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měsíčník Starého Města a okolních obcí

 Program se konal na náměstí Velké Moravy.
Foto: Vladimír Kučera

STARÉ MĚSTO OŽILO ZAHRADOU MORAVY A VERBUŇKEM

Poslední květnový víkend byl 
ve Starém Městě událostmi přímo 
nabitý. Konala se totiž už jubilejní, 
dvacátá, Zahrada Moravy, soutěže 
verbířů a dokonce i dětský den. 

V sobotu 30. května proudily 
hned od desáté hodiny dopolední 
na sportoviště Širůch celé rodiny, 
aby si užily atraktivní program, 
který připravilo město ve spolu-
práci s firmou Hamé. Děti měly na 
sportovní ploše k dispozici něko-
lik nafukovacích atrakcí, soutěže, 
malování na obličej a dokonce  
i biatlonovou střelnici. Jelikož šlo 
o akci, organizovanou potravi-
nářskou firmou, nesměly samo-
zřejmě chybět ani nejrůznější dobroty. Největším 
tahákem programu se stala Kuchařská škola se zná-
mým televizním kuchařem z pořadu „Kluci v akci“, 
Ondřejem Slaninou. „Dneska jsem si připravil tako-
vou školu „foodstylingu“. To znamená, že si naser-
vírujeme nějaké pomazánky, a to trošku jinak, než 

jak jsou úplně běžně lidi zvyklí. Aby pochopili, že 
i obyčejná pomazánka může hezky vypadat a velmi 
dobře chutnat, když se doplní o nějaké další surovi-
ny,“ popsal svůj úkol Ondřej Slanina. Na pomoc si 
vzal i dva malé asistenty a zájemci si tak mohli od-
nést domů zajímavou inspiraci nejen na studenou 
večeři. Návštěvníků nakonec organizátoři napočítali 
na dva tisíce.

Už v sobotu 30. května také na náměstí Velké Mo-
ravy odstartoval program tradiční Zahrady Moravy. 
Jubilejní, dvacátý, ročník se ale odehrával s docela 
pozměněnou koncepcí. „My jsme velice rádi, že jako 
město jsme mohli převzít záštitu nad pořadatelstvím 
této akce, která bývala zcela pod patronátem místní 
zemědělské školy. Dřív se jednalo o akci, zaměřenou 
především na prodej zemědělských výrobků i země-
dělské techniky. Dnes je to událost s kulturním pro-
gramem a farmářskými trhy, které nabízejí přede-
vším regionální výrobky. Zahrada Moravy zkrátka 

(pokračování na str. 2)

Děti z Dolinečky na Zahradě Moravy
Foto Vladimír Kučera
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prošla určitou obrodou a já jsem velice rád, že může-
me na tu dlouhou tradici navázat,“ shrnul změny mís-
tostarosta Starého Města Martin Zábranský. V rámci 
programu Zahrady Moravy se veřejnosti představily  
i zdejší spolky a organizace, jako například Orel, SVČ 
Klubko, šachisti nebo třeba Dolinečka.

 Velmi významnou součástí víkendového programu 
pak byly soutěže velkých a malých verbířů. V sobo-
tu večer patřilo jeviště na náměstí Velké Moravy těm 
starším, kterých se v letošním roce 
sešlo celkem devět. Jejich výkony 
hodnotila fundovaná porota, v čele 
s Janem Maděričem, jejímž úkolem 
bylo vyslat ty nejlepší na prestižní 
přehlídku strážnického folklorního 
festivalu. A nebyl to právě jedno-
duchý úkol. „Ta soutěžní pravidla 
se nemění víc jak dvacet let. Hod-
notí se intonace, předzpěv, taneční 
čistota, choreografie a pochopitelně  
i improvizace. Verbuňk totiž je o im-
provizaci, je to srdcová záležitost,“ 
říká zkušený verbíř Josef Bazala.  
V sobotu večer se na jeviště po pěti 
letech vrátil domácí Martin Baláž, 
který nakonec porotu zaujal nejvíce  
a stal se tak vítězem soutěže. Hned 
za ním se umístil Doliňák Aleš 
Rada a velmi dobré hodnocení si 
odnesli i Jakub Jordán nebo Tonda 
Žmola. 

Výrazně mladší verbíři z Uher-
skohradišťska a Uherskobrodska 
se na náměstí představili v neděli 
odpoledne. O postup do národ-
ního kola, které se koná v rámci 
Mezinárodního dětského folklór-
ního festivalu Kunovské léto na 
Masarykově náměstí v Uherském 
Hradišti, bojovalo v letošním roce  
17 tanečníků. „Tady jde o to, ty 
chlapce podpořit. Hledáme sice 
talent a dovednosti, ale je potřeba 
jejich výkony měřit těma dětský-
ma očima,“ vysvětluje porotce Jo-
sef Bazala. I u menších verbířů tak 
platí, že musí předvést nezbytné 
taneční prvky v potřebné kvalitě 
a také dobře odzpívat. „Je tam po-
znat i to, že je někdo učí a pokud 
má tři, čtyři chlapce, tak ty prvky 
jsou podobné. Důležité ale je, že je 

zachován regionální styl,“ přibližuje situaci Bazala. Ve 
třech věkových kategoriích se nejlépe dařilo Martinu 
Valentovi z Modré, Radovanu Simanovi z Kunovic 
a Petru Poláchovi z Kunovic. Mezi zástupci Starého 
Města pak uspěli v první kategorii také Tadeáš Stašek, 
Tomáš Stuchlík a Michal Dostalík, ve druhé kategorii 
Marek Pavlica a Vojtěch Zábranský a ve třetí kategorii 
Michal Fryšták.

-bz-

Prezentace šachistů v rámci Zahrady Moravy
Foto: Pavel Pluhař

Vítěz soutěže verbířů Martin Baláž.
Foto: Pavel Pluhař
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Z 11. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 18.05.2015

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů progra-
mu:

I.  schválila
2.2  - výsledek výběrového řízení veřej-
né zakázky malého rozsahu na stavební 
práce Základní škola č. p. 1720 – staveb-
ní úpravy pavilonu D. Vybraný  u c h a z e č 
STAVBY VANTO, s. r. o, Obchodní 1676, 
686 04 Kunovice, IČ 28269314 s nabídko-
vou cenou  4 849 087 Kč bez DPH, 5 867 
395 Kč vč. DPH.
 - uzavření smlouvy o dílo na stavební prá-
ce Základní škola č. p. 1720 – stavební  
úpravy pavilonu D s uchazečem STAVBY 
VANTO, s. r. o,  Obchodní 1676, 686 04  
Kunovice, IČ 28269314 v souladu s návr-
hem smlouvy o dílo ze zadávací doku-
mentace.

2.3  upravené zadávací podmínky  
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
ve  zjednodušeném podlimitním řízení na 
akci Rozvoj technologické infrastruktury 
ICT  města Staré Město.

2.4  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Revitalizace ulice Nádražní ve Starém 
Městě“  z důvodu změn oproti projektové 
dokumentaci a snížení ceny díla.

3.1  termíny svatebních obřadů na II. po-
loletí 2015:
 25.7., 29.8., 19.9., 10.10., 14.11., 12.12.

II.  souhlasila
5.2   s přijetím účelového peněžitého daru 
ve výši 37.500 Kč pro příspěvkovou orga-

nizaci Sportovní a kulturní centrum, Brněn-
ská 1249, 686 03 Staré Město od těchto firem: 
FYTO, spol. s  r. o., Pivovarská 536, 686 01 
Uherské Hradiště – Jarošov; LUKROM  plus 
s. r. o., 763 11 Lípa 81; Ostrožsko, a. s., 687 
23 Ostrožská Lhota 413, TOPAGRA, spol.  
s r. o., 687 11 Topolná 164; ZEAS Polešovice, 
a. s., 687 37 Polešovice 308, ZD Nedachle-
bice, družstvo, 687 12 Částkov 62; Stanislav 
Houdek,  Kopánky 1690, 686 03 Staré Měs-
to, Ing. Václav Talák, Svatovítská 1904, 686 
03 Staré Město, v souladu s ustanovením  
§ 27 odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  Peněžitý dar bude po-
užit na pořádání výstavy s názvem „Zahrada 
Moravy“ konané ve dnech 30.-31.05.2015 
na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě  
a jejího  oprovodného programu.

III.  rozhodla
2.1  o vyloučení uchazeče AB STAV-
BY, s. r. o., Košíky 78, 687 04 Traplice,  
IČ 25524232 z důvodu nesplnění technic-
kých kvalifikačních předpokladů ve výběro-
vém řízení  veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce Základní škola č. p. 1720 
–  stavební úpravy pavilonu D Rozcestí Velké 
Moravy.

IV.  jmenovala
2.3  k podlimitní veřejné zakázce na dodáv-
ky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na  akci Rozvoj technologické infrastruktury 
ICT města Staré Město komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek, která provede  
i otevírání obálek a posouzení  kvalifikace ve 
složení: členové  - Mgr. Martin Zábranský, 

Ing. Vladimír Kučera, Ing. Robert  Stauf-
čík, Ing. Pavel Vrána, Ing. Alena Holu-
bová, Bc. Roman Janík, Ing. Rudolf Dub, 
náhradníci - p. Josef Bazala, Ing. Jan Ně-
mec, p. Martin Rachůnek, p. Igor Pištěk, 
p. Radoslav Malina, Ing. Petr Straka, Bc. 
Zdeněk Kotulák. 

V.  určila
2.3  vyzvat k podání nabídek na podli-
mitní veřejnou zakázku na dodávky ve
 zjednodušeném podlimitním řízení na 
akci Rozvoj technologické infrastruktury 
ICT  města Staré Město tyto dodavatele: 
 - C SYSTEM CZ, a. s., IČ 27675645
 - DAT, s. r. o., IČ 25521233
 - AutoCont CZ, a. s., IČ 47676795 
 - NIO, s. r. o., IČ 26977664  
 - VAHAL, s. r. o., IČ 49975714
 - TkomNET, s. r. o., IČ 46968865

VI.  vzala na vědomí
4.1  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení územního řízení dle § 79 stavebního 
zákona  v platném znění dle zápisu.

4.2  vyjádření města k oznámení o zahá-
jení stavebního řízení  dle § 112 stavební-
ho  zákona v platném znění dle zápisu.

5.1  hospodaření města k 30.04.2015.

6.1  dopis předsedy fotbalového klubu T. 
J. Jiskra pana Pavla Vlčka, týkající se jeho  
nespokojenosti s výší příspěvku města na 
činnost fotbalového klubu. Rada města 
se  bude dopisem zabývat po předložení 
hospodaření fotbalového klubu za rok 
2014. 

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

U S N E S E N Í
Z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila
1.1  záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m2 v budo-
vě č. p. 1823, ul. Za Radnicí ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště.

1.2  záměr na pronájem pozemku p. č. 6061/7 ostatní plocha/silnice 
o výměře 10.398 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, za účelem zemědělské činnosti.

1.3  záměr na pronájem plynárenského za-
řízení: inženýrské sítě lokalita Trávníky II. 
etapa, STL plynovod v celkové délce 155 m 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště.

1.4  uzavření nájemní smlouvy mezi městem Staré Měs-
to, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ 00567884 (pronají-
matel) a společností NWT a. s., Hulín, náměstí Míru 1217, IČ 
63469511 (nájemce), na pronájem anténního stožáru na budově  
č. p. 2015, ul. Bratří Mrštíků ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na dobu určitou do 30.06.2018 a nájemné ve výši 6.000,00 Kč/rok 
+ příslušná DPH, za účelem umístění a provozování technického zaří-
zení pro datové přenosy a bezdrátové připojení koncových účastníků  
k síti Internet.
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1.7  záměr na 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 sídlem 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 Měs-
to, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.8  záměr na 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 sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo umístění stavby „St. 
Město, TC Staré Město, kab. vývod z TS“ (umístění 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. 

1.9  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČ 
27295567, zastoupené na základě plné moci společností RWE Distri-
buční služby, s. r. o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ 27935311, 
na právo umístění stavby „Rekonstrukce r. d. č. p. 1539 Gorazdova St. 
Město – plynovodní přípojka“ na pozemku p. č. 2438/13 ve vlastnictví 
města Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
 Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování plynárenského 
zařízení, včetně jeho součástí a příslušenství, umístění NTL plynovod-
ní přípojky pro rodinný dům v předpokládané délce 2 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 meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 2015 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.10  záměr na 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 

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 stá-
tu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 
Praha, IČ 65993390

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
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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, za účelem narovnání vlastnických vztahů k užívaným 
pozemkům.
Jedná se o pozemky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.11 pronájem bytu č. 17 v domě s pečovatelskou službou, Velehradská 
1707 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Václavu 
Klonovi, bytem Staré Město, Nerudova 1742 od 01.06.2015 na dobu 
neurčitou a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  
II.  doporučila zastupitelstvu města schválit

1.6 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.

