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Výstava Zahrada Moravy a Staroměstský den

Jezdecké odpoledne se setkalo se zájmem diváků.                                                              F oto: MK

Zájemci o hru na 64 polích si mohli zahrát klasické i obří šachy.                                    Foto: MK

SVČ Klubko – exotická latina.         Foto: MK

Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město připravila 19. ročník výsta-
vy Zahrada Moravy, která se uskutečni-
la v sobotu 21. června od 10 do 18 hodin  
v areálu školy. Součástí programu byl 
také v pořadí již osmý Staroměstský den,  
v jehož rámci se představily spolky  
a zájmové organizace, které pracují na území 
města.

I když organizátoři věnovali přípra-
vě akce mnoho úsilí, výsledek nedopadl 
podle očekávání. Zaznamenali jsme menší 
počet návštěvníků než v minulých letech. 
Přesto program byl velmi zajímavý a vstup 
do areálu výstaviště byl celý den zdar-
ma. Ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Po 
celou dobu výstavy v areálu školy probí-
haly „Sedlácké trhy“, na kterých se prezen-
tovaly zemědělské firmy našeho regionu.  
V kulturním programu vystoupily zahra-
niční soubory, účastníci festivalu Kunovské 
léto, a také chlapci a děvčata ze Střediska vol-
ného času Klubko a ze souboru Dolinečka. 
Pro děti byla určena kouzelnická show, jíz-
da na ponících, skákací hrady a trampolíny. 
V jezdeckém areálu byly k vidění ukázky 
westernového jezdění a přehlídka koní. Na 
školním hřišti byl připraven autosalon více 
než dvaceti vozů, hasiči ze Starého Města 
si připravili ukázku zásahu. Na programu 
bylo i vystoupení hudební skupiny Alterna  
a degustace vín. 

Milan Kubíček
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Fotoreportáž ze Zahrady Moravy a Staroměstského dne

Slovenský folklorní soubor Fialka z města Partizánske má výstižné  
motto: Kde sa spieva a tancuje, tam zostaň s radosťou, zlí ľudia nemajú 
piesne…                                                                      Foto: Milan Kubíček

Návštěvníci Staroměstského dne se zastavovali u stánků, kde měli expo-
zice spolky a společenské organizace                                           Foto: MK

Staroměstský den zahájil místostarosta Radoslav Malina. Dále na pódiu orga-
nizátoři výstavy Zahrada Moravy Mgr. Martin Zábranský, Mgr. Bedřich Chro-
mek a Ing. Bohumil Otáhal ze SOŠ a Gymnázia Staré Město.              Foto: MK

Dětský folklorní soubor Nádikó z maďarského města Kalocsa  
se patrně inspiroval pořadem Staroměstská lokálka, který nedávno 
předvedla Dolinečka.                                                                  Foto: MK

Malé tanečnice z Klubka při vystoupení na Staroměstském dnu.
                Foto: Milan Kubíček

Sedlácké trhy nabízely regionální výrobky. 
Foto: Milan Kubíček 
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Nejstarší účastník výstavy Zahrada Moravy Zdeněk Bazala (88) přijel 
na kole.                                                                                         Foto: MK

Mini horse je kuriozní plemeno koní malého vzrůstu.                Foto: MK
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U S N E S E N Í
z 80. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 18. 06. 2014

U S N E S E N Í

(pokračování na str. 4)
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Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila

1.8  smlouvu se společností Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hra-
diště,  Za Olšávkou 290, IČ 49453866  
o právu provést stavbu „Staré Město, ul. 
Tyršova,  rekonstrukce vodovodu“ na 
části pozemku p. č. 240/356 ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.9  zřízení úplatného věcného bře-
mene–služebnosti inženýrské sítě ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika,  
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, přel. NN 
pro DCHB, Soc. služby“, umístění kabe-
lu NN (kabel NN 42 m) na pozemku  
p. č. 6381/1  ve vlastnictví města Staré 
Město, v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiš-
tě. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění kabelu NN 
(kabel NN 42 m). 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 

stanovení regulovaných cen. Pro rok 2014 
platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.10  zřízení úplatného věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a. s. se síd-
lem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, 
zastoupené společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., se sídlem České Budějo-
vice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, 
na právo umístění stavby „St. Město, 
VN,TS,NN pro DCHB, Soc. služby“, umís-
tění TS, kabel NN (kabel VN – 1m, zem-
nící kruhy – 1 ks) na pozemku p. č. 6381/1  
a pozemku p. č. st. 1845/6 ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení  
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění TS, kabel NN 
(kabel VN – 1m, zemnící kruhy – 1 ks). 
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 zně-
ní pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení regu-
lovaných cen. Pro rok 2014 platí částka 20 
Kč/m2 a rok. 

1.11  zřízení úplatného věcného bře-
mene – služebnosti inženýrské sítě ve 
prospěch společnosti E.ON Distribuce, 
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika,  

s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na prá-
vo umístění stavby „St. Město, úpr. DS, 
Město – Azylový dům“, umístění vedení 
NN (sloup – 1 ks) na pozemku p. č. st. 
634 a pozemku p. č. 2424/2 ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění vedení NN 
(sloup – 1 ks). 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 16b zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2014 platí částka 20 Kč/m2 a rok. 

1.13  navýšení provize společnosti  
R. K. SERVIS, spol. s r. o., Masaryko-
vo náměstí 157/8, Uh. Hradiště, IČ 
49435949, za správu bytového a neby-
tového fondu města Staré  Město o 10 % 
od 01. 07. 2014.

Úpravu provize společnosti R. K. Ser-
vis, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 
157/8, Uh. Hradiště, za správu bytového  
a nebytového fondu města Staré Měs-
to, vždy  k 01. 07. příslušného roku  
(od 01. 07. 2015), a to podle koeficientu 
navýšení  spotřebitelských cen (míra in-
flace), který vyhlašuje Český statistický 
úřad za uplynulý rok. 

1.14  dohodu o spolupráci uzavřenou 
mezi Povodím Moravy, s. p., Brno, Dře-
vařská 11,  IČ 70890013 a městem Staré 
Město. Předmětem této dohody je zajiš-
tění montáže a demontáže mobilního 
hrazení při povodňových průtocích  
v řece Moravě.

3.2  finanční příspěvek Obecně pro-
spěšné společnosti Střední odborné ško-
ly a Gymnázia Staré Město na výměn-
ný pobyt studentů školy v partnerském 
městě Tönisvorst v roce 2014 ve výši 
20.000 Kč.

3.3  finanční příspěvky na podporu čin-
nosti nebo projektu neziskových organi-
zací  GRANT 2014 takto: 
1. o. s. Morrigan, skupina historického 
šermu, IČ 27056121, zastoupena Bohu-
milem Višenkou na projekt Procházka 
středověkem na náměstí Velké Moravy 
ve výši  25.000 Kč,
2. Taneční klub Tweet, o. s. IČ 01775430, 
zastoupen Tomášem Horváthem na pro-
jekt Pohybový a taneční rozvoj zájemců 
o tanec na náměstí Velké Moravy ve výši  
30.000 Kč,

Budovu radnice zdobí záplava květů v oknech prvního poschodí.                 Foto: Milan Kubíček
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(pokračování ze str. 3)

Občané Starého Města již získali mnoho ocenění za výsledky v třídění komunálního odpadu  
v rámci měst Zlínského kraje. Na snímku kontejnery pro uložení plastů, textilu, papíru, elektro-
odpadu, barevného i bílého skla v Hradišťské ulici u radnice. Děkujeme, že odpad pečlivě třídíte. 

Text + foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 8/14 Staroměstské noviny 8/14

3. Myslivecké sdružení „Lípa“ Staré Měs-
to, IČ 60370378, zastoupeno Zdeňkem 
Vaňkem na projekt Zazvěření honitby 
drobnou zvěří ve výši 15.000 Kč,

4. Junák svaz skautů a skautek ČR, stře-
disko Hradišťská dvojka Uherské Hra-
diště, IČ 61703559, zastoupen Janem 
Novákem na projekt Renovace – rekon-
strukce skautské klubovny u Čerťáku ve 
výši 15.000 Kč,

5. Šachový klub Staré Město,  
IČ 26552001, zastoupen Věrou Dobe-
šovou na projekt Doplnění šachového 
materiálu a modernizace výpočetní 
techniky ve výši 40.000 Kč,

6. Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s., IČ 48491977, zastoupen Ing. Pet-
rem  Strakou na projekt Rozvoj mládež-
nického volejbalu ve výši 40.000  Kč, 

7. SDH Staré Město, IČ 62833081, zastou-
pen Antonínem Martínkem na projekt 
Mladí hasiči (na generální opravu požár-
ní stříkačky PS 12) ve výši 20.000 Kč,

8. Dětský folklorní soubor Dolinečka, 
IČ 22879366, zastoupen Mgr. Kateřinou 
Vránovou na projekt Prezentace tradiční 
lidové kultury na území Starého Města 
i v zahraničí (na obnovu a opravu krojů) 
ve výši 25.000 Kč,

9. T. J. Sokol Staré Město, IČ 70806721, 
zastoupena Ing. Antonií Řádkovou na 
projekt 100 let T. J. Sokol Staré Město (na 
zhotovení pamětní desky na sokolském 
pomníku, publikaci Almanach) ve výši 
25.000 Kč, 

10. OREL jednota Staré Město,  
IČ 62832646, zastoupena Dagmar Zálešá-
kovou na  projekt Pořízení vybavení pro 
oddíly dětí (na sportovní nářadí) ve výši 
25.000 Kč,

11. Staroměstská kapela, IČ 70837155, 
zastoupena Ing. Radkem Churavým 
na  projekt Propagace města Staré Město – 
hudební vystoupení na nám. Velké Mora-
vy  (na nákup společenských vest a křídlo-
vek) ve výši 25.000 Kč,

12. Moto sport klub v AČR Staré Město,  
IČ 01171844, zastoupen Josefem Mizerou 
na projekt Podpora silničního motocyklo-
vého sportu v regionu (podpora mladých 
jezdců, promo akce) ve výši 25.000 Kč,

13. SPS Staré Město, o. s., IČ 22682724, 
zastoupen Stanislavem Měrkou na pořádá-
ní koštu slivovice ve Starém Městě (jednot-
né oblečení, pronájem) ve výši 10.000 Kč,                                                                                                 

14.  Klub přátel vína o. s., IČ 22813799, 
zastoupen Dalimilem Vránou na nákup 
vystřikovačky sklenic ve výši 8.585 Kč,

15. Staroměstští šohajíci, spolek,  
IČ 22739050, zastoupeni Ing. Markem 
Pochylým na projekt Kouzlo zvuku, ALTA-
KAI a doprovodný program ve výši 13.000 
Kč,

16. LODĚ-HAUSBÓTY o. s., IČ 28554396, 
zastoupeno Zdeňkem Klečkou na poříze-
ní informační tabule na přístavišti ve výši 
12.000 Kč,

17. JISKRA Staré Město, IČ 26634597, 
zastoupena Pavlem Vlčkem na projekt 
Podpora mládežnického fotbalu ve výši 
40.000 Kč,

18. Cimbálová muzika Bálešáci,  
IČ 22891421, zastoupena Tomášem Vav-
říkem na projekt Zachovávejme a šiřme 
tradice (natočení CD, doplnění krojů) ve 
výši  40.000 Kč,

19. ZUŠ Staré Město, IČ 46254323, 
zastoupena Radimem Snopkem na pro-
jekt Nákup hudebního nástroje (klarinet 
in B) ve výši 15.000 Kč,

20. Svaz tělesně postižených v Čes-
ké republice, o. s., MO Staré Město,  
IČ 71213953, zastoupen Jaroslavou Gajo-
vou na projekt Ozdravný pobyt (ubyto-
vání, procedury) ve výši 20.000 Kč,

21. FBC Slovácko o. s. Staré Město,  
IČ 22743766, zastoupeno Mgr. Bedři-
chem Chromkem na projekt Florbal – 
sport 21. století (podpora dětí a mládeže 
florbalu) ve výši 15.000 Kč,

22. Nadační fond Jana Antonína Bati,  
IČ 29254736, zastoupen Ing. Petrem 
Tannerem na projekt Charitativní Vel-
komoravský půlmaraton - 4. r. ve výši  
5.000 Kč,

23. Slovácký Veteran Car Club Uherské 
Hradiště o. s., IČ 02205009, zastoupen       
Ing. Jaroslavem Vojtěškem na projekt 
Veteráni Moravským Slováckem  ve výši 
10.000 Kč.

6.2  projektovou dokumentaci a ceno-
vou nabídku (změna 1) „SSZ přechodu 
pro chodce SP4 Brněnská (u sokolov-
ny)“.

6.3  studii proveditelnosti a podání 
žádosti o dotaci na akci Rozvoj techno-
logické  infrastruktury ICT Staré Měs-
to (MěÚ Staré Město) z Integrovaného 
operačního programu, prioritní osa  
2 Zavádění ICT v územní veřejné sprá-
vě - Cíl  Konvergence, oblast podpory 2.1 
Zavádění ICT v územní veřejné správě,  
v rámci  Výzvy č. 22. 

