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ROČNÍK XXIV  Č. 5  KVĚTEN 2014  VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO  CENA 10 Kč

měsíčník Starého Města a okolních obcí

Vítání občánků opět s převahou chlapců
První Vítání občánků v letošním roce se usku-

tečnilo v pátek 28. března v obřadní místnosti na 
radnici. Dětí se narodilo hodně, proto byly na 
programu celkem tři obřady, postupně v 13, 13:30 
a 14 hodin. K rodičům a prarodičům promluvil 
místostarosta Radoslav Malina, obřad uváděla 
matrikářka Hana Štěrbová. S kulturním progra-
mem vystoupily děti z Křesťanské mateřské školy 
v ulici Za Radnicí s učitelkou Jitkou Minářovou.

Při minulém vítání 13. prosince 2013 jsme 

Místostarosta Radoslav Malina a Hana Štěrbová při obřadu. 
Foto: MK

Vítání občánků opět s převahou chlapců

Na snímku zleva děti: Šimon Michek, Štěpán Mareček, Sofie Šišáková, 
Alexandra Hrabová.                 Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Zuzana Sehnalová, Dominik Huňka, Sabina 
Beránková, Šimon Bureš.                Foto: MK

Na obřadu byla přítomna i sekretářka starosty na mateř-
ské dovolené Vendula Nožičková se synem Tomášem.

Foto: MK 

zaznamenali rekordní nepoměr v počtu narozených chlapců (9) a dívek 
(2). Při letošním vítání opět výrazně převažovali chlapci nad děvčaty, a to 
v poměru 14:8.

V první skupině jsme přivítali chlapce se jmény Dominik, Šimon, Štěpán (2) 
a dívky Alexandru, Sabinu, Sofii a Zuzanu.

Milan Kubíček
(pokračování na straně 2)  
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(pokračování ze strany 1)
Ve druhé skupině jsme přivítali chlapce se jmény Antonín, 

Jan, Jiří, Šimon, Tomáš (2) a dvě holčičky, Annu a Terezu. Do 
obřadní místnosti přišla také sekretářka starosty na mateřské 
dovolené Vendula Nožičková se synem Tomášem.

Ve třetí skupině jsme po delší době očekávali vítání dvojčat 
Amálie a Elišky Potomské, ale rodiče se z obřadu omluvili. 
Snad to vyjde příště. Nakonec jsme přivítali kluky se jmény 
David, Matyáš, Ondřej a Robert, děvčata dostaly jména Bar-
bora a Ema.

Na závěr se rodiče podepsali do Pamětní knihy města 
a převzali finanční příspěvek 3.000 Kč. Navíc každá mamin-
ka dostala kytičku a dítě malý dárek. Fotografie všech chla-
pečků a děvčátek zveřejňujeme ve Staroměstských novinách, 
dále na internetových stránkách města a snímky z obřadní 
síně jsou již součástí fotokroniky našeho města za rok 2014.

Milan Kubíček 

Na snímku zleva děti: Barbora Kotačková, Ondřej Pop, Robert Dlapa, 
David Sýkora.                                                             Foto: Milan Kubíček

Na snímku zleva děti: Tomáš Malina, Tomáš Dohnal, Jiří Odstrčil, 
Antonín Vičánek.                                                           Foto: Milan Kubíček

Děti z Křesťanské mateřské školy s učitelkou Jitkou Minářovou zpívají 
dětem při obřadu Vítání občánků do života.                             Foto: MK

Na snímku zleva děti: Jan Přikryl, Šimon Milis, Anna Dvořáková,  
Tereza Ištoková.                                                                              Foto: MK

Na snímku zleva děti: Ema Trnková, Matyáš Grebeníček. Foto: MK
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U S N E S E N Í
z 21. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 12. 3. 2014 v zasedací místnosti MěÚ ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I.  vzalo na vědomí
K bodu 4)
možnost, že vlastní podíl spolufinan-
cování se dle podmínek Výzvy na 
akci  „Záchytné parkoviště Altéře“ může 
v budoucím rozhodnutí zvýšit v krajním  
případě až na 50 % z celkových výdajů, tj. 
1 393 930 Kč.

II. schválilo
K bodu 2)
rozpočtové opatření č. 1/2014
- zvýšení výdajů ze 174 278 000 Kč na 
174 862 000 Kč
- změnu financování ve výši 13 807 000 Kč 
na 14 391 000 Kč

K bodu 3)
změnovou Obecně závaznou vyhlášku 
města Staré Město č. 01/2014, kterou   
se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 04/2012 města Staré Město  
 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy,   
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

K bodu 4)
- přípravu a financování realizace projektu 
„Záchytné parkoviště Altéře“ v roce   
2015 v celkové výši 3 554 088 Kč.
- vlastní podíl spolufinancování pro rok 
2015 celkem ve výši 766 228 Kč. 
- výdaje na průběžné financování projektu 
„Záchytné parkoviště Altéře“ před   
úhradou části dotace ve výši: v roce 2015 – 
2 787 860 Kč. 
- financování provozních výdajů města 
souvisejících s údržbou a správou   
vybudované investice „Záchytné parkoviště 
Altéře“ po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 
let od ukončení projektu v plánované výši: 
rok 2016 – 20 000 Kč, rok 2017 – 20 000 Kč, 
rok 2018 – 20 000 Kč, rok 2019 – 20 000 Kč, 
rok 2020 – 20 000 Kč, rok 2021 – 20 000 Kč.

K bodu 5)
změnu obsazení v Kontrolním výbo-
ru – za dosavadní místopředsedkyni paní 
Ing. Martinu Stavjaňovou bude od 13. 3. 
2014 novou místopředsedkyní  paní Pavlína 
Hájková.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Letecký snímek částí Starého Města a Uherského Hradiště.        Foto:Jiří Šicha

Cyrilometodějská cesta z Velehradu na Svatý 
Antonínek má zastavení číslo 4 u cyklostezky 
na Trávníku nedaleko kostela sv. Michaela. 
Turisté si z textu na tabuli zjistí základní 
údaje o historii kostela sv. Michaela a sezná-
mí se s významnými staroměstskými rodáky. 
Bohužel tabule neunikla pozornosti sprejerů, 
kteří ji popsali ošklivými klikyháky. 

Foto: Milan Kubíček
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U S N E S E N Í
z 75. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 19. 3. 2014

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila
1.1 pronájem bytové jednotky č. 104 
v domě s pečovatelskou službou, Brat-
ří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, paní Pavle 
Samsonové, bytem Staré Město, Škrou-
pova 1563, od 1. 4. 2014 na dobu urči-
tou do 31. 12. 2014 a nájemné ve výši 
15,23 Kč/m2/měsíc.  

1.2  pronájem pozemků a budov v are-
álu Školního hospodářství ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště:
st. p. č. 1371 o výměře 307 m2 + budova 
bez č. p. – zemědělská stavba
st. p. č. 1631 482 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1634 964 m2+ budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1635 274 m2+ budova č. p. 1469 
– obč. vybavenost
st. p. č. 1638 270 m2  zbořeniště 
st. p. č. 1713 262 m2 + budova bez č. p. 
– jiná stavba
st. p. č. 1881 560 m2 + budova bez č. 
p. – jiná stavba
st. p. č. 1882 364 m2 + budova bez č. p. 
– jiná stavba
st. p. č. 1883 948 m2 + budova bez č. 
p. – jiná stavba
st. p. č. 1884 310 m2 + budova bez č. 
p. – zemědělská stavba
st. p. č. 1885 203 m2 + budova bez č. 
p. – zemědělská stavba
st. p. č. 1886 11 m2 + budova bez č. p. – 
tech. vybavenost
st. p. č. 1887 246 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1888 912 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1889 995 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1890 205 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1891 390 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1892 142 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 1906 387 m2 zbořeniště
st. p. č. 2477 502 m2 + budova bez č. p. 
– jiná stavba  

st. p. č. 2478 398 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 2479 317 m2 rozestavěná stavba
st. p. č. 2480 1.238 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 2481 385 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č. 2611 397 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
st. p. č.  2612 699 m2 + budova bez č. p. – 
zemědělská stavba
p. č. 2410/1 8.000 m2 trvalý travní porost
p. č. 2410/2 236 m2   trvalý travní porost
p. č. 2410/3 19 m2   trvalý travní porost
p. č. 2516/1 4.381 m2   trvalý travní porost
p. č. 2561/2 43.237 m2 ostatní plocha/
manipulační plocha
p. č. 2561/3 642 m2 ostatní plocha/mani-
pulační plocha
p. č.  2561/13 10.556 m2 ostatní plocha/
manipulační plocha
p. č. 7154 18 m2 ostatní plocha/jiná plo-
cha Školnímu hospodářství, s. r. o., Staré 
Město, Velehradská 1469, IČ 26938243, 
od  1. 4. 2014 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši  
300.000 Kč/rok + příslušná DPH, s inflač-
ní doložkou, za účelem podnikatelské  
činnosti.
 Nájemce může zřídit třetí osobě k věci 
užívací právo jen s předchozím písem-
ným souhlasem pronajímatele.

1.3  změnu předmětu smlouvy o nájmu 
ze dne 13. 4. 2011, uzavřenou mezi měs-
tem Staré Město, jako pronajímatelem 
a panem Josefem Tichoněm, Staré Město, 
Seifertova 1171, jako nájemcem, – snížení 
výměry pronajímaného nebytového pro-
storu z původních 53 m2 na 26,5 m2.
Pronajímaný prostor bude upraven – roz-
dělen plechovou příčkou, která bude pro-
vedena na náklady nájemce. 

1.5 výpůjčku stavby dešťové kanalizace 
(SO 18.2), která se skládá ze tří větví 
o celkové délce 490 m, 15 ks revizních 
šachet a 16 ks uličních vpustí, a je ve 
vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Brno, 
Dřevařská 11, IČ 70890013, na dobu urči-
tou – 10 let od podpisu smlouvy. 
 Jedná se o stavbu dešťové kanalizace (SO 
18.2), která odvádí vodu z okolního teré-
nu a zpevněné komunikace „Trávník“, 

nacházející se za ochrannou hrází, do 
vodního toku Morava, vybudovanou 
v rámci stavby „Morava, Uherské Hra-
diště, Staré Město – zvýšení kapacity 
koryta, I. etapa“.

1.6 ukončení nájmu pozemku p. č. 
6055/65 ostatní plocha o výměře 1.858 
m2 v lokalitě Špílov ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, dle 
nájemní smlouvy č. 61N09/60, Čes-
ké republice, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Státní  p o z e m k o -
vý úřad, Praha 3, Žižkov, Husinecká 
1024/11a, dohodou.

1.8  smlouvu o spolupráci uzavřenou 
mezi Povodím Moravy, s. p., Brno, Dře-
vařská 11,  IČ 70890013 a městem Staré 
Město.  Město Staré Město touto smlou-
vou přejímá povinnost pečovat o lávku 
pro pěší  a cyklisty, umístěnou přes obto-
kové koryto plavební komory Baťova 
kanálu, o chodník a o zpevněný povrch 
koruny hráze v rozsahu běžné údržby, 
která zahrnuje čištění a úklid během 
celého kalendářního roku a dále zimní 
údržbu posypem v zimních měsících. 
Tento majetek byl vybudován v rám-
ci stavby „Morava, Uherské Hradiště, 
Staré Město – zvýšení kapacity koryta,  
I. etapa“. Smlouva je uzavírána bezú-
platně.

3.1 finanční příspěvky dobrovolným 
organizacím a spolkům ve Starém 
Městě a okolí na jejich činnost a na akce 
pořádané v roce 2014 takto:

 - kulturní organizace

 Dětský folklorní soubor Dolinečka
40.000 Kč  zastoupen Mgr. Kateřinou 
Vránovou, vedoucí skupinky Cimbálo-
vá muzika Bálešáci 25.000 Kč zastou-
pena Ing. Tomášem Vavříkem, před-
sedou o. s. Český svaz bojovníků za 
svobodu 5.000 Kč základní organizace 
Staré Město zastoupen Zdenkou Višen-
kovou, předsedkyní

 - kulturní a sportovní  organizace

 T.J. Sokol Staré Město 45.000 Kč zastou-
pena Ing. Antonií Řádkovou, starostkou 

 Junák - svaz skautů a skautek ČR 
25.000 Kč středisko HRADIŠŤSKÁ 
DVOJKA Uherské Hradiště zastoupen 
Janem Novákem, vedoucím skautského 
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střediska 

- sportovní kluby

SK Staré Město, o. s. 20.000 Kč 
oddíl šermu  zastoupený Ing. Petrem 
Obdržálkem, předsedou SK 
SK Staré Město, o. s., 25.000 Kč zastou-
pený Ing. Petrem Obdržálkem, předse-
dou SK

- občanská sdružení

Staroměstská kapela, 20.000 Kč, 
zastoupena Petrem Luběnou, kapelní-
kem 

Občanské sdružení SARKANDER, 
pobočka Uh. Hradiště, 27.000 Kč, 
zastoupeno Mgr. Jitkou Škařupovou, 
jednatelkou sdružení, finanční pří-
spěvek na 2 tábory pro děti ze Starého 
Města

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o. s., 25.000 Kč místní orga-
nizace Staré Město , zastoupen Jarosla-
vou Gajovou, předsedkyní

o. s. MORRIGAN skupina historické-
ho šermu, 5.000 Kč, zastoupeno Bohu-
milem Višenkou, pokladníkem 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Měs-
to 5.000 Kč, Kroužek mladých hasičů, 
zastoupen Antonínem Martínkem, sta-
rostou sboru