III.  nedoporučila zastupitelstvu města schválit

1.5  převod majetku – prodej  pozemků p. č. 6073/46 orná půda o vý-
měře 783 m2, 
p. č. 6073/69 orná půda o výměře 194 m2, p. č. 6073/45 orná půda o vý-
měře 718 m2, p. č. 6073/44 ostat. plocha 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, manželům Lucii a Bořku Mikulovým, bytem Staré Město, Tráv-
ník 2116 a manželům Vlastě a Aloisi Mikulovým, bytem Staré Město, 
Trávník 2117, z důvodu nedořešení území mezi drahou a zahradami 
rodinných domů. 

IV.  uložila
1. Odboru správy majetku a ŽP

1.1  zveřejnit záměr na 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, na úředních  deskách.    
    T: ihned

1.2  zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 6061/7 ostatní plocha/
silnice o výměře  10.398 m2 v lokalitě Louky ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město u Uh. Hradiště, za  účelem zemědělské činnosti, na úředních 

deskách.
  T: ihned

1.3  zajistit zveřejnění záměru na pronájem plynárenského zařízení: 
inženýrské sítě  lokalita Trávníky II. etapa, STL plynovod v celkové 
délce 155 m ve Starém Městě,  k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.  T: ihned 

1.7  zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene  ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s., se sídlem České Budějovice,  F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika,  s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo  
umístění stavby „St. Město, přípojka NN, Hlavačka“, (umístění ven-
kovního 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.  
    T: ihned

1.8   zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene  ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. 
s., se sídlem České Budějovice,  F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká republika,  s. r. o., se sídlem Čes-
ké Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo  
umístění 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.     T: ihned

1.10 zveřejnit záměr na 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 
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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 

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 stá-

tu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 
Praha, IČ 65993390

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, za účelem narovnání vlastnických vztahů k uží-
vaným pozemkům.
Jedná se o pozemky ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

 Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský
 starosta místostarosta

Sbor dobrovolných hasičů provedl v koordinaci s měs-
tem Staré Město a Povodím Moravy v pátek 5. 6. 2015 ná-
cvik instalace mobilních hrazení do protipovodňové hráze 
na pravém břehu řeky Moravy. Jedná se o dřevěné trámky 
rozměrově připravené do 6 propustí v hrázích, které se zde 
instalují při vysoké hladině řeky Moravy. Toto opatření má 
samozřejmě za cíl zabránit rozlivu vody do obydlených částí 
města. Mobilní hrazení je uskladněno v areálu Povodí Mo-
ravy, kam si pro ně v 16.00 hod. přijeli hasiči tranzitem s vle-
kem a nadvakrát je navezli k propustím mezi řekou Mora-
vou a Baťovým kanálem. Do akce byl povolán také hasičský 
vůz. Následná montáž a demontáž proběhla bez komplikací  
a s profesionálním přístupem všech zúčastněných stran. 
Mobilní hrazení bylo umístěno do propustí za 60 minut od 
vyhlášení poplachu. Další instalace, doufejme jen cvičná, 
proběhne opět za rok.

Děkujeme SDH Staré Město za vzornou spolupráci.
město Staré Město
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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST SETKAT SE 
S ČESKÝMI A MORAVSKÝMI BISKUPY 

VE STARÉM MĚSTĚ V PÁTEK 3. 7. 2015 
PŘI MŠI SVATÉ  18:00 HODIN

Ze slavnosti Božího Těla 7. 6. 2015

 Staroměstské noviny 7/15 Staroměstské noviny 7/15

Pozvěte své známé, přijďte s rodinami a přáteli prožít mši 
svatou, kterou budou spoluslavit  biskupové Čech a Moravy 
v novém chrámu Svatého Ducha. 

Cyrilometodějské slavnosti 2015 
na Velehradě

Dny lidí dobré vůle  v sobotu 4. července 
Mše sv.: v 7:00  hod. a v 16:00 h. pro zdravotně postižené 

a pěší poutníky a pak ve 23:00  h. - bazilika
V 9:00 h. Vzdělávací seminář pro rodiče. Téma:  Pěs-

tounská péče – dlouhodobá či na přechodnou dobu? 
Od 10:00 h. Bohatý program pro děti i dospělé, interpre-

ti české hudební scény a všude kolem lidé dobré vůle. Hry  
a soutěže, rodinné aktivity, hudební i divadelní vystoupení, 
kamarád všech dětí Michal Nesvadba, velká cestovatelská 
soutěž o zájezd k moři, ekolog. program v archeoskanzenu, 
vernisáže a výstavy, pestrý program nejen pro mladé „Mladí 
fandí Velehradu“ a mnoho dalšího! Více informací na: www.
velehrad.eu / Facebook

19:30 h. VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Účinkují: Jiří 
Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Boh. Martinů Zlín, Ne-
zmaři, No Name, Řecký pravoslavný pěvecký sbor a další

21:00 – 23:00 Adorace v bazilice – vedena hnutími a ko-
munitami s přímluvnými modlitbami.

Hlavní pouť v neděli 5. července 2015. 

Mše svaté:  
6:30 v bazilice: Za farníky…
7:30 v bazilice: provinciál jezuitů
8:30 v bazilice: novokněží
10:30 na nádvoří: biskupové Moravy  a Čech
15:00 h. v bazilice mše sv . byzantsko-slovanského ritu

(Ve Starém Městě budou v neděli 5.července bohoslužby 
kostele Svatého Ducha  v 7:00 a 18:00 hodin!!!)

Velehrad volá!

Tak jsme byli osloveni v jubilejním roce 1 100 let od úmr-
tí sv. Cyrila k pouti 5-6. 7. 1969. Ještě doznívalo politické 
uvolnění z r. 1968, poutě se účastnilo téměř 100 000 věří-
cích. Z  apoštolského listu Pavla VI. „Antiquae nobilitatis“  
z 2. 2. 1969:

 „… Cožpak si každé zřízení neudrží svou životní sílu jen 
v míře, v jaké má v úctě své slavné základy a zachovává po-
svátné tradice předků? Jestliže se jim stává nevěrným, stává 
se zvrhlým a upadá.“

K příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje
se na  Velehradě 7. července 1985 konala pouť, která byla pře-
lomovou událostí. Poutních slavností v červenci 1985 se, přes 
překážky kladené komunistickým bezpečnostním aparátem, 
zúčastnilo na 200 000 věřících, převážně mladých lidí (dle po-
licejních odhadů až 60 % účastníků bylo mladších 25 let), kteří 
jasně vyjádřili své požadavky náboženské a občanské svobody. 
K nejčastěji opakovaným skandovaným heslům patřily „Papež 
do Prahy“ a „Náboženskou svobodu!

Jan Hus
Církev katolická si připomíná výročí 600 let od upálení Jana 

Husa - 6. 7. 1415. Jan Hus byl především katolickým knězem, 
jemuž šlo o reformu církve své doby. Byl také ctitelem Matky 
Boží.  Výročí je svátkem národním, kdo z nás ale zná a opravdu 
četl Husovo dílo. Není příležitost to napravit?

„Hus se stal jakýmsi plátnem, na které si různé skupiny pro-
mítaly své ideály, vlastenecké, socialistické a další. My bychom 
chtěli Husovu postavu osvobodit z těchto ideologických klišé 
a přemaleb. Je třeba představit Husa jako postavu nábožensky 
mravní. To je rozměr, který býval překryt  těmity nánosy ideo-
logií,” Mons. T. Halík.

Pavel Smetana, synodní senior ČCE, vyjádřuje i naše přání: 
„Hus se může stát mostem nové důvěry od srdce k srdci“.

Diecézní eucharistický kongres
Dne 15. 5. 2015 jsme odjeli do Olomouce na DEK. Velmi se 

mi líbila celá mše svatá včetně kázání, kde jsem se dověděl čtyři 
nejpoužívanější slova na světě, která zní 1) Prosím 2) Děkuji  
3) Promiň  4) Miluji tě. Toto kázání měl otec biskup Hrdlička. 
Měl jsem dokonce tu čest číst s kamarádkou přímluvy. Po mši 
svaté jsme se zúčastnili her, které připravila starší mládež ze 
Starého Města. Nejvíc se mi líbila hra, kde jsme pořád padali. 

Poté jsme šli na adoraci, kde jsme vytvořili spolu s ostatními 
dětmi velké srdce ze svíček. Ta adorace byla velmi krásná. Pro 
mě to nebyl výlet, ale o něco víc jsem zase poznal Pána Ježíše. 
Pro mě byla nejdůležitější mše svatá a adorace. Uteklo to velice 
rychle a vůbec se mi odtud nechtělo. Moc bych si přál, aby se to 
opakovalo každý rok.

Michal Šmíd, 6. Třída
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
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Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR 
(ÚP ČR) vydávání nových průkazů 
osoby se zdravotním postižením (prů-
kaz OZP typu TP, ZTP, ZTP/P). Prů-
kazy mimořádných výhod, které do 
konce roku 2011 vydávaly obecní úřady 
(papírové – modrý, zelený, oranžový),  
a tzv. dočasné průkazy OZP, které vy-
dával ÚP ČR (zelený zalisovaný), zů-
stávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. 
Nejpozději do konce roku 2015 je tedy 
nutné, aby si všichni držitelé těchto 
průkazů přišli požádat  o jejich vý-
měnu, jinak o výhody plynoucí z dr-
žitelství průkazu automaticky přijdou. 
Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání 
Žádosti o přechod nároku na průkaz 
OZP. Podrobnosti můžete najít také na 
stránkách Krajské pobočky ÚP ČR ve 
Zlíně http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk.

Postup při vydání nového průkazu 
osoby se zdravotním postižením:
1. Držitel průkazu musí podat u pří-
slušného kontaktního pracoviště Kraj-
ské pobočky Úřadu práce ČR (tj. v mís-
tě svého trvalého bydliště) formulář 
Žádost o přechod nároku na průkaz 
osoby se zdravotním postižením. Je 
povinen se osobně dostavit ke správ-
nímu orgánu s platným občanským 
průkazem, platným průkazem osoby 
se zdravotním postižením či průkazem 
mimořádných výhod. Je doporučeno  
s sebou vzít také rozhodnutí, kterým 
mu byl v minulosti průkaz osoby se 
zdravotním postižením či mimořád-
ných výhod přiznán. K navazujícímu 
vyplnění a podepsání Podkladů pro 
vydání průkazu osoby se zdravotním 
postižením, které budou vytištěny 
přímo na místě pracovníkem ÚP ČR, 
je nezbytné mít také jednu barevnou 
průkazovou fotografii o rozměrech  
35 mm x 45 mm, která odpovídá sou-
časné podobě.
3. Na základě vyplněných Podkladů 
pro vydání průkazu osoby se zdravot-
ním postižením správní orgán požádá 
Státní tiskárnu cenin, s. p., o vyrobení 
nového průkazu osoby se zdravotním 
postižením.

4. Po zhotovení a doručení 
nového průkazu na přísluš-
né kontaktní pracoviště ÚP 
ČR správní orgán telefonic-
ky či písemně vyzve klienta 
k převzetí tohoto průkazu. 
K převzetí průkazu oso-
by se zdravotním postiže-
ním je vhodné se dostavit 
také osobně a po zaplace-
ní správního poplatku ve 
výši Kč 30,-- v hotovosti 
bude nový průkaz vydán.  
V případě, že se klient 
nemůže dostavit osobně  
a podepsat převzetí nového 
průkazu, může být průkaz 
vydán jiné osobě pouze na 
základě udělení plné moci 
s úředně ověřenými podpi-
sy. Nezletilé děti může při 
převzetí průkazu zastoupit 
zákonný zástupce (rodič), 
klienty omezené či zbavené 
svéprávnosti pak zastoupí 
opatrovník na základě roz-
hodnutí soudu (nutno před-
ložit).
Pro urychlení vydání prů-
kazu osoby se zdravotním 
postižením doporučujeme 
mít připraven správní po-
platek v požadované výši, tj. 
30 Kč.
Úřad práce ČR doporučuje 
klientům si také pohlídat 
dobu platnosti uvedenou na parkovacím 
průkazu pro osoby se zdravotním posti-
žením a v případě končící doby platnosti 
se po vyzvednutí nového typu průkazu 

osoby se zdravotním postižením na 
ÚP ČR, obrátit za účelem vydání nové-
ho parkovacího průkazu i na příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností v místě svého trvalého bydliště.