6.4  v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb. zákoníkem práce, v platném znění 
a vnitřní  směrnicí č. S 01/2007, odmě-
ny ředitelům příspěvkových  organizací 
města dle  zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4  schválit majetkoprávní vypořádání – 
bezúplatný převod pozemků ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
mezi městem Staré Město a Zlínským 
krajem.  Jedná se o pozemky pod chod-
níky, odstavným stáním a veřejnou zele-
ní v lokalitě ulice Velehradská ve Starém 
Městě, které Zlínský kraj převede do 
vlastnictví města Staré Město:  
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Ulice Mojmírova je pojmenována podle panovníka z období Velké Moravy. V současnosti nám 
více připomíná ulici „satelitní.“                                                                        Foto: Milan Kubíček
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p. č. 4529/121 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 10 m2

p. č. 4529/122 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 69 m2

p. č. 4529/123 ost. plocha/jiná plocha  
o výměře 11 m2

p. č. 4529/124 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 20 m2

p. č. 4529/125 ost. plocha/zeleň  
o výměře 36 m2

p. č. 4529/126 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 24 m2

p. č. 4529/127 ost. plocha/zeleň  
o výměře 33 m2

p. č. 4529/128 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 5 m2

p. č. 4529/129 ost. plocha/ost. zeleň  
o výměře 19 m2

p. č. 4529/130 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 16 m2

p. č. 4529/131 ost. plocha/zeleň  
o výměře 18 m2

p. č. 4529/132 ost. plocha/zeleň  
o výměře 12 m2

p. č. 4529/133 ost. plocha/zeleň  
o výměře 8 m2

p. č. 4529/134 ost. plocha/zeleň  
o výměře 39 m2

p. č. 4529/135 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 39 m2

p. č. 4529/136 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 24 m2

p. č. 4529/137 ost. plocha/zeleň  
o výměře 20 m2

p. č. 4529/138 ost. plocha/zeleň  
o výměře 16 m2

p. č. 4529/139 ost. plocha/zeleň  
o výměře 5 m2

p. č. 4529/140 ost. plocha/zeleň  
o výměře 3 m2

p. č. 4529/141 ost. plocha/zeleň  
o výměře 27 m2

p. č. 4529/142 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 71 m2

p. č. 4529/143 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 29 m2

p. č. 4529/144 ost. plocha/zeleň  
o výměře 21 m2

p. č. 4529/145 ost. plocha/zeleň  
o výměře 22 m2

p. č. 4529/146 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 11 m2

p. č. 4529/147 ost. plocha/zeleň  
o výměře 18 m2

p. č. 4529/148 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 9 m2

p. č. 4529/149 ost. plocha/zeleň  
o výměře 71 m2

p. č. 4529/150 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 117 m2

p. č. 4529/151 ost. plocha/zeleň  
o výměře 3 m2

p. č. 4529/152 ost. plocha/zeleň  
o výměře 3 m2

p. č. 4529/153 ost. plocha/zeleň  
o výměře 46 m2

p. č. 4529/154 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 28 m2

p. č. 4529/155 ost. plocha/želeň  

o výměře 271 m2

p. č. 4529/156 ost. plocha/kom. o výměře 
11 m2

p. č. 4529/157 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 12 m2

p. č. 4529/158 ost. plocha/jiná plocha  
o výměře 13 m2

p. č. 4529/159 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 21 m2

p. č. 4529/160 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 145 m2

p. č. 4529/161 ost. plocha/jiná plocha  
o výměře 10 m2

p. č. 4529/162 ost. plocha/jiná plocha  
o výměře 15 m2

p. č. 4529/163 ost. plocha/jiná plocha  
o výměře 14 m2

p. č. 4529/164 ost. plocha/jiná plocha  
o výměře 12 m2

p. č. 4529/165 ost. plocha/zeleň o výměře 
69 m2

p. č. 4529/166 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 31 m2

p. č. 4529/167 ost. plocha/zeleň o výměře 
12 m2

p. č. 4529/168 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 14 m2

p. č. 4529/169 ost. plocha/zeleň o výměře 
14 m2

p. č. 4529/170 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 15 m2

p. č. 4529/171 ost. plocha/zeleň  
o výměře 21 m2

p. č. 4529/172 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 17 m2

p. č. 4529/173 ost. plocha/zeleň  
o výměře 14 m2

p. č. 4529/174 ost. plocha/ost. kom.  
o výměře 15 m2

p. č. 4529/175 ost. plocha/zeleň  
o výměře 5 m2

p. č. 4529/176 ost. plocha/zeleň  
o výměře 3 m2

p. č. 4529/177 ost. plocha/zeleň  
o výměře 20 m2

p. č. 4529/178 ost. plocha/zeleň  
o výměře 32 m2 p. č. 4529/179 ost. 
plocha/ost. kom. o výměře 276 m2 
zapsané v katastru nemovitostí přísluš-
ného katastrálního pracoviště Katast-
rálního  úřadu pro Zlínský kraj na LV  
č. 4963 pro obec Staré Město a k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště  
a pozemek p. č. 4529/180, ostat-
ní plocha, o výměře 40 m2, oddělený  
z původního pozemku p. č. 4529/2 geo-
metrickým plánem č. 3114-71/2014 
pro obec Staré Město a k. ú. Staré Měs-
to u Uherského Hradiště, zapsaného  
v katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního pracoviště Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 4963 
pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město  
u Uherského Hradiště.

1.5  schválit převod majetku – prodej 
pozemku: 
p. č. st. 1616/7 zast. plocha a nádvoří  
o výměře 253 m2

p. č. 6046/123 ostatní plocha o výměře 
161 m2

p. č. 6046/124 ostatní plocha o výměře 
169 m2

p. č. 6046/150 ostatní plocha o výměře   
53 m2

p. č. 6046/151 ostatní plocha o výměře   
60 m2

p. č. 6046/210 ostatní plocha o výměře   
27 m2

p. č. 6046/270 ostatní plocha o výměře 
244 m2

p. č. 6046/309 ostatní plocha o výměře 
645 m2

p. č. 6046/310 ostatní plocha o výměře   
68 m2

p. č. 6046/332 ostatní plocha o výměře   
91 m2

p. č. 6046/333 ostatní plocha o výměře   
37 m2

(pokračování na str. 6)
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p. č. 6046/334 ostatní plocha o výměře 
296 m2

p. č. 6046/402 ostatní plocha o výměře   
78 m2

p. č. 6046/403 ostatní plocha o výměře 
141 m2

p. č. 6046/404 ostatní plocha o výměře 
378 m2

p. č. 6046/554 ostatní plocha o výměře   
75 m2

p. č. 6046/555 ostatní plocha o výměře 
118 m2

p. č. 6046/556 ostatní plocha o výměře   
84 m2

vše v areálu Doliny ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, spo-
lečnosti LUKROM plus, s. r. o., Lípa 81,  
IČ 25329979, za cenu 600 Kč/m2, za úče-
lem narovnání vlastnických vztahů k uží-
vaným pozemkům.

1.6   schválit převod majetku – pro-
dej pozemku p. č. st. 22/4 zast. plocha  
a nádvoří/zbořeniště  o výměře 451 m2 

v lokalitě ulice Hradišťská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
manželům panu Karlu Kotilovi a paní 
Viere Kotilové, společně bytem Huštěno-
vice, Předbraní 388, za cenu 1.300 Kč/m2, 
za účelem výstavby rodinného domu. 

1.7  schválit změnu u převodu majetku – 
prodej pozemku p. č. 7234 ostat. plocha 
 o výměře 42 m2 v lokalitě ul. Salašská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, z paní Marie Dolákové, bytem 
Staré Město, Janáčkova 1678, pana Anto-
nína Pavlice, bytem Staré Město, Svato-
plukova 1195 a pana Vladimíra Pavlice, 
bytem Staré Město, Salašská 1278 na 
pana Vladimíra Pavlicu, bytem Staré 
Město, Salašská 1278, za cenu 100 Kč/m2, 
za účelem narovnání vlastnických vztahů 
k užívanému pozemku. 

2.1  schválit Smlouvu o společném 
postupu zadavatelů při realizaci projektu 
„Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky 
přes řeku Moravu“ a „Cyklostezka č. 47 - 
rekonstrukce lávky přes Baťův kanál“.

5.2  schválit rozpočtové opatření  
č. 3/2014.

6.5  stanovit v souladu s ust. § 67 a § 68 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  
zřízení) ve znění pozdějších předpisů 17 
členů zastupitelstva města pro volební  
období 2014 – 2018.

III.  souhlasila

3.1  s použitím znaku města Staré Měs-
to společnosti LODĚ – HAUSBÓTY  
o. s.,  Zerzavice 2173, 686 03 Staré Město 
na informační tabuli přístavu Staré Město.

IV.  nesouhlasila

1.2  s převodem stavby parkoviště  
v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě,  
k. ú. Staré  Město u Uh. Hradiště, do majet-
ku města z důvodu, že se nejedná o veřejné 
parkoviště, ale parkoviště sloužící zákazní-
kům společnosti.

V.  rozhodla

2.2  o vyloučení uchazeče SVS-COR-
RECT spol. s r. o., Bílovice 176, PSČ 687 
12,  IČ 25513141 z účasti v zadávacím 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na  stavební práce akce Místní komunikace 
ulice Zelnitiusova Staré  Město z důvodu, 
že  nabídka neobsahuje zákonem požado-
vaný podpis návrhu smlouvy osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchaze-
če.

2.3  o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Místní komunikace ulice 
Zelnitiusova Staré Město - veřejná zakáz-
ka malého rozsahu na  stavební práce. 
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč 
TUFÍR, spol s. r. o., Na Drahách 881,  
Kunovice, IČ 26263718.

VI. vzala na vědomí

1.12 návrh společnosti ELTODO-
CITELUM, s. r. o., Praha 4, Novodvorská 
1010/14, IČ 25751018 na obnovu veřejné-
ho osvětlení ve městě Staré Město a jeho 
následnou správu a údržbu.

4.1 vyjádření města k žádosti o zaháje-
ní stavebního řízení dle § 112 stavebního 
zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k žádosti o odstra-
nění stavby dle § 128 stavebního zákona  
v platném  znění dle zápisu.

4.3  vyjádření města k žádosti o změnu  
v užívání stavby dle § 126 a 127 stavební-
ho  zákona v platném znění dle zápisu.

4.4  vyjádření města k žádosti o společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení 
dle  § 94a stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

5.1 hospodaření města k 30. 04. 2014.

5.3  závěrečný účet Sdružení obcí pro roz-
voj Baťova kanálu a vodní cesty na řece  
Moravě za rok 2013.

5.4  závěrečný účet mikroregionu Staro-
městsko, dobrovolného svazku obcí pro 
regionální  rozvoj mikroregionu za rok 
2013.

5.5  závěrečný účet Sdružení měst a obcí 
východní Moravy za rok 2013.

6.1  Zprávu o hospodaření společnosti 
Školní hospodářství Staré Město, s. r. o., za 

rok 2013.

6.3  finanční spoluúčast na akci Roz-
voj  technologické infrastruktury ICT 
Staré Město (MěÚ Staré Město) z Inte-
grovaného operačního programu v před-
pokládané výši 493 755,00 Kč.

VII.  nepožaduje

3.4  vyhlásit konkurs na ředitele Ma-
teřské školy Komenského 1721, Staré 
Město, v souladu s ustanovením § 166, 
odst. 3), zákona č. 472/2011 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění. Pracovní poměr současné ředi-
telky mateřské školy  se tak prodlužuje  
o dalších 6 let, tj. do 31. 07. 2020.

VIII.  uložila

1.   Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1  zveřejnit záměr na pronájem země-
dělské stavby bez č. p. na pozemku p. č. 
st.1845/6  v lokalitě ul. Velehradská ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách.

1.2  zveřejnit záměr na pronájem částí 
pozemku p. č. 340/130 orná půda o cel-
kové  výměře 108 m2 v lokalitě ul. Továr-
ní ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
 u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 

1.3  zveřejnit záměr na pronájem čás-
tí pozemků p. č. 6028/1 orná půda,  
p. č. 6029/1 orná půda, p. č. 6029/2 
ostat. plocha, p. č. 4560/92 vodní plocha,  
p. č. 4560/93 vodní plocha a p. č. 4560/94 
vodní plocha o celkové výměře cca 
15.000 m2, v lokalitě Olší ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních deskách.

2.  Odboru správy majetku a ŽP ve spo-
lupráci s odborem investic 

1.12  připravit výběrové řízení na obno-
vu veřejného osvětlení na průtahu silni-
ce I/55  městem a jeho následnou správu  
a údržbu.

3. Odboru investic

6.2  zajistit vydání  územního   souhlasu   
na   stavbu   „SSZ přechodu pro chodce 
SP4  Brněnská (u sokolovny)“.

4.  Odboru finančnímu

6.2 zahrnout do rozpočtového opatření 
náklady na stavbu „SSZ přechodu pro 
chodce  SP4 Brněnská (u sokolovny)“. 
 
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Zádušní mše v kostele sv. Michaela

Letos si připomínáme páté výročí 
úmrtí paní Viktorie Mazurkové. Nej-
starší občanka Starého Města zemřela  
v požehnaném věku 103 let.

Paní Viktorie Mazurková u stromečku o Vánocích v roce 2005, kdy oslavila 99. narozeniny. 
Foto: Milan Kubíček
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Zádušní mše svatá se uskuteční  
v kostele sv. Michaela v sobotu 2. srpna  
v 18 hodin. Děkujeme za Vaši účast.

VM

Hrátky dětí 
v minulosti

· Dívčí hra s míčem byla „Královnič-
ka.“ Začínalo se „odlisky“ pod koleno, 
hrby, otočáky a nakonec žaby. Krá-
lovnička se mohla hrát i o stěnu nebo 
o vrata, ale to jsme potom dostali, že 
odíráme zeď. Když jsme měli žízeň, na-
pumpovali jsme si vody z dřevěné pum-
py, která byla naše i všech, kdo šel okolo.

· Kluci hráli „na raubry“, hlavně  
v Klukově ulici a Za Kostelíkem, ale 
také přes ploty v zahradách. Kluků bylo 
moc, byli divocí a tak si s nimi musel 
sem tam poradit pan policajt Valenta. 
Byl malé postavy, ale velice přísný. Měl 
pádnou ruku a tedy i respekt.

LK

VZPOMÍNKA
Dlouhých 10 roků 

uplyne 6. srpna 2014, 
kdy nás opustila paní 
Marie Šnajdarová.  
S láskou vzpomínají 
manžel Josef a všichni 

členové rodiny. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Děkujeme.

Odešel jsi nám všem, 
kdo Tě rádi měli,

aniž by Tvé rty sbo-
hem zašeptaly.

Dne 22. červen-
ce 2014 uplynulo pět 
smutných let, co nás 

navždy opustil můj manžel, náš tatí-
nek a dědeček, pan Zdeněk Babáček 
ze Starého Města, rodák z Babic a dne  
6. srpna 2014 by se dožil 65 let.

S láskou vzpomínají manželka An-
tonie, syn Zdeněk a dcera Kateřina  
s rodinami.

Termíny svatebních 
obřadů

V sobotu 9. srpna, 6. září, 18. října, 
15. listopadu, 13. prosince 2014.

Prodavači meruněk
Přijmeme brigádníky pro prodej 

meruněk na stánku. Informace tel.: 
775 666 229

Již jen vzpomínky a celá řada krás-
ných fotografií v městské kronice nám 
připomínají nejstarší občanku naše-
ho města paní Viktorii Mazurkovou. 
Vzpomínáme na ni s úctou a po letech 
si připomínáme některé její odpovědi  
z našeho společného povídání o životě.

Milá babičko, můžete se ohlédnout 
do minulosti a zkusit říci, který rok 
života byl pro Vás nejšťastnější?

Když jsme pásávali housátka na Tráv-
níku, to byly velmi krásné roky. Tehdy 
jsme žili v tichosti a rodiče nám ozna-
čili housátka na hlavičkách barvičkou, 
abychom je od sebe lépe rozeznali. Moc 
ráda na toto pěkné období mého života 
vzpomínám.

A naopak, které období života bylo 
pro Vás těžké?

Bylo to období první a druhé světo-
vé války. Například za II. světové války 
se zde skrýval parašutista Oldřich Pelc 
 a v tu dobu jsme prožívali velmi kruš-
né chvíle. Také nerada vzpomínám na 
období I. světové války. Do Starého 

Města přišlo mnoho uprchlíků z Haliče 
a ti byli umístěni ve staroměstských ško-
lách. My jsme měli velmi ochuzené mlá-
dí, protože jsme nemohli chodit dlouhou 
dobu do školy. Ještě dnes lituji každého 
promarněného dne, kdy jsme se nemoh-
li učit. Daleko horší bylo toto období pro 
naše rodiče, protože museli uživit hodně 
dětí. Nás bylo celkem devět sourozenců  
a byla velká bída.

Měla jste nějakou kamarádku, na kte-
rou i po dlouhých letech ráda vzpomí-
náte?

