato disciplí-
na dlouhou tradici a kde i v současné 
době funguje široká střelecká základ-
na. Sláva tohoto netradičního spor-
tu se ale pomaličku šířila Evropou, 
zaujala v Holandsku, Německu nebo 
Kanadě. Českoslovenští střelci nejsou  
v tomto sportu ještě tak zabydlení, té-
měř okamžitě si ale vydobyli na mezi-
národní scéně silné pozice. „Zájem ze 
strany diváků je docela malý, což je ale 
pochopitelné, není to tak úplně atrak-
tivní disciplína, kde by se lidé bavili 
nějakými zázračnými kousky s lukem. 
Ale přirovnal bych to k olympijskému 
sportu, který dělají amatéři- obrov-
ská dřina,“ popisuje každodennost 
lukostřeleckého sportu Pavel Šešulka, 
předseda sdružení lukostřelců. Luky 
mají od sto liber až třeba po sto pade-
sát liber na tahu, což je tedy dost těžká 
práce. „Asi největší základna funguje  
v Brně a samozřejmě,  že se snaží-
me působit na veřejnost, aby o střel-
bu ze silných luků zájem byl, i tak 
je nás ale celkově v Česku i na Slo-
vensku asi třicet,“ doplňuje Šešulka.  

Z řad lučištníků se rekrutují  
i vynikající výrobci těch-
to zbraní, přičemž ani 
ti nemají lehkou práci. 
Valná většina luků je re-
plikou přesně podle do-
chovaného originálu. Ty 
nejlepší zbraně vznikají  
z tisového dřeva, s ná-
tahem sto a víc liber.  
K tomu musí být i přede-
psané šípy, které korigu-
jí mezinárodní dohody. 
„Tím, že všechny ty šípy 
jsou vyrobeny podle přes-
ných kritérií, tak máme 
možnost porovnání, kdo 
je i ve světovém měřítku nejlepší střelec. 
Tisové dřevo je velice těžce dostupné, 
výroba je poměrně náročná, takže to ná-

řadí, s kterým střílíme, je v relaci kolem 
deseti tisíc za luk a čtyři až pět stovek za 
jeden šíp, takže to není úplně levný koní-

ček,“ přidává ka-
mínek do mozai-
ky Pavel Šešulka. 
Svou formu si 
čeští a sloven-
ští střelci ověřili  
v minulém roce 
na turnaji přímo 
v Anglii, kde se 
jim podařilo sou-
peřům, jemně ře-
čeno, vytřít zrak. 
Ze čtyř disciplín 
totiž českoslo-
venští zástupci 
všechny tři ab-

solutně vyhráli, obsadili vždy prvních 
šest míst. A to už se tedy opravdu počí-
tá. V čem se ale nenechali domácí za-
hanbit, byla disciplína dostřel, kde na-

tahovali luky až na 
sto sedmdesát liber. 
„Absolutní rekord 
drží Mark Straton, 
který natáhl luk 202 
liber a je tak zapsaný 
v knize rekordů,“ do-
plňuje Šešulka.

Favoritem staro-
městského turnaje 
byl slovenský stře-
lec Marek Benedik, 
který dorazil s an-
glickým dlouhým 
lukem. Ten si Marek 
vyrobil sám z jed-
noho kusu dřeva, 

přičemž konce, na které je napojená 
tětiva, zpevnil rohovinou. „V těch nej-
vyšších kategoriích, největších silách 
luků, je potřeba vynoložit přibližně 
takovou sílu, jako by člověk vytáhl asi 
sedmdesátikilového člověka,“ uvádí 
pro představu Marek Benedik. Tomu 
se nakonec v disciplíně nejdelší dostřel 
podařilo poslat  šíp až do vzdálenosti 
254 metrů, což bylo bezkonkurenč-
ně nejvíc. Ve střelbě válečným lukem 
uspěl právě Pavel Šešulka z Brna i Jan 
Kašpar ze Straého Města. Mezi ženami 
uspěla Lucie Rybová z Hradce Králové 
a Hana Šešulková z Brna. Kategorii ju-
niorů ovládl Jan Procházka ze Zábře-
hu.