SPS Staré Město, o. s., 5.000 Kč, 
zastoupen Stanislavem Měrkou, před-
sedou  na Košt slivovice
 
TC Staré Město, občanské sdružení, 
5.000 Kč, zastoupeno Janem Svobodou, 
místopředsedou klubu
 
 - sportovní a kulturní akce 

Moto sport klub v AČR, 50.000 Kč, 
zastoupen Josefem Mizerou,  jedna-
telem na XII. ročník mezinárodního 
závodu silničních motocyklů

Jiskra Staré Město, 20.000 Kč, zastou-
pena  Pavlem Vlčkem, předsedou, 
finanční příspěvek na turnaj „O pohár 
starosty města Staré Město“

Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s., 5.000 Kč, zastoupen Ing. Pet-

rem Strakou, předsedou VSK, na turnaj  
„O pohár hejtmana Zlínského kraje“

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

Staroměstští šohajíci, 5.000 Kč, zastou-
peni Ing. Markem Pochylým, předsedou 
sdružení, na akci Slovácké léto 2014

REC Group s. r. o., 15.000 Kč, zastou-
pena Bronislavem Janečkem, jednatelem 
společnosti

Základní organizace českého zahrád-
kářského svazu Staré Město, 3.000 Kč, 
zastoupena Jaroslavem Hradilem, před-
sedou ZO, na výtvarnou soutěž pro děti 
ZŠ a MŠ

Soubor písní a tanců Dolina o. s., 18.000 
Kč, Zastoupen Ing. Alešem Radou, 
vedoucím souboru rodičům stárků při 
pořádání Michalských slavností

- ostatní 

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

Centrum pro zdravotně postižené Zlín-
ského kraje, 5.000 Kč, zastoupeno Pav-
lem Horákem, ředitelem organizace

Společnost Podané ruce, o. p. s., 40.000 Kč

Kontaktní centrum Charáč Uherské 
Hradiště, zastoupena Bc. Pavlem Nová-
kem, ředitelem 

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

Český svaz včelařů, o. s., 3.000 Kč, 
základní organizace Uherské Hradiště, 
zastoupen Josefem Trefilíkem, předse-
dou ZO

Snails Kunovice, 5.000 Kč, zastoupen 
Pavlem Křivákem, předsedou, na škol-
ní ligu v softbalu základních škol

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., 
10.000 Kč, zastoupeno Barborou Ben-
dovou, ředitelkou na konzultační čin-
nost pro bezbariérové užívání staveb

PETRKLÍČ, o. p. s., 6.000 Kč,  azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi, Uher-
ské Hradiště - Vésky, zastoupen Bc. 
Kamilou Nekolovou, ředitelkou azylo-
vého domu

Občanskému sdružení Kunovjan, 
zastoupenému Antonínem Poláškem, 
15.000 Kč, předsedou, na zajištění XXI. 
Mezinárodního dětského folklorního 
festivalu „Kunovské léto“

Mysliveckému sdružení Lípa, o. s., 
zastoupenému Zdeňkem Vaňkem, 

(pokračování na str. 6)

Dne 26. března se pilně pracovalo na dláždění náměstí Velké Moravy. 
Foto: Milan Kubíček
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10.000  místopředsedou, na udržení 
a obnovu stavu drobné zvěře

6.1 podání žádosti o podporu projektu 
„Rekonstrukce a rozšíření ICT infra-
struktury MěÚ Staré Město pro roky 
2014-2018“ v rámci Integrovaného 
operačního programu,  prioritní osy 2, 
oblasti podpory 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné 
správě, výzvy 22 Konsolidace IT a nové 
služby TC obcí, prostřednictvím společ-
nosti Platforma pro  aplikace, výzkum 
a inovace, s. r. o., Kotlářská 658, 602 00 
Brno, IČ 28339614.

6.2 cenovou nabídku společnosti EL-
TODO dopravní systém s. r. o., Praha, 
na realizaci stavby světelné signaliza-
ce přechodu na ul. Brněnské ve výši 
712.907 Kč včetně DPH.

II. doporučila zastupitelstvu města ke 
schválení

1.7 převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 6044/567 orná půda o výměře 
449 m2 panuMichalu Ryškovi, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2049, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem  stavby montova-
né haly pro komerční účely.

3.1 finanční příspěvky dobrovolným 
organizacím a spolkům ve Starém Měs-
tě a okolí na jejich činnost v roce 2014:

- kulturní organizace

Soubor písní a tanců Dolina, 60.000 
Kč, zastoupen Ing. Alešem Radou, 
vedoucím souboru

- kulturní a sportovní organizace

Orel jednota Staré Město, 70.000 Kč, 
zastoupena starostkou Dagmar Zálešá-
kovou

- sportovní kluby

Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s., 95.000 Kč, zastoupen předsedou 
Ing. Petrem Strakou, předsedou VSK

Šachový klub Staré Město, 100.000 Kč, 
zastoupen Milanem Rachůnkem, před-
sedou ŠK

JISKRA Staré Město, 90.000 Kč, zastou-
pena předsedou Pavlem Vlčkem, předse-
dou

5.2 hospodaření a závěrečný účet města 
za rok 2013.

5.3 roční účetní závěrku města Staré Měs-
to za rok 2013 v souladu s vnitřní směrni-
cí S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o schvalování účetní závěrky. 

5.4 rozpočtové opatření č. 2/2014:
- zvýšení příjmů ze 160 471 000 Kč na 
161 194 000 Kč
- zvýšení výdajů ze 174 862 000 Kč na 
175 684 000 Kč
- financování ve výši  14 391 000 Kč se 
zvyšuje na 14 490 000 Kč

5.5 půjčky z FRB dle platných Zásad  
č. Z 02/2012 těmto žadatelům:
1. Ing. Adéla Hrabcová, Staré Město, Obil-
ní čtvrť 321
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Obilní čtvrť 321  
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  200.000 Kč 
2. Jana Bilavčíková, Staré Město, Klukova 
60
 Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Klukova 60
Číslo smlouvy o půjčce: 442/2014
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  150.000 Kč 

6.3 Smlouvu o společném postupu zada-
vatelů při realizaci projektu „Komplex-
ní  odbavovací, řídící a informační sys-
tém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ 
se  Zlínským krajem, společnostmi BENT 
HOLDING a. s. Zlín, ČSAD Vsetín a. s., 
KRODOS SERVIS a. s. Kroměříž a ostat-
ními městy (partnery).

III.  neschválila
1.4 pronájem, popř. prodej částí pozem-
ků p. č. 240/401 a 240/468 o celkové 
výměře cca 20.000 m2 v lokalitě u dolní 
drůbežárny ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, panu Marku Těšín-
skému, bytem Uh. Hradiště, Štěpnická 
1050, za účelem pastvin pro koně.

3.1 finanční příspěvek
 
- ZO ČSOP Buchlovice zastoupené Kar-
lem Tomeškem, předsedou, pro Záchran-
nou stanici volně žijících živočichů Buch-
lovice,
- Asociaci nestátních neziskových 
organizací Zlínského kraje zastoupe-
né Ing. Danem Žárským, předsedou, na 
anketu Osobnost neziskového sektoru 
Zlínského kraje.

IV. souhlasila
6.7 s umístěním Rákosníčkova dětské-
ho hřiště v ulici Za Mlýnem na pozem-
ku parc. č. 129/2.

V.  vzala na vědomí
4.1 vyjádření města k žádosti o zahá-
jení společného územního a stavební-
ho řízení  dle § 94 a stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

5.1 Inventarizační zprávu za rok 2013.

6.2 studii „Posouzení účelnosti světel-
né signalizace Staré Město – přechod 
na ulici  Brněnská (u Sokolovny)“ zpra-
covanou Ústavem dopravní telematiky, 
Fakulty dopravní, ČVUT v Praze.

6.4 stanoviska odborů městského 
úřadu ke zprávám z kontrol provede-
ných  finančním  a kontrolním výbo-
rem v roce 2013 a provedená opatření 
považuje za dostatečná.

6.5 vyúčtování a přehled výsledků 
MHD za rok 2013 společnosti ČSAD 
BUS Uherské Hradiště a. s.

6.6 zápis z 15. zasedání sociální komise 
ze dne 12. 3. 2014.

VI. neměla námitek
1.9 ke zřízení sjezdu z místní komu-
nikace z ulice Finská čtvrť k pozemku 
p. č. 247/1, který je ve vlastnictví Fran-
tiška Partyše, bytem Stříbrnice 267 za 
podmínky rozšíření  místní komunika-
ce na šířku min. 6 m na náklad investora 
stavby polyfunkčního domu na pozem-
ku p. č. 247/1.

VII. uložila
1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.3 zveřejnit záměr na pronájem části 
nebytového prostoru o výměře 26,5 m2 

v areálu  Na Vyhlídce ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na 
úředních  deskách. 

2. Odboru investic ve spolupráci 
s odborem stavebního úřadu a územ-
ního plánu

5.4 připravit zadávací podmínky pro 
výběr projektanta zastavovací studie 
areálu Školního hospodářství s. r. o.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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VZPOMÍNKA

Největší poklad se 
zavírá, když matčino 
oko umírá…

Dne 12. dub-
na tomu bylo 25 
let od úmrtí mojí 
maminky Boženy  
Reissnerové. Kdo 

jste ji znali a měli rádi, věnujte ji 
tichou vzpomínku. Děkuje dcera 
Danuše Mazánková.

Dne 28. dubna 
vzpomeneme nedo-
žitých 85. narozenin 
pana Ludvíka Pašky. 
S láskou vzpomínají 
manželka Růžena, syn 
Pavel s rodinou a dcera 
Bronislava s rodinou.

Dne 5. května si 
připomeneme výro-
čí úmrtí naší dcery 
Haničky Cilečkové 
ze Starého Města. 
Nikdy nezapome-
nou rodiče a sestra 
Dagmar s rodinou. 

Děkujeme za tichou vzpomínku těm, 
kdo ji znali.

Dne 7. května 
vzpomeneme nedo-
žitých 80 let pana 
BohuslavaBilavčíka. 
Vzpomínají manžel-
ka, dcery Irena a Jar-
mila s rodinami.

Dne 8. května by 
se dožila 50 let paní  
Alena Burdejová, 
roz. Ottová a 8. květ-
na si připomeneme 
třetí výročí jejího 
úmrtí. Vzpomíná 
zarmoucená rodina.

Slavnost pro babičky a dědečky,

Kvetoucí město

tak zněla pozvánka, kterou jsem 
dostala od svých vnoučat. S rados-
tí jsem čekala, čím se má vnoučata 
a ostatní děti pochlubí, co nového si 
pro nás prarodiče připravily. Den „D“ 
se konal ve středu 26. března v 15:30 
hodin v prostorách Křesťanské mateř-
ské školy ve Starém Městě. 

V příjemném prostředí herny nás 
přivítala paní ředitelka Vítězslava 
Černá. Pak se představily děti v podo-
bě kohoutka, slepičky, ovečky, kočič-

ky, pejska, kozlíka, prasátka a kačenek  
a předvedly nám, co taková zvířátka 
dovedou. Jejich paní učitelce Simonce to 
dalo jistě hodně práce a trpělivosti než se 
všechno naučily nazpaměť. Výsledek byl 
ale skvělý. Vystoupení dětí se moc líbilo 
a všichni přítomní jim s chutí zatleskali. 
Také jsme dostali krásné dárečky od dětí 
a malé občerstvení od personálu školky. 
Čas strávený na slavnosti rychle utekl, ale 
dobrý pocit a radost v srdci hřeje dál.

několikanásobná babička 
Dagmar Z. 

Letošní zima byla jedna z nejteplejších za posledních 100 let. Jaro přišlo velmi rychle, a třeba stro-
my, ty kvetly i o měsíc dříve než obvykle. Kvetoucí mirabelky jsme spatřily již kolem 20. března, na 
přelomu března a dubna kvetly trnky, třešně i višně. Kdo bude letos chtít políbit svou dívku dle tra-
dice 1. května pod kvetoucí třešní, bude mít asi problém. Ale nevěšte smutně hlavu. Ještě pokvetou 
voňavé akáty, jako poslední rozkvetou drobnými žlutobílými kvítky na přelomu července a srpna 
mohutné stromy jerlíny japonské na nábřeží řeky Moravy.                      Text + foto: Milan Kubíček

Děti se představily v podobách mnoha různých zvířátek.                             Foto: Mgr. Jana Ferdová

Termíny svatebních obřadů

V sobotu 17. května 
a 21. června 2014.
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Dokončují se stavební práce v interiéru kostela 
sv. Ducha. Přišli se podívat i zastupitelé města.

Foto: Milan Kubíček

VZPOMÍNKA

Čas tiše plyne, 
nevrátí, co vzal, jen 
vzpomínky na Tebe 
nám zanechal.

Dne 7. 5. 2014 
vzpomeneme na ne-
dožité 80. naroze-
niny naší maminky  

a babičky paní Františky Vavřiníkové. 
Vzpomínají dcery Hana a Zdeňka  
s rodinami syn František s rodinou.

Pietní akt k výročí 
osvobození města

Letošní oslava 69. výročí osvobo-
zení Starého Města se uskuteční ve 
středu 30. dubna v 16 hodin u pa-
mátníku v Hradišťské ulici naproti 
hřbitova. Potom položíme kytici 
květů u pomníku na Potmělúčce. 
Občané jsou srdečně zváni.

ČSBS 

Přiletěly vlaštovičky
Každoročně nám hlásí přílet vlaš-

tovek na hnízdo v ulici Za Špicí paní 
Duchtíková. Také letos se přihlásila 
a sdělila nám radostnou novinu, že 
poslední březnový den se vrátily vlaš-
tovky do Starého Města. 