Ale, co by? Doma nás bylo devět dětí, 
to byli největší kamarádi. Maminka 
měla vždy po dvou letech v zimě dítě, to 
proto, aby si mohla přes zimu odpoči-
nout. V jiném období bylo v domácnosti  
a v hospodářství hodně práce. Maminka 
nás každé ráno probudila a vzpomínám 
si na její slova: „Huby umýt a pomodlit.“ 
Tak pravidelně začínal každý nový den. 
Tatínek si vzal maminku jako sirotka. Pro-
žili jsme těžký život, ale krásný život.

Milan Kubíček, kronikář města

Ohlédnutí prababičky Viktorie Mazurkové
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Z naší farnosti VZPOMÍNKA

V sobotu 30. srpna v 14:00 hodin  zveme rodiny se školáky i před-
školáky a také učitele a vychovatele na mši svatou na Orlovnu 

ve Starém Městě. Budeme při ní prosit Pána Boha o dary Ducha 
Svatého pro nový školní rok 2014/2015. Proběhne také žehnání 
školních aktovek (zvláště prvňáčků). Všem učitelům, vychovate-

lům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehnání.  
Po mši svaté bude připraveno občerstvení a pro děti odpoledne 

plné soutěží a her na hřišti Orlovny. 
Dne 13. srpna 2014 uplynou čty-

ři roky, kdy nás opustil náš tatínek, 
pan Antonín Omelka ve věku 96 let 
a dne 13. srpna 2014 vzpomeneme 
nedožitých 91 let naší maminky, paní 
Boženy Omelkové. Kdo jste je zna-
li, vzpomeňte s námi. Syn František  
s manželkou.

Dne 15. srpna vzpo-
meneme nedožitých 
100 let našeho tatínka, 
dědečka a pradědeč-
ka Jana Mikuláštíka.  
S láskou vzpomíná 
dcera Marie s rodinou.
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To je táta, to je máma, bratr, sestra, taky 
já, my patříme dohromady,  my jsme jedna 

rodina
V letošním Roce rodiny přejeme 

všem, dětem, jejich matkám, otcům, 
babičkám, dědečkům, aby (nejen) letos 
převládly láska, pohoda, radost a jistota 
nad strastmi a svízelemi, abyste pocíti-
li, že je tu někdo, komu na vás záleží, 
kdo vás má rád a že na to nejste sami. 
Do malé ankety napsali k tématu různí 
manželé:

Co má být středobodem rodiny a co ji má 
posilovat? Připadá Vám postoj společnosti  
k rodinám s dětmi přiměřený? Připadá vám 
situace dnešních rodin jiná než u rodin rodičů  
a v čem? Jaké místo ve výchově má zaujímat ve-
dení k práci a povinnostem?

Středobodem rodiny by měla být vzá-
jemná láska, úcta a tolerance k sobě navzá-
jem a samozřejmě víra v Boha. Ta nás právě 
posiluje ve všedních dnech a starostech  
a každodenních povinnostech a trápeních, 
ale i v radostech a štěstí děkujeme Bohu, za 
to, jak nad námi drží ochrannou ruku. 

Postoj naší široké společnosti k rodinám? 
No, myslíme, že co se týká menšího spole-
čenství, jako naše město, tak podpora pro 
rodiny s dětmi je velmi přiměřená (nabíd-
ka kroužků a zájmových činností pro děti 
atd.). Naopak podpora státu, dle našeho 
názoru je velice malá, takřka žádná.

Dnešní situace rodiny je v mnohých 
ohledech zdánlivě „lepší“ než tomu 
bylo u našich rodičů, ale.....

Dnešní děti ve většině případů jsou 
vychovávány spíše k samotářství, so-
bectví (vlastní pokoje dětí, televize, po-
čítače, tablety aj...), než k soudržnosti 
se sourozenci a kamarády, jako tomu 
bývalo dříve. Dnes se už moc nevidí 
parta dětí venku, samozřejmě je to i 
zvýšeným provozem na silnicích, kdy 
se bojíme pustit děti samotné ven.

A vedení k práci a plnění povinností  
v naší rodině zaujímá nezanedbatelné 
místo. Naše malé děti vědí, že všechno 

http://www.farnoststaremesto.cz/fotogalerie/rok-2014/bozi-telo
(Děti s rodinami z naší farnosti)

vycházející z Boha, o touhu po plném 
lidství, o pokorné uznávání vlastní ne-
dostatečnosti, o snahu žít pro druhé.  
Jako v každém jiném životním stavu 
je tu možnost dojít štěstí, což je vlast-
ně totožné se svatostí. Je to ale náročná 
cesta, nehodí se pro sobce a slabochy. 
Vyžaduje také schopnost oběti, zejmé-
na při starostech o děti, nebo když při-
jde vážná nemoc či nezaměstnanost. 
Naše manželství bylo požehnáno dět-
mi, radostmi i starostmi. A naše četné 
rodinné krize měly nejrůznější důvo-
dy, ale jen díky Bohu jsme našli sílu 
začínat znovu a vydržet. Nebylo lehké 
ani období, kdy děti se osamostatnily 
a my zůstali sami jeden pro druhého.  
Uvědomujeme si, že i když děti odešly, 
rodiči jsme nadosmrti, jsme šťastni  
z jejich štěstí a nešťastni z jejich proher, 
že mohou naši radu přijmout, ale ne-
musí poslechnout, že jsou odpovědni 
už ne nám, ale Bohu. Že nám byly jen 
darem, který jsme odevzdali dál, tak 
jak udělali naši rodiče i jejich rodiče -  
s vděčností na ně vzpomínáme. A přáli 
bychom si ze zkušenosti mnohaletého 
manželství, aby tento řád lidského ře-
tězu nebyl narušován hloupými ideolo-
giemi destruktivními pro rodinu a tím 
 i člověka samého. Protože láskyplná 
rodina – otec, matka, dítě – se na dlou-
hé cestě lidstva osvědčila jako to nej-
lepší pro lidský rod.

Manž. V.

maminka sama dělat nemůže a od mala 
jim dáváme práci úměrně věku, aby si 
zvykly, že nic není samozřejmé a že se 
musí i pracovat: např. zalévat květiny, 
utřít nádobí, zamést schody, vysát chod-
bu a pokojíček. 

Manž. S.

Rodina se rozpadla. Jak to poznamená její život? 
Běžným jevem jsou matky samoživitelky, má je 
společnost podporovat silněji? Má rodina v dnešní 
době nadále smysl?

Jsem rozvedená již téměř 30 let, dá se 
říct, že jsem sama vychovala dvě, dnes 
již dospělé děti. Bylo to náročné období, 
ale nelituji. Dokonce jsem dospěla k zá-
věru, že jsem se měla rozvést dřív, když 
jsem neviděla u svého partnera možnost 
nápravy v jeho způsobu života. Takže 
vlastně nepřítomnost partnera v rodině, 
který by dával dětem špatný příklad, byl 
v podstatě přínosem. Všechno se dalo 
zvládnout,  vše se postupně uklidnilo,  
děti měly příklad rodinného soužití ve 
svých prarodičích. Dnes už mají svoje ro-
diny a vedou si dobře.

Matky samoživitelky to mají těžké 
hlavně po finanční stránce. Tím, že se 
žena rozvede, stane se z její rodiny téměř 
okamžitě sociální případ.  V dnešní době, 
kdy se vše měří na peníze, mohou děti  
z rozvedených rodin stěží obstát v kon-
kurenci s ostatními dětmi, které mají vše, 
na co si vzpomenou. Jenomže já nyní,  
s odstupem let vidím, že nebylo vůbec 
na škodu, že se moje děti musely v mládí 
uskromnit. Společnost by měla rozvede-
né ženy víc podporovat. Dobrá rodina má 
stále svůj nezastupitelný význam. Vždyť 
tam dítě vidí od mládí vzor chování 
muže a ženy ve světě dospělých. A to si 
nese sebou po celý život. Jestliže ale jeden 
z partnerů dává špatný vzor, pak je lepší 
děti ochránit a jít od sebe. I za cenu toho, 
že děti budou z „rozvrácené rodiny“

  LM
O co jde v manželství?
O lidské zrání, o pracné učení se lásce 
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Vážení spoluobčané, 
jak jsme Vás již informovali, došlo od 

druhého čtvrtletí tohoto roku k úpravě 
systému výdeje pytlů a čárových kódů 
pro mobilní svoz plastových odpadů. 
Systém je takový, že každá rodina má 
nárok na 10 ks pytlů na jedno čtvrtle-
tí, výdej je evidován na základě před-
ložení průkazu totožnosti. Na jedno 
číslo popisné je vydáno tolik pytlů, 
kolik zde je hlášeno rodin. Např. byd-
lí-li v rodinném domě rodina zároveň  
s prarodiči, mají nárok na 20 ks pytlů 
na čtvrtletí, v bytovém domě má nárok 
na příděl pytlů každá rodina. Jedná  
o stejný způsob, jaký je zaveden v pří-
padě slevy při ukládání odpadů na 
sběrném dvoře. 

Další změnou je, že výdej pytlů  
a čárových kódů na následující čtvrt-
letí bude probíhat vždy poslední týden 
čtvrtletí předchozího, termíny pro rok 
2014 jsou uvedeny v tabulce:

Výdej pytlů a štítků na
III. čtvrtletí 2014

23. až 30. června 2014
IV. čtvrtletí 2014

22. až 30. září 2014
I. čtvrtletí 2015

12. až 23. prosince 2014

Zároveň s touto změnou došlo od 
dubna tohoto roku k navýšení odmě-
ny za využití systému pytlového sběru 

Občané města přispěli k ochraně životního prostředí

VÝDEJ ČÁROVÝCH KÓDŮ  
plastových odpadů. Za jeden pytel s nale-
peným čárovým kódem bude z poplatku 
v dalším kalendářním roce odečtena 
částka 7 Kč.  

Pro úplnost uvádíme, že výši Vaší 
slevy si můžete zkontrolovat na webo-
vých stránkách města www.staremesto.
uh.cz, kde je pod odkazem městský úřad 
záložka odpady, tam je zveřejněn měsíč-
ní přehled odevzdaných pytlů. O řešení 
případných nesrovnalosti a problémů 

Dne 19. června mohli občané našeho města poprvé vidět nového pomocníka, který bude sloužit  
k zametání, čištění i kropení chodníků a místních komunikací. Na snímku u vozidla Karel Dose-
děl z firmy Služby SM. 

Foto: Vladimír Kučera

můžete požádat Ing. Pluhařovou na 
tel. 572 416 423, nebo elektronickou 
poštou pluharova@staremesto.uh.cz.  

Děkujeme Vám za dosavadní spo-
lupráci na třídění odpadů a věříme, že 
chápete jeho význam pro další genera-
ce.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Staré Město recyklací starých spo-
třebičů výrazně přispělo k ochraně 
životního prostředí. Loni občané Sta-
rého Města odevzdali k recyklaci 1869 
televizí, 763 monitorů a 9158 kg drob-
ného elektra. Občané našeho města již 
několik let zodpovědně třídí elektro-
odpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili produk-
ci skleníkových plynů nebo nebezpeč-
ného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci 
vytříděných elektrozařízení. Naše měs-
to získalo certifikát vypovídající nejen  
o přínosech třídění televizí a počítačo-

vých monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru televizorů, počítačových monito-
rů a drobného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do 
okamžiku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozaříze-
ní jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že občané naší obce v loňském roce 

vytřídili 1869 televizí, 763 monitorů  
a 9158 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 620,98 MW elektři-
ny, 23503 litrů ropy, 2909 m3 vody  
a 30,35 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů  
o 147,66 tun CO2 ekvivalentu a produkci 
nebezpečných odpadů o 566,22 tun.

Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu dvě tuny skleníkových plynů  
a jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektric-
ké energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně tří-
dí a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík.

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

www.skcsm.cz

Orli Na TUriSTicE 
V MladcOVé

Staroměstští orli na župním turistickém pochodu.              Foto: JF

Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm
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Dne 10. května 2014 se uskutečnil župní turistický 
pochod pořádaný jednotou Orla Zlín v Mladcové, na 
který se vydali i zástupci z jednoty Orla Staré Město. 
Prezence byla od 8 do 10 hodin na fotbalovém hřišti 
v Mladcové, odkud se vycházelo.  Tento rok byly při-
praveny dvě trasy, a to 7 km a 15 km. Děvčata z oddílu 
Rekreační sporty a zástupci nejmladších orlů ze Starého 
Města si vybrali 7 km trasu: hřiště Mladcová – MHD 
zastávka Mladcová – Kudlov – Filmové ateliéry – Lesní 
hřbitov – Maják – Stezka zdraví – Zlín – Mrakodrap – 
hřiště Mladcová.

Druhá trasa 15 km vedla z hřiště v Mladcové po žluté 
turistické značce na Zboženské rybníky – Súdná – dále 
po žluté 2 km – na křižovatce (horizont) se odbočilo 
doprava na trasu značenou fáborky – Paseky, ulice Na 
Kopci – sešlo se k obchodu Milka – restaurace U Barcu-
chů – Mokrá a cíl byl na hřišti Mladcová.

Na děti po trase čekaly zábavné úkoly.  Počasí akci 
přálo a dobrá nálada všem vydržela i po náročném 

výstupu do cíle. V cíli účastníky čekala sladká odměna, 
ale i párek s hořčicí. Děkujeme organizátorům za pěk-
nou akci.

Mgr. Jana Ferdová
Orel jednota Staré Město

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou 

Staroměstské

Pátek 1. – neděle 3. srpna

laN PÁrTY 
League of Legends LanCraft

Pátek 8. – sobota 16. srpna

FidE OPEN
Mezinárodní šachový turnaj

Sobota 6. září
SVČ Klubko – RC Čtyřlístek
Burza dětských věcí
Začátek: 8:30 hod.
Konec: 11:00 hod.

Sobota 6. září

BiGBEaT
Začátek: 20:00 hod.

Pátek 18. – 21. září

laNcraFT SUMMEr 2014
Největší LAN párty pro CZ/SK pro hry Hearthstone  
a LoL a CS:GO

Sobota 27. září

HOdOVÁ ZÁBaVa
Účinkují: Madison, Staroměstská kapela, CM Bálešáci
Začátek: 20:00 hod.

ČaJÁk S GONGEM Na MlýNě
V sobotu 2. srpna ve 20 hodin čaják klasik ve Sta-
rém Městě na Mlýně (u myslivců) se skupinou GONG. 
Všechny bigbíťáky zve Lasas a Beďa.                      LABE
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Orli skvěle reprezentovali na pěvecké soutěži

Děti nám udělaly radost na soutěži Orelský slavíček.                                                                                                                                        Foto: BH
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Děti z jednoty Orla Staré Město 
se zúčastnily tradiční pěvecké sou-
těže Orelský slavíček v  Domaníně. 
Je to soutěž ve zpěvu jednotlivců bez 
doprovodu hudebních nástrojů, kte-
rá se každoročně koná v domanínské 
Orlovně.