Foto: Vojtěch Johaník
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V letošním roce ve sportovním areálu Rybníček probíhají 
tři různě zaměřené letní kempy. Nejdelší tradici – sedm let 
– má kemp tenisový, kdy se děti formou příměstského tábo-
ra naučí nejen základům tenisu nebo si intenzivním trénin-
kem zdokonalí již nabyté zkuše-
nosti, ale také si vyzkouší míčové 
hry, in-line brusle, pétanque, bu-
dou jezdit na kole, chodit na blíz-
ké koupaliště a zažijí i příjemné 
zpestření v podobě grilování. 

Stále oblíbenějším sportem je 
jízda na in-line bruslích, a právě 
proto je mu věnován další z pří-
městských táborů. Pod dohledem 
zkušených instruktorů se děti na-
učí jezdit na kolečkových bruslích  
a zažijí spoustu legrace. Ten-
to typ sportování zvlád-
ne prakticky každé dítě. Zkušené instruktorky vý-
cvik přizpůsobí jejich individuálním dovednostem  
a schopnostem.

Pro jazykově nadané děti je určen třetí z kempů, a to 

Dětské sportovní kempy ve Sport parku Rybníček i v srpnu

Sportovní úspěchy TC Staré Město

sportovně-jazykový. Jeho mottem je „Cesta kolem světa“ a je 
inspirován myšlenkou učení v pohybu. Při tradičních i netra-
dičních sportech se děti formou hry zdokonalí v angličtině. 

Veškeré podrobnější informace získáte na www.tcstaremes-
to.cz nebo na telefonu 730 15 01 81. 
Případně nás osobně navštivte v areá-
lu Rybníček a přijďte se přesvědčit, že 
vašim dětem u nás bude dobře. Rádi 
vás uvidíme.

Sport park Rybníček provo-
zuje Tenisový klub Staré Město. 
Otevřen byl v září loňského roku  
a kromě nepřeberného množství 
sportovních aktivit nabízí i kulturní 
vyžití v podobě divadelních před-
stavení nebo letního kina. Součástí 
areálu je restaurace s pravidelným 
obědovým menu, skvělými burgery  

a bezlepkovou dietou. Vítány jsou zde děti – kromě spor-
tovní miniškolky jsou pro ně připraveny dětské koutky  
a zajímavé hračky.  

Tenisový klub Staré Město si skvělými výsledky pojistil 
účast v žákovských ligových soutěžích i na rok 2016. To zna-
mená, že tuto prestižní soutěž bude hrát už 4. rokem v řadě!

Soutěže smíšených družstev 2015:
Mladší žáci obsadili celkové 5. místo v nejvyšší soutěži – 

žákovské lize 
Starší žáci obsadili celkové 3. místo v I. třídě 
Dorost obsadil celkové 6. místo v I. třídě
Jednotlivci:
Josef Zapletal se na MČR mladších žáků v Mostě probojo-

val do osmifinále ve dvouhře a 
čtvrtfinále ve čtyřhře a na „A“ turnaji v Havířově došel 

do čtvrtfinále.
Petra Čechová se po delším 

zranění také probojovala na 
republikové mistrovství a v Li-
berci prohrála ve druhém kole 
dvouhry i čtyřhry

Další úspěchy:
Medailového umístění na 

turnajích nižší kategorie („B“  
a „C“) dosáhli Michal Kozum-
plík a Ondřej Sucháň v mlad-
ších žácích, David Mišťúrik ve 
starších žácích a Jakub Jurásek 
v dorostu.

Už sedm let připravuje Tenisový klub Staré Město pro děti letní příměstské tábory, ve kterých si nejen vyzkouší nejrůzněj-
ší druhy sportů, ale také mají o další zábavu postaráno po celý den. Nově Tenisový klub tyto prázdninové kempy nabízí ve 
svém novém areálu Sport park Rybníček, který je na sportování a péči o děti vybaven po všech stránkách. Kempy pokračují  
i v srpnu.
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Ve středu 17. 6. 2015 se ve staro-
městské knihovně uskutečnila  ver-
nisáž žáků výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy. Jsou na ní 
k vidění obrázky mladých umělců 
od 6 do 15 let a také práce letošních 
absolventů. Tvorba žáků je pestrá 
a detailně propracovaná. Diváci 
se mohou těšit na obrázky zvířat, 

Výstava ZUŠ v knihovně

rostlin, ale také lidí a slavných osob-
ností. Vernisáže se zúčastnilo mnoho 
rodičů i prarodičů. Nechyběli ani zá-
stupci města a vedení ZUŠ. Nejlepší 
práce byly ohodnoceny diplomem.  
O kulturní vložku se postaraly tři žá-
kyně dramatického kroužku. Na zá-
věr vystoupil pan starosta Josef Baza-
la se svým projevem, kterým vyjádřil 

svůj obdiv k vystaveným pracím. 
Vernisáž měla velký úspěch.