MK

Na den 1. května o Svátku práce 
případá svátek sv. Josefa-Dělníka.
(Mše svatá v 7:00 hod.) Josefská 

úcta vede k úctě vůči všem poctivým  
pracantům, kteří svou prací přispívají 
 k prospěchu všech. Naše práce je prací na 
díle Božím. Dnes mysleme i na ty, kteří 
práci opravdu hledají. V jednom zahra-
ničním časopise je tato modlitba: „Svatý 
Josefe, prosíme tě za lidi, kteří marně hle-
dají práci, aby uživili sebe a svou rodinu, 
Svatý Josefe, patrone pracujících, pomoz, 
ať mohou uplatnit své síly a rozvinout 
svůj talent ve službě pro druhé a za dů-
stojnou mzdu“.  

Májové pobožnosti
Každoročně v květnu zvláštní úctou 

zahrnujeme Matku Boží Pannu Marii ze-
jména v pobožnostech, které jsou součás-
tí všech mší sv. v podvečerních hodinách  
v pondělí, středu a pátek od 18 hod. během 
celého měsíce. V těchto chvílích zvláště se 
obracíme se svými radostmi i těžkostmi. 

Prosebná pouť na Svatý Hostýn 
se uskuteční v úterý 6. 5. 2014. Odjezd  

v 7:00 hodin od škol. Mši svatou na Svatém 
Hostýně prožijeme v 9:15 hodin, svátost-
né požehnání ve 13:00 hodin. Přihlašujte 
se v sakristii kostela nebo u s. Vladimíry 
Batůškové (telefon: 728168963)

Panně Marii, 
prostřednici všech milostí (8. 5. 2014)

Ježíš pod křížem osloví svou matku: 
„Ženo, hle, tvůj syn.“ Ve svém milovaném 
učedníku Janovi dává matce Marii do ná-
ruče celé lidstvo.  Kristus je jediným Vy-
kupitelem a Prostředníkem mezi Bohem 
a lidmi. Maria svým mateřstvím podpo-
ruje jedinečnost Kristova vykupitelského 
díla a je tak účastna na jeho prostřednic-
tví skrze svou přímluvu. 

Německý básník R. M. Rilke toto ta-
jemné sepětí matky a syna oslavil takto:
Mariino ukonejšení před Zmrtvýchvstalým

Co tehdy cítili, není to nejsladší ze všech 
tajemství – a stále ještě pozemské:

hle, On, ještě z hrobu pobledlý, s úlevou 
k ní přistoupil:

naveskrz, cele vzkříšený.
Ach, nejdříve k ní, jaké pro oba nevý-

slovné uzdravení.
Ano, právě: uzdravení. Ani nebylo 

potřebí mocněji se obejmout.

Z naší farnosti
Na pouhý okamžik jí zlehounka položil 

svou napříště věčnou dlaň na ženské rámě
a oba započali tiše jak stromy na jaře  

a zároveň bez ustání
čas vrcholného svého sdílení.

Letos v neděli  11. května je 

Svátek matek.  
Při mši sv. v 9:00 hod. popřejí mamin-

kám a babičkám děti z Křesťanské mateř-
ské školky a obdarují je svým vystoupením, 
jež je už součástí a zahájením oslav tohoto 
milého svátku v našem městě. 

Den otců
 se slaví třetí červnovou neděli 15. červ-

na. Matka a otec a jejich děti – RODINA.  
Tu roste nový člověk, tu má kořeny i bu-
doucnost. Tu má kořeny a budoucnost lid-
stvo, pokud rodina je pramenem a příkla-
dem lásky, víry a naděje.

Biblická moudrost Sirachovce učí: Kdo ctí 
otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, 
jako by sbíral poklady.

Ve Žďáru nad Sázavou se na konci léta 
uskuteční národní pouť za rodinu. 

Slyš jak zvony zní stále a znova,
My zrodili se z lásky čisté

ono kouzlo našeho domova,
úděl svůj splnili, to je dnes jisté,
ta slůvka – maminka, tatínek,

matka nás zrodila, otec zas vychoval,
jenž jsou našeho žití počinek, 

pro naše štěstí každý by život dal.
(anonymní autor)

V neděli 11. 5. 2014  v 10:10 hodin po mši 
sv. se uskuteční pietní vzpomínka u hro-
bu Dr. Ing. Rostislava Sochorce  (umuče-
ného na počátku komunistického převratu 
r. 1948), na staroměstském hřbitově u jeho 
hrobu v blízkosti hlavního vchodu.

Chléb náš vezdejší – scénické ztvárně-
ní kantát Bohuslava Martinů: Polní mše, 
Hora tří světel, Proroctví Izaiášovo v nastu-
dování Tanečního souboru Hradišťan pod 
uměleckým vedením L. Košíkové navštivte 
na svátek Josefa Dělníka 1. máje 2014 v 19:30 
hod. v Klubu kultury v Uherském Hradišti.

18. 5. 2014 v 16:30 hod. v bazilice na Ve-
lehradě je varhanní koncert k 285. výročí 
svatořečení sv. Jana Nepomuckého, patro-
na Čech. Na varhany hraje Tomáš Thon. 
Vstupné dobrovolné. 

Veřejná sbírka na dostavbu  nového kostela
proběhne v našem městě ve dnech 12. až 

16. května 2014. Farnost předem děkuje 
za pochopení a každý dar a modlitbu. Pán 
Bůh vám zaplať.
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Už to jede, už to jede…úúúúú! Natě-
šená culíkatá holčička stojí na nástupišti 
a vesele vyhlíží mašinku. Když koneč-
ně přijede, zběsile jí mává, v očích má 
jiskřičky a pusu od ucha k uchu. Každé 
dítě miluje vláčky a nejinak to mají děti 
z Dolinečky.

V tělocvičně Základní školy ve Sta-
rém Městě se každý týden scházejí čtyři 
skupinky Dolinečky a nově také Semi-
nář Doliny. Pod vedením svých učite-
lů poznávají taje folkloru, lidové zvyky  
i tradice a v neposlední řadě se učí tančit 
a zpívat. Jako v předchozích letech tak  
i letos se dětský folklorní soubor Dolineč-
ka rozhodl připravit premiérový pořad. 
Pod názvem „Staroměstská lokálka“ Vám 
děti přiblíží, jak vznikala železnice ve Sta-
rém Městě, jak to chodí na nádraží a sta-
roměstskou lokálkou procestují kus světa.

Dolinečka I Vám ukáže obrázky ze 
života u vody, který je na jednu stranu 
klidný, ale když se všechna zvířata spo-
lečně sejdou, dají dohromady pořádnou 
muziku. Uvidíte, jak to vypadá na nádraží 
ve Starém Městě, než přijede Šohaj a děti 
se také vypraví do roku 1840, kdy se ve 
Starém Městě začala budovat železnice. 
Skupinku doprovodí CM Základní umě-
lecké školy ve Starém Městě a CM Bále-
šáci.

Dolinečka II Vám připomene, jak 
vypadají první dětské lásky a proč si klu-
ci děvčata namlouvají. Děti si také budou 
hrát na návsi v čase před hody přesně tak, 
jak na své dětské skotačení vzpomína-
jí staroměstské baběnky. Pod nohy jim 
zahraje CM Bálešáci.

Staroměstskou lokálkou za Dolinečkou
Děti z Dolinečky III Vám přiblíží, jak to 

vypadá, když se sejdou skláři ze Strání a vý-
robci čaganů z Březové. Časem se přesunou 
do podzimního nácviku hodových tanečků, 
při kterých neopomenou tajně okoštovat 
různé vzorky. A jelikož se jedná o skupinku 
starších dětí, můžeme se těšit na tematické 
propojení s tanci nejen ze Starého Města, ale 

i z Kopanic a ze Strání, to vše za doprovodu 
CM Rubáš z Buchlovic.

Nejmladší a nejpočetnější Dolinečka IV 
Vám ukáže, jak si děti hrají na poli a svý-
mi prvními tanečními krůčky Vás zavedou  
k ševcům, bez kterých by si nikdo z nás ne-
mohl pořádně zatancovat. Nejmenší taneč-
níky doprovodí CM Bálešáci.

Seminář Doliny oslaví stavbu železni-
ce, jak jinak, než tancem.  Svižnou polku  
v podání nejstarší skupinky podpoří nej-
vytíženější cimbálovka premiérového 
pořadu – CM Bálešáci.

Krom pásem jednotlivých skupinek se 
Vám představí každá cimbálová muzika 
se svým číslem.

Inu, máte se na co těšit! „Staroměst-
ská lokálka“ ve Společensko-kulturním 
centru ve Starém Městě zastaví v pátek 
23. května, a to hned dvakrát – v 16 a 19 
hodin. Nezapomeňte si koupit jízdenku  
a přijďte se s námi svézt.

Těšíme se na Vás! (a přes to nejede vlak)
 Simona Miskovičová

Přijďte se na nás podívat, těšíme se na Vás!                                                                              Foto: SM

Staroměstský přístav.                                                                              Ilustrační foto: Milan Kubíček

Slavnostní zahájení  provozu v přístavu na Baťově kanálu

1. květen v 14 hodin
Občané jsou srdečně zváni ke 

slavnostnímu zahájení provozu 
staroměstského přístavu na Baťo-
vě kanálu ve čtvrtek 1. května v 14 
hodin. V restauraci budou připra-
veny gurmánské speciality na gri-
lu, zahraje hudba, projížďky lodí 
zdarma. Přijďte prožít pěkné svá-
teční odpoledne! 

MK



Neděle 11. května
DEN MATEK
Účinkují: děti z  MŠ, ZUŠ, Orla, Dolinečky a SVČ Klubko.
Začátek: 14:30 hod.

Úterý 20. května
Pěvecká soutěž pro handicapované osoby  
NAD OBLAKY ANEB KAŽDÝ MŮŽE BÝT HVĚZDOU 
Začátek: 14:00 hod. 

Čtvrtek 22. května
Expediční kamera
V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
4. díly - kompletní dobrodružství Tima Copea
Začátek: 18:00 hod. Konec: 22:00 hod
Vstupné: 70,- Kč

Pátek 23. května 
Dětský folklorní soubor Dolinečka - premiéra
STAROMĚSTSKÁ LOKÁLKA
Účinkují: všechny Dolinečky, CM ZUŠ Staré Město, CM Rubáš a CM 
Bálešáci
Začátky: 16:00 a 19:00 hod.
Vstupné: 80,- Kč 
Předprodej: Městská knihovna a Informačním centru od 12. 5. 2014
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Brněnská 1249 , Staré Město, tel.: 572 541 098

www.skcsm.cz

V neděli 6. dubna v 15 hodin byla na programu SKC pohádka agentu-
ry Pierot s názvem Pinocchio. Zahráli herci Slováckého divadla Tomáš 
Šulaj a Pavel Majkus. Poetický příběh o panáčkovi s dlouhým nosem 
se líbil nejen dětem, ale i dospělým divákům. 

Foto: Milan Kubíček

Sobota 10. května, 
Klub přátel vína Staré Město
VÝSTAVA – KOŠT VÍN
Široký výběr moravských vín, cca 600 vzorků! 
Účinkují: CM Mladí Burčáci, Dolinečka. 
Začátek: 16:00 hod.
Vstupné: muži 200,- Kč; ženy 150,- Kč; deg. sklenička 50,- Kč

Čtvrtek 29. května
ZUŠ KONCERT
Účinkují: absolventi, sólisté a soubory
Začátek: 18:00 hod. Vstupné: dobrovolné

Sobota 31. května
SLOVÁCKÝ VERBUŇK
Regionální soutěž tanečníků verbuňku + beseda u cimbálu
Účinkují: CM Bálešáci, Dolina  
Začátek: 20:00 hod., Vstupné: 80,- Kč

Široký výběr moravských vín můžete ochutnat na staroměstském 
koštu v sobotu 10. května. 

Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM NA KVĚTEN 2014
SVČ KLUBKO

Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

KURZ MANIPULACE S NOVOROZENCI
5. 5. pondělí 13:00 - 15:00
Pro nastávající maminky i maminky s miminky.
Pod vedením odborné fyzioterapeutky Jany Ondruškové.
S sebou: přezůvky (panenku s hadrovým tělem)

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
12. 5. pondělí 13:30 – 14:30
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

HRANÍ S MIMINKY
19. 5. pondělí 9:00 - 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
19. 5. pondělí 13:30 – 14:30
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ VE ČTYŘLÍSTKU
24. 5. sobota 8:30 – 11:00

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

BABY MASÁŽE – MASÁŽE MIMINEK
26. 5. pondělí 13:30 – 14:30
Kurz masáží miminek vedené odbornou fyzioterapeutkou. 
Na přání i ukázky šátkování a cvičení na velkých míčích.
S sebou: přezůvky a nepropustnou podložku pod miminko.