Na úvod všechny přivítal místosta-
rosta Orla České republiky Ing. Anto-
nín Zelina, který dětem popřál hodně 
zdaru a představil tříčlennou porotu 
ve složení: Miroslav Frelich, Mgr. Ma-
rie Sýkorová a Mgr. Antonín Haloda. 
A pak se slova ujala místostarostka 
obce Domanín Monika Trlidová, kte-
rá odpoledne uváděla. Na úvod si s ní  
a s Marií Klempířovou děti zazpívaly 
několik oblíbených písniček jako Kluci 
kočičí a další.

A už byla na řadě 1. kategorie – 
předškolních dětí, ve které měla jed-
nota Staré Město největší zastoupení. 
Jako úplně první vystoupila Anička 
Ferdová s písničkou Pásla ovečky, 
Olinka Halodová zazpívala Holka 

modrooká, Barunka Halodová Rybička 
maličká, Monika Hanáčková dlouhou 
písničku Čížečku, čížečku, Viktorka Jus-
čáková zazpívala Ztratila jsem fěrtůšek, 
Drahuška Slováková vystoupila s písnič-
kou od Jana Svěráka Není nutno, Klárka 
Spáčilová zazpívala Kalamajku a Terezka 
Zvardoňová Beskyde, beskyde. Nejmlad-
ší účastnicí byla dvouletá Lucinka Zeli-
nová z Domanína.

V kategorii 1. až 2. třída jednotu Sta-
ré Město reprezentovala Magdalénka 
Slováková s písničkou Slunce šlo spát,  
v kategorii 3. až 5. třída zpívala Helenka 
Vojtková Můžeš mít radost a v nejstarší 
kategorii letošního ročníku zazpíva-
la Marcelka Pelková ze Starého Města  
U Hraďišťa na trávníčku.

Zatímco se porota radila, bylo pro děti 
i rodiče připraveno občerstvení a děti si 
s Monikou Trlidovou a Marií Klempířo-
vou zazpívaly a zatancovaly populární 
ukazovací písničky, jako Hlava, ramena, 
Beruško půjč mi jednu tečku, Tancujeme 
pongo a další, které sklidily u dětí velký 

úspěch.
Poté porota vyhlašovala výsledky. 

V nejmladší kategorii byla jednota Sta-
ré Město velmi úspěšná, když získala 
dvě druhá místa a místo třetí. Na mís-
tě prvním skončila Marie Jankůjová 
ze Šardic s písničkou Pohádkový les, 
ale druhé místo už získala Viktorka 
Jusčáková a Klárka Spáčilová ze Sta-
rého Města, 3. místo získala Barun-
ka Halodová. Ostatní děti ze Starého 
Města obsadily místo čtvrté a všechny 
obdržely diplom a ceny.

V další kategorii získala Magdalén-
ka Slováková 3. místo. V kategorii 3. až 
5. třída se umístnila Helenka Vojtková 
na 2. místě. Marcelka Pelková nád-
herně zazpívala a obdržela i pochvalu 
poroty.

Všechny děti byly spokojeny  
a nezbývá než poděkovat pořadatelům 
a dětem i rodičům za pěknou repre-
zentaci Orla Staré Město. Už se těšíme 
na další ročník!

Bc. Barunka Halodová
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U S N E S E N Í
z 81. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 30.06.2014

U S N E S E N Í
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Rada města po projednání bodů programu:

I.  schválila
1.1  pronájem nebytových prostor a věcí mo-
vitých (restaurace Victoria) v budově č. p. 
1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, panu Vladimíru 
Koláčkovi, bytem Chudčice 220, IČ 88277739, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři mě-
síce a nájemné za nebytové prostory ve výši  
od 01.07.2014  do 30.09.2014 ve výši 35.000 
Kč a od 01.10.2014 ve výši 50.000 Kč/čtvrt-
letí + příslušná DPH (s inflační doložkou od 
01.07.2015) a za movité věci 27.400 Kč a rok 
+  příslušná DPH, za účelem hostinské čin-
nosti.
2.7  zadávací podmínky veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce akce  „Cyklo-
stezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes řeku 
Moravu“ a „Cyklostezka č. 47 –  rekonstrukce 
lávky přes Baťův kanál“. 
6.1  výsledek výběrového řízení na dodávku 
Generelu dopravy měst Uherské Hradiště,  
Staré Město a Kunovice.  Nejvýhodnější na-
bídku předložila firma UDIMO, s. r. o. Ost-
rava za cenu 1.161.600 Kč včetně DPH. Podíl 
Starého Města činí 205.603 Kč  včetně DPH.
II.  rozhodla
2.1  o vyloučení uchazeče BERGER BOHE-
MIA, a. s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ 
45357269 z důvodu řádného nesplnění pod-
mínek stanovených v zadávací  dokumentaci 
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
Revitalizace ulice Nádražní  ve  Starém  Měs-
tě  -  podlimitní  veřejná  zakázka na stavební 
práce zadávaná v otevřeném řízení.
2.2   o výběru nejvhodnější nabídky ve-
řejné zakázky Revitalizace ulice Nádražní 
ve  Starém Městě - podlimitní veřejná za-
kázka na stavební práce zadávaná v otevře-
ném  podlimitním řízení. Nejvhodnější na-
bídku předložil uchazeč STRABAG a. s., Na  
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608387744.
2.3  o vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky Event centrum u Památní-
ku  Velké Moravy - vybavení interiéru, ve-
řejná zakázka malého rozsahu na dodávky,  
uchazečů Nábytek-Bobík s. r. o., Boršická 597, 
687 25 Hluk, IČ 29185165 a STOLAŘSTVÍ 
Libor Škopík, Hluk 624, 687 25, IČ 65315651 
z důvodu  nesplnění kvalifikace a uchazeče 
Petr NOVOTNÝ, Podhájí 215, 798 17 Smrži-
ce, IČ 45483442 z důvodu, že nabídka obsa-
huje početní chyby, které mají vliv na  nabíd-
kovou cenu.
2.4  o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky Event centrum  u Památníku Velké  
Moravy - vybavení interiéru, veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky. Nejvhodněj-
ší nabídku předložil uchazeč KORYNA, 
a. s., Masarykova 260, 768 05 Koryčany, IČ 
26309165.
2.5  o vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky  

Modernizace Azylového domu svatého   Vincen-
ce  ve Starém Městě vybavení interiéru uchazeče 
Petr NOVOTNÝ, Podhájí 215, 798 17 Smržice, 
IČ 45483442 z důvodu nesplnění kvalifikace.
2.6  o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky Modernizace Azylového domu  svaté-
ho Vincence ve Starém Městě - vybavení interié-
ru, veřejná  zakázka malého  rozsahu na dodávky. 
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč KORY-
NA, a. s.,  Masarykova 260, 768 05 Koryčany, IČ 
26309165.
III. určila
2.7   vyzvat k podání nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce akce 
„Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes 
řeku Moravu“ a „Cyklostezka č. 47 – rekonstruk-
ce lávky přes Baťův kanál“ tyto zájemce: SKAN-

SKA a. s., divize Uherské Hradiště; Porr  
a. s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov; 
STRABAG a. s., Příluky; SDS EXMOST spol. 
s r. o., Brno; Berger Bohemia a. s., Napajedla; 
D. I. S., spol. s r. o., Brno.
 IV.  vzala na vědomí
4.1   vyjádření města k žádosti o společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení dle 
§ 94a stavebního zákona v platném znění dle 
zápisu.
4.2   vyjádření města k žádosti o zahájení sta-
vebního řízení dle § 112 stavebního zákona v 
platném znění dle zápisu.
5.1   hospodaření města k 31.05.2014.
V. uložila
1.   Odboru správy majetku a životního pro-
středí svolat jednání ve věci řešení sjezdu na 
pozemek parc. č. 247/1 ost. plocha mezi uli-
cemi Brněnská a Finská čtvrť s ŘSD ČR Zlín  
a majitelem pozemku.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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Vlaštovičky se mají k světu

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na srpen

		Srpen má nejkrásnější počasí  
v roce.

		Srpen k zimě hledí a rád vodu 
cedí.

		Když v srpnu naprší, tak než se 
oběd pojí, všecko slunce vysuší.

		Šedá mlha v srpnu nezdravá.
		Je-li jasno a teplo o Nanebevze-

tí Panny Marie (15. srpen), bývá 
dobré víno.

		Když v srpnu moc hřímá, bude na 
sníh bohatá zima.

		Moc hub srpnových – moc vánic 
sněhových.

		Od svatého Bartoloměje (24. srpen) 
slunce již tolik nehřeje.

		Když pálí srpen, bude pálit i víno.
MK

Je třeba vědět, před kým se ohnout a s kým si 
přihnout.

Paradoxem je, že nejméně se toho vejde do prázdné 
hlavy.

Směj se dívko, jsi-li chytrá.

Svět je veliké jeviště, na němž, bohužel, většina z nás 
dělá kulisáky.

Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci 
budou dělat, co se jim zachce.

Jestliže nevíte, kam jdete, pravděpodobně skončíte 
někde zcela jinde.

Raději jeden úder do kořenů než tisíckrát trhat 
listy zla.

Pokud nesdělíte, co chcete, nemůžete na nikoho 
svalovat vinu, že rozhodne jinak.

Chceš-li se dopustit hříchu, dělej rychle a v tichu.

Jsou milenky pohodlné a nepohodlné. Ty druhé jsou 
ještě o něco horší než vlastní manželky.

Vlaštovičky v hnízdečku dva dny před prvním vylétnutím. Jsou to jedničky, proto jsme je pojme-
novali po prvním písmenu abecedy. Na snímku zleva: Adélka, Amálka, Alenka, Anička, Anetka. 
Určitě jsou mezi nimi i vlaštovčí kluci. To se zjistí až později. Pro ty máme připraveny jména 
Adam, Aleš, Antonín. 

Foto: Milan Kubíček 

 S R A N D O V N A

O příletu vlaštovek do Starého Města 
nás každým rokem pravidelně informu-
je paní Duchtíková z ulice Za Špicí. Do 
jednoho hnízda jsme nahlédli a spatřili 
tam pět krásných dorostenců. Vlaštov-
ka mívá v průměru tři až pět mladých, 

pokud má dostatek potravy, zahnízdí 
na přelomu června a července podruhé. 
Zaznamenány byly i případy, kdy vlaš-
tovky vychovaly šest mláďat a měly i tři 
snůšky.

Milan Kubíček

Všem našim čtenářkám posíláme růžičku pro 
potěšení oka i ducha. A když růžičku - tak 
růžovou.                                          Foto: MK

Fotopostřehy

Báječná žena
Baví se dvojice třicátníků při grilo-

vání v hospůdce u Karla na Širůchu. 
„Jsi báječná žena, Renatko, věčná 
škoda, že jsem Tě nepoznal dřív než 
pivo!“

OdPOSlecHnutO  
V POuličce

„Franta se dostal až na dno pra-
covní morálky. Nedělal nic a také ho 
to nebavilo“.

Ze žiVOta
Malá nepozornost za volantem 

mnohdy znamená konec života, 
kdežto při milování přesně naopak.

NI
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Svatojánská noc v křesťanské mateřské škole

VÝlet S žaBičKaMi

Pro nejstarší děti byla ve školce připravena nejen pyžamková 
diskotéka, ale i soutěže a hry.                                     Foto: GG

Chlapci a děvčata z KMŠ se vypravili na Velehrad. 
Foto: ŠM

Děti ze 4. třídy Žabiček poznávaly vývojová stadia motýla. 
Foto: KMŠ
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Tradiční svatojánské odpoledne s tématikou zvířátek v křesťanské 
mateřské škole se letos uskutečnilo 6. června. Na děti a rodiče čeka-
lo na zahradě od 17 hodin celkem šest stanovišť s úkoly, které spo-
lečnými silami zvládli. Za odměnu chlapci a děvčata dostali medaili 
se zvířátkem. Následovalo opékání špekáčků a volné hry na zahradě. 
Když se chýlilo k večeru, mladší děti se rozešly domů, ale děti, které 
po prázdninách budou už školáky, se rozloučily s rodiči a vydaly se do 
mateřské školy. Zde je čekala nejen pyžamková diskotéka, ale také sou-
těže a hry. Pro všechny, kteří mají pro strach uděláno, byla připravena 
stezka odvahy zakončená ohňostrojem. A co dál?? Pak se spalo a spalo 
a dobře se nám spalo.

ŠM a GG

Po stopách motýla Emanuela se 
vydaly děti ze 4. třídy Žabiček Křesťan-
ské mateřské školy ve Starém Městě 
dne 21. května, kdy hravou formou 
poznávaly vývojová stadia motýla  

a na konci putování si každý svého motý-
la vyrobil.

Aby toho nebylo málo, tak jsme se ke 
dni dětí 30. května vypravili na Velehrad. 
Zde nás čekalo dobrodružství v podobě 

hledání pokladu podle nalezených částí 
mapy. Navštívili jsme také baziliku, kde 
jsme se společně pomodlili. Výlet byl 
zakončen sladkou tečkou v cukrárně.

ŠM a GG

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

Více na www.salondalen.cz
Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

16 Spektrum

Skvělého úspěchu dosáhla Základní 
škola Staré Město, když její družstvo 
vybojovalo v republikovém finále Pře-
boru škol v šachu devatenácté místo. 
Sportovní klub Vyškov uspořádal ve 
dnech 7. - 8. dubna ve spolupráci s MSK 

ŠACHISTÉ ZŠ STARÉ MĚSTO V CELOREPUBLIKOVÉM FINÁLE
Vyškov finále pro třicet nejlepších družs-
tev z celé České republiky. Reprezenta-
ce školy ve složení Viktorie Všetulová, 
Roman Lapčík, Robin Čapek a Stanislav 
Foltýnek se do finále probojovala vítěz-
stvím v kole okresním i krajském.

Velikonoční dílničky.             Foto: VH Tak se podívejte, jací jsme šikulové. 
Foto: VH

Poslouchejme přírodu!

Dvě vítězná družstva čeká Tajuplný výlet s vedoucími Žabky. 
Foto: PK

V pondělí 14. dubna vyvrcholila na zahradě Střediska volného 
času Klubko ve Starém Městě, soutěž Poslouchejme přírodu!!! Sou-
těž probíhala od začátku školního roku na základních a středních 
školách zlínského kraje. Účastnila se jí SPŠ Otrokovice, ZŠ Luha-
čovice, ZŠ Tlumačov, které se umístily na prvních místech, ale také 
ZŠ Traplice, ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště a ZŠ Čtyřlístek Uh. Hradiš-
tě. Tématem soutěže bylo životní prostředí a problémy s ním sou-
visející. Žáci plnili každý měsíc úkoly, které se pak bodově hod-
notily a vyvrcholení proběhlo velkou soutěží týmů a vyhlášením 
výsledků. Dvě vítězná družstva čeká Tajuplný výlet s vedoucími 
z Žabky – centra ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město, 
které soutěže pořádaly pod záštitou a za finanční podpory úřadu 
Zlínského kraje. 

Petra Kraváčková, vedoucí centra ekologické výchovy Žabka
www.cevzabka.xf.cz 

 Staroměstské noviny 6/14 Staroměstské noviny 6/14

Výrazný osobní úspěch zaznamenal 
Stanislav Foltýnek, který v hodnocení 
jednotlivců na 4. šachovnici obsadil zis-
kem šesti bodů vynikající 3. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy.