 Úřad práce ČR

Mgr. Gabriela Šilháková

sociální pracovník

krajská metodika pro oblast dávek pro OZP a PnP

T:   +420 950 175 144

M:  +420 702 042 167

E: Gabriela.Silhakova@zl.mpsv.cz
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ODPADY NOVĚ
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Vážení spoluobčané, dovolte, abychom 
Vás touto cestou informovali o dvou novin-
kách v oblasti likvidace odpadů v našem 
městě.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? 
A kam s ním?

Na základě několika podnětů od Vás samotných 
si dovolujeme Vám touto cestou nabídnout zavedení 
nové služby – sběr upotřebených tuků a olejů po sma-
žení, se kterými by se mělo nakládat jako s odpadem. 

Pokud bude tento od-
pad končit tím, že vys-
mažený olej a tuk bude 
vyléván do WC výlevek 
a dřezů v domácnostech, 
je nanejvýš pravděpo-
dobné, že nastane dříve 
či později havarijní stav 
na domovní kanalizaci, 
bude neprůchodná.

Tuky napříště může-
te nalévat do použitých 
PVC obalů (PET lahve 
atd.) a ukládat do urče-
ných separačních nádob. 
Tyto označené nádoby 
(240l zelené plastové po-
pelnice) najdete na mís-
tech určených ke sběru 
tříděného odpadu. Pro-
zatím zde bude rozmís-
těno 5 ks těchto speci-
álních kontejnerů, další 
budou případně přidány 
dle využití a potřeby.

Nádoby na tento od-
pad budou pravidelně 
sledovány a vybírány firmou EKO-PF s.r.o., která záro-
veň povede evidenci tohoto odpadu.

K rozmístění nádob dojde během letních měsíců. 
Prvních pět kontejnerů bude umístěných na následu-
jících stanovištích:

-  Slavomírova ulice – u obchodu s potravinami
-  Komenského ulice - u obchodu s potravinami
-  Rastislavova ulice – sběrné místo
-  Michalská ulice – u vstupu do sídliště
-  Trávník – sběrné místo

Doufáme, že tuto možnost oceníte a budete vyu-
žívat. Ochráníte tak nejen své domy, ale přispějete  
i k ochraně životního prostředí. 

Sběrné místo u radnice 

Další novinkou je zrušení sběrného místa u radnice.
Každý z Vás, kdo kolem tohoto sběrného místa někdy 

prošel, si jistě všiml neustálého nepořádku kolem kontej-
nerů. Vzhledem k tomu, že místo je výborně dostupné 
autem, bylo zjištěno, že ho využívají nejen občané našeho 
města, ale zajíždějí sem i někteří obyvatelé okolních obcí. 
Proto jsou nádoby téměř neustále přeplněné a nepořádek 
kolem nich rozhodně nepůsobí dobrým dojmem. Nej-

horší stav bývá zaznamenán 
během víkendu, kdy není v 
našich silách zajistit důstojný 
vzhled tohoto místa, které se 
tak stává nepěknou vizitkou 
města.

Z tohoto důvodu bude 
sběrné místo u radnice bez 
náhrady zrušeno. 

Kontejnery budou 
přemístěny násle-
dovně:

- Kontejner na oděvy 
bude přesunut k bytovému 
domu Za Radnicí (ke vjezdu 
do křesťanské MŠ a knihov-
ny)

- nově bude zřízeno men-
ší sběrné místo u přečerpá-
vací stanice na konci ulice 
Za Špicí (papír, plast)

- bude posíleno sběrné 
místo na Trávníku

Děkujeme za pochopení  
a věříme, že tento krok pochopíte jako snahu o zkultur-
nění centra našeho města.

Josef Bazala, starosta
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cSpolečensko – kulturní centrum

Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

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

Oslava Dne dětí 
v MŠ Komenského

K oslavě Dne dětí uspořádala mateřská škola Komenské-

ho výlet k nedalekému rybníku Halda. Po prohlídce všech 

zvířátek, která se v jeho okolí vyskytují, jsme si odpočinuli 

ve stínu stromu u vyhaslého ohniště a idiánského stanu. 

Byla to malá příprava na plnění úkolů, které nás vedly pří-

mo k pokladu.

 
Věra Hanslianová

PÁTEK 3. – NEDĚLE 5. ČERVENCE

11. QUIETUS-DAY LANPÁRTY
Turnaje v počítačových hrách
CS:1.6, CS:GO, DOTA 2, HOTS

PÁTEK 14. – SOBOTA 22. SRPNA

FIDE OPEN
13. ročník mezinárodního šachového turnaje

 Staroměstské noviny 7/15 Staroměstské noviny 7/15

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
STARÉ MĚSTO ČERVENEC, SRPEN

 
PONDĚLÍ 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00

ÚTERÝ 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00

STŘEDA ZAVŘENO 12.30 – 16.30

ČTVRTEK 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00

PÁTEK 9.00 – 12.00 12.30 – 18.00

Děti v indiánském teepee

Vyrážíme za pokladem
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MĚSTO STARÉ MĚSTO
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

 Staroměstské noviny 7/15 Staroměstské noviny 7/15

 Město Staré Město je příjemcem dotace pro-
jektu Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Měs-
tě z Regionálního operačního programu Střední 
Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a ob-
nova regionu Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst 
Podoblast podpory: 2.2.1 Fyzická revitalizace 
území.

Předmětem projektu byla celková revitali-
zace veřejného prostranství v ulici Nádražní ve 
Starém Městě. Jeho realizací došlo ke kvalita-
tivnímu zlepšení a celkové revitalizaci venkov-
ního prostoru, který představuje pro občany  
a návštěvníky přijíždějící do Starého Města po 
železničním koridoru Břeclav - Přerov - Bo-
humín primární přístupovou trasu. Zvětšila se 
kapacita parkovacích stání, kterých bylo a stále 
je v prostoru nedostatek, zjednodušila se autobusová linková 
doprava, která je nyní soustředěna do 3 míst, došlo k bezpeč-
nějšímu křížení automobilového a pěšího provozu, zabezpečil 
se pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Kromě těchto funkcí území ulice Nádražní, i na ni nava-
zující plochy, dále zabezpečují dostatek stanovišť pro autobu-
sy hromadné dopravy, umožňují výstup a nástup cestujících  
a vytváří i prostor pro vyčkávání spojů při vyrovnávání rozdí-
lů mezi plánovanými a skutečnými jízdními časy, včetně vzá-
jemného vyčkávání spojů. Kromě běžné hromadné dopravy je 

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě

umožněno i řešení náhradní autobusové dopravy při výlukách 
na dráze.

Součástí stavby je i hlavní přístupový chodník pro pěší, ve-
dený od křižovatky ulic Brněnská a Tovární, v souběhu s ulicí 
Nádražní a dále přes novou centrální plochu až před chráněný 
přechod u nádražní budovy. Spolu s tímto páteřním chodní-
kem jsou řešeny komunikace pro pěší, které zajišťují přístup ke 
všem objektům v území a které zároveň plní i funkci nástup-
ních a výstupních ploch autobusových zastávek. 

Celková kapacita parkovacích stání je 73 míst, z toho 4 mís-
ta jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu  

a orientace. Dále jsou součástí stavby vegetační úpra-
vy, městský mobiliář (2 přístřešky, stojany na kola, la-
vičky a odpadkové koše), veřejné osvětlení a vyvolané 
přeložky inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, te-
lefonní kabel). 

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 17 614 844 
Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 15 425 487 Kč. 
Dotace z ROP bude v předpokládané výši 81 % ze 
způsobilých výdajů, tj. 12 494 645 Kč.

Stavební práce byly zahájeny v září 2014 a dokon-
čeny k 31. 5. 2015, v současné době probíhá kolau-
dační řízení.

Červen 2015
Josef Bazala

starosta města
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MĚSTO STARÉ MĚSTO
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

 Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Moder-
nizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě  
z Regionálního operačního programu Střední Morava, priorit-
ní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 
2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro 
rozvoj sociálních služeb. 

Cílem projektu bylo realizovat modernizaci azylového 
domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně tech-
nického. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně 
zvýšila kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygie-
na), odstranila se bariérovost zařízení (bezbariérový přístup) 
a stoupla míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na 
pokoji).

Stavební práce spočívaly v sanaci stávajících základů (pod-
betonování), podřezání obvodového zdiva, v odstranění kon-
strukce krovu, střešního pláště a stropů všech částí budovy. Byl 
vybudován nový strop v jedné úrovni, došlo k vyzdění nos-
ných obvodových stěn ve 2. NP včetně ŽB věnců a realizaci 
zastřešení, včetně podhledů. Vnitřní dispozice byla provedena 
vyzděním příček a bylo zřízeno nové dvouramenné železo-
betonové schodiště do 2. NP. Dále došlo k zateplení objektu  
a k pokládce nových podlah. Na chodbách, hygienickém zá-
zemí, kuchyni a skladech byla provedena keramická dlažba.  
V ostatních prostorech, jako jsou pokoje, společenské míst-
nosti a kanceláře bylo položeno PVC pro vysoké zatížení. 
Okna a venkovní dveře jsou plastové, vnitřní dveře dřevěné do 
ocelových zárubní. Celý objekt je vybaven novým nábytkem.

Azylový dům svatého Vincence ve Starém Městě, zřizovaný 
Oblastní charitou Uherské Hradiště, zajišťuje služby (dle zá-
kona č. 108/2006 Sb.) pro cílovou skupinu mužů ve věku 18 až  
80 let. Doposud poskytoval celkem 30 lůžek v 6 pokojích, po-

Modernizace Azylového domu svatého Vincence
ve Starém Městě

čet pokojů se rekonstrukcí zvýšil na 12. Nadále budou posky-
továny základní služby, jako je ubytování, stravování, možnost 
provedení osobní hygieny, praní a žehlení prádla a další služby 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cíle projektu 
jsou v souladu se strategickými cíli Zlínského kraje a azylovým 
domem svatého Vincence, tj. přímá pomoc potřebné skupině 
osob. Realizací klíčových aktivit získal uživatel služby, pod-
mínky a rovné příležitosti přístupu ke vzdělání, zaměstnání  
a plnému návratu do společnosti.

Rekonstrukci Azylového domu sv. Vincence byla věnován 
den otevřených dveří konaný dne 13. 11. 2013, dále byl pre-
zentována 19. 9. 2014, a bude prezentována v září 2015 na Dnu 
charity.  Tato akce je průběžně prezentována na jednáních 
pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
v rámci aktivit komunitního plánování ORP Uherské Hradi-
ště a také odborných kolegiích Arcidiecézní charity Olomouc. 
Prezentace projektu proběhne také v rámci slavnostního zno-
vuotevření azylového domu dne 17. 6. 2015. Rekonstrukci byla 
také věnována část čtvrtletníku Azylové listy 01/2014.

Stavební práce byly zahájeny 2. května 2014, objekt byl dán 
do předčasného užívání v prosinci 2014, kdy byly ukončeny 
práce ve vnitřních částech objektu, kompletní stavební práce 
byly ukončeny v dubnu 2015, v druhé polovině května pak pro-
běhla kolaudace.

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 13 300 000 Kč,  
z toho celkové způsobilé výdaje 12 866 000 Kč. Dotace z ROP 
bude v předpokládané výši 81 % ze způsobilých výdajů, tj.  
10 421 000 Kč.

Josef Bazala
starosta města
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Kuna skalní

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky 
na červenec

		Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
		Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se 

zima zaskvěje. 
		Jaký červenec, takový leden. 
		Co červenec končí, srpen začíná. 
		Červenec - úrody blíženec. 
		Na mokrý červenec následuje bouře a 

krupobití. 
		Když dne ubývá, horka přibývá. 

NI

Lidé si nejvíc stěžují na to, za co si mohou 
sami.

Jedna z největších civilizačních pohrom: učený 
hlupák. 

Nejhůře se člověk v životě učí, které mosty 
má použít a které má zbořit. 

Spousta malých skutků činí život velkým. 

Každá zkušenost, která tě přiměje pohléd-
nout strachu přímo do tváře, ti dodá sílu, 
odvahu a sebevědomí. Pak si můžeš říct: 
„Přežil jsem tuhle hrůzu. Přežiju i všechno 
ostatní.“ Musíš udělat i to, o čem si myslíš, že 
to nedokážeš. 

Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, 
co nám chybí. 

Když se zavřou dveře za jedním štěstím, ote-
vřou se jiné; ale my často na ty zavřené dveře 
hledíme se smutkem tak dlouho, že si těch 
nově otevřených ani nevšimneme. 

 S R A N D O V N A

Pragmatik
Žena k muži:
„Igore, máš mě ještě rád?“
„Stručněji! Co chceš koupit?“ 

Dopis
Když přišel manžel domů, našel tam 
svoji ženu v slzách. Ptal se, co se děje.
„Tvoje matka mne hrozně urazila.“
„Jak tě mohla urazit, když je na dovolené 
na druhém konci světa?“
„Dnes ráno přišel dopis, adresovaný 
tobě. Ze zvědavosti jsem ho otevřela.“
„No a?“
„No, a na konci bylo napsáno: ‚P.S. Dra-
há Marto, až ten dopis budeš
mít přečtený, nezapomeň jej dát mému 
synovi.‘“ 

Finanční otázky
Synek se jednou ptá tatínka:
„Tatí, kolik to stojí se oženit?“
„Nevím, synku. Ještě pořád za to platím.“ 

Kdo to byl…
Nastoupená jednotka na americké vo-
jenské základně. Vpředu velitel:
„Kdo z Vás stiskl ten červený knoflík?“
Nic.
„Ptám se, kdo stiskl ten červený knoflík?“
Zase nic.
„Naposledy se ptám, kdo to zmáčkl ten 
knoflík?“
Hrobové ticho. Velitel mávne rukou  
a řekne:
„Ale co, čert vem Nový Zéland.“ 

Kuna skalní (Martes foina Erxleben, 
1777) v minulosti někdy nazývaná též 
kuna domácí, je šelma z čeledi lasicovi-
tých. Má dlouhé štíhlé tělo s hedvábnou 
srstí a bílou náprsenkou. Dorůstá délky 
30-50 cm, z toho ocas dosahuje délky až 
20 cm, a váhy až 2,3 kg. Dožívá se 10 až 
12 let. Oblíbenými stanovišti jsou za-

rostlá skalnatá prostranství, ruiny či lidmi 
řídce navštěvované stavby (půdy, zahra-
dy či stavby v okolí chat). Kuna je šelma,  
a proto se živí především hlodavci a další-
mi drobnými savci, drůbeží a vajíčky. Pat-
ří tak mezi obávané návštěvníky kurníků, 
kde často zakousne všechny slepice.

Zdroj:wikipedia



14 Aktuality

Pasování prvňáčků 

DOLIŇÁCI 

I letos si Městská knihovna Staré Město zahrála na Písmen-
kové království. Ve středu 20. 5. 2015 se konalo již jedenácté 
pasování našich prvňáčků. Děti z prvních tříd před králov-
ským párem skládaly první zkoušku a statečně přečetly pár 
vět z vybrané knihy od spisovatele Lobela „Pan Sova“. A aby 
v tom nebyly samy, přečetl z knihy i pan král. První zkouškou 
tedy děti prošly s přehledem a i se svými učitelkami se mohly 
těšit na odpolední slavnost, která se konala v SKC Staré Město.  

Pasování se ujal místostarosta Martin 
Zábranský.

Přípravy na kosení

24. května se členové FS Doliňáci sešli velmi brzy ráno. Pří-
mo za skautskou klubovnou se totiž konalo tradiční kosení trá-
vy. Šohaji v kroji se tak zhostili dřevěných „tanečnic“ a práce 
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jim šla hezky od ruku. Jelikož šlo o folkloristy, nějaká ta písnič-
ka k dobré náladě určitě nechyběla. A ta krásná vůně čerstvě 
posečené trávy...

V půl čtvrté pro statečné a šikovné prvňáčky, jejich rodiče, ba-
bičky, dědečky, známé i kamarády zahráli ochotníci z Napajedel 
pohádku „O princezně Čárypíše”. Poté následovalo pásmo, kte-
ré si připravily se svými učitelkami, a po skončení mohlo přijít 
vytoužené pasování do „Řádu čtenářského”. Pan král svým me-
čem přijal děti ke svému královskému dvoru a těší se na další 
čtenáře, kteří s radostí a pýchou budou knihovnu navštěvovat.

Knihovna Staré Město, foto: Vladimír Kučera



15Aktuality

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SEDMDESÁTNÍKŮ

Slavnostní přípitek Společné foto před radnicí

Poslední květnový víkend se na staroměstské radnici sešli 
sedmdesátníci. Konalo se slavnostní přijetí starostou Josefem 
Bazalou, zápisy do pamětní knihy i nezbytný společný přípi-

VZPOMÍNKA

Je tomu pět let, co nás náhle opustil 
skvělý člověk, náš mi-
lovaný bratr, kapitán  
a instruktor námořního 
jachtingu 

Mgr. Oldřich Mazů-
rek. ragicky zahynul při 

záchraně dvou lehkomyslných členů své 
posádky u ostrova St. Vincent v Karib-
ském moři. Prosíme, kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku.

Bratři Vladislav a Jaroslav

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska 
a vzpomínky zůstávají.“

Dne 28. 7. 2015 vzpo-
meneme nedožitých  
80. narozenin naší man-
želky, maminky a ba-
bičky, paní Drahomíry 

Blahové. S láskou vzpomíná manžel Jo-
sef a děti Drahomíra, Irena, Petra a Josef  
s rodinami.
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tek na zdraví. Početná skupinka pak zamířila za vlastním, už 
mnohem méně formálním, programem.

Foto: Vladimír Kučera

KOUPALIŠTĚ UŽ JE V PROVOZU!
Už v pátek 5. června zahájilo staroměstské koupaliště 

letošní koupací sezónu. Jedinou letošní novinkou je snad 
jen vylepšená fasáda strojovny, návštěvníci si ale opět mo-
hou užít pohodu krásného areálu, s dostatkem prostoru na 
slunění, šatnami, brouzdalištěm, bufetem, houpačkami 
pro děti a v neposlední řadě i vodním hříbkem. Ceny zů-
stávají stejné, jako vloni.

Provozní doba: červen- září 10:00- 20:00 (podle počasí)
Vstupné: 
děti do tří let, osoby ZTP   zdarma 
dospělí:  celodenní  40,- Kč 
 po 18. hodině  20,- Kč 
mládež do 15 let, studenti:  celodenní  20,- Kč 
 po 18. hodině  10,- Kč 
důchodci:  celodenní  20,- Kč 
 po 18. hodině  10,- Kč 

NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
NA NÁMĚSTÍ VELKÉ MORAVY

Náměstí Velké Moravy ve Starém Městě začíná fungovat naplno. Od prvního června totiž spus-
tilo město provoz i zdejšího Informačního centra, které sídlí přímo pod kostelem sv. Ducha. 

Staroměstské informační centrum nabízí veřejnosti bohatou škálu informačních brožurek, 
map i letáků o městě a jeho blízkém okolí, propagační materiály Starého Města i upomínkové 
předměty. Veřejnosti 
jsou tady k dispozi-
ci také dva počítače  
s internetovým připo-
jením, sociální zázemí 
a pro cyklisty dokonce 
i sprchy. 

„Íčko“ funguje sedm 
dní v týdnu, přičemž 
zdejší pracovníci mají 
kromě péče o návštěv-
níky na starost také 
pronájem jezuitské-
ho sklepa, organizaci 
školení, přednášek, 
kulturních akcí a krát-
kodobých výstav. Ta 
první začne v červenci 
a nabídne velmi netra-
diční exponáty- ručně 
kreslené mapy. Ty se 
návštěvníkům představí jak ve své definitivní podobě, tak v jednotlivých fázích svého vzniku, což 
je nepochybně zajímavý bonus. 

V současné chvíli je návštěvníkům informačního centra k dispozici také prohlídka jezuitského 
sklepa a v plánu je i zpřístupnění vyhlídky z věží kostela sv. Ducha. Tato služba je ale samozřejmě 
závislá na postupu stavebních prací v kostele, v tomto okamžiku chybí například zábradlí, které by 
zajistilo bezpečný pohyb návštěvníků.    

„Věřím, že rozšířením služeb v kombinaci s moderními prostory nabízíme příjemný zážitek, 
který návštěvníky zaujme. Otevřením Event centra, Rozcestí Velké Moravy a kostela sv. Ducha 
vzniklo nové území, které nám dává možnosti vzájemného setkávání a poznání. Pozvánky na vý-
lety do okolí jsou dobrou příležitostí, jak poznat a objevit krásu regionu Východní Moravy. A jsem 
rád, že i Staré Město může k tomuto poznávání svým dílem přispět,“ hodnotí novinku starosta 
města Staré Město Josef Bazala.

Barbora Žáková
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STAROMĚSTŠTÍ ŠERMÍŘI MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÍ

Sport

Oddíl šermu působí ve 
Starém Městě už třináct 
let. A za tu dobu si jeho 
členové vybojovali s šavlí 
v ruce celou řadu medai-
lí. Hlavní postavou oddílu 
je současný trenér Michal 
Trubačík, několikanásob-
ný mistr republiky, který  
i ve svých téměř čtyřiceti 
letech umí soupeře pořád-
ně prohánět. V loňském 
roce se vrátil do republiko-
vé špičky, když vybojoval 
už osmý titul republikové-
ho šampiona. Letos, na zá-
věrečném turnaji v Brandý-
se nad Labem, byl výsledek  
o něco málo horší, tedy tře-
tí místo v závěrečném tur-
naji a páté v celkovém pořa-
dí šampionátu, i tak jde ale  
o velmi kvalitní umístění. 
V Brandýse nad Labem se s Michalem Trubačíkem představil 
i další staroměstský šermíř šavlí Vlastimil Vrtal, který v sou-
časné době žije a trénuje v Praze. „S Vlastíkem jsme přímo 
na finálovém turnaji skončili v semifinále, takže třetí místo,“ 
upozorňuje na další domácí úspěch trenér Trubačík.

    A aby staroměstských medailí z posledního květnové-
ho týdne nebylo málo, uspěla také Táňa Vrtalová, která si  
k šampionátu v šermu šavlí „odběhla“ od své prioritní zbraně, 
fleretu. I tak se jí ale v seniorské kategorii podařilo získat vy-
nikající třetí místo v závěrečném turnaji, a tím pádem i druhé 
místo v celém seriálu mistrovství ČR. Podle trenéra má ale 
právě Táňa Vrtalová na víc, a tak nemůže být s jejími výkony 
úplně spokojený. „Šavli Tánička dělá tak nějak rekreačně, její 
hlavní zbraní je fleret a tam teprve na mistrovství pojede, tak 
uvidíme, jak se jí bude dařit,“ doplňuje Trubačík.

    Největší úspěch ale zaznamenal v Brandýse nejmladší 
člen výpravy, šestnáctiletý Vojta Jabůrek. „Vojta se dostal až 
do finále, tam sice dostal, jak se říká, pěknou nakládačku  
a skončil tak na druhém místě, ale doufám, že ho to správně 

Vojtěch Štulír Michal Trubačík, trenér

namotivuje a bude na sobě makat. Podle mě totiž na něm stojí 
budoucnost našeho oddílu,“ doplňuje trenér Trubačík. Vojta 
Jabůrek se díky druhému místu v závěrečném turnaji stal i ví-
cemistrem ČR, což je fantastický úspěch.

    A to pořád není výčet medailí domácích borců u konce. 
Zástupci SK Staré Město se totiž prosadili i v družstvech, když 
trojice Michal Trubačík, Vlastimil Vrtal a Vojtěch Štulír vy-
bojovala titul vícemistrů ČR.

     Medailové žně staroměstského oddílu tak byly opravdu 
mimořádné. Jediné, co tým v současné chvíli trápí, je proto 
nedostatek finančních prostředků, které už neproudí v tako-
vém rozsahu, jak tomu bývalo kdysi. No a také nedostatečný 
zájem mládeže. „Z hlediska výsledků a na to, jak jsme malý 
oddíl, asi spokojený být můžu. Nicméně, dneska sehnat děti, 
které to baví a které na sobě chtějí pracovat, které chtějí potit 
krev...no, moc jich tu nemám,“ shrnuje situaci Michal Truba-
čík.