Za dlouholetou spolupráci děku-
jeme paní učitelce Janě Bouzkové.

Výstavu obrázků si můžete  
v knihovně prohlédnout až do po-
loviny září.

Za knihovnu praktikantky 
Tereza a Veronika.
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KOUZLO A LEHKOST VÁŽEK
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Foto: Vladimír Kučera
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SORY NA RUDÉM
so 22. 8. i s grilováním 
rezervace: 572 541 192

Uzávěrka příštího 
čísla bude 14. 8. 2015

zářiové číslo vyjde 
31. 8. 2015.
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Paní Barbora Halodová z Polešovic, maminka dvou malých předškolaček, 
byla ještě před rokem plná radosti, optimismu a dobré nálady. Pak přišlo na-
chlazení, podivná únava, neúspěšná léčba antibiotiky – a hrozivá diagnóza: 
akutní leukémie, na jejíž léčbu je nutná transplantace kostní dřeně. „Ta první 
informace člověka hodně zaskočí. Uvědomí si, že to zdraví je vůbec nejdůle-
žitější. Lidé se potkávají na narozeniny, na svátky, říkají si hodně zdraví, ale 
někdy to říkají jen jako frázi,“ svěřila se. 

Celá situace vyvolala nejen v Polešovicích, ale na celém Slovácku mimo-
řádnou odezvu. Zapojili se sousedé, kamarádi, náhodní lidé, kteří se o pro-
blému dozvěděli a začali pro ni hledat vhodného dárce kostní dřeně. Barbora 
Halodová původně nechtěla o problému příliš mluvit, nehodlala prý přidávat 
lidem práci. Teď sype z rukávu jedno jméno ochotného pomocníka za dru-
hým. Jen namátkou třeba Myriam Farská, Bronislava Otrusinová a mnoho 
dalších. „Já bych je nejradši všechny vyjmenovala a všem poděkovala,“ dodá-
vá s optimismem a vírou. „Všichni ti lidé, co pro nás už tolik udělali a stále 
dělají, jsou obrovským povzbuzením. Mám obrovskou radost, že zveřejnění 
našeho příběhu může pomoci dalším,“ tvrdí. 

Ví, že nebojuje jen za sebe, ale za desítky nemocných v podobné situaci. 
Zjistit, zda je člověk vhodným dárcem, přitom není složité – k posouzení 
vhodnosti stačí vyplnění dotazníku a dva mililitry krve. Ani případné daro-
vání není bolestivé, záleží tedy jen na chuti člověka pomoci. 

Mimořádný „KONCERT PRO PÁR KAPEK KRVE“ je věnovaný všem obě-
tavým lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem věnují této problematice, součas-
ně také během celého odpoledne nabídne možnost nechat si přímo na místě 
odebrat krevní vzorek a zaregistrovat se do registru dárců kostní dřeně.

Vstup na koncert je volný, uvádět ho bude populární brněnský herec a „čet-
ník“ Zdeněk Junák a moderátor Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos. Sou-
časně také můžete na místě vyhrát velmi zajímavé ceny! 

Český rozhlas Brno 
a Staré Město

pořádají

KONCERT PRO 
PÁR KAPEK KRVE

neděle 30. srpna 2015 
v 15:00

náměstí Velké Moravy 
ve Starém Městě

dětské odpoledne od 13:30

ÚČINKUJÍ:
brněnský herec a moderátor 

Zdeněk Junák 
a Vinařští romantici
cimbálová muzika 

Bálešáci ze Starého Města
ženský sbor Drmolice z Polešovic
dětský soubor Pentlička z Boršic

rockový sbor Svatý pluk 
z Uherského Hradiště

KONCERT PRO PÁR KAPEK KRVE