Jana Trubačíková

Velikonoční dílničky v MŠ Komenského

Ve středu 16. dubna v odpoledních 
hodinách přišli rodiče za svými dět-
mi do mateřské školy v Komenského 
ulici, aby společně tvořili a pracovali. 
V 1. třídě nejmladších dětí Sluníček 
společně vytvářeli zdobený velikonoční 
květináček s kraslicí. Ve 2. třídě Kaš-
párků přeměnili květináček na veliko-
noční slepičku. V 3. třídě Motýlků zho-
tovili veselou jarní kytičku. Obdiv patří 
maminkám, které s mladším i starším 
dítětem vytvořily zvlášť jeden výrobek, 
a toho nejmladšího měly celou dobu na 
rukách.

Věra Hanslianová

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)
Komplexní kosmetika, 

srovnatelně nejnižší ceny
Více na www.salondalen.cz

Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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národní přehlídka dětských verbířů

V první řadě zprava pětičlenná odborná porota, ve které hodnotil dětské verbíře i dlouholetý 
tanečník verbuňku Josef Bazala (na snímku první zleva).

Foto: Milan Kubíček

Ve střední kategorii 10 - 12 let byl nejlepší Michal Fryšták 
(zleva), druhý se umístil Marek Pavlica a Vojtěch Zábran-
ský získal diplom za účast v soutěži. Nad nimi stojí verbíř 
a učitel verbuňku Ondřej Bazala. 

Foto: Ing. Pavel Vrána

Tadeáš Stašek zazpíval písničku „Když jsem 
já šel“, potom divákům předvedl, jak tančí 
verbuňk sedmiletí šohajíci. 

Foto: Milan Kubíček

Tomáš Stuchlík při vystoupení na Masary-
kově náměstí v Uherském Hradišti. 

Foto: MK
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Staroměstští tanečníci 
vyhráli dvě ze tří kategorií

V rámci festivalu Kunovské léto se 
uskutečnila v sobotu 21. června od  
11 hodin v Uherském Hradišti na 

Masarykově náměstí Národ-
ní přehlídka dětských verbířů. 
Přijelo celkem 32 tanečníků  
z hanáckého Slovácka,  
z Uherskohradišťska, Kyjovska  
a Podluží. Staroměstská ško-
la slováckého verbuňku slavi-
la v Uherském Hradišti velký 
úspěch, když dvě ze tří katego-
rií vyhráli chlapci ze souboru 
Dolinečka, navíc šohajíci získali 
i dvě druhá místa. Hoši děku-
jem! 

V nejmladší kategorii (do  
9 let) zatančili tři chlapci ze 
souboru Dolinečka IV. Sedmile-
tí Staroměšťané Tomáš Stuchlík 
a Tadeáš Stašek i David Valenta 
z Modré se divákům velmi líbi-
li, když předvedli na svůj věk 
zdařilý zpěv i tanec. Odborná 
porota nakonec rozhodla o dru-
hém místě pro Tadeáše Staška. 
Chlapce učí verbuňk tanečník 
Doliny Jakub Jordán.

Ve střední kategorii (10  - 12 
let) byl nejlepší Michal Fryšták, 
za ním se umístil Marek Pavlica a diplom 
za účast získal i třetí tanečník ze Starého 
Města Vojtěch Zábranský. Chlapce při-
pravuje k vystoupení tanečník a učitel 
slováckého verbuňku Ondřej Bazala.

V kategorii nejstarších dětských 
tanečníků (13 – 15 let) byl nejlepší Robin 
Feldvabel. Čtrnáctiletý šohaj si zvolil pís-
ničku „Já su synek svobodný“. Na třetím 
místě skončil Lukáš Balajka z Modré, 

který se naučil tančit verbuňk v Doli-
nečce. Diplom za účast v soutěži získali 
také Tomáš Horníček a Martin Fornů-
sek. Chlapci ze souboru Dolinečka III 
mají tu nejlepší školu, když je připra-
vují k vystoupení vyhlášení tanečníci 
Erik Feldvabel a Mgr. Martin Baláž.

A co na to říká člen odborné poroty 
a úspěšný verbíř Josef Bazala? „Chlapci 
je to dobré, jen tak dál!“

Milan Kubíček
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K dobré pohodě zahrál MARATHON BAND.                          Foto: MK

Market UNI HOBBY ve Starém Městě je v pořadí osmý v České repub-
lice. Další najdeme ve Valašském Meziříčí, Jihlavě včetně pěti bývalých 
OBI – marketů (Brno, České Budějovice, Hodonín, Pardubice, Zlín). 

Foto: Milan Kubíček  

Především ženy obdivovaly azurově modré orchideje.
Foto: MK 

První zákazníci si prohlížejí novinky a trendy.
Foto: MK

Stuha je přestřižena, provoz marketu zahájen. Uprostřed starosta 
Josef Bazala, vlevo Ing. Petr Pavlát (UNIMEX GROUP)  
a vpravo zástupce UNI HOBBY                        Foto: Vladimír Kučera

Slavnostní otevření marketu UNI HOBBY
Ve středu 23. července v 18 hodin se konalo slavnostní ote-

vření nového obchodního centra UNI HOBBY ve Starém Městě 
za přítomnosti více než 250 hostů. Základní kámen marketu byl 
položen 26. listopadu 2013, první zákazníci přišli nakoupit ve 
čtvrtek 24. července. Společnost UNIMEX GROUP, uzavřený 
investiční fond, a. s., která se zabývá developmentem a násled-
ným provozováním nemovitostí, investovala 35 milionů korun 
za koupi pozemků, 25 milionů za venkovní objekty, komunikace 
a terénní úpravy a 115 milionů za objekt samotný, který je nyní 
pronajat české společnosti UNI HOBBY.

Jedná se o halovou stavbu se sloupovým nosným systémem 
kombinujícím železobetonové prefabrikáty s ocelovými. Hala je 
opláštěná sendvičovými panely. Specifikem objektu ve Starém 
Městě je velkoformátová LED obrazovka umístěná nad hlavním 
vstupem do hobby marketu. Plocha marketu je osm tisíc metrů 
čtverečních, pro zákazníky je připraveno 200 parkovacích míst 
včetně vyhrazených ploch pro handicapované spoluobčany. 
Otevírací doba je sedm dní v týdnu od 8 do 20 hodin. V marketu 
bylo vytvořeno 60 nových pracovních míst.

Koncepčně a tematicky je prodejna rozdělena do čtyř základ-
ních barevných světů, hlavních skupin zboží: stavba, zahrada, 
bydlení, technika. Sortiment zboží pro kutily a zahrádkáře ob-
sahuje přes osmdesát tisíc položek v oblasti železářství, ručního 
nářadí, elektra, stavebnin, dřeva, sanity, barev a laků, zahrady, 
domácích potřeb, sezonního zboží, akčního zboží a speciálních 

nabídek.
Na marketu ve Starém Městě byl poprvé představen nový 

koncept moderního vstupního vestibulu dle návrhu ateliéru 
DEFAKTO Ing. Arch. Martina Sladkého, jehož cílem je pre-
zentovat přehledně novinky a trendy zákazníkům vstupujícím 
do prodejny.                                                            Milan Kubíček

Proměny města
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Základní školu Staré Město reprezentovali: Martin Kubiš, Vojta Kovařík, Tomáš Sikora, David 
Pantlík, Tomáš Kolář, Tomáš Horníček, Pavel Duda, Lukáš Ketman, Jakub Pavlica, Petr Strenzl, 
Michal Lapčík.                                                                                                                         Foto: JZ
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ROKOKO
aneb
Redaktor
Odpoví
Každou
Otázku
Každého
Občana
Buď rád, že jsi pes, náš lidský život je nebezpečný!

Druhý červnový týden zavítali do Prahy na hřiště pražských Eagles vítě-
zové krajských softbalových lig základních škol. Žáci Základní školy Staré 
Město si vybojovali postup v turnajích pořádaných v průběhu celého školní-
ho roku. Přes drobné komplikace před samotným odjezdem se podařilo dát 
dohromady celý kádr a v úterý 10. června jsme v brzkých ranních hodinách 
odjeli reprezentovat naši školu na republikové finále základních škol v soft-
balu. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev. Po výhře nad Kostelcem nad Orlicí 
a prohře s brněnskými Buldogs obsadili naši kluci druhé místo ve skupině. 
Čekal je boj se třetím týmem skupiny „D“ ZŠ Ostrava o postup do finálo-
vé skupiny. Po celou dobu zápasu drželi naši borci se soupeřem vyrovnaný 
stav, ale bohužel v předposlední páté směně umožnili soupeři šest doběhů  
a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto. Postoupila Ostrava po vítězství 16:9. 
Naši kluci byli odsouzeni k bojům o poslední místa, které se rozhořely násle-
dující den. Prvním středečním soupeřem byla ZŠ Praha - Ledenice. A naši 
opět začali úžasně. Dobrou hrou v poli nedali soupeři prvních pět směn šanci 
na doběh, a tak před poslední směnou vedli 3:0. Poslední směna se stala pro 
naše kluky noční můrou. V dohrávce nám soupeř při dvou autech udělal  
o jeden doběh víc a zvítězil 3:4. V psychickém rozkladu se naši kluci postavili 
v boji o poslední místo opět Kostelci nad Orlicí, který si před zápasem chtěl 
na našich spravit chuť z prohry v základní skupině. Naši však nepropadli 
žádnému odevzdanému výkonu a soupeře v posledním zápase deklasovali 
13:2. Zápas tak byl již ve čtvrté směně ukončen pro velký rozdíl. Díky dvěma 
těsným prohrám jsme bohužel obsadili až 11. místo. Za své výkony se kluci 
nemusí vůbec stydět, protože dokázali hrát s většinou soupeřů vyrovnanou 
partii, přestože měli mezi sebou pouze jednoho závodního hráče. Velkým 
zážitkem bylo pro žáky zhlédnutí večerního extraligového baseballového zá-
pasu mezi Eagles Praha a Praha-Kotlářka v krásném sportovním areálu na 
pražské Krči.

Děkujeme chlapcům za sportovní reprezentaci školy a nejen deváťákům 
přejeme hodně úspěchů do dalších let.

Mgr. Jan Zábranský

Staroměstští softbaloví šohaji se v Praze 
neztratili (ale bylo namále)

Kolik čtenářů měsíčně přečte Staroměstské 
noviny?

(Libuše 46 let)
Četnost čtenářů čítá čtyřmístné číslo.

V minulosti jsem sledoval vaše reportáže 
z různých zemí. Co vás nejvíce zaujalo na 
cestách po Evropě?

(Zdeněk 37 let)
Nepochopil jsem, proč Turci nejsou obézní, ač 
se jejich zákusky dělí na sladké a ještě sladší  
a jejich pokrmy na tučné a mastné.

Připadají vám muži v sukních k smíchu?
(Verča, dotaz e-mailem)

Ne. Muž v sukni není nic nového pod sluncem. 
Kalhoty se v našich zeměpisných šířkách nosí 
jen 150 až 200 let. A navíc, většině mužů suk-
ně sluší!

Líbí se vám mladé holky?
(Vigule a Pája 18 let, dotaz e-mailem)

Už náš staříček říkával: „Starší kalendář, lepší 
čtení.“

A co se vám na současném světě vůbec 
nelíbí?

(Vigule a Pája 18 let, dotaz e-mailem)
Vždycky se snažím najít něco pozitivního, ale 
třeba jedna moje známá prohlašuje, že svět je 
organizován impotenty a řízen starými dědky.

Na který polibek z mládí dodnes vzpo-
mínáte?

(Petra, střední věk)
Já ani ne, více vzpomíná ona. Byl to pořádný 
„francouzák.“Pak na mě při každém setkání 
volala: „Mersi, Mesje!“

Jak se nejlépe pozná, že člověk je již 
dospělý?

(maturanti Honza a Míša)
Dospělý je člověk, který už ví, že proti blbům 
nic nezmůže. 

V práci mi neustále hážou klacky pod nohy. 
Co mám dělat?

(Martin 21 let)
Zatopte s nimi.

Milan Kubíček
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Mladí hasiči stále umí!
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Jako většina odvětví, tak i hasiči 
mají svůj sport. Závodí staří, mla-
dí i nejmenší. Našim nejmenším 
začíná sezóna v měsíci září - přípra-
vou na podzimní kolo hry Plamen. 
Během celé zimy se pak mladí hasi-
či připravují v prostorách tělocvičny  
II. stupně Základní školy ve Starém 
Městě, pracují nejen na své fyzičce, 
ale zdokonalují se i po stránce doved-
ností.

Tato zimní příprava v letošním 
roce skončila s příchodem pěkného 
počasí a už ke konci  března se mladí 
hasiči přesunuli na hřiště SOŠG Staré 
Město. I přesto, že tréninkový režim 
často kazil déšť a náhradní příprava 
musela probíhat v prostorách hasič-
ské zbrojnice, tak se i přes všechny 
tyto překážky, které se našim svě-
řencům připletly do cesty, podařilo 
vyjet na jarní část okresního kola hry 
Plamen s cílem udržet první místa  
z její podzimní části.

V sobotu 17. května, kdy bylo 
původně plánováno okresní kolo 
mladých hasičů ve hře Plamen 
na hřišti SOŠG ve Starém Městě, 

kterého se měli zúčastnit i naši mladí 
hasiči, bylo na poslední chvíli z tech-
nických důvodů přesunuto na neděli  
18. května do sportovního areálu v Hluku. 

Po brzkém ranním příjezdu soutěžních 
družstev, úvodním nástupu a krátké pora-
dě vedoucích byla pod hrozbou přívalo-
vých dešťů zahájena první disciplína sou-
těžního dne pro kategorii starších Štafetou 
400 m CTIF, které se zúčastnilo celkem 
deset z devatenácti přihlášených družstev. 
Naši starší žáci na tuto disciplínu nastoupi-
li jako osmí, a i přes pád přenosného hasi-
cího přístroje na sedmém úseku a ziskem 
deseti trestných sekund dosáhli výsled-
ného času 94,25 sekund, čímž dosáhli  
4. místa v této disciplíně. Nejlepší týmy:  
1. Míkovice, 2. Vlčnov „A“ a 3. Hradčovice.

Kategorie mladších zahájila své sou-
těžní klání disciplínou Štafeta požár-
ních dvojic, ve které naši svěřenci získali 
deset trestných sekund a umístili se na  
8. místě. Výrazně lepším umístěním se  
v této disciplíně zapsalo družstvo starších  
a s časem 57,69 sekund ji ovládlo.

Po obou úvodních rozbězích bylo 
všem jasné, že udržet 1. místo v obou 
kategoriích z podzimní části hry Pla-
men nebude jednoduché. I přes nepří-

Horní řada: Markéta Sedlářová, Barbora Kolářová, Vendula Manová, Kateřina Brázdilová.
Dolní řada: Jakub Zelený, Marek Pištěk, Tomáš Horníček, na fotografii není Jiří Krys.        Foto: MZ

Horní řada: Lukáš Motyčka, Matyáš Kubík, Kryštof Sláma, Zdeněk Horníček.
Dolní řada: Miguel Alexandr Jara, Veronika Jurčíková, Eliška Kubíková, Filip Huňka.