Foto: Vojtěch Johaník

 Staroměstské noviny 7/15 Staroměstské noviny 7/15
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Volejbalová naděje 
Jitka Vaďurová

Třetí místo atletů v krajském 
finále Poháru Rozhlasu

ÚSPĚŠNÁ MISE 
MARTINA CETKOVSKÉHO

Mezi úspěšnými staroměstskými sportovci nedávno vynik-
la mladá vojebalová naděje,  Jitka Vaďurová, která v současné 
době působí v týmu VKKP Brno U19. Už od roku 2014 je ale 
členkou naší volejbalové reprezentace v kategorii kadetek. Ve 
stejném roce se Jitce podařilo uspět na mistrovství ČR, kde 
vybojovala titul mistryně ČR (kategorie kadetky). A tento 
úspěch se jí podařilo v letošním roce zopakovat, když se stala 
opět mistryní ČR v žákovské kategorii. Jitka byla navíc vyhlá-
šena i nejlepší útočící hráčkou celého šampionátu. A takový 
úspěch už jistě stojí za pozornost! 
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Ve středu 20. května vyrazili mladší žáci reprezentovat ZŠ 
Staré Město v atletických závodech Poháru Rozhlasu. Účast 
vybojovali druhým místem v okresním kole, kde v konkuren-
ci 12 základních škol našli přemožitele pouze v ZŠ Sportovní 
z Uherského Hradiště. Na finále se sjela první dvě družstva ze 
čtyř okrsků Zlínského kraje. Naši kluci v konkurenci 8 nejlep-
ších atletických škol kraje vybojovali nádherné 3. místo. Nej-
větší množství bodů přinesl Jakub Kunt (výška, dálka), Erik 
Hábl (60m, 1000m), Aleš Nevrla a Roman Vavřiník (hod). 
Velmi dobré výkony podali také Michal Šmíd, Matěj Rachů-
nek, Michal Fryšták, Dominik Březina, Goliáš Petr. 

Gratulujeme a přejeme těmto žákům hodně dalších spor-
tovních úspěchů.

Mgr. Jan Zábranský

29. 5. 2015 se Staroměšťan Martin Cetkovský, který působí 
pod domovským klubem TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiš-
tě, zúčastnil mezinárodního mistrovství v naturální kulturi-
stice a fitness v Karlových Varech. V konkurenci, která čítala 
na 160 účastníků, se právě jemu podařilo vybojovat vynikající 
2. místo v kategorii Fitness men. Kromě stříbrné medaile si 
ale Martin odvezl domů také 3. místo v kulturistice do 175  cm 
a dokonce i stříbro v kulturistice smíšených párů. 

Díky tomu se úspěšně kvalifikoval na Mistrovství světa  
v Dubaji, které se konalo 13. června. Tady bojoval opět ve 
dvou kategoriích, kulturistice i fitness. 
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DEN BEZ TABÁKU

Den dětí s Machem a Šebestovou
Dne 1. června oslavili žáci 1. tříd ZŠ Staré Město svátek dětí 

společně s SVČ Klubko. Všichni prvňáčci se sešli na zahradě 
SVČ Klubko ve St. Městě, kde jeho pracovnice připravily pro 
děti soutěžní dopoledne. Na školáky čekaly postavy z filmu 
Mach a Šebestová. Žáci se rozdělili do tří skupin, jedni trávili 
čas na dětském hřišti, druzí opékali špekáčky a třetí plnili jed-
notlivé úkoly. Každý úkol měl svého patrona, tedy Macha, Še-
bestovou, žáka Horáčka, psa Jonatána  a paní Kadrnožkovou. 
Děti zápasily se zlou angínou a bojovaly s bacily, v tajemné 
krabici hledaly věci Šebestové, snažily se rozpoznat popletené 
zvířátko, zachraňovaly psa Jonatána, vybíraly Jonatánovi blechy 
a zazpívaly písničku „My jsme žáci 3. B“. Všichni, kteří splnili 
úkoly, si zasloužili sladkou odměnu. Díky krásnému počasí  se 
oslava Mezinárodního dne dětí velmi podařila, děti odcházely 
spokojené a plné zážitků a na místě je poděkovat pracovnicím  
Klubka.                                          Autor: Mgr. Lenka Zábranská 
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Základní škola ve Starém Městě se v termínech 28. května  
a 5. června zapojila do akce Den bez tabáku. Jeho heslem bylo: 
„Nechte tabák ležet, pojďte s námi běžet“.  Nejprve se proto ve 
čtvrtek 28. května zúčastnili štafetového běhu na školním hřišti 
žáci 3. – 5. ročníku. Děti si tak připomněly škodlivost a nebla-
hé následky kouření. Všechny zúčastněné třídy byly odměněny 
diplomy a ti nejrychlejší drobnými cenami. 

Akce se zúčastnili i žáci šestého ročníku, a to v pátek 5. červ-
na. Za doprovodu peer aktivistů ze sedmého ročníku soutěžili 
na hřišti Rybníček. Ani v tropickém počasí neváhali a posta-
vili se na start štafetového běhu, ve kterém prokázali nejenom 
běžecké schopnosti, ale také schopnost vzájemně se podpořit  
a povzbudit. Žáci otestovali i své znalosti ve vědomostní soutěži 

„Co víte o kouření?“. O stavu svých plic se mohli všichni pře-
svědčit měřením usilovné výdechové vitální kapacity,  tj.  maxi-
mální objem vzduchu, který mohou po maximálním nádechu 
prudce vydechnout.  Účastníci běhu dostali drobné upomínko-
vé předměty a vítězové malé odměny a diplomy.

Celou akci pořádala Základní škola ve Starém Městě ve 
spolupráci s plicní ambulancí MUDr. Stanislavy Kacrové  
v Uherském Hradišti a Krajskou hygienickou stanicí Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlíně, s podporou Ligy proti rakovině Praha 
a MUDr. Ireny Pelechové a MUDr. Martiny Honigové,  praktic-
kých lékařek  pro děti a dorost ze Starého Města.

Upravila: Mgr. Monika Gejdošová
foto: Beáta Kroutilíková
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Měsíc květen...

Aktuality z MŠ Komenského

Závodilo se s velkým nadšením

Děti si vyzkoušely řadu disciplínPředškoláci „na zkušené“

Návštěva Dinoparku

Ve středu 27. 5. navštívily nejstarší děti z mateřské školy Ko-
menského své bývalé spolužáky na základní škole. Tady si spo-
lečně vyzkoušely, jak by jim školní úkoly šly a co by je mohlo  
v první třídě bavit.

Ve čtvrtek 28. 5. si naše děti z MŠ Komenského zasportova-
ly a zasoutěžily v dětské olympiadě. Tu pro ně zorganizovalo 
zdejší středisko Klubko. Zvítězit mohli samozřejmě jen někte-
ří, důležitá ale byla především radost z pohybu a ta nechyběla  
u nikoho.

Měsíc květen zahájily děti v MŠ Komenského zpěvem a stavěním máje v ústavu na Kopánkách. Pak se počasí pokazilo, a tak 
jsme další aktivity museli odvolat. Výlet do Dinoparku ve Vyškově se ale opravdu podařil. 
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Rej čarodějnic.
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V MŠ Rastislavova se poslední 
dubnový den 2015 uskutečnil ča-
rodějnický rej pro všechny malé  
i velké čarodějnice i čaroděje. 
Děti se na tento den opravdu dů-
kladně připravily a rodiče jim ob-
lékli ty nejkrásnější čarodějnické 
masky. A pak už nám nezbývalo 
než jen čarovat a čarovat.......

Mgr. Iveta Polášková
fotila Jarmila Vondráková

Ve čtvrtek 28. 5. se všechny děti  
z MŠ Rastislavova zúčastnily výpravné-
ho výletu do ZOO Lešná. Díky pestrosti 
a rozdělení zahrady na kontinenty, moh-
ly zhlédnout zvířata, živočichy a rostlin-
stvo například z Afriky, Austrálie….Pro 
ty nejmladší děti byla však největší ra-
dostí vyjížďka vláčkem, který je provezl 
po části ZOO. Děti nepozorovaly živoči-
chy pouze zrakem, ale mohly si také po-
hladit rejnoky ve vodním světě. Dostaly 
se také přímo do klokaního výběhu. Ti 
nejstarší si každé pozorované zvíře ma-
lovali do svého DENÍKU ZVÍŘAT. Díky 
tomu se pak po příjezdu mohli rodi-
čům pochlubit a podle obrázků říct, co 

Berušky v ZOO Lešná

V úterý 2. 6. 2015 jsem byla pozvána 
vnoučaty na akci k Mezinárodnímu dni 
dětí, kterou pořádala KMŠ ze Starého 
Města. Vše se uskutečnilo odpoledne 
za krásného slunného počasí v Kunov-
ském lese. S pomocí ochotných mami-
nek si mohly děti v areálu lesního hřiště 
na připravených zábavných stanovištích 
vyzkoušet rychlost, zručnost, poznávací 
znalosti, orientaci, odvahu … Po splnění 
jednotlivých úkolů a získání barevných 
mašliček zbyl ještě čas na hraní, pro-
lézání, klouzání nebo houpaní, takže 
se pořádně vydováděly.Vše proběhlo  
v pohodové atmosféře. Nebylo žádných 
vítězů ani poražených, ale zato bylo pro 

vlastně viděli.  Počasí nám velmi přálo, ale 
únava z celodenního výletu byla na dětech 
znát. Většina totiž cestou usnula. Radost 

z výletu nám děti denně potvrzují ve 
svých vzpomínkách. 

V. Holčáková

Super akce

každého připraveno 
milé překvapení. O to se 
postaraly paní učitelky  
z KMŠ a děti si je muse-
ly najít v lese.

Na závěr jsme si 
opekli přinesené špe-
káčky a pochutnali si 
na nich. Podle prvních 
nadšených reakcí vnou-
čat si myslím, že  to byla 
velice dobře připravená 
a vydařená akce, kterou 
jsme si všichni „užili“.

sedminásobná
babička Dagmar
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Vernisáž soutěže CHEMIE OBJEKTIVEM
Střední odborná škola a Gymnázium 

Staré Město vyhlásila u příležitosti Me-
zinárodního roku chemie v roce 2011 
první ročník fotografické soutěže CHE-
MIE OBJEKTIVEM, s cílem podpořit 
zájem mladé generace o chemii. Je urče-
na pro žáky základních a středních škol 
Zlínského kraje, kteří jsou rozděleni do 
dvou věkových kategorií.

Soutěž se setkala s pozitivním ohla-
sem. Zájem škol a žáků nadále podpo-
rujeme a v letošním roce se uskutečnil 
již čtvrtý ročník na téma: „POLYMERY- 
materiály syntetické i přírodní, které se 
staly nedílnou součástí našeho života“.

Do soutěže se zapojili žáci deseti zá-
kladních a středních škol Zlínského kra-
je. Porota bodově hodnotila umělecké 
zpracování, název a chemický komentář 
86 zaslaných soutěžních snímků. V prv-
ní kategorii (základní školy a odpovída-
jící ročníky víceletých gymnázií) zvítě-
zila Anna Marie Pavlínková z Gymnázia 
Otrokovice se snímkem „Výplň z mat-
race“, ve druhé kategorii (střední školy) 
Adéla Zlámalová ze SUPŠ Uherské Hra-
diště zaujala fotografií „Vlčí mák“.

Na slavnostní vernisáži, která proběh-
la 27. dubna 2015, převzali nejúspěšnější 

mladí fotografové  
a fotografky z rukou 
ředitele školy Mgr. 
Bedřicha Chrom-
ka diplomy a ceny. 
Akce se zúčastnili 
představitelé Zlín-
ského kraje PaedDr. 
Petr Navrátil, radní 
pro oblast školství, 
mládeže a sportu, 
a PhDr. Stanislav 
Minařík, vedou-
cí odboru školství, 
mládeže a sportu, 
autoři vystavených 
snímků, jejich uči-
telé, rodiče a další 
pracovníci Odboru 
školství Zlínského 
kraje.

Pořadatelé si pro 
své hosty připravili 
poutavý program. 
Slavnostní atmo-
sféru doplnili hrou 
na sopránovou  
a zobcovou flétnu 
studentky Střed-
ní odborné školy 
a Gymnázia Staré 

Město Gabriela Šoustková a Karolína 
Minaříková. Tradičně k této vernisáži 
patří také efektní chemické pokusy, které 
předvedli studenti školy, Ivana Skupino-
vá a Jakub Těthal. 

Děkujeme společnostem, které vý-
znamným způsobem přispěly ke zdárné-
mu zabezpečení soutěže. Hlavním part-
nerem se letos stala firma Continental 
Barum s. r. o. Otrokovice. Poděkování 
patří i firmě Fatra a. s. Napajedla za věc-
né dary. K úspěšné realizaci výstavy nej-
lepších snímků přispěla firma Foto CZ 
s.r.o. Zlín – Čepkov.