KROUŽKY RC ČTYŘLÍSTEK

 PRO MAMINKY S DĚTMI 1 - 3ROKY:
Středa, čtvrtek, pátek 9.00 - 11.00
Můžete chodit pravidelně, nebo i jednorázově, další infor-
mace přímo v kroužcích.
(S sebou přezůvky a vstupné 50,- Kč)

FÉROVÁ SNÍDANĚ ve Starém Městě propojí fair trade s lokál-
ními produkty
V sobotu 10. května se v zahradě Střediska volného času 
Klubko od 9:00 do 11:00 hodin uskuteční snídaňový happe-
ning s názvem Férová snídaně ve vašem městě. Akce pro-
běhne zároveň v desítkách českých a moravských měst. Češi 
se tak připojí k desetitisícům lidí na celém světě a příjem-
nou neformální akcí propojí fair trade s lokálními produkty.  
Účastníci si sami přinesou fairtradové potraviny, ale i domácí 
chleba upečený z místní mouky. Nebo buchtu připravenou 
z lokálních ingrediencí a zároveň i fairtradového kakaa, cuk-
ru… Na akci bude ochutnávka fairtradové kávy, kakaa, čaje 
či čokolády a možnost i zakoupení.
www.ferovasnidane.cz 

ARTRÓZA A JAK NA NI  
17. 5. sobota 9:00 – 13:00 na Rodinném centru Čtyřlístek 
ve Starém Městě (zahrada I. stupně ZŠ)
Vede certifikovaná lektora Libuše Holznerová. Pro členy 
kroužku Cvičení na páteř a klouby zdarma, ostatní cena 
200,- Kč. www.holznerova.cz 
Obsah kurzu: Cvičení na páteř a klouby - Zázračný komplex, 
Automasáž Alakajevy, Medová masáž ve dvojicích

TVOŘIVÁ DÍLNA – PŮSOBIVÁ TAŠKA Z DÁVNÝCH ČASŮ
22. 5. čtvrtek 16:30 – 18:30
Vyrobíme si originální, vintage – starobylou plátěnou taš-
ku za použití jednoduchého, ale efektního potisku. Dekor 
nebudeme kreslit, ale vytiskneme si ho přímo z tiskárny a 
přeneseme na tašku. Nutno se dopředu přihlásit!!!
Cena: 90,- Kč, pro členy TD 70,- Kč
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení

TÝDEN FÉROVÉ KÁVY V RESTAURACI VICTORIA 
12. – 17. 5. restaurace Victoria Staré Město (vedle hotelu Synot)
Fair trade je obchod, který lidem ze zemí Afriky, Asie a Latin-
ské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstoj-
ných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, 
pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou 
chodit do školy. V daném týdnu je možné si v restauraci 
Victoria ve Starém Městě nechat fairtradovou kávu uvařit 
a porovnat, tak jejích chuť s ostatní kávou a zároveň nám 
pomoci tento spravedlivý obchod podpořit.
www.cevzabka.xf.cz 

Do 30. dubna je možné se registrovat do soutěže 
DO PRÁCE NA KOLE na www.dopracenakole.net a odměňte 
se za jízdu na kole do práce. 

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
5. 5. pondělí 9:00 - 11:00
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pro Volby do Evropského parla-
mentu, které se budou konat ve 
dnech 23. a 24. května 2014

V souladu s ust. § 16 písm. f) zákona 
č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropské-
ho parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve  znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j i 

o počtu a sídle volebních okrsků  ve 
Starém Městě:

počet volebních okrsků : 5
číslo volebního okrsku, sídlo
1 Základní škola, náměstí Hrdinů 
1000
2 Základní škola, Komenského 1720
3 Základní škola, Komenského 1720
4 Základní škola, náměstí Hrdinů 
1000
5 Střední odborná škola a Gymnázi-
um, Velehradská 1527

Josef Bazala, starosta města

Informace
 o počtu a sídle 

volebních okrsků

Volební průkazy

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ STUDENTŮ Z ITALSKÉHO 
MĚSTA LATINA NA RADNICI

V pátek 4. dubna v 9 hodin jsme na městském úřadě přivítali studenty a pedagogy 
z italské školy Instituto Istruzione Superiore San Benedetto z města Latina, která 
je dlouhá léta partnerskou školou Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. 
Členy italské delegace a jejich doprovod v obřadní síni staroměstské radnice přiví-
tal starosta Josef Bazala a seznámil je s historií i současným děním v našem městě. 
Během týdenního pobytu Italové absolvovali několik odborných exkurzí a výletů za 
krásami Moravy.

Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala obdržel za milé přijetí studentů a učitelů několik pozorností. Jednou z nich 
bylo i dárkové balení červeného vína.                                                                      Foto: Vladimír Kučera

Starosta Josef Bazala obdržel za milé přijetí studentů několik pozorností. Jednou z nich bylo i dár-
kové balení červeného vína.                                                                                Foto: Vladimír Kučera

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie děkuje paní P. U. ze Starého Města, která nezištně poskytla 

své motorové vozidlo k odvozu zajištěného jízdního kola po dopravní nehodě 
osoby se zraněním, kdy strážník mimo službu neměl možnost použít služební 
vozidlo. Velké díky, slušní a obětaví lidé stále žijí ve Starém Městě!

Miroslav Nosek, velitel městské policie  

Ve dnech pátek 23. května od 14 do 
22 hodin a v sobotu 24. května od  
8 do 14 hodin se uskuteční volby do 
Evropského parlamentu. Kdo nebu-
de v tyto dny ve Starém Městě a chce 
se voleb přesto zúčastnit, může si již 
nyní požádat o volební průkaz. Voleb-
ní průkazy se budou vydávat voličům 
od 9. května. Novinkou je, že volební 
průkazy budou nyní pro všechny dru-
hy voleb stejné a budou mít zvýšenou 
ochranu proti padělání. 

RR

Je mnoho novin, 

pouze jedny jsou 

Staroměstské
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Kuna skalní a sysel obecný

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na květen
 Prší-li na prvního máje, bude později 
sucho a neurodí se víno.
 Jsou-li májové hřiby červivé, bude 
suché léto.
 Večerní rosy v máji hodně sena dají.
 Májová vlažička – naroste travička, 
májový deštíček – poroste chlebíček.
 Před Servácem není léta, po Serváci  
s mrazy veta.
 Déšť svaté Žofie švestky ubije.
 Suchý květen – mokrý červen.
 Je-li už máj zahradníkem, není stodol 
milovníkem.
 Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.

EM

Kdo ze sebe dělá ovci, toho sežere vlk.

Myslím si o každém jen to nejhorší, i o sobě,  
a zmýlil jsem se jen málokdy.

Shnilé vejce se chválí tím, jak smrdí.

Satira málokdy dokáže napravit. Proto nechť 
není pouze úsměvná, ale i sžíravá, aby hlupáky, 
které nemůže polepšit, aspoň poleptala.

Tím víc je všechno laciné, čím víc máš 
 v kapse peněz.

Ženy si nikdy neuvědomují, že spadla opona. 
Vždycky se dožadují šestého dějství, a jakmile se 
zájem o děj beznadějně vytratí, navrhnou, aby se 
pokračovalo.

Běhej k doktorovi dřív, než nemoc přiběhne 
za tebou.

Blbost vynásob výmyslem a vyjde ti pomluva.

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerej-
ší ceny.

Kuna skalní je šelma z čeledi lasicovitých.                                                  Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Kuna skalní je velmi roztomilé zví-
řátko, jiné mínění o ní však mají lidé, 
kterým se nakvartýrovala na půdu nebo 
se usalašila pod kapotou jejich auta.

Má dlouhé štíhlé tělo s hedvábnou 
srstí a bílou náprsenkou. Dorůstá délky 
30 až 50 centimetrů a váhy až 2,3 kilo-
gramu. Pokud není lapena predátorem, 
dožívá se 10 až 12 let. Kuna je šelma  

a živí se především hlodavci, drobnými 
savci a vajíčky. Dovede výborně šplhat po 
skalách i kolmých stěnách budov.

Sysel obecný se v přírodě vyskytuje 
poměrně zřídka, dorůstá délky 20 centi-
metrů a dosahuje váhy 200 až 400 gramů. 
Má hustý, hnědavý, přiléhavý kožich.

Milan Kubíček

Sysel vyšel z nory. Má velké oči a malé ušní 
boltce.

Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

Mamina u zrcadla
Tomášek se ptá maminky.
„Mami, proč se maluješ“!
„Abych pěkně vypadala.“
„A kdy to začne účinkovat?“

Debata v pouličce
Vášnivě debatují dva důchodci  

z Kopánek. „Člověk není na světě 
spokojen s ničím, jen se svým rozu-
mem. Čím méně ho má, tím je spo-
kojenější.“

Poběhlice
Nebyla sice ledajaká, ale ledačí.

NI
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Výroční členská schůze zahrádkářů
V neděli 30. března v 9 hodin se usku-

tečnila v horním sále SKC - sokolovny 
ve Starém Městě výroční členská schůze 
zahrádkářů. Vzhledem k tomu, že konči-
lo pětileté volební období, na schůzi byl 
zvolen nový výbor, předseda organizace, 
tajemník a předseda revizní komise.

Zprávu o činnosti přednesl předseda 
Jaroslav Hradil a všem aktivním zahrád-
kářům, kteří pracovali ve prospěch orga-
nizace a jejího dobrého jména, poděko-
val. 

„Na osadách Čerťák, Habeš a Moráv-
ka budou zvoleny nové osadní výbory 
a je nutno dodržovat osadní řád,“ sdělil 
Jaroslav Hradil. V další části vyhodno-
til celoroční činnost zahrádkářů a vel-
mi dobrou spolupráci s místní základní 
školou. V závěru schůze proběhly volby. 
Předsedou byl opět zvolen Jaroslav Hra-
dil, tajemníkem Zdenek Ebner, předse-
dou revizní komise Bedřich Beinhofner. 
Členové organizace, kteří v letošním roce 
oslaví životní jubileum, byli odměněni 
věcnými cenami. V diskuzi vystoupil 
starosta Josef Bazala, který informoval 
o investičních akcích, které naše město 
připravuje v letošním roce, pozval všech-
ny na Den země 12. dubna a poděkoval 
všem za aktivní činnost. 

Po skončení oficiálního programu 
schůze následovala přednáška Ing. Ladi-
slava Vaňka, který přítomné informo-
val o řezu ořešáků, pěstování meruněk 
a zodpověděl na dotazy přítomných. 
„Jsem velmi spokojen ze spolupráce 
s výborem a děkuji za přízeň, kterou pro-
jevujete naší prodejně zahrádkářských 
potřeb,“ sdělil na konci svého vystoupení 
Ing. Vaněk. 

Milan Kubíček

Při příležitosti životního jubilea byla oceněna 
Vlasta Lukaštíková. Na snímku s Jaroslavem 
Hradilem.             Foto: MK

Účastníci schůze zahrádkářů se sešli v horním sále sokolovny. 
Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala poblahopřál Josefu 
Šobáňovi k 80. narozeninám. 

Foto: MK

Po skončení výroční schůze byla na programu 
přednáška Ing. Ladislava Vaňka. 

Foto: MK

Letošní výroční schůze byla volební. Zahrádkáři si zvolili předsedu, tajemníka a členy výboru. 
Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 5/14 Staroměstské noviny 5/14



15Spektrum

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Požár na Brněnské ulici
Během dvou dní v závěru měsíce břez-

na se staly ve Starém Městě a jeho blíz-
kosti dvě tragické události.

„V sobotu 29. března v 4:13 hodin při-
jal operační důstojník hasičů oznámení 
občanů o požáru střechy rodinného 
domu ve Starém Městě na Brněnské uli-
ci. Na místo byla vyslána jednotka profe-
sionálních hasičů z Uherského Hradiště 
a jednotka dobrovolných hasičů ze Sta-
rého Města. Celkem vyjely tři cisternové 
stříkačky. K hořícímu domu přijela již 
pět minut po nahlášení požáru jednotka 
profesionálů z Uherského Hradiště. Ta 
zjistila, že se z podkroví valí dým a v pří-
zemí je obchod se starožitnostmi. Hasiči 
zahájili hašení přetlakovým proudem. 
Půdní prostor byl silně zakouřený a jed-
notka musela použít k odvětrání přetla-
kovou ventilaci. V objektu byli v době 
požáru dva mladí muži, které před nej-
horším zachránil pes svým usilovným 
štěkáním. Nedošlo ke zranění osob.

Požár poškodil střechu rodinného 
domu a vnitřní vybavení. Sousední 
rodinné domy nebyly poškozeny, ale 
i tak byla vyšetřovatelem hasičů urče-
na předběžná škoda dosahující výše 1,5 
milionu korun. Uchráněné hodnoty 
jsou předběžně vyčísleny na dva milio-
ny korun. Vyšetřovatel požárů pracuje 

Tragédie na konci března

s několika verzemi vzniku požáru. Bylo 
vyloučeno úmyslné jednání,“ uvedl krajský 
mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Dopravní nehoda 
na obchvatu
V pondělí 31. března v 21:15 hodin byla 

na tísňovou linku oznámena doprav-
ní nehoda tří vozidel, ke které došlo na 
obchvatu mezi Starým Městem a Zlecho-
vem. Velitel zásahu potvrdil, že došlo ke 
střetu kamionu a dvou osobních vozidel. 
Silnice byla v délce asi 150 m pokryta tros-
kami z vozidel a bylo nutno ji uzavřít.

Sedmačtyřicetiletý řidič auta značky 
Opel jel ve směru od Brna na Kunovice 

a z prozatím neznámých příčin vjel do 
protisměru, kde se čelně srazil s kamio-
nem. Za Opelem jelo další osobní vozi-
dlo, jehož řidič stihl strhnout řízení. Pře-
sto se pravou částí auta střetl s návěsem 
kamionu. Řidič Opelu střet s kamionem 
nepřežil, ostatní řidiči vyvázli bez zraně-
ní. Dechová zkouška byla u obou řidičů 
bez alkoholu. Přesná příčina nehody je 
předmětem vyšetřování. Škoda na vozi-
dlech byla předběžně odhadnuta na 750 
tisíc korun. Na místě došlo k úniku 150 
litrů nafty. Úsek mezi Starým Městem 
a Zlechovem byl uzavřen až do čtvrté 
hodiny ranní. 