Foto: MZ
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zeň počasí, občasné mrholení a déšť, 
ale dokázali naši mladí hasiči zabrat  
a v další disciplíně Štafeta 4 x 60m zaběh-
li v kategorii mladší čas 66,44 sekund  
a v kategorii starší 50,13 sekund, které 
oběma družstvům zajistila 2. místa.

Před poslední královskou disciplí-
nou, za kterou je považován požární 
útok, bylo družstvo starších v celko-
vém průběžném hodnocení na 1. místě  
s náskokem 4 bodů a družstvo mlad-
ších bylo v průběžném hodnocení na 
2. místě se ztrátou 3 bodů na vedoucí 
družstvo z Ostrožské Nové Vsi.

Po zklidnění počasí vyběhla na drá-
hu požárního útoku první družstva 
kategorie mladší, kde naši svěřenci sra-
zili terče v čase 21,78 sekund. Tento čas 
už nikdo nepřekonal ani ve druhých 
pokusech, a tak se stali vítězi této dis-
ciplíny. Družstvo starších bylo bohužel  
v prvním pokusu hodnoceno neplat-
ným pokusem a vše tedy rozhodl dru-
hý pokus. Zde ale hasiči prokázali své 
kvality a při druhém pokusu dosáhli 
výsledného času 17,75 sekund, se kte-
rým se umístili na 2. místě za vítězem 
disciplíny Míkovicemi.

Po součtu bodů ze všech disciplín 
bylo velmi potěšující zjištění, že se 
mladí hasiči ze Starého Města umístili, 
jak v kategorii starších, tak v kategorii 
mladších na 1. místech.

Při závěrečném nástupu, který se 
uskutečnil ve večerních hodinách, si 
obě naše družstva po celodenním klání 
převzaly poháry za 1. místa a družstvo 
starších tak obhájilo loňské vítězství, 
které jim i letos zajistilo postup na kraj-
ské kolo konané v Kroměříži, spolu 
 s druhými postupujícími Bílovicemi.

Touto cestou bychom chtěli všem, 
kteří se na úspěchu našich družstev 
podíleli, jak z řad vedoucích mladých 
hasičů, členům sboru, rodičům a v 
neposlední řadě sponzorům mladých 
hasičů, a to jmenovitě firmě BT - Servis 
Stanislav Houdek, Helen Doron Early 
English Dagmar Stodůlkové a městu 
Starému Městu, poděkovat.

Vás, které náš článek a úspěchy mla-
dých hasičů zaujaly a máte zájem, aby  
i Vaše dítě zkusilo být mladým hasi-
čem a zároveň se stalo součástí jedné  
z největších organizací v České repub-
lice pracující s dětmi a mládeží, rádi 
Vás u nás přivítáme. Přijďte se mezi 
nás podívat. Informovat o trénincích se 
můžete každé pondělí od 19 hodin na 
hasičské zbrojnici ve Starém Městě.

Martin Řezníček 

I dorostu se daří
Tak jako mladé hasiče, má SDH Sta-

ré Město i dorostence. Jedním z nich je  
i bývalý člen mladých hasičů Richard 
Fryšták. Ten nás reprezentuje na různých 
soutěžích a sportovních kláních pořáda-
ných v požárním sportu. Jedním z nich 
bylo i Okresní kolo dorostu, které se kona-
lo 7. května 2014 ve Vlčnově. Tady SDH 
Staré Město vyslalo jediného zástupce,  
a to právě již zmiňovaného Richarda Fry-
štáka. Ten se na závody připravoval již od 
podzimu. Zvyšoval si svou fyzickou kondici  
a trénoval techniku v tělo-
cvičně. V letošním roce došlo  
k úpravě věkových kategorií u jednot-
livců na mladší, střední a starší dorost. 
Richard Fryšták soutěžil v kategorii star-
šího dorostu, která se skládala z disci-

plín 100 m překážek, dvojboj a testů.  
V první disciplíně 100 m překážek,  
s časem 22,14 sekund dosáhl nejlep-
šího času. Během druhých pokusů 
na tento čas již nikdo nedosáhnul, 
a tím se stal jejím vítězem. Ve dru-
hé disciplíně dvojboj, kde soutěžící 
proskakují překážku zvanou okno  
a přenáší přenosný hasicí přístroj, 
dosáhl času 19,63 sekund. V posled-
ní disciplíně testy, které se skláda-
jí z okruhů požární ochrany, stanov, 
zdravovědy a bojového řádu, opět 
zabodoval a zvládl je bez chyb. Cel-
kově se umístil Richard Fryšták na  
1. postupovém místě. Tímto místem si 
zajistil účast spolu se staršími žáky MH 
v Krajském kole hry Plamen a dorostu 
 v Kroměříži.  

Martin Řezníček 

Richard Fryšták v disciplíně 100 m překážek. 
Foto: SDH



20 Mladí umělci

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

Místostarosta Radoslav Malina předal učitelce Janě Bouzkové pěknou 
kytičku.                                                                     Foto: Milan Kubíček

Karel Špaček zahrál na flétnu.                                        Foto: Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina a vedoucí městské knihovny Milada 
Rokytová poděkovali nejlepším účastníkům soutěže SUPERČTENÁŘ. 
Patří mezi ně i Klára Kroutilíková.                                         Foto: MK

Stěny místností knihovny ozdobily 
výtvarné práce dětí ZUŠ. Foto: MK 

Jak se vám líbí obrázek klau-
na?                            Foto: MK

Jana Bouzková hovořila o práci a úspěších dětí, které navštěvují 
výtvarný obor ZUŠ.                                                                  Foto: MK
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Městská knihovna ve Starém Měs-
tě a Základní umělecká škola Uherské 
Hradiště, pobočka Staré Město, společ-
ně uspořádaly výstavu s názvem Škola 
a tvorba. 

Vernisáž se uskutečnila ve středu  
18. června v 16 hodin v městské knihov-
ně v ulici Za Radnicí. Šedesát účastníků 
vernisáže přivítala vedoucí knihovny 
Milada Rokytová a potom se ujala slova 
učitelka výtvarného oboru Jana Bouz-
ková. Paní učitelka poděkovala všem 
jejím žákům za pěkné výtvarné práce a 
zvláště poděkovala rodičům, kteří mají 
se svými výtvarně nadanými děti trpě-
livost a po celý rok je podporují. „Jedná 
se již o čtvrtou výstavu výtvarných pra-
cí dětí ZUŠ v městské knihovně, které 
se nyní zúčastňuje 75 dětí ve věku od 
5 do 16 let,“ řekla paní učitelka. Potom 
jsme si poslechli v krátké hudební vlož-

ce žáka hudebního 
oboru Karla Špač-
ka, který zahrál na 
flétnu. Místostaros-
ta Radoslav Malina 
všechny přítomné 
účastníky vernisáže 
pozdravil, paní uči-
telce Bouzkové předal 
kytici květů, dětem 
poděkoval za mnoho 
pěkných výtvarných 
děl a také ocenil nej-
lepší účastníky sou-
těže SUPERČTE-
NÁŘ, kterými jsou 
Klára Kroutilíková, 
Kateřina Spáčilová a 
Pavel Valenta. Prů-
běh vernisáže Vám přiblížíme ve fotore-
portáži. Přijďte si prohlédnout výtvarné 

práce našich dětí!
Milan Kubíček
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třicetiletá válka

Na školním hřišti si žáci 7. ročníku připomněli období třicetileté války. 
Foto: JJ

V závěru školního roku zažili žáci 7. roční-
ku třicetiletou válku v praxi. Na školním hřišti 
rozložili své ležení čtyři autentičtí bojovníci. 
Postavili si stan, v kotlíku na ohni začali vařit 
kuře a na ovčích kůžích hráli vrhcáby. První 
ozbrojený střet se odehrál právě kvůli švind-
lování. Čtyři nejodvážnější žáci byli odvedeni 
do vojska a začal jejich výcvik s píkami. Dal-
ší neposlušný byl vsazen do želez. Dokonce 
jsme stříleli z opravdické muškety. Děkujeme 
panu Sajblovi, který nás už zasvětil do husitství  
a nyní si přivezl tři přátele, kteří nám ve svém 
pásmu představili nejen boj, ale i život vojáků 
a prostého lidu v průběhu třicetileté války. Už 
se těšíme na pokračování v 8. třídě.

Josef Jurnykl

Pětičlenná delegace učitelů a žáků Základní školy Staré Město převzala v 
Senátu titul Ekoškola.                                                                                         Foto: MŠ
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Konečně jsme se dočkali tolik oče-
kávaného dne. Ve čtvrtek 19. červ-
na jsme s dětmi zamířili do hlav-
ního města, abychom převzali 
titul Ekoškola. Vše se odehrávalo  
v Senátu Parlamentu ČR. Počet 
účastníků byl kvůli místu konání 
striktně omezen, proto jsme se vyda-
li na převzetí titulu v počtu pěti osob. 
Při vstupu do Valdštejnské zahra-
dy jsme byli ohromeni nádherou a 

kouzelnými zákoutími, která zahrada 
nabízí. Po nezbytné akreditaci jsme 
byli odtrženi od dětí. Ty si pro nás 
nacvičily tanec 7 kroků Ekoškoly a my 
učitelé jsme se mezitím setkali s ostat-
ními učiteli a koordinátory Ekoškol  
a vyměnili si své zkušenosti a nápa-
dy na další realizaci programu. Celé 
dopoledne se odvíjelo v  pohodo-
vé atmosféře. V době oběda nám byl 
nabídnut balíček s občerstvením v kva-

litě bio a fair trade. 
Pochutnali jsme si 
na šunce nejvyšší 
kvality, přírodním 
bio sýru, jablíčku 
od regionálního 
pěstitele a to vše 
jsme završili velmi 
kvalitní čokoládou  
s vysokým obsahem 
kakaa. Den se pře-
houpl do své dru-
hé poloviny a my 
jsme byli vyzvání  
k návštěvě Senátu. 
Po důkladné bez-
pečnostní kontrole 
a nepříliš sympatic-
ké ochrance jsme 
konečně vystoupali 
po točitých scho-

dech do Hlavního (Rytířského) sálu. 
Netrpělivě jsme čekali na slavnostní 
zahájení, kterého se ujal koordinátor 
Ekoškoly Jan Blažek. Školy byly po 
trojicích vyzvány k převzetí certifi-
kátu o udělení titulu, vlajky Ekoško-
ly, smaltového loga, zprávy z auditu 
a materiálů, které nám usnadní další 
práci v programu. Po skončení pře-
dávání titulů se všechny přítomné 
školy rozdělily do tří skupin, aby si 
mohly prohlédnout další prostory 
Valdštejnského paláce. Odborná pra-
covnice Senátu nás zavedla do rytíř-
ské síně, audienční síně, mytologic-
kou chodbou kolem galerie předsedů 
Senátu až do Jednacího sálu. Měli 
jsme štěstí! Senátoři zrovna rokovali 
a my jsme alespoň na chvíli mohli být 
součástí Jednacího sálu. Se Senátem 
jsme se rozloučili posledním pohle-
dem na sala terrena a mezi sochami 
jsme se vydali kolem jízdárny na met-
ro, které nás dovezlo k vlaku. Cesta 
zpět byla zdlouhavá a všichni jsme 
se těšili domů. Ovšem den strávený  
v Senátu byl pro nás neopakovatel-
ným zážitkem a věříme, že za dva 
roky při obhajobě titulu se do Prahy 
znovu vrátíme.

Michaela Škrabalová
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Ohlédnutí za oslavou 100 let T. J. Sokol Staré Město

OKRESNÍ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU 2014
V neděli 8. června se členové soutěž-

ního družstva mužů zúčastnili okres-
ního kola požárního sportu v Hluku, 
ze kterého první dva týmy postupují na 
krajské kolo v Horní Lidči, kde budou 
okres Uherské Hradiště reprezentovat  
v boji o postup na republikové kolo 
v Českých Budějovicích. Soutěž se sklá-
dá ze tří disciplín – běh na 100 m s pře-
kážkami, štafeta 4 x 100 m a požární 
útok.

Jako první jsme nastoupili na štafetu 
4 x 100 m. První štafeta měla za úkol 
zajistit čas k tomu, abychom se pořád 
pohybovali v boji o postupové příčky 
na krajské kolo. Ovšem ne vždy jde vše 
podle představ. Toto znamenalo, že 
jsme skončili na 3. místě. Na 1. místě 

se umístil Vlčnov a na 2. Salaš.
Pak nás čekalo 100 m s překážka-

mi. Tato disciplína je čistě individuální  
a pořadí určuje součet šesti nejlepších 
časů v daném družstvu. V celkovém 
umístění jsme obsadili prozatímní  
3. místo.

Královská disciplína je vždy požární 
útok. Výsledky této disciplíny otevíraly 
možnost postupu z 1. – 3. místa (Vlčnov, 
Salaš, Staré Město). Týmu z Vlčnova se 
požární útok příliš nepodařil a skončil  
s časem 34 sekund na 3. místě. Naše 
družstvo si v této disciplíně nakonec 
doběhlo po problémech na nástřikových 
terčích pro 5. místo.

Družstvo ze Salaše zaběhlo nejlepší 
požární útok s časem 24 sekund a obsa-

dilo 1. místo, stejně jako v celkovém 
hodnocení.

Celkově se muži umístili na krásném 
3. místě s pocitem dobré reprezenta-
ce našeho sboru a vírou, že příští rok 
se budeme opět „rvát“ o to, abychom 
postoupili na krajské kolo. Náš sbor 
reprezentovali Kropáč Petr, Svárov-
ský Marek, Svárovský David, Cibulka 
Michal, Fryšták Richard, Tománek 
Adam, Hastík Filip, Brázdil Otakar  
a Malina Igor. 

Celkové pořadí všech zúčastně-
ných týmu mužů: 1. Salaš, 2. Vlčnov, 
3. Staré Město, 4. Jalubí, 5. Šumice, 6. 
Ostrožská Lhota, 7. Jarošov.   

Martin Řezníček

V červnovém čísle Staroměstských 
novin jsme přinesli reportáž z oslavy 
100 let T. J. Sokol Staré Město, která se 
uskutečnila v sobotu 26. dubna v místní 
sokolovně. Na dvou novinových stra-
nách jsme zveřejnili 12 fotografií, které 
měly dokumentovat to nejpodstatnější 
z pěkné oslavy. Dvě fotografie zveřejňu-
jeme až nyní. 

Na první z nich jsou hosté z T. J. Sokol 
Veselí nad Moravou. Věrná garda k nám 
do Starého Města ráda přijela. Veselští 
sokoli zacvičili na pódiu a obdivovali 
naši před osmi lety opravenou soko-
lovnu. V jejich řadách cvičí také bývalý 
primář plicního oddělení uherskohra-

Jiří Horsák na prknech, která znamenají svět.                                                 Foto: Milan Kubíček  

Věrná garda TJ Sokol Veselí nad Moravou.                                                                      Foto: MK

dišťské nemocnice MUDr. Zdeněk Hlo-
bil, který je také starostou veselské jedno-
ty. Nejstaršímu cvičenci Juliu Kodrikovi 
bude 88 let.