Výstavu nejlepších fotografických 
prací je možno zhlédnout v prostorách 
Odboru školství, mládeže a sportu Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje v 15. budo-
vě (Baťův institut) v 5. etáži.

Ing. Růžena Borková
organizátorka soutěže
Mgr. Soňa Patočková

Chemie umí být opravdu zajímavá

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

cím
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Vzpomínka na Jana Vojtíka, zakladatele souboru Dolina

Tak nám na věčnost odešel Jenda Voj-
tík (ŠÉF), ke kterému patřila láska k li-
dové písničce, tradici a tanci. Patřil mezi 
ty, kteří v roce 1956 založili Slovácký 
krúžek, který se později přejmenoval na 
Soubor písní a tanců Dolina, jak jej zná-
me dodnes. Jak vzpomínal, vybudoval 
soubor od šňůrečky a věnoval mu kus 
svého života. Patřil k těm, kteří připra-
vovali nácviky, choreografie, vystou-
pení, zahraniční zájezdy nebo účasti 
na festivalech. My, tanečníci, jsme mu 
rádi chodili pomáhat při opravě domu, 
později presovat hrozny a čistit víno, 
nebo dělat pořádek v papírech. Vždy to 
skončilo u vínečka a s písničkou. Rád 
měl kolem sebe veselo. Soustředění na 
chatě Věra nebo na Smraďavce s sebou 

nesla spoustu zábavy, ale i mnoho ná-
cviků, které byly věnovány přípravě 
folklorních pořadů. Organizoval hody, 
jízdu králů, fašanky, šlahačku, koš-
ty vína. Právě i díky němu se všechny 
zvyky ve Starém Městě udržovaly. Učil 
nás taneční prvky a tance, které se nej-
dříve naučil v Orle, jehož byl význam-
ným členem, a později na seminářích, 
na které dojížděl, aby se dále vzdělával. 
Měl svůj osobitý temperamentní pro-
jev, který vycházel od srdce, který do 
nás vštěpoval a snažil se nám ho předat 
svým příkladem. To jeho: TO MOSÍ 

BYT nebo TO MOSÍ VYPADAT, nám  
v uších zní dodnes. Vždy chtěl, aby Doli-
na úspěšně reprezentovala nejen sebe, ale 
i Staré Město. Byl zaníceným Staroměšťa-
nem. V roce 1981 předal vedení souboru 
mladším. Nezanevřel a dále se zajímal  
o dění kolem sebe, vyptával se, kolik 
máme vystoupení a kam pojedeme na 
zájezd. Vždy nás očekával doma při tra-
dičních obchůzkách. Jak přicházely roky, 
tak se mu významně 
zhoršil zrak. Svůj 
osud nesl velmi sta-
tečně. 

Byli jsme ho před 
čtrnácti dny s jeho 
tanečnicí paní Gájo-
vou navštívit, slavil 
86 let. Jsem rád, že 
jsme si spolu moh-
li ještě popovídat 
a zavzpomínat na 
krásně prožité chví-
le. Obdivoval jsem 
jeho oddanost a smí-
ření s osudem. Dali 
jsme si po štampr-
li, tú že eště može,  
a zase jsme zpívali. 
Tentokrát to bylo 
„V Starém Městě za 
dědinú“. Byla to po-
slední, kterou jsme 
spolu zpívali.

A tak, milý Jendo, 
děkuji Ti za spoustu 
tanečníků, tanečnic 

a muzikanty, kteří prošli Tvou výcho-
vou. Budeme na Tebe vzpomínat vždy  
s respektem, úctou a s vděčností. Věno-
val jsi nám spoustu času na úkor vlastní 
rodiny. Naučil jsi nás mít rád lidovou 
muziku, vzájemně si pomáhat a tvořit 
kolektiv plný kamarádství. A při pěsnič-
ce „Důbravěnko zelená“ budeš vždy mezi 
námi. Díky za vše a čest Tvojí památce.

Josef Bazala
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Dolina v Národopisném muzeu – Musaionu
Ve dnech 16. a 17. května 2015 se v Praze 

konal 16. ročník Národopisné slavnosti, kte-
rý byl zaměřený na tradiční lidovou kulturu 
České republiky a byl pořádán k 10. výročí 
činnosti Musaionu a 120. výročí konání Ná-
rodopisné výstavy českoslovanské.

V sobotu se na terase za Národopisným 
muzeem v pořadu Stálice folklorního nebe 
vedle  souborů Prácheňáci ze Strakonic, Ja-
rošovci z Mělníka a Hlubina z Ostravy před-
stavil divákům i náš domácí folklorní soubor 
Dolina. V nedělním odpoledním bloku pod 
názvem Tvorba a tradice předvedl své umění 
vedle Doliny a Hlubiny ještě pražský soubor 
Vycpálkovci. 

Mladí tanečníci souboru Dolina si 
svým výkonem získali oprávněnou pří-
zeň diváků, temperamentní taneční pro-
jev obdivovali přítomní stejně, jako krásu  
a barevnost našich krojů. Pro některé členy sou-
boru byl tento zájezd premiérou, jistě bojovali  
s trémou. Přesto i oni pomohli k tomu, že se 
Dolina před pražskými milovníky folkloru  
a ostatními soubory ukázala v tom nejlepším 
světle.  

Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla zájez-
du zúčastnit, za což chci tímto souboru po-
děkovat. Měla jsem tak možnost zažít pocit 
obrovské hrdosti, že právě tohle jsou „moje“ 
děcka.

 Alena Pluhařová 

ZŠ Staré Město - je čtvrtek 21. května, krátce po obědě. 
Stojíme před Střední průmyslovou, hotelovou a zdravot-
nickou školou v Uherském Hradišti, kde se koná soutěž 
hlídek mladých zdravotníků. Velitelé hlídek si losují sou-
těžní čísla a obě hlídky prochází teoretickým testem zna-
lostí stavby lidského těla a první pomoci. Poposedáváme 
na pódiu v aule školy. Konečně přichází naše chvíle. Vy-
rážíme k prvnímu stanovišti. Dvě dívky se vážně zranily 
při sportu. Kromě rozsáhlých odřenin s příměsí nečistot 
ošetřujeme otevřené poranění hrudníku a plic, krvácení  
z nosu a otevřenou zlomeninu bérce. Obě hlídky si vedou skvě-
le. Na druhém stanovišti resuscitujeme dívku a druhé ženě 
ošetřujeme rozsáhlé popáleniny na rukou i nohou. Další sta-

noviště prověřuje naši fyzickou zdatnost a obratnost. Máme za 
úkol odtransportovat všechny členy hlídky a předvést základ-
ní druhy šátkových obvazů v co nejkratší době. Zvládáme to  
v rekordním čase! Na dalších stanovištích rozeznáváme byli-
ny, určujeme části, které se sbírají, indikujeme jejich použití. 
Po zodpovězení otázek týkajících se historie Českého i Mezi-
národního červeného kříže už jen netrpělivě očekáváme vy-
hlášení výsledků soutěže. 

Podařilo se! Skončili jsme na prvním a krásném třetím mís-
tě! Další den jsme se všichni sešli v kuchyňce naší staroměst-
ské školy a pochutnali si na dortu, které starší družstvo získalo 
za své vítězství.

Ing. Petra Šáchová

ZŠ Staré Město - v úterý 12. května se konalo na naší škole okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.  Zú-
častnilo se jí 196 žáků 5. – 8. ročníku. Největšího úspěchu jsme dosáhli v 7. ročníku, kde se na 1. – 2. místě umístila 
Bětka Pleváková ze 7. D. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Mgr. Jitka Kardosová

Tentokrát jsme byli úspěšní!

Úspěch mladých zdravotníků
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Eva MILÉŘOVÁ ze staroměstské 
základní školy po roce opět usedla na 
pomyslný trůn ve znalostech a doved-
nostech o naší krásné přírodě. Vloni 
vyhrála okresní kolo Biologické olym-
piády, která je konečným stupínkem 
této mladší kategorie. Jako jedna z nej-
lepších v celé naší republice však do-
stala „divokou kartu“, a tím i pozvání 
na čtrnáctidenní soustředění mladých 
biologů do Běstviny, kde se sjeli nejlepší 
řešitelé z celé republiky.

Letos si vedla v okresním kole také 
výborně a ve starší kategorii obsadila 
nádherné druhé místo. Tím si vybojo-
vala možnost účasti v krajském finále  
v ZOO Zlín – Lešná. To se uskutečnilo 
15. května za účasti 12 nejlepších řeši-
telů okresních kol. A přestože je Evička 

Zlaté krajské kolo Biologické olympiády
velmi klidné povahy, v Lešné se proje-
vila jako pravá lvice. Po náročném teo-
retickém testu, kde nasbírala poměrně 
hodně bodů, následovala laboratorní 
práce. Ta se tentokrát povedla na výbor-
nou a už zbývalo jen nepokazit pozná-
vání rostlin a živočichů. Oboje dopadlo 
výborně, a tak už se jen čekalo na vy-
hlášení. Po celkovém součtu všech bodů 
dosáhla nejlepšího výsledku ze všech 
dvanácti účastníků a stala se vítězkou 
krajského finále Biologické olympiády. 
Je to naprosto jedinečný výsledek, kte-
rý se zatím nepodařil žádnému žákovi 
naší školy. Moc děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a přejeme další úspě-
chy, které se určitě pokusí zopakovat  
i v příštím roce …

Mgr. Martin MotyčkaVítězka Eva Miléřová

Koncem května v Praze Na Julisce 
vyvrcholil největší turnaj středních škol 
ve fotbale.

Za čtyři uplynulé ročníky si získal 
velkou prestiž, takže množství týmů, 
účastnících se vyřazovacích bojů o vel-
ké finále, se počítá ve stovkách (v letoš-
ním roce 634). Finále je ovšem určeno 
pouze pro šest nejlepších týmů z ČR. 
Minulý rok se kluci ze SOŠ a Gymnázia 
Staré Město probojovali až do finálové 
šestice, ale výkony soupeřů byly nad 
naše síly. Letos jsme přípravu ještě vy-
lepšili a do Prahy jsme odjížděli v silné 
sestavě, s ambicemi nedat soupeřům 
nic zadarmo.

První zápas ve skupině jsme sehráli  
s letošním finalistou tohoto turnaje SOŠ 
a SZ Praha.

Od začátku zápasu jsme byli aktiv-
nější a soupeře jsme k ničemu nepusti-
li. Ovšem kopaná se nehraje na držení 
míče, a tak jsme po dvou zaváháních 
v obraně prohrávali 0:2. Pak jsme sice 
otevřeli hru, ale nedokázali jsme se stře-
lecky prosadit. Soupeř tedy opět udeřil 
a upravil na konečných 0:3. Ve druhém 
zápase jsme potřebovali vyhrát nad 
celkem Jablonce, abychom se udrželi  
v kontaktu s nejlepšími a mohli bojovat 
o medaile. Kluci hráli od začátku aktiv-
ně a po dvou výstavních trefách Křiván-
ka zaslouženě postoupili do semifinále. 
Naše střelecké trápení ovšem pokračo-

Pohár Josefa Masopusta s bronzovou tečkou

valo. Tým, s nejlepším brankářem, Chru-
dim, si pohlídal svou velkolepou cestu za 
obhajobou titulu a porazil nás v semifi-
nále poměrem 2:0. Zápas o třetí místo byl 
velkou výzvou a od začátku jsme se tlačili 
dopředu. Množství přihrávek na hranici 
velkého vápna bylo obdivuhodné, ale tíha 
odpovědnosti svazovala našim hráčům 
nohy. Toho pochopitelně využil soupeř  
a ujal se vedení 1:0. Pan ředitel sliboval 
hory doly, jen když někdo vystřelí. Kluci se 
nad námi nakonec slitovali a začali střílet. 
Náš první gól přinesla nešťastná teč sou-
peřova obránce do vlastní sítě. Pak jsme se 
osmělili i v pokutovém území a po faulu na 
pronikajícího Cigoše jsme penaltou upra-
vili na 2:1. Pak i Roudnice n. Labem ote-
vřela hru a nám se z protiútoku podařilo 
zvýšit na konečných 3:1. Bronzová medai-
le je při tak silné konkurenci velmi cenná, 

a jak zaznívalo od mnoha trenérů, není 
vůbec jednoduché se sem probojovat. 
Všem organizátorům patří velký dík. 
Na závěr bych rád vyzdvihl myšlenku, 
kterou reprezentuje Josef Masopust  
a kterou na místě vyjádřil jeho kamarád 
a vicemistr světa z roku 1962 Josef Jelí-
nek: „Ve světě se dodnes mluví o jeho 
gestu fair play vůči slavnému Pelému na 
mistrovství světa 1962 v Chile. V zápase 
skupiny s brazilským celkem Masopust 
ohleduplně neatakoval Pelého, který se 
během utkání zranil.“ (Podotýkám, že 
v té době nebylo možné střídat hráče  
v průběhu zápasu). Doufám, že myšlen-
ku fair play budou, také díky turnajům 
tohoto typu, šířit i dnešní mladí hráči.