MKOheň zasáhl podkroví a střechu rodinného 
domu na Brněnské ulici. 

Foto: HSZK

Osobní vůz značky Opel byl po čelním stře-
tu s kamionem zdemolován, řidič v troskách 
zahynul.                                         Foto: HSZK
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Upozornění občanům
Pro osvěžení městské vyhlášky o pohy-

bu psů sdělujeme. V ulicích Brněnská, 
náměstí Hrdinů, část ulice Za Radnicí, 
Hradišťská, Velkomoravská, Huštěnov-
ská, Velehradská, Rastislavova, Stoja-
nova, Za Školou, V Zahradě, Salašská, 
Komenského, Kopánky, Sadová, Janáč-
kova, Mahenova musí majitel mít svého 
psa na vodítku a nesmí mu dovolit vol-
né pobíhání. Toto opatření je z důvodu 
bezpečnosti dopravy při hlavních tazích 
a bezpečnosti dětí a mládeže pohybující 
se v okolí škol a školek.

Učitelka našla peněženku
Paní Gabriela Gottwaldová, učitel-

ka Křesťanské mateřské školy v ulici 

Za Radnicí, přinesla na služebnu městské 
policie nalezenou peněženku s hotovostí, 
kterou našla při procházce s dětmi v ulici 
Za Radnicí. Podle dokladů zjištěna majitel-
ka, které byla peněženka předána. Poctivé 
nálezkyni děkujeme!

Byla bita, ale pomoc odmítla
Na žádost Policie České republiky 

bylo prověřeno hlášení o napadení ženy 
mužem za prodejnou Mountfield. Na 
místě zjištěno, že se jedná o dva obyva-
tele azylového domu z Uherského Hra-
diště, Postižená žena uvedla, že sice byla 
bita, ale odmítá cokoliv hlásit. Zranění 
nebylo zjištěno žádné, oba aktéři činu 
podnapilí, doporučen odchod tam, kde 
nebudou veřejnosti na očích a důrazná 
domluva.

Nemohla najít domov
Městská policie vyjela do Staré Teni-

ce, kde našla klientku domu se sociální 
péčí na ulici Kopánky, která zabloudi-
la a nemohla najít cestu domů. Žena  
v pořádku předána ošetřovatelkám.

MP + MK
Máte svého psa řádně zabezpečeného? 

Ilustrační foto: MK



16 Den Země

Přijďte za námi do Pohádkové zahrady. 
Možná uvidíte i červenku.

Ilustrační foto: Vladimír Kučera
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Pohádková zahrada
V areálu společnosti REC Group (Kovosteel) 

se uskuteční v sobotu 10. května od 11 do 16 hodin 

zajímavá akce s názvem POHÁDKOVÁ ZAHRADA.

Zveme všechny do světa pohádek! Čeká vás pohádková trasa plná za-
kletých víl, skřítků, čertů a pohádkových postaviček. 

Součástí programu bude dětská diskotéka, skákací hrad, tvořivá dílna, 
piráti na lodi Naděje a další atrakce.

Ing. Monika Ondruchová
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A je to opět tady. Jaro. Příroda 
ožívá, barví se do mnohem vese-
lejších barev, než na jaké jsme byli 
zvyklí ze zimních měsíců, otepluje 
se a všechno kolem nás kvete.

Tento rok byla zima mírná a my 
nemuseli tolik omezit svou činnost, 
jako v jiných letech. Nevěnovali 
jsme se zimnímu spánku, nezahále-
li a s chutí se dali do práce. Pohnu-
li jsme s vybavením a nábytkem 
v naší klubovně u Čerťáku (velký 
dík patří p. Práškovi za poskytnutí 
své truhlářské dílny i nářadí) a na 
několik dalších let jsme zásobili 
chatu Hubertku dřevem.

Vedoucí se zúčastnili okresního 
setkání vůdců a činovníků na Mod-
ré nebo okresního sněmu Junáka, 
kde jsme získali pro naše středisko 

křeslo zástupce vůdce okresu obsa-
zené Honzou Novákem a mezi čle-
ny okresní revizní komise je Radim 
Juráň. Mladší členové se zúčastnili 
tradičního vaření v archeoskanzenu 
na Modré.

Co plánujeme po zbytek roku? 
Účast na vzdělávacích akcích pro 
zkvalitnění vedení a chodu našeho 
střediska, navázání užšího kontaktu 
s vídeňskými skauty, pěší turistiku 

Skautská zima a jaro

Setkání v klubovně.                                                                                                                       Foto: RJ

Pohoda u táboráku. 
Foto: RJ
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Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

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
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tel.: 732 209 166
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ
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i se stanováním, vaření v přírodě, 
prezentaci skautských dovedností 
na staroměstském dnu a další akti-
vity, při kterých většinou vyrazíme 
do přírody a budeme se těšit z tep-
lého jarního počasí.

Také se nám už blíží tábor. Usi-
lovně pracujeme na organizaci, 
aby vše bylo perfektní. Stejně jako 
minulý rok strávíme první dva 
prázdninové týdny na tábořišti za 
obcí Držková společně se skau-
ty ze Vsetína. Určitě budou volná 
místa i pro „neskauty“! Zájem-
ci se hlaste Tomáši Trubačíkovi 
(e-mail: trubto@centrum.cz). Stojí 
za zmínku i to, že při účasti souro-
zenců je na celkovou cenu táboru 
poskytnuta poloviční sleva!

Přejeme všem hezké jarní zážit-
ky a mnoho slunečných dnů plných 
pohody!

Radim Juráň
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Detektorování a archeologie 
Ve čtvrtek 3. dubna v 17 hodin se 

uskutečnila v Památníku Velké Mora-
vy ve Starém Městě přednáška, která 
se zabývala velmi ožehavým a zároveň 
aktuálním tématem o využití detektoru 
kovů, nejen v archeologii, ale přede-
vším mimo tento obor. 

„Archeologové Ústavu archeologie 
a muzeologie Masarykovy Univerzity 
Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Jakub 
Těsnohlídek seznámili účastníky 

Přijímací talentové 
zkoušky ZUŠ

Již se blíží termín přijímacích talento-
vých zkoušek pro školní rok 2014/2015 na 
ZUŠ Staré Město.

Budova MŠ ulice Rastislavova: čtvrtek 
22. května (14 – 18 hod.) – hudební (děti od 
6 let), taneční obor a literárně dramatický obor 
(děti od 5 let).

Budova KMŠ ulice Za Radnicí: čtvrtek 
22. května (14 – 18 hod.) – výtvarný obor (děti 
od 5 let).

Náhradní termín po telefonické domluvě 
s vedoucím pobočky. Kontakt: Radim Snopek 
734 422 729, zus.staremesto@seznam.cz

O přednášku v Památníku Velké Moravy byl velký zájem. 
Foto: Milan Kubíček

O detektorování a archeologii hovořili 
Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Jakub Těsno-
hlídek.                                               Foto: MK

přednášky s historií a funkcí detektorů, 
se současnou situací v České republi-
ce i v Evropě a nebyla opomenuta ani 
legislativní a morální stránka z pohledu 
hledačů i akademické obce. Návštěvníci 
měli v závěrečné diskuzi prostor k tomu, 
aby se k tématu vyjádřili, protože jsou to 
často oni, kteří dávají podnět k novým 
úvahám nebo řešením,“ sdělila Mgr. Eliš-
ka Kohelová ze Slováckého muzea Uher-
ské Hradiště.                     Milan Kubíček

TOŽ POMÁLI, POMÁLI, ALE UŽ BRZO!
Právě těmito slovy zve ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti a vice-

prezident Společnosti přátel slivovice České republiky Ivo Frolec v reklamním 
spotu na II. slovácký košt slivovice 2014.  

Cílem činnosti Slováckého muzea je uchování kulturního dědictví na území 
Slovácka a prezentace kulturních statků občanům kraje. Mezi tradiční kulturní 
hodnoty převážně vesnického prostředí patří i výroba kvalitní slivovice a ovoc-
ných destilátů a pořádání tradičních koštů. Ve spolupráci se Společností přátel 
slivovice tak Slovácké muzeum připravilo již II. slovácký košt slivovice. Jedná se 
o košt výběrový, tudíž mezi soutěžní vzorky budou zařazeny pouze vítězné vzor-
ky z jednotlivých obecních koštů. Od začátku roku tak odborníci z muzea pří-
mo v terénu dokumentují přípravy a průběhy koštů a hlavně shromažďují vítězné 
vzorky slivovice. Výsledky jejich práce budou mít možnost návštěvníci zhodnotit 
26. dubna 2014.

Protože se jedná o akci pro muzeum spíše netradiční, zvolilo i netradiční for-
mu propagace. Jako upoutávka na akci vznikl krátký reklamní spot, kde se vyjma 
ředitele muzea Iva Frolce zhostili rolí páleničářů, netrpělivě očekávajících blížící 
se košt, i prezident Společnosti přátel slivovice ČR Jiří Severin a vedoucí etnogra-
fického oddělení Marta Kondrová.

Součástí koštu bude i pořad Pomáhat a pálit, který návštěvníky seznámí s pále-
nicemi, pálením a pálenkami na moravsko-slovenském pomezí.                    SM

A co doporučit? NASBÍRAT TRNEK, NADĚLAT KVÁSKA, ABY MILÁ VĚDĚ-
LA, CO JE TO LÁSKA.

Videopozvánka zde: https://www.youtube.com/watch?v=NUxRHzeTCpw

Výběrový II. slovácký 
košt slivovice 2014
Uherské Hradiště, Velký sál Reduty, 

26. dubna 2014 v 15:00 hodin
K poslechu hraje DAREBAND ze Vsetína

Pomáhat a pálit
Uherské Hradiště, nádvoří Reduty, 26. dubna 
2014 v 17:30 hodin
Autoři: Ivo Frolec, Jiří Severin.
Účinkují: David Pavlíček a Martin Rezek, 
Štrajchkapela z Kněžpole, Cimbálová muzika 
Stanislava Gabriela, Ženský sbor z Kudlovic, 
Vlčnovské búdové umělkyně, Staří psi – bývalí 
členové folklorního souboru Kunovjan, Vlas-
ta Grycová s mužským sborem ze Strání, Jan 
Maděrič a Pavel Popelka.
Vstupné jednotné 80,- Kč (zahrnuje vstup 
na košt, skleničku, katalog a vstup na pořad 
Pomáhat a pálit). K dispozici bude i nové číslo 
Lihových novin.
Těšíme se na Vás!

PhDr. Ivo Frolec, 
ředitel Slovácké muzeum Uherské Hradiště
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Ve dnech 17. – 20. března 2014 na 
pozvání německého partnerského 
gymnázia zavítala delegace Střední 
odborné školy a Gymnázia Staré Město 
do saského Eilenburgu. Toto gymná-
zium je stejně jako naše škola členem 
mezinárodní sítě škol CertiLingua. 
Naši čtyřčlennou delegaci tvořili ředitel 
školy Mgr. Bedřich Chromek, zástupce 
ředitele Mgr. Pavel Turčin, Mgr. Zuza-

na Kohoutová a Mgr. Soňa Patočko-
vá. Na naší saské misi jsme měli hned 
několik úkolů, které budou v nadchá-
zejících letech prospěšné pro obě školy: 
konzultace a řešení bilingvální výuky 
ve všeobecně - vzdělávacích předmě-

Pracovní stáž staroměstských pedagogů 
na Martin Rinckart Gymnasiu v Eilenburgu

Pedagogové Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město na pracovní stáži v Německu se studenty Martin Rinckart Gymnazia v Eilenburgu. 
Foto: Gym

tech; hospitace a výuka našich vyučují-
cích na německém gymnáziu; příprava 
programu Erasmus+. 

S potěšením můžeme konstatovat, že 
všechny tři body programu se nám poda-
řilo úspěšně zvládnout. Úkolem, který 
umožnil našim pedagogům prezentovat 
jejich znalosti německým studentům, byla 
výuka všeobecně - vzdělávacích předmě-
tů v cizím jazyce. Mgr. Soňa Patočková 

představila v hodině geografie studen-
tům své zážitky z Číny, a to v angličtině. 
Mgr. Zuzana Kohoutová se v předmě-
tu základy společenských věd věnovala 
institucím ve Zlínském kraji a politic-
kému vývoji v České republice.  Výše 

uvedenou látku vyučovala v němčině. 
Mgr. Pavel Turčin přednášel v seminá-
ři dějepisu o Velkomoravské říši a vel-
komoravském Starém Městě taktéž 
v jazyce německém. Této průkopnické 
akci byl přítomen i tisk a zástupci vzdě-
lávací agentury v Lipsku.

Během návštěvy jsme měli možnost 
poznat nedaleko ležící veletržní město 
Lipsko a velké sympatie v nás zanecha-

la vstřícnost pana ředitele Dietera Man-
nela a jeho kolegyň a kolegů. Vzájemná 
spolupráce obou škol bude pokračovat 
na podzim, kdy němečtí vyučující při-
jedou na pracovní stáž k nám do Staré-
ho Města.

Mgr. Pavel Turčin
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Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

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
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ
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složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ
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Světový den vody
Světový den vody si žáci II. stupně ZŠ Staré Město připo-

mněli v modrém. Ráno přišli do školy v modrém oblečení 
i s modrými doplňky. Na hřišti za školou vytvořili obrazce 
vody a jejího chemického vzorce. Děti akce nadchla. Nenásilně 
si připomněly, že ve světě více jak miliarda lidí trpí nedostat-
kem pitné vody.

Josef Jurnykl
Chlapci a děvčata z II. stupně ZŠ Staré Město vytvořili obrazec vody. 