Na druhém snímku je herec divadel-
ního odboru T. J. Sokol Staré Město Jiří 
Horsák, kterému jsme tleskali při mnoha 
veselohrách, které ochotníci v minulých 
letech sehráli. Pan Jiří Horsák se může 
pochlubit ojedinělou skutečností, že  
v jednom roce oslaví stoleté výročí nejen 
staroměstského Sokola, ale i rybářské 
organizace (28. června), v jejímž čele už 
stojí dlouhá léta. Přejeme mu vše nejlep-
ší, především zdraví a pohodu do dalších 
roků!   

Milan Kubíček



Poslední týden školního roku 
organizuje SOŠ a Gymnázium Sta-
ré Město pro své studenty výběro-
vé exkurze či jiné zájmové aktivity. 
V potravinářských a chemických 
exkurzích seznamujeme studen-
ty s kvalitními výrobky, výrobními 
postupy a provozy firem našeho kra-
je. Učíme je tak zodpovědnosti při 
výběru a nákupu jakéhokoliv zboží. 

Oslovené firmy nám vycházejí 
vstříc, berou tuto aktivitu jako pre-
zentaci podniku, reklamu svých vý-
robků a získání nových zákazníků. 
Jejich pracovníkům patří velké po-

Konec školního roku v mateřské škole Komenského
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exkurze studentů gymnázia

Chlapci a děvčata ze třídy gymnázia 3. H navští-
vili Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. 

Foto: RB

Studenti ve firmě Continental Barum, s. r. o. Otrokovice.                  Foto: RB

Starosta Josef Bazala společně s paní ředitelkou 
Mazurkovou předali dětem pohádkovou knížku. 

Foto: IZ
Páni kluci z mateřské školy Komenského.    
                                                         Foto: Ivana Zavřelová
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Mateřská škola Komenského má 
nádhernou zahradu plnou stromů 
a dřevěných herních prvků, ale bez 
pomoci rodičů dětí a paní školnice 
Růženy Topolánkové by zdaleka tak 
pěkná nebyla.

Celý rok děti poznávaly mnoho no-
vého a tak je zase potřeba poděkovat 
zvláště některým rodičům, 
kteří věnovali svůj vol-
ný čas na seznámení dětí  
v mateřské škole se svými 
koníčky. Tatínek Vojtěcha 
Baláže dětem předvedl ži-
vého raka, krtonožku, 
žabky, užovky, myšku  
a poutavě o nich vyprávěl. 
Tatínek Michala Dostalíka 
přinesl ukázkový živý úl  
a seznámil děti se životem 
včel. Maminka Dominika 
Daťka a sestra Marečka 

Buji předvedly své živé koně a vy-
světlily dětem, jak je třeba o ně pe-
čovat. V neposlední řadě děkujeme 
panu starostovi Josefu Bazalovi, že 
vždy dětem odcházejícím do školy 
předá knížku a popřeje jim hodně 
úspěchů.

Věra Hanslianová

děkování za trpělivý přístup a čas, který 
věnovali našim studentům.

Třída 3. H navštívila dva výrobní pod-
niky – Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. 
a Continental Barum, s. r. o. Otrokovice. 

Zúčastnění studenti získali nové in-
formace, seznámili se se zajímavými 
výrobními postupy a ocenili vstřícný 
přístup průvodců.

Ing. Růžena Borková
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Rybáři oslavili 100 let činnosti plavbou po řece Moravě
Členové místní organizace Morav-

ského rybářského svazu Staré Město 
si letos připomínají kulaté výročí 100 
let činnosti. Rybářský spolek ve Sta-
rém Městě byl ustanoven schválením 
stanov dne 5. dubna 1914. 

Při příležitostí této významné udá-
losti byla v sobotu 28. června připra-
vena pro čtyřicet rybářů a hostů pro-
jížďka výletní lodí Morava. Začátek 
plavby byl v 10 hodin v Uherském 
Ostrohu a trasa vedla přes jez v Neda-
konicích a dále přes Kunovský jez do 
přístavu v Uherském Hradišti a dále 
po řece Moravě ve směru na Jarošov.

Všechny přítomné přivítal předse-
da organizace Jiří Horsák a seznámil 
je s programem plavby. Za městský 
úřad byl přítomen místostarosta Ra-
doslav Malina, který všem popřál 
pěknou oslavu na lodi a seznámil je 

s dopisem starosty Josefa Bazaly, který 
se omluvil, jelikož byl v té době členem 
poroty na Mezinárodním folklorním 
festivalu ve Strážnici. 

Rybáři jsou stále nejpočetnějším 
staroměstským spolkem a sdružují při-
bližně 550 členů. Rybolovu se věnuji 
nejen dospělí členové, ale i děti, mlá-
dež a ženy. Sídlo místní organizace je u 
chovného rybníčku vedle fotbalového 
stadionu Širůch. 

S několika rybáři jsem provedl ma-
lou anketu. Zeptal jsem se, na který do-
savadní úlovek nejvíce vzpomínají.

Oldřich Malina, 85 let, nejstarší 
účastník plavby: „Na Baťově kanálu 
jsem chytil amura 90 cm a sumce 120 
cm. Členem organizace jsem od roku 
1947.“

Jarda Vlašic: „ Asi před pěti lety jsem 
chytil cejna. Ale pozor! Když jsem měl 

Společný snímek rybářů u lodi Morava před vyplutím z Uherského 
Ostrohu.                     Foto: MK

Předseda rybářské organizace Jiří Horsák (vpravo) slavnostní plavbu 
zahájil a potom všechny přítomné pozdravil místostarosta Radoslav 
Malina (druhý zleva). Na místě nechyběli dlouholetí členové organiza-
ce Jaroslav Pelka (vlevo) a Miroslav Horký (druhý zprava). 

Foto: Milan Kubíček

Loď Morava je připravena k plavbě po řece 
Moravě.           Foto: MK

Kapitán lodi Miloslav Urbánek. 
Foto: MK

Panorama Uherského Ostrohu  
z vodní hladiny.              Foto: MK 

devět roků, chytil jsem úhoře 120 cm. 
Rybařím od svých šesti let.“

Jiří Horsák: „Tak já víc funkciona-
řím, než rybařím. Nejsem ta pravá vy-
dra. Chytám většinou kapry.“

Jaroslav Pelka: „Na Zadní Morávce 
jsem chytil před 30 lety amura 80 cm, 
6,5 kg.“

Miroslav Horký: „Na Moravě jsem 
ulovil sumce 130 cm, parmu 83 cm.“

Jiří Jiřík: „Loni jsem ulovil kapra 
67 cm.“

David Tománek 17 let: „Jelikož až 
tak moc nerybařím, tak je pro mě zá-
žitkem každá ryba, kterou chytnu.“

František Botek: „Před 20 lety 
jsem chytil amura 89 cm. Byla to pěk-
ná ryba.“

Milan Kubíček
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Když se setkají rybáři, je si o čem povídat. 
Foto: MK

František Botek byl 22 let členem výboru.
 Foto: MK

Krátká zastávka v přístavu v Uherském Hradišti. 
Foto: Milan Kubíček

Jiři Horsák s maskotem vodníkem Čochtanem Vás zve na noční ry-
bářské závody na Čerťáku, které se konají ze soboty 16. na neděli  
17. srpna.                  Foto: MK

Martin Slavík s dcerami Adélkou a Monikou si v loni v srpnu odnesli z Čerťáku nejen kapra  
65,5 cm, ale i maskota závodu vodníka Čochtana.         Foto: Milan Kubíček

Lávky přes Baťův kanál 
budou uzavřeny

V pondělí 4. srpna bude předáno sta-
veniště lávek přes Baťův kanál a řeku 
Moravu, kde bude v následujících dnech 
probíhat tolik potřebná rekonstrukce. 

Přibližný termín uzavření 
lávek je do 31. října 2014.
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Župní turnaj v pétanque

Starostka nejlepší v minigolfu

Nad návrhem jízdního řádu 2014/2015

Orli ze Starého Města se zúčastnili 
v sobotu 14. června turnaje župy Ve-
lehradské v Uherském Hradišti v pé-
tanque. Je to poměrně mladý sport,  
v Orlu méně známý. Pro jeho nenároč-
nost jej mohou hrát všechny věkové 
kategorie. Chce to jen trochu zručnosti 
a štěstí. Orli ze Starého Města bojovali 
jako lvi a umístili se na prvních dvou 
místech. Družstvo JAMA získalo zlato 
a družstvo ORLI si přivezlo stříbrnou 
medaili. Celkem hrálo sedm týmů sys-
témem každý s každým.

Poděkování patří všem zúčastněným 
hráčům za jejich sportovní chování  
a hru fair-play. Hlavnímu rozhodčímu 
bratru Kamilu Basovníkovi děkujeme 
za zajištění hřiště a organizaci turnaje.

Dagmar Zálešáková
 starostka jednoty Turnaje župy Velehradské se zúčastnili i orli ze Starého Města.

 Foto: DZ

Poprvé v historii se zástupci jednoty Orla 
ze Starého Města zúčastnili otevřeného tur-
naje v minigolfu jednotlivců. Turnaj pořádala 
jednota Uherské Hradiště v pěkném prostře-
dí v tenisovém klubu za Kauflandem. V pá-
tek 20. června v odpoledních hodinách hrálo 
celkem 9 hráčů. Bojovalo se o každou jamku. 
Ze staroměstské jednoty byla nejúspěšněj-
ším hráčem starostka jednoty sestra Dagmar 
Zálešáková. Umístila se na pěkném 2. místě. 
Gratulujeme!

Mgr. Jana FerdováNa turnaji v minigolfu byla nejúspěšnější starostka jednoty Dagmar Zálešáková (na 
snímku vlevo nahoře).                                                                                               Foto: JF

Jezděte vlakem, příroda vám poděkuje. 
Ilustrační foto: MK 

V současnosti vrcholí přípravy no-
vého jízdního řádu 2014/2015. Jaké 
budou změny v železniční dopravě?

Na trati Přerov – Břeclav pojede vět-
šina rychlíků i osobních vlaků Českých 
drah v přibližně stejných časových po-
lohách jako doposud. Vlak EuroCity 
102/103 „Polonia“ z Varšavy do Villa-
chu bude mít novou konečnou stanici 
Vídeň hlavní nádraží. Spoj EC 104/105 
„Sobieski“ Vídeň – Varšava pojede 
nově až do Gdyně. Dojde ke zrušení 
vlaku EC130/131 „Varsovia“ z Varšavy 
do Budapešti. V trati Břeclav - Staré 
Město – Bohumín ho nahradí nový 
expres  530/531 „Slezan“, který pojede  
v přibližně stejných časových polo-
hách. Vlak IC 100 „Moravia“ z Břeclavi 

do Bohumína, který v současnosti odjíž-
dí ze Starého Města v 18:53 h., pojede od 
14. prosince v 19:42 h. 

U druhého dopravce LEO Express a. s. 
dojde k výrazné změně. K rannímu spoji 
do Prahy s odjezdem ze Starého Města 
v 5:50 h. (nově v 5:52 h.) přibude i dru-
hý spoj s odjezdem v 14:53 h. Ve směru 
Praha – Staré Město bude současný pod-
večerní spoj (příj. 19:30 h.) přijíždět na 
staroměstské nádraží přibližně o hodinu 
později (20:35 h.) a nový spoj z Prahy  
s označením LE 1355 přijede do Starého 
Města v 14:04 h.

Zatím se jedná jen o návrh jízdního 
řádu, ve kterém ještě mohou být uskuteč-
něny změny.

Milan Kubíček
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Narodili se v habsburské monarchii

cestovní agentura 
B&B Travel v novém
OD Centrum,
Velehradská 1206, Uherské Hradiště
(vedle autobusového nádraží).
Tel.: 577 477 987, 773 003 001
www.bbtravel.cz
ZOO ve Vídni ZDARMA pro malé děti a školáky s hezkým vysvědčením!
Dne 16. a 23.8. pořádáme zájezd do Vídně – Schönbrunnu, kde je krásná 
ZOO proslavená chovem Pand Velkých. Za alespoň 5 jedniček na vysvědčení 
zaplatíme dětem vstupenku do ZOO. Pro zájemce je též zajištěna prohlídka 
centra města namísto ZOO.
Nejlepší LAST MINUTE nabídky, stejné ceny jako u pořádajících CK.
Rádi Vám pomůžeme s výběrem dovolené, vše vyřídíte na jediném místě 
včetně pojištění.
Jako jediní v Uherském Hradišti provozujeme značkové zastoupení 
EXIM Tours - EXIM Partner. Přijďte si pro nové katalogy.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pan Karel Čejka ze Starého Města nám poslal do redakce jedinečnou historickou fotogra-
fii, kterou získal od vnuka svého strýce (na snímku označen). Chlapci se narodili v roce 
1912 a žádný z nich již nežije. Určitě na fotografii poznáte některého z vašich tatínků, 
dědečků a pradědečků. Přejeme Vám šťastné hledání.

Milan Kubíček

co sa u nás říkává
Nepodaro, počkaj až ťa chytnu.
Nenadávaj mu, volovi.
Čím mamička tluče mak, když nejsi doma?
Rozumu máš jak kočka koťat.
Hledíš jak Kunovjan na školu.
Čert aby sa s tebú modlil.
 Z dálky vypadal jak blbec – přijď blíž, akorát.

Ze zápisníku 
Stanislava Prostředníka

Zalistujte 
v rodinných albech

Také v dnešním vydání Staroměstských novin 
zveřejňujeme fotografii z historie. Zaslal nám ji 
pan Karel Čejka a jsou na ní chlapci ze Starého 
Města, kteří v roce 1921 navštěvovali třetí třídu 
obecné chlapecké školy ve Starém Městě.

Ve většině domácností staroměstských rodá-
ků určitě najdeme mnoho zajímavých fotografií, 
které nám přibližují, jak se žilo v minulosti. Pro-
to budeme rádi, když nám do redakce zapůjčíte 
fotografii právě z Vašeho fotoalba.

Můžete přinést osobně do redakce, v případě 
nepřítomnosti redaktora předejte na informa-
cích ve vchodě do radnice u paní Ireny Wun-
derlichové nebo na matrice u paní Jany Noskové  
a Hany Štěrbové. Další možností je fotogra-
fii naskenovat a poslal e-mailem na adresu  
kubicek@staremesto.uh.cz

Po zveřejnění Vám fotografie vrátíme a po-
šleme i autorský výtisk Staroměstských novin. 
Děkujeme!    

Milan Kubíček, 
redaktor a kronikář města



Předání Grantu 2014 

Zástupci spolků a neziskových organizací se sešli s vedoucími představiteli 
města v obřadní síni na radnici.                                   Foto: Vladimír Kučera

Cílem projektu je vybudovat doprovodnou  
infrastrukturu cestovního ruchu na náměstí  
Velké Moravy, kde jsou významnými turistic-
kými atraktivitami Památník Velké Moravy  
a kostel Svatého Ducha. 