Mgr. Branislav Horňák
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SOŠ a G - ještě před několika měsíci 
jsem projekt Erasmus plus vůbec ne-
znal. Stejně jako spousty dalších euros-
keptiků, i já mám projekty EU tak nějak 
zakódovány jako zbytečné, přehnaně 
byrokratické, dosti iracionální a myš-
lenkově nedotažené akce. Často mne v 
této souvislosti napadlo označení ev-
ropské „Potěmkinovy vesnice“.  Bohu-
žel, mé negativní zkušenosti, a snad i 
můj chronický euroskepticismus, mne 
zaslepily natolik, že jsem nevěřil, že 
projekt financovaný a organizovaný EU 
může nějak pozitivně zapůsobit.  Dnes 
už vím, že jsem se mýlil, že mé stanovis-
ko bylo jednostranné a hloupé. Ne snad, 
že by mé výtky směrem k Bruselu byly 
liché, to si nemyslím, jen jsem pocho-
pil, že kromě těchto negativ jsou zde i 
pozitiva, a ta rozhodně nejsou zanedba-
telná! 

Erasmus + si klade za cíl rozvíjet do-
vednosti mladých, zvýšit jejich mož-
nosti na evropském trhu práce a budo-
vat mezinárodní (evropská) partnerství 
mezi vzdělávacími institucemi a stu-
denty. A to není zrovna malý cíl. Když 
jsem byl poprvé požádán kolegyněmi 
o pomoc s probíhajícím projektem, byl 
jsem zvědavý a neustále si kladl otázku, 
o čem to vůbec všechno je. Pochopil 
jsem až při vstupu do školní auly první 
den projektu na naší škole. Naše krásná 
aula se proměnila v ještě krásnější Baby-
lon bez věže. Tolik různých a krásných 
přízvuků angličtiny člověk neslyší ani v 
naší matičce Praze. Exotické tváře pod 
spontánním úsměvem skrývaly obavu 
a nejistotu bez rozdílu, zda se jednalo  
o studenta či učitele. Znejistěl jsem také, 
ale naštěstí mám s sebou velmi často 
nástroj, za který se rád schovám a je-

PORTUGALSKO, DĚKUJEME!

hož prostřednictvím 
vidím svět jinou opti-
kou; ukryl jsem se za 
hledáček svého foťá-
ku a čekal, co bude.  
A bylo to fajn. A bylo 
to zajímavé. A obavy  
a nejistota se z očí 
všech těch rozličných 
tvářiček pomalu vy-
trácely. Naši studenti 
konečně začali prak-
tikovat krví a potem 
vykoupené znalosti z hodin anglického 
jazyka. V té chvíli jsem i já odložil svůj 
fotoaparát a pochopil, že tento projekt 
opravdu smysluplný je. 

Když mi bylo nabídnuto, že bych se mohl 
na projektu podílet i nadále, neváhal jsem. 
A to jsem ještě nevěděl, že naše další mezi-
národní setkání bude tak brzy v Portugal-
sku. Do země námořních objevitelů jsme 
odcestovali s kvalitním týmem (kolegyně 
Soňa Patočková a studentky 3.G,  Pája, Ka-
rin a Monča), který skrýval velký poten-
ciál. Ještě v Praze na letišti jsme se klepali  
v bundách, těšíce se na dobrodružnou ces-
tu. Po malých a dílčích nezdarech v letadle 
jsme přistáli ve vyhřátém Lisabonu, kde 
nás neuvěřitelně vřele přijali naši hostitelé.  
První dva dny jsme trávili ve škole v Mon-
tiju, kde jsme se seznámili s prostředím, 
výukou a týmy jednotlivých zemí. Kro-
mě portugalského týmu jsme se seznámili  
s německým, lotyšským, bulharským, 
francouzským, italským, španělským a tu-
reckým týmem. Atmosféra byla opět více 
než přátelská a přes nesnesitelné vedro jsme 
si užívali mezinárodního setkání. Studenti 
z Portugalska se ujali role hostitelů famóz-
ně a starali se o všechny ostatní žáky velmi 
svědomitě a hezky. Kantorské týmy na tom 

byly stejně, vřelost a starostlivost před-
vedl také portugalský učitelský tým, 
který se o nás staral takřka rodičovsky. 
Společně se studenty jsme navštívili nej-
zajímavější místa v okolí Lisabonu. Byli 
jsme v centru hlavního města, na pláži u 
Atlantiku jsme na vlastní kůži ucítili jak 
je oceán chladný, byli jsme i na nejzápad-
nějším výběžku v Evropě, poznali kouzlo 
portugalské kultury a gastronomie, zjis-
tili, jak se získává nejkvalitnější sůl.  Na 
učitelských srazech jsme se dlouze bavili  
o podmínkách, výhodách a nevýhodách 
pedagogické praxe v jednotlivých ze-
mích, řešili kulturu, politiku a přírodu. 
Nikdy bych nevěřil, že za 5 dnů se toho 
dá tolik stihnout. 

Před odletem domů nás zachvátil 
divný pocit, všichni jsme se těšili domů, 
ale zároveň se těžce loučili s Portugal-
skem, které v nás zanechalo hlubokou 
stopu. Snad i proto někteří studenti 
neskrývali slzy na letišti. Portugalsko, 
děkujeme! A snad ještě něco, rád bych 
nejen svým jménem poděkoval kolegy-
ni, která se o celý projekt skvěle starala. 
Radce Gurecké patří velký dík a přání, 
ať se jí i na novém působišti daří mini-
málně tak dobře, jako ve Starém Městě.

Mgr. Benedikt Chybík
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V pátek 22. května se tři žáci sedmého 
ročníku ZŠ Staré Město zúčastnili okres-
ního kola soutěže Malování na PC. Soutěž 
měla dvě kola. V prvním kreslili podle za-
dané předlohy, kterou museli co nejpřesněji 
napodobit. Ve druhém kole už mohli zapo-
jit svoji fantazii. Vytvářeli obrázek na téma 
„Letní den“.  Čestmír Kolařík se v soutěži 
umístil na skvělém druhém místě. Blaho-
přejeme.

Mgr. Jana Slančíková

Malování na PC

Jižní Anglií netradičně

Naše první zastávka byla u posta-
vy muže zobrazeného na kopcích po-
blíž Eastbourne, zvaného Long Man 
of Wilmington. Odtud jsme zamířili 
do Brightonu, což je světoznámé pří-
mořské letovisko a lázně. Dopoledne 
jsme navštívili podmořské akvárium 
Sea Life Centre. Odpoledne jsme si 
prohlédli majestátní Royal Pavillion. 
Nejvíce se nám líbily královy komnaty.  
V závěru dne jsme se přesunuli na 
oblázkovou pláž a prohlédli si vikto-
riánské molo Brighton Pier, které za-
sahuje 512 m do moře a láká návštěv-
níky pasážemi se zábavními podniky. 
Kolem šesté hodiny jsme nasedli do 
autobusu, který nás zavezl do nedale-
kého letoviska Worthing, kde jsme se 
ubytovali v anglických rodinách.

Druhý den jsme zamířili do Chiches-
teru. Městu vévodí katedrála, vysvě-
cená v roce 1108. Naše další zastávka 
byla nedaleko od Chichesteru, v mu-
zeu pod širým nebem, Weald&Down-

land Open Air Museum, ve kterém jsme 
si prohlédli přibližně 50 historických 
jihoanglických venkovských budov ze 
13. – 19. století. Odtud jsme se vydali do 
přístavu Portsmouth, který láká zejména 
ty, kdo se zajímají o námořní minulost 
Anglie. Ve staré loděnici si někteří z nás 
zkusili vyrobit provaz, který si pak moh-
li odnést domů na památku. Prohlídku 
loděnice jsme zakončili asi pětačtyřiceti 
minutovou plavbou na lodi kolem přísta-
vu. Krátce po šesté hodině jsme se vydali 
na cestu zpět a těšili se na večeři v anglic-
kých rodinách.

Třetí a poslední den nás přivítal Lon-
dýn. Podzemní dráhou jsme se přesunuli 
do stanice London Bridge, odkud jsme 
pokračovali přes Tower Bridge směrem 
ke královské pevnosti Tower. Zde jsme 
se rozdělili na dvě skupiny. První skupi-
na šla na prohlídku pevnosti, kde zhlédla 
královské korunovační klenoty, druhá 
pokračovala v pěší procházce ke katedrále 
sv. Pavla. Obě skupiny se setkaly u galerie 

Tate Modern. Po krátkém odpočinku 
jsme vyrazili směrem k Westminsteru. 
Prohlédli jsme si budovu parlamen-
tu, Big Ben a Westminsterské opat-
ství, prošli jsme královským parkem 
k Buckinghamskému paláci. Protože 
bychom nestihli London Eye, rozhod-
li jsme se k velkému zklamání většiny  
z nás vypustit nákupy na Oxford Street 
a pokračovali jsme přes Piccadilly Cir-
cus směrem k Whitehall. Přešli jsme 
Temži a vydali se k London Eye. Bo-
hužel nás zde čekalo druhé zklamání. 
Cestovní kancelář chybně zarezervova-
la lístky, a tak jsme se i této vytoužené 
atrakce museli vzdát. Domů jsme dora-
zili v pátek ve večerních hodinách.

Přestože nám něco nevyšlo, bude-
me vzpomínat. Na krásnou anglickou 
krajinu, slunečné počasí, příjemné an-
glické rodiny, ochotné řidiče autobusu 
a zábavu, kterou jsme si při cestování 
společně užili.

Mgr. Andrea Bahulová

Poslední květnový týden jsme se se žáky 8. a 9. ročníků ZŠ Staré Město vydali poznávat krásy jižní Anglie. Z Calais jsme se trajektem 
přeplavili přes Lamanšský průliv a přistáli v Doveru v časných ranních hodinách. Začal náš první poznávací den v jižní Anglii.
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PO STOPÁCH VELKÉ MORAVY
Po dvou letech měli obyvatelé Starého 

Města, ale i blízkého okolí, opět možnost 
vyrazit po stopách velkomoravské his-
torie s odborným výkladem archeologa 
Luďka Galušky. Ten, ještě jako student, 
začínal s objevováním pozůstatků Vel-
komoravské říše už počátkem 80. let mi-
nulého století, a to pod vedením zkuše-
ného Viléma Hrubého. V roce 1985, po 
jeho smrti, pak, jako čerstvý absolvent, 
výzkumy převzal a řídí je dodnes. Povo-
lanějšího průvodce si tak lze asi jen těžko 
představit. 

„Když byl rok 1150. výročí příchodu 
byzantské misie k nám, tak jsme pořáda-
li ve Starém Městě takový první pokus 
velkomoravské výpravy. Trošku jsme 
to ale přehnali, protože jsme šli vlastně 

celým městem na Špitálky a zpět. S vý-
klady jsme končili ve tři odpoledne, což 
od deváté ranní, kdy akce začínala, bylo 
pro mnohé hodně náročné,“ vzpomíná 
na první pokus putování za památkami 
archeolog Luděk Galuška. Pro tentokrát 
tak byla trasa poloviční, tedy od hřbitova 
po Národní kulturní památku na Špitál-
kách. Začínalo se u kostela sv. Michaela, 
který stojí právě na základech velkomo-
ravské rotundy. Jen pár kroků od kostela 
se pak nacházejí i pravděpodobné zákla-
dy velmožského paláce, jehož obvodové 
zdivo je na hřbitově vyznačeno. 

Přítomní se od docenta Galušky 
průběžně dozvídali řadu podrobnosí  
o výzkumu i zdejších objevech. Výprava 
zájemců se pak zastavila s tichou vzpo-

mínkou i u hrobu Viléma 
Hrubého, který tady jako 
odborný pracovník působil 
od roku 1945. Velkomorav-
ský palác na hřbitově i valná 
část doposud objevených po-
zůstatků Veligradu tak jsou 
výsledkem právě jeho práce.