Foto: Vladimír Kučera

  V úterý 18. března jsme v mateřské 
škole Rastislavova oslavili s dětmi Den 
vody. Natěšené děti přišly již ráno obleče-
ny v modrém. Celý den jsme si povídali 
o vodě, seznamovali se s koloběhem vody 
v přírodě, hráli si na námořníky vodníky 
a studánkové víly. Četli jsme si vodnické 
pohádky a na závěr dne šli chlapci a děvča-
ta pozorovat vodní toky v okolí (rybník na 
Širůchu, potok Salaška, řeka Morava). Děti 
z výtvarného kroužku, ale nejen ony, krásně 
vyzdobily chodby školky obrázky s téma-
tem vody.

G. Kovářová

OSLAVA DNE VODY V BERUŠKOVÉ ŠKOLCE

Děti oslavily Den vody u rybníčku na Širůchu.        Foto: MŠ

Chlapci a děvčata si během dne hráli na námořníky, vodníky a studánkové víly.   
Foto: MŠ

Někdy si to neuvědomujeme, ale voda je 
vzácná tekutina. 

Foto: MŠ

Netrpělivě jsme čekali na přílet posla jara – čápa bílého. Jako první 
se nám ozvala paní Irena Martínková, potom i Zambalovi z Klukovy 
ulice, kteří spatřili čápa na komíně v Klukově ulici 27. března. O den 
později nás informoval také pan Miroslav Vavruška a v dalších dnech 
i další pozorovatelé. Dva čápi jsou nyní k vidění na hnízdě v Klukově 
ulici a dva čápi přiletěli na hnízdo v Komenského ulici u ZŠ.

Milan Kubíček

Přiletěli čápi

Čáp odpočívá po příletu do Starého Města na hnízdě v Klukově ulici. 
Foto: Dušan Vala
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MAŘENU SME VYNÉSLI, NOVÉ LÉTO PŘINÉSLI!

Na květnou neděli 13. dubna přijala Dolinečka I pozvání do skanzenu ve Strážnici, kde byl pro 
návštěvníky připraven velikonoční program.                                                            Foto: Pavel Vrána
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Buďte tetičky veselé, že vám 
léto neseme. Byla zima mezi 
nama a včíl už je za horama. 
Hu, hu, hu, jaro už je tu!

I když ta letošní zima nebyla nikterak 
krutá, bylo potřeba se s ní rozloučit. 
Zahnat ji pryč. Proto na smrtnou nedě-
li vyrazily do ulic Starého Města hned 
dvě velké skupiny vynášet Mařenu. Ve 
14 hodin se sešly děti z Dolinečky I  
u školy na náměstí Hrdinů. Po společ-
né fotografii se vydaly k Salašce, kde za 
textů říkanek a zpěvů písní zahodily 
symbol zimy – Mařenu a Mařáka. Ná-
sledně vyrazily do ulic Starého Města se 
symbolem jara – ozdobeným létečkem.

Druhou skupinu tvořily děti z Doli-
nečky IV a II. Ty vyšly ve 14:30 od 
radnice k Salašce a poté do Sportovní 
ulice. Nejmladší, ale nejpočetnější sku-
pina nezůstala za svými staršími kama-
rády pozadu. Zpívali po celou cestu. 
Připravili si pro rodiče a diváky i krátké 
pásmo. Děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili, a rodičům, kteří připravili 
občerstvení pro krojované.

Na květnou neděli přijala Dolinečka 
I pozvání do skanzenu ve Strážnici. Ná-

rodní ústav lidové kultury připravil pro 
návštěvníky velikonoční program. Děti 
tak mohly své připravené pásmo předvést 
i mimo Staré Město. Počasí přálo, a tak se 
v průběhu dne ve skanzenu objevilo více 
než 1 500 diváků. Program byl bohatý. 
Spolu s námi vystoupil dospělý soubor 
Vonica ze Zlína a chlapci s hrkači z Vel-
ké nad Veličkou. Byly připraveny ukázky 

tradičních řemesel (tkaní, dřevořezba), 
barvení kraslic a pletení žil, dětské hry 
a jarmark. 

Symbol Mařeny je znám v širokém 
okolí. Mařáka však vynášíme pouze ve 
Starém Městě.

Děti z Dolinečky I, II, IV, 
Kateřina Vránová a Jarmila Tomešková

Neděle 11. 5. 2014
Přijďte strávit den v rodinném kruhu a popřát maminkám k svátku. 
Inspirujte se, kde a jak můžete ve Starém Městě a blízkém okolí trávit s dětmi zajímavě váš společný volná čas.

PROGRAM:
9.00 – 10.00  Kostel:  
-  Mše svatá za rodiny + přání maminkám k svátku – farnost Staré Město 
9.30 – 13.00  nám. Hrdinů – parkoviště před radnicí:
  - Soutěž rodin „O pohár starosty“ – netradiční soutěže pro celou rodinu
  - hry, soutěže, cvičení, tvoření – Orel, SVČ Klubko
  - Výstava a prezentace „JAK S DĚTMI TRÁVIT VOLNÝ ČAS NA STAROMĚSTSKU A OKOLÍ“
Od 14.30 Sportovní a kulturní centrum (sokolovna):
  Den matek – pásmo vystoupení pro maminky
   - Vystoupí děti z Mateřských škol ve Starém Městě, SVČ Klubko, Dolinečka, Orla, Základní umě-

lecké školy

PARTNEREM AKCE JE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STAROMĚSTSKO

Středisko volného času Klubko a Město Staré Město 

vás zvou na 
DEN RODINY – aneb aktivně spolu
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Účastníci Noci s Andersenem.                                                                        Foto: Pavlína Elšíková

Noc s Andersenem v městské knihovně

Zajímavé hrátky v knihovně.                 Foto: Pavlína Elšíková
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Opět po roce mohly děti spát v knihov-
ně a důvod byl jasný. Od  4. do  5. dubna 
se konala Noc s Andersenem a tentokrát 
byly tématem detektivní příběhy. Přes 
knihovnu se přihlásily děti, které měly 
zájem s námi si hrát a spát a bylo jich 
celkem 21 a i letos se k nám přidala paní 
učitelka Jana Daňhelová se svou třídou 
3. C, zájemců bylo 17. Velké poděková-
ní s přípravou programu patří paní Janě 
Březinové ze SVČ Klubko, která pro děti 
připravila zajímavý průběh večera. A čím 
jsme začali? Samozřejmě velkým očeká-
váním prvních vlaštoviček. Děti se začaly 
scházet už před šestou hodinou, rozlou-
čily se s rodiči a už se těšily na příchod 
svého kamaráda. Kolem čtvrt na sedm 
nás paní Březinová seznámila s tématem 
večera, hrály se seznamovací hry a vyrá-
běly jmenovky. Kolem sedmé hodiny 
jsme se rozdělili na dvě skupinky. První 
skupinka odcházela na městskou policii, 
a druhá zůstala v knihovně. Na policii nás 
čekal velitel  Miroslav Nosek a jeho kole-
ga Petr Hubáček. Děti jim kladly otázky 
a oba poutavou formou odpovídali. Závě-
rem jsme si prohlédli i kamerový systém. 
Oběma pánům děkujeme za čas, který 
nám věnovali a přejeme pokud možno 
klidné směny. Druhá skupina, shlédla 
prezentaci o detektivech, pod vedením 
knihovnice paní Milady Rokytové, luš-
tila kvízy, křížovky a zazpívala písničku 
o Vrťapkovi. Po příchodu druhé skupiny 
z policie se děti rozdělily na menší sku-
piny a četly se detektivní příběhy nebo 
se postupně vyráběl deník, protože kaž-
dý správný detektiv má mít deník na 

sepsání zločinu. Po vyčerpávajícím čtení 
následovala svačinová přestávka, se kterou 
nám pomohly maminky, a i jim patří velké 
poděkování. Maminky děkujeme! Po sva-
čině jsme se usadili na židličky a sledovali 
animovaný seriál – Scooby Doo. Po skon-
čení  příběhu chlapci a děvčata nabrali další 
sílu a začali být tak hluční, že bylo potřeba 
zasáhnout policejní píšťalkou, ovšem děti 
se uklidnily a paní Březinová mohla přečíst 
dopis od psího detektiva Vrťapky, že byla 
odcizena vzácná kniha a malé detektivy 
žádá o pomoc. Dětem byly předány indicie a 
tři pátrací skupiny se vydaly do ulic Starého 
Města. Pro všechny bylo velkým zklamá-

ním, že kniha nebyla nalezena. Další pát-
rací akce se tedy konala kolem knihovny  
a tehdy byla akce úspěšně ukončena. Kni-
ha se našla! A protože bylo už hodně po 
půlnoci děti se převlékly do pyžámka, 
vyčistily zoubky a uléhaly na svá místa. Ale 
našly se i jedinci, kterým se spát nechtělo, 
nakonec i je přemohl spánek a knihovnou 
se ozývalo jemné pochrupování. V sobo-
tu v sedm ráno jsme děti vzbudily, aby se 
v klidu sbalily, nasnídaly, vyčistily zoubky 
a kolem půl deváté si pro děti začali cho-
dit rodiče. Letošní Noc s Andersenem se 
dětem podle reakcí líbila, což nám udělalo 
velkou radost.                   Pavlína Elšíková

Jak to prožívaly děti?
Na úplném začátku jsme hráli seznamovací hry. Poté jsme se rozdělili na 

dvě skupiny. Jedna šla k městské policii a druhá zůstala v knihovně a vypl-
ňovali osmisměrku, dělali jmenovku a zpívali píseň o Vrťapkovi. Skupiny 
se vyměnily. Rozdělili jsme se opět do skupin: Detektivové Vrťapci, Citróni 
útočí a Detektivové. V těch skupinách jsme si četli dětské detektivky, vyrá-
běli detektivní deník a vypracovávali nějaké pracovní listy. Potom jsme se 
dívali na plátně na Scooby – Doo. Paní vedoucí nás seznámili s dopisem od 
Vrťapky. Bylo v něm napsáno, že zloděj ukradl vzácnou knihu! Zanechal za 
sebou plánek ze zkratkami. Byli to rébusy. Každá ze skupin dostala jeden 
sloupec rébusu. Byly to zkratky názvů ulic. Citróni útočí se dostali až na  
2. stupeň, Detektivové Vrťapci na Klubko a Detektivové na hřbitov. Nikdo 
však nic nenašel. Všichni se ale dohodli, že by odcizená kniha mohla být 
na zahradě školky. A taky že byla. Byl ještě jeden díl Scooby – Doo, a pak 
už jsem si jen vyčistili zuby a šli spát. Ráno jsme ještě psali tyto články  
a postupně pro nás chodili rodiče. Dostali jsme: Diplom, jo – jo, bonbony 
a ještě nějaké drobnosti. Noc s Andersenem byla jako vždy skvělá! Bohužel 
tvůrci tohoto článku si ji už neužijí. Všem tuto noc vřele doporučujeme!    

Barbora Broklová, Adéla Burdová, Markéta Koubková,  
Šárka Tomečková, Martina Vopatová
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Měsíc knihy v MŠ Rastislavova

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi….
První jarní den děti z mateřské školy 
Komenského uvítaly procházkou k řece 
Moravě a vhozením zapálené Mařeny do 
Moravy.
Pravidelně každý rok v březnu děti ze tří-
dy Kašpárků a ze třídy Motýlků navštěvují 
Městskou knihovnu ve Starém Městě, kde 
se chlapci a děvčata seznámí s prostředím 
a také se správným zacházením s knihou. 
Snažíme se tak v  dětech pěstovat kladný  
vztah ke čtení. 

VH
Děti z mateřské školy Komenského zavítaly do Městské knihovny ve Starém Městě. 

Foto: VH

Mařena byla zapálena a z železničního mostu vhozena do Moravy. Děti 
vše pozorně sledují z pravého břehu řeky.                   Foto: VH

První jarní den chlapci a děvčata z MŠ Komenského se svými učitel-
kami vynesli symbol zimy - Mařenu ven z města. Na snímku děti  
v Tyršově ulici u potoka Salašky.                                  Foto: VH

Měsíc knihy si připomněla třída Koťátek z MŠ Rastislavova ve Sta-
rém Městě návštěvou místní knihovny.
Děti zde pozorně naslouchaly poutavému vyprávění paní knihov-
nice o tom, že i kniha je přítelem člověka. Hezkým zážitkem byla 
také četba veršovaných pohádek, básní, prohlížení různých knih 
a leporel. Beseda se dětem líbila a knihovnu chtějí navštívit i se svý-

mi rodiči.
Děti ze třídy Berušek navštívily Knihovnu Bedřicha Beneše Buch-
lovana v Uherském Hradišti. Paní knihovnice jim vysvětlila, jak se 
půjčují knihy, podle jakých pravidel se označují barevnými proužky 
a hlavně, jak se o ně staráme. Děti naopak sdělily paní knihovnici, 
že ve školce čteme na pokračování knihu Astrid Lindgrenové Děti 
z Bulerbynu. Z knihovny jsme si zapůjčili knížku o Ferdovi Mra-
vencovi, na jehož dobrodružství se děti moc těší.

Dana Šrámková

Třída Koťátek v Městské knihovně ve Starém Městě.                 Foto: MŠ Berušky v knihovně v Uherském Hradišti.                   Foto: MŠ

 Staroměstské noviny 5/14 Staroměstské noviny 5/14



24 Zprávy z radnice  Staroměstské noviny 5/14 Staroměstské noviny 5/14

U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, 

konaného dne 31. 3. 2014 v sále radnice ve Starém Městě 

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. vzalo na vědomí

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

K bodu 9)

9.3 zprávu o přijatých stížnostech 
a peticích v roce 2013.