Foto: Milan Kubíček
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Investiční akce - Rozcestí Velké Moravy

Zajímavé setkání se uskutečnilo  
v obřadní místnosti radnice ve čtvrtek 
3. července. Na městský úřad přišli zá-
stupci místních škol, spolků a nezisko-
vých organizací, aby převzali finanční 
prostředky ve výši 500 tisíc korun na 
podporu činnosti nebo projektu nezis-
kových organizací - Grant 2014. Na-
příklad fotbalisté TJ Jiskra Staré Město 

získali peníze na pro-
jekt Podpora mládež-
nického fotbalu ve 
výši 40 tisíc korun, 
skupina historického 
šermu Morrigan o. s. 
na projekt Procház-
ka středověkem na 
náměstí Velké Mo-
ravy ve výši 30 tisíc 
korun a třeba dětský 
folklorní soubor Do-
linečka na projekt 
Prezentace tradič-
ní lidové kultury na 
území Starého Města 
i v zahraničí ve výši 
25 tisíc korun. 

V úvodu slavnos-
ti přednesl proslov 
starosta Josef Bazala. Poděkoval všem 
zástupcům škol, spolků a společenských 
organizací za jejich činnost. Byli přítomni  
i zástupci Rady města Staré Město Rado-
slav Malina, Ing. Kamil Psotka, Mgr. Mar-
tin Zábranský a Miroslav Horký, kteří po-
stupně předali všem přítomným smlouvy 
o schválených finančních příspěvcích na 

podporu činnosti nebo projektu nezis-
kových organizací.

Po oficiální části následovalo ne-
formální posezení spojené s výmě-
nou zkušeností z činnosti spolků  
a neziskových organizací.

Milan Kubíček

Řešené území se nachází v severo-
východní části města v ochranném 
pásmu a přímém sousedství národní 
kulturní památky archeologické lo-
kality „Na Valách“. Cílem projektu je 
vybudovat doprovodnou infrastruk-
turu cestovního ruchu na náměstí 
Velké Moravy, kde jsou významnými 
turistickými atraktivitami Památník 
Velké Moravy a kostel Svatého Ducha.  
V okolí těchto dominant již vzniká 
prostor pro kulturní a folklórní vystou-
pení, otevře se staré jezuitské sklepení, 
bude tu návštěvnické zázemí s info-
centrem, kde bude umožněn i prodej 
suvenýrů s malým občerstvením, toa-
letami a sprchou. 

Odpočinkové intimnější prostředí 
nabídne návštěvníkům bohatě členě-
ná promenáda s řadou galerijních stěn  
z přírodních materiálů a posezením  
v klidném prostředí, krytém kamen-
nými zídkami od relativně rušné ulice 
Velkomoravské. Architektonický ná-
vrh zdůrazňuje jednotné menší měřít-

ko, které zklidní objemovou roztříštěnost 
objektových dominant a vytvoří příjem-
né prostředí pro návštěvníky i průchozí 
pasanty. Vytvoří klidná místa v členitém 
prostoru s odcloněním od běžného měst-
ského ruchu. Navržené řešení nabízí trva-
le oslunění, stín i polostín s průhledy na 
zajímavé prostorové kontrasty. Horizon-
tální i vertikální plochy tvoří osobité ga-
lerijní a orientační linie, vedoucí v úrovni 
vhodné pro oči dospělých i dětí.

Stavba zahrnuje objekty: Galerijní 
promenáda „PVM“, Galerijní promenáda 
„Altéře“, Komunikace, Mobiliář, Sado-
vé a terénní úpravy a Veřejné osvětlení. 
Stavební práce byly zahájeny 26. května  
a ukončeny budou do konce října letoš-
ního roku.

Město Staré Město je příjemcem dota-
ce projektu Rozcestí Velké Moravy z Re-
gionálního operačního programu Střední 
Morava, prioritní osa 3 Cestovní ruch, 
oblast podpory 3.2. Veřejná infrastruktu-
ra a služby. 

Starosta Josef Bazala všem přítomným poděko-
val za velmi aktivní činnost v minulém období.

Foto: VK

Celkové výdaje projektu jsou  
18 223 316 Kč a celkové způsobilé výdaje 
jsou 16 477 118 Kč. Dotace z ROP bude  
v předpokládané výši 70 % ze způsobi-
lých výdajů, tj. 11 533 982 Kč, vlastní 
podíl města Staré Město je 6 689 334 Kč.

Josef Bazala,
starosta
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Slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd
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Ve čtvrtek 26. června se uskutečni-
lo v SKC – sokolovně ve Starém Městě 
slavnostní rozloučení vedení města 
a školy s žáky 9. tříd. V první části 
programu se začátkem v 15:30 h. se 
konalo rozloučení s žáky 9. A (třídní 
učitel Mgr. Alan Navrátil) a 9. B (tříd-
ní učitelka Mgr. Petra Blažková) a po 
17 hodině se sešli naposledy v plném 
počtu chlapci a dívky z 9. C (třídní 
učitel Mgr. Martin Motyčka) a 9. D 
(třídní učitelka Mgr. Jarmila Králová).

K žákům promluvil starosta Josef 
Bazala a ředitel základní školy Mgr. 
Josef Jurnykl. Přítomen byl také mís-
tostarosta Radoslav Malina a staros-
tové okolních obcí, jejichž žáci nav-
štěvují naši základní školu. Součástí 
obřadu bylo i vystoupení folklorní 
skupiny školy s učiteli Mgr. Josefem 
Pavelou a Mgr. Antonínem Drgáčem 
a pěveckého sboru s učitelkou Mgr. 
Jitkou Banou.

Žáci z každé třídy si společně při-
pravili prezentační videopásmo, ve 
kterém zavzpomínali na školní do-
cházku a prožité chvíle v šesté až devá-

té třídě. Při loučení jsme viděli i nejednu 
slzičku, bylo na co vzpomínat. Na závěr 
všichni patnáctiletí obdrželi Pamětní 
listy, které jim i po letech připomenou 
tuto neopakovatelnou událost. Pamětní 
listy předali starosta Josef Bazala a mís-
tostarosta Radoslav Malina společně  
s ředitelem Mgr. Josefem Jurnyklem.

Děkujeme za účast i všem rodičům 
a prarodičům, kteří se přišli na své děti 
a vnuky podívat. Do dalších let studijní 
a odborné přípravy přejeme chlapcům 
a dívkám jen skvělé výsledky a hlavně 
úspěch v praktickém životě. 

Milan Kubíček Starosta Josef Bazala popřál žákům mnoho 
úspěchu při studiu na středních školách a odbor-
ných učilištích.            Foto: MK

Deváťáci poslouchají proslov starosty. 
Foto: Milan Kubíček

Třída 9. B s třídní učitelkou Mgr. Petrou Blažkovou. 
Foto: MK

Pěvecký sbor základní školy.               Foto: MK

Kulturní program připravili žáci 8. ročníku. 
Foto: Milan Kubíček

Třída 9. A s třídním učitelem Mgr. Alanem Navrátilem. 
Foto: MK



30 Zprávy z radnice  Staroměstské noviny 8/14 Staroměstské noviny 8/14

Vítání občánků letos podruhé a s dvojčaty

V pátek 27. června se uskutečnilo 
v obřadní síni staroměstské radnice 
letošní druhé Vítání občánků do ži-
vota. Celkem jsme přivítali 16 dětí, 
devět chlapců a sedm dívek, ve dvou 
skupinách. První batolata přijela na 
městský úřad v doprovodu rodičů  
a dalších rodinných příslušníků  
v 13 hodin. V úvodní skupině jsme 
přivítali čtyři holčičky Amálii  
s Eliškou (dvojčata), Anetu, Viktorii  
a čtyři kluky Jakuba, Daniela, To-
máše Maxmiliána a Dominika.  
V druhé skupině, která měla slavnost  

v 13:30 h., byl poměr pohlaví pět 
chlapců a tři dívky. Chlapcům dali 
rodiče jména Jiří, Kristián, Lukáš, 
Štěpán, Tomáš, dívenky dostaly jmé-
na Adéla, Barbora a Tereza.

K přítomným promluvil místosta-

Na snímku matrikářka Hana Štěrbová a místostarosta Radoslav Ma-
lina při slavnostním obřadu.                                                     Foto: MK

Na snímku zleva děti: Aneta Turečková, Eliška Potomská, Amálie Po-
tomská,Viktorie Hulíková.                                                        Foto: MK

Na snímku zleva děti: Adéla Jančová, Tomáš Pelka, Štěpán Hanák, Jiří 
Němec.                                                                        Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Jakub Bělošek, Daniel Karlík, Tomáš Maxmilián 
Matejkovič, Dominik Bublík.                                Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Lukáš Mazáč, Kristián Pavlacký, Tereza Mališ-
ková, Barbora Juřenová.                                                            Foto: MK

rosta Radoslav Ma-
lina, obřad uváděla 
matrikářka Hana 
Štěrbová a s krát-
kým hudebním 
pásmem vystoupi-
ly děti z Křesťan-
ské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí 
s učitelkou Jitkou 
Minářovou. Rodi-
če dětí převzali po 
skončení obřadu 
Vítání občánků 
hotovost ve výši 

3000 Kč odsouhlasených Radou města 
Staré Město jako finanční příspěvek při 
narození dítěte. Navíc každá mamin-
ka obdržela kytičku a dítě malý dárek, 
který jim i po letech bude připomínat 
tuto milou událost. Maminky a tatínci 
se podepsali do Pamětní knihy měs-

ta, fotografie všech dítek zveřejňuje-
me ve Staroměstských novinách, na  
internetových stránkách města  
a snímky z obřadní síně jsou součástí 
fotokroniky města za rok 2014.

Milan Kubíček
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Slavnost Božího Těla za velké účasti farníků
V neděli 22. června bylo krásné  

a slunečné počasí a za těchto příznivých 
okolností zavítalo v 8 hodin do kostela 
sv. Michaela mnoho účastníků památky 
Těla a Krve Kristovy, lidově svátek Boží-
ho Těla, která byla spojena s prvním 
svatým přijímáním dvanácti dětí.

Letošní svátek Božího Těla byl  
v pozdním červnovém termínu, pro-

Slavnost byla hojně navštívena, farníkům přálo počasí. Foto: František Ingr

Chlapci a děvčata, kteří se zúčastnili prvního svatého přijímání spo-
lečně s P. Miroslavem Suchomelem.                                            Foto: FI

Slavnostní mši sloužil P. Miroslav Suchomel.          Foto: František Ingr

Zastavení u oltáře v ulici Za Radnicí.                                        Foto: FI

Průvod svátku Božího Těla, ve kterém bylo přítomno téměř 300 věří-
cích.                                                                          Foto: František Ingr

Děti při mši v kostele sv. Michaela.                                            Foto: FI

Slavnost Božího Těla za velké účasti farníků
tože i Velikonoce byly letos až koncem 
dubna. Po mši svaté vyšel pak slavnostně 
z areálu hřbitova blízkými ulicemi prů-
vod s Tělem našeho Pána Ježíše Krista, 
proměněného ve svátosti chleba. Přítom-
no bylo téměř 300 věřících. Naše děti, 
které se několik let připravovaly na tuto 
slavnost prvního setkání s Kristem ve 
svatém přijímání, průvod doprovázely  

v krásných nažehlených krojích a sně-
hobílých šatech. Po cestě byla zasta-
vení u oltáříků v ulicích Za Radnicí  
a Sées. Rodiny se na tuto svátost velmi 
dobře připravily. O hudební doprovod 
se postarala Staroměstská kapela. Slav-
nost si připomeneme ve fotoreportáži 
Františka Ingra.

Milan Kubíček
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Sklony ke změně
Žena se vdá za muže po nevyda-

řené dovolené v očekávání, že se muž 
změní a on to neudělá. Muž si vezme 
ženu po bouřlivých nocích na dovolené 
v očekávání, že se žena nezmění a ona 
to udělá.

Zlatá mládež
Babka s dědkem sedí na lavičce  

u koupaliště na Širůchu a pozorují pro-
cházející omladinu. „Podívej, dědou-
ši, jak jsou ti dnešní mladí skromní. 
Pět jich kouří jednu cigaretu, a jak se  
u toho smějí!“

Ze života
Baví se dvě pouliční informátorky 

na Špitálce. „Představte si paní Vrťap-
ková, Nikolka bude mít dítě a neví  
s kým.“ „To je nějaká senzace? Já mám 
zase manžela a nevím nač!“

NI

Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 29. srpna, uzávěrka je 15. srpna 
2014.

Anekdoty
na poslední stranu

Na snímku z roku 2013 zleva ředitel turnaje Josef Trubačík, hlavní rozhodčí Ladislav Demko, celkově třetí 
Vojtěch Plát, vítěz turnaje Vladimír Talla, v pořadí druhý Martin Jurčík a místostarosta Radoslav Malina.

 Foto: Milan Kubíček

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN 2014 

Mezinárodní šachový turnaj FIDE OPPEN 2014 se uskuteční v SKC – sokolovně ve Starém Městě ve 
dnech 8. - 16. srpna.                                                                                                                     Foto: Milan Kubíček
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Šachový klub Staré Město pořádá ve 
dnech 8. – 16. srpna v pořadí již 12. roč-
ník mezinárodního šachového turnaje 
FIDE OPEN Staré Město 2014. Turnaj 
je současně hrán jako Krajský přebor 
Zlínského kraje jednotlivců v prak-
tickém šachu pro rok 2014 v kategorii 
mužů, žen, juniorů a dorostenců. Jako 
každoročně se hraje švýcarským systé-
mem na 10 kol.

Výsledky turnaje budou zaslány na 
FIDE pro zápočet ratingu a získaných 
norem. Turnaj bude zahájen v pátek 
8. srpna v 15:45 hod. ve Společensko 
-kulturním centru ve Starém Městě. 
Slavnostní ukončení bude v sobotu  
16. srpna v 15:30 hod.

Ve startovní listině bylo ke dni  
22. července celkem 151 účastníků  
z České republiky, Slovenska, Ukra-
jiny, Ruska, Egypta, Indie a Rakous-
ka. Nasazenou jedničkou bude vítěz  
z roku 2011 Alexej Kislinsky, původem 
Rus, který od roku 2012 reprezentuje 
Českou republiku. Přihlášeno je také  
11 žen a 17 šachistů mladších 15 let. 
Loňské vítězství bude obhajovat Vladi-
mír Talla z Šachového klubu Hm Ost-
rava, který byl ve Starém Městě nejlepší 
také v roce 2010. Připomeňme si, že  
z domácích šachistů byl v loňském roce 
hodnocen nejlépe Vojtěch Dobeš na  
30. místě, když získal 6 bodů. 

V rámci turnaje se bude konat  

v sobotu 9. srpna v 10 hodin doprovod-
ná akce – simultánní šachová partie  
a v úterý 12. srpna bleskový turnaj v hra-
cím sále. Pro všechny příznivce šachu 
je připraven internetový servis včetně 
on-line přenosu prvních osmi šachovnic  
a denně aktualizované zpravodajství. 
Vše na turnajových stránkách www.fera.
hitech.cz nebo na stránkách oddílu ŠK 
Staré Město www.sachysm.cz 

Zveme všechny příznivce šachu k ná-
vštěvě turnaje. Vstup je zdarma.

Milan Kubíček
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