Většina navštívených lo-
kalit na první pohled roz-
hodně nevzbuzuje dojem, že 
by mělo jít o nějaké zajíma-
vé archeologické naleziště. 
Opak je ale pravdou, téměř 
při každých výkopových 
pracech se objeví něco his-
toricky cenného. „Jenom na 
této jižní straně máme dva 
velkomoravské kostely, tedy 

rotundu na hřbitově a kostel na Špitál-
kách, mezi tím jsou vesměs sídliště. Tedy 
domníváme se, že tady se nacházela oby-
dlí nebo řemeslnické areály. Popřípadě 
by se asi lidé divili, kolik mají pod svými 
domy ještě teď hrobů- třeba v ulici Amá-
lie Škráškové, nebo tady, kolem součas-
ného areálu hřbitova,“ uvádí účastníky 
výpravy do obrazu archeolog.

     Přibližně třicítka zájemců tak strá-
vila opravdu zajímavé dopoledne, kte-
ré se navíc nekonalo naposledy. V září 
nebo říjnu má Luděk Galuška v plánu 
dotáhnout velkomoravskou výpravu do 
konce a vydat se se zájemci na druhou 
půlku trasy. Kdo tak letní akci nestihl, 
má ještě šanci se o historii svého města 
leccos dozvědět.                                   -bz-

Foto: -bz-Výprava po stopách Velké Moravy začíná

Luděk Galuška se svými posluchači

Za historií se vydaly na tři desítky zájemců
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Letošní duben a květen přilákal do 
areálu KOVOZOO neuvěřitelných  
24 733 návštěvníků. Ve stejném obdo-
bí loni navštívilo areál 17 117 návštěv-
níků. Tento návštěvnický růst svědčí  
o tom, že KOVOZOO nabývá na stále 
větší oblibě. Svým návštěvníkům pro 
zpestření nabízí i celou řadu dopro-
vodných akcí, výstav i novinek. Tradič-
ně se tady koná Den Země (proběhl už 
v dubnu) a na podzim jsou přichystány 
ještě další dvě velké akce – 20. 9. 2015 
to bude Děti a KOVOZOO a 30.10. 2015 
Strašidelná zahrada. Nedávno skončila 
výstava Hry a Klamy, kterou vzápětí 
nahradila výstava s názvem Za obzo-
rem aneb miniaturní majáky u majáku 
Šrotík. S naším sloganem „S námi se v 
moři odpadů neztratíte!“ a společným 
symbolem majáku, je pro

nás tato výstava takřka srdcovou zá-
ležitostí. 1. 5. 2015 byly navíc zpřístup-
něny vnitřní prostory letounu L-610, 
který se v areálu nachází již od roku 
2011. V sezoně mají návštěvníci mož-
nost

projít si náš areál s průvodcem, nebo 
se zúčastnit některé z akcí pro veřej-
nost. Nové zvířecí

přírůstky jsou také velkým láka-
dlem. Posledním z nich je slonice 
Malaki, kterou pokřtila kapela Děda 
Mládek Illegal Band na Dnu Země. 
V současnosti obývá KOVOZOO 190 
zvířat v životní

velikosti, vyrobených z kovového od-
padu. Tento počet však není konečný! 
Cílové číslo je 456, tedy stejné množ-
ství, jako má skutečná ZOO s nejniž-
ším počtem zvířat v České republice.

KOVOZOO můžete v červenci a v 
srpnu navštívit každý den od 9:00 do 
18:00.

VSTUPNÉ:
Dospělí 60 Kč
Studenti 50 Kč
Senioři, ZTP 50 Kč
Děti 3-15 let 40 Kč
Děti do 3 let ZDARMA
Rodina 170 Kč 

KOVOZOO LÁME 
REKORDY 

V NÁVŠTĚVNOSTI
JEŠTĚ PŘED TŘEMI LETY, KDY KOVO-
ZOO OTEVŘELA SVÉ BRÁNY PRVNÍM
NÁVŠTĚVNÍKŮM, BY SI MÁLO KDO 
POMYSLEL, ŽE SE NÁVŠTĚVNOST  
V TAK KRÁTKÉ DOBĚ VYŠPLHÁ AŽ  
K TISÍCŮM NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA MĚSÍC.
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Výsledky 5. kola soutěže 
smíšených tenisových družstev

ZÁPIS PROBÍHÁ 
17. 7. 16 - 17 hod, 15. 8. 10 - 11 hod. 
V případě zájmu nás kontaktujte na 

732 401661

ml. žáci A - vyhráli s Břeclaví 6:3
ml. žáci B - vyhráli ve Zlíně-Mladcové 9:0
st. žáci A - prohráli se ŽLTC Brno 1:8
st. žáci B - prohráli s SK Zlín 4:5
dorost - prohrál s Lanžhotem 4:5
dospělí A - prohráli v Blansku
dospělí B - prohráli se Stráním 2:7

Přebor JmTS starších žákyň 2015

Ve dnech 6. -8. června se v areálu na Rybníčku 
uskutečnil krajský přebor JTS starších žákyň. Po-
řadatelstvím byl pověřen klub TC Staré Město. Po 
celou dobu trvání přeboru přálo hráčkám to pravé 
tenisové počasí, teploty se dostaly i přes 30 °C. Do 
přeboru se v pátek před losováním prezentovalo  
50 hráček, které bojovaly o dvě přímá místa na MČR, 
které se uskuteční na přelomu července a srpna ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.

Dívky během tří hracích dnů předváděly velmi 
kvalitní výkony. Do semifinále postoupily Terezie 
Pluhařová (Agrofert), která se utkala s Petrou Horá-
kovou (TJ Sokol Vizovice). Druhá semifinálová dvo-
jice byla Kristýna Uherková (TC Brno)- Nicol Mar-
šálková (TK Blansko). První semifinále jasně ovládla 
favorizovaná T. Pluhařová  6-2, 6-3. Druhé bylo vel-
mi vyrovnané, první set vybojovala Uherková 6-4, 
ovšem ve druhém setu musela zápas vzdát za stavu 
0-4 kvůli zraněnému zápěstí, které ji už v nedělním 
programu vyřadilo ze čtyřhry. Finále mezi Pluhařo-
vou a Maršálkovou se stalo jasnou kořistí prostějov-
ské hráčky Pluhařové, které zvítězila jednoznačně 
6-0, 6-1.

Ve finále čtyřhry se utkaly Pluhařová, Jindrová 
(obě Agrofert) proti Kočí (TC-MJ Tenis) a Hermano-
vé (TK Drnovice). Velmi vyrovnané utkání vyhrály 
prostějovské hráčky Pluhařová s Jindrovou 7-6(5), 
6-4.

Celý přebor proběhl bez problémů, všechny hráčky 
se chovaly víceméně v duchu „fair play“ a přistupo-
valy k zápasům i přes obrovské horko velmi  svědo-
mitě a s velkým nasazením.

Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým vý-
sledkům a přejeme mnoho dalších úspěchů na tur-
najích.

SORY 
s grilováním

Sobota 25. 7. Na Rudém
Rezervace: 572 54 11 92
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V úterý 9. června odcestoval soft-
balový tým ZŠ Staré Město jako vítěz 
Zlínského kraje na republikové finále  
v softbalu základních škol do Prahy, na 
hřiště pražských Eagles. Po jednoznač-
ném vítězství ve všech šesti turnajích 
základní části Slovácké ligy si naši bor-
ci jeli srovnat výkonnost s vítězi ostat-
ních krajů. Po příjezdu do Prahy nás 
čekalo velmi špatné počasí. Neustálý 
déšť a velké chladno ovlivnily celý zá-
věrečný turnaj. Po večerní bouřce byla 
navíc většina hřišť pod vodou, a tak 
se organizátorům podařila zprovoz-
nit pouze dvě. Hrací systém byl drs-
ný. Dvě prohry v pavouku znamenaly 
vypadnutí ze soutěže a odjezd domů. 
Do prvního zápasu vtrhli naši šoha-
ji jak uragán a porazili ZŠ Polabiny  
z Pardubic 13:0. Bezchybnou hrou  
v poli i na pálce nedali soupeři žádnou 
šanci. Druhý zápas jsme nastoupili 
proti Havlíčkovu Brodu, který splnil 
roli hlavního favorita soutěže a pora-
zil nás 17:0. Ve třetím zápase se hrál 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

5. místo na mistrovství ČR v softbalu

Sestava: Strenzl Petr – kapitán, Kubiš Martin, Kolář Tomáš, Vanda Tomáš, Duda Pavel, Dvouletý 
Pavel, Feldvabel Robin, Jelínek Tomáš, Gerža Michal, Sajblová Johanka.

proti Břeclavi velmi vyrovnaný boj, kde 
dominovaly obrany soupeře. Až do čtvr-
té směny bylo skóre 0:0, v předposlední 
směně však soupeř udělal tři doběhy, 
kterými nad našimi hráči zvítězil 3:0.

 Byla to velká škoda, protože soupeř  
z Břeclavi byl určitě v našich silách.  
I tak k pátému místu hráčům moc 
gratulujeme a přejeme další sportovní 
úspěchy. 

Ve dnech 28. 5. a 3. 6. 2015 proběh-
lo v Mayově sálu Kongresového cent-
ra společnosti REC Group slavnostní 
předání maturitního vysvědčení všem 
úspěšným studentům Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město. 

Kromě již zmiňovaného maturitní-
ho vysvědčení si žáci odnesli i věcné 
a finanční dary za prospěch během 
studia i mimoškolní činnost, účast na 
sportovních a kulturních akcích a zá-
sluhy v soutěžích, v nichž reprezento-
vali naši školu. Jedenáct žáků gymná-
zia, kteří u maturitní zkoušky prospěli 
s vyznamenáním, převzalo věcný dar 
– knihu z rukou starosty města Josefa 
Bazaly. 

Slavnostní atmosféru umocnilo již 
tradiční vystoupení školního folklor-
ního souboru v choreografii Mgr. He-
leny Hlavačkové, PhD., v doprovodu 

školní cimbálové muziky pod vedením 
Ondřeje Bazaly.

Všem úspěšným absolventům přejeme 

hodně úspěchů v jejich dalším osob-
ním i profesním životě.
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Jižní pobřeží ostrova Dugi otok a Kornati Maják Hostin na ostrově VisHotel Timun v zátoce Pokrivenik na ostrově Hvar

ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ

INSPIRACE NA DOVOLENOU
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Foto: Vladimír Kučera
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PŘIJMEME BRIGÁD-NÍKY,- CE  
PRO STÁNKOVÝ PRODEJ MERUNĚK

OBDOBÍ ČERVENEC- SRPEN

PODROBNÉ INFORMACE:  

775 666 229

VÍTÁNÍ DO ŽIVOTA

Zleva: Patrik Sadílek, Samuel Šramhauser, Amálie Sládková, Amálie 
Hašová

Zleva: Petr Neugebauer, Mark Mičuda, Valentýna Marovičová 

Zleva: Adriana Ševčíková, Denis Lysák, Fabian Marovič, Scarlet Kotlá-
rová 

Zleva: Radim Křivák, Jakub Ferda, Nella Maňásková, Jakub Stalčík 

Uzávěrka příštího 
čísla bude 17. 7. 2015

červencové číslo vyjde 
31. 7. 2015.
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Slavnostní vítání do života se uskutečnilo na staroměstské radnici 24. dubna. Novorozené občánky města přivítal místosta-
rosta Mgr. Martin Zábranský a matrikářka Hana Štěrbová. U slavnostního okamžiku nechyběly ani děti z Křesťanské mateř-
ské školy, které, společně s žákem ZUŠ Vojtěchem Zábranským, přichystaly kulturní program.

POZVÁNKY NA DIVADLO
Baječná Anna- Komedie Divadelního spolku Kroměříž 
- 25. července od 19hod ve Sport parku Rybníček 
“Není šikovné, přivést si domů milence, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni”

Normální debil- retrokomedie režiséra Roberta Bellana
-sobota 11. 7. 2015, 20.30 hod. Sport park Rybníček Staré Město 
Vstupné: 150 Kč. 
Předprodej: Sport park Rybníček, Kino Hvězda, Record music nebo tel.: 730 150 181 

- středa 8. 7. 2015, 20.30 hod. Amfik BUKOVINA (Popovice). 
Vstupné: 200 Kč Předprodej: Cafe Portal (UH, Masarykovo nám. 35, tel. 572 540 232) 
Náš grunt, s.r.o. (UH, Obchodní 1507, tel. 730 552 550). 