9.4 stanoviska rady města a odborů 
městského úřadu ke zprávám z kontrol  
provedených finančním a kontrolním 
výborem v roce 2013 a provedená opat-
ření považuje za dostatečná.

9.5 plán práce finančního a kontrolní-
ho výboru na rok 2014.

II. schválilo

K bodu 3) závěrečný účet města Staré 
Město za rok 2013.

K bodu 4)

 účetní závěrku města Staré Město za 

rok 2013 v souladu s vnitřní směrnicí 
S 05/2013 a vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, dle přiloženého Protokolu 
o schvalování účetní závěrky. 

K bodu 5) rozpočtové opatření č. 2/2014:
-  zvýšení příjmů ze 160 471 000 Kč na 
161 194 000 Kč
-  zvýšení výdajů ze 174 862 000 Kč na 
175 684 000 Kč
-  financování ve výši  14 391 000 Kč se 
zvyšuje na 14 490 000 Kč

K bodu 6) půjčky z Fondu rozvoje byd-
lení dle platných Zásad č. Z 02/2012 těm-
to žadatelům:

1. Ing. Adéla Hrabcová, Staré Město, Obil-
ní čtvrť 321
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Obilní čtvrť 321 
Vyjádření prac. skupiny FRB: souhlas 
s půjčkou  200.000 Kč 

2. Jana Bilavčíková, Staré Město, Klukova 60
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, 
Klukova 60. Vyjádření prac. skupiny FRB: 

souhlas s půjčkou  150.000 Kč 

K bodu 7)

7.1 převod majetku – výkup pozemku 
p. č. 715/1 orná půda o výměře 659 m2  
 v lokalitě ul. Kostelanská ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
ve vlastnictví města Uherské Hradiště, 
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 
19, za účelem stavby „Cyklostezka uli-
ce Kostelanská Staré Město“, za cenu 
250 Kč/m2.

7.2 převod majetku – prodej pozem-
ku p. č. 6044/567 orná půda o výměře 
449 m2   panu Michalu Ryškovi, bytem 
Staré Město, Luční čtvrť 2049, za cenu 
600 Kč/m2, za účelem stavby montova-
né haly pro komerční účely.

K bodu 8)

finanční příspěvky organizacím 
a spolkům na jejich činnost v roce 2014 
takto:

Soubor písní a tanců Dolina, o. s., 
60.000 Kč, zastoupen Ing. Alešem 
Radou, vedoucím souboru

Orel jednota Staré Město, 70.000 Kč, 
zastoupena Dagmar Zálešákovou, sta-
rostkou

Zastupitelstvo města bylo v pondělí 31. března netradičně zahájeno v 16 hodin prohlídkou staveniště EVENT Centra – náměstí Velké Moravy. 
Foto: Milan Kubíček
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Volejbalový sportovní klub Staré Měs-
to, o. s., 95.000 Kč, zastoupen Ing. Pet-
rem Strakou, předsedou VSK

Šachový klub Staré Město, 100.000 Kč
zastoupen Milanem Rachůnkem, před-
sedou  ŠK

JISKRA Staré Město, 90.000 Kč, 
zastoupena Pavlem Vlčkem, předsedou  

K bodu 9)

9.1 smlouvu o nájmu se Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti, pří-
spěvková organizace, Uherské Hradiš-
tě, Smetanovy sady 179, IČ 000 92 126, 
na nájem části pozemku p. č. 97/2 
ostatní plocha o výměře cca 3.027 m2, 
části pozemku p. č. 97/3 ostatní plocha 
o výměře cca 66 m2 a části pozemku 
p. č. 97/4 ostatní plocha o výměře cca 
333 m2, vše v lokalitě náměstí Velké 
Moravy ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, které jsou ve 
vlastnictví Zlínského kraje a ve sprá-
vě příspěvkové organizace Slovácké 
muzeum, se sídlem v Uherském Hra-
dišti, Smetanovy sady 179, na dobu 
určitou – do 31. 12. 2024, a nájemné 
ve výši 7,00 Kč/m2a rok, za účelem 
umístění stavby „ROZCESTÍ  VELKÉ 
MORAVY“.

9.2 Smlouvu o společném postupu 
zadavatelů při realizaci projektu „Kom-
plexní odbavovací, řídící a informač-

ní systém veřejné dopravy ve Zlínském 
kraji“ se Zlínským krajem, společnostmi 
BENT HOLDING a. s. Zlín, ČSAD Vse-
tín a. s., KRODOS SERVIS a. s. Kroměříž 
a ostatními městy (partnery).

III. souhlasilo

K bodu 3) 

s celoročním hospodařením města Sta-
ré Město za rok 2013, a to bez výhrad.

IV. zrušilo

K bodu 9)

9.1 smlouvu o nájmu se Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti, příspěv-
ková organizace, Uherské Hradiště, 
Smetanovy sady 179, IČ 000 92 126, na 
nájem části pozemku p. č. 97/2 ostatní 
plocha o výměře 2.680 m2, části pozem-
ku p. č. 97/3 ostatní plocha o výměře 
36 m2 a části pozemku p. č. 97/4 ostatní 
plocha o výměře 332 m2, vše v lokalitě 
náměstí Velké Moravy ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje 
a ve správě příspěvkové organizace Slo-
vácké muzeum v Uherském Hradišti, 
od 1. 2. 2014 na dobu určitou – do 31. 
12. 2024, a nájemné ve  výši 7,00 Kč/
m2 a rok, za účelem umístění stavby 
„ROZCESTÍ VELKÉ MORAVY“, která 
byla schválena na 18. zasedání Zastu-
pitelstva města Staré Město dne 23. 9. 
2013, pod bodem II./7. 

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Starosta Josef Bazala (na snímku uprostřed) seznámil členy zastupitelstva města s dosavadním prů-
během stavebních prací. 

Foto: MK

Pracuje se na dokončení stavebních úprav Jezuitského sklepa, který se nachází pod koste-
lem sv. Ducha. 

Foto: Milan Kubíček
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Okresní kolo Biologické olympiády

Eva Miléřová suverénně zvítězila a vzorně reprezentovala školu. 
Foto: MM

V příjemně teplých dnech letošního 
jara proběhla okresní kola Biologické 
olympiády obou kategorií. Ve středu 
26. března se sešli nejlepší přírodovědci 
osmých a devátých ročníků a odpovída-
jících tříd gymnázií v DDM v Uherském 
Brodě, aby změřili své znalosti i doved-
nosti ve znalostech naší přírody. ZŠ Sta-
ré Město reprezentovali vítězové školní-
ho kola – Renáta Šťastná z 9. D a Josef 
Juřička z 8. D. Oba ukázali velmi dobré 
znalosti a ze 37 účastníků nakonec skon-
čili na 8. a 12. místě.

V úterý 8. dubna se na uherskohradi-
šťském gymnáziu setkalo 42 nejlepších 
přírodovědců mladší kategorie D, tzn. 
šestých a sedmých tříd. Po společném 
hodinovém testu byli rozděleni do tří 
skupin a absolvovali laboratorní práci, 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE 
V INFORMATICE
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praktické poznávání 
živočichů a praktické 
poznávání rostlin. Za 
naši školu se vydali 
bojovat Karel Špaček 
ze 6. D a Eva Miléřo-
vá ze 7. B. Eva byla po 
loňském druhém mís-
tě velkou favoritkou  
a svoji úlohu splnila 
výtečně. S velikým 
přehledem a 20-ti 
bodovým rozdílem 
získala v této velice 
náročné soutěži fan-
tastické první místo. 
Moc blahopřejeme  
a budeme věřit, že se v dalších dvou letech 
podíváme ještě o stupínek dále, protože 

starší kategorie pokračuje i krajským 
kolem.                  Mgr. Martin Motyčka

Staroměstský Den Země

Zahrádkáři se zapojili do úklidu stejně jako loni.         Foto: MH

Richard Hájek skončil na 2. - 4. místě.                                           Foto: JS Malí šikulové nasbírali velký pytel odpadků.
Foto: MH

Již tradičně se občané Starého Města a zástupci některých 
spolků a organizací vrhli na jarní úklid na vycházkových a od-
počinkových trasách našeho města. Akce se koná již čtvrtým 
rokem a společný úklid je hlavně podporou vztahu k místu, kde 
žijeme a environmentálnímu vnímání občanů. 

V sobotu 12. dubna se opět zapojili místní myslivci, skau-
ti, zahrádkáři i další obyvatelé. Letošní účast výrazně ovlivnila 
epidemie neštovic, kdy se nemohli zapojit pravidelní šikulové 
z Rodinného centra Čtyřlístek. Celková účast byla 51 uklízečů, 
kteří se po skončení akce sešli na zahradě SVČ Klubko, kde za 
odměnu dostali klobásku, nápoj, děti i sladkost. Podpořit účast-
níky a poděkovat jim 
za úklid přišli i sta-
rosta Josef Bazala a 
místostarosta Rado-
slav Malina. Pro děti  
a zájemce byla při-
pravena interaktivní 
výstava „Pestrost 
ptačího světa“ a pro 
zabavení různé hry.

Mgr. Monika 
Havlásková

Ve středu dne 2. dubna proběhlo na ZŠ Staré Město okres-
ní kolo soutěže v informatice. Na soutěž přijelo 22 nejlep-
ší žáků okresu. Naši školu reprezentovali tři žáci, dvě dívky  
z 9. D Lucie Korvasová a Kristýna Uhříčková, dvojici doplnil 
Richard Hájek z 8. D. V první části soutěže si v testu a křížov-
ce vyzkoušeli soutěžící svoje teoretické znalosti, druhá část 
byla praktická. V ní se snažili co nejlépe upravit podle před-
lohy text v textovém editoru. Všichni žáci byli velmi šikovní 
a snaživí. A jak dopadli naši žáci? Richard Hájek skončil na  
2. – 4. místě, Kristýna Uhříčková na 12. – 13. místě a Lucie Kor-
vasová na 15. místě. Všem blahopřejeme  k pěknému umístění. 

Mgr. Jana Slančíková
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Šachové soutěže se blíží k závěru

1. LIGA

Až nečekaně vysokou porážku 6,5 - 1,5  utrpělo „A“ mužstvo 
doma v neděli 16. března v 9. kole proti průběžně vedoucímu 
celku tabulky hráčům ŠK Polabiny, čímž ztratilo šanci bojovat 
případně o příčky nejvyšší. Vyhrál Jaroslav Bureš, remízu při-
dal Jakub Uřičář. 

Radostné loučení s domácími šachovnicemi v rámci  
10. kola, které se odehrálo v neděli 30. března, bylo pro hráče 
„A“ mužstva. Vzepjali se k výbornému výkonu a porazili zálož-
ní celek Litovle 5,5 - 2,5. Vyhrál Jaroslav Bureš, Honza Sosna, 
Petr Bažant jr., Vojta Dobeš a Fera Vrána, remízu přidal Petr 
Kapusta.

2. LIGA

Domácí šachovnice nesvědčily tentokrát „B“ družstvu, které 
v 10. kole v neděli 23. března prohrálo s hráči ŠK Garde Lipo-
vec v poměru 5 - 3. Vyhrála Martina Fusková, remízu přidali 
Vojta Dobeš, Petr Bažant st., Jana Zpěváková a Tonda Vávra.

Neděle 6. dubna bylo posledním kolem pro „B“ družstvo, 
kterému se závěr sezóny nevydařil a podlehlo sestupující Kuři-
mi 4,5 - 3,5. Vyhrál Petr Bažant sr., a Pavel Dvouletý, remízu 
přidali Honza Horsák, Lukáš Fusek a Jenda Šmíd st. 

Do krajských přeborů sestupují poslední tři mužstva.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Remízami  4 - 4 obou staroměstských mužstev se svými 
soupeři skončily zápasy devátého kola, které byly odehrány 
v neděli 16. března.

„C“ mužstvo v domácím prostředí nedokázalo přehrát 
záložní celek Postoupek, který je tvořen především z mla-
dých talentovaných hráčů, a tak se nakonec zrodila spraved-
livá remíza. Vyhrál Radovan Studený, Robert Staufčík a Milan 
Krča. Remízu přidali Antonín Vavruška a Tonda Vávra.

Naopak radost ze zisku bodu rozhodně mělo „D“ mužstvo, 
které remizovalo svůj zápas s Kroměříží a stále ještě živí naději 
na záchranu v soutěži. Vyhrál Jožka Knotek a Radim Stuchlý, 
remízu přidali Jarek Sháněl, Jana Zpěváková, Petr Blaha a Jožka 
Burda.

Prolomit nepříznivou bilanci s tradičním soupeřem, 
mužstvem Zlína „C“ se podařilo v neděli 30. března v 10. kole 
„C“ mužstvu, které doma vyhrálo 5 - 3. Vyhrál Petr Partyš,  Jen-
da Šmíd st., a Antonín Horsák, remízu přidali Michal Staufčík, 
Milan Rachůnek, Tonda Vávra a Milan Krča.

 „D“ mužstvo naopak ztratilo i teoretickou šanci na záchra-
nu v Postoupkách, když prohrálo s domácím ambiciózním cel-
kem  5 - 3. Vyhrál Ondra Stuchlý, remízu přidali Jana Zpěváko-
vá, Radim Stuchlý, Bohuslav Blaha a Martin Sedlačík.

Milan Rachůnek

Tabulka 1. ligy
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. 2222 ŠK Polabiny “A“ 7 2 1 23 47.0 31

2. ŠK Duras BVK Královo Pole “A“ 7 1 2 22 51.0 36

3. ŠK Caissa Pivovar Dalešice 6 1 3 19 42.0 25

4. ŠK Staré Město “A“ 6 0 4 18 40.5 30

5. Slavia Kroměříž “A“ 5 2 3 17 42.0 24

6. SK Slavia Orlová “A“ 4 2 4 14 43.5 26

7. TJ ŠO Chrudim 3 2 5 11 39.5 24

8. BŠŠ Frýdek-Místek “B“ 3 2 5 11 38.0 21

9. ŠK Zlín “A“ 3 2 5 11 37.5 23

10. TJ Tatran Litovel “B“ 2 3 5 9 35.0 21

11. Lokomotiva Brno “A“ 2 2 6 8 34.5 19

12. TJ Ostrava 2 1 7 7 29.5 17

Konečná tabulka 2. ligy
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Duras BVK Královo Pole B 8 2 1 26 53.0 36

2. Moravská Slavia Brno 8 2 1 26 49.5 26

3. ŠK Lokomotiva Brno B 7 2 2 23 51.5 31

4. ŠK GARDE Lipovec 6 1 4 19 46.5 23

5. Slavia Kroměříž B 5 1 5 16 43.5 24

6. TJ Podlužan Prušánky 5 1 5 16 42.0 26

7. ŠK HPM TEC Hustopeče 4 2 5 14 44.5 29

8. ŠK Staré Město B 3 3 5 12 42.5 25

9. Sokol Postoupky 3 3 5 12 41.0 18

10. Sportovní Klub Prostějov 3 2 6 11 42.0 24

11. ŠK Kuřim 2 3 6 9 37.5 16

12. TJ FS Napajedla 1 0 10 3 34.5 16

Tabulka krajského přeboru
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Zbrojovka Vsetín A 9 0 1 27 50.0 33

2. SK Boršice A 7 0 3 21 49.0 36

3. Slavia Kroměříž C 6 2 2 20 50.0 37

4. CHESSMONT Rožnov p.R. A 6 2 2 20 46.5 32

5. ŠK Staré Město C 5 4 1 19 46.5 27

6. ŠK Zlín C 4 2 4 14 37.5 22

7. ŠK Zlínterm Zlín A 4 1 5 13 37.5 24

8. Sokol Postoupky B 4 1 5 13 33.5 25

9. TJ Sokol Francova Lhota A 3 1 6 10 32.0 19

10. ŠK Holešov A 3 0 7 9 36.0 26

11. ŠK Staré Město D 1 2 7 5 35.5 20

12. TJ Gumárny Zubří 0 1 9 1 26.0 14
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Krajský přebor družstev mladších žáků
ZVÍTĚZILO DRUŽSTVO ŠK STARÉ MĚSTO

V sobotu 22. března se uskutečnil v Penzionu Bezmě-
rovský dvůr Krajský přebor družstev mladších žáků za 
účasti 14 šestičlenných družstev.

Hrálo se švýcarským způsobem na 7 kol, tempem  
2 x 20 minut na partii. Loňský vítěz Sokol Hošťálková 
vybojoval pro náš kraj na mistrovství České republiky 
druhé postupové místo. A tak kromě medailí pohárů 
a cen, bojovaly děti i o dvě postupová místa na letošní 
mistrovství České republiky. 

Turnaj proběhl podle očekávání, když jednoznačným 
vítězem se stalo družstvo ŠK Staré Město „A“ s plným 
počtem 21 bodů. Zlaté medaile tak získali tito hráči: Ale-
xandr Skalský, Hanuš Suchánek, Lukáš Macháček, Vik-
torie Všetulová, Roman Lapčík a Vlastimil Babula. Jen 
s jednou porážkou skončila na druhém místě Zbrojovka 
Vsetín „A“ v sestavě: Vojtěch Jiříček, Štěpán Husa, Mar-
tin Dvořák, Štěpán Řezníček, Radomír Zimek, Patrik 
Řezníček a Andrea Chudějová. Na bronzové medaile 
pak dosáhli hráči domácího Sokola Postoupky v sestavě: 
Pavel Opluštil, Theo Fekar, Ivo Řezníček, Dominik Veče-

řa, Zdeňka Jordová a Petra Večerková. 
Nejlepšími hráči na jednotlivých šachovnicích se stali 

tito hráči: 1. Martin Nehyba (Sokol Hošťálková), 2. Hana 
Baštincová (Sokol Postoupky B), 3. Lukáš Macháček,  
4. Viktorie Všetulová, 5. Roman Lapčík a 6. Vlastimil 
Babula (všichni Staré Město A).

Milan Rachůnek

Přijďte navštívit naši prodejnu a budete překvapeni velkým 
výběrem nejen pro firmy a řemeslníky. Mimo běžný sortiment 
hutního a spojovacího materiálu, kotevní a manipulační tech-
niky, nářadí a nástrojů u nás najdete hospodářské a zahrádkář-
ské potřeby, tesařské kování – zahradní spojky, dřevěné lišty, 
hranoly, plotovky, podlahové rošty, žebříky, schůdky a spoustu 
jiného zboží pro váš dům, dílnu i zahradu.

Nabízíme dělení i odvoz materiálu.
Přesvědčíte se, že nejsme běžné železářství.

Těšíme se na vaši návštěvu

Staré Město, Brněnská 1509, 
v areálu Ferony

PRODEJNÍ DOBA 
PO - PÁ: 7 - 17 hod.
SO: 7 - 11:30 hod.

 www.jegla.cz
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Volejbalisté bojovali v baráži, extraligu udrželi
Staré Město – MFF Praha 

3:0 (19, 13, 22)   

V sobotu 5. dubna v 17 hodin se utka-
li volejbalisté VSK Staré Město v prvním 
utkání baráže o extraligu s týmem MFF 
Praha. Od začátku utkání byli lepší domá-
cí, který první set vyhráli v poměru 25:19. 
Také v druhém setu na palubovce kralova-
li Saroměšťané. Až ve třetím dějství hosté 
hru vyrovnali, ale nakonec nic nezměnili 
na konečném stavu 3:0.

Staré Město – MFF Praha 
3:1 (16, -20, 20, 14)

Netradičně v neděli 6. dubna bylo ode-
hráno druhé utkání baráže. Průběh tohoto 
zápasu nebyl tak jednoznačný, jako o den 
dříve. Nakonec Staré Město splnilo svou 
povinnost a zápas dovedlo do vítězného 
konce.

Sestava domácích: Ulč, Maděra, Koláček, 
Kment, Erman, Skyba, libero Špalek. Stří-
dali: Ferenc, Kobolka, Sedláček.

Družstvo VSK Staré Město oba zápasy v městské sportovní hale na Širůchu vyhrálo. 
Ilustrační foto: Milan Kubíček

MFF Praha – Staré Město , 1:3 (-19, 23, 17, 23)

Třetí utkání bylo sehráno v sobotu 12. dubna v Praze. Staroměšťané rozhod-
li o svém vítězství a celou barážovou sérii vyhráli 3:0. V prvním setu byli lepší 
domácí, hosté nakonec zápasem rozhodli, i když je vysokoškoláci ve čtvrtém setu 
potrápili. Úspěchem v baráži si vybojovali právo účasti v extralize i v nové sezoně. 
Hoši děkujeme!                                                                                        Milan Kubíček

XII. SLOVÁCKÝ OKRUH
V souvislosti s konáním motocyklových závodů ve 

Starém Městě budou ve dnech 
sobota 3. května od 8 do 21 hodin 
a neděle 4. května od 8 do 21 hodin 
uzavřeny ulice Velehradská, Huštěnovská a obchvat 

Starého Města I/55. Objížďka bude vedena trasou Uher-
ské Hradiště – Bílovice – Topolná – Napajedla a opačně.

Děkujeme za pochopení tohoto dopravního omezení. 

Tel.: 777 880 069
Tel. + fax: 572 416 412

e-mail: autoklub@brezolupy.cz
Podrobnější a aktuální informace naleznete 
na www.motosportklub.cz

V pořadí již dvanáctý ročník motocyklových závodů se pojede v sobotu 
3. května a v neděli 4. května. 

Ilustrační foto: Vladimír Kučera

Hudba Na Špici
V sobotu 24. května zahraje v restauraci Na Špici sku-

pina MiDva. Rezervace na tel.: 572 541 190.
Piš 
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Jiskra útočí v pohárovém utkání proti Košíkům. Gól z této akce nepadl. 
Foto: Milan Kubíček

Fotbalisté Jiskry Staré Město postoupili do semifinále poháru

Fotbalové utkání sledují starosta Josef Bazala 
a člen zastupitelstva města František Vybíral. . 

Foto: MK

Míč je v síti. Jiskra vede nad Drslavicemi 1:0. Raduje se Milan Smělík. 
Foto: Milan Kubíček

Nebezpečnou akci Karla Doseděla zmařil brankář Drslavic J. Kočica. 
Foto: MK
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V neděli 6. dubna od 15:30 hodin 
bylo na programu okresního přeboru 
utkání Jiskra Staré Město – Drslavice. 
Po vyrovnaném začátku se domá-
cí dočkali v 19. minutě, kdy první 
branku vsítil Milan Smělík. Poločas 
skončil 1:1, když hosté vyrovnali v 45. 
minutě Mikulincem gólem do šatny. 
Vyrovnaný stav platil až do 79. minu-
ty, kdy skóroval J. Žajdlík a na 3:1 
zvýšil v 87. minutě opět Milan Smě-
lík, který byl také vyhodnocen nejlep-
ším hráčem Starého Města.

Po 15. kole byla Jiskra na druhém 
místě okresního přeboru, jen dva body 
za vedoucími Buchlovicemi. V tabul-
ce střelců patřilo druhé místo Milanu 
Smělíkovi, který vsítil 16 branek. 

Milan Kubíček

V neděli 30. března od 15:30 hodin 
bylo na fotbalovém hřišti Rybníček 
odehráno pohárové utkání TJ Jiskra 
Staré Město – Košíky. Za pěkného 
slunečného počasí diváci sledovali 
vyrovnaný zápas. V prvním poločase 
gól nepadl, také ve druhém poločase 
byl na ukazateli skóre dlouho stav 0:0. 
Teprve v 82. minutě vsítil první bran-
ku domácích Šopík, hostující Bemer 
v 90. minutě vyrovnal. Nakonec při-
šly na řadu pokutové kopy, fotbalisté 
Jiskry byli úspěšnější v poměru 4:1 
a postupují do semifinále Okresního 
fotbalového svazu Uherské Hradiště.

Semifinále je na programu 1. květ-
na a utkají se Polešovice – Staré Město 
a Uherský Ostroh – Boršice u Blatni-
ce. Přijeďte naše fotbalisty povzbudit!

Milan Kubíček

POZVÁNKA NA FOTBAL 
NA RYBNÍČKU 

4. května v 16:30 hod.
Staré Město – Bánov
11. května v 16:30 hod.

Staré Město - Nezdenice

Úspěšný start do jarní 
části okresního přeboru

Diváci na Rybníčku.                             Foto: MK
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Jak vyjdou noviny?
Příští číslo Staroměstských novin 

vyjde 29. května. Uzávěrka je  
19. května 2014.

Dolinečka I vynesla z města Mařenu i Mařáka.
Foto: Milan Kubíček

Druhá, početnější skupina Dolinečka II a IV vychází od radnice. 
Foto: Milan Kubíček

Děvčata a chlapci z dětské-
ho folklorního souboru Dolineč-
ka, společně se svými vedoucími, 
uspořádali tradiční obřad Vynášení 
Mařeny, který se uskutečnil v neděli  
6. dubna.

Dolinečka I se vydala krátce po 14. 
hodině od základní školy na náměstí 
Hrdinů k mostku u železniční trati. 
Mařena, symbol Zimy, se zhotovuje 
ze slámy, většinou má bílou režnou 

Napsali o ženách

Mařena je svlečena, zapálena a vhozena do 
Salašky.                                              Foto: MK

Nejmenší děti z Dolinečky II. 
Foto: MK

Za slunečného počasí děti vynesly Mařenu
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Štěstí se nalézá v dobré ženě. Vše 
záleží na tom, setkáme-li se s ní a jsme 
li sami dobrými muži, dvojí a strašně 
těžká podmínka.

Gustav Flaubert

Dokud ženské dělají dobrotu, všecko 
je v pořádku. Ale mají-li dělat dobrotu, 
musí se mužští mít čile k dílu.

Gabriel Chevalier

Žena zachází s muži jako šachista  
s figurkami. Sáhne na jednu, ale zrak jí 
upíná na druhou – možná, že s ní udělá 
lepší tah.

Alexander Pope

košili, sukýnku s mašlí, někdy ji zdobí 
velké korále z vyfouklých vajec, obličej 
mívá pomalovaný barvou, často má  
i zavěšené ozdoby. Děti nesou Mařenu 
na dřevěné tyči k nejbližší řece nebo 
potoku, a pak za zpěvu ji vhodí do 
vody. Mařena odplouvá pryč a všichni 
očekávají příchod jara. Dolinečka I se 
může pochlubit i druhým symbolem 
zimy, Mařákem, kterého vyprovodili  
z města chlapci ze souboru.

Další dvě skupiny Dolinečka II 
a IV se vydaly od radnice v 14:45 
hodin, prošly přes náměstí Hrdinů  
a Mařenu vhodily do Salašky  
z mostku v blízkosti Obilní čtvrti. 

Zvláště druhou skupinu dětí, 
která vyšla od radnice, následoval 
početný doprovod rodičů, prarodi-
čů a příznivců lidových tradic. A to 
je velmi dobře.

Milan Kubíček
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